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De theekoepel aan de
Klampersstraat. Veel aan-
dacht in dit nummer voor
de verbouw van deze thee-
of tuinkoepel en de bouw
van het achterhuis.
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Inhoud
De opening van pakhuis de Vrede, het nieuwe bezoekerscentrum van de Zaanse Schans, is niet on-
opgemerkt voorbijgegaan. Met veel feestgedruis, genodigden en saluutschoten werd het pand in
gebruik genomen. Koos de Jong, de nieuwe directeur van de Schans, doet er verslag van in zijn
eerste bijdrage aan Anno. Verder in dit nummer een uitgebreid artikel over de inspanningen rond
de wederopbouw van een 18e-eeuwse tuinkoepel. Ook wordt eindelijk eens duidelijk uit de doe-
ken gedaan dat een kwibus en een gek niet over een kam mogen worden geschoren. Via een bijna
tweehonderd jaar oude nieuwjaarwens wordt u veel goeds toegewenst voor het komend jaar.

940 Aan de Klampersstraat,
nummer 22, bevindt zich
een thee- of tuinkoepel
die met veel inzet en
geduld weer in oude glo-
rie is hersteld. Simon de
Vries en René Prins wa-
ren daarvoor verantwoor-
delijk. Zij geven uitleg
van zaken over de lange
restauratieve weg die zij
moesten afleggen.

944 Alice van Diepen gaat
nader in op het Zaans
Museum-in-wording. Zij
ruimt alvast een flinke
plaats in voor de tot nog
toe onderbelichte indus-
triële geschiedenis van de
Zaanstreek. Een actief
verzamelbeleid is gebo-
den. De eerste schenking
-van de firma C. Keg- is
inmiddels binnen.

946 De eerste bruidsparen
hebben er elkaar inmid-
dels het ja-woord gege-

ven. Jubilarissen zijn er
ook alweer gehuldigd.
Het piekfijn gerestaureer-
de Raadhuis van Zaan-
dijk is weer volop in ge-
bruik. Piet van Nugteren
gaat nader in op een pe-
riode van drie jaar denk-
werk, besprekingen, teke-
nen en werkvoorberei-
ding.

947 Waarom was de Open
Monumentendag Zaan-
streek een succes? D. van
Leeuwen geeft in zijn bij-
drage daarop het ant-
woord.

949 Een kwibus en een gek
zijn vreemde snuiters.
Zoveel is zeker. Toch zijn
er verschillen tussen de
twee. Welke? Piet van
Nugteren, specialist op
het gebied van ongewone
zaken, legt het haarfijn
uit.

951 De 'vleugels' onder het
viaduct aan de Raadhuis-
straat willen maar niet
wegvliegen. Zelfs een
besluit van de Raad van
State kan de gemeente
Zaanstad maar niet op
andere gedachten bren-
gen. Waarom gooit de ge-
meente Zaanstad de kont
tegen de krib? H. Piel-
kenrood stelt de halsstar-
righeid van het gemeen-
tebestuur aan de kaak.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis (937), Stichting
de Zaanse Schans meldt ...
(950), Boekennieuws (952),
Kroniek (954) en de Culturele
agenda (955).

Nieuws van de Vereniging \Henden van het Zaanse Huis
Tegels in de Zaanstreek
De heer Jan Pluis, schrijver van het artikel
'Bijbeltegels in de Zaanstreek' wil t.z.t. een arti-
kel schrijven over 'Kinderspelen op tegels in de
Zaanstreek' Het raadhuis van Jisp is betegeld met
deze tegels. Hij vraagt informatie waar deze
tegels nog meer voorkomen in de Zaanstreek. U
kunt uw gegevens doorgeven aan het secretariaat
Weiver 5, 1546 LA Jisp of aan de heer Jan Pluis
zelf op Markeweg 18a, 7846 AH Noordsleen. De
uitgave 'Kinderspelen op tegels' uitgegeven in
1979 door uitg. van Gorcum, destijds gebonden
in linnen voor de prijs van ƒ 97,50 is nu in paper-
back te koop bij boekhandel De Slegte in
Amsterdam voor ƒ 39,50.



Rode wijn
Albert Heijn heeft een rode wijn laten bottelen ter
gelegenheid van de feestelijke heropening van
het restaurant 'De Hoop op d'Swarte Walvis'.
Van elke verkochte fles wijn wordt vijftig cent
geschonken aan de vereniging De Zaansche Mo-
len voor onderhoud aan molens in deze streek.
Het door brand verwoeste restaurant werd op 6
oktober heropend. De fles wijn -een rode Beau-
jolais Village 1993- heeft een etiket van het res-
taurant op de Zaanse Schans.

Prentbriefkaarten
De vereniging De Zaansche Molen geeft ter gele-
genheid van de 75e verjaardag van haar erelid Jo
Vooren een mapje met een serie van 8 prentbrief-
kaarten uit. Hierop staan (in oud-bruine kleuren)
afbeeldingen van molens rond 1900. De prijs per
mapje bedraagt ƒ 7,50. Losse kaarten kosten een
gulden.

Cursus Monumentenbeleid
Kadercursus Monument, 'n zorg?, Noord-Hol-
land 1995. Het NCM organiseert i.s.m. de
Stichting Regionale Geschiedbeoefening Noord-
Holland deze genoemde kadercursus in de pro-
vincie Noord-Holland. De cursus is bij uitstek
geschikt voor leden van particuliere monumen-
tenorganisaties die zich inzetten voor een goed
gemeentelijk monumentenbeleid. De cursus zal
plaats vinden op de maandagavonden 6, 13, 20 en
27 maart 1995 in de Stationrestauratie van
Amsterdam CS (perron 2a).
Programma:
6 maart: Monumentenzorg in beweging.
13 maart: Gemeentelijk monumentenbeleid.
20 maart: Financiële aspecten.
27 maart: De provincie en het particulier initia-

tief.
De aanvang van de cursusavonden zal zijn om
19.30 uur. Aanmelding voor 27 februari aan
Stichting NCM, Sint Antoniebreestraat 69, 1011
HB Amsterdam. De kosten bedragen ƒ 55,— per
persoon. Informatie tel: 020-627706.

Een hartelijk welkom aan de
volgende nieuwe leden:
De heer J.J. van de Brake, Amsterdam
De heer H.J. van Elk, Krommenie
Mevr. N. Bleker-Swart, Landsmeer
De heer E.R. Plug, Oostzaan
Kees Willem Bakker, Wormer
Mevr. A. v. Zeeland-Schuddeboom, Wormerveer
De heer Jelmer Poutsma, Wijdewormer
Annet Bol, Zaandam
De heer H. van Dijk, Zaandam
Mevrouw M.M. Siebeling-Pauw, Zaandam
De heer N.P. Hoffner, Zaandijk

Verslag ledenvergadering
Op 7 november jl. opent de voorzitter de verga-
dering in aanwezigheid van 22 leden en 5 be-
stuursleden. Dit keer in het gerestaureerde voor-
malige Gemeentehuis van Koog aan de Zaan.
Een bijzonder welkom voor de heer R. van der

Berg van de Vereniging Ongeschonden Behoud
Westzijderveld 'O.B.W.', die het programma na
de pauze verzorgt.

De notulen van de jaarvergadering d.d. 8 novem-
ber 1993 worden (voor de laatste keer) door de
secretaris voorgelezen en met algemene stemmen
goedgekeurd. Hierna blikt de voorzitter terug op
het afgelopen verenigingsjaar 1993-1994. In het
afgelopen jaar is het bestuur vijf maal bij elkaar
gekomen, waarvan eenmaal tezamen met de
redactie van 'Anno 1961'. Hierbij werd de toe-
komst van 'Anno 1961' uitgebreid besproken.
Anno is voor ons heel belangrijk: het geeft leden-
binding. Via de boekhandel proberen we de Anno
en daarmee onze vereniging onder de aandacht
van het publiek te brengen. Thans ontvangen 982
betalende leden het blad Anno, een kleine stijging
ten opzichte van 1993. Het aantal verzendadres-
sen ligt iets hoger door de verzending naar diver-
se besturen, instellingen en bibliotheken die het
blad om niet ontvangen. Er wordt veel werk ver-
zet voor dit cultuur-historisch tijdschrift en dank-
zij de adverteerders kunnen de kosten redelijk in
de hand gehouden worden. Het gezamenlijke
thema-nummer 'Pakhuizen in de Zaanstreek' van
'Anno 1961' en 'Met Stoom', een goed staaltje
van documentatie, werd op 28 juni 1994 officieel
overhandigd aan mevrouw mr. F.G. van Diepen-
Oost, Gedeputeerde van de Provincie Noord-
Holland, in pakhuis 'De Kraai' op de Zaanse
Schans. We kunnen met recht 'groos' zijn op de
redactie, bestaande uit: Alice van Diepen, Titia de
Groot, S. de Jong, Rob Lengers, Seiny Klopper-
Bruijn en de eindredacteuren Peter Roggeveen en
Jaap van der Horst. Een woord van dank aan onze
vaste rubriekschrijvers Annemieke Emond/Jan
Pieter Woudt (de 'Kroniek') en Ger Jan Onrust
(het 'Boekennieuws'). Terwijl de redactie veel
plezier beleeft aan de notuliste van de redactie-
vergaderingen C. de Jong.

Op Open Monumentendag, 10 september, was er
gelegenheid diverse woonhuizen (monumenten)
te bezichtigen aan de hand van een folder; dit
i.s.m. de Zaanse VVV, MBTZ en Zaans Schoon.
Hopelijk zijn er volgend jaar nog meer huiseige-
naren bereid hun huis voor het publiek open te
stellen.

Op 4 november vond de officiële opening plaats
van het bezoekerscentrum Vrede (afgelopen
zomer op de Provinciale Monumentenlijst
geplaatst) op de Zaanse Schans door mevrouw
mr. F.G. van Diepen-Oost: een uiterst waardevol-
le aanvulling voor de circa l miljoen bezoekers.
Directeur drs. J.W.M, de Jong, medewerker A.
Grootveld, baliemedewerkers en gidsen kunnen
de bezoekers nu veel beter ontvangen. Het Zaans
Museum gaat eraan komen. De plaats is al
bepaald; hopelijk zal het de structuur van de
Zaanse Schans niet verstoren.
Een negatief punt is de snelheid waarmee de pan-
den in de Zaanstreek verdwijnen of verloederen.
Vanuit de ledenvergadering komen er diverse
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suggesties naar voren om dit te voorkomen; het is
echt niet altijd een financiële kwestie. We moeten
alert blijven. De voorzitter wil zich sterk maken
om tijdens de volgende bestuursvergaderingen,
en samen met MBTZ en Zaans Schoon, plannen
te ontwikkelen om meer panden te behouden.
Misschien door middel van een soort 'meldpunt'.

Dick Schoen, onze penningmeester belooft vol-
gend jaar ook een balans over te leggen.
Financieel gezien is het een goed jaar voor de
vereniging geweest. Momenteel wordt de leden-
administratie in de computer opgeslagen. De kas-
commissieleden, de heren G. Schaap en DJ.
Braaij adviseren décharge te verlenen voor het
door de penningmeester gevoerde beleid in het
boekjaar 1993-1994. De heer G. Schaap wordt,
na 2 jaar, opgevolgd door de heer J. Benjamin.
De heer D.J. Braaij blijft nog eenjaar in functie.
De heer Schaap wordt reserve kascommissie-lid.
De heer P. Verhoeven en D. Schoen treden vol-
gens rooster af, stellen zich herkiesbaar en wor-
den met algemene stemmen herkozen. Mevr. M.
Kuijper-Stuurman treedt af. Mevr. A. Bol wordt
als kandidaat voorgesteld. Zij is vooral door haar
werk zeer nauw betrokken bij het Zaanse gebeu-
ren. Mevr. A. Bol wordt met algemene stemmen
gekozen.

Aan de ledenvergadering wordt toestemming
gevraagd het verenigingsjaar gelijk met het

kalenderjaar te laten lopen, dit o.a. in verband
met contributie-afdracht. Akkoord bevonden, wel
op accept-girokaart vermelden: contributie voor
5 kwartalen.
Het bestuur wil ter gelegenheid van het 35-jarig
bestaan van onze vereniging in 1996, eens per
twee jaar een prijs instellen voor een publikatie
of restauratieve prestatie en stelt voor de prijs te
noemen naar de oprichter van onze vereniging,
de heer Ads. Bouman. Reglementen en verdere
uitwerking zullen in het Maartnummer van
'Anno 1961' gepubliceerd worden.
Er is veel belangstelling voor het cultureel Zaans
erfgoed, maar we hebben allemaal onze specifie-
ke interesse: verbreding is goed, maar het moet
niet te populair worden. Mogelijkheid is eenmaal
per jaar met een gezamenlijke uitgave van de
diverse Zaanse historische verenigingen te
komen.

Na de pauze konden we via een video-film genie-
ten van de prachtige natuur in het overgebleven
ongeschonden Westzijderveld. Van deze film
leerden we dat we niet alleen waakzaam moeten
zijn om de oorspronkelijke (woning)bouw te
behouden, maar dat we ook zuinig moeten zijn
op het kleine beetje natuur dat ons nog rest.
De ledenvergadering werd ongeveer om half elf
door de voorzitter, Ron Sman, gesloten.

Mieke Kuijper-Stuurman

Artikelenreeks over het Reghthuys
Met ingang van de volgende ANNO (maart '95)
zal aandacht worden besteed aan 't Reghthuys
Banne Westzaan. Aanleiding hiervoor was het
verzoek van het Stichtingsbestuur van dezelfde
naam om ter gelegenheid van de vierde fase van
de restauratie (buitengevel) de schijnwerper te
richten op dit eerbiedwaardige gebouw.
Het is weliswaar niet het oudste stenen gebouw
in de Zaanstreek, het dateert van 1782, maar
heeft toch een zeer belangrijke functie gehad al-
vorens het gemeentehuis van Westzaan en nader-
hand hulpsecretarie in Westzaan van de gemeen-
te Zaanstad werd.

Auteurs gevraagd
In juli staat er wederom een gezamenlijk nummer
van 'Anno' en 'Met Stoom' op het programma.
Naar aanleiding van de 'Sail' in augustus is geko-
zen voor een themanummer dat zich richt op de
scheepsbouw in de ruimste zin van het woord.
Van zeilschepen tot roeiboten, van stoomboten
tot boerenpramen. De invalshoeken voor artike-
len zijn legio, variërend van de scheepsbouw in
de 17e eeuw en de bloeitijd van toeleveringsbe-
drijven als zeildoekweverijen en lijnbanen tot
scheepsmodellen, Oostzanerjollen en de bruine
botenvloot in de Zaanstreek. In dat rijtje passen
uiteraard ook De Alkmaar Packet, de opkomst en
ondergang van Zaanse scheepswerven, scheeps-
interieuren en de symboliek van boegbeelden.

De inwendige restauratie werd een aantal jaren
geleden ter hand genomen door leden van de
Stijlgroep, een onderdeel van de Stichting, en
kon dit jaar worden afgerond.
In 1995 hoopt men de restauratie van de uit bak-
steen en natuursteen opgetrokken buitengevel te
kunnen voltooien. Eerder werd o.a. in 1988 in
ANNO nr. 106 p. 559 een kort artikeltje aan dit
gebouw gewijd.

J.J. van der Horst

Hoewel er in een eerste gezamenlijke vergade-
ring van de beide redacties reeds een aantal arti-
kelen is toegezegd, is er nog volop ruimte voor
bijdragen van Anno-lezers.

Mocht een onderwerp u na aan het hart liggen en
zoudt u in de pen willen klimmen, dan zien wij
uw bijdragen met belangstelling tegemoet. Wel
adviseren wij u, om overlap te voorkomen, eerst
even contact op te nemen met onze secretaris.
Die kan u aan de hand van de reeds op stapel
staande artikelen precies vertellen welke onder-
werpen al in bewerking zijn.

De redactie
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Verbouw van een 18e-eeuwse thee- of tuinkoepel
In Anno 124 van december 1992 schreef de heer
S. de Jong een artikel met de titel 'theekoepels
aan de Zaan'. Hierin beschreef hij een 19e-eeuw-
se theekoepel met rieten dak en schulprand ach-
ter de voormalige pastorie van de Rooms-katho-
lieke Kerk aan de Oostzijde in Zaandam. Ook
maakte hij toen melding van een "soortgelijke
tuinkoepel aan het Klamperspad met uitzicht
over het Oostzijderveld" en dat deze nog in ver-
bouwde toestand aanwezig is.

Klampersstraat 22
Dit artikel gaat over de verbouwing van deze
thee- of tuinkoepel aan de Klampersstraat 22 te
Zaandam. In juni 1988 verkocht de familie P.
Paulisse de theekoepel met het houten 19e-eeuw-
se achterhuis. Zowel Simon en Paula de Vries als
René Prins, beiden op dat moment nog vreemden
van elkaar, brachten een bod uit op het huis.
Eerstgenoemden werden uiteindelijk eigenaar.
De drie waren geïnteresseerd in de Zaanse hout-
bouw en raakten goed bevriend. Begin 1989
maakten zij de afspraak om elkaar te helpen met
het (ver)bouwen van eikaars huis. Voor Simon en
Paula was dit de theekoepel met achterhuis aan
de Klampersstraat en voor René was het de ver-
plaatsing van een 18e-eeuwse woning van de
Zaansteeg naar het Stuurmanspad in Zaandam.
De demontage van deze woning is beschreven in
Anno 113 en 114 van maart en juni 1990. Het in
1989 herbouwen van deze woning aan het Stuur-
manspad ging niet door wegens bodemverontrei-
niging. Het herbouwen van deze woning is
uiteindelijk in 1992 aan het Smaal in Zaandam
gestart. In een volgende Anno zullen wij hierover
berichten. In de tussenliggende periode 1990-
1992 zijn we begonnen met de verbouw van de
theekoepel en de nieuwbouw van een aangepast
achterhuis aan de Klampersstraat.

Geschiedenis van de theekoepel
De theekoepel heeft een achtkantige plattegrond
van 490x500 centimeter met vier korte en vier
lange zijden. De koepel zal alleen in de zomerpe-
riode gebruikt zijn omdat er geen stookplaats is
teruggevonden. Ook vanwege het rieten dak zal
er geen stookplaats aanwezig zijn geweest. De
koepel is tot rond 1900 eigendom geweest van de
familie Middelhoven. Vanuit de theekoepel had
men zicht op de houtzaagmolens en de houtwerf
van Middelhoven in het Oostzijderveld.

Constructie en uiterlijk van
de theekoepel
Aan de hand van onderzoek van de sterk ver-
minkte theekoepel is de oorspronkelijke con-
structie en het uiterlijk als volgt geweest.
De fundering was een gemetselde achtkantige
voeling van rode klinkers, l steens dik, tot een
hoogte van 60 centimeter boven het maaiveld.
Als versiering waren er aan de padzijde twee
zandstenen hoekstenen aangebracht. De vloer
bestond uit twee onderslagbalken op vier gemet-
selde poeren met daarop een balklaag van 10x15
centimeter met duims vloerdelen. Van de acht
buitenwanden waren er zes voorzien van grote
kozijnen met 9-ruits schuiframen met een ojief
aan de binnenzijde van het raamhout. In de zuid-
westgevel was een deurkozijn met naar binnen-
draaiende (tuin)deuren geplaatst. Boven deze
deuren was in dezelfde lijn van de overige boven-
ramen een 3-ruits (boven)raam. De noordgevel
was een dichte gevel van duims rabathout met
kleine wisselende breedten. In deze wand was
een servieskast met een diepte van 12 centimeter
weggewerkt. De kast was aan de binnenzijde van
de theekoepel aan het zicht onttrokken door een
opgeklampte deur. De binnenzijde van de buiten-
wanden waren betimmerd met ruige staande

Reconstructie van de
theekoepel

MOORDGFVF:!
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delen en zijn bespannen geweest met behang op
jute. Van dit laat 19e-eeuwse behang is nog een
klein stukje bewaard gebleven. Onder de kozij-
nen op 60 centimeter boven de vloer was een
doorgaande geprofileerde lijst aangebracht.
Naast het deurtje van de servieskast was een in-
krozing in de wand te zien waar de lijst indraaide
als het deurtje werd geopend. Rond 1940 is deze
lijst verwijderd omdat de bewoner zijn meubels
tegen de buitenwand wilde plaatsen?

Op de overgang van de wanden naar het koepel-
vormige plafond was een doorgaande komvormi-
ge houten lijst, opgebouwd uit zes delen. Het was
noodzakelijk deze lijst te demonteren en aan de
achterzijde te conserveren in verband met de
aanwezige houtworm.

Koepelvormig plafond
Het koepelvormige plafond bestond uit samenge-
stelde vuren krommers vanuit de doorgaande lijst
naar de koningsstijl. Aan de onderkant van deze
krommers waren latten gespijkerd voor de pleis-
terlaag van het plafond. Het koepelvormige pla-
fond is rond 1900 gesloopt om plaats te maken
voor een vlak plafond van kraalschroten ter
hoogte van de doorgaande lijst. De kapconstruc-
tie van het kegelvormige dak bestond uit een ko-
ningsstijl, hoekkepers, sporen, blokkeels en kreu-
pele stijlen. Op de hoekkepers en sporen waren
rietlatten van l x2 centimeter gespijkerd, waar het
riet, met een dikte van 20 centimeter, op vastge-
bonden was. Het riet was niet met koper- of ijzer-
draad vastgebonden, maar met ropen, dit zijn
koorden van gevlochten biezen. Het rieten dak
had aan de voet een overstek van 50 centimeter.
Onder de beëindiging van dit dakoverstek was
een geschulpte lijst die tevens diende als knelling
voor het riet. De onderkant van het dakoverstek
was afgetimmerd met geschaafd-geploegde delen
en een holle lijst.

Kleuren
Uit een door ons ingesteld onderzoek bleken de
oorspronkelijke te zijn:

Buiten
Rabathout
Ramen
Onderkant dakoverstek
Geschulpte lijst

Binnen
Vloer
Wanden

Kozijnen en
belegstukken
Ramen

zandsteenkleur
blauw
blauw
zandsteenkleur

lichtgroen
behang, bruinrood
met licht- en donker
groene bladranken

lichtgroen
lichtgroen

Doorgaande plafondlijst lichtgroen

Het achterhuis
Van grotendeels bestaand sloopmateriaal was een
houten huis met keuken/bijkeuken a-symme-
trisch achteraan de theekoepel "vastgeplakt". Het
skelet bestond uit lichte jukstijlen en jukbalken,
wurmt op een borstwering van 40 centimeter,
lichte kapspanten en lichte gordingen. Door de
dakhelling van 45° was er op zolder weinig ruim-
te. Om dit op te vangen is de enige slaapkamer in
het huis vergroot met een dakkapel. Een mogelij-
ke lekkage van het zuidelijke rieten dakvlak van
de theekoepel heeft er toe geleid dat de zuidelij-
ke helft van het rieten dak gesloopt werd en dat
er een pannendak voor terug kwam. Onder dit
pannendak en boven het schrotenplafond van de
koepel was een grote ruimte onstaan die in ieder
geval tussen 1940 en 1988 onbenut is geweest.

Doorsnede van kapcon-
structie
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Het plan voor de verbouw van de
theekoepel en de nieuwbouw van
het achterhuis
Om de kosten zoveel mogelijk te drukken zijn het
teken- en berekenwerk en de uiteindelijke bouw
zoveel mogelijk in eigen beheer gedaan. Simon
kwam in aanmerking voor subsidie voor woning-
verbetering. Hiertoe moest er dus een tekening
komen van de bestaande en de nieuwe toestand
en een begroting.
Een eerste schetsontwerp van René uit 1988,
waarbij de gerestaureerde theekoepel door mid-
del van een hal aan het achterhuis verbonden was

bleek voor Simon niet haalbaar.
Dus moest er een alternatief komen, zonder de
subsidie van woningverbetering te verspelen. Het
werd een ontwerp waarbij het nieuwe achterhuis
voor een gedeelte "over" de voormalige theekoe-
pel is gebouwd. De voorkeur ging uit om het
uiterlijk en de achtkantige plattegrond van de
theekoepel zoveel mogelijk terug te brengen naar
de oorspronkelijke toestand, hetgeen voor een
groot gedeelte gelukt is. Opmerkelijk is dat de
theekoepel vóór de rooilijn stond en dat dit in de
nieuwe situatie gehandhaafd mocht blijven.

Tekening nieuwe toestand

Voorgevel

Achtergevel

Linker zijgevel

Rechter zijgevel
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o__ Begane grond

Bouwvergunning
Nadat de bouwvergunning en de subsidie waren
verkregen zijn we in augustus 1990 begonnen
met de sloop van het achterhuis en het naar ach-

teren rollen van de voormalige theekoepel. Het
naar achteren rollen was noodzakelijk in verband
met een nieuwe fundering onder het voor- en
achterhuis. Na het gereedkomen daarvan en van
de begane grondvloer kon het voorhuis weer
teruggerold worden naar z'n oude plaats. De
muurplaat en het onderste rabatdeel kon nu ook
meteen vernieuwd worden. Na het terugplaatsen
van de theekoepel zijn we begonnen met het ver-
nieuwen van de kapconstructie. Een groot aantal
hoekkepers en sporen van vuren/grenen waren
dusdanig door houtworm aangetast, dat het con-
structief niet verantwoord was deze te laten zit-
ten. Het noordelijke dakvlak is een halve kegel
gebleven, het zuidelijke dakvlak is nu recht om
een goede aansluiting te krijgen op het topschot
van het achterhuis. Van de oorspronkelijke zes
stuks 9-ruits schuiframen zijn er vier terugge-
bracht en voorzien van isolatieglas in siliconen
stopverf, waarbij de zwarte kitrand van het isola-
tieglas net niet zichtbaar is. Na het wind- en
waterdicht zijn van het voorhuis kon in het voor-
jaar van 1991 gestart worden met het achterhuis.
Het skelet is grotendeels van gebruikt materiaal
gemaakt en de rest is nieuw.

Simon de Vries en René Prins

Museumwerk
De eerste dozen zijn binnengebracht. Produkt-
verpakkingen, bedrijfs- en familiefoto's, docu-
menten, reclamemateriaal; allemaal van de firma
C. Keg uit Zaandam.

Het bedrijf Keg werd opgericht in 1832 als han-
delsonderneming in koloniale waren. Er ontstond
een eigen koffiebranderij en een verpakkingsaf-
deling voor koffie en thee. Maar ook andere ver-
pakte levensmiddelen en bijvoorbeeld petroleum
werden door Keg verhandeld. De fabrieksruim-
ten en pakhuizen stonden aan de Hogendijk in
Zaandam. Vlak daarbij, op de Dam, was de win-
kel 'Het Wapen van Friesland', waar met grote
letters 'FIRMA C. KEG.' op het dak stond. Een
groot gebrandschilderd raam uit het voormalige
kantoor van het bedrijf is recentelijk overge-
bracht naar een depotruimte voor museale voor-
werpen.

Een eerste schenking voor het Zaans museum,
waarmee een begin gemaakt is met een actief
verzamelbeleid. Want dat er verzameld moet
worden is zeker, met name op het gebied van de
industriële geschiedenis, waar een hiaat zit in de
collectie.

Optelsom
Er is lang gedacht en gesproken over een nieuw
Zaans museum en langzamerhand raakte ook het
gemeentebestuur ervan overtuigd dat een Zaans
Museum geen overbodige luxe is. Daar ligt zowel
een inhoudelijke als een praktische reden aan ten
grondslag. Inhoudelijk is het volstrekt duidelijk
dat de geschiedenis van de Zaanstreek onvol-
doende tot uiting komt in de huidige museum-
structuur. De Zaanstreek kent een grote verschei-
denheid aan musea, ieder met een afgebakend
onderwerp, zoals molens, Czaar Peter, bakkerij,
wooncultuur. Dat de geschiedenis van de Zaan-
streek echter meer is dan de optelsom van deze
deelonderwerpen en het waard is om in een pro-
fessionele museale entourage in beeld gebracht te
worden heeft onlangs de serie Ach Lieve Tijd nog
bewezen.

Een meer museumtechnische benadering gaat uit
van de functies van een museum. Om te kunnen
voldoen aan museale functies zoals het behoud en
uitbreiding van de collectie, het voeren van een
verantwoord educatief beleid, het doen van of sti-
muleren van wetenschappelijk onderzoek en het
houden van tijdelijke tentoonstellingen, is een
grootschaliger museumstructuur binnen de Zaan-
streek een vereiste.
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Wonen, werken
Het Zaans Museum wordt een historisch muse-
um, waarin de geschiedenis van de Zaanstreek
centraal staat, met accent op het wonen en wer-
ken temidden van wind en water. Kern van de
geschiedenis is de nauwe band tussen wonen en
werken in de streek. Wonen en werken gebeurt
door mensen, in dit geval door Zaankanters en
zij staan centraal in het museumverhaal. De
Zaankanter woont en woonde tussen de bedrij-
vigheid, die voor een groot deel gebaseerd was
op het gebruik van de energiekrachten water en
wind.

Een kernonderdeel van het nieuwe museum is de
industriële geschiedenis. Juist de gevarieerde en
grootschalige industriële ontwikkeling vanaf de
17e eeuw kenmerkt de Zaanstreek en het is dus

verantwoord om daar een sterk accent op te leg-
gen. Ook al omdat binnen het Nederlandse muse-
umbestel de industriële geschiedenis in z'n totali-
teit onderbelicht is. Een Zaans Museum kan met
de geschiedenis van de Zaanstreek tevens kennis
overdragen van de geschiedenis van de industrië-
le ontwikkeling in Nederland, met o.a. landelijk
bekende bedrijven als Verkade, Albert Heijn,
Forbo en Bruynzeel.

Hiaat
Wat de beschikbare museale collecties betreft,
vormt juist dit onderwerp een hiaat en is collec-
tievorming noodzakelijk. Een werkgroep 'Mu-
seale Inrichting' werkt op dit moment aan een
definitief museumconcept en de ontwikkeling
van een collectiebeleid maakt daar deel van uit.
In afwachting van een definitief beleid is het ver-
zamelen in praktijk al begonnen met de 'collectie
Keg'. Daarmee is een goede start gemaakt, maar
het is slechts een begin.

Oproep
U begint vermoedelijk te begrijpen waar ik heen
wil. Alleen al zo'n schenking van de firma Keg,
waarmee dit artikel begon, heeft heel wat voeten
in de aarde. Tussen het eerste contact met de eige-
naar van de collectie en de definitieve overdracht
zitten een heleboel verschillende werkzaamhe-
den. Werkzaamheden waar we uw hulp hard bij
nodig hebben. Hulp bij de speurtocht naar voor-
werpen die het hiaat van onder meer de industrië-
le geschiedenis kunnen opvullen, hulp bij de regi-
stratie en documentatie van de voorwerpen, hulp
bij het transport en de opslag ervan, hulp bij het
interviewen van ex-werknemers, et cetera.
Momenteel vormen enkele leden van de
Vereniging van Monumenten van Bedrijf en
Techniek Zaanstreek de "Werkgroep Inventa-
risatie Industriële Collecties". Indien u belang-
stelling heeft voor (een van de) genoemde werk-
zaamheden of over informatie beschikt met be-
trekking tot mogelijke museale voorwerpen
(machines, onderdelen, reclamemateriaal, foto's,
documenten etc.) kunt u zich aansluiten bij deze
werkgroep en/of zich in verbinding stellen met de
museumcoördinator, Alice van Diepen: tel. 075-
552391.

Alice van Diepen

Dam 10, 'Het Wapen van
Friesland', de befaamde
winkel van de firma Keg.
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Restauratie Raadhuis Zaandijk II
In Anno 125 van april 1993 gaf ik een relaas van
de werkzaamheden, zoals die bij het sluiten van
de redactie gereed waren. De stand was die van
december 1992. In die periode waren de mensen
van Kuyt Westzaan BV volop bezig met het uit-
graven van de kruipruimte van het pand nummer
106. Buiten de reeds eerder genoemde plavui-
zen-vloertjes en molgoten uit de koetshuis-perio-
de stuitten we tijdens dit graven op een kelder.
Nadat de zaak was uitgegraven en schoongespo-
ten is een kort onderzoek gedaan naar de oor-
sprong. De kelder was bezet met gave herderte-
geltjes en plavuizen. Op de plavuizen waren
geen slijtplekken te vinden. Hierdoor was het
niet mogelijk de plaats van de trap te bepalen.
Wel kon worden vastgesteld dat de herdertegel-
tjes uit het begin van de 18e eeuw waren.
Uit het puin dat uit de kelder kwam zaten scher-
ven van 17e-eeuwse tegels. De conclusie na dit
vluchtig onderzoek was dat deze kelder circa 50
jaar heeft dienstgedaan, daar de bouw van het
raadhuis in 1752 heeft plaatsgevonden. Over de
vroegere bebouwing vindt momenteel nog een
onderzoek plaats. Hierover zullen wij u nog in
een later stadium informeren.

Waterput
Nadat de gevonden kelder was ingemeten en wij
ons beraadden over de toekomst van de kelder
werd in de rechter voorkant van pand 106 een
gemetselde waterput gevonden. Dit was nog niet
het laatste dat gevonden zou worden. Bij werk-
zaamheden onder de tweede aanbouw van het
pand werd nog een keldertje gevonden. Dit kel-
dertje was vrij ondiep en bezet met een plavui-
zenvloer en witte tegels op de wanden. Het
geheel hebben wij opgemeten en op tekening
vastgelegd.
Beide kelders zijn geïntegreerd in de restauratie-
plannen opgenomen, zodat op de juiste plaats
deze voor de geschiedenis waardevolle onderde-
len bewaard zijn gebleven. Deze vondsten waren
natuurlijk leuk en interessant maar hadden de
planning danig in de war gestuurd.

Afbouw
Na de kerstvakantie werd dan ook een gesplitste
afbouwplanning gemaakt voor pand 104 en 106.
In de planning werd het verhuurbare deel van
106 voorgetrokken. Twee data waren belangrijk:
oplevering kantoor l april 1993; oplevering
Raadhuis begin mei 1993 vanwege de geplande
eerste trouwpartij op 6 mei 1993.
Na de kerstvakantie werd het restant van de
daken aangepakt en begonnen met de installatie
van zowel de elektrische- als de verwarmingsin-
stallatie. Het enige dat niet mee zat was het weer
dat vooral stormachtig was met veel regen. Dit
was voor het restaureren van de dakkapellen en
de daken aan de achterzijde niet bevorderlijk.
Om de zaak zolang mogelijk aan de gang te hou-
den besloten we een tent over de lager gelegen

uitbreidingen aan de achterzijde te bouwen.
Half januari 1993 werd een aanvang gemaakt
met het restaureren van de voorgevel. Het voeg-
werk was in slechte staat. Bijkomstig probleem
was het feit dat het metselwerk bijzonder krap
vermetseld was. Met de voeger is dan ook veel-
vuldig overleg gepleegd over de aanpak. Tot
ieders tevredenheid is dan ook het voegwerk her-
steld met een zo dun mogelijke voeg.

Lofwerk
In deze periode zijn ook de snijramen en het
wapen van de gevel verwijderd en gerestaureerd.
Daarna zijn deze ornamenten vervoerd naar de
werkplaats van de schilder. Na onderzoek van
deze ornamenten werd de eenvoudige kleurstel-
ling 'terug-gerestaureerd' naar de aangetroffen
kleuren. Dit was onder andere wit op het lofwerk
op de snijramen i.p.v. groen en een uitbreiding
van verguldwerk op de strikken en de linten. Op
het wapen kwam onder de naam Zaandijk een
fraaie blauwe kleur vandaan en aan het linker lof-
werk kwamen vruchten te voorschijn die blad-
goud verguld waren.

Stucwerk
Eind januari werd een begin gemaakt met het
herstel van het stucwerk. Begonnen werd met het
plafond van de zuidkamer. In het voorste deel
moest het worden afgestoken en dienden er enke-
le gipslijsten vervangen te worden. In het tweede
deel van het plafond kwamen we tot de ontdek-
king dat het middengedeelte gewoon geschilderd
linnen was met sierlijsten van papiermaché. Het
middendeel werd vervangen door pleisterwerk
op gipsplaat en de lijsten werden her en der gere-
pareerd. Ook werden nog twee niet gebruikte
papiermaché-lijsten gevonden.
Nadat de zuidkamer was gerealiseerd gingen we
over tot de gang aan de zuidzijde met het fraaie
trappehuis. Het hier aanwezige rococo-stucwerk
was dermate vaak overgeschilderd dat we moes-
ten besluiten om de verf eraf te steken. Dat was
een arbeidsintensief karwei dat met de meeste
omzichtigheid moest plaatsvinden; gaat het na-
melijk te grof dan beschadig je de pleisterlaag te
veel. In overleg met stucadoor en schilder is het
afsteken door de schilder gedaan en het herstel-
len en vastzetten door de stucadoor.
Boven in het trappehuis was door het doorroesten
van de binddraad het halve plafond naar beneden
gekomen. Voor ons was het een geluk dat de
rozet met de vierjaargetijden in het midden was
blijven zitten. Twee hoekornamenten konden
nagegoten worden zodat het gehele plafond weer
in z'n oude luister kon worden hersteld.

Achtergevel
Nadat de dakwerken van het pand 104 ver ge-
noeg gevorderd waren kon de restauratie van de
achtergevel worden aangepakt. Het restaureren
bestond uit het verwijderen van het weeghout dat
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in slechte staat verkeerde. De ramen en slechte
kozijnen werden verwijderd en vervangen door
nieuwe. De ramen en kozijnen van de eerste uit-
breiding konden gerestaureerd worden. Aan de
stijlen van de achterconstructie moest ook het no-
dige hersteld worden. Na het gereedkomen daar-
van werd het nieuwe weeghout aangebracht.

Trappehuis
Nu het pand 106 weer dicht was kon de c.v.-
installatie en de elektrische installatie worden
aangepakt. Besloten was om beide installaties in
z'n geheel te vernieuwen. Zodra er warmte aan-
wezig was kon het schilder- en behangwerk in
het rechter deel van no. 106 aanvangen. In over-
leg met de huurder werd besloten om de kantoor-
ruimten en garderobe pantry in hedendaagse
kleuren te schilderen.
Resultaat: een groene kleur op de deurkozijnen
en deuren, en de wanden in een gebroken-witte
kleur. De gang en het trappehuis werden in histo-
rische staat gelaten. Alleen de zwaar beschadigde
voordeur is overgeschilderd, de rest van de deu-
ren en lijstwerk is gerepareerd, inklusief de oor-
spronkelijke benamingen op de deuren. Op de
deuren komen namelijk de namen voor van ka-
daster, archief en oudheidkamer. Ook de gemar-
merde lambrizering in de gang werd gerepareerd.
De aanwezige marmeren tegels in de gang wer-
den schoongemaakt en ontdaan van de rode kleur
welke afkomstig was van de rode kokosloper. De
werkzaamheden verliepen voorspoedig zodat op
29 maart 1993 het kantoordeel kon worden opge-
leverd.

Marmertegels
Nu ging alle aandacht naar de rest van het pand
no. 104 en 106. In dit deel was de trap inmiddels
gesloopt en de ruwbouw van toiletten, garderobe
en keuken reeds gerealiseerd. In dit deel zat
nogal wat tegelwerk, onder andere in de keuken.
In de garderobe werd de vloer belegd met mar-
mertegels afkomstig uit het Raadhuis van
Zaandam. Tevens werden de reparaties van de
gangvloer met dit marmer uitgevoerd. In de res-
terende weken werden reparaties verricht aan de
deuren van de raadzaal en felicitatiezaal. Daarna
konden de schilders beginnen met de reparaties

aan het schilderwerk en het nieuwe schilderwerk
in pand 106. In de maand april 1993 werd ook het
buitenschilderwerk nog van de laatste laag voor-
zien. Intussen werd het sanitair geplaatst en de
keuken geïnstalleerd. In pand 106 zit nl. een keu-
ken waar maaltijden tot 50 personen kunnen wor-
den klaargemaakt.

Vloerbedekking
De vloerbedekking is een hoofdstuk apart. In de
raadzaal lag bij de overname een versleten tapijt.
Om praktische reden was het raadzaam om een
vloerbedekking van linoleum hierop aan te bren-
gen. In overleg met de ontwerpafdeling van
Forbo was het mogelijk om linoleum met inleg-
patronen aan te brengen. Dit kwam nl. ook dicht
bij de aangetroffen beschildering op de oorspron-
kelijke houten vloer. De mensen van Forbo heb-
ben hier een staaltje van vakmanschap laten zien
dat er zijn mag.
Op 3 mei 1993 kon het tweede deel van deze res-
tauratie worden opgeleverd.

Buxushaag
Om de bruidsparen ook het genot van een tuin
met uitzicht op de Zaan te gunnen is de tuin ook
vernieuwd. Vanwege de nieuwe bestemming en
passend bij het gebouw is een symmetrische tuin
aangelegd met buxushagen, gevuld met rozen.
De fraai gerestaureerde zonnewijzer staat in het
middenperk op de deksel van de waterput.

Denkwerk
Na een periode van hard werken was het dan zo
ver dat op 6 mei 1993 het eerste bruidspaar kon
worden ontvangen en wethouder P. Oudega op 18
mei 1993 de laatste pinakel kon plaatsen als zijn-
de de openingshandeling.

Een periode van circa driejaar denkwerk, bespre-
kingen, tekenen en werken werd hiermee afge-
sloten. Het Raadhuis heeft een nieuwe bestem-
ming. Voor het vieren van een jubileum en verga-
deringen, met of zonder diner of lunch, staat het
Raadhuis open.

Piet van Nugteren

Open Monumentendag Zaanstreek

^MONUMENTEN

Zaterdag 10 september was het weer Open Mo-
numentendag; voor de achtste keer ook in de
Zaanstreek. Zoals elk jaar waren er weer een aan-

tal kerken en openbare gebouwen gratis te
bezichtigen. Niets bijzonders zult u zeggen. In
voorgaande jaren bleek er een groeiend aantal
mensen geïnteresseerd te zijn in het bezoeken van
monumentale gebouwen. Bij de start in 1987
waren dat er over het hele land al zo'n 250.000,
maar in 1993 brachten circa 700.000 mensen
bezoeken aan een of meer monumenten. Op 10
september van dit jaar zijn er ongeveer l miljoen
mensen op pad geweest om ons cultureel erfgoed
te bezichtigen! Een ongelooflijk succes voor dit
jaarlijkse evenement.
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Vanwaar nu deze sterk groeiende belangstelling?
Duidelijk is waar te nemen, dat Nederlanders
meer interesse gaan tonen voor datgene wat ons
eigen land te bieden heeft. Het toerisme in eigen
land neemt toe en wordt ook bevorderd door de
lokale overheid. Velerlei organisaties zijn dan
ook actief in het organiseren van bezoekdagen,
excursies en bijzondere evenementen, zo ook de
vele monumentenorganisaties en oudheidkundi-
ge verenigingen. De open monumentendagen
sluiten dan ook geheel aan bij deze behoefte. De
belangrijkste reden voor het succes van de afge-
lopen monumentendag was dat op die dag de
start van de 'Vereniging Open Monumenten'
plaatsvond. Deze nieuwe landelijke vereniging
wil de monumenten dichter bij het publiek bren-
gen door informatie over monumenten gemakke-
lijker toegankelijk te maken en de educatie over
monumenten sterk te verbeteren. Een nieuw tijd-
schrift -'Open Monumenten'-, het opzetten van
'erfgoedwinkels' en het stichten van een monu-
mentenfonds zullen dit doel dienen.

Pakhuis Saigon aan de
Veerdijk. Het voormalige
rijstpakhuis uit 1898 was
een van de vele
momumenten die tijdens
de Open Monumentendag
was te bezichtigen.

Waar het echter vooral om zal gaan is het openen
van monumenten die eigenlijk gesloten zijn. Dat
zijn met name de woonhuismonumenten, die im-
mers driekwart van het monumentenbestand uit-
maken. In Amsterdam was het bij de voorgaande
open monumentendagen reeds mogelijk een aan-
tal woonhuis-grachtenpanden te bezichtigen. Op
10 september was dit op veel plaatsen mogelijk
dankzij de activiteiten van de nieuwe vereniging.

Maar nu terug naar de Zaanstreek.
Ook hier werd het organisatiecomité Open Mo-
numentendag, onder leiding van Kees Koppenol
van de VVV, benaderd met de vraag om meer en
andere monumenten op 10 september open te
stellen. De vereniging 'Vrienden van het Zaanse
Huis', de vereniging tot 'Behoud van Mo-
numenten van Bedrijf en Techniek' en de stich-
ting 'Zaans Schoon' bundelden samen met het
comité hun krachten om meer monumenten ge-

opend te krijgen. Hoewel niet iedere monument-
bewoner direct enthousiast reageerde - er zijn na-
tuurlijk ook wel praktische bezwaren - lukte het
om een lijst van 35 monumenten op te stellen.
Voor de eerste maal werd, dankzij de hulp van de
genoemde plaatselijke monumentenorganisaties
en een tweetal sponsoren een zeer overzichtelij-
ke folder vervaardigd, waarin de bezoekers nade-
re informatie over de monumenten werd gegeven
en de weg er naar toe werd gewezen. Het resul-
taat was, ondanks een enkele tekortkoming in de
organisatie, verrassend. Honderden bezoekers
hebben de monumenten bezocht en spraken hun
waardering uit over de opzet en de geboden
mogelijkheden van bezichtiging van onder ande-
re het gemaal 't Leven, de pakhuizen Saigon en
de Wildeboer en vooral de zeven woonhuizen.

Mijn persoonlijke ervaring met deze laatste cate-
gorie monumenten - ik had ook mijn eigen
woonhuis in Westzaan opengesteld- was overtui-
gend voor het succes van deze dag en het streven
van de Vereniging Open Monumenten. Ongeveer
100 mensen bezochten mijn huis en gaven blijk
van hun belangstelling voor niet alleen het huis
zelf, maar vooral ook voor het wonen in een der-
gelijk huis. Het bleek voor velen een openbaring
dat wonen en leven in een woonhuismonument
niet alleen herkenning van veel oude en ver-
trouwde zaken biedt, maar vooral ook een woon-
plezier oplevert dat niet beperkt wordt door een
soort museum-verkramping, waaraan toch blijk-
baar gedacht wordt. Het openstellen van mijn
huis en de vele gesprekken met de bezoekers
hebben daarom ook duidelijk bijgedragen in de
opzet het woonhuis-monument dichter bij een
breder publiek te brengen en het besef te vergro-
ten dat het behoud van deze monumenten niet
alleen een zaak is van de kleine groep van bewo-
ners, maar ons allen aangaat. Openstelling mag
daarom geen incidenteel aardig gebaar blijven,
maar dient een regelmatig terugkerende - liefst
meer dan eenmaal per jaar- gelegenheid te zijn
om het beleven van ons cultureel erfgoed met
velen te delen.

D. van Leeuwen.
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Het verschil tussen eenen kwibus en eenen gek
Of, in mijn geval, het verhaal van twee gekken

De gek van het voormalig
Raadhuis te Zaandijk.
Inmiddels pronkt de ge-
restaureerde gek weer in
volle glorie op zijn oor-
spronkelijke plek, de
schoorsteen.

Bladerend in een Anno uit december 1974 vond
ik op bladzijde 211 een artikel genaamd "Het
verschil tussen eenen kwibus en eenen gek". In
dat artikel van de hand van J.Schipper wordt
ingegaan op een kwibus en een gek. Bij de mees-
te lezers zal het idee post vatten dat het hier gaat
om een vervelende vent en geestelijk gestoorde.
Niets is minder waar: het gaat hier om een bena-
ming uit de 18e en 19e eeuw voor een draaibare
schoorsteen-beëindiging. Deze schoorsteen-
beëindiging werd van gegalvaniseerd of geschil-
derd ijzer vervaardigd. In de 18e en 19e eeuw
werden zij veelvuldig van hout gemaakt. De be-
doeling van deze schoorsteen-beëindigingen was
het bevorderen van de trek in de schoorsteen.

U moet zich voorstellen dat in de periode dat men
nog met turf stookte bij vochtig en regenachtig
weer de trek in de schoorsteen veel te wensen
over liet. Om de trek te bevorderen werden op de
schoorstenen kegelvormige kappen aangebracht
voorzien van een windvaan. In de kegelvormige
afdekking zat een opening welke door de wind-
vaan zo werd gedraaid dat de opening altijd van
de wind af stond. Hierdoor werd de rook als het
ware door de wind uit de schoorsteen gezogen.
Door het aanbrengen van een kwibus of gek werd
tevens voorkomen dat het schoorsteenkanaal kon
inregenen. Bovendien kon de warmte langer wor-
den vastgehouden. Dit bevorderde de trek van de
schoorsteen.

Door verbetering van de stookgelegenheden,
denk hier aan kachels en haarden uit de periode

laat 19e eeuw en begin 20e eeuw en de opkomst
van de centrale verwarming, zijn deze schoor-
steen-beëindigingen nagenoeg verdwenen. In
1974 stond er nog een op een schoorsteen van het
voormalig Raadhuis te Zaandijk. Bij de restaura-
tie van het Noorderhuis op de Zaanse Schans
werd besloten om op de schoorsteen een gek te
plaatsen. De reconstructiegegevens werden ver-
kregen uit een bouwkundig leerboek uit 1829,
getiteld "Beginselen van het bouwkundig teke-
nen, geschreven door Wijbrand Tollenaar".
In het boek werd het antwoord gegeven op de
aanhef van dit artikel: 'Het verschil tusschen
eenen kwibus en eenen gek is daarin gelegen, dat
de omtrek des eersten 1/4 en des laatsten bijna
3/4 van dien eens cirkel bevat'.
De diepere betekenis van de subtitel van het arti-
kel, "het verhaal van twee gekken", is het vol-
gende: Bij de restauratie van het voormalig
Raadhuis Zaandijk bleek de gek op de schoor-
steen in zeer slechte staat. Er ontbraken delen en
de windvaan was verdwenen. Bij de reconstruc-
tie hebben wij gebruik gemaakt van de gegevens
van de gereconstrueerde gek op het Noorderhuis.
Deze gegevens hebben wij op tekening verwerkt
en de vaklieden hebben daarmee ook deze gek
voor de ondergang gered. Zo ontstaat het verhaal
dat de Zaandijkse gek model heeft gestaan voor
het Noorderhuis en het Noorderhuis 20 jaar later
voor die van Zaandijk.

Bron: Anno december 1974

Piet van Nugteren
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Stichting De Zaanse Schans meldt...

Na het bezoekerscentrum
op de Schans te hebben
geopend, greep mevrouw
F.G. van Diepen de hamer
om haar krachten te
meten op de Kop van Jut.

4 November 1994 was een belangrijke dag voor
de Zaanse Schans. Op deze stralende dag werd
immers het nieuwe bezoekerscentrum 'Vrede'
geopend. Met de ingebruikname van dit door
architect Piet van Nugteren van architectenbu-
reau Schipper-Verbeek-Zijlstra geheel gerestau-
reerde 18e-eeuwse graan- en rijstpakhuis werd
een belangrijke stap gezet in de richting die de
Schans op wil sinds het rapport 'Spijkers met
koppen' en sinds de privatisering in 1993.
Hoewel het nieuwe beleid van de Zaanse Schans

als bekend mag worden verondersteld, noem ik
hier toch nog even de hoofdpunten: een betere
afstemming van de belangen van de bewoners, de
ondernemers en van de Zaanse gemeenschap, het
inlopen van achterstanden op het gebied van
groot onderhoud, het financieel gezond maken
van de exploitatie, het verbeteren van de opvang
en begeleiding van de bezoekers en, last but not
least, meer aandacht voor de eigen Zaanse bevol-
king.

Bezoekerscentrum
Met het bezoekerscentrum is het nu mogelijk
geworden om vooral de grote bezoekersstromen -
de Schans trekt maar liefst tussen de 800.000 en
1.000.000 bezoekers per jaar - in goede banen te
leiden. Daarmee is dus in betrekkelijk korte tijd
al een van de voornaamste doelen van het nieuwe
beleid verwezenlijkt. Het door het bureau Meeter
en Bremer op al even ingenieuze als fraai inge-
richte interieur voorziet namelijk op de begane
grond in een balie waar twee medewerkers infor-
matie verstrekken over de bezienswaardigheden
en de verschillende routes. Door middel van een
plattegrond, een route folder en informatiepane-
len wordt de bezoeker kort en bondig letterlijk en
figuurlijk wegwijs gemaakt. Aan de balie worden
boekjes, videobanden en arrangementen ver-
kocht. Verder wordt het publiek service verleend
in de vorm van telefooncellen, verhuur van rol-
stoelen en bagagekluizen.

Vaste expositie
Op de eerste verdieping is vooral ten behoeve
van de meer geïnteresseerde bezoeker een vaste
expositie ingericht waarin met behulp van beeld-
en tekstpanelen, maquettes en audio-visuele pre-
sentaties in een kort bestek aandacht wordt
besteed aan de geschiedenis van de Zaanstreek
en van de Zaanse Schans in het bijzonder. Dat
ook deze presentatie qua omvang bescheiden is
mag blijken uit de geplande bezoektijd van circa
20 minuten. Een aparte bezoekersruimte is op
deze verdieping beschikbaar voor de ontvangst
van groepen van maximaal 50 personen. Deze
met videoapparatuur en een eenvoudige pantry
uitgeruste ruimte kan worden gehuurd en zal
vooral worden gebruikt in het kader van arrange-
menten. Op de tweede verdieping tenslotte is het
nieuwe kantoor gevestigd.

Interieur
Wat direct opvalt aan de inrichting is dat de
architect en de ontwerpers van het interieur erin
zijn geslaagd om het monumentale pakhuis in
zijn waarde te laten en het tegelijkertijd een
moderne en vooral praktische bestemming te
geven. Zo heeft de architect kans gezien om op
een niet storende wijze de nodige technische
voorzieningen in te bouwen. Ondanks de zeer
beperkte ruimte, gunde hij de bezoeker een verti-
cale doorkijk zodat deze begrijpt hoe het gebouw
in elkaar zit. De ontwerpers van de inrichting zijn
er op hun beurt in geslaagd om door een uitge-
kiend gebruik van gezandstraald glas en licht een
benauwd en donker interieur te vermijden. Door
de deskundige adviezen van Nel van Coeverden
kreeg ook het kantoor op de tweede verdieping
de fraaie en praktische inrichting die de Zaanse
Schans nieuwe stijl past.

Personeel
Het nieuwe bezoekerscentrum maakte het tevens
mogelijk om het recentelijk aangetrokken perso-
neel te huisvesten. Naast Mario Krancher, coör-
dinator van de technische dienst, en Irma
Winnubst, secretaresse die al bij de Schans werk-
ten traden achtereenvolgens Arjen Grootveld,
coördinator publiekszaken, Koos de Jong, direc-
teur, Saskia van der Stadt en Judith van
Coeverden, respectievelijk senior en junior balie-
medewerkers, in dienst. De technische dienst
bestaande uit zeven timmerlieden, schilders,
onderhoudsmedewerkers en hoveniers bleef
gehuisvest in de twee werkplaatsen elders op de
Schans.

Kanonsalvo
Met een gemoderniseerd monument als bezoe-
kerscentrum en een personeelsbestand op volle
sterkte zwaaiden op 4 november de deuren van
de Vrede wijd open en begon de Zaanse Schans
aan een nieuwe fase in zijn bestaan. De officiële
opening werd verricht door mevrouw mr. F.G.
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van Diepen, lid van het College van Gedepu-
teerde Staten van de Provincie Noord-Holland.
Zij overhandigde aan de voornaamste klanten-
groepen van Stichting De Zaanse Schans, te
weten de bewoners van de Schans, de Zaan-
kanters, de dagtoeristen en de internationale toe-
risten een symbolische sleutel van Zaanse blanke
speculaas. Omdat de opening werd bijgewoond
door driehonderd gasten vond deze plaats in een
speciaal voor deze gelegenheid gebouwde tent.
De feestelijke gebeurtenis werd 's avonds beslo-
ten door een donderend kanonsalvo van de Sa-
luutbatterij Atkins die zich voor deze gelegen-
heid had verenigd met de Zaanse Schutterij. Een
kleurig verlicht spuitfestijn van een blusboot van
de Zaanse vrijwillige brandweer zorgde voor een
al even spectaculaire achtergrond.

Vond op 4 november de opening nog in besloten
kring plaats, op 5 november was iedereen wel-
kom op de Schans. Een kleine ouderwetse ker-
mis, spelletjes en een speurtocht voor kinderen,
de verkoop van traditionele Zaanse lekkernijen
en, opnieuw, een welhaast zomerse dag, maak-
ten deze open dag tot een succes. Met ju i s t dit
soort van op traditie gerichte activiteiten hoopt
de Zaanse Schans de juiste toon te treffen en zo
de Zaankanters aan zich te binden. Het bezoe-
kerscentrum is geopend. Het Zaans museum
komt er aan.
De toon is gezet, laat nu de muziek maar
komen!

Koos de Jong

Stichting Zaans Schoon
De 'vleugels' te Koog aan de Zaan (III)

In Anno no. 128, december 1993, hebben wij u
op de hoogte gesteld van het overleg dat toen
gaande was tussen de gemeente Zaanstad,
Rijkswaterstaat en Zaans Schoon over mogelijke
overplaatsing van het kunstwerk 'vleugels' dat
momenteel de Raadhuisstraat te Koog aan de
Zaan 'siert'. Dit overleg moest gezien worden in
het licht van een uitspraak van de Raad van State
waarin deze de bouwvergunning, die de gemeen-
te Zaanstad zichzelf had verleend voor de plaat-
sing van het gevaarte, heeft vernietigd.

Thans moeten wij u mededelen dat het bovenbe-
doelde overleg helaas tot niets heeft geleid. Een
verzoek van de gemeente aan de rijksoverheid
om een financiële bijdrage te leveren in de kosten
van een eventuele overplaatsing van het kunst-
werk werd afgewezen. Daarmee was voor de
gemeente blijkbaar de kous af, getuige de inhoud
van een brief van het college van burgemeester
en wethouders aan Zaans Schoon waarin wordt
geconcludeerd '...dat er sprake is van een patstel-

ling en dat ons (=college van b en w) de mo-
gelijkheden ontbreken om een wijziging in de
feitelijke situatie tot stand te brengen'.

De inhoud van de brief wekte verbazing en onge-
loof. Bedoelt de gemeente dat geen uitvoering
gegeven zal worden aan de uitspraak van de Raad
van State? De gemeente beschikt namelijk over
de mogelijkheden om een wijziging in de feitelij-
ke situatie tot stand te brengen: de bouwvergun-
ning is vernietigd, hetgeen op zich voldoende is
om vervolgens over te gaan tot verwijdering van
het kunstwerk. De gemeente voelt daar blijkbaar
niet veel voor, maar kan een uitspraak van de
Raad van State natuurlijk ook niet zomaar naast
zich neerleggen. Er zal nu dan ook iets moeten
gebeuren. Zaans Schoon heeft aan de gemeente
verzocht thans zo spoedig mogelijk uitvoering te
geven aan de uitspraak die nu al meer dan een
jaar geleden gedaan is.

H. Pielkenrood

De gewraakte vleugels
aan de Raadhuisstraat.
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Boekennieuws
Met het decembernummer van Anno ligt het wat het
boekennieuws betreft altijd wat moeilijk. Vlak voor
de sinterklaas en kerst komen er altijd een aantal
publikaties uit die echter niet besproken kunnen
worden omdat de sluitingsdatum voor de Anno-
kopij aanmerkelijk vroeger ligt. Daarom hieronder
slechts een deel van de nieuwe boeken die op het
moment van het verschijnen van deze Anno te koop
is.

Eerst een 'nagekomen bericht': Eigenlijk is het te
gek dat je voor een reclameboekje als Happen &
stappen in Zaanstad meer dan een symbolisch
bedrag van zeg een gulden moet betalen. Hoewel
het boekje de indruk wekt volledig te zijn in de
opsomming en beschrijving van het Zaanstedelijke
uitgaansleven, is dat geenszins het geval. De 36
beschreven horeca-gelegenheden hebben betaald
voor een vlot geschreven stukje, een foto en wat fei-
telijke gegevens. Toch is het boekje een succes,
want een paar boekhandels hebben het al moeten
nabestellen.

Het is niet gebruikelijk om hier iets te zeggen over
kalenders. Omdat in het vorige nummer van Anno
aandacht is geschonken aan de tentoonstellingscata-
logus Perfect gemeten, wijs ik u nu op de pracht-
kalender die Uitwaterende Sluizen als een soort
spin-off van de expositie heeft laten maken. Twaalf
zeer fraaie kaarten, die op zich al het inlijsten waard
zijn. Overigens komt uitgeverij Amor Vincit Omnia
dit jaar met een zwart-wit kalender met pentekenin-
gen van Klaas Meinen. Ondanks het succes van de
MBTZ-luchtfoto-kalender voor 1995 geen nieuw
exemplaar. De afzet eiste een enorme krachtsin-
spanning die de vereniging zich niet ieder jaar kan
veroorloven.

Nu ik toch 'vreemd ga' even twee meldingen over
twee tijdschriften. Recentelijk hebben een tiental
Zaanse verenigingen/stichtingen die het Zaanse
milieu na aan het hart ligt, de koppen bij elkaar
gestoken, met als resultaat de Zaanse Natuur &
Milieu Krant (ZNMK). Het kwartaalblad heeft Ed
Langereis als hoofdredacteur. Erik Schaap is eind-
redacteur. Nadrukkelijk wordt in het colofon aange-
geven dat de inhoud van de artikelen niet noodza-
kelijkerwijs de visie van de redactie weergeeft. Dat
heeft tot resultaat dat stijl en inhoud van de artike-
len behoorlijk wisselt. Haast vanzelfsprekend druipt
de bevlogenheid welhaast van de pagina's af.
Van een andere orde is het blad Open monumenten.
Augustus j.l. is de Vereniging Open Monumenten
opgericht. VOM wil een soort koepelorganisatie
worden van alle verenigingen die zich op locaal,
regionaal of landelijk niveau met monumenten (ook
archeologische en landschappelijke) bezighouden.
Dit mede om een vuist te kunnen maken in Den
Haag. In tegenstelling tot de natuurwereld
(Natuurmonumenten) is de monumentenwereld
behoorlijk versnipperd. Plaatselijk dan wel regio-
naal wordt gedacht aan een federatieve structuur.
Hierover voeren de vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis, de vereniging tot behoud van
Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek
en de stichting Zaans Schoon overleg. In ieder geval
kwam VOM direct met een fraai tijdschrift, met

artikelen die algemeen genoeg zijn om velen te
boeien.
De voormalige banne en gemeente Wormer moeten
voor genealogen zo langzamerhand een walhalla
zijn. Dat is te danken aan het werk van Jan Blokker,
de Wormer informatica-specialist, die bijna alles
waarin namen voorkomen middels de computer toe-
gankelijk heeft gemaakt. Blokker doet in het eerste
jaarboek Waterland van het streekarchief Waterland
(SAW) verslag van zijn werk. Dit jaarboek is uitge-
geven ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van
het SAW en bevat naast het jaarverslag over 1993
drie artikelen over respectievelijk een spiegelstraf
(voorbeeldstraf) in Wijdewormer, de korenmolens
in Purmerend en het archief van Wormer.
Aangezien de mogelijkheden tot publikatie van his-
torische artikelen in Waterland aanzienlijk geringer
zijn dan bijvoorbeeld in de Zaanstreek, een goed
initiatief. Het ligt dan ook in de bedoeling dat deze
goed verzorgde uitgave (vormgeving: J.P. Blokker)
ieder jaar gaat uitkomen.

De kerk van de H. Maria Magdalena te Wormer
bestaat dit jaar 125 jaar en dit werd onder meer
gevierd met de uitgave van een boek. De meest
opvallende karakteristiek van de publikatie is dat
het in het bruin/bruinrood is gedrukt, dat wil zeggen
de tekst en de illustraties. Bij lezing valt op dat het
boek door een flink aantal verschillende mensen is
gemaakt, waardoor moeilijk van een eenheid kan
worden gesproken. Het enige echt uitgewerkte ver-
haal gaat over de 'landkwestie', een interne ruzie
over het bezit van bepaalde stukken land tussen het
armbestuur en het bestuur van de parochie.
Daarnaast beschrijvingen van de verschillende pas-
toors en pastores, aantekeningen uit het notulen-
boek, herinneringen, letterlijke brieven, et cetera.
„Het is deze week uw beurt om het huis van God
schoon te maken, de pastoor". Een dergelijke bood-
schap vonden leden van de parochie soms op hun
mat om aan te geven dat het 'hun beurt' was. Een
leuk detail. Of: ,,Ik wil dat heidens gedoe niet heb-
ben", als antwoord van pastoor Winkelman op de
vraag of het niet goed zou zijn een voetbalvereni-
ging op te richten. Enige jaren later is de RK WSV
(nu WSV '30) er toch gekomen. Qua vormgeving is
aardig dat ieder paginanummer opengelaten is in
een klein silhouet van de kerk. Hoewel de redactie
zich indekt tegen kritiek (strekking: boek is
vrijwilligerswerk, wie fouten vind heeft pech) toch
een opmerking. In de inleiding wordt Maarten
Donk/Martinus Duncanus op oude wijze opgehe-
meld. Natuurlijk is het logisch om te melden dat
deze sterke persoonlijkheid zeer veel voor het
katholicisme in en om Wormer heeft betekend. Het
is niet meer van deze tijd om het gegeven dat zijn
optreden toch minimaal omstreden genoemd mag
worden, te verzwijgen. Het zou van realiteitszin
hebben getuigd om ook te melden dat Maarten
Donk van verwerpelijke wreedheden tegen met
name doopsgezinden wordt beticht.

De IJsvereniging Assendelft, of beter de Zuider
Ijsclub, bestaat 11 februari aanstaande 125 jaar. Een
fraai boekje was mede het resultaat. Dat wilde de
club weten, want op de Bannehof werd eind oktober
het eerste exemplaar aan burgemeester Bruinsma
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Illustratie van de Zaankanter
Peter Loutnan, opgenomen in
de uitgave Noord-Holland in
proza, poëzie en prenten.

overhandigd. Bijna 150 bladzijden (formaat 21,5 bij
19 cm.) met honderden illustraties, goed gedocu-
menteerd (bronnen: notulen, kranten, gesprekken,
enz.) en ondanks dat er soms wel erg veel op een
pagina staat, goed gepresenteerd; een voorbeeld
voor andere jubileumboekenmakers die het zelf
moeten doen. IJsvereniging Assendelft onstond in
1972 toen de eerder genoemde Zuider IJsvereniging
met De Noordpool (opgericht als RK-club in 1914)
samengingen. Toen ging het al jaren goed tussen
beide clubs. In 1929 was het bestuur van de Zuider
IJsvereniging maar wat trots op hun idee dat de
eigen baan weer beter was dan die van de 'katholie-
ken in de Noord'. Dat die baan het bestuur meer-
malen flink wat kopzorgen heeft bezorgd zal voor
iedereen die bij een ijsclub betrokken is geweest
geen verrassing zijn. Lang niet altijd kon over een
eigen baan worden beschikt. Boeren waren niet zo
happig om een stuk land een winter lang onder
water te zetten. Dan werd bij vriesweer maar weer
gekozen voor de Delft. De IJsvereniging Assendelft
is met haar 1200 leden een grote wat alle verenigin-
gen betreft in de streek, maar wat ijsclubs betreft
ook een grote voor de KNSB. Wil je een dergelijk
aantal leden bereiken, dan moetje actief zijn. Daar

getuigt het boek ruimschoots
van: kortebaan-, arreslee-, prik-
slee-, en langebaanwedstrijden.
Titelwedstrijden, maar ook acti-
viteiten tijdens winters waarin
niet op natuurijs geschaatst, wor-
den gemeld. Daarnaast vele uit-
slagen, zodat menige Zaankanter
zichzelf nu ook in een boek ver-
eeuwigd weet. Wietze van der
Veer, de auteur van het jubileum-
boek, verhaalt niet alleen de his-
torie van de Zuider IJsclub, de
Noordpool en 'Assendelft'. Ook
gaat hij kort in op de andere
Assendelver ijsverenigingen,
plaatselijke deelnemers aan de
Elfstedentocht en ander ijsver-
maak. Mede daardoor wordt het
een echt 'dorpsboek', wat voor
vele Assendelvers reden zal zijn
om het aan te schaffen.

Tot slot een zeer fraai boek, dat
ook al veel publiciteit heeft
gekregen. De Culturele Raad
Noord-Holland en de Stichting
Uitgeverij Noord-Holland heb-
ben uitgepakt met de samenbun-

deling van de 71 bibliofiele bijdragen (waarvan eer-
der afzonderlijke publikaties zijn genoemd) in het
kader van Noord-Holland in proza, poëzie en pren-
ten. Tussen 1990 en 1993 zijn over alle in 1990 aan-
wezige gemeenten in Noord-Holland dunne boekjes
gepubliceerd waarin een dichter/schrijver en een
kunstenaar haar of zijn visie gaf van een plaats waar
zij/hij op een of andere manier bij betrokken was.
De samenbundeling laat zich lezen en zien als een
soort catalogus van Noordhollandse kunstenaars en
literatoren. De bundel, die wordt ingeleid door Kees
Eens (een bijdrage waar cultuur-gedeputeerde Van
Diepen nogal paranoïde over doet; voelt u uwzelf
een Noordhollander?), heeft als ondertitel 'Licht en
water zijn mijn moedergrond ....' Dit zijn de begin-
woorden van Maria de Groot's gedicht over

Wormerland. Het is niet het enige waarin de
Zaanstreek naar voren komt in de bundel. Naast de
bijdragen over Oostzaan (Co Vleeshouwer en Ankie
Peypers), Zaanstad (Peter Louman en Nicolaas
Matsier) en dus Wormerland (Joke Konijn en Maria
de Groot) gaat Gerrit Kouwenaar's gedicht voor de
gehele provincie over de Hembrug. Andere bijdra-
gen met een Zaanse dimensie zijn onder meer: 'De
acrobaat' van Eduard Visser (geboren te
Wormerveer, initiator Encyclopedie van de Zaan-
streek) over Akersloot, 'De tors' van Erik Prins
(tekenleraar in Wormerveer) bij de uitgave over
Bloemendaal, de grafiek van de in Zaandam gebo-
ren Aart Roos over Edam-Volendam en de houtsne-
de van Rie de Boer (Krommenie, 1938), dat in het
boekje over Zeevang is gepubliceerd. De bundel is
een lees- en bladerboek dat zijn ƒ 59,- meer dan
waard is.

Besproken literatuur:

A. van Capelleveen, Happen & stappen in Zaanstad,
uitgave 1994. 50 blz. met kleurenfoto's. LP Plus
Management. Vinkenveen 1994. Prijs: ƒ 3,95.

Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in
Hollands-Noorderkwartier, Historische kalender.
Prijs: ƒ 35,-.

E. Langereis e.a. (red.), Zaanse Natuur & Milieu
Krant. Ie jaargang, nr. l
januari 1994. Redactieadres en abonnementenadmi-
nistratie: Kontakt Milieubeheer Zaanstreek,
Nicolaasstraat 2B, 1506 BB Zaandam (075-
353580).
Abonnement: ƒ 10,-: losse nummers: ƒ 3,-.
Verkooppunten: Gorter en Knapzak, Wormerveer;
Lembas en KMZ, Zaandam; Rozemarijn en Groote
Weiver, Krommenie; Missing Lynx, Koog aan de
Zaan.

Open Monumenten. Uitgave van de Vereniging
Open Monumenten. Tweemaandelijks tijdschrift. Ie
jaargang, nr. l oktober 1994. Lidmaatschap: ƒ 37,50
(ANWB-leden ƒ 5,- korting). Losse nummers:
ƒ 6,95. Lidmaatschapsopgave: 020-4205557.

D.M. Bunskoeke (eindred.), Jaarboek Waterland
1994. 130 blz., met register en zwart-wit illustra-
ties.
Streekarchief Waterland Purmerend 1994.
Voor ƒ 10,- te koop in het SAW.

B. Grandiek, e.a. (red.), Honderdvijfentwintig jaar
kerk en samenleving. 124 blz., met bruin-wit illus-
traties. Parochie van de H. Maria Magdalena te
Wormer, Wormer 1994. ƒ 30,- bij boekhandel
Middelburg en pastorie.

W. v.d. Veer, 125 jaar winter in Assendelft. 148 blz.,
zwart-wit illustraties, harde kaft. IJsvereniging
Assendelft, Assendelft 1994.
Stichting Culturele Raad Noord-Holland/Stichting
Uitgeverij Noord-Holland,
Noord-Holland in proza, poëzie en prenten. Licht
en water zijn mijn moedergrond... . 295 blz., met
kleurenillustraties in harde kaft. ƒ 59,-.

Ger Jan Onrust
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de
Zaanse kranten Dagblad Zaanstreek en De Zaanse
Gezinsbode. Zeer uitvoerig werd in deze bladen
bericht over de tien dagen feest die in het vijfhonderd
jaar oude Zaandijk werden gevierd. Al deze berichten
in de kroniek opnemen, zou deze ANNO uit z'n voe-
gen doen barsten. Daarom wordt hier volstaan met de
constatering dat de feestweek regenachtig was, maar
grandioos slaagde - en met een verwijzing naar de
foto's die in het vorig nummer werden opgenomen en
een impressie van de feestweek geven.

5 augustus
De Zaandijker sluis en het begin van de Sluissloot
worden op korte termijn schoongemaakt, in ieder
geval vóór de Zaandijker feestweek begin september.
Inwoners van Zaandijk streven herstel en wederopen-
stelling van de sluis na; dat gaat volgens hen 125.000
gulden kosten. Gemeente Zaanstad rekent op veel
hogere kosten.

8 augustus
Molenmakers Gerrit Smit en Nico Maas begonnen
met een opknapbeurt van korenmolen De Bleeke
Dood te Zaandijk. De werkzaamheden spitsten zich
met name toe op het herstel van de bij de molen beho-
rende woning.

13 augustus
Een kleine restauratie van papiermolen De
Schoolmeester te Westzaan werd voltooid. De aan-
bouw aan de zuidkant van de molen werd van de fun-
dering af vervangen.

22 augustus
De bewoners van buurtschap Nauerna maken zich
ernstig zorgen over de ontwikkelingen rondom hun
woonplaats. Over Zijkanaal D, de verbinding tussen
Noord/.eekanaal en de Nauernasche Vaart, moet een
brug komen, als onderdeel van de nieuw aan te leg-
gen verbinding Zaandam-Buitenhuizen. De nabije
West/anerpolder wordt bedrijventerrein, en in het
Zijkanaal komt mogelijk een loswal voor binnen-
vaartschepen. Voorts komt in het Zijkanaal een fl ink
aantal woonschepen te liggen. Tenslotte zal ook de
nabij Nauerna gelegen stortplaats de komende jaren
Hink worden uitgebreid. De bekoring van het wonen
in Nauerna wordt volgens de bewoners zo wel al te
zeer aangetast.

25 augustus
De Ondernemersvereniging van de Zaanse Schans
streeft er ' in goed overleg' naar nader te worden te
worden betrokken bij de toekomstige ontwikkeling
van de historische woonbuurt. Voorzitter van de ver-
eniging J.H. Willig stelde dat de ondernemers onvol-
doende inzicht hebben in de financiële onderbouwing
van hel beleid met de Schans, sinds het beheer ander-
half jaar geleden aan een onafhankelijke stichting
werd overgedragen. Met name de terugloop van
bezoekers uit de Zaanstreek zelf, baart de onderne-
mers zorgen. Zi j zien een verband met de ingestelde
verhoging van de parkeergelden. Bij de
Schansondernemers werken honderd mensen, van
wie dertig full t ime.

26 augustus
Twee Zaanse musea, het Molenmuseum in Koog aan
de Zaan en het Zaans Historisch Museum in
Zaandijk, meldden zich aan voor een 'kleine beurt'
aan een deel van hun schilderijen. Het Provinciaal
Restauratie Atelier u i t Haarlem zal dit karwei
opknappen. Het gaat hierbij niet om een echte restau-
ratie, maar om het voorkomen van verder verval. De
provincie Noord-Hol land heeft hiervoor een bedrag
van honderdduizend gulden uitgetrokken en het
Mondriaanfonds stelt eenzelfde bedrag beschikbaar.

27 augustus
Het is dubieus of de bewoonde schepen vóór de
industriewand van Wormer daar mogen blijven lig-
gen. De gemeente herziet het bestemmingsplan voor
dit deel van de Zaanoever. De schepen worden door
sommigen als ontsierend ervaren en staan daarom ter
discussie. Als de schepen mogen blijven liggen is de
kans groot dat er welstandseisen aan zullen worden
gesteld.

2 september
De bouw van de nieuwe Spoorbuurt nadert z'n vol-
tooiing. De oplevering van de eerste appartementen
in het flatgebouw langs de Provincialeweg is nog in
september gepland, die van de bedrijfsruimten op de
begane grond in de herfst. In het flatgebouw zijn vier
gevelstenen aangebracht, drie afkomstig van huizen
uit de oude Spoorbuurt, terwijl de vierde een impres-
sie geeft van de nieuwe wijk.

8 september
Aan de Krommenieër Noorderhoofdstraat wordt
plank voor plank een nieuwe verfwinkel in elkaar
gezet. Het pand komt in de plaats van de 250 jaar
oude zaak die een paar maanden geleden werd ges-
loopt. Er zijn plannen om dit pand in de Zaanse
Schans te herbouwen.

9 september
In de Klauwershoek te Zaandam werd de eerste paal
geslagen voor historiserend te bouwen winkels en
een kantoorpand. In de toekomst zal, eveneens histo-
riserend, onder meer een restaurant in de
Klauwershoek worden gebouwd.

10 september
Een groot aantal Zaanse panden stond tijdens de
Monumentendag open voor publiek. Opvallend dit
jaar was de openstelling van een fiks aantal woon- en
pakhuizen van particulieren.

13 september
De aanwijzing van een deel van Westzaan tot
Beschermd Dorpsgezicht is een stuk dichterbij geko-
men. Tijdens een vergadering van het Dorpscontact
werd duidelijk dat alle 180 panden vanaf het boek-
houdkantoor Boekhout tot aan de Provincialeweg
zijn gefotografeerd, beschreven en geïnventariseerd.
Gemeente Zaanstad zou nu een bestemmingsplan
moeten maken, waarbij gebruik kan worden gemaakt
van de voorbereidende werkzaamheden van de com-

14 september
De hervormde kerk van Krommenie staat in de stei-
gers. De toren wordt voorzien van een nieuwe laag
Zaans groen en de wijzers en cijfers van de kerkklok
krijgen nieuwe gouden platen, zodat ze straks van
veraf weer goed zichtbaar zijn.

22 september
De voorgevel van het bedrijfspand van bv
Kunstdrukkerij Mercurius aan de Dubbele Buurt te
Wormerveer werd in oude glorie hersteld. Bij het ver-
wijderen van verflagen kwamen onder meer tegelpla-
teau's in het zicht, die werden aangebracht kort nadat
Mercurius het pand in 1928 betrok. Vóór die tijd was
in het pand een bioscoop gevestigd.

22 september
In de restauratie van paltrokmolen De Held Jozua in
de Zaandamse wijk Westerwatering werd een belang-
rijke stap gezet: de molen werd op de grondig ver-
nieuwde onderring geplaatst. Voor voltooiing van de
restauratie bestaat nog een tekort van 3,5 ton.

24 september
Een slecht voorseizoen en een te warme zomer.
Volgens directeur van de Zaanse VVV C. Koppenol
zijn dat de voornaamste redenen dat de zomer van
1994 voor de Zaanstreek toeristisch geen topseizoen
werd. Weliswaar steeg het aantal toeristen dat de
Zaanstreek bezocht licht ten opzichte van 1993, maar
dat jaar gold als ronduit slecht in verband met de
recessie.

30 september
Scheepswerf K. Brouwer zal mogelijk de Zaandamse
Hogendijk verlaten. Gemeente Zaanstad en project-
ontwikkelaar Wilma willen er vier zogeheten urban
villas neerzetten, met in totaal zeventig appartemen-
ten. Op deze plek in Zaandam was vanaf de zeven-
tiende eeuw een scheepswerf gevestigd. Bij de werf
horen de rijksmonumenten Hogendijk 9 en 13.

7 oktober
Acht maanden hard werken zijn beloond nu restaurant
De Hoop op d'Swarte Walvis in de Zaanse Schans
weer is heropend. De monumentale waarde van het
pand (zwaar door brand beschadigd op nieuwjaars-
dag) bleek uiteindelijk behouden te kunnen blijven. In
een aantal opzichten was er zelfs sprake van verbete-
ring. Zo bleek bij restauratie van het tegeltableau ( in
bruikleen van het rijksmuseum) dat dit in een ver-
keerde volgorde was aangebracht. Die fout is nu her-
steld. De keuken van het restaurant is aan de eisen van
de tijd aangepast, en ook toch al noodzakelijke verbe-
teringen zoals het aanbrengen van isolatie, vervan-
ging van de bedrading en dergelijke werden meteen
uitgevoerd.

12 oktober
Het op de provinciale monumentenlijst staande
fabriekspand Mercurius aan de Veerdijk in
Wormerveer maakt een grote kans
een archeologisch depot van de provincie te worden.
Binnenkort is het eerste overleg tussen de provincie
en Douwe Egberts/Lassie.

12 oktober
De verkoop van het voormalige gemaal De
Landbouw in Nauerna kan toch plaats vinden. Op het
gemaal, een rijksmonument, rust een woon-/atelierbe-
stemming. Het gebouwtje werd in het voorjaar uit de
verkoop genomen omdat de bodem eronder vervuild
zou zijn - na onderzoek bleek de verontreiniging ech-
ter niet ernstig.

13 oktober
De Houtwerker, het al sinds het begin jaren zestig
omstreden eerbetoon aan de Zaanse arbeiders, is terug
in Zaandam. Het door Slavomir Miletic gemaakte
standbeeld werd geplaatst langs de Zaandamse
Provincialeweg, op het terrein van transportbedrijf
VTZ. Een aantal Zaankanters beijvert zich het beton-
nen beeld in brons te laten gieten en vervolgens op het
Eiland in de Voorzaan te doen plaatsen.

17 oktober
Met het herstel van 'Monumento Urbano', het monu-
ment voor de stad van de Italiaanse architect Aldo
Rossi in de Zaandamse wijk Westerwatering, wordt
aan het einde van 1994 een begin gemaakt. Voor een
bedrag van 50.000 gulden zal het gebouwtje onder
meer dakgoten krijgen. Het ontbreken daarvan wordt
als een der belangrijkste oorzaken van het snelle ver-
val van het pand gezien.

18 oktober
In de plannenmakerij rond het Zaandamse Van
Raaltencentrum lijkt de strijd zich vooral toe te spit-
sen op de openbaarheid van het park dat bij het voor-
malige gemeentelijke ziekenhuis hoort. Een deel van
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dat park moet volgens de plannen gemeenschappelijk
eigendom worden van de bewoners van de apparte-
menten in het pand - de omwonenden willen dat het
park ook voor hen toegankelijk blijft.

22 oktober
Bewoners van de Houthavenkade te Zaandam verzet-
ten zich tegen de plannen de houten wipbrug in hun
straat voor een veel bredere stenen oeververbinding te
vervangen. Hun straat zou daardoor plotseling een
belangrijk deel van het doorgaand verkeer voor de
Russische Buurt krijgen te verwerken.

22 oktober
Volgend jaar zomer start de bouw van het nieuwe
Zaans cultuur-historisch museum op de parkeerplaats
van de Zaanse Schans. Het krijgt de naam Zaans
Museum en gaat 8,7 miljoen gulden kosten. In aan-

vulling op een EG-subsidie verstrekt de gemeente
Zaanstad de overige 40 procent van de financiering.

26 oktober
Ijsclub Assendelft mag deze winter (ijs en weder die-
nende) het Nederlands kampioenschap op de korte-
baan oprganiseren. Dat is het geschenk van de
Koninklijke Nederlandse Schaats Bond aan de 125
jaar oude vereniging. Ter gelegenheid van het jubi-
leum verscheen het boekje '125 jaar winter in
Assendelft'.

28 oktober
Twee oude stolpen aan de Hoogstraat te Koog (al
sinds jaar en dag nauwelijks als dusdanig herkenbaar
door de aangebrachte stenen voorgevels) werden
door de eigenaar gesloopt. Herstel van de panden zou

volgens de eigenaar te duur worden. Hij zal er histo-
riserend een nieuwe woning laten bouwen.

29 oktober
Prof. dr. A. van Braam kreeg op het Binnenhof in Den
Haag de erepenning voor bestuurskunde uitgereikt.
Van Braam was hoogleraar aan de Erasmus
Universiteit te Rotterdam en ging in 1988 met emeri-
taat.

NB
De data aan het begin van de stukjes verwijzen naar
de dag van publikatie en dus niet vanzelfsprekend
naar de dag van de gebeurtenis.

Annemieke Emond en Jan Pieter Wondt

Culturele agenda
2 dec-26 jan 1995
Expositie 'Verzameling over Oostzaan' van Jelle
Brinkhuijsen. Openbare Bibliotheek Oostzaan, Zuid-
einde 101 te Oostzaan.

14 jan-5 maart 1995
Expositie 'Honderd jaar Winter', ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan van het Gewest Noord-Hol-
land/Utrecht van de KNSB. Op de zondagen lezingen
aan de hand van dia's uit de periode 1900-1950 door
Ron Couwenhoven. Molenmuseum, Museumlaan 18
te Koog aan de Zaan.
(open: di/vr van 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur,
za van 14.00-17.00 uur en zo van 13.00-17.00 uur).

17 januari 1995
Dialezing van de heer Bouhuys over 'Nederlandse
gevelstenen'. Georganiseerd door het NIVON. Plaats
Ons Huis, Verzetstraat 12 te Koog aan de Zaan.
(aanvang: 20.00 uur, toegang ƒ 4,— voor niet-leden
ƒ 2,— voor leden incl. koffie en thee).

23 januari 1995
Dia-lezing van de heer Rink van Fucht (Maritiem
archeoloog) over 'Scheepstimmermanskunst en -
sier'. Georganiseerd door de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. Zaal 'De Vertoeving,' Westzijde 82
te Zaandam,
(aanvang 20.00 uur, toegang gratis).

15 februari 1995
Jaarvergadering en lezing van de heer D. Kerssens
over 'De topografische-historische Atlas'.
Georganiseerd door de Nederlandsche Genealo-
gische Vereniging afd. Zaanstreek-Waterland. Zaal
'De Aansporing', Stationsstraat 15, Zaandam,
(aanvang 20.00 uur, toegang gratis).

21 februari 1995
Dia-lezing van de heer Hans Tulleners over 'Histo-
rische huizen met antieke keukens'. Georganiseerd
door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Zaal
'Het Mennistenerf', H. Gerhardstraat 77 te Zaandam,
(aanvang 14.30 uur, toegang gratis).

l maart-31 maart 1995
Tentoonstelling 'Noord-Holland in Proza, Poëzie en
Prenten'. Educatieve tentoonstelling voor het basis-
onderwijs. Museum Waterland, Kaasmarkt 16 te
Purmerend.
(open: di/zo van 12.00-17.00 uur, Kerst en Nieuwjaar
gesloten).

13 maart 1995
Expositie 'Scheepsmodellen' van G. Dil.
Openbare Bibliotheek Oostzaan, Zuideinde 101 te
Oostzaan.

14 maart 1995
Lezing van de heer Ir. R.A.J. Dix over 'Familie-
archieven'. Georganiseerd door de Nederlandse
Genealogische Vereniging afd. Zaanstreek Water-
land. Zaal: Party-centrum Vlaar, Koemarkt 13 te
Purmerend.
(aanvang 20.00 uur, toegang gratis).

21 maart 1995
Lezing van de heer C.A.M, van Rooijen over 13e en
14e eeuws aardewerk. Georganiseerd door de
Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Zaal:
de expositieruimte aan de Dorpsstraat 370 te
Assendelft.
(aanvang 20.00 uur, toegang gratis).

voor groepen
Vanaf maart kunnen groepen vanaf 10
personen bespreken voor de wandeling
'Koiere en Kaike', met gids. Er is een
wandeling door Zaandam of Zaandijk,
van ca. 2 uur. De kosten hiervoor bedra-
gen ƒ 2,50 per persoon. U kunt zich hier-
voor melden bij het Gilde Zaanstreek, de
heer J.M. Schouten, Talmastraat 16 1544
RR, Zaandijk. Tel: 075-210855.

wintersluiting
wintersluiting van het museum 'Czaar
Peterhuisje', Krimp 23/24 te Zaandam.
Met ingang van 29 november tot het

paasweekend (15 t/m 17 april 1995) is het museum
uitsluitend toegankelijk op zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur, maar op Ie en 2e Kerstdag en op
Nieuwjaarsdag geheel gesloten. Groepsbezoek is op
werkdagen in de winterperiode wel mogelijk, maar
uitsluitend op afspraak. Tel: 075-160390.

concerten
Voor concerten in historische kerken in de Zaanstreek
kunt u zich wenden tot de V.V.V, tel 075-162221.
Ook voor dit jaar zijn er concerten in de prachtig
gerestaureerde kerkzaal van de Oud-Katholieke
Schuilkerk, Noorderhoofdstraat 131, Krommenie.
Tel: 075-288555.

De Oud-Katholieke Kerk van
Krommenie. De pentekening is
gemaakt door Jaap Hartog.
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N I E U W E
JAARSWENSCH

Op het Jaar or*zes Heeren 1/96.

koom als nnnr gewoont, roemwaardige BiirgerTchanr ,
Al met een Zegenwensch , by den aanvang van dit Jaar,

En ik vertrouw dat gy, my gunllig wilt ontfangen,
Ja myn met dankbaarheyd, zig gunftig wilt erlangen,

Jk die naar myne pligt, u alle ten dienste ftaan ,
Wanneer de dag is om, en dat de nagt komt aan,

Zoo ga;in ik dan met vlydt, en dat al met verkloeken,
Wanneer de klok heeft t ien, gaan ik ik veele hoeken,

De weg is dikwils glad, dat ik niet hard kan gaan,
Van Hagel Regen Sneeuw, ik moet daar maar door gaan,

Dog al genoeg van dit , 't heden Nieuwe Jaar ,
Ik. keer my dan tot u, Geagre Burgerfchaar,

Van 't loffelyk Wesrznandarn , ora u met heyl te grocte,
En u al wenfchende, met zegens te ontmoete,

De bron van alle heyl, van alle wenfchelyk goedt,
Storte voor u alle, de Hoorn van overvloed,

En doe met Zyn genaadc, en gunst ons alle kroone,
Hy laate Zyne gunst, in ieders harte woone,

Hy maakt de grendelen , van Zions poorten fterk ,
Hy zeegene ieder een , in 7.yn beroep en werk ,

Hy rigt 't vervallene op, In Burgerfland en Nering,
Herfteldt de Koopmanfchap , en allerley Handteering,

Op dat de nyvere dog, de \ -oodtdruftige Ambagcsman ,
Voor 't fchamcle huysgezin, zyn broodt weer winne kan,

Daar is niet veel te doen , daar is niet veel te winne ,
't Is alles even duur , wat dat 'er nog komt binne ,

De Heer heeft veel gewas , al van dit jaar gegeeven ,
Van Rog en ander Graan , om rykelyk van te leven ,

Maar waar komt het van daan, dat het duur wezen moet,
Als dat het niet en komt, ter plaats daar 't wezen moet,

En gy die zyt geplaatst, alhier ter (loei der eeren,
Lofwaarde vaders die, dit Westzaandam regeeren ,

De Heere fchenke u ftaag , het goede van Zyn handt ,
Hy geeve u wysheyd raadt, en moed en kloek verftand,

Hy deele u het best , van 's Hemels zegeningen ,
En doe u eeuwiglyk , met zyn gena omringe ,

Wanneer u dan de dood, eens overvallen doet,
Dat gy dan iens beërft , een zalig eynde goedt ,

Zegent de Predikdienst , van uwe trouw Leeraaren ,
Dat zy u dierbaar woordt, ook Euyver mag verklaaren ,

Dat gy o goede God , ons landt mag geven vrede ,
En dat het Oorlogs - Swaart , mag blyven in de fcheede,

Dat ieder dan in 't zyn, kan in genoegen leven,
't Zy in wat Ampt of Staat , waar in hy is verheven ,

o God maak Neerlands-Volk, daar alle toe bekwame,
Hier maak ik myn befluit, en dat uyt myne naame,

Dit zy u toegewenscht , gy alle klyn en groot ,
Hier jjjeede breek ik af, en blyf u vriend , Klaas Gioot.
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Ons hoofdkantoor mag dan nu
een tikje ruimer zijn...
Zaans zijn we gebleven.

Een natuurgetrouwe
kopie van ome eerste
wi

Maar dan als nmxwn
aan de Zaanse Schans.
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Koninklijke Ahold nv, Albert Heijnweg l, Zaandam


