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Allereerst even een korte opmerking over hetgeen u niet in deze Anno zult aantreffen. De in het
vorige nummer toegezegde artikelenreeks over het Westzaanse Reghthuys laat langer op zich
wachten dan de bedoeling was. Hopelijk komt er binnenkort schot in de zaak. Ook de vertrouw-
de berichtgeving van de 'Stichting de Zaanse Schans meldt...' zult u voor een keertje moeten mis-
sen. Ziekte en ander ongemak waren hiervan de oorzaak. Leeg bleef ook de brievenbus van de
redactie na de oproep aan de leden om artikelen in te sturen voor het gezamenlijke themanummer
over scheepsbouw van Anno en Met Stoom.

960 Steentje voor steentje,
balk voor balk en plank
voor plank. Aan het Smaal
te Zaandam bouwen René
Prins en Simon de Vries
met engelengeduld aan de
herbouw van een 18e-
eeuwse woning die ooit in
de Zaansteeg stond. Wat
daar allemaal bij komt kij-
ken doen ze in hun artikel
uit de doeken.

964 Schatgraven zonder een
schep in de grond te ste-
ken. Dat zoiets kan
bewijst S. Mooijman in
zijn verslag over archeolo-
gisch onderzoek naar de
oudste bewoning van.
Westzaan. Systematiek en
het oog van de meester
zijn hierbij de geheime
wapens van de archeo-
loog.

967 Soms heeft een zolder-
opruiming heel wat voe-
ten in de aarde. Alice van

Diepen beschrijft de ver-
huizing van de zolderin-
ventaris van het Zaans
Historisch Museum naar
het nieuwe museumdepot.
Vooral de arresledes lieten
zich niet zonder slag of
stoot van hun vertrouwde
plek verwijderen. Er
kwam zelfs een hoogwer-
ker aan te pas om ze over
het dak te takelen.

968 Cornelia Witkamp uit
Zaandam was iemand die
uitstekend overweg kon
met naald en draad. Ze
was dan ook niet voor
niets gediplomeerd onder-
wijzeres in nuttige hand-
werken aan school D. Een
doos met haar werkstuk-
ken, inclusief diploma en
cijferlijsten, is bewaard
gebleven. Alice van
Diepen bericht over de
inhoud ervan en de rap-
portcijfers van Cornelia.

969 Het schaatsmuseum Lam-
bert Melisz loopt op zijn
laatste benen. Het privé-
museum aan het West-
zaanse Zuideinde is te
koop, althans de collectie.
Eigenaar Gerrit Visser
vindt het welletjes. J.J.
van der Horst sprak met
de museumdirecteur.

970 Gaat de Krommenieër
Noorderhoofdstraat in de
toekomst verloederen?
Zal de straat dezelfde kant
opgaan als de Zuider-
hoofdstraat? J.H. Rem
hoopt van niet en breekt
een lans voor het behoud
van de historische bebou-
wing en het tegengaan van
niet-passende nieuwbouw.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis (958), Boeken-
nieuws (971), Kroniek (974) en
de Culturele agenda (976).

Illustratie omslag:
Het Smaal aan de
Oostzijde tijdens de waters-
nood van 1916. Het eeu-
wenoude pad het Smaal
wordt de nieuwe thuisha-
ven van een volledig her-
bouwde woning uit de 18e
eeuw. Elders in dit nummer
doen de bouwers hiervan
verslag.

Redactioneel
In de redactie van Anno heeft zich een kleine
aardverschuiving voorgedaan. Nestor Sikke de
Jong, de man van het eerste uur van het blad, is
uit de redactie gestapt. Zijn vertrek kwam niet
onverwacht. Hij had al veel langer te kennen
gegeven eindelijk eens te willen terugtreden. Wij
namen zijn voornemen aanvankelijk niet serieus.
In iedere redactie borrelen die geluiden wel eens
op, maar meestal waaien die onheilstijdingen
wel weer over. Niemand geloofde dat hij zijn
geesteskind zou loslaten. Toch was het hem wel
degelijk ernst. Per l januari van dit jaar moet

Anno het zonder hem doen. Het is even wennen.
Vooral zijn imponerende kennis van de Zaanse
houtbouw en alles wat daarmee samenhangt is
een redactioneel gemis. Gelukkig heeft hij het
schrijven niet afgezworen. Artikelen van zijn
hand zullen nog regelmatig in Anno verschijnen.
Het is vrijwel ondoenlijk om Sikke recht te doen
voor zijn inzet voor Anno. Een dankwoord zou al
gauw in een lofzang ontaarden en daar houdt hij
niet van. Toch is zijn inzet voor Anno onmisbaar
geweest. Jarenlang was hij de stuwende kracht
achter het blad. Vooral in de beginjaren verricht-
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te hij bergen werk. Feitelijk runde hij Anno in
zijn eentje. Bij gebrek aan kopij, en dat gebeurde
nogal eens, schreef hij het blad eigenhandig vol.
Hoe bedank je iemand met zo'n staat van dienst?
Gelukkig zit het leven soms vol met toevallige
aangename verrassingen. Zo ook bij Sikke de
Jong. Ook anderen was zijn royale bijdrage aan
de kennis van de Zaanse houtbouw opgevallen.
Op donderdag 2 maart van dit jaar werd de
import-Zaankanter voor deze verdiensten onder-
scheiden met een kersverse nieuw ingestelde
prijs: de Prijs voor het Behoud van het Zaanse

Erfgoed. Deze prijs, ingesteld door Rotaryclub
Zaandam, bestaat uit een oorkonde en een bron-
zen plaquette Zaanse Schone van de Zaandams-
Spaanse kunstenaar Enric Adsera Riba. Het is de
opzet dat de prijs een traditie wordt en jaarlijks
zal worden uitgereikt. En zo kreeg houtbouwken-
ner/redacteur/auteur Sikke de Jong eindelijk waar
hij al jaren recht op heeft.
Sikke, gefeliciteerd met de prijs en bedankt voor
je inzet voor Anno.

De redactie

Nieuws van de Vereniging Vrienden
van het Zaanse Huis

Met het ingaan van het nieuwe verenigingsjaar
willen we die lezers bedanken die meer dan het
minimumbedrag van f 25,— per jaar bijdragen
aan onze vereniging.
Mede door deze steun kunnen we genoemd con-
tributiebedrag handhaven en o.a. de 'ANNO
1961' om niet toesturen aan de Zaanse bibliothe-
ken, scholen, etc. met als doel de belangstelling
voor het Zaanse culturele erfgoed te vergroten, en
aandacht te vragen voor het bewaren van dit erf-
goed, zodat ook komende generaties hiervan nog
kunnen genieten.

tieke erven en zet zich in voor het behoud ervan.
Een van de leden van de Werkgroep is het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Onlangs
heeft het centrum een tentoonstelling ontwikkeld
voor oudheidkamers en historische verenigingen.
Voor informatie en boekingen: Nederlands
Centrum voor Volkscultuur, Lucasbolwerk 11,
3512 EH Utrecht, tel; 030-319997. Voor meer
informatie over de Werkgroep Boerenerven, kunt
u terecht bij Stichting Nationaal Contact
Monumenten St. Antoniebreestraat 69, 1011 HB
Amsterdam, tel: 020-6277706.

•ip-——•'•• . !'• ' ' *i*M««*.
•^^(l»««lM4»!inM)lV<'t«fl.iuJfil .

De Poelboerderij aan de
Veerdijk van Warmer

Vrijwilligers
Steeds weer worden er vrijwilligers gevraagd mee
te werken aan het behoud en onderhoud van onze
veenweidegebieden en polderlandschappen.Wie
hierin geïnteresseerd is kan zich wenden tot: De
Vereniging voor natuur- en milieueducatie IVN,
tel: 02984-3705 of 02908-25220.
De Poelboerderij, Veerdijk 105 Wormer, tel: 075-
219100 en De Vereniging tot Ongeschonden
Behoud Westzijderveld (OBW), tel: 075-215862.

Boerenerven
De landelijke Werkgroep Boerenerven van de
Stichting Nationaal Contact Monumenten zet
zich in voor het behoud van boerenerven. In heel
Nederland inventariseert zij de bestaande authen-

Symposium
Op donderdagmiddag 27 april a.s. wordt het
Symposium 'De Stolp te kijk' gehouden in
Middenbeemster, van 12.30 tot 17.00 uur.
Dit symposium wordt georganiseerd door de
Boerderijenstichting samen met het PR.bureau
Press Relations te Amstelveen. Inleidingen wor-
den gehouden door: dr. ir. E.L. van Olst, Ids
Haagsma, W. Schermerhorn, C. de Jong, P.
Verhoeven (bestuurslid van onze vereniging) en
de heer D.G. Gortzak. Deelnameprijs f 50,— per
persoon (incl. lunch). U kunt zich hiervoor mel-
den bij het Secretariaat Vrienden van de Stolp,
Schaepenlaan 20, 1862 PW Bergen, tel: 02208-
94551.
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Cursus
Stichting Nationaal Contact Monumenten en de
Stichting Bouwhistorie Nederland organiseren
een cursus 'Bouwhistorie in kort bestek', en wel
in het Nationaal Restauratiecentrum, Nieuwe
Uilenburgerstraat 91 te Amsterdam op dinsdag 4,
11, 18, 25 april en 2 mei 1995 en zaterdag 22
april 1995.
Tijd: Dinsdagen van 19.30 tot 22.00 uur. De tijd
op zaterdag zal nog nader worden bekendge-
maakt. De kosten bedragen ƒ 150,- per persoon.
Opgave aan het NCM, St. Antoniebreestraat 69,
1011 HB Amsterdam, tel: 020-6277706, inlich-
tingen Paul Vesters.

Herbestemming industrieel
erfgoed in Nederland
Nogal wat industriële objecten zijn de afgelopen
jaren van bestemming veranderd. Niet langer slo-
pen, maar een tweede leven beginnen is voor
steeds meer gebouwen een aantrekkelijk alterna-
tief gebleken. Een reeks van pakhuizen, fabrieks-
gebouwen kregen de afgelopen jaren een nieuwe
bestemming. In 'Herbestemming industrieel erf-
goed in Nederland', een uitgave van Walburg
Pers, zijn tientallen van dergelijke objecten bij
elkaar gebracht.
Selectief behoud en herbestemming van indus-
trieel erfgoed winnen terrein, constateert Peter
Nijhof, met Ed Schulte, hoofdauteur van
genoemd boek. Te verkrijgen onder ISBN 90-
6011-902-9, voor de prijs van ƒ 49,50.
Inlichtingen Walburg Pers, tel: 05750-10522.

Prentbriefkaarten en kalender
In het Rijksarchief is voor tien gulden nog een
kalender verkrijgbaar met gekleurde afbeeldin-
gen van Noordhollandse steden, dorpen en land-
schappen van de zeventiende en achttiende eeuw.
Alle afbeeldingen zijn afkomstig uit de
Provinciale Atlas. Van deze afbeeldingen zijn ook
prentbriefkaarten te koop. Een set van twaalf
kaarten kost/ 12,50. Losse kaarten kosten f 1,25
per stuk.

Bundel tekst lezingen
De vakgroep nieuwe en theoretische geschiede-
nis van de Universiteit van Amsterdam en het
Amsterdams Historisch Museum organiseerden
in het eerste kwartaal van 1995 dertien lezingen
en excursies onder de titel 'Amsterdammers en
hun stad, 1000-1900'.
De onderwerpen van de lezingen waren: 'De
nederzettingsgeschiedenis van Amsterdam', 'De
ontwikkeling van het woonhuis', 'Voor en na de
Reformatie: godsdienst en kerken', 'Stadsuit-
breiding in de zeventiende eeuw', 'De VOC in
Amsterdam', 'Kunst in opdracht: het Stadhuis en
andere opdrachten', 'Mokum, Ghetto, Diamant-
stad: Joods Amsterdam 1600-1940', 'Genoot-
schappen en patriotten: het gebouw Felix
Meritis', 'Stadsuitbreiding: van wildgroei tot
planning (1850-1918)','Armenzorg in Amster-
dam in de negentiende eeuw', 'Arbeiders en bon-

den', 'Amsterdamse gemeenschap en cultuur in
de negentiende eeuw', 'Amsterdam op de grens
van de twintigste eeuw'.
De teksten van de lezingen, en enkele artikelen
van deze sprekers zijn opgenomen in een bundel
die werd uitgegeven ter gelegenheid van de lezin-
genreeks. De bundel kost ƒ 40,—. Na overmaking
van ƒ 40,— op gironummer 4924249 t.n.v. Dienst
Historische Musea te Amsterdam, onder vermel-
ding van 'bundel Amsterdammers en hun stad',
krijgt u een exemplaar thuisgestuurd.

Plattegrond van de Zaanstreek
Bij Falkland-Suurland is de twaalfde herdruk van
de Zaanstad-plattegrond verschenen. Tot stand
gekomen in samenwerkingsverband met de
gemeente Zaanstad en de Zaanse VVV. De kaart
is geheel bijgewerkt met alle straten van de zeven
Zaangemeenten, Oostzaan, Wormer en Jisp (de
oorspronkelijke tien Zaandorpen), ook de nieuwe
wijken staan erin vermeld, (zelfs het stratenplan
van 't Eiland in de Voorzaan). De kaart van
Oostzaan, recreatiegebied Het Twiske en een
centrumkaart van Zaandam staan op de achter-
kant. De uitgave is voor ƒ 8,95 te koop bij de
Zaanse boekhandel en de VVV, Gedempte
Gracht 76 Zaandam.

Rubriek Annonces
De heer N. Hoogwout, Hobbemastraat 16, 1506
JW Zaandam, tel: 075-162337 zoekt, om zijn
collectie volledig te maken, de ANNO's nummer
91, 93 en 94. Wie kan hem hieraan helpen?

Te koop gevraagd;
Gouden kappestel om te dragen bij jurk uit 1880.
Mevrouw Becker, tel: 020-5253410.

Een hartelijk welkom aan de
volgende nieuwe leden:
De heer P.C. Neele, Apeldoorn
Boerderij stichting Bergen
Mevrouw J. Lagerwerf, Haarlem
De heer B. Ligtvoet, Koog aan de Zaan
Mevrouw J. Bruinsma-Kleijwegt, Krommenie
De heer Th. P.G. Min, Wormer
Mariejan Beek, Zaandam
De heer J. Broekhuizen, Zaandam
De heer P. Dekker, Zaandam
Mevrouw M. Becker, Zaandijk
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Herbouw van een 18e-eeuwse woning.

Het Smaal in het begin
van de jaren vijftig

In Anno 132 van december 1994 schreven wij
over onze samenwerking bij de verbouwing van
een theekoepel aan de Klampersstraat 22 te
Zaandam en de herbouw van een 18e-eeuwse
woning aan het Smaal te Zaandam. In dit artikel
gaan wij nader in op ontwikkelingen bij de her-
bouw van de woning aan het Smaal.

Deze woning uit ± 1740 was tot eind 1989 in
gebruik als een werkplaats van Crowny Foods,
voorheen Onrust en Hoorn aan de
Oostzijde/Zaansteeg te Zaandam. Het was eind
1989 de bedoeling het pandje in onderdelen naar
het Stuurmanspad over te brengen en daar te her-
bouwen. Een verontreinigde terreinophoging
gooide echter roet in het eten. Er diende een
andere lokatie gezocht worden, bij voorkeur in
een wat oudere buurt met andere Zaanse wonin-
gen. Het werd uiteindelijk het Smaal.

Troubles
Begin 1990 begonnen de eerste besprekingen met
de gemeente Zaanstad over grondaankoop, rooi-
en van bomen, wijziging van het bestem-
mingsplan, omleggen van riolering, PTT-
kabels, openbare verlichting en par-

Plattegrond van rond 1740

keerplaatsen. Uiteindelijk kon in oktober 1990 de
bouwvergunning aangevraagd worden. Het was
inmiddels duidelijk dat er een artikel 19-procedu-
re aan te pas zou komen, want het perceel had in
1959 een plantsoenbestemming gekregen.
Ondanks de voorinformatie aan omwonenden
met tekeningen e.d. werden er drie bezwaar-
schriften ingediend die het plan behoorlijk
ophielden. De bezwaarschriften werden eind
1991 door de gemeente en de provincie onge-
grond verklaard. Na afgifte van de bouwvergun-
ning begin 1992 werd al vrij snel door een van de
bezwaarmakers een schorsingsverzoek inge-
diend. Uiteindelijk werd in april van dat jaar het
schorsingsverzoek door de Raad van State afge-
wezen, waarna de herbouw definitief kon begin-
nen.

Padreglement
Het Smaal kreeg in 1757 een padreglement. Van
het Smaal en z'n bewoners is (nog) weinig
bekend. Het pad is tot ± 1910 bebouwd geweest
met houten woningen en aan het eind van het pad
stond de boerderij van Looze. Tussen 1910 en
1913 zijn er een aantal houten woningen verdwe-
nen waarvoor stenen woningen in de plaats kwa-
men. Tijdens de watersnood van 1916 heeft ook
het Smaal onder water gestaan. Het gemeentebe-
stuur van Zaandam heeft indertijd hier een tegel-
tableau van laten maken. Koningin Wilhelmina
heeft vlak na de watersnood zelfs nog een bezoek
aan Smaal nr. l gebracht. Het Smaal zou aanvan-
kelijk in het begin van de jaren zestig geheel
moeten verdwijnen om plaats te maken voor de
geplande nieuwbouw van de Hofwijk. Doordat
de Hofwijk nooit geheel afgemaakt is, is er een
karakteristiek pad bewaard gebleven met een
houten woning uit 1838 en vijf stenen woningen

uit de periode 1910-1913. De herbouw van de
woning uit ± 1740 aan het begin van het

Smaal past in de omgeving door de aan-
wezigheid van Oostzijde 258-260, het
bekende Huis met de Haen. Aan het
eind van het Smaal stond tot rond
1970 een 19e-eeuwse houten woning
met een schilddak. Eventuele her-
bouw hiervan zal dan ook toege-
juicht moeten worden.

Doordat het te herbouwen pandje uit
de Zaansteeg niet op een monumen-

tenlijst voorkwam,
was er min of meer de

_ _ _ vrijheid om of het
zoveel mogelijk terug
te brengen naar de toe-
stand van rond 1740
of het in de toestand
van 1989 te laten. Wij
kozen voor de eerste
mogelijkheid. De oor-__ __ __ ___ ___ __ _J
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Het uit de Zaansteeg
afkomstige houten pand
dat aan het Smaal aan zijn
tweede jeugd begint

spronkelijke plattegrond kon na onderzoek van
oude bouwsporen in de wanden en in de plafonds
vrij eenvoudig gereconstrueerd worden.

Aan de hand van de reconstructie is er een nieuw
ontwerp gekomen, waarbij de woning in de nieu-
we toestand één balkvak langer is geworden.

De kelder, opkamer en bedstede krijgen in de
nieuwe toestand een andere bestemming, name-
lijk kelder, bordes en trap naar de verdieping, toi-
let en werkkast. Het voorhuis wordt nu keuken,
het woonvertrek wordt woonkamer met de smui-
ger op z'n oorspronkelijke plaats. De bedstede in
het woonvertrek komt te vervallen in verband met
de ruimte. De nieuwe 9-, 10-, 15-, en 20-ruits
schuiframen zijn niet teruggevonden, de overige
raam vormen wel.

Met het in 1992 overbrengen van de onderdelen
van het pandje uit de Zaansteeg bleek dat er meer
vervangen moest worden dan aanvankelijk was
verwacht. Van de twaalf jukstijlen dienden er
negen vervangen worden, terwijl ook de eind-
spanten in de topgevels aan vervanging toe
waren. Bewaard zijn gebleven de jukbalken, de

- Landbouwschuur, Zwanenburg.
- Pakhuizen, Noordeinde, Wormerveer.
- Kantoor en pakhuis van Gelder, Oostzijde,

Zaandam.
- Woning en winkel loodgieter van Zaane,

Zuiddijk, Zaandam.

Het opknappen van die materialen, waaronder
het bikken van ± 11.000 stenen was een tijdro-
vende zaak, die echter de moeite meer dan waard
was.
De zijgevels van de woning zijn getrapt, de voor-
en achtergevel zijn staande delen, Red Cedar met
wisselende breedten en met de hand opge-
schaafd. De voeling met een hoogte van 45 cm,
de smuigerplaat en de schoorsteen zijn van
rood/bruine Rijnformaten gemetseld, met een
snijvoeg. De dakpannen zijn oude Oudhollandse,
rood, vóór het leggen met een hogedruk spuit
schoongespoten om algen e.d. te verwijderen.

Het interieur zal gaan bestaan uit blank
Amerikaans grenen vloeren, geschilderde wan-
den en plafonds van delen met wisselende breed-
ten, met de hand opgeschaafd, een reconstructie
van een 18e-eeuwse wand met paneeldeuren tus-

raveelconstructie van de smuiger, kapspanten,
gordingen, voor- en achterdeurkozijn met boven-
licht van glas in lood, opkamerkozijn, dakpannen
en gevelsteentjes. De nieuwe onderdelen van het
skelet en de kozijnen/ramen zijn gemaakt van
oud Amerikaans grenen. Om aan historische
bouwmaterialen te komen was het vooral zaak
om slooppanden in en buiten de Zaanstreek
nauwlettend in de gaten te houden om te trachten
de bruikbare onderdelen op te kopen. Zo zijn er
materialen verwerkt uit de slooppanden:
- Kantoor van Vulpen, Gedempte Gracht,

Zaandam.
- Spes Viva, Oostzijde, Zaandam.
- Woonhuis Gorterspad/Lagedijk, Zaandijk.
- Vaarboerderij, Dorpsstraat, Assendelft.

sen de keuken en de werkkast/gang en een nieu-
we wit betegelde smuiger met randtegels en een
tableau.

De garage en afhuyfing is een 2e fase, welke in
1996 zal worden afgerond.

René Prins en Simon de Vries.

Geraadpleegde bronnen:

Encyclopedie van de Zaanstreek
Ach Lieve Tijd, blz. 230
Zaandam in Oude Ansichten, blz. 148
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Archeologisch onderzoek
naar oudste bewoning
in Westzaan

In 1986 besloten de Provinciale Staten van
Noord-Holland een verzoek om de landinrichting
in Westzaan en het Guisveld in voorbereiding te
nemen. Dit betekent dat in de naaste toekomst het
betreffende gebied 'op de schop' wordt genomen,
waardoor archeologische sporen zullen worden
vernietigd. Tussen 1989 en 1992 is door de afde-
ling Zaanstreek en Omstreken van de Archeo-
logische Werkgemeenschap voor Nederland het
terrein verkend. Een verslag van deze verkenning
treft u hieronder aan, daarbij zij aangetekend dat
het onderzoek nog niet is afgerond.

Amateurs en beroeps
De Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland (AWN) is een vereniging waarvan
amateur-archeologen, ook beroepsarcheologen,
lid zijn. Zij werkt nauw samen met de Rijksdienst
voor het oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB)
in Amersfoort, met de archeologische afdelingen
van de diverse universiteiten in ons land en met,
waar aanwezig, gemeentearcheologen. Aan-
gezien Zaanstad geen stadsarcheoloog heeft
wordt het archeologische werk in die gemeente
door de amateurarcheologen van de afdeling
Zaanstreek en Omstreken uitgevoerd. Veelal
vindt het onderzoek in de weekeinden plaats,
omdat de meeste leden door de week hun werk
hebben. In het voormalige gemeentehuis van
Assendelft heeft de afdeling een werkruimte, in
de voormalige raadzaal worden de vondsten van
de afgelopen jaren uit de Zaanstreek en omgeving
tentoongesteld. Zo is men in de loop der jaren iets
te weten gekomen van de bewoning in
Assendelft, Krommenie en Uitgeest uit de
Ijzertijd, dat wil zeggen de tijd tussen 650 jaar
voor Christus tot 250 jaar na Christus. Er zijn
echter niet alleen vondsten uit die periode, ook
uit de middeleeuwen worden ze in de Zaanstreek
aangetroffen. Zo waren in Westzaan voor 1986 al
bepaalde plaatsen bekend waar middeleeuws aar-
dewerk was gevonden, alleen een systematisch
onderzoek had daar nimmer plaatsgehad.

Bodemarchief
Veelal denkt men bij archeologisch onderzoek
aan opgravingen. Men ziet dan grote opengeleg-
de vlakken met sporen van greppels, palen en de
daarbij gevonden voorwerpen zoals aardewerk,
bot, steen en dergelijke. Vooral goud- en munt-
vondsten spreken dan tot de verbeelding, maar
die behoren tot de grote uitzonderingen.
Nu is opgraven vaak het laatste wat er gebeurt en
wel nadat men zich er van vergewist heeft of er
ook inderdaad iets in de bodem aanwezig is dat
de moeite van het opgraven waard is. Een opgra-
ving is een kostbare aangelegenheid. Het moet
namelijk zeer nauwkeurig gebeuren, want een
tweede keer is niet mogelijk omdat door het
archeologisch onderzoek het 'bodemarchief' is
vernietigd!
Waaruit bestaat dan het archeologisch onderzoek
-zonder opgraven- zoals dit tussen 1989 en 1992
in Westzaan plaatsvond?
Nadat aan diverse landeigenaren toestemming is
gevraagd hun land te mogen betreden, wordt door
de veldverkenningscoördinator, dat is degene die
de leiding heeft, aan de onderzoekers een veld-
kaart van het te lopen gebied (veelal 1:10.000)
uitgereikt. Op die kaart zijn alle velden genum-
merd (afb. 1).
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Concentratie van middel-
eeuwse aardewerkfrag-
menten (gearceerd) ten
westen van de
J. J. Allanstraat en het
Zuideinde

Men gaat dan gewapend met die kaart, een pot-
lood, vondstenkaartjes en plastic vondstenzakjes
op pad langs de sloten, die in het najaar door de
boeren zijn schoongemaakt. Tussen de opgebag-
gerde modder wordt naar aardewerkfragmenten
en voorwerpen gezocht die voor het archeolo-
gisch onderzoek van belang zijn. Eigenlijk zoekt
men naar het afval dat in de loop der eeuwen daar
ter plekke is gedeponeerd.
Vindt men nu bijvoorbeeld op veld nummer 35
een bijzonder, in dit verband een middeleeuws,
aardewerkfragment, dan wordt op de veldkaart
op de plek waar men de vondst deed een 01
gezet. Op een vondstenkaartje wordt nu het num-

W E S T Z A A N 1989
f//////// Vondst-
yMwy/. concentratie

Losse vondst

mer van het veld geplaatst en vondstnummer (nr
35 en 01). Het kaartje en de vondst gaan geza-
menlijk in de vondstenzak. Vindt men verderop
weer een fragment, dan herhaalt zich de hande-
ling, zij het dat er nu een 02 (het is de tweede
vondst op veld nr 35) op de veldkaart en op veld-
kaart en op het nieuwe vondstenkaartje wordt
gezet, het veldnummer wordt daarbij uiteraard
niet vergeten. Indien er op een bepaalde plaats
meerdere aardewerkfragmenten worden gevon-
den, dan gaan die allemaal in een zak en krijgen
een nummer, in dit geval 35-03.
Wanneer men veld 35 heeft afgelopen levert men
zijn gegevens, dus ook de vondsten, bij de veld-
coördinator in en gaat aan een nieuw veld begin-
nen. Meestal loopt men met tweetallen, het is
gezelliger, maar ook ziet de een wel eens wat
over het hoofd dat door de ander wel wordt opge-
merkt.

Molshopen
Ook molshopen op het veld worden onderzocht.
Soms treft men daarin voorwerpen aan die jaren-
lang in de grond hebben gezeten, maar nu door
die wroetende ondergronds levende beesten
omhoog worden gewerkt. Ook ziet men aan de
waterlopen in het veld (greppels, sloten), die op
een eigenaardige manier afbuigen, dat daar een
verhoging ligt, die mogelijk op een oude woon-
plaats wijst. Ook dat wordt op de kaart aangete-
kend.
Na afloop van het onderzoek wordt aan de eige-
naar van het terrein verteld wat er is gevonden.
Soms blijkt dat ook hij wel eens voorwerpen uit
een ver verleden op zijn terrein heeft aangetrof-
fen, die dan aan de amateurarcheologen worden
getoond, die dat in hun eindrapport vermelden.
Van belang kan zijn de veldnamen, sommige
namen kunnen op een vroegere bebouwing wij-
zen.
Wanneer in het voorjaar het gras gaat groeien
vindt de boer het niet prettig dat er op zijn land
wordt gelopen, ook de kans op het vinden van
archeologische voorwerpen is door het hoge gras
minimaal. Het veldonderzoek kan dan ook alleen
plaats vinden van september tot april. Als alles
onder de sneeuw ligt is het veldlopen vanzelf-
sprekend ook niet mogelijk. Het heeft dan ook
enige tijd geduurd voordat alle terreinen in
Westzaan en een deel van Zaandam konden wor-
den afgelopen.

Aardewerkvondsten
Inmiddels zijn alle gegevens van de veldkaarten
op een grote overzichtskaart ingetekend, waarbij
voor elke vondst een stipje is gezet. Zo is er een
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Kogelpotaardewerk
(ca. 750-1300), handge-
vormd aardewerk, zwart-
grijs, vrij ruw oppervlak

P in g s do rf-aa rdewe r k
(ca. 900-1200), geelachtig
met versiering door mid-
del van ijzeroxyde in de
vorm van strepen, kom-
ma's en stippen.

beeld ontstaan van de bewoning in de (late) mid-
deleeuwen in Westzaan.
In de oudheid - en ook nu gebeurt dat! - depo-
neerde men zijn afval dicht bij de woning, zodat
men aan een concentratie van middeleeuws aar-
dewerkvondsten een vrijwel zekere bewoning kan
aflezen.
De zo ontstane 'archeologische kaart' voor de
middeleeuwen van Westzaan geeft een bewo-
ningslijn aan tweehonderd meter ten westen van
de huidige bebouwing op de J.J. Allanstraat en
het Zuideinde, (afb.2)
Zoals men bij ontginningen van veengebieden
altijd aantreft, is het een lintbebouwing. De ont-
ginning zal, gelet op de archeologische vondsten,
van het westen uit hebben plaatsgevonden. Na
verloop van tijd werden de huizen van de ontgin-
ners verplaatst naar een van de hoofdsloten van
de slagverkaveling. Dit gebeurde in de loop van
de dertiende eeuw. Een pad met bruggetjes langs
de huizen vormde de aanzet tot de huidige dorps-
straat. Een dergelijk patroon is ook te herkennen
in andere dorpen in de Zaanstreek en Waterland.
Opvallend is dat als de ontginning uit het westen
komt, de wegsloot aan de oostkant van de dorps-
straat ligt.

Paffrath-aardewerk (ca. 1100-1250), hard
gebakken met metaalachtige glans

Import-aardewerk
Het dateerbare aardewerk dat in Westzaan is
gevonden is het zogenaamde import-aardewerk,
veelal komende uit het Rijngebied in Duitsland.
Rondom Keulen waren in de middeleeuwen
diverse plaatsen waar dit werd vervaardigd. Dat
aardewerk heeft de namen van de plaatsen gekre-
gen. Er zijn fragmenten van Paffrath- en
Pingsdorfaardewerk uit die streek gevonden (afb.
3, 4), maar ook het zogenaamde Maasvallei-aar-
dewerk uit de omgeving van Andenne in België
(afb. 5). Het inlandse aardewerk, de kogelpot,
werd eveneens gevonden, maar is moeilijker te
dateren daar het een lange gebruikstijd kent (van
700 tot 1300 na Chr.) (afb. 6). De datering van het

Andenne-aardewerk (ca. 1025-1274), diverse
kleuren roodbruin-gr ij s, z.g. lensbodem

gevonden aardewerk is van de elfde tot de veer-
tiende eeuw zodat we mogen aannemen dat omst-
reeks 1100 in Westzaan de bewoning een aanvang
nam.

Grondboringen
Inmiddels is in overleg met de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek een boor-
programma vastgesteld. Dat wil zeggen dat in die
gebieden die archeologisch interessant zijn, een
nader onderzoek door middel van grondboringen
gaat plaatsvinden. Op regelmatige afstanden (een
paar meter van elkaar) wordt met een speciale
grondboor tot ongeveer een meter onder het
maaiveld een monster uit de bodem genomen.
Deze monsters geven een verticale doorsnede van
de bodem te zien, waarbij de diverse lagen van
grondopbouw en bewoning zichtbaar worden.
Aan de hand van deze gegevens wordt dan
bepaald of sommige plaatsen voor een opgraving
in aanmerking komen. Het kan ook gebeuren dat
een plek als archeologisch monument wordt aan-
gewezen, hetgeen betekent dat er op dat terrein
niets mag gebeuren. Vanzelfsprekend vinden die
werkzaamheden plaats na toestemming van de
eigenaren.

Door het veldonderzoek zijn ook restanten van
molens, zoals molenstenen, of fundamenten aan-
getroffen. Die gegevens zijn uiteraard ook opge-
slagen en zullen mogelijk helpen bij eventueel
historisch onderzoek naar de molens in Westzaan,
waar er zovele hebben gestaan.
In de naaste toekomst hopen we, ook door het
komende booronderzoek, een nog duidelijker
beeld van de vroegste bewoning in Westzaan te
krijgen en daarmee van de ontginning van dit
gebied in de middeleeuwen.

Een woord van dank aan de veldcoördinatoren, de
heren C. van Roon en G. Graas, die de gegevens
voor dit artikel hebben verstrekt.

S. Mooijman, Krommenie
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Een arreslede over het dak

De verhuizing van voor-
werpen van de zolder van
het Zaans Historisch
Museum naar het nieuwe
museumdepot had nogal
wat voeten in de aarde.
Er kwam zelfs een hoog-
werker aan te pas om
enkele arresledes over het
dak van Lagedijk 80 te til-
len.

Voorbereidingen voor Zaans
Museum in volle gang.
Hoewel de randvoorwaarden voor een Zaans
Museum nog niet allemaal zijn vervuld, zijn de
voorbereidingen in volle gang. Er ligt een plan
van eisen voor het inhoudelijke gedeelte van het
Zaans museum, waarin de visie op het nieuwe
museum, de doelstellingen en de museale func-
ties uiteengezet worden. (In een volgend artikel
zal ik hierop nader ingaan.) Een speciaal daar-
voor in het leven geroepen werkgroep is bezig
met de inventarisatie van industriële collecties in
musea, bij particulieren en bedrijven. De werk-
groep wordt bijgestaan door een stagiaire cul-
tuureducatie van de Hogeschool Holland. Er is
overleg gevoerd met diverse historische vereni-
gingen en instellingen in Westzaan, Oostzaan,
Jisp, Krommenie en Assendelft over mogelijke
vormen van samenwerking. Een nauwe samen-
werking met de verschillende dorpen in de
Zaanstreek is belangrijk omdat daar een heleboel
kennis en "know how" aanwezig is over de
geschiedenis die niet in de literatuur is te vinden.

Op korte termijn
wordt gestart met
een eerste deel van
een interviewpro-
ject, getiteld "Het
menselijk bedrijf'.
Door middel van
interviews van
(ex)werknemers
van Zaanse bedrij-
ven, willen we
aanvullende infor-
matie verkrijgen
over de sociaal-
economische
geschiedenis van
de Zaanstreek.

Informatie die in eerste instantie als bron
beschikbaar komt in het Gemeentearchief, maar
straks bij de presentatie in het museum weer een
rol kan gaan spelen.

Museumdepot
Een belangrijk wapenfeit in de voorbereiding voor
het nieuwe museum is de inrichting van een depot.
Na jaren schrijven en overleggen, is recentelijk
een nieuw museumdepot in gebruik genomen.
Twee lokalen in een school in Zaandijk zijn bouw-
kundig geschikt gemaakt om museumobjecten te
huisvesten. Met subsidie via het Deltaplan voor
cultuurbehoud en een omvangrijke bijdrage van
de gemeente Zaanstad kon dit gerealiseerd wor-
den. Geen overbodige luxe, want een deel van de
voorwerpen van met name het Zaans Historisch
Museum had letterlijk te lijden onder de oude
depotsituatie op de zolder van het museum; laat
staan dat voorwerpen verzameld konden gaan
worden voor een nieuw museum.

Takelwerk
Maar in die stuatie is dus nu verbetering gekomen.
Op 16 februari j.l. werd het depot in gebruik
genomen. Vier verhuizers zijn de hele dag bezig-
geweest om een groot aantal voorwerpen te ver-
huizen. Het had nog wel wat voeten in de aarde
voordat met name de arresledes goed en wel ver-
huisd waren. Vooral die op de zolder van het Zaans
Historisch Museum zorgden voor enig spektakel.
Hoewel een medewerker van het verhuisbedrijf het
van te voren nog had berekend, bleek een van de
arresledes eenmaal van de zolder in de tuin van het
museum getakeld, niet door de tuindeur te kunnen.
De keuze was of over het water of over het dak.
Dit laatste bleek sneller realiseerbaar. Met een
hoogwerker werden, onder het toeziend oog van
een groep schoolkinderen die net het museum
bezochten, twee arresledes over het dak van
Lagedijk 80 heen getild.

Houtworm
Eenmaal veilig in het depot werden alle houten
objecten in een speciale tent gezet, waar ze een
behandeling kregen tegen houtworm. Dit om te
voorkomen dat geïnfecteerde voorwerpen direct
het nieuwe depot besmetten. Uiteraard zullen
nieuw op te bergen voorwerpen aan een nauwkeu-
rige inspectie onderworpen worden, alvorens ze
het depot ingaan.
Hoewel het depot op dit moment alleen door het
Zaans Historisch Museum gebruikt wordt, is in
principe de ruimte ook toegankelijk voor andere
musea of museale collecties. En met de komst van
het Zaans Museum zal het depot in Zaandijk een
belangrijke functie vervullen als 'overloopdepot',
waar voorwerpen een tijdelijke bestemming krij-
gen voordat ze over gaan naar het nieuwe muse-
um. Een stap op de goede weg.

Alice van Diepen

Een rij museumstukken in het nieuwe depot,
wachtend op hun beurt om een behandeling tegen
houtworm te ondergaan
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'Nuttige en fraaie handwerken1

De handwerkdoos van
Cornelia Witkamp, boor-
devol proeven van 'nuttige
en fraaie handwerken'

"Wij hebben de eer u te
berichten, dat de Raad u heeft
benoemd tot onderwijzeres in de
nuttige handwerken aan school D alhier." Zo luid-
de de aanstellingsbrief van 26 juni 1926, gericht
aan Cornelia Witkamp uit Zaandam. De brief is
afkomstig van burgemeester en wethouders van
Krommenie. Hij is samen met onder andere een
akte van bekwaamheid en cijferlijsten, bewaard
gebleven in de doos met werkstukken van
Cornelia Witkamp die zich in de collectie van het
Zaans Historisch Museum bevindt.

De houten doos zit vol met handwerkproefjes,
waaronder haakwerk, borduurwerk, patchwork,
macramé en bijvoorbeeld een genaaide boeken-
kaft. Grappig is dat verschillende proefjes, waar-
onder een gebreid mutsje en een soort van gebrei-
de rammelaar, exact overeenkomen met de
beschrijving en afbeeldingen in de leerboeken
die ook in de doos opgeborgen zitten. Op som-
mige proefjes zitten briefjes, met een speld op het
werk vastgezet, waarop een cijfer en soms een
opmerking van de lerares.

In 1916, Cornelia was toen 17 jaar oud, volgde
zij een opleiding voor handwerklerares. Op vier
januari 1917 kreeg Cornelia de akte van
bekwaamheid voor het Lager Onderwijs uitge-
reikt en kon zij les geven in 'nuttige handwerken',
zoals haken, breien en naaien. Dit onderscheidde
zich van de opleiding voor 'fraaie handwerken',
een vervolgopleiding in het handwerkonderwijs,
die Cornelia Witkamp in 1921 afrondde. Op de
uitnodiging voor het examen staat vermeld dat
het examengeld vijf gulden bedroeg en dat "tot
gebruik bij het examen ... door u (behoort) te
worden medegebracht: borduurring, frivolité-
spoel, knoopstel en tekenbehoeften." De cijfer-
lijst van Cornelia toont de examenvakken:

borduren met den platten steek
Fransch borduren
Engel sch borduren
Holbein (kruissteek)
haken
breien
knoopen
guipure
kantsteken
patroontekenen
methodiek

* Misschien kreeg zij vrijstelling voor deze vak-
ken in verband met haar eerdere opleiding.

Uit de cijferlijst blijkt dat Cornelia een middel-
matige leerling was. Bij het zien van haar werk-
stukken is dat in onze ogen nu moeilijk voorstel-
baar. De kleine naai-, borduur- en breiproefjes
zijn zo minutieus uitgevoerd, dat je je niet kan
voorstellen dat het nog beter kan. Middelmatig of
niet, de uitslag voor het examen luidde:
"GESLAAGD" en blijkens de aanstellingsbrief
van 1926 kreeg Cornelia Witkamp voor een jaar-
wedde van 130 gulden een baan als handwerkle-
rares in Krommenie.

Alice van Diepen

met dank aan Juliette van Seters

De handwerkdoos van Cornelia Witkamp is tot
en met half mei te zien op de tentoonstelling
"Nuttige en fraaie handwerken" in het Zaans
Historisch Museum. (Voor openingstijden: zie
agenda)
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Portret van het Schaatsmuseum Lambert Melisz

De behuizing van het
Schaatsmuseum aan het
Zuideinde van Westzaan.
Foto J. J. van der Horst

Op het Zuideinde 141 (in feite 139) in Westzaan,
is alweer geruime tijd het Schaatsmuseum
Lambert Melisz gevestigd. Het is een particulier
initiatief van de heer Gerrit J. Visser die ons het
nodige over zijn verzameling vertelt.

Een van de pronkstukken
van het privé-museum:
een fraai gerestaureerde
ar re slee.
Foto J. J. van der Horst

Hijzelf was en is een schaats- en ijsliefhebber en
begon zo'n 25 a 30 jaar geleden met het verza-
melen van oude schaatsen in een doos.
Langzamerhand kreeg zijn verzameling bekend-
heid en kreeg en kocht hij steeds meer attributen,
tot en met sleetjes aan toe.
Hij had veel werk aan het opknappen van al die
spullen en richtte naderhand een deel van het
pand waar hijzelf achter woont, in tot museum.
Tijdens de rondgang door het mueum wijst hij op
de diverse verschillen bij de houten schaatsen,
zowel in de soort hout als in de punt. Ook de
kunstschaatsen ontbreken niet en zijn te zien in
allerlei uitvoeringen. Er staat ook een mooie

Assendelftse toog en een heuse arreslee.
Daarnaast is ook de tocht uitgebeeld die Lambert
Melisz -volgens het verhaal - tijdens de 80-jarige
oorlog maakte. Op de vlucht voor de plunderen-
de Spanjaarden reed de Westzaner met zijn zieke
moeder op een slee achter zich via de Schermer
en de Beemster - toen nog flinke binnenzeeën -
naar Hoorn, waar zij veilig arriveerden.
Behalve in dit museum leeft in Westzaan de naam
van Lambert Melisz voort in de ijsclub, het ver-
zorgingstehuis en in de straat waar dat verzor-
gingstehuis zich bevindt.

Helaas is het pand waarin het museum is geves-
tigd in slechte staat, maar misschien nog belang-
rijker is dat de heer Visser met zijn brandstoffen-
handel op hetzelfde terrein, wil stoppen. Hij
vindt het na 53 jaar werken welletjes en wil alles
verkopen. Ook het Schaatsmuseum, want waar hij
heen gaat is geen plaats meer voor de schaatsat-
tributen. Zijn voorkeur gaat uit naar verkoop in
zijn geheel. Lukt dat niet dan zal hij het in 'pluk-
ken' verkopen. 'Dan is het misschien aantrekke-
lijker voor de mensen'aldus Visser.
De ANNO-redacteur maakt hem attent op de
plannen voor een Zaans Historisch Museum op
de Zaanse Schans; wellicht kan zijn verzameling
daar naartoe?
Visser zegt contact te hebben gehad met zowel
iemand van de KNSB, als van gemeente
Zaanstad. Over dat museum heeft hij via via
gehoord. 'Maar dan moeten ze wel voortmaken,
want Gerrit wacht niet', is zijn slotcommentaar.

JJ. van der Horst
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De Woosnap

Een hoosvat werd vroeger door Zaankanters een
woosnap genoemd.
Door de woosnap zo af en toe te gebruiken werd
een lekke boot voor zinken behoed. Gaat de
Zaanstreek naar de haaien, of heeft hozen nog
zin?

Krommenieër J.H. Rem vestigt onze aandacht op
de voortschrijdende aantasting van het Zaanse
karakter van zijn woonplaats.

De Nederlands hervormde kerk in Krommenie.
Foto J.H. Rem

Aangetast dorpsgezicht
Wie als 'Vriend van het Zaanse Huis' zich door
de Zuiderhoofdstraat in Krommenie begeeft, zal
met ergernis de nieuwbouw aldaar ervaren.
Terwijl dakkapellen of schuurtjes niet zomaar
mogen worden gebouwd, geeft de gemeente
Zaanstad blijkbaar toestemming om qua bouw-
stijl sterk afwijkende panden langs deze histori-
sche hoofdstraat te laten bouwen. Gelukkig heeft
de Noorderhoofdstraat zijn Zaanse karakter nog
behouden.

De hoofdstraat mogen we beschouwen als de
eerste echte bewoningsstrook van Krommenie,
afgezien van de tijdelijke bewoning omstreeks
het begin van de jaartelling, circa één kilometer
ten westen ervan. De eerste permanente bewo-
ning dateert van de 12e a 13e eeuw, langs een
soort dijk aan de oostzijde van de Durgsloot,
waar nu de hoofdstraat is. Hier troffen omstreeks
de l Ie eeuw de veenontginners elkaar vanuit de
duinstreek en vanuit de Zaan. De eerste bewoners
zullen waarschijnlijk na een tijdelijke 'woon-
plaats' in de omgeving van de Indijk naar de wat
hoger gelegen strook langs de Durgsloot zijn
getrokken in verband met overstromingen in de
12e en begin 13e eeuw. Dit zal hebben plaatsge-
vonden vóór de aanleg van de omringdijk rond de
Zaanstreek en Waterland met Westdijk en
Krommeniedijk als onderdeel ervan (2e helft 13e
eeuw).
Door de afdeling Zaanstreek e.o. van de
Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland zijn langs de hoofdstraat bewonings-
sporen uit de 12e a 13e eeuw aangetroffen.
Uiteraard is van deze eerste permanente bewo-
ning niets meer zichtbaar aanwezig. De klok van
de hervormde kerk zal met zijn zes eeuwen
(1396) het oudste nog in functie zijnde voorwerp
in Krommenie zijn. Na de vrijwel totale ver-
woesting van de bebouwing in 1574 door de
Spanjaarden is Krommenie weer herbouwd. De
gigantische brand in 1702 heeft echter vrijwel
alle bebouwing langs de Noorderhoofdstraat ver-
nietigd. De huidige bebouwing aldaar herinnert
nog aan de herbouw in de loop van de 18e eeuw.
Met de Doopsgezinde kerk (1703), het huis met
de hoge stoep (1786) en de voor brand gespaarde
Oud-katholieke kerk. De verder nog aanwezige
circa 20 houten huizen geven dit dorpsdeel een
nog oud-Zaans uiterlijk. Enkele gebouwen zijn
weliswaar afgebroken maar in Zaanse stijl her-
bouwd. Het in 1706 gebouwde gemeentehuis en
de omstreeks 1965 fraai gerestaureerde hervorm-
de kerk (herbouwd in 1657) vormen de entree
van een hoofdstraat met een Zaan s karakter.
Kunnen de Vrienden van het Zaanse Huis zich
inzetten voor het behoud van de bebouwing
aldaar (beschermd dorpsgezicht?) om te voorko-
men dat het slechte voorbeeld van de
Zuiderhoofdstraat wordt gevolgd? In Zaanstad is
al te veel van de historische bebouwing verdwe-
nen of aangetast door niet-passende nieuwbouw.

J.H. Rem
Snuiverstraat 101
1561 HC Krommenie
Tel.(075) 28 40 92
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Boekennieuws
Zoals de vorige keer aangekondigd, krijgt u eerst
wat oud nieuws. In de maanden november en
december kwamen een aantal publicaties uit, die
ik eerst bespreek.

Om met een leuke te beginnen. Jan Wilderom laat
met 'Assendelft in vervlogen jaren' zien dat het
mogelijk is om geheel voor eigen rekening een
boekje uit te brengen. Wilderom beschikt over
een collectie foto's van zijn geboorte- en woon-
plaats die in de duizenden loopt. Zo'n 160 van die
foto's zijn voor het 84 bladzijden tellende boekje
geselecteerd. Zoals verwacht mag worden komen
er nogal een paar Veenissen, Hossen, IJffen,
Schavemakers enz. in deze publicatie voor. Een
foto van (toen nog openlucht) zwembad de
Dolphijn uit de beginperiode lijkt met de waar-
schijnlijke sluiting van dit bad zelfs historisch te
worden. Dit geldt al voor de foto's van de wieler-
baan en bijvoorbeeld het prachtige houten Zaanse
huis van Dorpsstraat 598.
Wat maakt dit boekje anders dan de boekjes 'Kent
u ze nog?' van de Europese Bibliotheek? Ten eer-
ste, het formaat. Assendelft in vervlogen jaren is
een staand boekje, waardoor per pagina twee
foto's worden afgedrukt. Daardoor kon het
belangrijkste verschil worden gerealiseerd: er
staan tweemaal zoveel foto's in. Daar tegenover
staat dat de EB-boekjes een harde kaft hebben.
Twee andere verschillen betreffen de kwaliteit
van de afdruk van de foto's en de bondigheid van
de tekst. Elize Wilderom heeft zich bij het schrij-
ven van de bijschriften tot de essentie beperkt.
Hoewel sommige foto's wat donker zijn, zijn
details vaak goed zichtbaar, beter dan in de boek-
jes die in Zaltbommel worden gemaakt.

Niet Zaans, maar wel met de Zaanstreek begin-
nend en daar bijna mee eindigend is '100 jaar
winter. Het gedenkboek van het gewest Noord-
Holland/Utrecht van de KNSB 1895-1995'. Eind
januari 1895 beleefde Wormerveer voor het eerst
een schoonrijderij voor paren op de Zaan. De vijf
commissarissen gaven speciale aandacht aan
'sierlijke houding, vlugge gang, gestrekte knieën
en gelijke streeken'. Het koppel Gerrit Duys en
Grietje Stolp werd met 174 1/2 punten als beste
beoordeeld en ontving 15 gulden. De verslagge-
ver meldde: 'Zo'n wedstrijd laat een aangenamer
indruk achter dan dat leelijke ravotten aan hard-
rijden onvermijdelijk verbonden'.
Tussen dit (gecomprimeerde) verhaal en de
mededeling dat in 1994 met de koop van
Zuideinde l O in Wormerveer het gewest het eer-
ste werd met een kantoor in eigendom, staan 36
verhalen en een soort kroniek over de schaats-
sport in Noord-Holland en Utrecht tussen het
einde van de 19e- en deze eeuw. De kroniek, die
op de meeste bladzijden in een vluchtkolom ver-
schijnt, vertelt jaar na jaar het doorlopende ver-
haal van het gewest, de toertochten, de
Noordhollandse en Utrechtse schaatssuccessen,

et cetera. De verhalen zijn de krenten uit deze
pap. Zo wordt onder meer ingegaan op de baan-
vegersstaking in Purmerend (1921), het leven van
Jaap Eden, de Havekotte schaatsfabriek (Viking),
de kortebaanstrijd, Gonne Donker, Henk van der
Grift, Sjoukje Dijkstra, Carry Geijssen, Ard
Schenk, Yvonne van Gennip en ga maar door.
Deze jornalistieke insteek (niet vreemd als je
weet dat Zaankanter Ron Couwenhoven - met
Huub Snoep de schrijver/samensteller -journalist
van beroep is) maakt het tot een prima leesbaar
boek. Zelfs qua opmaak heeft het boek de trek-
ken van een krant. Zie bijvoorbeeld de titels van
de artikelen: altijd een kop met daaronder cursief
een tweede kop.
Het 208 bladzijden tellende boek wint aan waar-
de door een aantal bijlagen waarin onder meer
een overzicht van alle verenigingen die ooit in het
gewest actief waren. Voor de Zaanstreek waren
dat er zo'n kleine vijftig. Samen met de lijst van
kampioenen vormt dit een goede aanvulling op
het overzicht dat bij het lemma 'schaatssport' in
de Encyclopedie van de Zaanstreek is gegeven.
Het boek is rijk geïllustreerd en heeft middenin
een 16 (niet meegetelde) pagina's groot kleuren-
kater n.

Met afschuw maak ik melding van de uitgave van
'Zaan en Waterland1, een fotoboek in zes talen
van Holland Book Sales, imprint van Helmond.
De touristische blabla (sans pareil en tsaar Peter)
wordt voor waar vermeldt, de Westzijde heet
opeens Dam, Jb. Schipper wordt Jacob Schepper,
Jisp heet een typisch dijkdorp langs de
Knollendammer vaart, foute vertalingen, lelijke
kaartjes en ga zo maar door. Het enige positieve
is dat er mooie, zei het obligate kleurenfoto's in
het 96 bladzijden tellende boek staan. Dat zal ook
de reden zijn dat het boek wordt verkocht.
Behoorlijke aantallen toeristen zullen dit boek
vol kul aanschaffen en de inhoud voor waar aan-
nemen en dat is jammer. Zo blijven bepaalde
misverstanden bestaan en kunnen er weer andere
ontstaan.

Het Wormerveerse toneelgezelschap WTG/UEK
bestond vorig jaar driekwart eeuw. In 83 bladzij-
den wordt verslag gedaan van het Wormerveers
Tooneel Gezelschap (anno 1919) en Uit Eigen
Kring (anno 1921), twee verenigingen die in
1985 fuseerden. Twee zaken vallen positief op:
Samensteller Peter Aten heeft het boekje een
geheel eigen karakter gegeven door de opvallen-
de vormgeving in zwart-zilver. Ook vermeldens-
waard zijn de foto's: niet alleen de in een jubi-
leumboekje onvermijdelijke groepsfoto's staan
erin, maar ook 'actiefoto's' van toneeluitvoerin-
gen. Dit zijn duidelijk foto's waar niet voor gepo-
seerd is, waar toch beweging in zit en daarom
positief opvallen in vergelijking met illustraties
in andere jubileumuitgaven.
Inhoudelijk is het natuurlijk opmerkelijk dat de
vereniging die uitsluitend toegankelijk was voor
het kantoorpersoneel van de fa. Laan het uitein-
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delijk gevonden heeft met de club van de plaatse-
lijke Sociaal-Democratische Arbeiders Partij.
"Men trachtte slechts propaganda te bevorderen
voor de socialistische beweging", zo staat op
pagina 23 over UEK te lezen. Ook hier heeft de
ontzuiling toegeslagen.

1994 was een jubileumjaar voor het
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen
in Hollands Noorderkwartier. Dat werd onder
meer gevierd met de expositie (plus catalogus,
plus kalender) 'Perfect gemeten', een boek over
het Westeinde van Edam -waar US is gevestigd -
en twee boeken die respectievelijk over 450 jaar
boezembeheer en 800 jaar regionale dijkzorg
gaan. Over Perfect gemeten is eerder op deze
plaats al geschreven. Het Westeinde van Edam is
geen handelsuitgave en gaat niet over de
Zaanstreek. In beide andere boeken figureert
deze streek nadrukkelijk.
'Binnewaeters gewelt', het boek over het boe-
zembeheer, laat zich lezen als een boek over het
bestuur en het besturen. Een ding is bij lezing wel
duidelijk: met al die verschillende (deel-)belan-
gen en al die verschillende meningen is het moei-
lijk besluiten nemen. Meermalen blijkt ook dat
zelfs een genomen besluit tientallen jaren later
nog niet geëffectueerd is. Het lijkt erop dat het
Hoogheemraadschap zich daar pas de laatste
decennia aan heeft weten te ontworstelen. In
1544, toen Karel V de grondslag voor dit water-
schap legde, ging dat nog anders. Een aantal van
zijn maatregelen werden pas in 1565 bekrach-
tigd.
Omdat het boek van hoogleraar historische
geografie Guus Borger en historisch geograaf
Saskia Bruines zich richt op het instituut hoog-
heemraadschap, is het saai. Het gaat over com-
missies, onderzoeken, bezwaren, overleg, verga-
deringen, maar slechts zijdeling over personen.
Die komen wat regelmatiger in tussen de tekst
geplaatste korte artikeltjes naar voren. Daarnaast
is de vormgeving, voor een product dat uit de
koker van de Stichting Uitgeverij Noord-Holland
komt, wat tegenvallend. Dit keer niet de voor veel
boeken van die uitgeverij kenmerkende z.g.
vluchtkolom. Wel een strict gebruik van de twee
kolommen. Hoewel het boek, evenals het 'broer-
tje' ... die water keert, goed verzorgd is, mist het
toch net iets om 'echt goed' genoemd te kunnen
worden.
'Binnewaeters gewelt' is een boek van weten-
schappelijk gehalte. Daar en binnen de water-
schappen en bij in waterstaat geïnteresseerden
moet de afzetmarkt voor dit boek worden
gezocht. Ook de toegevoegde, op archeologische
bronnen stoelende Vroeg-middeleeuwse kaart
van Noord-Holland zal bij een selecte groep echt
in goede aarde vallen. In feite is de verpakking
van het boek (populair) in tegenspraak met de
inhoud (wetenschappelijk).

Dat geldt minder voor '... die water keert', de uit-
gave over 800 jaar regionale dijkzorg in Hollands

Noorderkwartier. Na een algemene inleiding over
de grote lijnen in de afgelopen acht eeuwen, wor-
den, stuk voor stuk, 26 (soms elkaar overlappen-
de) dijktrajecten behandeld. Tenslotte wordt
teruggeblikt op 75 jaar Hoogheemraadschap. Bij
dit boek ook nog 7 kaartb ij lagen; reproducties
van 16e-, 17e- en 18e- eeuwse kaarten. De laatste
drie, over de banne/polder Oostzaan (1693),
Assendelft (1595) en de St. Aagtendijk
/Assendelver Zeedijk (1604) zijn voor
Zaankanters interessant.
Het dijkboek van Hollands Noorderkwartier is
een productie van drie auteurs, twee eindredac-
teuren en twee vormgevers. Van de zes hoofd-
stukken laten twee zich lezen als een algemene
inleiding, één als een bestuurskundig onderzoek,
één als een opsomming van het tot stand komen
en in stand houden van de ringdijken om het
'eilandenrijk' Noorderkwartier, één als hetzelfde
verhaal over de Noord- en Zuiderzeedijken en
één als het verhaal van de laatste 75 jaar aan de
hand van persoonsbeschijvingen van de zes dijk-
graven in die periode. Specifiek interessant voor
de Zaanstreek zijn de paragrafen over het
Heemraadschap van de Assendelverzeedijk, het
College van Hoofdingelanden van den Noorder-
IJ en Zeedijk, de Sint Aagtendijk en de
Assendelver Zeedijk, de Westzanerdijk,
Hogedijk van West-Zaandam en de Hogedam en
de Zuiddijk/Oostzanerzeedijk.
De tekst van het boek is geen echte eenheid. De
veelheid van dijken en dijkbeherende organisa-
ties heeft dat onmogelijk gemaakt. Daarnaast is
voor degene die op de hoogte is van de plaatselij-
ke literatuur weinig verrassends te ontdekken
(tenminste voor de Zaanstreek). Ondanks de vele
behandelde dijken, is ook veel blijven liggen.
Terecht is er voor gekozen niet in te gaan op de
honderden lage dijken die het Noorderkwartier
rijk is. Dat echter besloten is niet te schrijven
over de natuurlijke 'zachte duinenkust' is minder
te begrijpen. Dit wordt gemotiveerd met de woor-
den 'die natuurlijke zeewering zou een heel eigen
behandeling vergen' (blz. 95). Dat is natuurlijk
zo, maar geldt evenzeer voor de Hondsbossche
als je die vergelijkt met bijvoorbeeld de
Westfriese Omringdijk. Het verhaal van de dui-
nen tussen de monding van het Noordzeekanaal
en de Hondsbossche Zeewering had heel wel
direct achter het algemene verhaal geplaatst kun-
nen worden.
Ondanks deze kritiek is '... die water keert' een
boek dat iets toevoegt aan wat er tot heden
bestaat. Niet langer staan alle dijken op zichzelf.
Na lezing van het boek is duidelijk in welke ver-
houding de verschillende dijken tot elkaar heb-
ben gestaan en staan. Verder zijn er natuurlijk
weer prachtige illustraties en de fraaie kaartenbij-
lage. Tot slot kan het Hoogheemraadschap gepre-
zen worden vanwege hun historisch besef. Er zijn
weinig Noordhollandse organisaties die zo goed
en zo uitgebreid over hun eigen geschiedenis
(laten) publiceren.
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Stichting Oudheidkamer Oostzaan is recent voor
het eerst met een verhalenbundel voor de dag
gekomen. Ger Muijs, onderwijzer aan de
Kerkbuurtschool, is het dorp rondgegaan en heeft
plaatselijke verhalen van Oostzaners op de band
gezet. Daarvan heeft hij een dozijn geselecteerd
en deze op schrift gesteld. Een klein deel is
bekend uit historische bronnen, een groter deel
kan je tot de volksverhalen rekenen. Het sterke
van de bundel is dat het niet verwaterd in het idee
'de goede oude tijd', maar een echt (welliswaar
fragmentarisch) beeld van de verhoudingen in het
dorp geeft.
Neem bijvoorbeeld het verhaal van Piet Busch,
een Oostzaner jongen, die toen hij elf was door
zijn vader van school werd gehaald omdat het tijd
werd dat hij geld ging verdienen. Zo'n elf jaar
werkte hij voor kruidenier Jan Heyn, voor wie hij
(in een jol) boodschappen langs de huizen bracht.
Zijn zeven gulden per week waren niet genoeg
om met zijn geliefde Immetje de Haas een
bestaan op te kunnen bouwen. Dat moest wel,
want een kind was onderweg. Heyn weigerde
meer dan zeven gulden te geven, waarop Busch
zelf een kruidenierszaak begon en een flink deel
van Heyn's klanten overnam. Met de laatste is het
toch nog goed afgelopen: zijn zoon was de
grondlegger van de u allen bekende grootgrutter.

Ger Jan Onrust

Besproken zijn:
E. Wilderom, J. Wilderom, Assendelft in vervlo-
gen jaren. Assendelft 1994. 84 blz. met zwart-wit
illustraties. Prijs: ƒ 29,90. Te bestellen bij J.
Wilderom 02987-4002 (na 18.00 uur). NB. Niet
in de boekhandel te koop.

R. Couwenhoven, H. Snoep, 100 jaar winter. Het
gedenkboek van het gewest Noord-Holland
/Utrecht van de KNSB 1895-1995. Haarlem
1994, uitgeverij De Vrieseborch. 224 bladzijden
met zwart-wit en kleurenillustraties, alsmede bij-
lagen. ISBN 90-6076379-3.
D. van Koten (editor), Zaan & Waterland.
Helmond 1994, Holland Book Sales, imprint van
Helmond. 96 blz. met zwart-wit en kleurenillus-
traties. ISBN 90.6618.593.7. Prijs: ƒ 22,90; van
het boek is ook een gebonden versie verkrijgbaar.
ISBN 90.6618.592.9. Prijs: ƒ29,90.

P. Aten, De Wormerveerse toneelgezelschappen
WTG/UEK 75 jaar. WTG/UEK Wormerveer
1994. 83 blz. met zwart-wit illustraties en een
lijst van uitgevoerde stukken. Prijs: ƒ 9,95.
Alleen te koop bij boekhandel Gorter te
Wormerveer.

G.J. Borger, S. Bruines (auteurs), C. Plug (eind-
redactie), Binnewaeters gewelt. 450 jaar boe-
zembeheer in Hollands Noorderkwartier.
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen
in Hollands Noorderkwartier i.s.m. Stichting
Uitgeverij Noord-Holland. 176 blz., met zwart-
wit en kleurenillustraties, noten en index.
Toevoeging: P. Woltering, J.C. Besteman, J.F.
van Regieren Altena, D.P. Hallewas,
Vroegmiddeleeuws Noord-Holland in kaart
gebracht. Het blad Hollands Noorderkwartier:
Vroege Middeleeuwen van de Archeologische
kaart van Nederland. ISBN 9071123-27-8. Prijs:
ƒ49,50.

H.S. Danner, H.Th.M. Lambooij, C. Streefkerk
(auteurs), D. Aten, N.C. Woestenburg (eindre-
dactie), ...die water keert. 800 jaar regionale
dijkzorg in Hollands Noorderkwartier. Uitgever:
zie hierboven. 170 blz. met zwart-wit en kleure-
nillustraties, noten en index. Toevoeging: C.
Streefkerk (beschrijving), (7) Kaartbijlagen.
ISBN 90-71123-28-6. Prijs: ƒ49,50.

C. Boschma-Aarnoudse, Het Westeinde van
Edam. Armoede en welvaren van een stads-
buurt. Een onderzoek naar wonen en werken
aan de Lingerzijde en Schepenmakersdijk sinds
1560. Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen in Kennemerland en Westfriesland,
Edam 1994. 184 blz. met zwart-wit illustraties,
noten en persoonsregister.

G. Muijs, Oostzaanse roulette. Een serie
Oostzaanse verhalen. Stichting Oudheidkamer
Oostzaan. Oostzaan z.j.. 32 blz. met zwart-wit
illustraties van S. Peters. Voor ƒ 10,- (excl. porti)
te koop bij het secretariaat, 02984-1855.
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samenge-
steld uit de Zaanse kranten Dagblad
Zaanstreek en De Zaanse Gezinsbode.

3 november
De gemeente Zaanstad heeft overeenstem-
ming bereikt over de verkoop van scheeps-
werf Brouwer aan de Hogendijk te
Zaandam. De eigenaar levert het terrein
gesaneerd en bouwrijp op. De verplaatsing
van de scheepswerf maakt de bouw van
vier zogenoemde urban villa's (met daarin
zeventig appartementen) op het Kegterrein
mogelijk. Ze komen naast het nieuw te
bouwen Zaantheater.

3 november
Molenmakers Gerrit Smit en Nico Maas
werken aan de Amsterdamse houtzaagmo-
len 'De Otter'. Voor het eerst sinds 1900
vindt aan deze molen een renovatie plaats,
waarvan de totale kosten zijn geraamd op
een miljoen gulden. Het is de bedoeling
dat de molen uit 1630, na bijna 100 jaar
stilstand weer zal zagen.

5 november
In de Zaanse Schans werd het bezoekers-
centrum, gevestigd in het voormalige
graan- en rijstpakhuis Vrede, geopend. Het
centrum wordt van belang voor de grote
groep bezoekers van de Schans van buiten
de Zaanstreek, die hier snel inzicht kunnen
krijgen in de inrichting en doelstellingen
van de Schans en in de bijzonderheden van
Zaanse houtbouw en nijverheid. Ofschoon
zich in het bezoekerscentrum een kleine
permanente tentoonstelling bevindt, is het
niet de bedoeling van het Schansbestuur
om het pand een museale functie te geven.
Daarvoor zal in de toekomst het Zaans
museum bij de Schans worden gebouwd.

11 november
Het in 1871, door Claude Monet geschil-
derde gezicht op de haven van Zaandam
werd ondanks een zeer grote belangstel-
ling tijdens een veiling bij het New Yorkse
Sotheby's niet verkocht. De biedingen ble-
ven steken bij 2,1 miljoen dollar; minder
dan de van tevoren vastgestelde limiet van
2,5 miljoen dollar.

11 november
De Statencommissie Culturele Zaken van
de provincie Noord-Holland bezocht enke-
le historische boerderijen aan de
Assendelftse Dorpsstraat. Zij oriënteerden
zich op het antwoord op de vraag: moet
een boerderij op de provinciale monumen-
tenlijst blijven staan als zelfs de dragende

constructie niet meer is te restaureren en
restauratie dus feitelijk het bouwen van
een replica inhoudt? Aanleiding tot het
bezoek was de slechte staat van een aantal
boerderijen in Assendelft.

12 november
Het voormalige gemeentehuis van
Krommenie wordt waarschijnlijk ver-
kocht, vermoedelijk aan een particulier.
Het afstoten van het gebouw door gemeen-
te Zaanstad past in het saneringsprogram-
ma voor openbare gebouwen.

14 november
Provincie Noord-Holland weigert voorals-
nog een verklaring van geen bezwaar af te
geven tegen de bouw van een tien meter
hoge squash- en tennishal aan de Middel
in Westzaan. Volgens de provincie moet
eerst het beloofde technisch onderzoek
worden uitgevoerd naar de effecten van
deze hal op de windvang van papiermolen
De Schoolmeester.

17 november
Het kunstwerk van de Amsterdammer Rob
Schreefel dat al enige tijd in de nieuwe
wijk Zuidwest in Wormerland staat, kwam
ceremonieel en officieel in handen van de
gemeente.

17 november
Tijdens een excursie van het Ambtelijk
Overleg Monumentengemeenten (ge-
meenten met meer dan 200 monumenten
binnen de grenzen) verbaasden de dertig
deelnemers zich hogelijk over de grote
hoeveelheid monumenten die in de
Zaanstreek worden verplaatst. 'In Leiden
en Gouda restaureren we alleen ter plek-
ke', merkten vertegenwoordigers van die
gemeenten op.

18 november
De Vereniging Ongeschonden Behoud
Westzijderveld gaat een beheersplan voor
het Westzijderveld opstellen. Daarbij zal
de aandacht zich toespitsen op percelen
van particulieren in het veld, die slecht
worden onderhouden en daardoor verrui-
gen. Deze weilanden ontsieren het veen-
weidegebied, stelt de vereniging.

22 november
Verkade te Zaandam wil uitbreiden in de
richting van de Provincialeweg, en de
Zaanoever verlaten. Karakteristieke
gebouwen, zoals het watertorentje en de
oude beschuitfabriek kunnen daardoor met
sloop worden bedreigd. Gemeente

Zaanstad hoopt dat voor de panden een
nieuwe bestemming kan worden gevon-
den. Aldus H. Staller, ambtelijk leider van
Zaanstads Zaanoeverproject.

23 november
Aangetroffen verontreiniging in de bodem
zal de geplande uitbreiding van het
Molenmuseum te Koog niet verhinderen.
Het in de grond gevonden lood en koper
bevindt zich daar op grotere diepte.

24 november
De rechtbank in Haarlem verklaarde de
bezwaren gegrond die enkele omwonenden
en de vereniging tot Ongeschonden
Behoud van de Watertoren hadden inge-
diend tegen bebouwing van het terrein bij
de watertoren met enkele woningen. De
bezwaarmakers hadden aangevoerd dat
door de woningen de landelijke omgeving
word ontsierd.

25 november
Begin volgend jaar hoopt Stichting De
Poelboerderij aan de Veerdijk in Wormer
een onderkomen voor natuurbeheer te ope-
nen. Deze nieuwe ruimte bij het bestaande
bezoekerscentrum gaat naar schatting
ƒ40.000 kosten.

l december
In december viert Kunstcentrum Zaanstad
het twintigjarig bestaan van de kunstuit-
leen. Het Kunstcentrum hoopt - behalve op
handhaving van de uitleenfunctie en op
verder uitbouwen van activiteiten die het
teruglopen van subsidies moeten compen-
seren - ook een rol te kunnen spelen in het
nieuw te bouwen museum bij de Zaanse
Schans.

1 december
Vereniging De Hollandsche Molen is een
ledenwerfactie begonnen onder het motto
'Ook een tik van de molen?' Alleen door
een groeiend aantal leden kan de doelstel-
ling om de molens draaiende te houden
ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.

2 december
Het beeld van Czaar Peter op de Dam in
Zaandam is aangereden. Een vrachtwagen
die betonnen palen voor de
Wilhelminabrug vervoerde kon door de
boom die sinds kort op de rijweg staat de
bocht vanaf de brug niet maken en ramde
daardoor het beeld. 'Czaar Peter' schoof
hierdoor zo'n twintig centimeter van zijn
sokkel maar heeft verder geen zichtbare
schade opgelopen.



3 december
Het pandje Lagedijk 214 te Zaandijk is
gebouwd tussen 1625 en 1635. Dat bleek
toen de eigenaar begon met het slopen van
het huisje, waarvan de ouderdom tot dat
moment op circa 150 jaar werd geschat.
Hij 'pelt' nu binnenwand na binnenwand
van het pandje weg en vindt steeds oudere
lagen. Hij beraadt zich op de toekomst van
het woonhuisje, waarbij restauratie een
van de mogelijkheden is.

7 december
Verkade te Zaandam riep een projectgroep
in het leven, die moet onderzoeken welke
nieuwe bestemmingsmogelijkheden er
zijn voor de panden van het bedrijf, die
staan tussen de Westzijde en de Zaan. In
deze panden fabriceert Verkade nu nog
chocolade, deze productie wil het bedrijf
Provincialewegwaarts verplaatsen. Voor
gemeente Zaanstad geniet herbestemming
van de gebouwen verre de voorkeur boven
sloop en vervangende nieuwbouw.

16 december
Nadat afgelopen zomer werd begonnen
met het herstel van paltrokmolen de Held
Jozua blijken de restaurateurs te stuiten op
nieuwe tegenslagen. Het 18e-eeuwse
molenlijf blijkt erger verrot dan werd ver-
wacht. De eerste fase van het herstel is
inmiddels met anderhalve ton overschre-
den, maar er is genoeg geld in kas om in
ieder geval deze fase af te ronden. Om aan
de tweede fase van de restauratie te begin-
nen kijkt de stichting Vrienden van De
Held Jozua echter tegen een gat van 31/2
ton aan. Aan akties om aan de ontbreken-
de gelden te komen wordt momenteel hard
gesleuteld.

29 december
Stichting Zaans Schoon drong opnieuw
aan bij gemeente Zaanstad op verwijde-
ring van de Vleugels, het kunstwerk van
Lucien den Arend dat al twee jaar illegaal
onder het Coentunnelviaduct in Koog
staat. De Raad van State bepaalde destijds
dat Zaanstad ten onrechte bouwvergun-
ning voor het kunstwerk gaf. Sindsdien
gebeurde er niets meer.

2 januari
Theater De Speeldoos aan de Vincent van
Goghweg te Zaandam vierde zijn 25-jarig
bestaan. Dat werd gevierd met een exposi-
tie, terwijl overigens de voorbereidingen
voor de bouw van het vervangende
Zaantheater in volle gang zijn.

5 januari
Het aantal paartjes broedende kemphanen
in het Wormer- en Jisperveld kan verdub-
beld of zelfs verdrievoudigd worden. Dat
meent Natuurmonumenten, die de
beheersvorm van het veld heeft aangepast.
Belangrijk is vooral dat het gras in het
voorjaar vaker wordt gemaaid. De kemp-
hanen voelen zich op het korte gras wat
beter thuis in het veld.

6 januari
Het complex aan de Lagedijk te Zaandijk
waar het laatst de papierwarenfabriek van
Van Cooth was gevestigd, wordt bestemd
voor woningbouw. Eigenaar van het mid-
den in het beschermde dorpsgezicht
Gortershoek liggende complex wil er
minimaal achttien woningen bouwen. Op
de gemeentelijke lijst voor binnenstedelijk
bouwen zijn hier twaalf woningen
gepland. Gemeente Zaanstad wijst hoog-
bouw op deze plaats van de hand.

7 januari
Een nieuw hek (kosten ƒ 30.000) langs de
Wandelweg moet een einde maken aan de
vele vormen van vandalisme waaronder
het Wilhelminapark te Wormerveer heeft
te lijden. De meest gruwelijke daarvan:
mishandeling van de dieren in het park,
zoals ophanging, het aftrekken van de kop
en verbranding.

9 januari
Gemeente Zaanstad stelde ruim 50.000
gulden beschikbaar voor een onderzoek
naar de bouwkundige staat van de gebou-
wen van Verkade tussen de Westzijde en
de Zaan te Zaandam. Verkade zal deze
panden mogelijk verlaten en de gemeente
hoopt op mogelijkheden tot herbestem-
ming.

20 januari
Zes miljoen gulden zal dit jaar worden
besteed aan projecten die de landbouw in
het veenweidegebied van Waterland moe-
ten bevorderen. Waterland met daarbij het
Oostzanerveld en het Wormer- en
Jisperveld is uitgeroepen tot Waardevol
Cultuurlandschap (WCL).

21 januari
De restauratie van het gemeentelijke
monument Dam 2 te Zaandam naderde
zijn voltooiing. In het pand wordt grand
café Le Barrage gevestigd.

24 januari
De stichting Pal tegen Verval ondernam
actie tegen het voornemen een aantal gra-

ven van bekende Zaanse families te rui-
men. Aan begraafplaatsen wordt volgens
secretaris van de stichting Hans
Pielkenrood weinig aandacht besteed ter-
wijl zij toch een belangrijk onderdeel vor-
men van ons cultuur-historisch erfgoed.

25 januari
De laatste historische houtloods langs de

Zaan (de houtschuur van scheepsreparatie-
bedrijf Grinwis) is ondanks een vermel-
ding in het speciale pakhuisnummer van
Met Stoom en Anno 1961 gesloopt. De
gemeente Zaanstad heeft de sloopvergun-
ning afgegeven zonder dat de Vereniging
voor Behoud van Monumenten van Bedrijf
en Techniek (MBTZ) ervan wist. De ver-
eniging betreurt de gang van zake ten zeer-
ste.

26 januari
De stichting Beeldentuin hoopt in de
zomer een 'luchthuis' in de beeldentuin in
Zaandijk in gebruik te nemen. Lucht-
huizen of tuinhuizen kwamen al in de 17e
en 18e eeuw in de Zaanstreek voor, waar
ze in hoofdzaak werden gebruikt voor ont-
spanning. De bedoeling is om ook dit
nieuw te bouwen luchthuis, waarvan het
casco inmiddels staat, een sociale functie
te geven. Er wordt hierbij bijvoorbeeld
gedacht aan muziekoptredens voor een
klein publiek.

28 januari
Om te voorkomen dat de watertoren van
het monumentale fabriekspand De Adelaar
schade ondervindt van de uitbreiding van
het tankenpark voor de opslag van oliën en
vetten, laat Loders Croklaan het karakte-
ristieke pand verstevigen. Uit een tech-
nisch onderzoek bleek dat de bouwkundi-
ge staat van het gebouw en de grote vogel
met gespreide vleugels op het dak nogal
wat te wensen over laat.

De datum aan het begin van een stukje ver-
wijst naar de dag van publikatie en dus niet
vanzelfsprekend naar de dag van de
gebeurtenis. Tentoonstellingen en dergelij-
ke, alsmede de verschijning van boeken en
proefschriften, zijn buiten deze kroniek
gehouden. Daarvoor zij verwezen naar
respectievelijk de rubrieken 'Culturele
agenda' en 'Boekennieuws'.

Annemieke Emond
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Culturele agenda
14 maart - 20 april 1995
Expositie 'Scheepsmodellen' van G. Dil,
Oostzaan. Openbare Bibliotheek Oostzaan,
Zuideinde 101 te Oostzaan.

31 maart - 15 mei 1995
Tentoonstelling "Nuttige en fraaie hand-
werken". Een expostie met handwerkproef-
jes zoals stop- en merklappen, naai- en bor-
duuroefeningen uit het eerste kwart van
deze eeuw. Zaans Historisch Museum,
Lagedijk 80, Zaandijk, (open: dinsdag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur. Zondag van 14.00
tot 16.00 uur)

12 april 1995
Contactavond voor iedereen die zich bezig-
houdt of zich wil gaan bezighouden met
het stamboomonderzoek. Een aantal
(gevorderde) amateur-genealogen zullen
een 10-minutenpraatje houden over hun
ervaringen en resultaten. Georganiseerd
door de Genealogische Vereniging afd.
Zaanstreek-Waterland, Zaal 'De Aan-
sporing', Stationsstraat 15, Zaandam, (aan-
vang: 20.00 uur, toegang gratis).

16 april-18 juni 1995
Tentoonstelling 'De collectie Admiraal, een
privé-verzameling uit De Rijp', w.o. ont-
werpen van tuinen en historische voorwer-
pen. Rijper Museum 'In 't Houten Huis'
, Jan Boonplein 2, De Rijp. (open: vanaf 16
april elk weekend van 11.00-17.00 uur).

18 april 1995
Lezing van de heer P. Reeling Brouwer en
de heer J. Stolp over archeologie op vakan-
tie. Georganiseerd door de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland, afd. Zaan-
streek. Zaal: de expositieruimte aan de
Dorpsstraat 370 te Assendelft. (aanvang
20.00 uur, toegang gratis).

22-23 april 1995
Nationaal museum weekend. Musea in de
Zaanstreek geven korting op de toegangs-
prijs.

29 april 1995
Wandeling rondom de Schaalsmeerpolder,
een van de rijkste vogel(weidevogel)- reser-
vaten van West-Europa. Waterdicht schoei-
sel en een verrekijker zijn aan te raden.
Georganiseerd door Stichting De
Poelboerderij, Veerdijk 106 Wormer. tel:
075-219100, (vertrek vanaf de Poel-
boerderij 9.30 uur, kosten ƒ 2,50 p.p.).

7 mei, 21 mei, en 18 juni 1995
Koiere en Kaike, een wandeling met gids
door:
1. Zaandam aanvang 11.30 uur, begin bij
'de Burcht' eind Czaar Peterhuisje, duur ca.
2 uur.

2. Zaandijk aanvang 10.30 uur, begin bij
sluisje Zaandijk, eind bij Julianabrug, duur
ca. 2 uur. Kosten van deze wandelingen
ƒ 2,50, kinderen onder begeleiding gratis.
Voor groepen kan een afspraak gemaakt
worden, tel: 075-174758 of tel: 075-
210855. Georganiseerd door Gilde
Zaanstreek Zaandijk.

9 mei 1995
Lezing van mevr. I. Heijdebrink over
'Grootboek der Nationale Schuld als bron
voor genealogisch onderzoek'. Georga-
niseerd door de Nederlandse Genea-
logische Vereniging afd. Zaanstreek-
Waterland, Partycentrum Vlaar, Koemarkt
13 Purmerend. (aanvang; 20.00 uur, toe-
gang gratis).

13 mei 1995
Wandeling door de Enge Wormer, waarbij
verteld wordt over het ontstaan van het
landschap en de geschiedenis van de
Zaanstreek. Georganiseerd door Stichting
De Poelboerderij, Veerdijk 106 Wormer,
tel: 075-219100.
Verzamelen bij het gemaal naast manege
Veldt om 9.00 uur. Kosten ƒ 2,50 p.p.

20 mei 1995
Kunst- en antiekmarkt bij Tsaar
Peterhuisje. De markt wordt gehouden op
het Krimp en duurt van 10.00 tot 16.00 uur.
Een groot aantal antiquairs zorgt voor een
divers aanbod: van rococo tot art deco, van
oude prentkunst tot curiosa. Daarnaast
tonen hedendaagse kunstenaars -met name
afkomstig uit de Zaanstreek- hun werk.

Mei 1995
Rondvaarten door Zaanse vogelbroedge-
bieden o.l.v. vogelwachters door het
Wormer- en Jisperveld en door Natuur-
gebied 'De Reef'.
Inlichtingen en reserveringen via de Zaanse
VVV, tel: 075-162221/351747.

6 juni t/m eind aug. 1995
Expositie 'foto's van Oostzaan en Oost-
zaners'. Georganiseerd door de fotoclub
Oostzaan. In de Openbare Bibliotheek
Oostzaan, Zuideinde 101, Oostzaan.

Permanent
ledere eerste zondagmiddag van de maand
is er een diaserie over een bepaald onder-
werp uit de natuur. Tijdens het museum-
weekend (23 april) is er een expositie van
exotische vlinders en van insekten. Het
Natuurhistorisch Museum E. Heimans,
Thijssestraat l, Zaandam,
(open: elke eerste zondag van de maand
van 14.00-17.00 uur).
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Restauratie - Verkoop
van historische bouwmaterialen

o.a. deuren
ramen
schouwen
hang en sluitwerk
plavuizen
tegels

Klop eens aan op het
adres waar nog op
ambachtelijke wijze
wordt gerestaureerd

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel : 075 - 1605 18
b.g.g : 06 -52 92 54 28

ÜISP

KLASSIEK

VAM MOUT, PLAAT,
^m rei'WOUT; ENZ.

ALSINANPERE
HOUTSOORTEN.

ACHTERSLUISPOLDER-
;>§;1 RUSHOUTWEG 3 ZAANDAM.

TEL075-164222-164225.
FAX 075-701205.

UTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

EEN BEST
ADRES

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-178655



Ons hoofdkantoor mag dan nu
een tikje ruimer zijn...
Zaans zijn we gebleven.

Een natuurgetrouwe
kopie van onze eerste
winkel anno 1887 is

nog steeds open.
Maar dan als museum
aan de Zaanse Schans.

«i»
Koninklijke Ahold nv, Albert Heijnweg l, Zaandam


