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Een diversiteit aan onderwerpen in deze Anno, variërend van de Turkse knoop
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Eindredactie:
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De redactie van 'ANNO 1961'
behoudt zich het recht voor
binnengekomen artikelen te
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Druk/vormgeving:
Drukkerij Knijnenberg,
Krommenie
llustratie omslag:
Een opname van J. J. van der
Horst van het houten pand aan
de Braakdijk, nummer l, op de
hoek van het Haaldersbroek.
De nieuwe eigenaren Wilbert
de Joode en Mariejan Beek
kwamen tijdens de renovatie en
restauratie telkens voor aangename verrassingen te staan.
Achter het zuchtboard bleken
de mooiste zaken verscholen. In
dit nummer een overzicht van
de vondsten en de bewonersgeschiedenis van het karakteristieke pand uit het eind van de
17e eeuw.
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Tekstjes in het openbaar in de 17e-eeuwse
Zaanstreek', het door
Henk Borst geschreven
artikel in het december
nummer 1995 van
Anno, heeft de nieuwsgierigheid geprikkeld.
Het leverde twee reacties op van lezers met
aan vullingen en uitbreidingen.
De nieuwe eigenaren
Wilbert de Joode en
Mariejan Beek hadden
geen idee wat ze nog
te wachten stond toen
ze de groen geschilderde en enigszins scheefhangende woning aan
de Braakdijk van
schoenmaker
Henk
Spillekom
kochten.
Na het slopen van
de diverse vertimmeringen stuitten ze telkens
op nieuwe vondsten,
zoals een plafond
schildering uit 1758,
een dooddeur, schildpadtegeltjes en een
haard met een wit
betegelde schoorsteen.
C. van Dalsem nam een
kijkje in de woning,
sprak met de eigenaars,
en zette zijn bevindingen op papier, aangevuld met de bewonersgeschiedenis van het
pand.
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De Turkse knoop, ook
wel de Ghiordes-knoop
genoemd, is meer dan
een knoop die wordt
gebruikt bij tapijten uit
het Nabije Oosten. Met
de knoop kun je veel
kanten uit, variërend
van touwverbindingen
en schiemanswerk tot
versieringen in hout.
Sikke de Jong ontrafelt
in zijn artikel de geheimen van deze wónderof toverknoop en gaat
nader in op variaties
als driekrakelingen, de
vijfhoek, de zeshoek,
de zevenhoek en de
vierkrakeling op basis
van een achthoek.
De pakhuizen aan de
Zaanweg 12 en 13 in
Wormerveer worden
met sloop bedreigd.
Architect Wim Wester
gaat in zijn artikel, het
tweede in een serie
over hergebruik van
oud' panden, nader in
op de kenmerken van
beide pakhuizen en de
eigenaren en gebruikers
door de eeuwen heen.
Tevens breekt hij een
lans om de pakhuizen
van de ondergang te
redden door een alternatieve oplossing aan
de hand te doen.

1093

Past een café in een historisch monument als
pakhuis Batavia aan de
Wormerse Veerdijk?
Helen Dell legt in haar
artikel uit dat deze herbestemming wel degelijk als een vorm van
cultuurbehoud
kan
worden gezien.
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Pieter Helsloot heeft
de fakkel van Ger Jan
Onrust overgenomen.
De rubriek boekennieuws komt voortaan
van zijn hand. In deze
Anno de eerste aflevering van de nieuwe
recensent.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging van het Zaanse huis
(1078), Stichting de Zaanse
Schans meldt (1095), Kroniek
(1097) en de Culturele agenda
(1100).

Nieuws van de Vereniging Vrienden
van het Zaanse Huis
Mededelingen van het bestuur
Ledenbijeenkomst over de plaats
van het Zaans Museum
Op 23 januari 1996 vond in het raadhuis te
Zaandijk een ledenbijeenkomst plaats over de
geschiktheid van de plaats van het (nieuwe) Zaanse
Museum. Het doel van de bijeenkomst was de
leden inzicht te geven in de argumenten voor en
tegen de aangewezen plaats bij het huidige parkeerterrein van de Zaanse Schans. Veertig leden
maakten van deze uitnodiging gebruik. De voorbereiding op de discussie was vergemakkelijkt door
de verstrekking vooraf van een informatieboekje,
vervaardigd door ons beoogd nieuw bestuurslid
Wim Wester.
Voorzitter Ron Sman van onze vereniging opende
de bijeenkomst met de stelling dat het belang van
het nieuwe Zaanse Museum strijdig is met het
belang van de Zaanse Schans als kleinschalige
woon- en werkbuurt. Hij introduceerde de heer
Rijn van Baal, notaris te Krommenie, als een volstrekt objectieve voorzitter van het panel. Dit panel
bestond uit twee voorstanders van de plek, de heren
Ruud Kaper, bestuurslid van de Stichting Zaanse
Schans en Fred Molanus, gemeentelijk projectleider voor het museum en twee tegenstanders, te
weten de heren Martin Schaap, bestuurslid van de
Vereniging 'De Zaansche Molen' en Piet
Verhoeven, bestuurslid van onze vereniging.

Voor het verkrijgen van een beeld van het Zaans
Museum in de omgeving van de Zaanse Schans
toonde de beoogde directeur van het Zaans
Museum, de heer Koos de Jong, een maquette. De
heer De Jong vertelde ook nog het een en ander
over de betekenis van het museum. Er volgden
daarna korte inleidingen van elk der panelleden,
met daarop aansluitend een discussie op basis van
vragen uit de zaal. Duidelijk werd dat vooral zakelijke argumenten hebben gepleit voor deze locatie
(bezoekersstroom, tijdsdruk van realisatie en
beschikbare grond). De vraag bleef over of er wel
met kracht was geprobeerd het gebouw aan de
andere kant van de Leeghwaterweg te krijgen. Na
de boeiende discussie onder plezierige leiding van
de heer Rijn van Baal werd door de voorzitter afgesloten. De avond was prima 'getimed': de volgende dag vond de openbare hoorzitting op het
gemeentehuis van Zaanstad plaats over de
bezwaarschriften.

De uitreiking van de
Ads Bpumanprijs aan de heer
J. Schipper
De eerste Ads Boumanprijs is uitgereikt aan de
heer Jaap Schipper, ter gelegenheid van zijn 80e
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geboortedag. De uitreiking van deze prijs aan de
nestor van de Zaanse bouwkunst vond plaats op 19
december 1995 in pakhuis de Vrede. Elders in dit
nummer treft u verdere bijzonderheden aan van
deze eervolle uitreiking.

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:
De heer P. Wester, Amsterdam
Mr. R.H.M, van Baal, Krommenie
De heer J.R. Schoute, Leiden
Mr. Fenna van Bergen, Zaandam
Woningbouwvereniging
Zaandams Volkshuisvesting, Zaandam
De heer J. Dekker, Zaandijk

Binnengekomen berichten

Stichting Steun Musea Zaanstreek
Met ingang van l januari 1996 heeft de Stichting
Steun Musea Zaanstreek haar activiteiten ondergebracht bij de Stichting Musea Waterland, die haar
naam gewijzigd heeft in Stichting Ondersteuning
Musea Zaanstreek/Waterland.
De heer F.D. (Rik) Doornberg, voorheen regionaal
consulent in het werkgebied van de museumstichting in Waterland, is overgegaan naar de nieuwe
museumstichting en heeft vanaf l januari
Zaanstreek en Waterland als werkgebied.
De museumcoördinator in de Zaanstreek,
mevrouw A.M.M. (Alice) van Diepen is per l januari in dienst getreden als conservator van het Zaans
Museum i.o.
De volledige namen en adressen treft u hieronder
aan:
Stichting Musea Zaanstreek/Waterland, de heer
F.D. Doomberg, regionaal consulent: Tuinstraat
27a, 1544 RS Zaandijk. Tel/fax: 6403685.
Stichting Zaans Museum, mevrouw A.M.M, van
Diepen, conservator: Tuinstraat 27a, 1544 RS
Zaandijk. Tel:075-6403565, fax: 075-6402764

Functiewisseling
De vereniging ontving van Alice van Diepen de
volgende brief:
„Zoals de meesten van u zullen weten heb ik op 31
december jl. mijn functie als museumcoördinator
beëindigd. Op l januari ben ik als conservator in
dienst getreden van de Stichting Zaans Museum.
Van museumcoördinator van verschillende kleine
musea naar conservator van een nog niet bestaand
museum; voor een buitenstaander misschien een
wat vreemde stap, maar voor mij een logisch vervolg op mijn vorige baan. Per slot van rekening
was de realisatie van een Zaans Museum een van
de doelstellingen van de Stichting Steun Musea
Zaanstreek, waar ik als een soort rode draad de
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Het werk als museumcoördinator betekende niet
alleen contact met de verschillende musea en cultuur-historische verenigingen en vooral met de
mensen die daarbij betrokken zijn, maar betekende
voor mij ook een duik in de geschiedenis van een
streek die heel veel bijzonder boeiende en leuke
gegevens in zich bergt. In de afgelopen zes jaar is
de Zaanstreek mij na aan het hart komen liggen en
ik zie ernaar uit in mijn nieuwe functie vorm te
kunnen gaan geven aan een museale presentatie
welke recht doet aan de rijke geschiedenis van de
Zaanstreek".

Landschap Waterland
Per l maart 1996 is de naam Recreatieschap
Waterland omgezet in Landschap Waterland.
Waarom deze naamsverandering? Het schap heeft
twee doelstellingen; op de eerste plaats het verbeteren van de mogelijkheden voor openluchtrecreatie en ten tweede het behoud van de natuur en het
karakteristieke landschap van Waterland. Vanaf l
maart wil het schap meer aandacht gaan besteden
aan haar tweede doelstelling: het behoud van
natuur en landschap. Om deze doelstelling kracht

Een vignet van Landschap
Waterland
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bij te zetten heeft het schap haar naam veranderd in
Landschap Waterland.
Om de tweede doelstelling te ondersteunen, is bij
het Landschap Waterland momenteel een premieregeling 'stimulering en behoud Waterlandse kleuren' van kracht. Door deze subsidieregeling wordt
het gebruik van karakteristieke verfkleuren bij het
schilderen van houten huizen gestimuleerd. De
subsidieregeling is bestemd voor eigenaren/bewoners van (deels) houten panden in de gemeenten
die participeren in het Landschap Waterland.
Het Landschap Waterland brengt een folder uit
over het Waterlandse kleurengebruik. In deze folder staat precies beschreven welke kleuren in vroeger tijden in bepaalde dorpen gebruikt werden.
Vanaf april 1996 is de folder Waterlandse kleuren
te verkrijgen bij het schap, verfwinkels, gemeentehuizen en bibliotheken.

In april 1996 brengt het Landschap Waterland in
samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten, Stichting het Noordhollands Landschap en
Staatsbosbeheer, de folder 'Natuurlijk Waterland'
uit. De folder geeft informatie over natuur en land-

schap in Waterland. Er wordt ingegaan op de
geschiedenis van Waterland, de flora en fauna en
de recreatie- en excursiemogelijkheden in dit
gebied. De folder is vanaf half april verkrijgbaar bij
de VVV's, gemeentehuizen en bibliotheken in de
regio en kan ook schriftelijk worden opgevraagd
bij het schap. Voor meer informatie kunt u bellen of
schrijven naar Landschap Waterland, De Erven 2,
1151 AS Broek in Waterland, telefoon: 0204033606

In het weekeinde van 13 en 14 april wordt een
fietstocht georganiseerd langs de panelen.
Startpunten zijn het het dorpshuis De Lepelaar te
Jisp, 't Heerenhuis te Spijkerboor, camping De
Wijde Wormer en De Poelboerderij aan de
Wormerse Veerdijk.

De contactcommissies van Jisp, Wijdewormer en
de Spijkerboorder Gemeenschap hebben in samenwerking met het Landschap Waterland vier informatiepanelen geplaatst die gegevens bevatten over
de historie van de kernen, de ontginningsgeschiedenis, de natuur en het landschap van de droogmakerij en de polder. Het initiatief is bedoeld om de
kennis van en het begrip voor dit gebied te vergroten. De vier panelen staan op de volgende locaties:
in Jisp, op de Ringdijk van Wijde Wormer, aan
het Jisperpad in het Wormer- en Jisperveld en in
Spijkerboor.

Eerste Ads Boumanprijs voor Jaap Schipper
Op 19 december 1995 is de eerste Ads
Boumanprijs overhandigd aan de heer J. Schipper,
architect en grondlegger van de Zaanse Schans. De
jury meende er goed aan te doen de prijs eerder toe
te kennen dan halverwege 1996. Op 19 december
van het vorig jaar vierde de heer Schipper zijn tachtigste verjaardag. Dit moment werd door de
gemeente Zaanstad aangegrepen om hem de erepenning van de gemeente toe te kennen. Voor de
Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis heeft de
heer Schipper altijd bijzondere betekenis gehad,
niet in de laatste plaats vanwege zijn vele belangrijke activiteiten ten behoeve van het behoud van
het Zaanse culturele erfgoed. De jury besloot dan
ook een stemmig hem als kandidaat voor de eerste
Ads Boumanprijs voor te dragen.
Een fragment uit het juryrapport: „Zij meent dat hij
het meest voor deze prijs in aanmerking komt, en
wel vanwege de vele belangrijke activiteiten ten
behoeve van het behoud van het Zaanse culturele
ergfoed die hij met een niet aflatend enthousiasme
heeft verricht gedurende een lang en werkzaam
leven.
Genoemd wordt hier allereerst het zorgvuldig restaureren en instandhouden van tal van oude gebouwen in de Zaanstreek, waarbij zowel oog is voor de
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stedebouwkundige situering, als voor de detaillering van exterieur en interieur, maar ook voor
zaken als bouw- en bewonersgeschiedenis. In het
verlengde daarvan dient het onvermoeibaar opsporen en onder de aandacht brengen van Zaanse voorwerpen van kunstnijverheid vermeld te worden.
Van veel belang wordt voorts geacht het verzamelen, verdiepen en verbreiden van kennis over de
streek middels talloze kleinere en grotere geschriften. De prijs moet naar het oordeel van de jury
Schippers gehele oeuvre op de juist genoemde terreinen gelden".
Doordat de eerste Ads Boumanprijs vervroegd is
uitgereikt, is besloten om de volgende prijs in 1997
in plaats van 1998 toe te kennen.
De prijs van 1500 gulden wordt toegekend voor
een oorspronkelijke, nog niet gepubliceerde studie
in de vorm van een artikel, of voor een verrichte
restauratieve prestatie. De studie moet van wetenschappelijke waarde zijn en een duidelijke relatie
hebben met het bouwen en wonen, werken en
leven in de Zaanstreek. De restauratieve prestatie is
erop gericht om van een bestaand pand de historische waarde te behouden en/of te versterken. Een
goed gedocumenteerd verslag is noodzakelijk om
in aanmerking te komen voor de prijs.

Ledenenquête
Maar liefst 177 leden hebben het bij het vorige
nummer gevoegde enquêteformulier ingevuld en
ons toegestuurd. Het bestuur is u daar erg dankbaar
voor en niet alleen vanwege de enthousiaste houding tegenover de activiteiten van onze vereniging
en de grote waardering voor het blad Anno die uit
uw beantwoording spreekt.

Uit uw antwoorden en de verdere talrijke opmerkingen en suggesties hebben we nu een rijke informatiebron inzake de gewenste koers van de vereniging. Zoals in het decembernummer aangekondigd, stellen we ons voor daarover op de jaarvergadering met de aanwezige leden van gedachten te
wisselen.
Het zal nog menige beraadslaging vergen om uit
het geheel de juiste conclusies te trekken. Die zullen we u uiteraard t.z.t. niet onthouden. Voor dit
moment heeft u er recht op om te weten wat de
belangrijkste vragen in grote lijnen hebben opgeleverd. Vandaar hier alvast de volgende uitslagen:
Over de huidige en gewenste doelstellingen en
activiteiten gingen de vragen 6, 7 en 8. Hierover
sprak u zich als volgt uit:
Meldpunt voor met
sloop bedreigde panden
Actievereniging voor het behoud
85 %
van historische panden
Gesprekspartner politiek wat betreft
behoud historische panden
Uitgeven blad Anno
Ondersteuning Stichting Zaanse Schans
en Zaans Schoon
60 %
Bij de verdere suggesties scoorde de wens tot
samenwerking met andere historische verenigingen hoog.

In vraag 9 werd uw mening over eventuele nieuwe
initiatieven gevraagd. Hierbij waren de lezingen
over historische onderwerpen en het bezoek aan
historische panden het meest populair, nl. 80 %
positief. Bijzondere uitgaven haalden 75 %, terwijl
tentoonstellingen en fiets- of wandeltochten met
respectievelijk 67 en 60 % iets minder in de gunst
waren.
Dan de vragen over het blad Anno (12 tot en met
19):
De inhoud van het blad haalde een gemiddeld
waarderingscijfer van 8,2. Dit was voor het uiterlijk 7,8. Over uw talloze op- en aanmerkingen zal
het bestuur en de redactie zich in de komende tijd
buigen.
De aandacht in Anno voor, wat genoemd werd
afgeleide, onderwerpen zoals wonen, decoratie,
meubilair, etc. vond bij 9 % geen genade. 65 % is
daar positief over, terwijl het 20 % niet uitmaakt.
De jaarlijkse, gecombineerde themanummers van
Anno en Met Stoom worden erg positief gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8,5.
Meer dan 80 % vindt dat we ook aandacht moeten
besteden aan het tijdvak van na 1900.
De vragen 20 en 21 hadden betrekking op uw
beschikbare geld en tijd:
Meer dan de helft van de inzenders is bereid meer
te betalen als Anno vaker zou verschijnen en/of
luxer werd uitgevoerd. De vraag naar de bereidheid
om op vrijwillige basis activiteiten voor de vereniging te ontplooien leverde een lijst met 51 namen
op.
Nogmaals, bedankt voor uw reacties. Ze krijgen de
aandacht die ze verdienen.

Henk Bouman

Reacties op 17e-eeuwse Zaanse tekstjes
Het artikel 'Tekstjes in het openbaar in de 17eeeuwse Zaanstreek' van Henk Borst, verschenen in het decembernummer 1995 van Anno,
heeft de pennen in beweging gezet. De heer J.
Emmerig uit Krommenie geeft een nadere uitleg over het opschrift van Sweerts betreffende
een zaagmolen te Sardam. De heer C.P. Hos uit
Westerland heeft zich door het artikel laten
inspireren tot een aantal modernere varianten
uit Assendelft en Westzaan.
Daar de tekst van de molen mij intrigeerde heb ik
getracht een en ander na te pluizen om een verantwoorde verklaring te vinden. Omtrent het geschilderde glas te Krommenie van Ariaan Tuik zullen
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de genealogische kenners van het Historisch
Genootschap Crommenie trachten helderheid te
verschaffen. Wie weet.
Voor een Zaagmolen, te Sardam.
In de Molen van Goliat, die door David wierd
verslagen,Verkoopt men alderhande hout, en wil
geerne voor de kooplui zagen.

Omtrent de tijd dat de tekstboekjes verschenen
stonden in West-Zaandam op een molenerf twee
molens van dezelfde eigenaar, namelijk De David
en De Reus. Dit molenerf lag ongeveer op de
plaats waar het voormalig politiebureau en de
voormalige fabriek van Polak en Schwarz stonden.

Omdat heide molens zaagmolens waren en zich
met het zagen van wagenschot bezig hielden, was
er in die tijd ook al sprake van een produktiestrijd.
Doordat De Reus naast het zagen van wagenschot
tevens werd gebruikt als planken- en balkenzager
mag worden aangenomen dat de wagenschotproduktie van De David groter zal zijn geweest. Aldus
versloeg De David zijn grotere broer De Reus alias
De Goliat. Dit zou een plausibele verklaring kunnen zijn voor het eerste deel van de tekst.
Het tweede gedeelte is door diverse soorten zaagmethoden van De Reus eveneens duidelijk. Het
'alderhande' kwam van deze molen af.

De
&(m,w/?.s'

In de Kerkbuurt te Assendelft stond vroeger een
winkel met op het uithangbord de tekst:

,? [/ /f

Omtrent beide molens nog enige toelichting uit
aktes: Op 6 september 1740 blijkt uit een boedelbeschrijving dat Rcycr Dirksz Reyers eigenaar was
van beide molens. Op 4 november 1765 wordt het
erf van Comelis Jansz Dekker (de toenmalige
eigenaar) beschreven ...'ygenaar van 't moolen Erf
daar de moolen de David op heeft gestaan (de
molen was in 1744 gesloopt) en van moolen de
Reus)...'. Dit schrijven handelde over het z.g. recht
van overpad.
Hopelijk is hiermede weer een stukje opgelost over
de betreffende teksten uit de boekjes van Sweers.
Jan Emmerik

In Westzaan aan de Overtoom stond op de winkel
van Jan de Lange de tekst:
/A

/7/er «m?

w/7 ^/e /Veer
/7 ve/e meme/7.

Klaas Verver, bijgenaamd 'de speklap' uit
Westzaan had tussen de watertoren en
Vrouwenverdriet een stukje land. Op het hek stond:
'Logies voor de reizende man'. Het werd dan ook
gebruikt door mensen die vee naar de boot brachten, en rondtrekkende mensen in woonwagens. Op
zijn huis stond de tekst:
7/7

Het huis aan de Dorpsstraat 351 -353 te Assendelft,
bewoond door W.J. Hos, is in 1880 gebouwd door
aannemer Bergman om er zelf in te gaan rentenieren. Hiervoor moest een oud boerderijtje gesloopt
worden dat dicht bij de wegsloot stond. Een hoge
voetbrug -zo hoog dat er een praam hooi onderdoor
kon varen- leidde direct in het voorhuis. De boerderij heette 'De Samson' en op de gevel was de
tekst geschilderd:

m.
, moor tvc /mg

Hoe de spelling precies geweest is, kan ik niet meer
achterhalen.
C.P. Hos,

Westerlanderlaan 9,
1778KXWesterland.

Reactie op de rubriek Boekennieuws
Het bespreken van boeken is niet van gevaar ontbloot, zo blijkt uit de onderstaande reactie van de
heer J.L. de Jager, de auteur van het boek 'Arm en
rijk kunnnen bij mij hun boodschappen doen\
„Het lijkt wel alsof wij in Nederland niets meer
serieus nemen sinds wij Paul de Leeuw en Youp
van % Hek tot volkshelden hebben benoemd. In het
decembernummer van uw blad doet uw recensent
Ger Jan Onrust mijn hoek 'Arm en rijk kunnen bij
mij hun boodschappen doen' af in nog geen dertig
regels, terwijl ik er drie jaar aan heb gewerkt.
'Natuurlijk', zegt hij, is het boek helder geschreven
(natuurlijk!) en als complimentje wil hij nog noteren dat ik zeer veel aspecten behandel, maar toch...
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Onrust verbaast zich erover dat een boek over
Albert Heijn en Ahold erg over Albert Heijn en
Ahold gaat. En hij veroordeelt de 'bedrijfspolicy'
van Ahold dat financiële gegevens slechts in geringe mate naar buiten worden gebracht. Anderzijds
stelt hij dat de auteur ook heeft gekozen voor een
summiere behandeling van dit soort zaken. Ik zou
zeggen van tweeën een: of mij of Ahold is hierover
een verwijt te maken; beiden kan niet. Daarmee
begrijp ik nog allerminst wat Onrust met zijn
opmerkingen kan bedoelen. Welke financiële gegevens denkt hij dat Ahold niet naar buiten brengt?
Ahold heeft juist ettelijke prijzen ontvangen voor
haar openhartigheid in dit soort zaken! En wat verzuim ik zelf om te melden? Ik ben van mening, en

mijn boek is daar ook een illustratie van, dat de
financiën van een concern maar een heel beperkte
functie in de dagelijkse gang van zaken hebben; ze
geven speelruimte aan, maar hoe er wordt gespeeld
dat bepalen de spelers. Ik ben dan ook bang dat
Onrust in mijn boek uitleg heeft gezocht van dingen die hij nooit heeft begrepen, bijvoorbeeld hoe
een concern aan geld voor investeringen komt.
Helemaal potsierlijk wordt Onrust als hij stelt dat
mijn boek een aura van wetenschappelijkheid heeft
die het niet kan waarmaken. Zoiets kan kennelijk in
een zin worden afgedaan, zonder enige adstructie.
Over waarmaken gesproken! Desondanks eindigt

Onrust met de opmerking dat het te prijzen is dat
Ahold zijn historie te boek heeft gesteld, al was het
maar omdat de oude Albert Heijn ooit heeft
gezegd: 'Als je voor rekenen een negen hebt, kun
je voor mijn part voor geschiedenis een nul halen'.
Ach, ach, wat een oeverloze onbenulligheid. Je
knijpt van de weeromstuit met vingers je neus dicht
en je schreeuwt: "Boppers, het stinkt hier, tsjakka".
J.L. de Jager,
Ferd. Huycklaan 51,
3743 AL Baarn.

Verrassende vondsten aan de Braakdijk
Het houten pand aan de Braakdijk, nummer l,
op de hoek van het Haaldersbroek, haalde de
laatste tijd regelmatig de pers. De nieuwe eigenaren Wilbert de Joode en Mariejan Beek kwamen tijdens de renovatie en restauratie telkens
voor aangename verrassingen te staan. Achter
het zachtboard bleken de mooiste zaken verscholen. Een overzicht van de vondsten en de
bewonersgeschiedenis van het karakteristieke
pand.

Na het nodige sloopwerk
kwam ook de aan de
buitenzijde onzichbaar
weggetimmerde dooddeur
weer te voorschijn (foto
J. J. van der Horst)
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De vele "ontdekkingen"
in het nieuwe huis maakten de buurt zo nieuwsgierig, dat de nieuwe eigenaren besloten iedereen uit
te nodigen om een kijkje
te komen nemen. Dat
werkte ook voor hen positief, want zij kregen van
omwonenden
diverse
wetenswaardigheden over
hun woning, die vermoedelijk aan het eind van de
17e eeuw is gebouwd.
Daarmee is het een van de
oudste woonhuizen van
Zaanstad. De nieuwe
eigenaren kochten de
groengeverfde en enigszins scheef hangende
woning van schoenmaker
Henk Spillekom en zijn
vrouw. Spillekom staakte
vanwege gevorderde leeftijd zijn bedrijf en liet een
nieuw huis -in passende
stijl en ook van hout- even
verderop
langs
de
Braakdijk bouwen. De
Joode en Beek vonden de voormalige schoenmakerswoning, met uitzicht op De Poel, een schitterende plek om te wonen. Zij aarzelden dan ook niet
lang met de aankoop en zij trokken er direct in. „We
wisten natuurlijk wel, dat er het een en ander aan
moest gebeuren en daar hebben we gelijk in gekre-

gen. Voordat alles klaar is, zijn we misschien wel
tien jaar verder. Maar we hebben er nog steeds lol in
en het zal beslist iets moois worden", zeggen ze.

Er werd begonnen met het weghalen van allerlei in
de loop der jaren aangebrachte "moderniseringen"
en vertimmeringen. Het zachtboardplafond in de
huiskamer moest er ook aan geloven. De Joode:
„Toen ik een paar spijkers uit het hout trok zag ik
kleurverschillen in de verflagen op het houten plafond. Ik heb toen een restauratie-atelier in Haarlem
gebeld. Nico Boeyink kwam kijken. Die adviseerde om met een scalpel de bruine verf, de bovenste
laag, eraf te schrappen." Onder die verflaag bleek
een eenvoudige beschildering te zitten met het jaartal MDCCLVIII (1758). Er stond een rijmpje bij:
O Groote God en Hemels Koning,
Beschermt ons in dese woning,
Geeft ons hier Zegen en gewin.
Lei j d ons hier na Ten Hemel in.

Uit het feit, dat over "gewin" wordt gesproken
meent de Joode te kunnen afleiden, dat er waarschijnlijk de eigenaar van een bedrijf heeft
gewoond. Aan de Haaldersbroek-zijde van het huis
bleek zich achter een houten wand een deur te
bevinden, vermoedelijk de "dooddeur", die
gebruikt werd om een overledene uit zijn woning te
dragen voor de begrafenis. De grendel zit nog op de
deur. Waar eerder de scharnieren zaten, het z.g.
'duimgeheng' is duidelijk zichtbaar. Beek en De
Joode deden nog meer verrassende ontdekkingen.
In de keuken "vond" men een haard met een wit
betegelde schoorsteen. Achter de door de familie
Spillekom gebruikte gashaard bleken schildpadtegeltjes te zitten en in de kamer zat achter een
houten voorzetwand een complete stenen muur met
een hoeveelheid witte tegeltjes. De kans, dat zich
nog meer bijzondere zaken in het pand bevinden is
niet groot meer, maar Wilbert de Joode sluit het niet
uit. „We moeten nog een deel van het plafond
schoonschrapen, dus wie weet wat daar nog te
voorschijn komt". Tot nu toe heeft hij in de kleurnuances echter geen aanwijzingen kunnen vinden,
dat er nog meer beschildering aanwezig is.

pand te zijn. Dat dachten we meteen al toen we het
zagen en kochten, maar nu zijn de deskundigen het
daar dus ook over eens."

Verpondingsnummer

De plafondbeschildering
uit 1758
(foto J. J. van der Horst)

Monumentenzorg
Van de Rijksdienst voor Monumentenzorg bracht
inmiddels H. Kurvers (verbonden aan de sector
Instandhoudingstechnologie) een bezoek aan de
Braakdijk, tegelijk met de Zaandamse deskundige
Sikke de Jong. Kurvers schreef over zijn bevindingen een brief aan de gemeente Zaanstad. Daarin
stelde hij onder meer:
"De deels blootgelegde centrale plafondschildering
met de wijdingstekst is m.i. tamelijk uniek; om precies te zijn: ik ken geen andere zó uitgebreid. Maar
ook de decoratie in de belendende traveeën van dit
plafond is nog te onderzoeken omdat nog maar
kleine delen daarvan zijn blootgelegd. Het zou
mooi zijn als de te veronderstellen saillante punten
van de compositie nader en zorgvuldig zouden
kunnen worden onderzocht. Terzake de structuur
van het huis geldt uiteraard hetzelfde. Verder: een
uitgebreid kleuronderzoek , hier, zou méér dan verantwoord zijn. Een herstel van het door kleuronderzoek gevondene zou een reconstructie van een
belangrijke ruimte uit ongeveer 1721 kunnen betekenen."
Kurvers kwam "in koor met De Jong" tot de conclusie: "Bouwhistorisch en kunsthistorisch gezien
is dit een pand van zeer groot belang!" De in
Deventer wonende deskundige eindigt met: „Mijn
inziens heeft het huis het bijzonder getroffen met
de bewoners De Joode. Zij kunnen bij mij geen
kwaad doen, omdat zij de huidige toestand met
vele resten verf/kleur al zó fraai vinden dat ze het
wellicht op onderdelen zo willen laten. „Toevallig
mooi is ook mooi!" Overigens is het nog niet zo,
dat het pand op de Monumentenlijst staat. „Bij de
gemeente Zaanstad denkt men wel in die richting,"zegt De Joode, „Het schijnt echt een uniek

In de woonkamer bevindt zich een betegelde snuüger, die enigermate aanwijzingen oplevert over de
ouderdom van het pand. Volgens De Joode doen de
voorstellingen op de tegels vermoeden, dat het huis
omstreeks 1720 of iets later is verbouwd. Aan de
hand van de fundering heeft hij dat nog niet kunnen
vaststellen, al zal dat wellicht nog kunnen gebeuren. De 45 poeren (gemetselde fundering op houten
palen) zijn aan herstel toe. Veel paalkoppen zijn in
de loop der eeuwen verrot. „Daar gaan we het eerst
mee beginnen," aldus De Joode. „De fundering
moet goed zijn. Anders kom je later opnieuw in de
problemen." De in de buurt wonende archiefonderzoeker Dick Kerssens heeft inmiddels een aantal
wetenswaardigheden over het eeuwenoude huis
weten op te diepen. Kerssens ploos uit dat het pand
in 1721 onder het verpondingsnummer 1333
(onroerendgoedbelasting) in de boeken stond ten
name van Willen Cornelisz de Lange, eigenaar van
de pelmolen Het Wapen van Assendelft. Deze
stond in de Kalverpolder aan de Ringvaart van De
Wijde Wormer. „Vanuit dit huis was de molen precies te zien," vertelt Mariejan Beek. De molen
werd in 1792 gesloopt. In 1740 worden onder verpondingsnummer 1333 de namen van Jan Pietersz
Graaf en Gerbrand Pietersz Swager genoemd. In
1754 en 1783 was het Pieter Kistemaker die in
deze registratie was vermeld; in 1785 Laurens
Hooglander en Garmet Swager. Wijlen Klaas
Hollebeek, die destijds Haaldersbroek 9c woonde,
heeft ook veel over bewoners van huizen uit de
buurt bij elkaar gebracht.

Bewonersgeschiedenis
Tijdens het "open huis" kregen De Joode en Beek
van de familie Stoter, die het archief van Hollebeek
beheert, een samenvatting van de geschiedenis van
het huis Braakdijk l.
Hollebeek had geen bouwjaar kunnen vaststellen.
Volgens hem wezen de constructie van de zolderbalken en de kamerschoorsteen (smuiger met
Bijbelse taferelen) op een bouwwerk uit het begin
van de 18e eeuw. In een koopakte van 1784 werd
melding gemaakt van ene Louwrens Janszoon
Hooglander, die er gewoond zou hebben.
Hooglander was vermoedelijk eerst timmermansknecht. Van 1730-1741 had hij een eigen timmerbedrijf. Daarna verdiende hij de kost met het slopen van molens. In 1749 is hij eigenaar van pelmolen "De Diemermeer", die in het Oostzijderveld
stond. Deze molen is in 1787 gesloopt. In 1752
neemt zoon Hendrik Hooglander de boekhouding
van zijn vader over, die waarschijnlijk de auteur is
van de dichtregels in het "Hoopwerksboek". Op de
laatste bladzijde daarvan staat geschreven, zo
noteerde Hollebeek destijds:

Godt is meijn heijl,
Daar ik op zijl.
Godt is mijn borg,
Daar ik op zorg.
Godt is een heer,
Van Wint en Weer.

Zoon Hendrik Hooglander was vermoedelijk
graanhandelaar. Hij overlijdt in 1813 en na het
overlijden van zijn vrouw in 1823 komt zijn
zoon Jan Hooglander in het huis wonen.
Vermoedelijk is deze Jan degene, die achter het
huis een schuur (pakhuis) laat bouwen. In 1805
staat het er nog niet, in 1817 is het wel op een kaart
te vinden. Dit is de schuur waarin Spillekom jarenlang zijn schoenmakerij had. Jan Hooglander sterft
kinderloos in 1836. Zijn weduwe Trijntje Jonker
treedt in 1849 op 71 -jarige leeftijd nog in het huwelijk met Henricus van 't Hof. Deze zet het graanbedrijf van Hooglander voort. Uit een eerder huwelijk heeft Van 't Hof een dochter Maria, die in 1845
trouwt met Gerardus Dominicus Reijnders. Zij zijn
dan de bewoners van Braakdijk l.
De in 1850 geboren zoon Henricus Joannes treedt
in 1876 in het huwelijk met Margaretha Sombroek.
Henricus Reijnders doet goede zaken, zo lijkt het.
Naast het eigen pakhuis en de turfschuur heeft hij
ook pakhuis "De Helling" in gebruik voor opslag
van goederen. Als knecht heeft hij Arnoldus van
der Wardt in dienst. Reijnders was een bekende
figuur op het Kalf. Hij was vele jaren kerkmeester
van de parochie van de H. Maria Magdalena op het
Kalf. In 1929 overlijdt hij op 79-jarige leeftijd.
Zijn vrouw wordt 86 jaar en overlijdt in 1937.
Omdat er geen kinderen zijn komt Braakdijk l in
het bezit van Eva Sombroek, weduwe van Hendrik
Spillekom, en vier kinderen. Eva overlijdt begin
1940. Van de vier kinderen overlijdt Anna in 1942
en Jan in 1948.
Dan zijn de twee andere kinderen, Barend en
Geesje, nog over. Die verlenen in 1948 inwoning
aan een zoon van broer Pieter Spillekom, Henricus
Petrus Spillekom en zijn vrouw Elisabeth
Wilhelmina Stolwijk. Tot 1958 woonden zij in. Er
waren inmiddels acht kinderen. Toen verhuisden
zij naar de Kievitsweg, maar na ongeveer vijfjaren
keerden zij als eigenaars terug in Braakdijk 1.
Het turfpakhuis, waarvan eerder sprake was, werd
in 1952 gesloopt. Henk Spillekom richtte het pakhuis in tot schoenmakerswerkplaats en winkel.
Eind 1994 hield hij zich niet langer bij zijn leest en
ging met "pensioen". Voor Braakdijk l begint ru
een nieuw hoofdstuk. Voor het eerst sinds eeuwen
wonen er twee mensen, die niet uit de buurtschap
komen. Maar zij voelen zich er nu al thuis.

Ode
De nieuwe bewoners van Braakdijk l kregen tijdens het "open huis" ook een gedicht over bewoners van het Haaldersbroek. Een jaartal is niet
bekend. Vermoedelijk dateert het uit de jaren rond
de Eerste Wereldoorlog. Het gedicht luidt:
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Haaldersbroek (Zaandam)
Willem de Groot verkoopt capucijnders,
en over de brug woont Hendrik Reinders.
Hendrik Reinders haalt een pintje melk bij
Gerrit Pelk.
Gerrit Pelk slijpt een mes,
en even verder woont Kees van de Nes.
Kees van de Nes zit aan een kopje thee,
en even verder woont weduwe Gerrit van
de Lee.
De weduwe Gerrit van Lee staat krom,
en even verder wonen Hein en
Piet Spillekom.
Hein en Piet Spillekom die varen met een
plat, en even verder woont de weduwe van
de Wardt.
De weduwe van de Wardt staat te praten
met vrouw Ronk,
en even verder woont van Jan Vonk.
Jan Vonk is aan het zagen vijlen,
en even verder woont van Deyle.
Van Deyle heeft een bel,
en even verder woont Jan Poepenel.
Jan Poepenel veel heil en zegen in het
nieuwe jaar, en even verder woont
Lodewijk Jan Brantenaar.
Bij Lodewijk Jan Brantenaar brandt de
lamp,en aan het eind woont Jan Roskamp.
Jan Roskamp had een sik,
en even verder woont Koosje Medeblik.

Koosje Medeblik heeft een korf,
en even verder woont Gerrit Glandorf.
Gerrit Glandorf heeft een taart gekregen
van Ben Knaap.
Ben Knaap heeft een ram,
en even verder woont Sinkeldam.
Sinkeldam die man is erg snugger,
en aan het eind van 't Kalf woont Gerrit
Plukker.

Opa Deyle

C. van Dalsem

De Turkse knoop
Er zijn soms dingen waar je eerder mee bezig
bent geweest, maar die door een of andere oorzaak zijn blijven liggen. Door een ontmoeting
met iemand die ook in zo'n onderwerp is geïnteresseerd komt het dan weer op gang. Zo verging het mij met de Turkse knoop, genoemd in
het Bouwkundig Alfabet op bladzijde 106/107.
Wat is een zo uitgezaagde figuur eigenlijk en
waar komt die vandaan?

Oorsprong
/: Turkse knopen

/*7# 2: Turkse knoop niet
drie einden

Fii> 3: Dertien bochtenknoo/>

f/t,' 4: Turkse knoop om
een stok

Naspeuringen leren dat de knoop zijn oorsprong
inderdaad vond in Turkije in de tapijtweverijen van
de stad Ghiordes. Een andere naam voor de Turkse
knoop is dan ook wel de Ghiordes-knoop. Aan
deze knoop zou men dan de tapijten uit het Nabije
Oosten kunnen onderscheiden van die uit het
Midden Oosten (Perzië), die zich kenmerken door
een andere knoop: de Senneh knoop.
De Turkse knoop heeft overigens niets van doen
met de Gordiaanse knoop. Dat was oorspronkelijk
ook een kunstig gelegde knoop in het gareel van
een wagen in de tempel van Gordium. Wie deze
knoop kon ontwarren zou de heerser over de (toenmalige) wereld zijn. Het verhaal gaat dat
Alexander de Grote deze knoop met zijn zwaard
heeft doorgehakt in het jaar 333 vóór Christus.
Vandaar de uitdrukking: de Gordiaanse knoop
doorhakken, oftewel een moeilijk probleem oplossen door een krachtige maatregel.
De Turkse knoop kenmerkt zich als een soort
oneindige knoop, al kom je er natuurlijk niet onderuit dat er wel een begin en een eind aan moet zitten. Waarschijnlijk is deze knoop door de kruisvaarders in de vroege middeleeuwen meegenomen
naar West-Europa. Zoals zoveel goede dingen daar
vandaan toentertijd naar hier zijn meegekomen,
zoals het glas en de zeep. Daar komt bijvoorbeeld
de uitdrukking 'om zeep gaan' uit voort: men was
er nooit zeker van dat men van zo'n kruistocht zou
terugkeren. De kans was veel groter het er niet
levend van af te brengen. Maar dat terzijde.

De Turkse knoop in touw
In Europa kwam de Turkse knoop (fig. l) terecht
bij de touwverbindingen en het schiemanswerk.
Padvinders, tegenwoordig scouts, gebruikt(t)en
een Turkse knoop als ring om er hun das of halsdoek door te rijgen. Het knopen van zo'n dasring
werd door de scouts zelf geleerd. Soms werden ze
gemaakt van leren veters. Bij de touwverbindingen
komt de knoop in veel variaties voor: van dubbel
en vierdubbel tot dertien bochten (fig. 2) en die met
drie einden (fig. 3).
De toepassingen van de Turkse knoop in touw
waren legio. Om er een paar te noemen: als handgreep om een helmstok, pikhaak, dweilstok of
hamersteel (fig. 4), als buffer of tegenhouden als
markering om de koningsspaak van een stuurwiel,
als das- of servetring, zelfs in uitgeplatte vorm als

onderzetter, bekervormig als beker bij het
pokeren (fig.5) en als
versiering rond een
drinkglas. Maar er
waren ( z i j n ) er veel
meer.

Figuur 5: Bekervornn^e
Turkse knoop

De Turkse knoop in hout
De andere toepassing van (de meer gestileerde
vorm van) de Turkse knoop treffen we aan als versieringen in hout. Ze zijn daarin uitgezaagd of uitgestoken en soms zijn ze erop geschilderd.
Wim Visser-van de timmerfabriek en de H-ramen
ontdekte veel variaties die hierbij voorkomen en
zijn zoon Erik Visser tekende er met hulp van een
computer een aantal
van.
De benamingen die
hierbij -hoofdzakelijk in de literatuurvoorkwamen, zijn
Turkse knoop,
wonderknoop,
toverknoop en
(drie)krakeling.
Misschien hebben
deze namen met
een bepaalde vorm
te maken. Het is
ook mogelijk dat
het plaatselijke of
streekeigen benoe- Fii>. 6: Geschilderde
mingen waren. De Turkse knoop op molen
vroegste van deze te Groenendijk
versieringen in hout
troffen we aan in gebouwen of op voorwerpen uit de
achttiende eeuw. Daarna komen ze regelmatig voor,
altijd in hout, nimmer in zilver, koper of gietijzer.In
één van de zijden van de open standerdmolen te
Groenendijk (Zeeuws-Vlaanderen) werd in 1804
de naam Dingenis Josiaszcn gesneden. Daarbij
werden geschilderd een kruis, twee rozen, een zespuntige ster en
een Turkse
knoop (fig. 6) als
'on hè i l w e r e n d
teken'. Dezelfde
werking werd
toegekend aan
een toverknoop
(groen geverfd)
in het zg. mooimakersgoed van
Zaanse molens
7: Mooimakersgoed van
(fig. 7).

Bij het versieren van klompen (fig. 8) met kerfsnijwerk treffen we driekrakelingen (fig. 9a,b en c) en
toverknopen aan. Met name op het eiland Marken
werden deze klompen als huisvlijt gemaakt. Ook
op een dekenkist uit 1801 komt een gestoken
toverknoop voor.

Kerf snij werk

Figuur 8: Marker bruidsklompen met driekrakelingen

Fig. 9: Driekrakelingen
(a & b) en toverknopen (c)
als kerfsnijwerk van
klompen

Kerfsnijwerk werd in Friesland vanouds toegepast
op velerlei gebruiksvoorwerpen, meestal eveneens
als huisvlijt. In een Friese stoof (fig. 10) uit de achttiende eeuw zien we tussen de kerfsneden open
(uitgezaagde of geboorde) Turkse knopen. Ze
waren opengewerkt om het gloeiende kooltje vuur
dat in een test in de stoof lag, van zuurstof te voorzien. Wellicht werd hierom de ook wel bekende
naam vuurknoop gebruikt.
Een bijna Turkse knoop zien we ook bij sommige
klokken aangebracht. Zoals bij het 'schippertje'
(fig. 11) met een balansgang (=zonder lange slinger
als van de Friese staartklok). Vaak werden Turkse
knopen aangebracht in de binnenbetimmeringen
van huizen en gebouwen. Ze zijn dan over het algemeen opengewerkt aangebracht in de panelen van
luiken, (kast)deuren en bedsteewanden. Ook werden ze gemaakt in de deurtjes van de zg. broodkast
op vissersschepen. Deze kastjes bevonden zich
meestal onder het luikhoofd en waren tegen de
mastkaken bevestigd. In al deze gevallen werden
ze niet alleen als versiering aangebracht, maar
werkten de opengewerkte knopen als ventilatieopening voor de achterliggende (kast)ruimte.

Fig. 12: Voormalig raadhuis van Wormer: kastpanelen met opengewerkte en geschilderde
Turkse knopen

Zaanstreek
In de Zaanstreek kennen we bijvoorbeeld Turkse
knopen in de kastjes (fig. 12) naast de achttiendeeeuwse smuiger in het voormalige raadhuis te
Wormen In Broek in Waterland bevinden zich er
een aantal in een bedsteewand (fig. 13) van een
oorspronkelijk zeventiende-eeuws, maar in de

Fig. 10: Friese stoof,
18e eeuw

i

Fig. 11: Schippertje met 'bijna'
Turkse knoop, 18e eeuw

Fig. 13: Broek in Waterland, Roomeinde: 18eeeuwse bedsteewand

F/g. 14 a & b: Westzaan,
woonhuis J.J. Allanstraat, omstreeks 1740

achttiende eeuw opnieuw ingericht huis aan het
Roomeinde. Ook in een Westzaans woonhuis aan
de J.J.Allanstraat uit omstreeks 1740 komen
Turkse knopen voor (fig. 14 a). Daaronder enkele
in een afwijkende, ovale, vorm (fig. 14b). Deze
afwijking hield vermoedelijk verband met de smalle paneeltjes waarin ze waren aangebracht.

Verschillen
Bekijken we al deze Turkse knopen nader dan zijn
er een aantal verschillen te zien. Ze zijn allemaal in
een cirkelvormige omtrek opgenomen, behalve de
hierboven genoemde in Westzaan. Het ging er bij
het maken van een Turkse knoop ook om, het cirkelvlak zo mooi mogelijk te vullen. Meestal ging
men uit van een zeshoek waardoor er een 'driekrakeling' ontstond. Op papier kun je de mooiste dingen tekenen, maar in de praktijk -het uitzagensprak de dikte van het zaagblad mee. Daardoor ontstonden de korte verbindings'pootjes' naar de buitencirkel, zoals in figuur 14 a en b te zien is.

Fig. 15: Op basis van een vijfhoek
(toverknoop)

Men gebruikte ook de vijfhoek (fig. 15) als uitgangspunt voor de cirkelvulling. Door het oneven
aantal ontstond dan de toverknoop of wónderknoop. In tegenstelling tot de driekrakelingen bij
de zeshoek kun je hier de gehele figuur -al dan niet
over- en onderdoor- langsgaan om dan tenslotte
weer bij het begin uit te komen.
In theorie kunnen er nog velerlei Turkse knopen
worden getekend op basis van van de zeshoek (fig.
16 a en b), van de zevenhoek (fig. 16c) of van de
vierkrakeling op basis van de achthoek (fig. 16d).

S. de Jong

Geraadpleegde literatuur:
* Tj.W.R. de Haan, Volkskunst der lage landen,
2 en 3, Amsterdam 1965
* W.F.J. Hana, Friese klokken, Bussum 1964
* H. Noorlander, Klompen -hun makers en hun
dragers, Arnhem 1978
* Floris Hin, Theo Kampa, Jaap Hille, Dit is knopen, 3e - druk, Baarn 1991

Fig. 16 a, b, c & d;
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a: Zeshoek (driekrakelingen)

b: Zeshoek (twee ineen gestrengelde driehoeken

c: Zevenhoek (toverknoop)

d: Achthoek (vierkrakelingen)

Wormerveerse pakhuizen Amsterdam en
Dissel met sloop bedreigd
De pakhuizen aan de Zaan weg 12 en 13 in
Wormerveer worden met sloop bedreigd. Dit
artikel gaat in op de kenmerken van beide pakhuizen en geeft daarnaast een overzicht van de
eigenaren en gebruikers. Tevens zal het idee om
de pakhuizen te redden aan de orde komen.

De eigenaren willen natuurlijk een zo hoog mogelijke opbrengst voor hun panden. Zij moeten
immers flink investeren in hun nieuwe huisvesting.
De opbrengst is naar verwachting het hoogst als de
pakhuizen worden gesloopt en de vrijkomende
grond kan worden gebruikt voor woningbouw. De
plek aan de Zaan is aantrekkelijk voor woningbouw. Aan de achterzijde kunnen woningen worden gebouwd die op het Wilhelminapark zijn georiënteerd. De eigenaars en een eventuele ontwikkelaar zullen proberen binnen de bestaande bouwverordening zoveel mogelijk woningen te bouwen. De
grond is waarschijnlijk vervuild en zal moeten
worden gesaneerd.

De grondprijs wordt bepaald door de vraagprijs
voor de panden, de sloopkosten en de kosten van
de grondsanering. De vraagprijs voor de panden is
gerelateerd aan het aantal nieuw te ontwikkelen
woningen. De eigenaren hebben een sloopvergunning aangevraagd voor de pakhuizen en er is
inmiddels een bouwplan ingediend bij de gemeente. De gemeente zal dit bouwplan toetsen aan de
bouwverordening. Zo wordt het toegestane bouwvolume bepaald.
Het wijkoverleg Wormerveer heeft zich uitgesproken voor het afgeven van de sloopvergunning voor
de pakhuizen. Blijkbaar zien zij graag dat de overlast van de bedrijven verdwijnt en laten zij de pakhuizen in hun afweging sneuvelen. De monumentencommissie in Zaanstad adviseert B en W het
pakhuis Amsterdam op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Zij onderschrijven de kwaliteit van de pakhuizen en vinden sloop niet toelaatbaar. Ook MBTZ en Zaans Schoon pleiten voor
handhaving en wijzen op de belangrijke samenhang van de pakhuizen met hun omgeving.

Pakhuis de Dissel in vooroorlogse staat,
(foto: collectie Gemeentearchief Zaanstad)
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In pakhuis Amsterdam (nr. 12) is de verhuizer
Mulder gevestigd. In pakhuis Dissel (nr. 13) zit de
houthandel Gorter. Beide bedrijven zijn slecht gesitueerd aan de Zaanweg en willen graag verhuizen
naar een nieuwe vestiging in het Noorderveld, dat
over anderhalf jaar beschikbaar is als bedrijfsterrein. De grote verhuiswagens geven overlast aan
het verkeer op de Zaanweg. Gorter heeft houtopslag op een dekschuit in de Zaan. Vorkheftrucks rijden steeds over de Zaanweg. Zowel de gemeente
als de bedrijven zijn gebaat bij bedrijfsverplaatsing.

Wethouder Horselenberg erkent de kwaliteit van de
pakhuizen en de bebouwing aan de Zaanweg. Zij
ziet ook het belang van de eigenaren en tegelijk de
geringe middelen die beschikbaar zijn voor de
stadsvernieuwing in Zaanstad. Wat in Amsterdam
overal wel kan, kan in Zaanstad om redenen van
geldgebrek niet. Dan toch maar een sloopvergunning afgeven en het zoveelste minder geslaagde
bouwplan in Wormerveer gedogen?
De beste oplossing is die waarbij de pakhuizen
zouden kunnen worden gehandhaafd en verbouwd
tot bijvoorbeeld appartementen. De nieuwbouw
ernaast zal zich goed moeten voegen in de bestaande situatie, deels gericht op de Zaan, deels gericht
op het park. Verbouw en restaureren van de
bestaande pakhuizen en bijbouwen in de maat en
de schaal van de kadebebouwing is de opgave aan
de architect. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat
de Zaanse stedebouwkundigen zich moeten

inspannen om via bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, leefmilieuverordeningen, monumentenlijsten etc., de stedebouwkundige kwaliteit
van de Zaanweg te herkennen, te handhaven, te
versterken en te ontwikkelen. Maar helaas moet
worden gevreesd, dat het inzicht wel bestaat bij de
ambtenaren en wethouder, maar dat het gebied
slecht is beschermd tegen ongewenste invloeden.
Blijkbaar is Zaanstad te arm om de kwaliteit van de
waardevolle omgeving te kunnen bewaken.

Is het echt zo somber of zijn er
alternatieven?

doorsneden

De overheid staat niet met lege handen:
1. Men zet de pakhuizen op de gemeentelijke
monumentenlijst en weigert de sloopvergunning, of als dit niet meer kan:
2. Beperking van het bouwvolume door strikt vast
te houden aan de regelgeving als er een bouwplan ligt dat uitgaat van sloop van de
pakhuizen.
3. Beleidmaken voor dit soort situaties. Geld vrijmaken binnen de pot stadsvernieuwing.
Gebruikmaken van Vinexgelden bij bodemsanering. Gebruikmaken van het provinciale
fonds voor de stadsvernieuwing.
Natuurlijk alleen bij bouwplannen die uitgaan
van handhaving en hergebruik van de pakhuizen.
4. Men kan de eigenaren tegemoetkomen door
gunstige voorwaarden te scheppen bij hun
bedrijfsverplaatsing (bijv. honorering voorkeur
locatiekeuze, verlening bouwvergunning e.d.)

plattegronden

Inmiddels heeft de Tetris Groep samen met beleggingsmaatschappij Jan Bakker Zaandam (de ontwikkelaar van het Dr. J. van Raaltencentrum) een
studie verricht naar de panden Zaanweg 11 tot en
met 14, uitgaande van handhaving en hergebruik
van de pakhuizen. De Tetris Groep wordt gevormd
door deskundigen op het gebied van projectont-

Tekeningen van de oorspronkelijke en huidige
staat van de Dissel en
Amsterdam

Pakhuis "Dissel"
Zaanweg 13 Wormerveer
Bouwjaar: 1785
Oorspronkelijke functie: kaaspakhuis
Huidige functie: houthandelsopslag sinds 1935
Het geheel houten, met getrapte weeg beklede, pakhuis meet oorspronkelijk ca. 8.5 x 16 m. De voorgevel is
recent vernieuwd en het pakhuis is in de loop der tijd naar achteren toe verlengd.
Inwendig zijn beneden hinnengevehnuren, 1/2 steens, van kalkzandsteen met klinkerlagen aangebracht. Dez.e
staan op een betonnen vloei: Daardoor is de oorspronkelijke houten (hoger gelegen) vloer verdwenen. Ook
de skeletstijlen en korbelen (beneden) zijn verwijderd. Ter versterking van de verdiepingvloer zijn tussenbalken aangebracht. Het skelet bestond uit negen tussengebinten en twee eindgebinten, h.o.h. ca. 160 cm. De
gebinten hadden doorlopende stijlen (etagebinten) tot ca. I 1/2 voet boven de zoldetvloer.
De korbelen waren met pen- en gatverbinding verbonden. De gebinten hadden (hebben) twee tussenstijlen.
Op het verhoogde wurmt staan eenvoudige spanten met hanebalken, waaronder eveneens twee tussenstijlen.
Het dakhout wordt door gordingen ondersteund.
Weinig herinnert nog aan de oorspronkelijke functie van het pakhuis. De plek aan de Zaan in Wormerveer
en de geschiedenis ervan zijn van meer belang. In samenhang met het naastliggende pakhuis "Amsterdam"
is het een belangrijk stedebouwkundig-historisch gegeven.
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wikkeling, architectuur, stedebouw, planologie,
landschapskunde en bouwmanagement. De groep
is in 1995 opgericht met het oog op de problematiek van moeilijke binnenstedelijke locaties. Zij
hebben namens de beleggingsmaatschappij een
bod voorbereid en tevens voor partijen het overgangsproces in kaart gebracht.

De bebouwing van de gemeente
Wormerveer in 1910
ontwerp woningverdeling

Tetris,

Wonma differentiatie.
plek
5 appart
7 appartement

3 appartement

isometrie
differentiatie Wilhelminapark

Toekomstvisie van de Tetris Groep voor de panden Zaanweg
11 tot en met 14.

De situatie bij Zaanweg 11 t/m 14 is typerend voor
de projecten waar de groep zich mee bezig houdt.
Er is hier sprake van bedrijfsverplaatsing en nieuwbouw, hergebruik en restauratie van bestaande panden, een waardevolle stedebouwkundige situatie
(kadebebouwing en invloed van een bouwvolume
op het park), een industrieel monument, grondsanering, milieuvoorschriften, parkeren op eigen terrein (dubbel grondgebruik). Met dit soort situaties
dient men zorgvuldig om te gaan. Verschillende
modellen moeten er worden ontwikkeld om tot een
evenwichtige afweging van belangen te kunnen
komen. De eigenaars spelen natuurlijk een belangrijke rol in het geheel. Zij zullen bereid moeten zijn
deel te nemen aan dit zorgvuldige proces. Dit lukt
zelden omdat een eigenaar als ondernemer zo goed
mogelijk zijn zaken wil regelen en voornamelijk
gericht zal zijn op een maximale verkoopprijs. De
houding van de overheid is dan ook zeer belangrijk. Zowel de gemeentelijke als de provinciale
overheid kan een rol spelen.
Welke rol de Zaanse overheid zal spelen in dit
geval wordt binnenkort duidelijk. Partijen als
MBTZ, Zaans Schoon, Vrienden van het Zaanse
Huis e.d. staan langs de zijlijn naast alle
Zaankanters die houden van hun historische panden en wachten af.
Wim Wester

Pakhuis "Amsterdam"
Zaanweg 12 Wormerveer
Bouwtijd: einde 18e eeuw
Oorspronkelijke functie: graan-//aadpakhuis
Huidige functie: berging voor inboedels

Het oorspronkelijke geheel houten pakhuis was ongeveer even breed als het naastgelegen pakhuis "Dissel". Het
dateert uit dezelfde periode.
Het pakhuis had toen twee verdiepingen, een zolder en een steilere dakhelling. In 1884 is het gebouw met ca.
5 m. verbreed. Er kwam een verdieping bij, de dakhelling werd flauwer en het geheel kreeg een symmetrische
^stenen voorgevel. In 1942 is het pand door een brand getroffen. De beganegrond bleef onaangetast. Op de ver-

diepingen tot in de kap zijn de verkoolde houten onderdelen nog steeds zichtbaar.
Omstreeks 1962 werd naast en achter het pand een uitbreiding gemaakt in een bouwlaag. De gebinten van het
houtskelet van het oorspronkelijke pakhuis, met twee tussenstijlen, zijn nog grotendeels aanwezig. De stijlen
zijn ingekeept voor het aanbrengen van de getrapte weeg. De korbelen zijn met pen- en gatverbindingen bevestigd. De huidige kapconstructie bestaat uit rechte kapgebinten waaraan spantbenen, met ijzeren strippen verstevigd, zijn gehecht.
Deze spantbenen rusten op een zolderwurmt en dragen de gordingen en het dakhout waarop dakpannen zijn
gelegd. De (nu) betonnen beganegrondvloer is verlaagd. De zichtbare houten zijgevels zijn met plaatmateriaal
bedekt. Het pakhuis functioneert nog als zodanig. De plaats aan de Zaan en de samenhang met het naastliggende pakhuis "Dissel" is belangrijk. Evenals de verschijningsvorm uit 1884, zoals die zich nu voordoet en de
duidelijk afleesbare geschiedenis van de constructie.
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Bewoners/eigenaren
Zaanweg 13: Dissel

Zaanweg 12: Amsterdam

1661

1670

Joris Claes Baertsz. verkoopt erf aan Cornelis
Dircksz. Blaauw

1670

1727
1750
1785
1823

Zoon Jacob Cornelisz Blaauw verkoopt erf
waarop schuurtje en oliebak aan Willem
Garbrantsz. Deze sticht een kaaspakhuis
Weduwe Lopje Jacobs verkoopt pakhuis aan
Jan Jansz. Blank
Jan Pel (haremakerij)
Erven verkopen aan Engel Kuyper - kaaskoper.
Die sticht kaaspakhuis "Dissel"
Zoon Jan Engelsz. Kuyper verkoopt aan firma

1682
1714
1744

Zoon Jacob Arisz. Brouwer verkoopt aan
Adriaan Cornelisz. Backer

1745

Verkoop aan Maarten Grootschoen meestertimmerman
Verkoop aan Pieter Engelsz. Boender, markt-

1752

Haantjes & Schermer.

1837
1851
1868
1871
1885
1901
1902
1916
1935
1955
1967
1974

Overdracht aan firma Wessanen & Laan
J. Laan - koopman
Remmert Laan - koopman en fabrikant
Verandering aan het pand
MJ. Dekker, wed. Remmert Laan
Dr. Pieter Cornelis Kortweg erft het pakhuis
Verkoop aan Albert Kok, timmerman en
aannemer
Verkoop aan Coop. Aankoopvereeniging
"Vooruitgang". Malerij.
Verkoop aan Wouter Gorter - timmerman.
Handel in houtwaren en aanverwante artikelen.
Fam. Gorter
N.V. Maatschappij Fijnhouthandel
B.V. Loonzagerij en timmerfabriek Gruno
Gorter's Houthandel BV

Jan Pietersz. Jonck - olieslager
Verkoop huis en erf aan Gerrit Cornelisz.
Blaauw
Verkoop aan Jan Pietersz. Backer te Koog aan de
Zaan. Dirk Jansz. Mooy te Zaandijk erft pand
Verkoop aan Aris Jansz. Brouwer - olieslager

1760

1834

schipper
Verkoop aan Cornelis Makkes en Jan Jacobsz.
Groot, Pieter Emmer, en Casper Emmer marktschippers

Cornelis Emmer

1866

Verkoop aan PA. Nijgh

1884

Weduwe Jacoba Klazina Lamorre verkoopt aan
Jacobus Martinus van Gelder. Sloop schippershuis en bouw pakhuis "Amsterdam", pakhuis

1896
1917

fijne zaden en peulvruchten
Verkoop aan Wessanen & Laan
Verkoop aan firma Keyzer & Stolp cacaofabrikanten

1938
1942

1969
1984

Verkoop aan G.L. Fust - koopman in granen
Verkoop aan Meijer's Boek- en Handelsdrukkerij. Door brand beschadigd. Opslag van
papier.
A. Mulder - expediteur
N. de Groot

Geraadpleegde bronnen:
-

Archief Zaans Schoon (S. de Jong)
Gemeentearchief Zaanstad - bouwvergunningen
Aten: Langs weg en Zaan
Kadaster (H. Veenstra)
Kaartenboek betreffende de ringdijken van den
polder Westzaan vervaardigd in 1910.

Een uit 1977 stammende opname van beide pakhuizen (foto: collectie Gemeentearchief
Zaanstad)
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Horeca als herbestemming van industrieel erfgoed
De Zaanstreek is van oudsher een gebied van handel en nijverheid. De goede waterverbindingen en
de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam
waren hiervoor belangrijke redenen. De Zaanstreek
beleefde in de zeventiende eeuw een periode van
ongekende bloei die zich na een inzinking in de
achttiende en de negentiende eeuw pas weer herstelde na de opening van het Noordzeekanaal in
1876. Deze tweede bloeiperiode ging gepaard met
een geleidelijke vervanging van de windmolens

De fabriekspand aan de
Veerdijk te Worm e r. Op de
hoek pakhuis Batavia
(foto J. J. van der Horst)

door stoomkracht en een massale aanvoer van
(koloniale) waren ter verwerking in de levensmiddelenindustrie. Met name de rijst- en gortpellerij
maakte aan het eind van de negentiende eeuw een
belangrijke groei door. Dit leidde tot een intensieve verbouwing van de Zaanoevers, ondermeer
langs de Veerdijk te Wormer. De Eerste Wereldoorlog heeft een belangrijke knauw gegeven aan
deze Zaanse industrie. Na deze oorlog begon men
de grondstoffen in de landen van herkomst zelf te
verwerken. In de jaren zestig viel het doek voor
deze branche definitief.

aan de oever van de Zaan. Het bestaat uit twee
bouwlagen onder een afgeknot schilddak. Het ontwerp is van Van Rossum en Vuijk, architecten die
met name bekend zijn geworden door het ontwerp
van theater Carré in Amsterdam. Het pand is een
monument vanwege de gave hoofdvorm, de gevelindeling, de detaillering, het materiaalgebruik en
de beeldbepalende situering langs de Zaan.
Medio april zal in dit pand een café geopend worden. Eigenaren Pieter en Nic Grandiek zijn zich
bewust van het feit dat zij hun café gaan vestigen
in een industrieel monument. Zij zien dit als een
uitdaging en zullen het thema industrieel erfgoed in
hun bedrijfsvoering laten terugkomen.
Geschiedenis en monumentale aspecten zullen zo
veel mogelijk benadrukt worden en zichtbaar zijn.
Zo is bijvoorbeeld in het interieur de constructie
van skelet en ijzeren kolommen opieuw zichtbaar
gemaakt.
In café Batavia zullen de bezoekers de waarde van
het (industrieel) erfgoed ervaren. Culturele manifestaties, lezingen en cursussen over cultuurhistorische onderwerpen rond het thema industrieel erfgoed zullen het geheel nog aantrekkelijker maken.
Evenementen als de Open Monumentendag en de
Zaanse Atelierroute zullen niet onopgemerkt aan
de Batavia voorbijgaan. Hiervoor hebben de
gebroeders Grandiek al contacten met de
Projectgroep Industrieel Erfgoed (PIE) en andere
culturele organisaties.
Herbestemming is op deze manier duidelijk een
vorm van cultuurbehoud. Al met al zal duidelijk
zijn dat pakhuis Batavia een interessante (culturele) toekomst tegemoet gaat.
Helen Dell

De pakhuizen vertegenwoordigen de schaalvergroting en dynamiek van het het industrieel produktieproces uit de decennia rond de eeuwwisseling. Een
proces dat aan architectuur en bouwtechniek telkens nieuwe, specifieke eisen stelde. De Zaanwand
is qua vormgeving representatief voor de grootschalige bedrijfsgebouwen uit de late negentiende
eeuw. Ze hebben een symmetrisch ingedeeld rechthoekig bouwvolume met risalerende en hogere
partijen. Karakteristiek is voorts het kleurrijk metselwerk -waarbij rode baksteen op constructieve
punten en ter decoratie worden afgewisseld door
anders gekleurde baksteen of natuursteen- alsmede
de toepassing van sierlijke muurankers. De gebouwen bevatten een op grote gewichten berekende
constructie, bestaande uit gietijzeren kolommen
met consoles waarop gewalste ijzeren onderslagliggers rusten. Dwars daarop liggen houten vloerbalken.
Voormalig pakhuis Batavia, bouwjaar 1894, is
onderdeel van deze beeldbepalende fabriekswand
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Het ijzeren skelet van de Batavia: iets meer dan
een euuw oude gietijzeren kolommen met
consoles (foto J. J. van der Horst)

Het Bakkerspad
Binnenkort verschijnt het vierde padboek van de
werkgroep Historie van wijkoverleg Oud-West.
Deze uitgave gaat over het Zaandamse
Bakkerspad. Dit pad was gesitueerd in de
Molenbuurt in Westzaandam: de zuidzijde van de
huidige Klokbaai. Het liep vanaf de Westzijde tot
ongeveer de huidige flatbebouwing.
Net als in het vorige padboekje over het
Hollandsepad/Ossepad is gekozen voor een opzet
in twee delen.
Het eerste deel gaat in op het ontstaan en de ontwikkeling van het pad. De bewoners, bijzondere
bebouwing en de molens komen in dit deel aan
bod.
In het tweede deel wordt de geschiedenis van de
individuele huizen aan het pad beschreven. Ook
wordt een deel van de westkant van de Westzijde
tussen het dr. Roggertspad en het Bakkerspad
behandeld.
Achterin het boek is een naamregister opgenomen.
In 1649 begon Maarten Cornelisz. Plemp een bakkerij op de plaats die nu de hoek Westzijde Klokbaai is. Het pad heette toen het Maarten
Plempenpad. Sindsdien is de naam een aantal
keren gewijzigd.
In het boek komen zaken aan de orde als het padreglement, overname van het pad door de gemeente.

Tekening van de panden Westzijde 57 en 59-59a.
In het nog bestaande bovenste pand is de firma
Flentrop gevestigd. Het onderste pand was vroeger het onderkomen van de firma Vogelenzang.
Na de sloop bouwde de Coöp er een nieuw filiaal

branden (de brand van Eyer!) en de demping van
de sloten.
Er wordt uitgebreid ingegaan op de molens
Het Witte Fortuin, Het Jonge Vool, Christoffel,
De Jochem en de Groenlandsche Visscherij.
In het gedeelte over de Westzijde wordt de Oude
Vermaning van de Gemeente Friesche Doopsgezinden beschreven. Het boek bevat zeer veel
tekeningen en foto's.
Wilt u meer weten over de historie van het pad en
de bewoners, dan kunt u intekenen op de uitgave.
Bel, schrijf of fax naar:
Architectenbureau Wester en Carree
C. van Uitgeeststraat 2d
1508 EH Zaandam
tel: 075-6700695
fax:075-6125488

De omslag van het boekje over het Bakkerspad,
(tekening van Klaas Meinen)

De Westzijde en het
padenstelsel in 1817

Het boek telt ongeveer 150 pagina's en kost slechts
f25,- excl. verzendkosten.
Uitgave: voorjaar 1996

Stichting De Zaanse Schans meldt....
Nieuwe seizoen Zaanse Schans
Het toeristenseizoen staat voor de deur. Iedereen op
de Zaanse Schans maakt zich op voor de grote
bezoekersstroom die tijdens de bollentijd gaat
beginnen. De stichting zal dit jaar veel aandacht
besteden aan het opzetten van kleine activiteiten
voor een regionaal publiek. Hierbij wordt uiteraard
de nadruk gelegd op (gezinnen met) kinderen. Ook
aan de senioren wil de stichting dit jaar veel aandacht besteden. Er wordt hierbij gedacht aan een
programma met speciale arrangementen, rondwandelingen en lezingen.

Vrijwilligers
Voor het ontwikkelen van de diverse activiteiten
wordt intensief samengewerkt met vrijwilligers.
Zij spelen een steeds belangrijkere rol voor de
Zaanse Schans. Het is door hun inzet mogelijk om
bepaalde dingen van de grond te krijgen die normaliter niet zouden kunnen. De stichting heeft
slechts een kleine staf. Door de betrokkenheid van
de vrijwilligers heeft de stichting meer ruimte om
bijvoorbeeld het activiteitenprogramma uit te bouwen en de logistiek van de winkel en de balie in het
bezoekerscentrum goed te laten verlopen.Ook zijn
zij van groot belang voor het contact met de achterban, met de streek.

Verhoging parkeertarieven
De stichting heeft helaas moeten besluiten om met
ingang van woensdag 13 maart 1996 de parkeertarieven voor personenauto's en touringcars op de
Zaanse Schans te verhogen. Helaas was deze maatregel noodzakelijk. De inkomsten die de stichting
door het instellen van deze tarieven verwerft zijn
noodzakelijk voor de instandhouding van de
Zaanse Schans.
Om de Zaankanters niet te duperen wordt voor de
inwoners van de Gemeente Zaanstad en de
Gemeente Wormerland een speciale regeling
getroffen. De stichting is bezig met de ontwikkeling van een speciale parkeervergunning, die tegen
een zeer voordelig tarief in het bezoekerscentrum
op de Zaanse Schans kan worden aangeschaft.

Riolering
De Zaanse Schans wordt na vele jaren aangesloten
op het rioleringsstelsel van de Gemeente Zaanstad.
De werkzaamheden zijn vorig jaar reeds begonnen.
In april 1996 wordt het werk opgeleverd. Alle huizen en bedrijfspanden op de Zaanse Schans zijn
vanaf dat moment aangesloten op de gemeentelijke
hoofdriolering.

Zaans Museum
De ontwikkelingen voor het Zaans Museum gaan
snel. Achter de schermen, in de voormalige
Gortershoekschool aan de Tuinstraat, wordt hard
gewerkt aan onder andere de collectievorming, de

1095

opzet van de eerste (menukaarten) tentoonstelling,
het open laboratorium en aan het oral history-project. Ook hier wordt gebruik gemaakt van de
enthousiaste inzet door vrijwilligers.
Op de grote parkeerplaats van de Zaanse Schans
zijn reeds maatregelen getroffen ter voorbereiding
van de bouw. In november 1995 is begonnen met
de aanleg van een tijdelijke parkeervoorziening.
De ingang van het parkeerterrein is verlegd in verband met het bouwverkeer. Als alles volgens planning verloopt en er geen vertraging ontstaat door
externe factoren wordt de eerste paal voor het
museum in april 1996 geslagen.

Tentoonstelling over het Zaans
Museum
Om het (Zaanse) publiek goed te kunnen informeren over de inhoud van het museum wordt gewerkt
aan een informatieve tentoonstelling. Deze zal met
ingang van mei van dit jaar op verschillende centrale plekken in Zaanstad worden getoond. Onder
andere komt de expositie te staan in het gemeentehuis in Zaandijk en in de centrale openbare bibliotheek in Zaandam. De tentoonstelling is ontwikkeld als een samenwerkingsproject tussen
Stichting Zaans Museum, Stichting De Zaanse
Schans en de Gerrit Rietveld Academie in
Amsterdam. Nadere mededelingen over waar en
wanneer deze is te zien zullen via de plaatselijke
pers worden verspreid.

Zaans Erfgoedroute
In samenwerking met de Gemeente Zaanstad, de
ANWB en de Stichting Kunst en Cultuur NoordHolland werkt Stichting De Zaanse Schans aan de
totstandkoming van een nieuwe fietsroute door
Zaanstad. Naast de al bestaande ANWB
'Veenweideroute', komt er een route bij: de 'Zaans
Erfgoedroute'. Het gaat om een bewegwijzerde
route met de bekende zeskantige bordjes. Het
ongeveer dertig kilometer lange traject begint bij
NS - station Zaandam, gaat via de Zaanoever richting Zaanse Schans, dan door de Kalverpolder,
Zaandijk, Wormerveer en Krommenie. Langs de
Nauernasche Vaart fietst men naar Westzaan en
dwars door Westzaan heen gaat het weer richting
station Zaandam. Het accent ligt op het industrieel
erfgoed. De route wordt dan ook tijdens de landelijke fietsdag geopend in het kader van het Jaar van
het industrieel erfgoed. Langs de route komen bij
enkele bijzondere industriële monumenten tekstborden te staan die uitleg geven over ontstaan en
geschiedenis van de panden. De fietsroute zal op
termijn ook in drukwerk verschijnen. De heer
J. Schipper heeft een groot aandeel geleverd in de
tekst hiervan.

Jaar van het industrieel erfgoed
1996 Is landelijk uitgeroepen tot het jaar van het
industrieel erfgoed. Per provincie wordt gewerkt
aan een activiteitenprogramma. Zo ook in NoordHolland. Vanwege haar rijkheid aan industriële
monumenten is de Zaanstreek vanzelfsprekend een
belangrijke locatie voor dit evenementenjaar. Dooide Gemeente Zaanstad, Stichting Zaans Museum,
M.B.T.Z. en Stichting De Zaanse Schans wordt
samengewerkt om een aardig programma op te zetten. In ieder geval zijn er plannen in de maak voor

Boekennieuws
Ruim vijf jaren heeft Ger Jan Onrust, historicus
van professie, de boekenrubriek in ANNO gevuld
met deskundige kanttekeningen bij nieuwe publikaties. Deze kroniek is zelfs zijn initiatief geweest
en is feitelijk het enige regelmatige overzicht van
Zaanse publikaties. Hij besprak niet alleen historische werken maar alle uitgaven die iets met het
Zaanse sociale en culturele leven te maken hadden.
Vanuit zijn nieuwe woonplaats Willemstad op
Curacao zal hij nu volgen op welke wijze ik zijn
taak zal voortzetten. Onrust schreef mij: 'Ik moet
hiervandaan, op grond van uw beoordelingen,
beslissen welke boeken mijn ouders voor mij moeten kopen'. U ziet welke verantwoordelijkheid op
mijn schouders is gelegd!
Ik hoop u regelmatig op de hoogte te blijven houden van wat voor vrienden en vriendinnen van het
Zaanse Huis, het 'Huis' in brede betekenis opgevat,
interessant kan zijn. Daarbij zal mijn kijk op de
inhoud van de niet aflatende stroom van uitgaven
wel wat verschillen van die van mijn voorganger.
Hetgeen misschien al blijkt uit de volgende
beschrijving van publikaties die niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn en die speciaal voor
belangstellenden in de Zaanse beeldende kunst
interessant zullen zijn.
Het gaat om uiterst fraaie boekjes of catalogi van
werkende kunstenaars die iets te maken hebben
met de Zaanstreek. Al deze uitgaven zijn verkrijgbaar bij het Kunstcentrum Zaanstad, Westzijde 39,
Zaandam (voor velen nog bekend als het vroegere
gebouw van de Kamer van Koophandel, voor de
minnaars van Zaanse bouwkunst natuurlijk als de
Italiaanse villa van Corver van Wessem, gebouwd
door architekt L.J.Immink).

Leo Poelmeyer
De naam van Poelmeyer (1934), wonend en werkend in Westzaan, behoeft geen krans meer. Het
Zaanse waterlandschap heeft hem altijd als motief
gediend. Poelmeyer volgde nu weer lang geleden
lessen bij de Zaanse coryfeeën Gerrit de Jong en
Gerrit Woudt. In zijn artistieke opvatting zijn
recentelijk meer abstracte vormen gekomen, in
olieverf, gouaches en grafiek. Een meerkleurig
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de ontwikkeling van een tweetal projecten voor
scholen in de Zaanstreek. Daarnaast zijn er ideeën
voor vaartochten langs de industriële monumenten
langs de Zaanoevers gedurende de zomermaanden
en voor de openstelling van belangwekkende panden in de maand september.
J.W.M, de Jong,
directeur Stichting De Zaanse Schans

overzicht van 16 pagina's, gedrukt bij het
Algemeen Grafisch Centrum, geeft hiervan een
goede indruk. Prijs f 15,-.

Jasper van Putten
Bijzonder fraai is een kloek gebonden boek met de
titel 'Met opgeheven hoofd\ dat een overzicht toont
van het oeuvre van Jasper van Putten (1944). Jasper
van Putten woont thans weer in zijn geboorteplaats
Amsterdam; vele jaren stond hij bekend als een
Zaanse kunstenaar. In de voormalige 'Zienagoog'
te Zaandam had hij twee keer een solotentoonstelling. Zijn onderwerpen zijn overigens het tegenovergestelde van het gemoedelijke Zaanse. Het zijn
vooral fantastische verbeeldingen met concrete
indrukken van moderne steden, met name door
New York geinspireerd. Als techniek is de ets/aquarel veel gebruikt. Van Putten geeft beklemmende
(droom)beelden van de mens in een van de natuur
vervreemde omgeving. Het bladeren in dit boek
spoort aan tot mijmering over onze bezeten wereld.
Zelf schrijft hij: 'Ik voel mij zelf een romanticus. In
mijn werk is het de ontroering en de herkenning die
het vertoeven in het schilderij tot een bijzondere
ervaring maken'. Wie in deze fascinerende platen
wil vertoeven, kope voor f 60,- deze uitgave van de
Mokum Groep, Amsterdam.

Enric Adsera Riba
Deze Catalaanse kunstenaar is uit Zaandam niet
meer weg te denken. Hij woont en werkt hier al
meer dan 30 jaar. Adsera Riba is vooral bekend
geworden door zijn houten non-figuratieve panelen
en wandobjekten, vaak met gebruikmaking van
oud en gebruikt materiaal (kisten, deuren e.d.).
Zoals vele beeldende kunstenaars heeft hij de laatste tijd een nieuwe weg ingeslagen en een periode
afgesloten. De overgang heeft hij gemarkeerd met
een reeks 'Muren van mijn atelier', collages met
stuc-reliëfs, die de wanden van zijn atelier voorstellen, uiteraard voorzien van alles dat een bevlogen kunstenaar ertegen plakt. Het kleurige boekwerk, door hem zelf uitgegeven, met 10 afbeeldingen van deze 'muren', en voorzien van een inleiding en biografische gegevens, kost slechts f 15,-.

Caroline Serton
De Koogse Caroline Serton (1966) is van een jon-

gere generatie. Op initiatief van het Kunstcentrum
Zaanstad werd in samenwerking met Stichting
Uitgeverij Noord-Holland te Wormerveer aan haar
een boekje gewijd. Caroline Serton studeerde in
1991 af aan de Gerrit Rietveld Academie en heeft
in de Zaanstreek al enkele malen geëxposeerd.
Haar 'Tekeningen 1993-1994' worden ingeleid
door de Zaandamse kunsthistoricus Henk Heijnen.
De zeer verzorgde uitgave van 23 pagina's, gedrukt
bij de onvolprezen Kunstdrukkerij MercuriusWormerveer, diende ter begeleiding voor een expositie in het Provinciehuis te Haarlem. Tien illustraties geven een indruk van haar mysterieuze kunstwerken.
De prijs van de luxe-editie (inclusief twee etsen) in
een beperkte oplage van 30 exemplaren
bedraagt f 300,-; de gewone editie kost f 30,-.

Angèle van den Thillart
Angèle van den Thillart is afkomstig uit Brabant
maar heeft allang haar domicilie in de Zaanstreek.
Voor wie de afbeeldingen van haar schilderijen
thuis wil bekijken is er een origineel mapje met los
uitneembare illustraties. Voor vormgeving, zetwerk
en druk tekent weer Kunstdrukkerij Mercurius te
Wormerveer. Het kost f 10,-.

Simon Posthuma
Hoewel hij sinds geruime tijd uit de streek is verdwenen en het niet aangaat om iedere kunstenaar
wiens wieg hier heeft gestaan als 'Zaans' te blijven
aanduiden, moge een keer de aandacht gevestigd
worden op Simon Posthuma (1939). In de jaren '50
was Posthuma nog bezig met molens en landschappen in het atelier van Willem Jansen in
Westzaan. Meer dan 10 jaren bracht hij door in de
Verenigde Staten, waar hij niet slechts schilderde
maar ook componeerde (met de wereldhit I saw
you). In eigen beheer is nu een catalogus van zijn
werk verschenen, met toelichtende teksten. Veertig
pagina's in kleur laten voornamelijk recente werken uit de jaren 1992 en 1993 zien, waarbij een
kort overzicht van zijn 'na-Zaanse' werken in
diverse technieken. Ook dit boekje is weer verkrijgbaar bij het Kunstcentrum te Zaandam en wel
voor de prijs van f 20,-.

Pieter Helsloot

Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, zoals
Dagblad Zaanstreek en de weekbladen
Zaanse Gezinsbode en De Zaankanter er
van november 1995 tot en met januari 1996
over berichtten.

2 november
De gerestaureerde houtloods bij houtzaagmolen De Held Jozua in de Zaandamse
nieuwbouwwijk Westerwatering werd
voorzien van een Oosters luifeltje met rode
draken. Hiermee werd de aanwezigheid van
een Japans restaurant in de loods kenbaar
gemaakt. Het luifeltje leidde tot ophef en de
vraag: 'Wat houdt de bescherming van
Rijksmonumentenzorg nou eigenlijk in?'

7 november
De Krommenieër Woudpolder, een tachtig
hectare omvattend natuurresurvaat vol
eilandjes met greppels en sloten, blijkt toenemend een eldorado voor weidevogels.

11 november
Houtzaagmolen 'De Otter' in Amsterdam
heeft weer wieken. De oudste paltrokmolen
ter wereld was sinds de jaren twintig wiekenloos, maar ruim een jaar geleden nam
molenmakerij Saendyck een restauratie ter
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hand. Over een jaartje zal de grondige
opknapbeurt voltooid zijn.

14 november
De opbrengst van de jaarlijkse kerstpakkettenaktie van Tafelronde Zaanstreek wordt
deze keer gebruikt voor herstel van een deel
van de bedreigde textielcollectie van het
Zaans Historisch Museum. De provincie
zegde toe de schenking met een subsidiebedrag te vermeerderen.

20 november
Scheepswerf Brouwer aan de Hogendijk
in Zaandam werd gesloopt. De werf paste
niet bij de plannen voor het nieuwe Zaancentrum, en met name bij de bouw van het
Zaantheater. Het bedrijf wordt voortgezet in
de Achtersluispolder.

23 november
De plannen verkeerden nog in een zeer pril
stadium, maar de Provincie Noord-Holland
en de gemeente Wormerland onderzochten
de mogelijkheid een 'veenweidecentrum' te
stichten in de buurt van de Westerringdijk.
Dat zou onderdeel moeten uitmaken van
een natuur-attractiepark, dat meer bekendheid aan het Noordhollandse veenweidegebied moet geven.

27 november
Het parkeerterrein van de Zaanse Schans
werd uitgebreid, een stukje weiland werd
daarvoor opgeofferd. De capaciteit van het
bestaande parkeerterrein was door de komst
van het nieuw te bouwen Zaans Museum in
het gedrang gekomen.

27 november
Klompenmaker G. Heering uit het
Overijsselse klompendorp Enter kon de
berichtgeving over de grootste klomp van
Nederland, die zich op de Zaanse Schans
zou bevinden, niet langer aanhoren. Hij was
er van overtuigd dat zijn eigen klomp veel
groter is. Om dit te bewijzen kwam hij naar
de Schans om de twee klompen te vergelijken. Zijn gelijk bleek alras. De klompenmakerij op de Zaanse Schans bleek een
goede verliezer; eigenaar Kooijman overhandigde Heering een oorkonde waarin de
capitulatie was vastgelegd.

6 december
Restaurant De hoop op d'Swarte Walvis
werd door Stichting Zaanse schans verkocht aan de Stichting tot Behoud van het
Weeshuis Westzaan. Deze door Ahold in
het leven geroepen stichting beijvert zich

voor het beheer en behoud van het monumentale pand aan de Kalverringdijk.

7 december
Stichting de Zaanse Schans, Het Zaans
Museum en de overige Zaanse musea zoeken vrijwilligers. De AVRO besteedde daar
in een televisie-uitzending aandacht aan.

8 december
De reparatie van de Zaandijkersluis werd
door Waterschap het Lange Rond ter hand
genomen. Na voltooiing wordt de sluis aan
de gemeente Zaanstad overgedragen. In
eerste instantie moest tweehonderd kubieke
meter vervuild slib uit de sluis worden verwijderd, vervolgens moeten volgens de
plannen het metselwerk en de sluisdeuren
worden hersteld.

9 december
Boottochten naar Zaans industrieel erfgoed
als ^derde paneel', naast de Zaanse Schans
en het Zaans Museum. Die plannen ontwikkelde Schans- en museumdirecteur K. de
Jong. De Jong wil deze tochten houden met
het museumschip Prins van Oranje, en heeft
van het bestuur van Stichting de Zaanse
Schans groen licht om zijn plannen verder
uit te werken. Bedrijven toonden al interesse voor sponsoring.

kreeg na een opknapbeurt en een forse uitbreiding een kathedraal-achtige klank. De
operatie werd uitgevoerd door vaklieden
van Flentrop, bijgestaan door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het geld ervoor
was bijeengesprokkeld via allerlei giften en
acties.

15 december
De Assendelftse gemeenschap maakt zich
op om in 1997 de vierhonderste geboortedag van de wereldvermaarde architectuuren interieurschilder Pieter Saenredam
groots te vieren. Saenredam werd geboren
in Assendelft.

18 december
Terwijl de eerste paal de grond al in
was, tekende de Historische Vereniging
Westzaan bezwaar aan tegen de bouw van
dertig aanleunwoningen bij het Zorgcentrum Lambert Melisz. De vereniging
meent dat het ontwerp niet genoeg rekening
houdt met de nabijheid van de monumentale Grote Kerk. Bij de Rijksdienst voor de
monumentenzorg in Zeist liet men weten
zich door Zaanstad gepasseerd te voelen.
'Ook als de bouwlocatie net buiten het
beschermd dorpsgezicht valt, verdient een
dergelijke omgeving een zorgvuldige planvorming', zei een woordvoerder.

13 december

19 december

De gemeente gaf een Amsterdams stedebouwkundig bureau opdracht alle beeldbepalende panden in Westzaan te beschrijven
en te fotograferen. Dit tot verbazing van een
groep Westzaners die dit werk al voor een
groot deel heeft gedaan.

De salonboot Prins van Oranje van de vroegere Alkmaar Packet werd na een opknapbeurt van twee jaar (waarbij onder andere
een verzwaarde kiel werd aangebracht)
weer officieel in de vaart genomen.

13 december
Het Wijkoverleg Wormerveer stemt niet
zondermeer in met de sloop van het stenen
pakhuis Amsterdam aan de Zaanweg, maar
wil eerst de plannen voor nieuwbouw zien.
De gebruikers van het pakhuis - houthandel
Gorter en verhuisbedrijf Mulder - willen het
pand verlaten. Eigenaar Mulder heeft al
sloopvergunning aangevraagd; hij wil de
vrijkomende ruimte met woningen bebouwen.

19 december
Zaankanters kunnen de plaatsing van het
beeld De Houtwerker aan de Zaandamse
Houthavenkade sponsoren door voor 25
gulden een steen kopen, waarin hun naam
wordt gegraveerd. De stenen zullen het
plein rond het beeld vormen. Van de twintig
gulden winst per steen kan het beeld in
brons worden gegoten. De gemeente heeft
inmiddels toestemming voor plaatsing
gegeven.

19 december

14 december
Het Rinus Hillecentrum in Wormerveer
wordt politiebureau.
De Basiseenheid Noord van de regiopolitie
Zaansteek-Waterland, de regioleiding, de
wijkpost Wormerveer en de facilitaire afdelingen worden in het pand ondergebracht.

15 december
Het uit 1952 stammende Flentroporgel in
de gereformeerde Noorderkerk in Zaandam
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Stichting Vrienden van De Held Jozua
zoekt naar geld voor redding van de desastreus verlopen telefoonkaartenactie, die
gevoerd wordt voor verder herstel van de
molen in Westerwatering. Om de actie te
doen slagen zouden er minstens 10.000 sets
besteld moeten worden, maar tot nu toe
waren dat er niet meer dan 300. Dat is veel
te weinig om de hoge (PTT-)kosten van de
kaarten te dekken.

20 december
Op zijn tachtigste verjaardag werd architect
Jaap Schipper onderscheidden door
Zaanstads burgemeester J. BruinsmaKleijwegt met de gemeentelijke erepenning, voor 'zijn inzet voor de Zaanse houtbouw'. Schipper, grondlegger van de
Zaanse Schans en 'peetvader' van het restaureren in de Zaanstreek, kreeg bij dezelfde gelegenheid uit handen van voorzitter R.
Sman van de Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis de Ads Bouwmanprijs. Deze
werd twee jaar geleden ingesteld met het
doel onderzoek naar de Zaanstreek te
bevorderen en het behoud van panden met
historische waarde te stimuleren.

21 december
Uit het jaarverslag van het Zaans
Uurwerkmuseum blijkt dat het aantal
bezoekers verder is teruggelopen. Dit wordt
onder meer geweten aan het verminderde
aantal bezoekers van de Zaanse Schans als
totaal. Ook de renovatie van restaurant de
Walvis, waardoor het museum moeilijker
was te bereiken, wordt als mogelijke oorzaak genoemd.

28 december
Bij de Kalverringdijk werd riolering aangelegd. Het riool, dat zo'n 350.000 gulden
kost, kwam er met het oog op toekomstige
woningbouw op het terrein van de voormalige fabriek van Jacob Vis. Er komt hiermee
tegelijkertijd een eind aan het lozen in het
oppervlaktewater door historische panden
en molens in en bij de Zaanse Schans.

30 december
Zaanstads burgemeester J. BruinsmaKleijwegt was als hoofd van een Zaanse
delegatie op het Ministerie van
Buitenlandse Zaken om de Zaanse zorg te
uiten over het uitblijven van de toegezegde
grote sponsorbedragen voor de Peter de
Gróte-activiteiten te Zaandam in september.
De opgestelde plannen zouden l ,5 miljoen
gulden kosten en leken gedekt. Inmiddels
kon Zaanstad alleen nog met zekerheid
rekenen op het eigen subsidiebedrag van
twee ton. 'Het ziet er naar uit dat we een
programma hebben voorbereid, dat we niet
kunnen betalen', liet Zaanstads woordvoerder N. van de Brake weten.

3 januari
Na een langdurige discussie stemde het
Wijkoverleg Wormerveer toch in met de
sloop van het pakhuis Amsterdam aan de
Zaanweg.

6 januari

20 januari

31 januari

Het bestuur van de Stivas (Stichting ter
Verbetering van de Agrarische Structuur in
Noord-Holland) stelt voor 50.000 gulden
uit te trekken voor bijdragen aan inrichtingskosten bij zogeheten 'landbouw-plusprojecten'. Dit zijn projecten tot behoud
van de landbouw in agrarisch marginale
gebieden, zoals de Zaanstreek. Het project
'De Reef boven water', voor de polder
nabij Westzaan, is hier een voorbeeld van.
Door de aanleg van dammen kan in dit
gebied landbouw duurzaam gehandhaafd
worden. Natuur, landbouw en landschap
moeten hierbij samengaan.

Het voormalige raadhuis van Krommenie
werd voor ƒ 501.500 verkocht aan accountantskantoor Van Luit. De nieuwe eigenaar
hoopte het pand in mei te kunnen betrekken
en is van plan bepaalde ruimten in het raadhuis bij gelegenheid beschikbaar te stellen
aan
het
Historisch
Genootschap
Crommenie.

De provincie heeft een lijst gemaakt van
zo'n dertig jonge top-monumenten van
nationaal belang in Zaanstad, die in aanmerking komen voor Rijksbescherming. De
Monumenten Selectie-commissie zal de
voordracht bespreken, waarna deze naar de
gemeente gaat. Tot de potentiële monumenten behoren onder meer delen van de
Verkadefabrieken, de Bonifatiuskerk, en de
villa van architect Immink (thans
Kunstcentrum), alle in Zaandam.

9 januari

23 januari

Koert Klerk en Anton Kuiper, geboren
Westzaners, kregen de Geertje VisserSchoenprijs uitgereikt in het Reght Huys te
Westzaan. Zij worden beschouwd als meest
verdienstelijke Westzaners van 1995. Koert
Klerk als schrijver, regisseur, componist en
acteur bij toneelvereniging Herleving.
Anton kuiper omdat hij ervoor zorgde dat
het schaatsmuseum niet uit Westzaan verdween, na het verhuizen van de eigenaar.
Dankzij Kuiper kwam er een stichting, die
de aankoop van het museum mogelijk
maakte.

Vier Zaankanters zullen deelnemen aan de
Peter de Gróte-rally, de sponsor-fietstocht
van Moermansk naar Zaandam.

Emoties tijdens een door de Vereniging
Vrienden van het Zaanse Huis georganiseerde bijeenkomst over het Zaans
Museum, dat op zo'n tweehonderd meter
afstand van de Zaanse Schans moet worden
gebouwd. Velen menen dat het museum,
zeker met z'n huidige ontwerp, daar niet
past.

11 januari

25 januari

De pas opgerichte Stichting Zaan en Dijk
wil dat het ruimere gebied langs de Zaan
nabij de Zaanse Schans en de Zaandijkse
Gortershoek de status van beschermd
dorpsgezicht krijgt. De Zaanse bouwkunde
en het Zaanse landschap zijn daar nog
behoorlijk gaaf. Gemeente Zaanstad beslist
zodra de Rijksdienst voor de monumentenzorg, na verkenning van het gebied, heeft
geoordeeld.

Aanmerkelijk meer emoties over het bij de
Zaanse Schans te bouwen museum tijdens
een hoorzitting in De Bannehof.

13 januari
Alle hoop op grote sponsorgelden voor de
Peter de Gróte-manifestatie werd Zaanstad
door 'Den Haag' ontnomen. Wethouder
Schilder-Mantel zag de manifestatie niettemin met groot vertrouwen tegemoet.
Zaanse verenigingen hebben inmiddels
steun toegezegd om er iets moois van te
maken.

15 januari
De dagtocht naar de Zaanse Schans blijft
ver onder de norm van vierduizend verkochte biljetten per jaar, die door de
'Nederlandse Spoorwegen' wordt gesteld.
Men besloot er tot september aanstaande de
schouders onder te zetten, in de hoop dat de
resultaten zullen verbeteren. Zo niet, dan
stopt de NS eind september met dagtochten
naar de Schans.
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20 januari
De gemeenteraad van Wormerland zou snel
een besluit nemen of in het het historische
pakhuis Batavia aan de Veerdijk te Wormer
een 'grand café' mag worden gevestigd.

24 januari

25 januari
Als alles volgens plan verloopt, wordt
april/mei op de Oostkade in Zaandam
begonnen aan de bouw van een muziekpaviljoen, ontworpen door architect Willem
Wester. Een nieuwe fase in de ontwikkeling
van de Klauwershoek. Het gebouw zal zo
authentiek mogelijk worden opgebbouwd,
met details zoals een smeedijzeren hekwerk
en een koperen dak, dat allengs groen zal
worden door de regen. Om de plannen te
verwezenlijken is een budget van 320.000
gulden vastgesteld, een bedrag dat door
middel van sponsoring bij elkaar werd
gebracht. De Verkade Stichting is met twee
ton hoofdsponsor, vandaar dat het gebouw
straks Verkade Muziekpaviljoen zal heten.

27 januari
Bij het plannen voor de nieuwbouw op het
voormalig terrein van Scheepswerf
Brouwer aan de Hogedijk te Zaandam is
rekening gehouden met de twee monumentale panden aldaar. Een ervan wordt zeker
gerenoveerd, voor de ander zijn de plannen
nog onzeker door de zeer slechte staat
waarin het verkeert.

31 januari
Strijd tussen de Stichting de Zaanse Schans
enerzijds en de bewoners plus ondernemers
van de Zaanse Schans anderzijds. Het hek
tussen het parkeerterrein en de Schans moet
open, menen de bewoners en ondernemers,
want het sluit de openbare weg af. De
bedoeling van het hek is, bezoekers die de
Schans via het grote parkeerterrein benaderen door het bezoekerscentrum te laten

gaan.
NB
De datum boven een bericht verwijst naar
de dag van publikatie; dat is meestal niet de
dag van de gebeurtenis.
Annemieke Emond

Culturele agenda
8 mei 1996
7 april - 16 juni 1996
Voorjaarstentoonstelling 'Rijper Verzamelingen,
Prentbriefkaarten en kleine bodemvondsten'.
Locatie: Rijper Museum "In 't Houten Huis", Jan
Boonplein 2, De Rijp.
(open: za-zo 11.00-17.00 uur, kosten volw. f 2,-,
kind/cjp f 1.-, MJK gratis. Groepen v.a. 10 pers.
volw. f 1,50, kind f 0,75)

Lezing "De Nederlandse vrachtvaart als bron van
werkgelegenheid vanaf de 17e t/m de eerste helft
van de 19e eeuw", door dr. P.C. van Royen.
Georganiseerd door de Nederlandse Genealogische
Vereniging afd. Zaanstreek-Waterland. Plaats: zaal
"De Aansporing", Stationsstraat 15, Zaandam,
(open: 19.30, aanvang 20.00 uur, toegang gratis)

mei t/m juni 1996
12 en 13 april 1996
Fietstocht "Panelen-route Wormerland". Georganiseerd door de Spijkerboorder Gemeenschap,
contactcommissie van Wijdewormer en Jisp en het
recreatieschap Waterland. Op onderstaande adressen kunt u in genoemd weekend op zaterdag vanaf
3 uur en zondag vanaf 10 uur een stempelkaart
ophalen voor een fietstocht langs de nieuw
geplaatste informatiepanelen. Bij inlevering van
een volle stempelkaart ontvangt u een herdenkingstegeltje. Start en stempeladressen: De
Poelboerderij, Veerdijk 106 te Wormer, Dorpshuis
'de Lepelaar' te Jisp, café 't Heerenhuis,
Starnmeersdijk 6, Spijkerboor en camping 'De
Wijde Wormer', Zuiderweg 29 te Wijdewormer.

Wie zich interesseert voor de thema-excursies en
vaar- excursies, georganiseerd door de Stichting
De Poel boerderij, Veerdijk 106 te Wormer kan
hierover informatie verkrijgen via telefoon: 0756219100.
Op het programma staan: een wandelexcursie door
de Schaalsmeerpolder (4 mei), een nachtvlinderexcursie (17 mei), een wandelexcursie door de
Engewormer (26 mei), een vogelgeluiden-excursie
door het Wormer- en Jisperveld (5 juni), een plantenexcursie (15 juni) en een vissen-excursie
(29 juni). Bovendien zijn er in april, mei en juni
vrijwel iedere vrijdag, zaterdag, zondag en woensdag vaarexcursies onder leiding van een gids door
het Wormer- en Jisperveld.

16 april 1996

8 juni 1996

Dialezing "De krant als genealogische bron" door
W. van de Westering. Georganiseerd door de
Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling
Zaanstreek-Waterland. Plaats Party-centrum Vlaar,
Koemarkt 13, Purmerend.
(open 19.30 uur, toegang gratis)

Kunst- en antiekmarkt om en rond het Czaar
Peterhuisje in het centrum van Zaandam.
Tevens; Expositie in het Czaar Peterhuisje aan de
Krimp 23/24 Zaandam van vondsten bij recente
opgravingen op een scheepswerf uit de tijd van de
tsaar.
Tevens; tentoonstelling van oude en antieke
scheepsinstrumenten in het historische gemaal "De
Soeteboom" (nog altijd in bedrijf) naast Hogendijk
106, Zaandam.
(evenement duurt van 10.00-16.00 uur). Expositie
in het Czaar Peterhuisje gedurende het zomerseizoen.

16 april 1996
Lezing "Hereboeren en keuterboeren in het
Kromme-Rijngebied". Bewoningsgeschiedenis
van het centrale rivierengebied tussen O-1000, door
ds. mw. S.G. van Doekum, prov.archeoloog prov.
Utrecht. Georganiseerd door de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland, af d. Zaanstreek e.o.
Plaats: Expositieruimte Dorpsstraat 370 te
Assendelft.
(open: 20.00 uur, toegang gratis)

19 april 1996
Literaire avond in De Burcht met Nelleke
Noordervliet. Aanvang 20.15 uur. Kaarten a tien
gulden te bestellen bij de bibliotheken en de
Zaanse boekhandels. Telefonisch reserveren is
eveneens mogelijk bij De Burcht: 075-6125437.

22 april 1996
Dialezing door Rob Eckhart in de hoofdbibliotheek
aan de Vermiljoenweg 9 te Zaandam. Aanvang
20.00 uur. Naast medewerker van het tijdschrift
"Op Pad" is Eckhart auteur van "Passie voor een
berg", "200 jaar Alpinisme" en "Op Pad Handboek
Bergwandelen". Kaarten a f 2,50 verkrijgbaar bij
de bibliotheken in Zaanstad.

Aangeboden:
Fotoalbum 'Herinneringen aan de tentoonstelling van Zaanlandsche Oud- en Merkwaardigheden'. Vijftig op karton gezette foto's van deze
in 1874 in het gemeentehuis van Zaandam
gehouden tentoonstelling. Het album is in
kleine oplage vervaardigd en uitsluitend uitgereikt aan de leden van de organisatiecommissie.
De omslag is zeer gehavend; de foto's zijn,
hoewel verbleekt, volstrekt gaaf.
Inlichtingen:
J.A. Latenstein, tel. (075) 628 1461.

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 - 6 1 6 0 5 18
b.g.g : 0 6 - 5 2 92 54 28

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

KLASSIEK

eiï MODERN
f M LEVERJNS
VAM

bouwers

Z0WEL IN GRENEN
ALS l N ANDERE
ACHTERSLUISPOLDERRIJSHOUTWEG 3 ZAANDAM
TEL. 075-61 6422 -61 64225
FAX 075-6701265

van braam • minnesma
jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel, 075-617 86 55

GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

Veerdijk 40
1531 MS Wormer

UT

B O U W B E D R I J F

Tel.
Fax

: 075-621 21 31
: 075-628 90 40

Postadres:
Postbus 130
1530 AC Wormer

DRUKKERIJ KNIJNENBERG

al meer dan
121 jaar
drukwerk
vanuit een
zaans huis

Zuiderhoofdstraat 70-74
7560 AA Krommenie
Telefoon: 075 - 627 62 70
Fax:
075 - 627 62 22

DRUKKERIJ
ROTATIE
DE
DRUKKERIJ

KNIJNENBERG
BOEKENDRUK
DRUKWINKEL
CALFF&MEISCHKE

