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Inhoud
Na het vele brandende nieuws in het gezamenlijke nummer 'In de brand, uit de brand'
van Anno en Met Stoom ditmaal weer een 'gewone' Anno. Een nummer met twee pittige
artikelen van mevrouw E. Cornelissen-Goedkoop en de Werkgroep Historie van Wijk-
overleg Oud-West te Zaandam over respectievelijk jeugdherinneringen uit de vorige
eeuw en de lange historie van het pand Westzijde 84.

1257 Het artikel van mevrouw
E. Cornelissen-Goedkoop is
een vervolg op het artikel
'Zaanse panden voor de
Zaanstreek behouden' van
mr. F.J. Wytema dat in
december 1996 in Anno
140 verscheen.Wytema be-
schreef daarin uitvoerig de
geschiedenis van het pand
Oostzijde 219.
Mevrouw E. Cornelissen-
Goedkoop logeerde aan het
eind van de vorige eeuw
met regelmaat in datzelfde
fraaie, inmiddels verdwenen
pand. Haar herinneringen
aan het huis van haar groot-
ouders zette zij in de jaren
zestig op papier. Tot een
publicatie kwam het nooit,
tot nu, in deze Anno.

1261 Niets bleef er verborgen over
het pand Westzijde 84
tijdens het diepgravende
onderzoek van de Werkgroep
Historie van Wijk-overleg
Oud-West. En passant ver-
klaarden ze de oorsprong
van de naam van het tegen-

overliggende Wijnkanspad,
ook wel Schoenpad genaamd.
Aan het slot van het artikel
gaat Piet van Nugteren nader
in op de herbouw van het
pand in historiserende stijl.

1268 Dr. F. van Soeren laat zijn
licht schijnen over de Zaanse
geneeskunde in de negen-
tiende eeuw. Zijn zoektocht
naar medische feiten,
namen en gegevens heeft
geleid tot een hoeveelheid
materiaal dat binnenkort in
boekvorm zal verschijnen.
In zijn artikel geeft hij
alvast een voorproefje wat
men kan verwachten.

1269 Over het Zaanse verblijf
van de Russische grootvorst
Peter de Grote is al veel,
zeer veel geschreven.
J. Schipper voegt er nog
een bijdrage aan toe met
zijn artikel over de souve-
nirs die aan de vorst werden
gewijd, zoals zilveren
lepels en modellen van het
Czaar Peterhuisje.

1271 De bouw van het Zaans
Museum vordert gestaag.
De inventarisatie van de col-
lectie en de voorbereidingen
van de inrichting van het
museum zijn in volle gang.
Ook wordt de collectie met
regelmaat uitgebreid met
nieuwe aanwinsten. In dit
artikel de laatste stand van
zaken.

Verder in dit nummer de
vaste rubrieken: Nieuws van
de Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis (1254),
Boekennieuws (1272), Kroniek
(1274) en de Culturele agenda
(1276).

Illustratie omslag:
Een interieuropname uit het eind van de vorige eeuw. Het betreft het
voormalige houten koopmanshuis van verff'abrikant Heyme Vis IV aan de
Oostzijde 219. De kamer biedt uitzicht op de Oostzijde. Wijlen mevrouw
E. Cornelissen-Goedkoop logeerde aan het eind van de vorige eeuw
regelmatig in het huis. Haar indrukken verwerkte ze in de jaren zestig in
het artikel 'Jeugdherinneringen aan een Zaans koopmanshuis' dat elders
in dit nummer is opgenomen.



Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis

Mededelingen van het bestuur

Zoals gebruikelijk treft u in deze rubriek een kort
verslag aan van de op 14 april gehouden algemene
ledenvergadering en het in deze vergadering
besproken jaarverslag 1996.
Allereerst informeren wij u over de activiteiten van
een aantal werkgroepen in onze vereniging:

1. Bescherming/Meldpunt bedreigde historische
panden.
Dankzij de ruime publiciteit bij de start heeft het
meldpunt een goede ontvangst gekregen onder de
Zaanse bevolking en is er in betrekkelijk korte tijd
een twintigtal meldingen binnengekomen.
De werkgroep wordt voornamelijk gevormd door
vertegenwoordigers van de plaatselijke historische
verenigingen, terwijl namens de Stichting Zaans
Schoon de heer S. de Jong deelneemt. De totale
bemanning is 10 personen.
Om alle meldingen, waarvan eerst de achtergrond
en de aard van de bedreiging plaatselijk wordt
onderzocht, op de juiste manier te behandelen,
hebben we trouwens de hulp van onze zusterver-
enigingen hard nodig, niet alleen van Zaans
Schoon maar ook van MBTZ, de Zaansche Molen
en Zaan & Dijk. Overwogen wordt de meldingen
in de toekomst in dit blad te publiceren; op de vorm
waarin dit zal gebeuren wordt nog gestudeerd.
Onthoudt u vooral het telefoonnummer van het
Meldpunt: 075-6402020.

2. Advies en Documentatie.
Ook deze werkgroep is nu van start gegaan.
Voorlopig met een bezetting van zeven leden, maar
aan uitbreiding wordt gewerkt.
Een van de taken ligt in het verlengde van het
Meldpunt, namelijk in noodzakelijke gevallen het
documenteren, opmeten, tekenen, historisch onder-
zoeken, topograferen, etc. van het betreffende pand.
Verder stelt men zich als taak het op de juiste wijze
archiveren van gegevens van Zaanse panden.
Hierover worden gesprekken gevoerd met Zaans
Schoon om gebruik te maken van reeds bestaande
archieven en dubbel werk te vermijden.

Een ander aspect is advisering. Is er sprake van her-
bouw of restauratie van historische panden, dan
kan een beroep gedaan worden op de deskundig-
heid en ervaring van de leden van de werkgroep.
Bij grotere werken kan naar professionele architec-
ten of aannemers verwezen worden.

3. PR en Activiteiten.
Naar de mening van de leden van deze werkgroep
timmert onze vereniging te weinig aan de weg en
kan er meer gedaan worden aan actieve ledenwer-
ving. Aan dat laatste wordt in eerste instantie de
meeste aandacht besteed. Het doel is het ledental
voor het eerst boven de 1000 uit te tillen.
Daarnaast zult u hopelijk de naam van de vereni-
ging meer tegenkomen in de pers en op manifesta-
ties in de streek.

Over activiteiten voor de leden hopen we u een vol-
gend keer meer te kunnen melden. Overigens kan
deze werkgroep nog wel versterking gebruiken.
Iets voor u?

Verslag Algemene
Ledenvergadering
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis op 14
april 1997 in raadhuis
Zaandijk

Algemene mededelingen
De heer H. Bouman zit de vergadering voor.
De opkomst is iets minder dan vorig jaar. Er zijn
ongeveer vijfendertig leden aanwezig.

Jaaroverzicht 1996
Het afgelopen jaar zijn er drie nieuwe werkgroepen
gestart. Bij het meldpunt komen veel meldingen
binnen. De werkgroep Advisering en Documentatie
zal in het verlengde van het het Meldpunt gaan
functioneren.

Met de werkgroep PR en Activiteiten zal de
Vereniging leden gaan werven en er zal meer naar
buiten getreden worden. Er is een gespreksforum
van de overkoepelende Zaanse historische vereni-
gingen opgericht. Het doel van dit forum is infor-
matie uit te wisselen over gemeenschappelijke
onderwerpen en belangen. In dit samenwerkings-
verband zullen, wanneer het nodig is, gezamenlijk
acties ondernomen worden. In het afgelopen jaar is
het bestuur nauwer gaan samenwerken met MBTZ.
Samen zullen we meer gezamenlijke activiteiten
gaan ontwikkelen. De problematiek met de Zaanse
Schans blijft zorgen baren. Er is weinig verbeterd
in de verhoudingen bewoners/ondernemers versus
Stichting de Zaanse Schans. Het bestuur heeft in
het afgelopen jaar haar bezwaar geuit tegen de
plaats van het Zaans Museum. Zij blijft contact met
het museum houden om de lezers van Anno op de
hoogte te houden. De heer D. Schoen blijft de
ledenadministratie verzorgen. Tot de redactie van
Anno is de heer D. Kerssens toegetreden.



Financiën
De financiële positie lijkt iets minder rooskleurig
dan het vorig jaar, als gevolg van een wijziging in
het systeem van boekhouden. Hierdoor is een nade-
lig saldo ontstaan van f 10.000,-, in de oude vorm
van boeken zou dit f 1000,- zijn geweest. Over-
wogen zal moeten worden de contributie te verhogen.
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren
J. Benjamin en R. Prins. De boekhouding van 1996
is gecontroleerd en goedgekeurd. Het saldo is
akkoord. Er wordt décharge verleend aan de
penningmeester voor het gevoerde beleid. De heer
Benjamin treedt af. De heer P. Mars wordt met
algemene stemmen geïnstalleerd als nieuw lid van
de kascommissie.

Bestuursverkiezing
De heer R. Sman treedt af. Vorig jaar is hij al
afgetreden als voorzitter, nu treedt hij ook af als
bestuurslid. Hij wordt vervangen door de heer
B. Leusink. De heer P. Verhoeven is volgens rooster

aftredend maar stelt zich herkiesbaar. Mevrouw
A. Hannaart treedt toe als nieuw bestuurslid.
De leden gaan akkoord met de wijzigingen.
De heer Leusink en mevrouw Hannaart worden
geïnstalleerd als bestuurslid en de heer Verhoeven
wordt opnieuw geïnstalleerd. Het bestuur bestaat
verder uit de heer H. Bouman, de heer P. Cordes, de
heer W. Wester en mevrouw A. Bol.
De heer Sman wordt bedankt voor zijn inzet en
voor alles wat hij de afgelopen jaren voor de
vereniging heeft betekend.

Na de rondvraag sluit de heer Bouman de vergadering.

Na de pauze toont de heer Verhoeven dia's van de
restauratie van de grote kerk in Alkmaar. Dit geeft
een duidelijk beeld van wat er allemaal bij een
restauratie komt kijken en wat voor afwegingen er
worden gemaakt bij de materiaalkeuze. Het is een
erg enthousiast en boeiend verhaal.

Jaarverslag 1996
Bestuur
Op de Algemene Ledenvergadering van 25 maart,
die door een veertigtal leden werd bezocht, kreeg
het bestuur een andere samenstelling. De heer Ron
Sman trad terug als voorzitter, de heer Henk
Bouman werd gekozen als nieuwe voorzitter.
Verder traden af de heer Dick Schoen, penning-
meester, de heer Sikke de Jong en mevrouw Seiny
Klopper. Als nieuwe leden traden toe: de heer Piet
Cordes, penningmeester, en de heer Wim Wester.
Het bestuur vergaderde zeven maal, waarvan een-
maal met de redactie van Anno. De heer Dick
Schoen beheert nu de ledenadministratie.

Anno
Zoals gebruikelijk verscheen Anno elk kwartaal,
waarvan eenmaal als gezamenlijk nummer met
Met Stoom, met als themanummer Czaar Peter.
Het eerste exemplaar van deze uitgave, die veel
belangstelling had, werd op feestelijke wijze uit-
gereikt aan mevrouw Schilder-Mantel, wethouder
van Zaanstad. Dit vond plaats in het Czaar
Peterhuisje ter gelegenheid van de opening van het
Czaar Peter de Gróte-jaar.
Ook in de samenstelling van de redactie vonden
wisselingen plaats door het vertrek van mevrouw
Alice van Diepen en mevrouw Seiny Klopper.
Als nieuwe leden traden toe mevrouw Ada
Hannaart en de heer Dick Kerssens.

Uit de ledenenquête is bekend dat de inhoud van
Anno erg op prijs wordt gesteld. Het voorbereiden
en samenstellen van de inhoud vergt veel tijd en
aandacht, waarvoor veel waardering. Daarbij

denken we ook aan de vele schrijvers van de arti-
kelen en met name aan het team van medewerkers
voor de vaste rubrieken die ook hoog scoren bij
de lezers. De heer Ger Jan Onrust stopte als schrij-
ver van het Boekennieuws; als zijn plaatsvervanger
mochten wij de heer Pieter Helsloot begroeten.

Werkgroepen
Naar aanleiding van de wensen, geuit in de reacties
op de ledenenquête van januari 1996, is besloten
een aantal werkgroepen in het leven te roepen:

Bescherming/Meldpunt bedreigde panden.
Dit meldpunt (telefoonnummer 6402020) is een
aantal maanden operationeel en dankzij een goede
publiciteit in de plaatselijke pers komen er regel-
matig meldingen binnen. De werkgroep bestaat uit
een tiental actieve leden die elk een deel van de
Zaanstreek vertegenwoordigen. Na gedegen onder-
zoek van de aard van de gemelde bedreigingen
worden acties voorbereid, in overleg met de
Stichting Zaans Schoon en, in geval van pakhuizen
of industriële gebouwen, met MBTZ.

PR en Activiteiten.
Door deze werkgroep wordt een aantal plannen
uitgewerkt voor vergroting van de publiciteit en
daardoor van de werfkracht van onze vereniging.
Ook zijn er enkele activiteiten in de interessesfeer
van onze leden in voorbereiding.

Advisering en Documentatie
Ook deze werkgroep is nu gestart met een bezetting
van vijf leden. Men is bezig met een definiëring
van de exacte taken; bij voorkeur in het verlengde
van het Meldpunt.



Samenwerkingsverbanden
MBTZ
De wenselijkheid om tot nauwere samenwerking
te komen is van beide zijden vastgesteld en uit-
gesproken. Om dit streven duidelijker vorm te
geven zal in elk geval meer gezamenlijk naar buiten
worden getreden, terwijl het in de bedoeling ligt de
frequentie van de gezamenlijke uitgaven Anno/Met
Stoom in de toekomst op te voeren.
Zaans Schoon
De samenwerking met de Stichting Zaans Schoon
is in goed overleg doorgesproken en opnieuw vast-
gesteld. Dit heeft onder andere ertoe geleid dat de
heer Sikke de Jong namens de Stichting zitting
neemt in de Werkgroep Bescherming en dat
veel dringende meldingen worden doorgespeeld
aan Zaans Schoon voor eventuele actie.
Zaanse historische verenigingen
Met genoegen kan worden gemeld dat een comité,
gevormd door de voorzitters van de regionale
'behoudsverenigingen', regelmatig samenkomt.
Er is overleg over de zaken die allen aangaan en
informatie over de activiteiten van elke vereniging
afzonderlijk.
De eerste gezamenlijke actie was een brief aan
de gemeente Zaanstad en Wormerland over de be-
scherming van de schaarse historisch waardevolle
pakhuizen die de Zaanstreek nog rijk is.
Stichting De Zaanse Schans
Het bestuur is via de heer Pieter Verhoeven vertegen-
woordigd in de Commissie van Advies voor De
Zaanse Schans. Daarin speelt momenteel de
belangrijke discussie de toekomst van ons aller
'Zaans Buurtje'. De Stichting publiceert regelmatig
over nieuwe ontwikkelingen in Anno.

Stichting Zaans Museum
Hoewel bekend is dat we - op zijn zachts gezegd -
ongelukkig zijn met de keuze van de locatie voor
het nieuwe Zaanse Museum, is het bestuur van
mening dat we bij het fenomeen van een nieuwe
museum voor de Zaanstreek niet aan de kant
kunnen blijven staan. U zult dus in de toekomst in
Anno op de hoogte worden gehouden van de ont-
wikkelingen in de totstandkoming van de collectie.
Monumentencommissie
De heer Wim Wester vertegenwoordigt onze
vereniging en tevens de Stichting Zaans Schoon
in de Monumentencommissie van de Gemeente
Zaanstad.
Vereniging Open Monumenten
Ten slotte zij nog vermeld dat 150 leden van
onze vereniging via een zogenaamde tientjesactie
zijn toegetreden als lid van de Vereniging Open
Monumenten.

Maart 1997.

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:
D. Husslage, Zaandam
F. He ij n, Wormer
J.R. de Lorm, Zaandijk
J.W. Lust, Zaandam
W. van Oudenaarde, Warmenhuizen
P. v.d. Brugge, Zaandam
Mevrouw J. Grinwis-Greven, Zaandam
W. Werkhoven, Zaandam
J. Bruin, Son en Breugel
Bouwbedrijf Henk IJskes, Koog aan de Zaan
J. van Uggelen, Wormerveer

Binnengekomen berichten
Museum van het Nederlandse
Uurwerk
Omdat de collectie van het 'Zaans Uurwerken
Museum' zo uitgebreid is, is de naam 'Zaans
Uurwerken Museum' niet meer toereikend voor
hetgeen het museum de bezoeker toont. De situ-
ering op de Zaanse Schans geeft al duidelijk de bin-
ding met de Zaanstreek en de Zaanse Schans weer,
met de nieuwe naam willen zij bovendien tot uit-
drukking brengen dat zij, naast een respectabele
Zaanse klokkenverzameling, een vrijwel volledige
weerspiegeling van het Nederlandse uurwerk bie-
den. Daarom is met ingang van l april 1997 de
naam gewijzigd in 'Museum van het Nederlandse
Uurwerk'.

De Zaanstreek voor iedereen anders
Onder bovenstaande titel heeft Kontakt
Milieubeheer Zaanstreek ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan een boekje uitgegeven met drie
interessante fietsroutes door de Zaanstreek. Het
leuk geïllustreerde boekje geeft interessante bij-

zonderheden over de plaatsen en panden die aan-
gedaan en bekeken kunnen worden.
In de inleiding wordt opgemerkt dat "de fietser zal
merken dat veel waardevols bewaard is gebleven,
maar dat in de loop der tijden ook veel verloren
is gegaan", een statement waarin we elkaar goed
kunnen vinden.
Het boekje kost f 2,50 en is verkrijgbaar op het
adres van KMZ, Stationstraat 38 te Zaandam.
Mocht u het willen laten opsturen, belt u dan nummer
6353580.

Salonboot Mar j a
Boottochtje op de Zaan. Wij ontvingen een brief
en folder met informatie over de salonboot 'Marja'.
Dit fraaie in 1910 gebouwde salonjachtje biedt
plaats aan 10 personen en kan gehuurd worden
voor tochtjes op de Zaan. Voor leden van onze ver-
eniging is er een interessante korting op de vaarta-
rieven. Informatie: tel. 6357425.

Bezoekerscentrum Ilperveld
Vanaf zaterdag 12 april is het nieuwe Bezoekers-
centrum Ilperveld aan de Kanaaldijk 32 te
Landsmeer geopend voor publiek. Het Ilperveld



heeft nu een volwaardig centrum waar de bezoekers
op een leuke manier kennis kunnen maken met het
gebied. Er is een vaste expositie over een groot aantal
aspecten van Waterland en het Ilperveld. Getoond
worden onder andere de ontstaansgeschiedenis van
Waterland en de rijkdom aan planten en dieren. In
het Ilperveld is een uitkijkpunt gemaakt. Naast een
bezoek aan het centrum kan het publiek mee met
een vaarexcursie of zelf een roeitocht maken.
Een overzicht van alle vaarexcursies kan men aan-
vragen bij het kantoor van Het Noordhollands
Landschap, tel. 0251-659696.

De openingstijden van het bezoekerscentrum zijn:
12 april tot 15 oktober: za. en zo. van 10.00-17.00 uur

en wo. van 13.00-17.00 uur. Toegang centrum: gra-
tis; vaarexcursies f 12,50, kinderen f 5,-, leden
Noordhollands Landschap f 7,50.

Historisch Genootschap
Crommenie
Op aanvraag geeft het Historisch Genootschap
Crommenie voor groepen een rondwandeling langs
historische panden in Krommenie. Duur van de
wandeling is circa twee uur. Kosten f 75,- per
groep. Tevens geeft het Genootschap op aanvraag
voor groepen een diapresentatie van oud-
Krommenie. Duur van de presentatie ± twee uur.
Kosten f 75,- per groep. Voor inlichtingen en
reserveringen: tel. 075-6213490.

Jeugdherinneringen aan een Zaans koopmanshuis

door mevrouw E. Cornelissen-Goedkoop

Aan het slot van het artikel 'Zaanse panden
voor de Zaanstreek behouden' van mr. F. J.
Wytema, afgedrukt in Anno 140 van decem-
ber 1996, (blz. 1182-1185), beloofden wij
u terug te komen op de jeugdherinneringen
van mevrouw E. Cornelissen-Goedkoop,
de kleindochter van ver/fabrikant Heyme
Vis IV. Zij logeerde vanaf 1881 in het stati-
ge koopmanshuis van haar grootouders
aan de Oostzijde, nummer 219.
Haar aantekeningen geven een gedetail-
leerde beschrijving van het leven in dit
Zaanse koopmanshuis aan het einde van de
vorige eeuw. Ook komen haar beschrijvin-
gen overeen met foto's uit die tijd.
Onderstaand volgt een ingekorte versie van
de jeugdherinneringen aan het pand zoals
die in 1960 zijn opgetekend door wijlen
mevrouw E. Cornelissen-Goedkoop.

't Was in het jaar onzes Heren 1881, dat ik als
vierjarige en petekind van grootmoeder Elisabeth
Vis van Voorst, voor 't eerst logeerde in het lage
lichtgroen geschilderde houten huis te Zaandam,
vlakbij de lange smalle brug die Oost- en Westzijde
verbond. Of de brug er in 1881 al was, durf ik niet
te beweren, maar zijn voorganger, in de vorm van
een veerman was er in alle geval in dat jaar nog en
wel vlak er naast. De oude Kees Slot, van wie
mijn oudste broer Daan me als kind wijsmaakte dat
zijn snor bij ongeluk uit zijn neus groeide in plaats
van op zijn lip, heeft mij heel wat keren met zijn
vletje overgeroeid, waarbij ik die wonderlijke
haargroei steeds ernstig bestudeerde. Een eind
verder in de Oostzijde, bij de Doopsgezinde Kerk,
was ook nog zo'n veer en bij de ingang van het
steegje ernaartoe stond op een houten plankje te
lezen: 'Hier zet men koffie en over de Zaan'.
Daar ik ieder jaar 2 a 3 weken bij mijn grootouders
logeerde, herinner ik me dat alles nog heel goed.
Zaterdags kwam een gepensioneerde knecht van

Pand Oostzijde 219, gezien vanaf de Oostzijde.
Opname uit circa 1910

Het huis aan Oostzijde 219, gezien vanaf de
Zaan. Opname uit 1905
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de molen bij grootmoeder de boodschappenlijst
halen (hij heette Arend Exalto en werkte in de
molen) en met dat kleine mannetje met z'n zwarte
zijden pet, huppelde ik dan de Oostzijde langs.
Wonderlijk dat ik me op die toehten de Westzijde
niet herinner; daar waren toch de winkels. Wel zie
ik ons nog over de sluis gaan. Dat was toen een
prettig iets, de Zaan zo te overzien, met die gezellige
aan het water gebouwde koepels en de drukte van
grote en kleine schepen.

Pijpenla
Bij de prettige dingen rekende ik grootvaders
kantoor, dat zich aan de straatkant bevond. Het was
een pijpenla, met planken aan de ene lengtekant,
opgestapeld met ronde doosjes van heel klein tot
groot, deels gevuld met monsters verfpoeder, deels
leeg. Naar die laatste gingen steeds mijn verlan-
gende blikken en niet tevergeefs, want 't slot van
mijn bezoek was meest, dat ik met 8 of 10 in elkaar
passende doosjes, weer de deur werd uitgezet. Nog
één exemplaar bezit ik met het opschrift: Heyme
Vis en Zoonen-Zaandam.
Ik voelde me heel klein in grootvaders kantoor.
Dat kwam zeker door de geweldig hoge krukken en
bureaus, waardoor er niet veel ruimte overbleef.
Als grootvader me op /o'n torenhoog gevaarte
getild had, mocht ik met zijn ganzenpen krabbels
maken, waarna hij die schacht weer met een pen-
nemes versneed. Grootvader schreef een prachtig
handschrift met krachtige krullen met dat ouderwetse
gereedschap.

Het was een merkwaardig huis, eigenlijk twee
huizen door een lange gang aan elkaar verbonden.
Midden in die gang was een oeil de boeuf, dat op
de Zaan keek. Elk jaar hoopte ik zo hoog te kunnen
springen, dat ik erdoor kon kijken; 't is me nooit
gelukt. Het huis was heel laag, slechts het tweede
deel had boven de grote Zaankamer een verdie-
ping: de slaapkamer van mijn grootouders met het
geheimzinnige ledikant, rondom met groene saaie
gordijnen en de beddenkwast in het midden.
Vierkante tafels schenen ongebruikelijk in de na-
Napoleontische tijd. Tenminste ik herinner me
slechts ronde mahoniehouten glimmende exempla-
ren tot in de slaapkamers toe.
De voordeur, donkerbruin in de lichtgroene gevel,
was heel laag en of je er nu bij daglicht of in de
avond aankwam, je verschoof zelf maar het
grendeltje bovenaan. Waar tegenwoordig de kran-
ten dagelijks inbraak en erger melden, lijkt me dit
grendeltje wel een staaltje van een goed vertrouwd
tijdperk in de wereldgeschiedenis.

Kamerindeling
De kamers hadden namen: ontbijt en koffiemaal
vonden plaats in "'t Groentje", terwijl 't middag-
maal 's zomers werd genoten in de "grote
Zaankamer", 's winters in de "kleine Zaankamer",
die gemakkelijker warm stookte. De enorme
kachels stonden een heel eind de kamer in. Bij
de incangsdeur hing in elke kamer een breed

schellekoord, met kralen geborduurd. Ze hingen zo
laag, dat ik als kleine puk eraan mocht trekken en
't gaf in de keuken een sein, dat Betje de Ronde (die
ik daar tot mijn 37e jaar meegemaakt heb) deed
toesnellen. En dan overal die reusachtige vergulde
pendules met herderinnetje of vissend meisje onder
de stolp.

Het gehele huis was een en al geheimzinnigheid.
Behalve de ingangsdeur waren in elke kamer 3 a 4
deuren, die tot een meer of minder groot kamertje
leidden. Ook zelfs in de keuken, maar die geheim-
zinnige ruimten hadden, evenals een enkele aanwas
in de woonkamers, voor bedsteden gediend. Toch
waren die wel zo groot, dat er een stoel in kon
staan. Vanuit de keuken leidde een trap naar de
zolderverdieping daarboven, terwijl aan het eind
van de gang een tweede trap naar grootouders
slaapsalet en daarboven nog eens naar een grote en
schemerige zolder leidde. De /older die voor mij
vol geheimen zat. Tegenover de trapdeur was het
cabinet particulier, dat met zijn ratelende, stroef-
schokkende schuifdeur voor klein en groot het
minst-gewenste en toch onmisbare plekje van 't
gehele huis was. In welke kamer men ook bijeen
was, je wist. dat luide vernomen werd: "hij of zij
moet zich even terugtrekken".

Nu ga ik nog even verder het huis door. Daar de
tuin langs de kleine Zaankamer zo smal was. dat
zelfs een verliefd paartje het niet kon bolwerken
naast elkaar te blijven lopen (verderop sprong het
huis weer meters terug), geleek het, uit 't raam
kijkend, of je op een schip voer. Die vensters vormden
nissen met zithoeken. Als kleuter was het een uit-
verkoren plekje, want je zag 't brede water langs je
golven, dacht vooruit te gaan en verwachtte voort-
durende onder de srote brus door te zullen varen.

Deel van het interieur van cle kleine Zaankamer
mei ~'n schouw
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Heerlijk voor de kinderlijke fantasie waren onder
andere twee grote gravures. De onderschriften
waren natuurlijk abracadabra toentertijd, maar de
voorstellingen waren boeiend: een reusachtige
St.-Bernardshond met gespitste oren over een
watervlak speurend ter ener zijde, en als pendant:
dezelfde hond zichtbaar luid blaffend en tussen zijn
poten - het geredde jongetje. Mijn broer Jan op wie
de voorstellingen een mogelijk nog diepere indruk
hadden gemaakt, vulde deze herinnering nog aan
met: Onder deze prent stond: "To the rescue",
onder de tweede: "safe".

De imposante
schouw van de
grote Zaankamer.
Deze kamer,
feitelijk een
vierkante
aanbouw, bood
zicht op het
noordelijk deel
van de Zaan

Nogmaals de grote Zaankamer, ditmaal met riant uitzicht op de Zaan

De grote Zaankamer gaf door het derde gebogen
raam een prachtige uitkijk Wormerveerwaarts over
de rivier. Zo vertelde mij laatst mijn oudste dochter
hoe het een onvergetelijke indruk op haar gemaakt
had, toen op een donkere avond een molen in de
bocht van de Zaan in brand stond terwijl de wieken
ronddraaiden. Zelf herinner ik me nog hoe in sep-
tember 1914 grootvaders hemelbed in die grote
Zaankamer was gezet en bij de ramen stond.
Natuurlijk als altijd aan drie kanten met gordijnen
afgesloten. Zijn leven liep ten einde, maar niet zijn
humor. Ik had uit Egypte (zie mijn Reisverhaal: op
een Nederlandse mailboot in oorlogstijd) uit alle
bijzondere dingen voor grootvader een struisvogel-
ei meegebracht bij mijn ziekenbezoek. "Wat moet
ik daarmee doen, kind? Maar ja, wat heeft zo'n
oude man nu nodig?....of...(juist kwam de toege-
wijde verzorgster binnen met een geklopt eitje in
advocaat) of 't zou een betere huishoudster moeten
zijn". Deze glimlachte maar wijsjes en bracht het
gesprek op het zonnetje, dat zo mooi zilveren flit-
sen op de Zaan toverde, waarop grootvader meteen
reageerde met: "Je kunt me veel vertellen, ik zie
toch niets door die dichte gordijnen", en tegen mij:
"Kijk jij eens kind, of ze bij vergissing de molen al
in 't kruis hebben gezet (teken van rouw), want ik
ben er nog".
De Zaankanters leefden met hun molens, waarme-
de zij hun blijdschap en leed uitdrukten. Dat zal nu
niet meer zo zijn, nu de stoom de wind heeft ver-
vangen. Maar eeuwenlang brachten de draaiende
wieken der talloze verf-, hout- en papiermolens
leven en welvaart in de bloeiende Zaanstreek en
niet te vergeten ....de walvisvaart. Zo ontlokte de
Zaan aan onze, meestal ernstige Beets het guitige:

Het Y is breed, de Zaan is breed!
Wie wil de Zaan bevaren?
Men vindt er molens bij de vleet
En dikke molenaren.
Maar wie de Zaanse meisjes ziet,
Die let er op de molens niet.

Het Y is breed, de Zaan is breed!
Kom, ga de Zaan bevaren.
De meisjes zijn er net gekleed,
Zoals voor honderd jaren,
Zo vlug van voet en blank van vel,
Ik mag die Zaanse meisjes wel!

Het Y is breed, de Zaan is breed!
Wie wil de Zaan bezoeken?
Czaar Peter droeg er 't Ambachtskleed
En at er pannekoeken.
Maar 't heeft Czaar Peter steeds berouwd,
Dat hij geen Zaanse heeft getrouwd.

Mogelijk is het niet letterlijk weergegeven. Ik zag
het nooit gedrukt, doch hoorde zo vaak het mijn
broer Daan onze lieve moeder toejubelen, dat ik het
een driekwart eeuw onthouden heb.
Op de zolder boven de keuken was ook een licht-
straaltje voor kleuters. Hoe vreemd 't ook mag klinken:



Deel van het interieur
van de keuken.
De keuken bevond zich
vlak achter de kleine
Zaankamer

de trekmangel! In de bak met grote stenen verzwaard,
hebben niet alleen moeder en haar tijdgenootjes,
maar ook de volgende en navolgende generaties
ervan genoten om er, als verzwaring ingezet, en
heen en weer getrokken te worden. De trekmangel
is nu een museumstuk geworden.

Speelgoed
Ook talloos zijn de herinneringen aan de geneugten
van die tijd. De geweldige slee, waar je op bankjes
vis a vis door de sneeuw werd geduwd, de antieke
modekraam met z'n etalagepop met een blauw
satijnen japon met zwarte kraaltjes, de rok wijduit
over de crinoline met golvende stroken (ik denk
van begin 1800; momenteel, 1960, weer enigszins
teruggekeerd in de petticoats).
Het was bij grootmoeder werkelijk een speelgoed-
paradijs; mahoniehouten poppenlinnenkast met
spiegelruiten in de deuren, theestootje in de vorm
van een zandloper, een reusachtig Moeder de
Gansboek dat iedere ochtend in bed genoten werd
om de kinderen nog wat stil te houden, voor oude-
ren een kwartetspel, waar Lyceumscholieren van
thans, veldslagen, staatslieden en kunstenaars van
de Griekse tijd tot de Franse revolutiefiguren, hun
geheugen mee kunnen opfrissen enz.enz.
Het is alles nu verspreid, maar wat ik hier noemde,
kwam in mijn bezit. Ondanks al dat speelgoed
voelde ik me, zonder de broers, toch soms wel heel
eenzaam. Vooral 's zondagmorgens als mijn
grootouders ter kerke gingen. Ik geloof dat groot-
vader wel 50 jaar diaken van de Doopsgezinde
Kerk in de Oostzijde was en daardoor assisteerde
bij de doop, zowel van zijn kinderen als kleinkinderen.
Die ochtenden liep ik verlaten door het grote huis
te dwalen. De geheimzinnige kleine kamertjes
waren zo schemerachtig en roken duf door voch-
tigheid. Nee, dan maar liever de trap opgeklauterd
en zo kon het gebeuren, dat ik op de duistere zol-
der aanlandde, waar ik plots, achter een grote lin-
nenpers heel vaag een speelkameraadje meende te
ontdekken. Ik werd iets van een poppenkind gewaar
en begon te trekken aan een rand waar ik bij kon,
maar het kraakte en verder kwam er geen beweging
in. Maar nu was ik eerst echt verlangend om dat
kind te zien en ik holde naar beneden, waar Bet de
Ronde en haar kameraad Maartje Hottentot in de
keuken van hun kopje troost zaten te genieten.

Nu, de goeie Bet, die wel alles voor het kind wou
doen, en geregeld stofjes kocht uit de modekraam
voor een nieuwe japon, stond dadelijk klaar mijn
wens te vervullen. Maar hoe behoedzaam ze ook te
werk ging, ze moest het trekken in de steek laten.
Het was te gammel, halverwege was mijn kind
slechts te zien. Ik herinner me helemaal niet, hoe
grootvader er toen op gereageerd heeft, maar ik stel
me voor, dat de goeie Bet, die zeker wel een potje
kon breken bij grootvader en grootmoeder, zoiets
gezegd zal hebben van: "Toe. mevrouw, laten we
ons kind dat vriendinnetje maar geven, 't is soms zo
stil voor haar hier in huis". Want de volgende dag
stond ze werkelijk voor me in de winterse huis-
kamer, een poppenmeisje, zo oud als ik zelf, dacht
ik toen. Ze had een lange jurk aan, een bosje kersen
in de ene en een stok in de andere hand. De vele
tekortkomingen zag ik niet. Maar ik had een
speelkameraadje, wat 'n vondst. Ik was niet meer
alleen, ze mocht daar voorlopig blijven en zou de
eerstkomende jaren eindeloze verhalen en confi-
denties van mij moeten aanhoren. Dat kon ze rus-
tig, ik wist dat ze niets zou oververtellen.

Stromend water
Maar nu kom ik nog even terug op een paar haast
ondenkbare toestanden. In de eerste plaats het
drinkwater. Er was daar geen waterleiding en vaag
herinner ik me iets van een soort filtreer-apparaat
in de keuken, waaruit we 't, met houtskool gezuiverde
pompwater als tafeldrank ontvingen. Ik heb zojuist
geïnformeerd bij het Provinciaal Waterleiding
Bedrijf en daar vernomen dat er pas in 1862 in
Zaandam waterleiding kwam bij enkelingen en
denkelijk nieuwbouw. Maar in grootvaders houten
huis zal het wel nooit zijn aangebracht.
Op het groene veldje tussen schuur en keuken
stond de pomp en deze leverde ook de emmers
voor het bad. Dit zinken geval bevond zich in het
kleinste der drie kamertjes, die als wratten zich aan
de grote Zaankamer bevonden. Eén deur voerde
dus het huis in, één deur in de tuin en door die laat-
ste werd het bad dus geleegd in de Zaan. Mijn
grootouders vonden het een rijk bezit. Lang niet
alle Zaankanters konden op zo'n "nouveauté de la
maison" bogen. Maar wij, verwende 20e-eeuwers
schudden onwillekeurig het hoofd: och, och wat
een werk en inspanning moesten onze grootouders



zich in alle dingen getroosten. Het wonderlijke is
dat ik er direct achter denk: en wat hadden ze toen
nog voor alles de tijd en leefden ze rustig.

Tenslotte wil ik nog even over het bekoorlijke witte
hekje langs de Zaan vertellen, over haar gehele
lengte met witte rozen begroeid. Het was een lust
voor de ogen, eindigend met een vlondertje bij
de schuur. Hiervan werd voor de was gebruik
gemaakt, maar ook voor het aanleggen van roei-
bootjes. Moeder heeft vaak met kloppend hartje
daar naar uitgekeken. Zo omstreeks het jaar 1870,
als haar jeugdige aanbidder vanuit Amsterdam in
aantocht was. Grootvader zou dan zeggen: "Ja, ja,
die Daan Goedkoop gaat op vrijersvoeten, weetje!"
De mooie grote schuur verdween helaas, nog vóór
het huis afgebroken werd, want de moderne tijd
brak aan, de stoom deed de molens verdwijnen en
tegenover het keukenraam kwam een lelijke
fabrieksmuur. Fabrieken als van Verkade, de
Gasfabriek enz. verrezen langs de boorden der
Zaan, de meeste koepeltjes verdwenen en daarmee
het aantrekkelijke en de poëzie der Zaanstreek.

Titulatuur
De titulatuur was in een plaats als Zaandam, toen in
1849 mijn grootouders trouwden, voor ons 20e-
eeuwers, ook wat vreemd. De vrouwen van indus-
triëlen werden "Juffrouw" genoemd. Bakker Groot

van de overkant, sprak over grootmoeder als "de
juffrouw van Heyme Vis". Ook de vrouw van ds.
Jesse was "de juffrouw" van dominee. Ik meen, dat
hierop de vrouw van de burgemeester en notaris
een uitzondering maakten.
Op de bruiloft in 1873 van mijn eigen ouders (ik
hoorde het moeder dikwijls zingen, terwijl zij
afwaste) was er een voordracht van een dienstbode
met tulen muts en brede strik onder de kin (tot 1917
droegen mijn meisjes die ook nog zo), die de bruid
toezong:

'k Liep laatst in de Kal verstraat
Daar kwam ik een besteedster tegen.
Die vroeg: Meisje, waar kom je vandaan?
Ben je soms om een dienst verlegen?
Wil je gaan dienen als meid alleen,
Ga dan naar Juffrouw Antje heen!
.................................(bis)

Naschrift:
Dit gedeelte van de jeugdherinneringen van wijlen
mevrouw E. Cornelissen-Goedkoop (geschreven in
1960) werd welwillend toegezonden aan mr. F. J.
Wytema door mr. D. Vis te Bergen. De interieur-

foto 's dateren uit het begin van deze eeuw.

Westzijde 84
door Werkgroep Historie van Wijkoverleg
Oud-West

In dit artikel staat de schijnwerper op het
huis Westzijde 84 in Zaandam. Als Werk-
groep Historie van Wijkoverleg Oud-West
willen wij hiermee inzicht geven in de
ontwikkeling van het pand en zijn omge-
ving, de bewonersgeschiedenis, de relatie
tot de naam van het tegenoverliggende
Wijnkanspad en tenslotte de achtergronden
van het nieuw gebouwde pand als voor-
beeld van historiserend bouwen. Het onder-
deel in dit artikel betreffende de herbouw
van het pand is van de hand van de heer
Piet van Nugteren.

De naam Wijnkanspad verklaard
Tot op heden was de oorsprong van de naam van
het Wijnkanspad onbekend. Door middel van onder-
staande aktes geven wij een beeld van de beide
namen die het Wijnkanspad heeft gehad. We weten
dat het pad zowel Schoenpad als Wijnkanspad
werd genoemd. Omstreeks 1709 verdween de
naam Schoenpad uit de aktes en werd alleen nog
van het Wijnkanspad gesproken.
Als eerste bewoner van het molenpad treffen wij
Jacob Pietersz. Schoen aan.

Deze Jacob staat in 1628 in het maatboek vermeld:

5-.'

Ook in het maatboek van 1649 wordt hij nog steeds
vermeld:
Jacob Pietersz. Schoen sijn worff 66 roeden
noch sijn molen worff 94 roeden

In 1640 verkoopt Willem Fransz. een huis en erf,
staande en liggende achter Jaap Schoen, aan Anna
Jans, weduwe, voor f 785,-. (TA. 1575)

In 1646 wordt voor het eerst de naam Schoenpad
gebruikt:
Cornelis IJsbrantsz. koopt huis en erf van
Thieleman Heyndriksz. op Schoenpad voor f 675,.
Belend ten oosten Dirk Jacobsz. Voocht en ten
westen blancke Jan. (TA. 1578)



Jan Abraham Oosterhoorn verkoopt in 1664 als
voogd van Hillegont Cornelis, wed. Willem
Joresz., erf op Jacob Schoenpad aan Pieter
Cornelisz. voor f 195,-. Belend ten oosten Arian
Jansz. Pitt en ten westen de verkoper. (T.A. 1583)

In de dorpsrekeningen van 1679 staat het Jaep
Schoenspatt als officiële padnaam geregistreerd.
Jacobs zoon, Pieter Jacob Schoen, woonde in dat
jaar op het pad als bewoner van het eerste huis. Zijn
moeder woonde toen naast hem.

XT
De naam Schoenpad komen we tot 1709 tegen.
Behalve dat het pad Schoenpad wordt genoemd,
komt vanaf 1662 ook de naam Wijnkanspad voor:
Jan Jansz. Uff verkoopt erf op Wijnkanspad aan
Sebastiaan Huijs voor f 700,-. Belent ten oosten de
dwarssloot en ten westen Dieuwer IJsbrants, wed.
Gijsbert Pietersz. Gijsen. (T.A. 1588)

Het is duidelijk dat de naam Schoenpad van de
eerste bewoners van het pad was afgeleid, maar tot
op heden was de oorsprong van de naam
Wijnkanspad niet bekend.

Westzijde 84: 'De Wijnkan'
Tegenover het pad lag in de Molenbuurt aan de
Zaanzijde een huis en erf genaamd 'Wijnkan'.
In 1682 wordt deze naam voor het eerst in een akte
genoemd:

.. Marij Jellis wed. wonende tot Zardam ten behoeve
van haer en van haere kinderen verklaren op te
dragen en te transporteren bij desen een huijs en
erve staende en leggende tot Zardam anden dijck
genaemt Wijkan belent ten Zuijden Jacobsz.
Brooker c.s. en ten noorden Nee l Cornelis item een
erff gelegen agter het voorz. huijs op offande Saen.
(V.B. 1628, akte nr. 76)

Het huis - een bierstekerij - stond ten noorden
van de doopsgezinde vermaning op de plaats van
het huidige pand Westzijde 84, recht tegenover het
Wijnkanspad. Reeds in 1622 wordt het pand
vermeld in een transportakte:
Jelle Jansz. koopt huis en erf van wed. Griet
Gijsbertse voor de prijs van 2987 carolische
guldens. Belent ten noorden Cornelis Jacobsz.
Kuyper en ten zuiden Cornelis Michielsz. (T.A. 1570)

Jelle Jans c.s. bezit volgens het maatboek van 1628
een erf van 51 roeden:

Jelle Jansz., geboren in 1598, begon hier een bier-
stekerij, een handel in bieren en wijnen. Jelle gaf
zijn bierstekerij de naam 'de Wijnkan'. In 1632
wordt hij voor het eerst genoemd als biersteker.
(T.A. 1574) Daarnaast was hij ook makelaar, getui-
ge de vele transportaktes waarin hij huizen, erven
en land koopt en verkoopt. Hij werd in het haard-
stedenregister van 1644 hoog aangeslagen.
De naam 'Wijnkan' wordt vervolgens in aktes
meerdere malen vermeld:
In 1684 verkoopt wed. Claes Claesz. huis en erf
aan Aris Claesz. v.d. Veer, in de Molenbuurt achter
het huis waar de Wijnkan uithangt. (T.A. 1588)
en in 1712: Aafje Pieters, jonge dogter, wonende in
de Molenbuurt achter de Wijkan, (doop- en trouw-
boek). Na het overlijden van Jelle Jansz. verkopen
de erfgenamen in 1682 huis en erf, genaamd de
Wijnkan. (T.A. 1685)
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Hoe de 'Wijnkan' er in de tweede helft van de
achttiende eeuw uitzag, is goed te zien op de
zogenaamde 'Westzijde-rol'.

Het pand en zijn omgeving

fragment Westzijde-rol

Tekening van J. de Beijer
uit 1751 (fragment)
Ten noorden van de
doopsgezinde vermaning
is het pakhuis zichtbaar.

Links zijn de twee
tussenpanden en
het pakhuis aan de
Zaan zichtbaar.
Gravure H. de Leth
(Zaanlandsche
Oudheidkundige
Verzameling n r.
146)

Gezicht op de B innen-
Zaan, de Hervormde Kerk,
de Doopsgezinde Kerk en
de meelmolen
'De Ruyter'. Tekening
achttiende eeuw.
(Zaanlandia
Illustrata 117)

Het was het vierde huis ten zuiden van de meel
molen de Ruyter, direct ten noorden van de doops-
gezinde vermaning.
Het erf waarop het huis stond, liep door tot de
Zaan. Aan de Zaan stond tot 1781 een pakhuis dat
bij de bierstekerij hoorde.

Tussen het huis aan de weg en het pakhuis aan de
Zaan stonden nog twee huizen die op de gravure
van H. de Leth goed zichtbaar zijn.

De situatie na 1781, als het pakhuis is gesloopt, is aan-
gegeven op onderstaande tekening van de Binnenzaan.

Ten noorden van het pand van de doopsgezinde
kerk ligt het pand Westzijde 84 (kadastraal
nummer 833). Op deze kaart is de korenmaten
De Ruyter met de haven zichtbaar. De wegsloot
is nog aanwezig.

Het huis krijgt een nieuw kadastraal nummer
(476). We zien een breder huis dan op de kaart
van 1817. Ook is er een achterhuis gebouwd.
De wegsloot en de molen zijn verdwenen.
De HBS staat op de plaats van molen
De Ruyter. Het Ruyterveer is nog steeds water.
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Op de huisnummerkaart zien we twee panden:
nr. 82 en 84. Het Ruyterveer is gedempt.

De HBS is de meubelzaak van Schuijt geworden.
Erachter zien we het oorspronkelijke schoollo-
kaal aan de Zaan. Het Ruyterveer is bebouwd.
De Vertoeving staat achter nr. 84.

Huiseigenaren en bewoners
In 1731 worden er verpondingslij sten van de huizen
van Westzaandam gemaakt door de gemeente.
De betreffende panden krijgen de nummers 777,
778, 779 en 780.

pakhuis

zaan

779 780 778

Schematische weergave van de situatie rond
1730. De getallen zijn verpondingsnummers.

Samen met notariële aktes en kadastrale gegevens
vormen de verpondingsboeken een bron van informatie
betreffende de huiseigenaren. Hieronder geven wij,
voor zover bekend, een overzicht van de eigenaren van
de vier panden. Het huis aan de weg en het pakhuis
behoorden bij elkaar en waren in bezit van één eigenaar.

Situatie tot 1649
1588 maatboek: Jan Willemsz. (58 roeden)
1614 maatboek: Jan Willem Sijbrantsz.
1622 Jelle Jans koopt huis en erf in de

Molenbuurt van Grietje Gijsbert en haar
zoon Gijsbert Jansz. voor 2987 car.
guldens. (T.A. J570)

1627: kaart Dirck Gerritsz, Langertdijck: Jelle Jansz.
1628 maatboek: Jelle Jansz.
1635 kaart J.J. Backer/Dirk Taensz.. Verdoes:

erf 34. Jelle Jansz./Gerrit Cornelisz./Claas
Claasz. Stuurman

1644 haardstedenregister: Jelle Jansz.
1649 maatboek: Jelle Jans (34 roeden)

Verpondingsnummer 777/778
Kadasternummer F 833
Huisnummer 1809: wijk 8 nr. 832

1829: wijk 8 nr. 710
1850: wijk 8 nr. 710
1880: H 48
1890: H 81/81a
1900: 82/84

777: Huis en erf 34 roeden. 778: pakhuis.
1682 Schout en schepenen ende gerechte in de

banne van Westzanen presenteren uit
kracht van vrijwillige aangifte ende repiedi-
atie wech boedel ende goederen gedaan t.b.v.
de best gerechte crediteuren van Jan Jellisz.
en zijne huysvrouw tot Sardam overleden,
te verkopen een huis en erf staande en leggen
de tot Sardam in de Molenbuurt aan de wegh.
(Zaan staat door gestreept) genaamt de Wijkan.
Belent ten zuiden Jacob Claes Brokers kinderen
en ten noorden Neel Cornelis, wed., met een
erf op de Zaan. En is koper gebleven Aris
Maarsen voor Marie Jellis zijn kinderen, f 2120,-
(VB. 1685)

1731 Verponding: Hendrik Claasz. Heijn
1780 Wed. Hendrik Hendriksz. Heijn
1781 Hendrik Hendriksz. Heijn verkoopt aan de

doopsgezinde gemeente een huis, erf en pak-
huis voor f 4200,-. Belend ten noorden Claas
Claasz. Buijs en ten zuiden de Nieuwe Vermaning.

1781 Pieter Semel koopt pakhuis om af te breken
in Molenbuurt aan de Zaan voor f 201,-.
Belend ten zuiden de nieuwe vermaning en
ten noorden de sloot van het Molenglop.
(V.B. 1784)

1812 Pieter Corver Pietersz.
1815 Klaas Bleeker
1847 JanGruijs
1853 Pieter Bruntink
1866 H.G. van Aken



Bewoners nr. 82
1897 Wed. J. Dorpema-Stam - particuliere

Mej. J. Dorpema - onderwijzeres
1920 Wed. G. Vonk - particuliere

I. Vonk - kantoorbediende
1935 J.J. Vonk - loodgieter
1964 Wed. T. Vonk-Terweij

Bewoners nr. 84
1880 H.G. van Aken - winkelier in galanterieën/

verkoop van gedistilleerd
1897 G. Vonk - koperslager
1920 P. Kee - winkelier in kaas, enz.
1935 S. Brand - sigarenmagazijn "Deli"

Mej. M. Thesing - kruidenier
1941 S. Brand - sigarenwinkelier

M.N. de Haan - rijksambtenaar
1961 W. Buntsma - sigarenwinkelier/kruidenier
1982 Naaimachinehandel Singer
1983 Damesmodezaak'Manouk'

Bewoners nr. 84A
1937/51 M. Thesing - winkeljuffrouw

Verponding 779
17 Roeden. 1734/1784

De Gemeente van de Nieuwe Vermaning

Verponding 780
1684 Sytje Maarten Heemskerk, wed. Claas Claesz.,

verkoopt aan Aris Claesz. v.d. Veer huis en
erf in Molenbuurt + W achter het huis waar
de wijnkan uithangt. Belend ten zuiden een
gemeen pat, ten noorden Gerrit Claasz.
Groenvelt en ten westen en oosten de eigenaars
van het huis de wijnkan (100 silvere ducatons).
(TA. 1588)

1684 Aris Claesz. v.d. Veer verkoopt aan Pieter
Barents -schoolmeester- huis en erf achter
de wijkan voor f 315,-. Belend ten zuiden
gemene padt, ten noorden Gerrit Claas
Groenvelt en ten westen en oosten eigenaars
van de wijnkan. (T.A. J588)

1734 De kinderen van Pieter Barendse
1749 Pieter Dirksz. Kat
1765 Trijntje Cornelis, wed. Pieter Dirksz. Ken,

verkoopt aan Claas Sem huis en erf in
Molenbuurt voor f 225,-. Belend ten oosten
Hendrik Claasz. Heyn, ten westen de diac.
Doopsgezinde gemeente en ten zuiden de
Vermaning. (T.A. 1606)

1766 Claas Sem verkoopt aan Jacob Speets huis
en erf in de steeg benoorden het Ver.
Doopsgez. Predikhuis voor f 230,-. Belend
ten oosten Hendrik Heyn en ten westen
diaconen doopsgezinde gemeente. (T.A. 1606)

1778 De Otter. Testament wijlen Jacob Speets:
huis en erf in Molenbuurt. Koper Pieter Corver
voor f 155,-voor de Verenigde doopsgezinde
gemeente te Westzaandam. Belend ten westen
Hendrik Heynis en ten zuiden de nieuwe
vermaning. Verhuurd. (V.B. 1786)

Kadaster F 833
1832 Huis en erf. Klaas Bleeker - zeilemaker.
In 1844 stichting. Wordt F 833: huis.
In 1845 stichting. Wordt F 1489: huis, erf en
schuitenhuis.
In 1848 scheiding en stichting. Wordt F 1489: huis
en erf. Guurtje Bleeker, vrouw van Hendrik Zwartsluijs.
In 1849 verkocht aan Jan Gruijs - koopman.
In 1854 verkocht aan Pieter Brunlink - koopman.
In 1854 stichting woning. Wordt F 1626: huis en
F 1627: huis en erf.
In 1867 verkocht aan Hendrik Gerhard van Aken -
winkelier.
In 1895 hermeting en stichting. Wordt K 476: huis
en erf.
In 1898 verkocht aan Gerrit Vonk - koperslager en
metaalgieter - (deze had op het Wijnkanspad een
pakhuis en erf).
In 1927 stichting. Wordt K 476: huis, schuur en erf.
In 1928 verbouwd. Wordt K 476: huis, schuur en erf.
In 1934 scheiding. Jacobus Jan Vonk - loodgieter,
Izak Vonk - koopman, en Alida Elisabeth Vonk -
kantoorbediende.
In 1935 scheiding. Izak en Alida Elisabeth Vonk.
In 1935 scheiding. Izak Vonk.
In 1968 verkocht aan de Doopsgezinde Gemeente
te Zaandam.
In 1970 vernieuwing.
In 1982 sloop. Wordt K 9960: kerk, winkel, tuin,
erf en zaal.

VERKOOPHUIS,
Z A A N D A M , Westzij.de,

Voor hel St. NICOLAASFEEST zijn voorhanden
ccnc zeer m'oote verscheidenheid

NIEUWIGHEDEN,
io Galanterie», Byoulcriün, Kindcrspcclgocd, cuz,

V;m al' Maandag 10 November zal de étalagg
gereed zijn en noodig* ik mijne geëerde begun-
stigers tot een herhaald bezoek beleefd uit.

H. C. VAN AKEN.

Advertentie uit circa 1880 van H.C. van Aken

Z A T E R D A G 19 J A N U A R I 1895m iw
vnn het MAGAZIJN van

WATER- en GASLEIDINGARTIKELEN,
alsmede van Huishoudel i jke Benoodigdlicden

in Blik, Koper, Nickel en Geëmailleerd.
L A M P E N .

ELECTRISCHE SCHELLEN en wat daartoe behoort.
G. V O N K ,

ZAAM»All, WcMziJde II 81. nttw der Zaanl. WatorL

Advertentie uit januari 1895 waarmee G. Vonk
zijn winkelopening aankondigde



Eind J 982 kondigde
naaimachinehandel
Singer in de dagbladen
de verhuizing naar
Westzijde 84 aan

Singer is verhuisd
van de Gedernpte Gracht naar de

Westzijde 84 in Zaandam.
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Bouwvergunningen
In 1904 vergunning aan G. Vonk voor verbouw.
In 1926 bouwvergunning aan I. Vonk voor een
schuur. In 1963 vergunning aan W. Buntsma voor
een lichtreclame.

Opname uit 1989 van de zuidgeve/

Herbouw Westzijde 84
De doopsgezinde gemeente werd eigenaar van het
pand op 26 oktober 1967. Tot 1989 werd het verhuurd
aan diverse ondernemers.
De eigenaar besloot het pand te slopen om in his-
toriserende stijl te bouwen. Helaas besloot men niet
tot restauratie over te gaan, noch tot uitgebreid
documenteren van het pand. De architect van het
nieuwe pand, Piet van Nugteren, beschrijft hier-
onder de achtergrond van de nieuwbouw.

WESTZIJDE 82-84 IN 1970

BEGANEGROND

23 BD 2D 190 33 195 2D 195 2D 195 20 125 2O

VERDIEPING

1. sigarenwinkel
2. Vivo-winkel
3. opslag
4. opslag
5. keuken
6. woonkame
7. woonkame
8. slaapkame
9. badkamer
10. slaapkame
11. slaapkame
12. overloop
13. overloop

Bouwtekening Westzijde 82-84 in 1970 Het nieuwe, hedendaagse uiterlijk van Westzijde 34



Na het vertrek van de laatste huurder, kreeg bouw-
bedrijf IJskes opdracht wat herstelwerkzaamheden
uit te voeren. Bij het uitpeilen van de noordwand
bleek het pand in zeer slechte staat te verkeren.
In dat stadium raakte ik bij het pand betrokken.
Samen met mensen van het bouwbedrijf heb ik het
pand onderzocht. De conclusie van dit onderzoek
was dat het pand te slecht was om op te knappen en
dat er meer moest gebeuren dan alleen herstellen.
Daar het pand niet op de Monumentenlijst voor-
kwam, was er geen mogelijkheid tot subsidiëring
voor een eventuele restauratie.
Een mogelijkheid was hier een nieuw winkelwoon-
huis neer te zetten in een hedendaagse architectuur.
Dit vond ik jammer daar er dan een beeldbepalend
pand zou verdwijnen. Een tussenoplossing was
nieuwbouw in historiserende stijl. Hiermee was de
eigenaar ook ingenomen, evenals de gemeente.
Wel was weer een keuze nodig omdat het pand in
1904 van woonhuis tot winkel was verbouwd:
Moest de winkel gehandhaafd blijven of niet?
Ik heb toen voorgesteld er weer een woonhuisgevel
van te maken met gebruikmaking van de
Broekertopgevel. De raampartijen in de voor- en
zijgevel heb ik gereconstrueerd uit het schuifraam
in de topgevel dat nog aanwezig was: Empire eer-
ste kwartaal negentiende eeuw.
Aan de hand van deze gegevens heb ik een plan
gemaakt voor een nieuw te verhuren pand met op
de begane grond en de verdieping aan de voorzijde
verhuurbare ruimten en op de verdieping aan de
achterzijde een ruimte voor de jeugd van de doops-
gezinde gemeente.

Het geheel kon niet in houtskeletbouw uitgevoerd
worden daar dit een te kostbare zaak werd. Daarom
is de constructie en de afwerking binnen op een
hedendaagse wijze gemaakt. De gevel is afgewerkt
met houten weegdelen. Tijdens de bouw werd de
huurder bekend, zodat de begane grondindeling
definitief kon worden vastgesteld.
Ik heb intensief overleg gehad met de pr-afdeling
van Uitzendorganisatie Manpower, de huurder,
in verband met de lichtbakreclame op de gevel.
Door wat omzettingen in het logo en het weglaten
van een grote brede lichtbak, is er een aanvaardbaar
compromis gevonden voor deze reclame.
Bij de sloop van het pand ging het mij wel aan het
hart vroeg-achttiende-eeuwse onderdelen te moeten
weghalen en deze te vervangen door een totale
hedendaagse constructie, maar gezien de financiële
situatie was dit de meest haalbare oplossing.
Zo kon dit beeldbepalende pand in de Westzijde,
bekend als nr. 84 behouden blijven.

Bronnen:
- maatboeken
- notariële archieven
- verpondingsregisters
- kadaster Amsterdam
- kaarten 1627 en 1635
- K. Woudt/J.J. Zonjee: Blees aan de Westzijde
- Zaanlandia Illustrata
- Zaanlandsche Oudheidkundige Verzameling
- Zaanlandsche Courant
- archief werkgroep Historie Oud-West
- archief Schipper - Verbeek - Zijlstra

Hoewel het ai weer enige maanden geleden is
dat bouwbedrijf Somass uit Wormer de eerste
Zaanhoutprijs ontving, willen we deze prijsuit-
reiking toch nog even in de herinnering terug-
roepen. De (wissel)prijs is een initiatief van de
Zaanse houthandel, verenigd in de afdeling
Zaanstreek van de Vereniging van Nederlandse
Houtondememingen, kortweg 'De Zaanse
Houtkoopers' genoemd. Op deze wijze wil de
Zaanse houthandel jaarlijks de aandacht vesti-
gen op innoverende of aansprekende onderne-
mingen of projecten in hout. De prijs bestaat uit
een oorkonde en een 'makelaar' waarbij de laat-
ste het verbindingsstuk symboliseert tussen het
heden en verleden.

Somass ontving de prijs uit handen van J.
Zijlstra van het comité van aanbeveling. Als toe-
lichting gaf Zijlstra dat Somass zijn sporen in de

houtverwerking heeft verdiend. „Het is een
bedrijf met veel ervaring, dat initiatieven neemt
om houtverwerking te promoten. De onderne-
ming gaat creatief om met de problemen die een
rol spelen in het bouwproces." Ook voorzitter
H. Gras van De Houtkoopers onderstreepte nog
eens het belang van de Zaanse houthandel.
„Deze grondstof die in alle bouwmethodes past
en in elke denkbare vorm te creëren is, soms
zelfs onmisbaar is, dit materiaal verdient een
prijs", aldus Gras. Ge Sombroek van Somass
had een duidelijk slotwoord. „Bij de bouw pro-
beren we altijd de sfeer van het hout terug te
brengen. Er is al veel houtbouw verdwenen
door de vernieuwingsdrang. Zaanstad begint al
te lijken op een doorsnee gemeente. Houten
huisjes en de daarbij behorende paadjes kunnen
versterkend werken. De karakteristieke Zaanse
bouw willen we terugbrengen."



Doctores, meesters, apothecars en artsen
door F. van Soeren

Bij een zoektocht naar feiten uit de negen-
tiende-eeuwse Zaanse geneeskunde zijn
een aantal verbazingwekkende toestanden
en een aantal markante medici getraceerd.
De Bataafse Republiek hief de gilden op,
Napoleon sloot de universiteiten, maar de
Zaanse medici organiseerden zelf het
medisch onderwijs voor hun leerlingen in
het gezelschap 'Vlijt bouwt Kunst'.

Oost- en West-Zaandam hadden te kampen met een
ongekende toevloed van chirurgijns, vroedmeesters
en doctores medicinae die een harde strijd om het
bestaan moesten voeren.
In het Koninkrijk der Nederlanden werd na 1813
het medisch onderwijs gereorganiseerd en naast
de universitaire opleiding tot doctor medicinae
werden er klinische scholen gesticht voor de op-
leiding van heel- en vroedmeesters, apothekers en
vroedvrouwen.
De Provinciale Commissie voor Geneeskundig
Onderzoek en Toezicht te Haarlem regelde de
vestiging van de medici en controleerde de prak-
tijkvoering in de Zaanstreek. Groot werden de
problemen voor de gemeentebesturen en de medici
bij het uitbreken van epidemieën zoals de cholera,
de tyfus en de pokken. Voor dié tijd werd er gestruc-
tureerd opgetreden, hoewel de patiënten verloren
waren daar er geen adequate therapie bekend was.

T A R I E F
voor Vroedmeesters ten platten Lande.

Opgemaakt ingevolge belluit van Z. M. van den 3i Mei 1818.

A- Gewone Verlosjingen,

Bij de Ingezetenen der i* Clajfe

B. Buitengewone, dat is: die , ten gevolge eener Confultatie met een

anderen Vroedmeester, getermineerd worden,

Bij de Ingezetenen der l« Clasfe . .
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Kerbert en Tobbe
Thorbeckes wetten met betrekking tot de medische
opleiding, praktijkvoering en geneeskundig staats-
toezicht, uitgevaardigd in 1865, brachten een een-
vormige universitaire opleiding tot stand met als
resultaat een nieuwe functionaris: de arts.
Markante medici heeft de Zaanstreek altijd gehad.
In Koog-Zaandijk waren dat de leden van de fami-
lies Kerbert en Tobbe.
Coenraad Kerbert I schreef een verhandeling over
breuken en een eveneens met goud bekroonde
verhandeling over aderlaten. Dr. J.J. Kerbert, zijn
kleinzoon, schreef een levenswerk in drie delen:
Het Repertorium voor Geneeskundige Praktijk.
De chirurgijns Tobbe, -Hendrik II, III en IV- waren
bekende heel- en vroedmeesters en bovendien
apothekers te Zaandijk.

Afdeling Zaanland
In 1865 organiseerden de Zaanse artsen zich in de
afdeling Zaanland van de Nederlandse Maat-
schappij voor Geneeskunst. Ze vergaderden in de
Waakzaamheid te Koog en dankzij de bewaarde
notulenboeken kennen we hun doen en laten.
Landelijke bekendheid kreeg vooral dr. A. Sasse,
een van de eerste antropologen (!?) in Nederland,
bekend om zijn schedelmetingen. In Wormerveer
praktiseerde vanaf 1879 dr. P.C. Korteweg, die na
1900 samen met zijn Krommenieër collega Schoo

belangrijk onderzoek zou doen op
het terrein van de malaria.
Veranderende verhoudingen leidden
in 1898 tot een ziekensfondsstrijd in
Koog-Zaandijk.
De negentiende eeuw was, in tegen-
stelling tot wat men zou denken, een
tijd van grote maatschappelijke ver-
anderingen en van medische voor-
uitgang.

Deze Zaanse medische feiten worden,
uitvoerig gedocumenteerd, binnen-
kort gepubliceerd onder boven-

C% vermelde titel. Besprekingen over
de publicatie zijn inmiddels gaande.

De vroedmeester-tarieven
anno 1818



De roemruchte tijd van het verblijf van
Peter den Groten ten onzent doorj. schipper
Het korte verblijf van Czaar Peter van 18 tot
25 augustus 1697 in het bescheiden huisje
van de smid Gerrit Kist aan het Krimp heeft
in de afgelopen 300 jaar gezorgd voor
het bezoek van duizenden uit binnen- en
buitenland aan dit nu schee/gezakte huisje.
De vroegere gemeentearchivaris van Zaan-
stad, de heer J.J. Zonjee, heeft in 1973
(herdruk 1982) over de lotgevallen van het
huisje en over de vele hooggeplaatste
bezoekers een bijzonder leesbaar boekje
geschreven.

Hij beschrijft hoe aan het einde van de achttiende
eeuw, op advies van de Amsterdamse uitgever van
prenten, E. Maaskamp, het huisje in eigendom
geraakt van J.A. Buising, een Zaandamse hotel-
houder, die de tijdelijke woning van de grote Czaar
onder de aandacht brengt van toeristen.

Amsterdam als wereldhandelsstad trok toen al veel
buitenlanders die de bezienswaardigheden van de
stad, zoals het raadhuis op de Dam, de oude Beurs,
het Rasphuis en de kerken bezochten. Om hen een
frisse neus te doen halen, de grachten stonken toen
erg omdat ze als riool werden gebruikt, werden
voor hen zeiltochtjes georganiseerd naar Broek in
Waterland en naar Zaandam om de groen geschil-
derde huizen en de vele molens te bekijken.

Groten der aarde
Een aantal van de buitenlanders legde hun ervaringen
in Holland vast in reisbeschrijvingen, waarin steevast
ook het bezoek aan het huisje van Czaar Peter werd
vermeld. (1) Ook de toenmalige groten der aarde
brachten bij een verblijf in Nederland meestal een
bezoek aan Zaandam en het Czaar Peterhuisje, zoals
in 1780 graaf Orlow, commandant van de Russische
vloot, in 1781 keizer Jozef II van Oostenrijk en in
1782 de Russische troonopvolger Paul Petrowitsj.
Na de Franse Revolutie en de Bataafse Republiek
toonden de Franse keizer Napoleon Bonaparte en
zijn broer Lodewijk Napoleon belangstelling voor
het nederige onderkomen van de Czaar aller Russen.
Na de val van Napoleon was het in 1814 koning
Willem I, die samen met de Russische keizer
Alexander I het huisje van diens voorvader bezocht.

Anna Paulowna
In 1818 verkoopt Buising het huisje met alles wat
zich daarin bevond aan koning Willem I, die het 14
dagen later schenkt aan zijn schoondochter, Anna
Paulowna, grootvorstin van Rusland. Door deze banden
tussen de Nederlandse en Russische vorstenhuizen
wordt Zaandam vele malen bezocht door leden van
de Russische adel. Zo bezocht prins Anatole Demidoff
Zaandam waarschijnlijk in 1856, in elk geval schonk
hij toen een schilderij vervaardigd door de Oosten-
rijkse schilder Aristide Oeconomo (2), voorstellen-
de Czaar Peter een roer vervaardigend, welk schilderij
nog steeds in het Czaar Peterhuisje hangt.

Schilderij op doek,
afmeting 44x54 cm,
vervaardigd door
Aristide Oeconomo,
voorstellende Czaar Peter
een roer vervaardigend.



Zilveren Czaar Peterlepel,
ware grootte.
(Foto H.H. Hackmann)

Na het overlijden van Anna Paulowna in 1865
wordt het huisje eigendom van prins Hendrik, die
het op zijn beurt in 1882 nalaat aan zijn broer
koning Willem III. Vier jaar later in 1886 schenkt
deze aan keizer Alexander II van Rusland het huisje
met inbegrip van alle onroerende zaken, waaronder
het bovengenoemd schilderij.

Zilversmid Schoorl
De laatste decennia van de vorige eeuw bezochten
veel vreemdelingen (het woord toeristen was toen
nog niet uitgevonden) de stad Amsterdam. Vooral
kwamen er veel Engelsen en Amerikanen voor een
bezoek aan het in 1885 geopende Rijksmuseum
met zijn beroemde collectie schilderijen van zeven-
tiende-eeuwse meesters. Nadat in 1863 de stoom-
bootverbinding Amsterdam-Alkmaar was geo-
pend, konden zij eerst in Zaandam het Czaar
Peterhuisje bezoeken om vervolgens op weg naar
Alkmaar een tussenstop te maken in Zaandijk.
Daar was in 1892 het Zaanlands Museum onderge-
bracht in het toenmalige raadhuis. De plaatselijke
zilversmid Gerardus Schoorl had achter een raam
van de boerderij Zaanhoeve, tegenover het raadhuis
gelegen, een etalage ingericht met kleine zilveren
voorwerpen, die zoals hij in een rondschrijven liet
weten 'als gravure en drijfwerk de roemruchte tijd
van het verblijf van Peter de Groote ten onzent'
weergaven. Met deze zilveren voorwerpen bedoelde
Schoorl waarschijnlijk kleine modellen van het
Czaar Peterhuisje en zilveren lepels, bekroond met
de beeltenis van Czaar Peter, de linkerhand steunend
op een roer en in de rechterhand een bijl houdend.

Toen een aantal jaren later, in 1897, het korte
verblijf van de Czaar aan Zaandam 200 jaar eerder,
met vele festiviteiten werd herdacht, zal Schoorl
veel van dit kleine zilverwerk hebben verkocht.
Voor de figuur van Czaar Peter op de lepel had
Schoorl zich geïnspireerd op het eerder genoemde
schilderij van Aristide Oeconomo.
Bezien wij het schilderij nog eens nauwkeurig, dan
blijkt dat de Czaar zich niet bevindt in een houten
huis of schuur, maar waarschijnlijk in een stenen
woning op de Admiraliteitswerf in Amsterdam,
waar hij enige maanden verbleef. In het witgepleister-
de vertrek is links een sloep te zien en rechts zit een
secretaris aan een tafel met een groen saai kleed te
schrijven.

Ook na het feestjaar 1897 werden de Czaar
Peterlepels kennelijk verkocht, want in de catalogi
van de Zaanlandse Zilversmederij van 1903, 1904
en 1912 worden ze genoemd en afgebeeld.
Maar als goede zakenlieden mikten zij tevens op de
herdenking van het tweede bezoek van de Czaar
aan Zaandam in 1717.
Het zou echter anders lopen. In 1914 brak de Eerste
Wereldoorlog uit en in april 1917 volgde de revo-
lutie in Rusland, hetgeen leidde tot de dood van de
keizerlijke Russische familie. Toch bleef een der-
gelijke herdenkingslepel van de Czaar, gemaakt in
de periode 1914-1918, in de familie Schoorl

bewaard. Deze lepel was te zien op de tentoonstelling
'Zaanse Zilversmeden' die in 1993 in het
Molenmuseum werd gehouden.

Koperen mallen
Bij de voorbereiding van de Czaar Peterfeesten in
1996 ontstond de gedachte om de Czaar Peterlepel
te doen nagieten. Het toeval wilde dat de heer
Albert Heijn mij in het najaar van 1995 schreef dat
de heer F. W. Brom, van de juweliersfirma Steltman
te Den Haag, in het bezit was van zeer veel koperen
mallen die eerder eigendom waren geweest van de
in 1973 opgeheven Zaanlandse Zilversmederij te
Haarlem. Na lang zoeken vond de heer Brom de
mallen van de drie onderdelen van de lepel, namelijk
de bak, de steel en de bekroning met de figuur van
de Czaar. De tijd drong, maar in juli 1996 werden
50 zilveren lepels geleverd, die door de Rotary-
club Zaandam aan haar leden werden verkocht ten
behoeve van een sponsoractie voor het kinder-
ziekenhuis te Severomorsk, een voorstad van Moer-
mansk. Voor de deelnemers en hun begeleiders aan
de fietstocht Moermansk-Zaandam vervaardigde
de heer Brom een zilveren herinneringsbroche,
waarin de figuur van Czaar Peter was verwerkt

Zilveren Czaar
Peter-broche, ware
grootte, aangeboden
aan de deelnemers
en officials van de
fietstocht Moermansk-
Zaandam, van 9 juli
tot 7 september 1996.
(Foto H.H. Hackmann)

Naast de herinnering
aan de gezamenlijke
tocht van Russen en
Nederlanders, zijn deze
broches een blijvend
symbool voor de eeu-
wenlange banden tussen
Rusland en de Zaanstreek.

Noten

1. In 1919 won J.N. Jacobsen Jensen een prijs-
vraag, uitgeschreven door het Genootschap
Amstelodanum, met een verhandeling over de door
vreemdelingen voor 1850 vervaardigde reisbe-
schrijvingen over Nederland. In de 382 door hem
genoemde boeken werd 83 maal een beschrijving
van een bezoek aan Zaandam en het Czaar
Peterhuisje opgenomen.

2. Aristide Oeconomo, in 1821 te Wenen geboren,
opgeleid aan de kunstacademies te Wenen en
Venetië, was een gevierd portrettist. Sinds 1881
woonde en werkte hij in Athene, waar hij in 1887
overleed.



Op zien komme ..... Berichten uit het Zaans Museum

Van schets tot realisatie
Wie nu langs de Zaanse Schans rijdt, ziet dat het Zaans Museum langzaam
maar zeker gestalte krijgt. Het casco van het gebouw is al voor een groot deel
zichtbaar. De fundamenten zijn gereed. Het storten van de betonnen binnen-
muren op de begane grond nadert zijn voltooiing. Daardoor is de lay-out van
de entreehal, de vide, de tijdelijke tentoonstellingsruimte, de studie- en gehoor-
zaal, de kantoren, het depot en het opgaande deel van de ruimte voor de vaste
opstellingsruimte al heel goed te zien. Het museum krijgt een koperen dak, dat
na verloop van tijd prachtig turkoise groen zal kleuren. In september is de
oplevering van de glasdichte ruwbouw en rond de kerst volgt de oplevering van
het gebouw. Tot september 1998 is er dan tijd om de museale inrichting te ver-
zorgen, waarna het museum voor het publiek kan worden opengesteld.

Van idee tot vorm
Het piept, het kraakt en het schudt. De wieken van
de molen scheren voorbij. Om en om. Om en om.
Niet één of twee, maar honderden molens doemen
op vanuit het vlakke land. De bezoeker waant zich
op de omloop van een molen en kijkt de polder in.
Dit is één van de beelden bij het thema 'wind' die
bij de besprekingen met de vormgevers van de eer-
ste vaste opstelling in het museum, Herman
Kossmann en Mark de Jong, over de tafel gaan.
Een ander beeld: een lopende band, vuur, stoom en
stampende machines die in hun eigen ritme werken
aan de productie van een eindeloze hoeveelheid
van halffabrikaten en voedingsmiddelen. De bloei
die de Zaanse bedrijven doormaakten; het verzet;
de opkomst van het socialisme en de houtstaking,
zijn kenmerkend voor de Zaanstreek in de negen-
tiende en de twintigste eeuw. Het thema 'De Zaanse
fabriekswand' geeft een sfeerbeeld van de indus-
triële ontwikkelingen in de Zaanstreek met de
nadruk op het einde van de vorige eeuw. Voorlopig
is gekozen voor een zevental hoofdthema's: De
Zaanstreek in vogelvlucht, Windkracht, Wereld van
hout, Schepen en schuiten, De Zaanse fabrieks-
wand, De Supermarkt en door de hele tentoonstel-
ling heen is het onderwerp dorpscultuur terug te
vinden. Op basis van het inhoudelijk concept voor
het museum en op basis van het wekelijkse overleg
met de vormgevers, krijgt de inrichting steeds meer
vorm. Een commissie van 'Zaanstreek- en muse-
umdeskundigen' geeft hierbij inhoudelijke adviezen.
Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met
externen. Zo worden de contouren van de inrich-
ting steeds duidelijker en kunnen de details lang-
zaam maar zeker worden ingevuld.

De bodem in beeld
Al enige tijd zijn de voorbereidingen aan de gang
voor de eerste thematentoonstelling in het museum.
Als onderwerp is gekozen voor "de bodem van de
Zaanstreek". Beginnen bij het begin, dat is het
basisidee achter deze eerste presentatie. In de ten-
toonstelling zal een beeld geschetst worden van het
leven in de Zaanstreek vanaf de eerste bewoning tot
heden, voor zover dit is af te leiden uit het bodem-
archief. Het zal gaan over de ontwikkeling van het

landschap, de vroegste bewoningsgeschiedenis, maar
ook over de geschiedenis van het milieu, over de
rommel in de grond. Het archeologisch bodemarchief
speelt een belangrijke rol spelen in de tentoonstel-
ling. Het museum werkt dan ook nauw samen met
archeologen die in de Zaanstreek werkzaam zijn.
Dit zijn onder meer de provinciaal archeoloog van
Noord-Holland, de archeologen van de Universiteit
van Amsterdam en de leden van de Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), Afdeling
Zaanstreek-Waterland en omstreken. De AWN adviseert
al vanaf het begin het museum over de inhoudelijke
aspecten van de tentoonstelling en zal in de nabije
toekomst op een meer praktische wijze een bijdrage
gaan leveren. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld
het inventariseren van voorwerpen en vanzelfsprekend
aan het verzamelen van vondsten uit de bodem.

Nieuwe aanwinsten
Wat is een museum zonder museale voorwerpen?
Het Zaans Museum besteedt veel tijd aan het
opbouwen van een evenwichtige collectie, waarbij
veel aandacht wordt gegeven aan objecten die
aspecten van de industriële geschiedenis van de
Zaanstreek weergeven.
Dagblad Zaansteek meldde het al op 15 februari:
"Van Gelder-schilderij voor Zaans Museum". Dit
schilderij is eind februari opgehaald bij het voor-
malige gemeentehuis van Wormerland. In het nieuwe
gemeentehuis bleek geen passende plaats te zijn.
Voor het Zaans Museum een gelukkige bijkomstig-
heid, want hier kan het een goede plek krijgen.
Het schilderij van Hesmert is een mooie topografische
weergave van de fabrieken van Van Gelder. Het is
daardoor een boeiende illustratie van de belangrijkste
bedrijfstak van Wormen de papierproductie. De uit
Düsseldorf afkomstige schilder heeft waarschijnlijk
als rondreizend kunstenaar zijn diensten aan Zaanse
fabrikanten aangeboden. Dit heeft tot enkele typi-
sche industrie-schilderingen en tekeningen geleid,
allen gemaakt vanuit een typerend vogelvluchtper-
spectief. Twee van zijn werken bevinden zich bij het
Zaans Museum, een derde bij Huis Singraven in
Denekamp.
De schemerlamp straalt een warm oranjegeel gekleurd
licht uit. De helder blauwe voet van de lamp vormt
een mooie combinatie met het felgroene, bijna licht-
gevende tafelkleedje eronder. Op de tafel een kopje
thee met twee koekjes erbij. Het knapperige biscuitje
laat niets aan duidelijkheid te wensen over met de
tekst "Verkade tast toe". In het open koekblik zitten
nog meer koekjes. Op een warmrode ondergrond,
een detail van een fauteuil, staat met goud en rood
- VERKADE'S royal mixed -geschreven. Een prachtig
ontwerp (gouache) voor een Verkadeaffiche, gemaakt
door J. Baart, vermoedelijk in de jaren dertig. De
tekening is recent aangekocht op een veiling.

Zaans Museum, Tuinstraat 27a
1544 RS Zaandijk tel. 075 - 6403565

1971



Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Blekerijen van Oostzaan
In de reeks Historische fragmenten van de Zaanse
geschiedenis door dr. A.van Braam verscheen
nummer 12: De blekerijen van Oostzaan, 1500 -
1800. In deze kleine boekjes, die het karakter
dragen van historisch-wetenschappelijke artikelen
over een speciaal onderwerp uit ons regionale
verleden, publiceert de Zaanse historicus in eigen
beheer inmiddels drie jaar lang de resultaten van
zijn nieuwe bevindingen. Is het nagaan in de
archieven van het verloop van de Oostzaanse
blekerijen van belang? Wel degelijk, als men
beseft dat in de 17e eeuw in het dorp circa
honderd blekerijen bestonden die aan 1000 per-
sonen werk verschaften, terwijl het aantal inwoners
2500 zielen bedroeg. In het vestigingsareaal van
deze tak van nijverheid, te weten Kathoeken,
Lammerbuurt, Heul en Zuidhaal - ten noorden
van de kerk dus - woonden 1100 mensen die
allemaal derhalve iets met het seizoens-stukwerk
te maken hadden. Merkwaardig toch weer in de
Zaanstreek deze dorpsindustrie, die in haar
ontwikkeling gelijkenis vertoont volgens Van
Braam met bijvoorbeeld de Zaanse Oostzeevaart
en de beschuitbakkerij van Wormer en Jisp.
Het agrarische arbeidsoverschot in Oostzaan
bevorderde in Oostzaan en elders volgens Van
Braam de vestiging van andere bestaansmiddelen,
in dit geval in combinatie met het boerenbedrijf.
Zijdelings doet mij dit denken aan de opvatting
van de bekende historicus Slicher van Bath, die
erop wees dat het onvermijdelijke overschot aan
werkkrachten in vruchtbare veeteeltgebieden
vroeger in Europa heeft geleid tot nevenbedrij ven
onder veeboeren, waarbij emplooi werd gevonden
in handel, zeevaart, vrachtvervoer en zeeroverij
(wie was ook weer die Oostzaanse piraat?).
Hier waren geschikte graslanden aanwezig die
voor deze textielbewerking nodig waren. En ook
schoon water, hoewel de blekers het smerige afval
van het weken, logen, wassen en uitslaan e.d. van
de te verwerken stoffen op de sloten loosden.
Toen zich later traankokerijen in het veld vestigden
waren de blekers de eersten om protest aan te teke-
nen tegen vervuiling van het oppervlakte-water!
De aantasting van het milieu is al van oude datum.
In ANNO van september 1996 (het Czaar
Peternummer) is in de Boekenrubriek een lijstje
opgenomen van de komende titels in deze reeks.
Voor de honderd abonnees van Van Braams publi-
caties wordt het inmiddels een probleem de dunne
boekjes een plaats te geven in de boekenkast.
Er wordt thans een poging ondernomen de lezers
een omslagband aan te bieden waarin de drie
eerste jaargangen kunnen worden gebundeld.
Het besproken boekje is voor f 15,- verkrijgbaar
door bestelling bij A.van Braam, Zaanstroom 27,
1521 PL Wormerveer (telefoon en fax 075 -6402960).

De meisjes van Verkade
Een verrassende uitgave mag het genoemd worden,
een lijvig boek gewijd aan honderd jaar vrou-
wenarbeid bij de Zaandamse koekjes-en chocola-
defabriek van Verkade. Ineke Hogema en Ivonne
van der Padt stelden onder de titel Ruytermeisjes
en Verkade-vrouwen een overzicht samen van de
positie van de vrouwelijke werknemers die
bekend zijn geworden als de meisjes van Verkade
(het verschil tussen Ruytermeisjes en Verkade-
vrouwen werd mij niet duidelijk). Tijdens de
hoogtijdagen van de Verkade-fabrieken waren er
wel 400 tot 600 vrouwen in dienst, d.w.z. 80%
van het totaal aantal werknemers. Zij stonden
overigens onder stevig mannelijke leiding en
directie, daargelaten de enkele 'voorjuffrouwen'
(tegenhanger van een voorman) met een Ruyter-
speld op het witte schort. Het zeer fraai uitgege-
ven en geïllustreerde boekwerk heeft het karakter
van een beschrijving van het vrouwenleven in de
fabriek. De persoonlijke herinneringen van een
zestigtal werkneemsters staan centraal, aangevuld
met schetsen van de sociale ontwikkeling in die
honderd jaar sinds 1891, alsmede van de eco-
nomische positie van de Verkade-fabrieken. Een
vleugje feministische geschiedenis ontbreekt
natuurlijk niet.
De inhoud moet het meest interessant zijn voor
degenen die er gewerkt hebben. De gezellige
sfeer van vrouwen onderling bij Verkade is de
meeste geïnterviewden het levendigst bijge-
bleven. Dit culmineert in de uitspraak van een
van hen: 'De lol dat vond ik het leukste'.

De meisjes van Verkade. 'Ja, ze waren massaal
hoor die meisjes. Als de trein aankwam liepen
ze door het park, bij de Valkstraat via de
achterkant kwamen ze dan de pakkerij binnen.'
Een treffende foto van zeventig jaar geleden.



Was er geen keerzijde aan deze medaille? De
heren Verkade, die tot 1992 in vier opeenvolgende
generaties aan het hoofd stonden, komen uit de
verf als verlichte' werkgevers die oog hadden
voor het heil van hun meisjes en dat heeft het
harde en eentonige werk van de vrouwen blijk-
baar dragelijk gemaakt. Zo was er zelfs een
speeltuin voor ontspanning in de lunchpauze en
was Verkade in 1961 een van eerste bedrijven in
ons land met een eigen kinderopvang. Het was
toen niet meer 'Kom werken bij Verkade en neem
je moeder mee', maar door de intrede van de
gehuwde vrouw 'Bij Verkade is uw kleuter in
goede handen'. Een ander aspect van de vrouw
in dit bedrijf was het verschil tussen de Zaanse en
Amsterdamse meisjes. De Amsterdamsen kwamen
en vertrokken met een speciale trein waarover
veel legenden de ronde doen. De grootstedelingen
hadden de naam ei gen wijzer en brutaler te zijn
dan de Zaanse meisjes uit hun meer dorpse
milieu. Dit gebonden boek op groot formaat met
150 afbeeldingen (uitgeverij Scriptum, Schiedam)
kost f 39,90 en is in de boekhandel verkijgbaar.

Oostzaan in vervlogen jaren
Wordt dit een nieuwe reeks in de categorie
Nostalgia? Na het gelijknamige fotoboek over
Koog-Zaandijk vermeld in de vorige boekenru-
briek, nu Oostzaan in vervlogen jaren. Beiden
hebben dezelfde uitgever maar de verkoop loopt
uitsluitend via de samenstellers. Een slimme
werkwijze, want plaatselijk wordt de oplaag van
een 500 stuks snel verkocht. Misschien zijn er
voor de liefhebbers nog exemplaren te koop bij
de samensteller, Jan van den Broek, dr.
Keyzersstraat 36, 1511 VP OOstzaan, tel.68 44
270. De prijs is f 29,90. Het betreft een fotoboek
van 85 pagina's met afbeeldingen vanaf 1898
tot de jaren zestig met af en toe een plaatje uit
het heden ter vergelijking met een oude situatie.
Men maakt denkbeeldig een wandeling door het
dorp van zuid naar noord; van de Oostzanerdijk,
via Zuideinde en Kerkstraat naar de Haal. De
toelichting is beknopt gehouden.

Schilder Cees Bolding
Cees Bolding behoort tot de kunstenaars van wie
de wieg in de Zaanstreek heeft gestaan en die
ondanks een loopbaan elders in den lande hard-
nekkig omarmd blijven als een zoon van de Zaan
(zoals omgekeerd degene die hier niet geboren is
moeilijk de status verwerft van Zaankanter).
Immers, de honderd jaar geleden te Wormerveer
geboren Bolding bracht het na een verblijf als
docent in Amsterdam tot adjunct-directeur van de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
te Den Haag. In Scheveningen en in de hofstad
bracht hij de rest van zijn leven door. Onlangs
hield het Molenmuseum in Koog aan de Zaan een
eerbetoon aan de verdienstelijke kunstschilder
door een expositie van 70 van zijn werken. Ter
gelegenheid hiervan verscheen een boekje Cees
Bolding. 1897-1979. Zijn dochter gaf daarin een

levensschets als een familieverhaal. Daaruit blijkt
dat Bolding, afkomstig uit een schippersfamilie,
een weldadige Hollandse nuchterheid had. Een
uitspraak van hem: 'Het staat mij tegen als anderen
zouden zien dat ik schilder was'. Hij schilderde
figuratief met een zweem impressionisme. Het
boekje kan besteld worden bij drukkerij Heijnis
& Schipper, Lagedijk 158, 1544 BL Zaandijk,
tel.640 1730. Prijs f 24,90 plus verzendkosten.
Ook in enkele boekhandels aanwezig.

Het dagboek van Lammert van
Calcar
In het gemeentearchief van Zaanstad bevindt zich
het dagboek van Lammert van Calcar dat hij ver-
maakte aan de vereniging die de Oudsheidskamer,
nu Zaans Historisch Museum, beheert. Rita
Hooijschuur maakte in de vorm van een docto-
raal scriptie bij haar studie aan de Universiteit
Utrecht een interessante beschrijving van de
inhoud. Dit werkstuk kan men raadplegen op de
studiezaal en draagt de titel De leef- en ideeën-
wereld van een "Gekortwiekte Huismusch".
Analyse van het dagboek (1869-1904) van
Lambertus van Calcar Pz. Zaandijk 1845-Koog
aan de Zaan 1905. Dagboeken en andere ego-
documenten worden aldus mevr. Hooij schuur de
laatste decennia meer gewaardeerd. Ze zijn
belangwekkende historische bronnen, althans
kunnen het zijn, en dit geval ook nog voor beoe-
fenaren van theologie, psychologie en sociologie
omdat op hun terrein eveneens materiaal aan-
wezig is in het bewuste dagboek. Dit prikkelt de
nieuwsgierigheid naar de persoon van deze
Zaandijkse doopsgezinde metselaar die op jonge
leeftijd door een ongeval volledig invalide werd
en onder uiterst armoedige omstandigheden
levenslang aan bed gekluisterd werd. Hij werd
autodidact uit noodzaak en begon met het bij-
houden van een dagboek wat hij 35 jaar lang
volhield, tot aan zijn dood.
Zijn aanvaarding van een leven van totale afhan-
kelijkheid en bedlegerigheid in een tijd nog zonder
sociale voorzieningen bestempelt hem tot iemand
die in de r.k.kerk vroeger bijkans tot heilige zou
zijn verklaard. Want Van Calcar (de familie heet-
te eertijds ook wel Kalker of Kalkeren ) was een
zeer religieus, afgezonderd mens, die zich noch-
tans sterk bij de maatschappij betrokken voelde
en daarop een eigen visie ontwikkelde. Van zijn
gedachten krijgt men uit dit onderzoek een aardig
beeld. Vanaf zijn bed wist Lammert menig stukje
geplaatst te krijgen in Zaanse kranten.

Het dagboek is ook een 'kijkboek' door tussen-
gevoegde of ingeplakte schaak- en damproble-
men, brieven, knipsels en tekeningen. Van Calcar
had kritiek op de Zaanse toestanden om hem
heen en op het peil van de algemene ontwikke-
ling. Hij noteert bijvoorbeeld als Zaans bijgeloof
aan het begin van deze eeuw dat bij sommigen de
mening leefde dat men door zijn nagels op
vrijdag te knippen nooit kiespijn zou krijgen!



Zou publikatie van de volledige tekst ooit van
gewicht kunnen zijn als een weergave van een
toeschouwend en beschouwend mens uit de 19e
eeuw? Dan zou het integraal publiceren van dit
dagboek van meer dan 600 beschreven bladen
voorzien moeten worden van de nodige verklaring
bij passages die betrekking hebben op de plaatse-
lijke omstandigheden en de tijdsgeschiedenis,
naast commentaar uit de hoek van de drie andere
genoemde wetenschappen. Een voorbeeld voor

deze aanpak kennen velen: Het dagverhaal van
een 18e- eeuws meisje, Aafje Gijsen uit
Zaandam, dat door de onuitputtelijke toelichtingen
en aantekeningen van J.W. van Santé ons nader
doet komen tot het menselijk bestaan in een
bepaalde periode van het Zaanse verleden.
Wanneer het op zich toch erg simpele en kort-
stondige dagboek van juffrouw Gijsen al tot zo
een veelomvattend tijdsbeeld kon leiden, kan het
journaal van Van Calcar zo veel meer opleveren.

Kroniek
door Annemieke Emond

31 januari
Ruim een jaar later dan gepland ging de bouw
van De Zaanwerf aan de Oostzijde in Zaandam
officieel van start. Problemen tussen de bij de
bouw betrokken projectontwikkelaars veroor-
zaakten de vertraging; de gemeente Zaanstad
doorbrak de patstelling door flink in de geldbui-
del te tasten. Op de plaats waar eens de fabrie-
ken van Marvelo stonden, komen drie apparte-
mentencomplexen. De Zaanwerf is een onder-
deel van het Zaanoeverproject.

3 februari
Op verzoek van de Stichting Zaans Schoon
legde de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
een voorlopige bescherming op pakhuis
Amsterdam aan de Zaanweg in Wormerveer.
Het pand werd met sloop bedreigd.

De pakhuizen Amsterdam en De Dissel aan de
Wormerveerse Zaanweg

5 februari
In opdracht van de gemeente Zaanstad onder-
zoekt het Onderwijs Service Bureau twee plan-
nen om het verwachte tijdelijke ruimtegebrek
van de basisscholen in de Zaandamse wijk
Westerwatering op te lossen. De scholen hebben
de komende jaren veertien extra lokalen nodig.
Naast mogelijkheden tot de bouw van perma-
nente lokalen en het plaatsen van noodlokalen,
opperde Zaanstads dienst welzijn een derde
optie: schoolwoningen. Dit zijn ruimtes die
later makkelijk een andere bestemming kunnen
krijgen, bijvoorbeeld als (bejaarden)woningen.

5 februari
Milieuminister De Boer wil energiebedrijven
laten opdraaien voor de schoonmaak van oude
gasfabriekterreinen. Het energiebedrijf Energie
Noord West (ENW) wil echter niet betalen voor
bodemsanering van de door haar verlaten loca-
ties. ENW komt voort uit verschillende energie-
bedrijven in Noord-Holland, waaronder het
Energiebedrijf Zaanstreek-Waterland. Volgens
ENW is de vervuil ing ontstaan toen de gasbe-
drijven eigendom waren van de gemeentes (in
de Zaanstreek in Koog, Wormerveer, Krommenie
en Wormer) en dat het ENW daarom niet verant-
woordelijk is te stellen voor de vervuiling.

12 februari
De Zaankade bij de Lassie-fabriek in Wormer
wordt grondig aangepakt. Er wordt een nieuwe
damwand geslagen; de oude vertoonde ernstige
gebreken. De opknapbeurt vindt plaats in
samenhang met een opknapbeurt van de vier
Lassie-panden. Deze worden alle in de oude
stijl teruggebracht.

De start van de restauratie
panden aan de Zaan

de Lassie-

14 februari
Rijksmonument paltrokmolen De Held Jozua
draaide voor het eerst sinds de jaren zestig. Het
betrof een proef.

De Held Jozua

15 februari
Stichting De Volkswoning in Krommenie
onderhandelde met de gemeente Zaanstad over
de aankoop van het voormalige weeshuis
Barkeloo. De woningbouwcorporatie wil in het
uit 1743 stammende Ri jksmonument apparte-
menten en ruimtes voor culturele instellingen
realiseren, en rondom het gebouw enkele hui-
zen bouwen.

Voormalig weeshuis Barkeloo te Krommenie

19 februari
De sloop van verzorgingshuis Parkzicht in Koog
voltrok zich razendsnel. Woonzorg Nederland
wil na de sloop op deze plaats een nieuwe seni-
orenflat met 85 appartementen bouwen.

De bouwput op de plaats waar kort geleden
verzorgingshuis Parkzicht stond



20 februari
Drie particulieren kochten het voormalige
bedrijfsterrein van Van Cooth Papier aan de
Lagedijk in Zaandijk. De bedoeling is een deel
van de gebouwen te slopen en een ander deel te
handhaven. De plannen gaan uit van een combi-
natie van wonen en werken.

20 februari
De staat van het voormalige raadhuis van Jisp is
erbarmelijk. Het dak van deze zeer populaire
trouwlocatie lekt op diverse plekken en dat
wordt steeds erger. Men vreest dat door het
lekken ook de vloer en de kozijnen aangetast
worden. Er is subsidie bij Rijksmonumenten -
zorg aangevraagd; men hoopt op een spoedige
beslissing.

26 februari
Tegen het woningbouwplan voor het terrein van
de voormalige lakfabriek van Jacob Vis aan de
Kalverringdijk in Zaandam werden verschillen-
de bezwaren ingediend. De bedoeling was hier
veertien luxe huizen neer te zetten. Vereniging
De Zaansche Molen was bang dat de windvang
voor de. oliemolen De Bonte Hen hierdoor
in gevaar komt. Zaandammer R. Heisse claimde
dat er in een straal van tweehonderd meter rond
zijn scheepswerf geen woningen mogen komen.

l maart
De heipalen voor de woningen van De Zaan-
werf in Zaandam gaan bijna veertig meter de
grond in. Pas dan komen de palen op een draag-
krachtige zandlaag te staan. Gebruikelijk bij
bouwprojecten in de Zaanstreek is, dat de palen
twintig meter de bodem in steken.

l maart
Henk Kroes, amateurhistoricus uit Zaandam,
meent dat Zaandijk niet 500 maar 600 jaar oud
is. Kroes baseert zijn bewering op een acte die
is opgenomen in de 'Besondere privilegen van
Westzaanden en Crommenie', een uitgave uit
1661. Daaruit maakt Kroes op dat reeds in 1397
een aantal mensen toestemming kreeg zich te
vestigen aan de dijk tussen Zaandam en
Krommenie, de Zaandijk.

l maart
Woningstichting De Arbeid wil dertig woningen
in de Wormerveerse Kruisbuurt slopen en ver-
vangen door een zelfde aantal nieuwbouw-
woningen.

l maart
De Historische Vereniging in Westzaan lanceer-
de het plan een deel van de begraafplaats van de
Grote Kerk te ruimen en de westelijke rijbaan
langs 't Reght Huys af te sluiten. Daardoor komt
een groot plein voor de kerk tot stand. De hele
operatie zal tonnen kosten, die moeten worden
opgebracht door de gemeente Zaanstad en de
burgerij.

4 maart
Zaandams Volkshuisvesting wil het voormalige
Johannesziekenhuis aan de H. Gerhardstraat in
Zaandam kopen om er vervolgens appartemen-
ten voor senioren in te maken.

8 maart
Er zit schot in het woningbouwplan in de
Zaandamse wijk Houtwerf-West, aan de rand
van het Westzijderveld. Het college van b en w
van Zaanstad ging akkoord met de bouw van
152 koopwoningen in het gebied.

13 maart
Zaanstads wethouder W. Schilder-Mantel sloeg
de eerste paal voor het nieuwbouwproject (43
huizen) aan het Rustenburg/hoek Zeemansstraat
in Zaandam. Het duurde tien jaar vóór met de
uitvoering van dit plan kon worden begonnen.

14 maart
Zaanstads welstandscommissie gaf toestem-
ming om de houtzagerij achter molen De Held
Jozua te verbouwen tot woning. Op de oude
fundamenten mag ook een molenaarshut worden
herbouwd.

14 maart
De gemeenteraad verkocht aan de Prinsen-
stichting een groenstrook in Wester-koog. De
stichting wil er woningen voor geestelijk gehan-
dicapten bouwen; hiervoor werd reeds toestem-
ming verleend.

14 maart
De eerste winkel op het vernieuwde Marktplein
in Wormerveer opende haar deuren. De face-lift
van de rest van het plein nadert met rasse schre-
den z'n voltooiing.

18 maart
De gemeente Zaanstad wil de ontwikkeling van
het Hembrugterrein te Zaandam tot bedrijven-
gebied overlaten aan particuliere ondernemers.
De gemeente, die geen ervaring heeft in het her-
ontwikkelen van dit soort locaties, wil wel
betrokken blijven bij de discussie en het opstel-
len van de plannen.

22 maart
Het nieuwe seniorencomplex 'Accent' in Willis
in Krommenie krijgt een revolutionair verwar-
mingssysteem. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van aardwarmte. In de heipalen komt een geslo-
ten systeem van slangen waardoor leidingwater
naar grote diepte wordt gebracht. Daar is het
tien tot twaalf graden Celsius. Met een warmte-
pomp wordt dit water vervolgens op zestig gra-
den gebracht, voldoende om 'Accent' te verwar-
men.

10 april
De vervanging van het door een brand verwoes-
te winkelcentrum in Westerkoog werd afgerond.
Het nieuwe centrum werd door de mensen in de
wijk met open armen ontvangen.

15 april
Zaanstads wethouder M. Horselenberg-Koomen
wil een verruiming van de regels voor herstel
van monumenten. Het monumentenbeleid van
het Rijk is volgens de wethouder te bureaucra-
tisch. Door restauraties van voormalige
gemeentehuizen (De Burcht, 't Reght Huys en
Raadhuis Zaandijk) is tot 2002 nauwelijks geld
voor nieuwe projecten beschikbaar. Veel oude
panden in Zaanstad dreigen hierdoor in verval te
raken.

16 april
Een ingrijpend plan voor het gebied rondom het
NS-station van Zaandam moet het huidige
Stationsplein en de kantoren in Westerspoor meer
betrekken bij de rest van het centrum. Het station
en een deel van de Spoorlijn gaan de grond in; in
plaats van de Provincialeweg wordt de
Houtveldweg de doorgaande route; de Den
Uylweg wordt doorgetrokken naar de Hoofdtocht.
De plannen voorzien ook in sloop van de huizen
aan het Noordschebos. De komende maanden
wordt onderzocht of dit miljoenenplan haalbaar is.

Het Noordschebos in Zaandam waarvoor in de
gemeentelijke plannen geen plaats meer is

19 april
De kans dat er 350 woningen komen op De
Hemmes namen toe, doordat het schiereiland
een zogeheten Vinex-status kreeg.
Er is nu dertig miljoen gulden beschikbaar voor
de noodzakelijke bodemsanering van het ernstig
vervuilde terrein.

25 april
Zaanstads burgemeester R. Vreeman gaf, met
het voegen van de eerste steen, het startsein
voor het nieuwbouwproject (44 huur-en 15
koopwoningen) tussen de Klampersstraat en de
Oostzijde in Zaandam.

26 april
De bouw van een muziekpaviljoen (Verkade-
paviljoen) in de Klauwershoek in Zaandam kon
na een lange voorbereidingstijd eindelijk beginnen.
An Zegwaard van de Verkade Stichting sloeg de
eerste paal.

26 april
Tijdens een rondvaart over de Zaan werd het
plan van aanpak 'Vaart in de Zaan' gepresen-
teerd. Er zal worden gebaggerd, de bediening
van bruggen wordt verruimd en de Wilhel-
minasluis moet flink worden verbreed. Dat
werd overeengekomen door de provincie
Noord-Holland, Rijkswaterstaat, het Hoog-
heemraadschap, de Kamer van Koophandel,
EVO (ondernemingsorganisatie voor logistiek
en transport) en de gemeente Zaanstad.
Naar verwacht zal de verbreding van de
Wilhelminasluis van 12 naar 17 meter pas na
2000 plaatsvinden.

26 april
De Haarlemse rechtbank handhaafde de
schorsing op de bouwvergunning voor zeven-
tien woningen in plan Willis te Krommenie.
Zolang de Raad van State geen definitieve uit-
spraak heeft gedaan over de status van een om-
streden tappunt op het terrein van het nabijgelegen
bedrijf Molen Chemie, mag er niet worden
gebouwd.

NB. De data aan het begin van de stukjes
verwijzen naar de dag van publicatie en dus niet
vanzelfsprekend naar de dag van de gebeurtenis.
De foto's zijn van J. J. van der Horst.

Annemieke Emond
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Culturele agenda

30 april t/m l augustus 1997
Tentoonstelling 'Schatten uit de poppenhoek' ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van museum
'Het Noorderhuis'. Pronkstuk is de pop uit 1912,
die prinses Juliana voorstelt op 3-jarige leeftijd, in
originele kleding, gefabriceerd door de firma
Heubach. Museum 'Het Noorderhuis', Kalverring-
dijk 17 (Zaanse Schans), Zaandam. Openingstijden:
di. t/m zo. 10.00-17.00 uur. Juli en augustus ook
maandag geopend. Toegang: f 1,50, 65+, CJP en
kinderen (4 t/m 11) f l,-.

31 mei t/m 17 augustus 1997
Tentoonstelling gewijd aan de topografisch teke-
naar Cornelis Pronk (1691-1759). Centraal staan
tekeningen van steden, dorpen en karakteristieke
monumenten in het landschap in Noord-Holland
in de eerste helft van de achttiende eeuw. In de
tentoonstelling wordt ook aandacht besteed aan
de huidige topografische situatie. Vleeshal (depen-
dance Frans Halsmuseum), Grote Markt, Haarlem.
Toegang: f4,-, 65+ f2,50, MJK gratis.

l juni t/m 31 oktober 1997
Wisseltentoonstelling 'De kok van Willem
Barentsz: Nederlands oudste uurwerk'. Expositie
rond het originele gotische uurwerk afkomstig uit
het 'Behouden Huys' op Nova Zembla (1597).
Museum van het Nederlandse Uurwerk,
Kalverringdijk 3 (Zaanse Schans), Zaandam, dagelijks
van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang: f 5,-, 65-+/CJP
f 4,-. Tot 12 jaar f l,-. MJK gratis.

21 juni t/m 14 september 1997
Schoolplaten uit grootmoeders tijd. Zo'n 120
schoolplaten worden geëxposeerd en in verschil-
lende thema's gerangschikt. Ook te zien kinder-
lectuur uit vervlogen tijden. Molenmuseum,
Museumlaan 18, Koog aan de Zaan. Open: maan-
dag van 13.00-17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van
11.00-17.00 uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag van
14.00-17.00 uur en zondag van 13.00-17.00 uur.

15 augustus 1997
Themamarkt in het centrum van Zaandam.
Het thema van deze dag is 'boeken en antiek'. Naast
boeken en antiek wordt ook het werk van kunstenaars
getoond en zijn er portrettekenaars.

16 augustus 1997
Jaarfeest Zaanse Schans. Met oude ambachten,
rondvaarten en muziek. 10.00 - 17.00 uur.
Informatie: Zaanse VVV,
tel: 075-6162221/351747.

22 augustus 1997
Themamarkt in het centrum van Zaandam. Het
thema van deze dag is 'Toen en nu in het Zaan-
centrum'. Er kan een ritje worden gemaakt op
nostalgische fietsen, er is een jeu-de-boulesbaan en
een dorpsomroeper. Daarnaast is er een verzamelen
boekenmarkt.

13 september
Open monumentendag. Informatie: Zaanse VVV,
tel. 075-6162221/351747.

17 september 1997
Lezing over kerkgeschiedenis. Mevrouw drs.
E. Geudeke vertelt hoe een genealogisch onderzoek
aangepakt moet worden, wat er te vinden is en
welke bronnen er zijn op het gebied van kerkhisto-
rische aard. Georganiseerd door de Nederlandse
Genealogische Vereniging, Afdeling Zaanstreek-
Waterland. De Aansporing, Stationsstraat 15,
Zaandam. Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. Toegang gratis.

27 september 1997
Zaanse molendag. Groot aantal molens in de
Zaanstreek in bedrijf en voor publiek toegankelijk.
Informatie: Vereniging De Zaansche Molen, tel.
075-6215148.

4 oktober 1997
Viering van het 10-jarig bestaan van de NGV-
afdeling Zaanstreek-Waterland. Als thema is gekozen
'de stamboom voorbij', waarbij de nadruk gelegd
wordt op 'het aankleden' van de stamboom. Hierbij
worden mensen gestimuleerd niet alleen allerlei
namen en data te verzamelen, maar ook verder
te kijken, zoals het verdiepen in de plaatsgelijke
historie, cultuur, gewoonten, etc. Op deze dag
zullen ook andere Zaanse verenigingen aanwezig
zijn. Economisch College Zaanstreek-Waterland,
Cypressehout 100, Zaandam. Aanvang: 11.00 -
16.00 uur.



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 -61605 18
b.g.g : 06 -52 92 54 28

KLASSIEK.

VANJ HOUT, ?IM~TI

Zo WO- IN 3 RENEN
AIS l N ANDERE

ACHTERSLUISPOLDER-
RIJSHOUTWEG 3 ZAANDAM
TEL. 075-61 6422 -61 64225
FAX 075-6701265

UTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

GERARD WIJMA
vastgoedadviezen

"Voor hout en nieuw"

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55



Veerdijk 40
1531 MSWormer
Tel. : 075-621 21 31
Fax : 075-628 90 40

Postadres:
Postbus 130
1530 AC Wormer

Maakte ledereen zich maar zo druk...
Drukken is in deze tijd iets anders dan een drukpers aan-

en uitzetten. Als klant verwacht u duidelijk meerwaarde.

Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.

Door nauwe samenwerking met andere grafische specialisten.

Door ideeën en investeringen, die het beste uit mensen naar

boven halen. Door producten te maken, die zich onderscheiden.

In vormgeving, in druktechniek of in afwerking.

Vaak in alle drie tegelijk.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat m Krommenie

Sinds 1873 komt er in Krommenie, op een nuchtere, Zaanse

manier, bijzonder drukwerk tot stand. Heeft u ook 'bijzonder'

drukwerk nodig? Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed

advies, een scherpe offerte of een heldere presentatie.

Zuiderhoofdstraat 70
Postbus 34
7560 AA Krommenie
Telefoon 075 - 627 62 70
Fax 075 - 627 62 22
ISDN 075 - 640 12 90


