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Inhoud
Een divers en gevarieerd nummer. Aandacht voor de in trieste staat verkerende historische panden aan de Hogendijk, gelegen in de schaduw van het nieuwe Zaantheater.
Voorts artikelen over de schuttelhoek, de stichting Zaan & Dijk en de ooit in Zaandam
gevestigde aardewerkfabriek De Aarden Kruik.
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De beide houten woonhuizen Hogendijk 9 en 13-15
vormden het uitgangspunt
van een gedegen bouwkundig en historisch onderzoek door Wim Wester 1290
en Ge Sombroek. Zij
schreven er in opdracht van
de gemeente Zaanstad
een rapport over. Peter
Roggeveen maakte een
selectie van de meest
opmerkelijke bevindingen
uit het rapport.

Wel eens van een schuttelhoek gehoord? Of een
rechtbontje? Of een potte bank? Jaap Schipper weet
er alles van. In zijn artikel 1292
een verhelderende uitleg
over dit belangrijke onderdeel van een 16e en 17eeeuwse woning.
Jaap van der Horst ging
op bezoek bij mr. F.J.
Wytema, de voorzitter van
de stichting Zaan & Dijk.
Dat leverde een grondig

Druk/vormgeving:
Drukkerij Knijnenberg,
Krommenie.
Illustratie omslag:

De Hogendijk rond de eeuwwisseling.
Het huis geheel rechts op de foto is een
van de historische panden die op de
nominatie staan om te worden gerestaureerd. Onlangs verscheen er een
rapport over, naar aanleiding van een
gedegen bouwkundig en historisch
onderzoek. Elders in dit nummer meer
over het rapport.
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interview op waarin de
doelstellingen van deze in
1995 opgerichte stichting
uitvoerig worden behandeld.
Ooit was Zaandam een
aardewerkfabriek aan de
Oostzijde rijk, maar tot
een
indrukwekkende
Zaanse productie van plateel is het nooit gekomen.
De historie van 'De
Aarden Kruik' was kort en
heftig. Dick Kerssens
dook in de historie en zette
zijn bevindingen over
de aardewerkfabriek op
papier.

van de in Assendelft geboren kunstenaar. Een fotocollage laat zien hoe de
Assendelvers hebben uitgepakt.
Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis (1278), Boekennieuws (1293), Kroniek 1294 en
de Culturele agenda (1296).

Assendelft stond tijdens
de zomermaanden voor
een groot deel in het teken
van
Pieter
Jansz.
Saenredam (1597-1665),
een van de grootste architectuurschilders van de
17e eeuw. Aanleiding van
de vele festiviteiten vormde de 400e geboortedag

Annonce
Nog verkrijgbaar bij de Reijne Stichting, Koninginnelaan 28,
1815 JV Alkmaar (postgiro 2663095):
"Het nageslacht van Klaas Jaspers' Reijne en Aagje Huiberts,
gehuwd op 6 maart 1779 te Krommenie"; 250 foto's, luxe uitvoering, uitgebreide genealogie (parenteel), geschiedenis van
Krommenie, uitvoerig register. Prijs f 84,50.
"Het nageslacht van Klaas Jaspers' Reijne en Aagje Huiberts

in 1989". Verslag van de reünie op 21 mei 1989. Veel foto's en
aanvullende bijdragen, 107 pag. Prijs f30,-.
Beide boeken tezamen f 100,- franco thuis.

Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
Over de activiteiten van de verschillende
werkgroepen kan het volgende gemeld
worden:

1. Bescherming/Meldpunt bedreigde panden
Het aantal binnengekomen meldingen is inmiddels
gestegen tot boven de dertig en het lijkt goed een
voorlopige balans op te maken van het type meldingen en de gepleegde aetie.
Allereerst kan geconstateerd worden dat de meldingen binnenkomen uit alle delen van de
Zaanstreek, zodat alle plaatselijke vertegenwoordigers in actie gekomen zijn om nader onderzoek
naar de zwaarte en de achtergrond van een melding
te doen.
Er is een categorie meldingen puur vanwege het
feit dat een waardevol pand in andere handen is
overgegaan. In dat geval bespreken we met de nieuwe eigenaar zijn plannen en wijzen hem op het
belang van behoud.
Ook komen meldingen binnen, gebaseerd op het
gevoel of inzicht dat een pand op een kwetsbare
plek is komen te staan waar aangenomen mag worden dat in de toekomst nadelige plannen zouden
kunnen worden ontwikkeld. In dat geval wordt het
pand onderzocht en wordt de eigenaar alvast gewezen op waardevolle en unieke aspecten van het
pand. Ook wordt dan steun toegezegd, mocht het
tot een concrete bedreiging komen waarbij verplaatsing het laatste redmiddel is.
Een groot deel van de meldingen komt voort uit
voor iedereen zichtbare achteruitgang van een
mooi stuk historie. In een enkel geval lagen de restauratieplannen al klaar waarmee elk moment
begonnen kon worden. Maar helaas is het niet altijd
zo makkelijk en in een drietal gevallen is Stichting
Zaans Schoon gevraagd actie te ondernemen.
Een wat trieste constatering in dit verband is dat
zelfs de status van monument geen garantie is voor
behoud. Er zijn geen juridische middelen om bij
een eigenaar van een monument reparatie of restauratie af te dwingen. We hebben deze kwestie
aangekaart bij de Monumentencommissie en de
discussie over dit probleem is daarmee geopend.
In een vijftal gevallen ging het om pakhuizen. Over
het behoud van onbeschermde pakhuizen is een
gesprek tussen gemeente Zaanstad en MBTZ ontstaan, mede naar aanleiding van een brief van de
gezamenlijke behoudsverenigingen, gepubliceerd
in nummer 140 van dit blad. Deze meldingen zijn
dus aan MBTZ overgebracht.
Ten slotte gebiedt de eerlijkheid te bekennen dat er
ook een paar moeilijke gevallen zijn waarvoor zich
een goede oplossing niet zomaar aanbiedt.
Veel dank aan alle bellers; blijft u ons vooral bestoken met uw meldingen. Het nummer is 6402020.
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2. Advies en Documentatie
Het idee om tot één centraal archiverings- en documenteringssysteem te komen voor alle historische
Zaanse panden neemt steeds vastere vormen aan.
Met het bestuur van Zaans Schoon, waar men al in
de jaren zestig is begonnen met de opzet van een
documentatie met foto's zijn goede gesprekken
gevoerd. Ook bij veel particulieren zijn uitgebreide
inventarisaties van bepaalde gebieden of dorpen
aanwezig. Om dit bij elkaar te brengen zijn garanties nodig voor goed beheer, met uitbreidingsmogelijkheid en toegankelijkheid. Voorstellen hiertoe
worden momenteel uitgewerkt.
Ook is de werkgroep van plan een paar 'moeilijke
gevallen' uit de meldingen aan het meldpunt bij de
kop te nemen en. na gedegen onderzoek, gefundeerde adviezen en oplossingen aan te dragen.

3. PR en Activiteiten
In de afgelopen periode werd aandacht besteed aan
een wat professionelere presentatie op manifestaties. Er werd geïnvesteerd in een aantal grote fotopanelen van Zaanse huizen om samen met teksten
de boodschap waar de vereniging voor staat beter
over te brengen.
De presentaties op een tweetal 'markten' (waaronder de Cultuurmarkt op de Burcht in augustus)
waren succesvol: er werden veel nieuwe contacten
gelegd en een flink aantal bezoekers gaf zich op als
lid.

Contacten met de Gemeente
Zaanstad
De vereniging spreekt een woordje mee bij de zgn.
Visie- en Strategieontwikkeling en in het project
'Cultureel Industrieel Erfgoed', hiertoe uitgenodigd
door de gemeente. Ons uitgangspunt daarbij is:
Maak de Zaanstreek weer zo aantrekkelijk dat de
Zaankanter weer echt trots is op zijn streek.
De Dienst Stadsontwikkeling en Openbare Werken
vroeg de 'behoudsverenigingen' om hun visie op de
toekomst van de Kalverpolder en op een nieuw
bestemmingsplan voor de Zaanse Schans. Gezien
het belang van beide onderwerpen werd in het
overleg van de voorzitters besloten hierop een
gezamenlijk antwoord te geven. Deze brief,
namens de gezamenlijke regionale verenigingen
verzonden, drukken wij hieronder af.

Gemeente Zaanstad,
Dienst Stadsontwikkeling Openbare Werken,
Afd. Planontwikkeling,
t.a.v. dhr. D. Emmer,
Postbus 1224,
1500 AE TAAN DAM.
datum: 19-06-1997
kenmerk : PvN/IK 1347-Z&D

Geachte heer Emmer

De ondertekenende Stichtingen en Verenigingen hebben allen op de een of andere wijze de bescherming van het Zaanse erfgoed ten doel
Waar aanleiding van uw brief dd. 17 april 1997 ten aanzien van het op hande zijnde plan voor het vaststellen van randvoorwaarden stedenbouwkundige visie voor de Kalverpolder en het maken van een bestemmingsplan voor de Zaanse Schans,
willen wij van de door u geboden gelegenheid om te reageren gebruik maken.
Alvorens tot het vaststellen van de randvoorwaarden over te gaan willen wij een korte terugblik op de historische totstandkoming van het bestemmingsplan Kalverpolder weergeven
In 1966 kwam het Ontwerp Herziening Streekplan Zaanstreek tot stand.
In dit streekplan was voor de Kalverpolder een bestemming opgenomen van een nieuwe woonwijk
Zaans Schoon heeft toen aktie gevoerd ten einde de bebouwing te voorkomen In de door haar uitgegeven brochure genaamd
de Kalverpolder het Zaanse erfgoed werd de bedreiging weergegeven van het gebied indien daar woningbouw zou plaatsvinden De inhoud van deze brochure is nog zeer aktueel en wordt door ondergetekende Stichtingen en Verenigingen nog
steeds onderschreven (zie verder bijlage I brochure).

De visie m de brochure werd door het Provincie Bestuur onderschreven en is overgenomen in het bestemmingsplan
Kalverpolder van 19-11-1987 en goedgekeurd op 28-06-1988 door G. S.
De omschrijving en bestemming van dit plan worden heden ten dage door belanghebbende ondertekenaars nog steeds onderschreven.
Als bijlage II sijn dan ook kopie n van de omschrijvingen van bestemmingsplan blz. 9 t/m 11 en blz. 32 t/m 37 toegevoegd.
In deze omschrijvingen is het open karakter als zeer waardevol omschreven
In opdracht van de Stichting Zaan & Dijk heeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 1996 een cultuurhistorische verkenning gemaakt.
Deze verkenning geeft de waarde van een gebied uitgedrukt m kansen en risico aan.
Op blz. 9 wordt de Kalverpolder beschreven in samenhang met de Enge Wormer en daarin aangemerkt als risico-gebied.
Het risico houdt in dat ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied het karakter kunnen verstoren. E. e. a. wordt duidelijk
beschreven in de als bijlage III meegezonden cultuur-historische verkenning.

Ten aanzien van de randvoorwaarden en stedenbouwkundige visie Kalverpolder zouden de ondertekenaars de volgende aanvullende randvoorwaarden willen aangeven,
a. Toeristische ontwikkelingen
Door zyn geringe omvang is het gebied zeer kwetsbaar en niet geschikt voor toeristische ontwikkeling. Het aanleggen van
flets- en wandelpaden moet met grote terughoudendheid worden bezien. Verkenning van het gebied met motorboten moet
niet worden toegestaan. De natuurwaarden moeten als eerste worden beschreven on dienen te prevaleren boven andere
belangen
b. Bebouwing aan de Zaan.
Bebouwing aan de Zaan; De voormalige industrieterreinen zouden onbebouwd en open dienen te blijven evenals de nu onbebouwde delen (conclusie workshop Zaan & Dijk, maart 1997).
Bebouwing op die gebieden waar dit niet kan worden voorkomen dient in vormgeving en relatie tot de Zaanse Schans te
worden ontworpen Dit dient tot uiting te komen in vormentaal materiaalgebruik en kleur. De molens zullen daarin betrokken dienen te worden. Wy denken hier aan de noodzakelijke wind nodig voor het m werking houden van de molens.
c. Molens.
In de randvoorwaarden en visie Kalverpolder zou windgarantie voor de molens moeten worden opgenomen en uitgedrukt
moeten worden in een z. g. molenbiotoop.
d. Industrie en molens.
In het plan moet voorkomen worden dat molens in het verlengde van de industriële ontwikkeling klem komen te zitten tussen hoge mdustnebebouwing met als motivatie contrastwerking,
e. Zaanse Schans.
Voor de Zaanse Schans zal een zeer gedetailleerd bestemmingsplan moeten worden vervaardigd. In het plan dienen bepalingen te worden opgenomen die het behoud van het historische karakter van de buurt waarborgen
Er moeten duidelijke regels worden vastgesteld t. a. v.
1. Verfkleur van de panden
2. Erfafscheidingen
3. Richtlijnen bij eventuele verbouwing van panden en nieuwbouw, ter handhaving van het historisch karakter
4. Richtlijnen voor openbaar groen boomsoorten en snoeischema.
5. Vernieuwen van de richtlijn voor inrichting van plantkeuze van de particuliere tuinen
6. Richtlijnen voor de aanleg van antennes, de vorm van de dakdoorbrekingen voor verwarming en ventilatie.
7. Bestratingen e. d.
Misschien is het mogelijk gebruik te maken van het conceptbeheersplan dat door een commissie o. L v. dhr J. Schipper tot
stand gebracht is.
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Verder zal aandacht moeten worden geschonken aan uitbreiding met kleinschalige historische bedrijvigheid, een scheepswerf
o. d. mits de struktuur niet wordt aangetast.
Voor grootschalige objecten moet worden gewaakt.
Omgeving.
Het verdient aanbeveling om in deze visie/bestemmingsplan aandacht te geven aan het verband met het beschermde gebied
Haaldersbroek en de omliggende weidegebieden
In dit gebied is de oorspronkelijke relatie tussen Haaldersbroek en de omgeving met agrarische gebieden in ruime mate nog
aanwezig en daardoor waardevol Czie verder bijlage III beschikking Ministerie van WVC 26-10-1990).
Algemeen.
Voor bovengenoemde aanbevelingen en adviezen is eerder al aandacht gevraagd door de Stichting Zaan Sc Dijk (zie bijlage V
brief Zaan & Dijk dd. 19-06-1995).
Gezien het grote belang' van het onderhavige onderwerp zal deze brief integraal worden gepubliceerd in het blad Anno.

Gaarne zien wij uw berichten tegemoet.
Met vriendelijke groet,
hoogachtend.
Stichting Zaan & Dijk
E J. Wytema, voorzitter
Vereniging tot Behoud van Monumenten voor Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek
J. Knijnenberg, voorzitter
Stichting' Zaans Schoon
D. van Leeuwen voorzitter

Vereniging' Vrienden van het Zaanse Huis
H. G. Bouman. voorzitter
Vereniging De Zaansche Molen
C. Knijnonberg, voorzitter
ijlagen:
"Brochure Zaans Schoon 1966
"Bestemmingsplan Kalvorpolder blz. 9, 11 en
blz. 32 t/m 37

*Cultuur Historische Verkenning gemaakt i. o. v.
Z & D door KDMZ
*Bnef Stichting Zaan & Dijk aan College B&W
dd. 19-06-1995

*Bnef Ministerie Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
dd. 25-10-1990 inzake aanwijzing Haaldersbroek tot
beschermd dorpsgezicht

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:
A. Hoveling, Zaandijk
J.C. den Nijs, Westzaan
Fam. Visser, Westzaan
K. Boekhoudt, Westzaan
Drukkerij Heijnis & Sehipper, Zaandijk
J.F.H, van Collem, Zaandijk
Keradent, Kroinmenie
G.J. de Bruin, Huizen
P. Bleeker, Koog aan de Zaan
Mw. T. Derwig-Ortmanns, Westzaan
E.F.J. Lu ij f. Westzaan
Driehouck Funderingtechniek, Wormerveer
A.J.B. Kat, Zaandam
H. Luijt, Westzaan
R.J. Fijn, Koog aan de Zaan
Autoschade K.V., Zaandam
J.A.F. Pos, Zaandijk
Mevr. Th.C.M. de Roos-van Rooden, Assendeltt
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C. K. de Wit, Koog aan de Zaan
W.F. Arends, Assendelft
Mevr. Prins-Aartsen, Zaandam
B. Nieuwenhuijs, Zaandam
C. Droog, Zaandijk
D. de Boer, Zaandijk
H. van Kordenoordt, Koog aan de Zaan
H. van de Stadt, Zaandijk
G. Kuiper, Oostzaan
C. Krop, Westzaan

Binnengekomen berichten
Molenmuseum op zoek naar personeelsfoto's Zaanse bedrijven
Het Molenmuseum houdt in november en december een tentoonstelling over de Zaanse levensmiddelenindustrie. De Koogse fabrieken De Bij en
Honig nemen daarbij een centrale plaats in. Ook
wordt aandacht besteed aan Simon de Wit in
Zaandam. De organisatoren willen graag perso-

neelsfoto's van de drie genoemde bedrijven.
Wie deze in bruikleen wil afstaan, wordt verzocht
contact op te nemen met de conservator van het
Molenmuseum, de heer A. Neuhaus, tel. 0756283780 of met het museum, tel. 075-6288968.

Cursussen Stichting Regionale
Geschiedbeoefening NoordHolland
In het seizoen 1997-1998 organiseert de Stichting
Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland
weer verschillende cursussen voor mensen met
belangstelling voor lokale en regionale geschiedenis. Het cursusprogrammaboekje kan aangevraagd
worden bij het bureau van de Stichting, tel. 0235318436.

Handleiding voor historisch huizenonderzoek
De Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland geeft in oktober een gids uit met

praktische tips voor iedereen die onderzoek wil
doen naar de geschiedenis van huizen, straten,
buurten en hun bewoners. Er wordt ingegaan op
bronnen als kadaster, belastingkohieren, bevolkingsregistraties en archieven van bouw- en
woningtoezicht. Het boek telt ruim 100 pagina's
en kost f 15,-, exclusief verzendkosten. De
gids is te bestellen bij Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Noord-Holland, Postbus
5212, 2000 GE Haarlem, tel./fax 023-5318436.

Openingstijden Rijksarchief
Haarlem
Het Rijksarchief in Haarlem heeft haar openingstijden op zaterdag verlengd. Het archief is deze dag
nu geopend van 9.00-17.00 uur. Tevens is het aantal maanden uitgebreid waarop de dienst op zaterdag geopend is. Het Rijksarchief is alleen in de
maanden juli en augustus nog op zaterdag gesloten.
De openingstijden zijn nu: maandag 13.30-17.00
uur; dinsdag t/m zaterdag 09.00-17.00 uur.

De historische houten
panden Hogendijk 9 en
13-15
Illustratie rechtsonder
Een opname van de
achterzijde van
Hogendijk 9, na de
brand van 5 mei

De historische houten woonhuizen aan
de Hogendijk in betere dagen. Foto van
rond 1950. Links de
panden nummer 9,
U en 13-15

door Peter Roggeveen

In de schaduw van het Zaantheater-inaanbouw staan twee vervallen houten
pandjes aan de Hogendijk. Het gaat om de
ooit buitendijks gelegen woonhuizen
Hogendijk 9 met z 'n unieke klokgevel en
Hogendijk 13-15. Wim Wester en Ge
Sombroek schreven in opdracht van de
gemeente Zaanstad een gedegen rapport
over de beide panden. Naast historisch
onderzoek bevat het rapport een bouwkundige inventarisatie van de stand van zaken
en een aanbeveling tot restauratie. In dit
artikel treft u een aantal van de meest
opmerkelijke bevindingen aan uit het rapport. Voor de goede orde zij vermeld dat
het rapport verscheen voor 5 mei, de dag
dag waarop een brand woedde in nummer
9 en een groot deel van de bovenverdieping verwoestte.
Door middel van verschillende
tekeningen van de bestaande toestand, de maatvoering en de
reconstructie/bouwsporen
is
geprobeerd een overzichtelijk
beeld te geven van de panden. Dit
met het oog op de aan te vangen
ontmanteling en herbouw van de
panden. Tijdens deze werkzaamheden zullen er wellicht nog
meerdere gegevens naar boven
komen die een nog completer
beeld geven van de geschiedenis
van de huizen.
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HOGENDIJK 9
Het huis dat sober gebouwd is, bezit niet veel sporen meer uit zijn vroegste verleden. Gezien de constructie dateert het huis uit omstreeks 1700. Het
huis is in de loop der tijd zeer aangetast. Veel wijzigingen en verbouwingen hebben plaatsgehad.

De voorzijde van Hogendijk 9, na de brand
van maandag 5 mei 1997

Sommige sporen die werden gevonden, konden
direct verklaard worden, andere zaken blijven voorlopig nog een raadsel.

Constructieve opbouw
Het eigenlijke huis bestaat uit vijf vrijstaande
gebinten die het huis in zes balkvakken verdelen.
De gebinten staan gemiddeld 170 cm h.o.h. De
draagconstructie van het huis bestaat uit dekbalkgebinten met korbelen. Slechts twee holle korbelen
zijn nog aanwezig. De kap wordt gevormd door
halve spanten en topspanten. De halve spanten
worden gevormd door twee eiken krommers en een
horizontale dekbalk waarbij de hoekversteviging
tussen beide elementen gevormd wordt door de
korbelen.
Halverwege de eiken krommers op een hoogte van
100 cm boven de verdiepingsvloer is het wurmt
aangebracht. Dit vormt het verdiep (dit wil zeggen
dat de zijgevels vertikaal doorlopen tot 100 cm
boven de verdiepingsvloer).
De topspanten worden gevormd door twee spantbenen, horizontaal verbonden door een hanenbalk.
De spantpoten op de begane grond zijn links en
rechts gemerkt met de tekens l t/m 5. Merkwaardig
is dat op de verdieping een andere nummering is
aangehouden. Een verklaring hiervoor is nog niet
gevonden.
Het dakvlak is steiler dan gebruikelijk was in de
Zaanse houtbouw. Daar werkte men vrijwel altijd
met kaphellingen volgens de 3-4-5-steek. Dit komt
neer op een dakhelling van 52+. De dakhelling hier
is 54+.
De steilere dakhelling wordt verklaard door het
gebruik van eiken krommers die niet de helling van
52+ volgen. De krommers lopen niet evenwijdig
aan het dakvlak. Zij zijn waarschijnlijk oorspronkelijk als onderdelen voor de scheepsbouw bedoeld
geweest. Heel duidelijk is dit te zien bij de krommer van spant l aan de noordzijde, die over de
breedte versmald is en waar de eiken toognagels en
toognagelgaten voor de bevestiging aan een ander
stuk scheepsromp nog zichtbaar zijn.

bovenlicht is opgenomen. Verder zitten er twee
Empire-schuiframen waarvan de roeden zijn verdwenen. Een kroonlijst met een tandlijst tussen lijst
en fries zit onder het voorschot dat uit staande
smalle delen met een schuine kant bestaat.
In het schot zitten drie schuiframen met wisseldorpel. De huidige T-vensters zijn vroeger ook zes-ruiters geweest. Het groene voorschot wordt langs de
dakhelling beëindigd met een geprofileerde windveer in een bolle en holle uitvoering. De bovenzijde wordt afgewerkt met een driehoekig fronton. Op
oude foto's is te zien dat dit fronton oorspronkelijk
meer naar voren is aangebracht. De vorm van de
gevel is uniek voor de Zaanstreek. Het is een vroeg
twintigste-eeuwse variant op de klokgevel.
Op foto's uit de jaren vijftig is een dergelijke gevel
te zien op het pand aan de overzijde, Hogendijk 36.
Ook deze gevel was een wat grof uitgevallen klokgevel.
Bij de restauratie van dat huis is gekozen voor het
terugbrengen van de gevel naar de staat van voor
1900. Gezien de zeldzaamheid van deze gevel in de
Zaanstreek is gekozen voor handhaving van de
voorgevel met terugbrenging van de oorspronkelijk
negentiende-eeuwse raamkozijnen en het naar
voren aangebrachte driehoekige fronton.

Interieur
Het gehele interieur, wanden, plafond, en constructie, van de begane grond was van origine in een
rode dodekop geschilderd. In dit geval was de verf
sterk verdund waardoor de houtnerf nog zichtbaar
bleef. Daarna is het interieur met andere kleuren
overgeschilderd.

Conclusie
Gezien de staat waarin het pand zich bevindt, is de
enige optie het pand in zijn geheel te ontmantelen
en de fundering met stenen onderbouw te verwijderen.
Het is ook aan te bevelen de gebintconstructie
geheel te vernieuwen. De spanten en halve spanten
kunnen herbruikt worden.

Voorgevel
De voorgevel bezit twee raamkozijnen, welke aan
de binnenzijde zijn voorzien van luiken die achter
het schothout geschoven kunnen worden.
Oorspronkelijk heeft deze gevel een döödeur gehad
midden in de gevel met daarboven vier glazen met
waarschijnlijk glas-in-lood-beglazing. De kozijnstijlen werden met een pen-en- gatverbinding in de
drager van het kopjuk verbonden en vervolgens
vastgezet met toognagels. De toognagels zijn nog
zichtbaar zodat er een reconstructie kan worden
gemaakt.
De topgevel aan de voorzijde is waarschijnlijk oorspronkelijk een driehoeksgevel geweest met een
deurkozijn in het midden, welke gebruikt werd
voor het transport van goederen die opgeslagen
werden op de verdieping. De gevel heeft een onderbouw van baksteen waarin een voordeur met
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De huidige toestand van Hogendijk 13-15

HOGENDIJK 13-15
Het huis Hogendijk 13-15 dateert waarschijnlijk

uit het begin van de achttiende eeuw. Ook hier hebben we te maken met een buitendijks gelegen
woonhuis dat met de kopgevel aan de dijk staat. Dit
vermoeden wordt gemotiveerd door de bouwstijl,
het soort tegels van de smuiger (rond 1730) en het
sobere kleurgebruik in het interieur (Berlijns
blauw).
Voor het huidige huis heeft er waarschijnlijk al een
ander huis gestaan. Er is een gedeelte van een

oudere fundering gevonden. Dit zou een schouwfundering uit de zestiende eeuw kunnen zijn.

Constructieve opbouw
Dit huis heeft geen stenen onderbouw zoals
Hogendijk 9, maar een doorlopende gemetselde
voeting aan de voor- en zuidgevel en is voor het
overige gebouwd op poeren.
De opmetingstekening toont een huis dat door zes
vrijstaande gebinten in zeven balkvakken wordt
verdeeld. De afmeting van het huis is 1142 x 822
cm. De gebinten staan ongeveer 160 cm h.o.h. en
zijn voor een deel van eiken.
Hier wordt de constructieve opbouw ook bepaald
door een dragend houten skelet, gevormd door stijlen en gebintbalken, waarbij de hoekversteviging
tussen beide gevormd wordt door een korbeel. Het
verdiep van 30 cm wordt bij twee gebintjukken
gevormd door doorlopende jukpoten en bij de overige gebintjukken door eiken knieën die met een
pen- en gatverbinding met toognagel worden verankerd aan het wurmt.
Aan de noordzijde bevindt zich over de gehele
lengte van het woonhuis een aangebouwde luif

waaronder zich in hel midden de kelder bevindt.
Het huis is in drie vertrekken verdeeld.
Tussen het vierde en vijfde gebint bevindt zich over
de breedte van het woonhuis een, tot de verdieping
doorlopende stenen muur met daarin opgenomen
een dubbele smuiger.
De kap wordt gevormd door spanten, welke
bestaan uit twee spantbenen die rusten op het

wurmt en horizontaal verbonden worden door een
hanenbalk op vlieringhoogle.
De voorgevel heeft waarschijnlijk een döödeur
gehad in het midden van de gevel met daarboven
twee of vier glazen, maar hier zijn geen sporen van
terug te vinden aangezien de gevel in de eerste helft
van de negentiende eeuw geheel werd vernieuwd.
Daarbij is ook het voetingsmetselwerk opgehaald
tot + 40 cm boven de begane grondvloer. Dit is
gedaan in verband met verzakking van het pand,
maar meer nog noodzakelijk door de ophogingen
van de Hogendijk. Het vertrek was geschilderd in
een donkerblauwe kleur (Berlijns blauw).
De smuiger in het middenvertrek was tot voor kort
nog helemaal compleet, maar is door onbekenden
ontdaan van zijn tegels. Uit de resterende tegels
kunnen we opmaken dat de smuiger bezet was met
paarse bijbelse tegels, gebakken in Amsterdam tussen 1725 en 1750 met een blauwe decoratietegel

langs de randen.

Voorgevel
Deze gevel is in zijn huidige vorm een halsgevel,
uit vertikale delen van verschillende afmetingen
samengesteld. Ter plaatse van de afluiving is een
schot gemaakt van liggende delen. Op de verdieping is een Emipre-schuifraam (eerste helft negentiende eeuw) opgenomen. De roeden zijn verdwenen. Op oude foto's wordt de gevel nog bekroond
met een fronton. Het gevelgedeelte op de begane
grond bestaat uit liggende delen van Zaans rabat.
Drie Empire-schuiframen zijn hierin opgenomen.
Ook hier zijn de roeden verdwenen.
De huidige gevel is in zeer slechte staat. De
beschieting van het vertikale schot is bekleed met

boardplaten. Het huis is sterk verzakt. Het voorschot is later opnieuw aangebracht om de verzakking te maskeren.

Interieur
Het gehele interieur, wanden, plafond, constructie,
lijstwerk en deuren was van origine geheel in
Berlijns blauw geschilderd. Een uitzondering is het
plafond van de bedstee in de afluiving. Vrijwel het
gehele interieur is later met andere kleuren overgeschilderd.

Conclusie
We hebben hier te maken met een buitendijks gelegen woonhuis, dat met de kopgevel aan de dijk

De toegetakelde smuiger
op de begane grond, ontdaan van zijn tegels
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staat. Dit monument zal in zijn geheel ontmanteld
moeten worden aangezien het verplaatst moet

worden. Hiervoor is toestemming verleend door
Monumentenzorg Zeist.
Het woonhuis verkeert in zeer slechte staat, maar
gezien het historisch belang moet er toch zoveel
mogelijk van de constructie worden hergebruikt.

AANBEVELING TOT RESTAURATIE EN HERBOUW HOGENDIJK 9 EN 13-15
Het pand Hogendijk 9 is in de loop der eeuwen
behoorlijk verminkt. Het monument is echter nog
waardevol genoeg om te restaureren.
Nummer 11 is gesloopt en voor Hogendijk 13-15 is
inmiddels besloten het af te breken en op een iets
naar het noorden verschoven positie te herbouwen.
De bebouwing aan de Hogendijk is een van de oudste in de stad. De te restaureren panden vormen
samen met de oude huizen aan de overzijde een
eenheid.
De panden Hogendijk 9 t/m 15 vormen onderling
een samenhangende gevelwand. De drie individuele gevels worden door lagere tussenstukken
gekoppeld tot een geheel. Dit aspect zou na de verplaatsing en restauratie van nr. 13-15 en het
opnieuw bouwen en restaureren van nr. 9 weer
terug moeten komen.
Aanbevolen wordt nr. 11 qua bouwmassa en gevel
weer te houwen zoals de laat ncgentiende-eeuwse
situatie aangeeft, eventueel zonder de later aangebrachte gevelpui. De zijgevels en achtergevel zouden in dezelfde eind negcntiende-eeuwse stijl moeten worden vormgegeven.

Karakteristieken van de panden
Nummer 9
De topgevelvorm van Hogendijk 9 is uniek te noemen voor onze streek. Het is het enige exemplaar
van een vroeg twintigste-eeuwse variant op de
klokgevel in Lodewijk XV-stijl.
De spantconstructie met de eiken krommers is
waardevol en zal moeten worden gerestaureerd. De
betimmering met de schuifluiken achter de voorgevclkozijnen is fraai.

ting van de zijgevels met getrapte weeg, de achtergevels met staand schothout evenals de voorgevel,
maar het ondcrschot van Hogendijk 13-15 zou ook
van Zaans rabat gemaakt kunnen worden.
De frontons zullen hun oorspronkelijke vorm weer
kunnen krijgen.

BEWONERS
HogendUk 9 (K29 - Wyk 10 nr. 181)
1860 Dirk Heijdeman - timmerman
1863 Aldert Zij - zeilenmaker
1880 Roelof Bos - onderwijzer
1881
Hotze van der Weij - hoofdonderwijzer
Marinus Christiaan van den Hoffcommisionair
1882 M.C. van den Hoff - commissionair
1888 J. Sluisman-havcnbeambte
J. Slot - reizend agent
1890 J. Sluisman-havenbeambte
1901 J. Sluisman-particulier
1904 A. Hoogendijk - slcepdienst
1920 A. Hoogendijk-sleepdienst
J.W. Hoogendijk - kantoorbediende
1937 A. Hoogendijk - kapitein-sleepboot
H.L.M. Heijnsbergen - reiziger
1941 A. Hoogendijk

Hogendijk 13 (K36 - Wyk 10 nr. 175)
1824 Dirk Sombrock - smidsknecht
1839 Susanna Cluwen, wed. Willem Bakker schoolmeesteres Anthonic Zwenne sluiswachter
1849 Anthonie Zwenne - visser
1860 Wed. Reijertje de Ronde - tapster
1865
1870

1880
1887

1889

Nummer 13-15
De klokgevel van Hogendijk 13-15 is zeer fraai en
zal moeten worden gerestaureerd.
Andere waardevolle elementen in dit pand zijn de
dubbele smuiger, de kelder, de opkamer, de gevelbeschieting van staand schothout en de getrapte
weeg.
De constructie van het huis, die voor een deel van
eiken is gemaakt en het verdiep van eiken knieën is
waardevol.

Restauratie
De vorm waarnaar deze monumenten moeten worden teruggerestaureerd, wordt eigenlijk al enigszins bepaald door de voorgevels met hun zes-ruitsraamkozijnen in Empire-stijl. Daarom kan voor de
andere gevels gekozen worden voor negentiendeeeuwse raamvormen.
Daarnaast kan worden gekozen voor een beschie1284

1890
1891
1892
1901

Gerrit Kleijn - schippersknecht
Pieter van der Horst - scheepstimmerman
Jan Gerbrand Jonkman - mastenmaker
Michiel Langerveld - schipper
Michiel Langerveld-schipper
Hendrik Muus Gortworst - winkelier in
fruit en groenten, agent ener stoomververijen wassen)
Jacob Hooiveld - koopman
Emst Lodewijk Schoeman - varkensslachter
E.L. Schoeman - slachter
J. Korver - broodbakker
M. Langerveld - in houtwaren
J. Korver - winkelier in kruidenierswaren

Hogend^k 15 (K37 - W^k 10 nr. 177a)
1880 Hendrika Verlaan
1888 J. de Vries Gz. - machinist
1890 J. de Vries Gz. - machinist
Wed. Ph.H. van Leeuwen-Krom
1897 G. Bekker - agent van een begrafenisfonds
en aanspreker
1910 P. de Boer-fitter
J. de Boer - fitter Zaanlandse waterleiding
1920 M. Wortel - timmerman

De schuttelhoek, een
belangrijk onderdeel van
een 16e en 17e-eeuwse
woning
door J. Schipper

nemen dat dit de oogst was van zijn landbouwactiviteiten.

Het meest opmerkelijke in deze inventaris is echter
het feit, dat een deel van het achterhuis, waar
gekookt en gekaasd werd, een schutte/hoek werd
genoemd. In de vele Zaanse inventarissen die ik in
de loop der jaren onder ogen heb gehad, ben ik dit
woord nooit tegengekomen. Het komt evenmin

Op 11 mei 1568 bracht de baljuw (Bailliu)
van Assendelft, Nicolaes Jansz., vergezeld
van de schout en de vier schepenen van
het dorp, een bezoek aan het huis van de
boer Cornelis Claesz., wonende bij het
kerkhof aldaar, met het doel een inventaris
op te stellen van al zijn roerende en onroerende eigendommen. Deze boer was met
15 lotgenoten uit de Zaanstreek, waaronder drie vrouwen, als aanhanger van de
nieuwe leer veroordeeld tot verbanning uit
het gewest en tot verbeurdverklaring van
al hetgeen hij bezat.
Het waren woelige tijden. Een jaar daarvoor, in
1567, was de Hertog van Alva tot landvoogd
benoemd, waarop Willem van Oranje in Duitsland
een leger samenbracht. Het eerste treffen met de
Spanjaarden verliep catastrofaal. In de slag bij
Heiligerlee op 23 mei 1568 sneuvelden zowel Jan
van Aremberg, stadhouder van Friesland en
Groningen als graaf Adolf van Nassau.
Tijdens het bezoek van de baljuw en de zijnen aan
boer Claesz. te Assendelft, was Haesgen, de nicht
van Cornelis Claesz. in het huis aanwezig om
inlichtingen te geven. Zij verklaarde bijvoorbeeld,
dat haar tante voor de helft eigenares was van het
huis, het hooihuis met het erf, alsmede van zes of
zeven smalle akkertjes veenland. Voorts vertelde ze
dat een kussen, dat in het voorhuis op een kerkstoeltje (een vouwstoeltje) lag, eigendom was van
haar zuster.
Wat maakt de inventaris van de inboedel van
Cornelis Claesz. zo interessant? Wel, omdat daarin
geen vrouwenkleren, geld en sieraden worden vermeld. Het is duidelijk dat deze op de vlucht waren
meegenomen. Slechts voorwerpen van weinig
waarde, meubels die te zwaar waren om mee te
nemen en de onroerende goederen kon de baljuw
noteren. Verder blijkt uit de aanwezigheid in het
achterhuis van 17 zoetemelkskazen, vier groene
kazen, twee kleine wijnvaatjes, een kaasvat, een
wringtobbe, een grote welketel, drie melkemmers,
11 melkmouden en een melknap, dat hij een kazende boer was. Ergens op zijn weiland stonden vier
melkkoeien en in het hooihuis stond nog een kalf,
zodat hij zijn eigen melk tot kaas verwerkte. Zoals
vermeld werd, bezat hij nog zes of zeven akkertjes
veenland. Met een sliknet bracht hij de bagger uit
de sloten op zijn akkertjes als bemesting. De 13
sliknetten, die de baljuw in het voorhuis vond, hadden daartoe moeten dienen. Op de zolder vond
deze nog twee zakken rogge, zodat we moeten aan1285

De schüttelhoek in Het huis van Grietje Klae.s.
Gravure van Jan Luycken, 1678 (l)
voor in het door dr. G.J. Boekenoogen geschreven
boek 'De Zaanse Volkstaal'. In deze schüttelhoek
nu noteerde de baljuw 'zekere potten en pannen, 13
tinnen lepels en een tinnen schotel'. Ik veronderstel
dat een dergelijke schüttelhoek te zien is op de gravure, die Jan Luycken in 1678 vervaardigde van
een gebeurtenis die zich in 1672 in Zaandam had
afgespeeld. Toen verscheen een engel aan de weduwe Grietje Klaes, wonende op het Kattegat aldaar.
De engel deelde haar mede dat God Holland zou
bewaren in de droevige omstandigheden, waarin
Holland door de inval van de Fransen toen verkeerde.
Op de prent (afb. l) is te zien dat in het vertrek de
bedsteewand niet tot de haardwand is doorgetrokken, zodat in de zo ontstane hoek van de kamer de
vrouw des huizes de maaltijd kon klaarmaken.
Tegen de wand is een bordenrek te zien, waarin
vier rijen hoog etensborden waren gezet. Deze borden, vroeger schuttels genoemd, zullen dit deel van
het vertrek de naam schüttelhoek hebben bezorgd.
Op de prent is tevens te zien dat naast de haard
tegen de houten wand een kastje hangt, een zogenaamd 'spijntje', waarin etenswaren werden opgeborgen, buiten bereik van de kat en de muizen.
Een gravure van Johannes de Brune uit 1624 (afb.
2) laat zien hoe een schüttelhoek was ingericht. Er
stond een aanrechtkastje, waarvan het bovenblad
voorzien was van een bordenrichel, zodat de schuttels rechtop tegen de wand konden worden
geplaatst. Het aanrechtkastje, in de Zaanstreek een
rechtbontje genoemd, was afgesloten met twee

Schuttelhoek in een I7e-eeuws huis. Uit:
Emblemata o/Zinnewerck van Johannes de
Brune, Amsterdam, 1624 (2)

Vis schoonmakende vrouw (4)
deurtjes, waarachter de potten en pannen waren
opgeborgen. In Hindeloopen noemde men dit de
schuttelhank (anno 1625, 1629) en in Leiden bijvoorbeeld QQnpottebank (anno 1578) of rechtbank
(anno 1600), waarvan de huidige benaming aanrecht zal zijn afgeleid.

Hoe eenvoudig de warme maaltijd van de burgerman in de zeventiende eeuw mag zijn geweest, de
arbeid die zijn vrouw daarvoor moest verrichten,
was niet gering. Op veel zeventiende-eeuwse schilderijen en prenten, zoals hier op een gravure van
Philip Gall naar een tekening van Jan van der Straet
(1523-1605) is te zien hoe vrouwen op de knieën
liggend het vuur moesten
onderhouden, (afb. 3). Voor
andere keukenwerkzaamheden, zoals het schoonmaken van vis, gebruikten de
vrouwen een werkplank,
zoals te zien is op afbeelding 4.

Vrouw geknield voor het
open vuur. Naast de haard
de schuttelhoek met een
rechtbontje waarboven een
schuttelrek. Gedeelte van
een gravure van Philip
Gall, naar een tekening
van Jan van der Straet,
Brugge 1523-Florence
1605 (3)
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In twee panden die naar de
Zaanse Schans zijn overgeplaatst, komt een woonvertrek voor met een schuttelhoek. Het is zeker dat een
schuttelhoek aanwezig is
geweest in het Jagershuis,
Zeilemakerspad 2 (afb. 5).
Voor de overplaatsing bleek
het pand zowel uit- als
inwendig geheel te zijn verbouwd. Met zeer veel
inventiviteit en vasthoudendheid heeft wijlen collega G.M.G. Bakker de oorspronkelijke toestand
weten te reconstrueren. Daarbij is hij afgegaan op
de sporen, die de schotwerken op de onderzijde van
de zoldervloer hadden achtergelaten. Op de gravure van Jan Luycken is te zien dat het schot van de
bedstede doorloopt boven de opening van de schut-

telhoek. Collega Bakker heeft daar destijds een
open ruimte geprojecteerd, maar in een later stadium is er een bedstede van gemaakt. Een tweede
schuttelhoek is te vinden in het kleinste huis in de
Schans, namelijk Zonnewijzersdwarspad l (afb. 6).
Zo heeft de open keuken van tegenwoordig de
schuttelhoek van drie a vier eeuwen geleden als
voorganger.

Plattegrond van het Jagershuis,
Zeilemakerspad 2 op de Zaanse Schans (5)

Plattegrond van het Zonnewijzersdwarspad l
op de Zaanse Schans (6)

De stichting Zaan & Dijk
door J. J. van der Horst

Begin 1995 werd de stichting Zaan & Dijk
opgericht. Deze vond feitelijk zijn oorsprong ten tijde van de viering van het
500-jarig bestaan van Zaandijk in 1994.
De grote saamhorigheid die toen onder de
bewoners van Zaandijk bleek te bestaan,
was voor mr. F.J. Wytema aanleiding om
met een aantal medestanders deze stichting op te richten. Een gesprek met
bestuursvoorzitter mr. F.J. Wytema.

Mr. F.J. Wytema, bestuursvoorzitter van
stichting Zaan & Dijk

Uw redacteur wordt voor dit gesprek ontvangen in
het statige, uit 1831 daterende, voormalige koopmanshuis aan de Lagedijk 146 in Zaandijk. Het
kapitale pand werd gebouwd in opdracht van
Cornelis Kuiper en later bewoond door de verffabrikanten Latenstein. Daarna kwam het in handen
van Jan Schipper, groothandelaar in galanterieën,
naderhand voornamelijk aardewerk.
In 1977 werd in dit pand het advocatenkantoor
Doorenbos & Wytema gevestigd. Een representatieve behuizing derhalve voor de voorzitter van de
stichting Zaan & Dijk.
Mr. Frans Wytema, geboren in Alkmaar, werkte na
zijn rechtenstudie in Leiden vanaf 1967 enkele
jaren in Amsterdam, maar vertrok in 1970 als advocaat naar Zaandijk. In 1973 ging hij ook wonen in
de Zaanstreek; eerst in Wormerveer en sinds 1977
in Zaandijk.
Gevraagd naar zijn betrokkenheid bij het behoud
van historische zaken, antwoordt hij dat de kiem
daarvoor al werd gelegd tijdens zijn schooltijd.
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Restauraties
Toen hij in de Zaanstreek arriveerde en een wat
ongewoon huis zocht, kwam hij na verloop van tijd
in contact met de stichting Zaans Schoon. Door
voorzitter Van Leeuwen werd zijn aandacht gevestigd op het pand Verlanenpad 2 in Zaandijk, toen in
handen van Zaans Schoon, met de vraag of hij dat
misschien wilde restaureren? Dat wilde hij graag
en in 1974 is dat pand onder architectuur van
Cornelis de Jong inderdaad gerestaureerd.
Daarmee was zijn belangstelling gewekt voor de
Zaanse architectuur, speciaal de houtbouw. Daar is
hij zich toen helemaal in gaan verdiepen. Vooral de
constructieve aspecten, de ruimtelijke opzet, maar
ook de details van bijvoorbeeld het interieur hadden zijn belangstelling. In 1977 heeft hij, samen
met zijn toenmalige associé mr. Doorenbos, de restauratie aangepakt van het pand waar nu dit
gesprek plaatsvindt.
Lagedijk 146 stond, evenals Verlanenpad 2, op de
Rijkslijst voor de Monumentenzorg. De restauratie
hiervan stond onder leiding van de bekende Zaanse
architect Jaap Schipper.
In 1984 begon hij (Wytema) een plan te maken
voor de restauratie van een sterk vervallen huisje
op Haaldersbroek. Dat had zijn aandacht getrokken
tijdens zijn zwerftocht door de Zaanstreek. Het was
letterlijk en figuurlijk een aanleunwoning die uit
twee pandjes bestond. Er woonden vroeger vermoedelijk twee zusters in, die daarin elk hun eigen
woninkje hadden, met een tussendeur verbonden.
Rond 1940 werd het ene huis gesloopt door de
toenmalige eigenaar. Het andere huis bleef als
schuurtje zwaar verzakt achter en steunde (leunde)
in feite alleen nog op de smuiger. Wyema leek het
een leuk object om te restaureren.
Na lang zoeken vond Wytema een perceeltje grond
aan de Bosstraat in Zaandijk. Zijn plan kwam daar
echter niet van de grond. In dezelfde tijd stuitte hij
bij toeval op een pand aan de Kopermolenstraat in
Zaandam dat ook op de Monumentenlijst stond en
plaats moest maken voor de uitbreiding van een
aannemingsbedrijf. Bovendien paste dit pand niet
langer in die buurt. Wytema heeft toen zelf een
tekening gemaakt waarbij
beide panden
(Haaldersbroek+Kopermolenstraat) aan elkaar
werden gekoppeld, met een gangetje ertussen. Dat
plan, waarbij dus beide panden behouden zouden
blijven, kon de goedkeuring van Rijk, Provincie en
gemeente Zaanstad wegdragen. Hij kon dus met de
restauratie beginnen. Deze restauratie werd voltooid in 1994.
Omdat er na uitgebreid onderzoek erg veel bijzonderheden over zowel deze panden als hun bewoners boven water kwamen, zal hij daar in de
komende nummers van ANNO 1961, in een aantal
artikelen aandacht aan schenken.

Stichting Zaan & Dijk
Terug nu naar de stichting Zaan & Dijk. Tijdens de
hier voor beschreven activiteiten merkte Wytema
dat er in de Zaanstreek ontzettend veel historische
zaken verdwijnen. „Nog erger is dat er een enorme
aanslag wordt gedaan op de structuur. Dat geldt
voor bijna overal in Nederland, maar voor de
Zaanstreek wel in het bijzonder. Niet alleen panden
verdwijnen - onder je handen vandaan! - maar ook
paden en hele straten."
„De stichting Z&D is zoals gezegd, voortgekomen
uit het enthousiasme dat er bestond voor het verleden en het behoud van de historische context in
Zaandijk, toen het leest Zaandijk 500 werd
gevierd. Er is toen gesteld: 'Dat feest bewijst dat de
bevolking betrokken is bij de eigen leefomgeving
én de historie'. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de actie
die - met succes - gevoerd is voor behoud van het
Zaandijker sluisje, met als motor Luuk Ooms."

gezichten, de straat- en gevelelementen, het ene
huis dat iets mooier is dan het andere. Nee, het is
de combinatie die waardevol is en daarom moet
worden beschermd. Je moet dus niet halt houden
bij de grens van het gebied, maar ook de directe
omgeving erbij betrekken. Het geheel is daarvoor
veel te kwetsbaar en je loopt het gevaar dat zo'n
stukje beschermd dorpsgezicht dan een eilandje
wordt. Zaandijk houdt niet op bij het Groene Huis.
Het loopt door langs de Lagedijk, zij het dat daar in
de loop van de tijd veel aantasting van de oorspronkelijke structuur heeft plaatsgevonden."
„De omgeving is dus eigenlijk net zo belangrijk.
Dit betekent dat je, voor wat betreft de Zaanse
Schans, ook moet kijken naar Haaldersbroek, naar
de Kalverpolder, de Enge Wormer en in het bijzonder naar het Bartelsluisje. Als je om dat alles een
cirkel trekt dan krijg je een afgerond gebied dat je
zou moeten kunnen beschermen."

Doelstellingen

Cultuurhistorische Verkenning

De werkzaamheden van de stichting moeten eigenlijk voorafgaan aan de planontwikkeling.
Dat blijkt ook uit haar doelstellingen:
* het behouden en beschermen van de historisch
bouwkundig en landschappelijk gave structuur
van het plangebied tegen negatieve invloeden;
* het behouden en ontwikkelen van de beeldkwaliteit van het gebied en de omgeving, omdat het
een zeldzaam gebied is van (inter)nationaal
belang.
Samengevat: De karakteristieke waarden in dit
gebied zoveel mogelijk behouden en opnieuw ontwikkelen.

„Wij zijn toen met dat idee naar de Rijksdienst
voor Monumentenzorg gegaan en vroegen hun
mening. Zij adviseerden ons om dit gebied door
diezelfde Rijksdienst te laten onderzoeken. Om
o.a. vast te laten stellen welke elementen van waarde daar aanwezig zijn.
Dat mondde uit in een Cultuurhistorische
Verkenning. Hierin wordt o.a. vastgesteld wat de
kansen en bedreigingen van toekomstige ontwikkelingen zijn."

Het plangebied
Het plangebied wordt gevormd door: Zaandijk met
een stukje Koog a/d Zaan tot aan de Waakzaamheid, zeg maar tot de vroegere, inmiddels
gedempte Kogersluis. En, in noordelijke richting
tot aan de Komart, dus tot en met de Wormerveerse
Roeivereniging. Dan de Zaan die er aan grenst, de
gehele Kalverpolder en de gehele Enge Wormer.
Binnen dat gebied bestaan twee kleine beschermde
dorpsgezichten: de Gortershoek voor een klein stuk
(vanaf molen De Dood tot en met het Groene Huis)
en het Haaldersbroek.

Samenhang met omgeving
„De stichting Z&D is van mening datje niet alleen
die twee juweeltjes moet beschermen en de rest
moet laten voor wat het is. Je zorg moet zich ook
uitstrekken tot de (naaste) omgeving. Anders verandert er omheen zoveel, dat die juweeltjes niet
meer tot hun recht komen." „Want, waaraan ontleent de Gortershoek zijn waarde? Aan de samenhang met de Zaan! Als je die erbij neemt dan kijk
je naar de Zaanse Schans. Die is weliswaar niet historisch, maar op zijn minst qua structuur historiserend. Het is een dorpje met een duidelijke samenhang met de overkant. De waarde van dat gebied
wordt uitgemaakt door die samenhang. Dus niet
door de schoonheid van de onderdelen, de dorps12S8

Wat wordt nu beschermd?
„Tegelijkertijd vroegen wij ons af: 'Hoe is de stand
van bescherming; wat kan daar allemaal op het
ogenblik?' Wij hebhen toen laten analyseren wat er
aan bestemmingsplannen zijn. Daar kwam het volgende uit:
* er is een plan in ontwikkeling voor ZaandijkNoord:
* er is een bestemmingsplan in voorbereiding voor
Haaldersbroek; daarbij geldt een toezegging van
wethouder M. Horselenberg aan ons, om dat plan
in tijd naar voren te halen. De bewoners van
Haaldersbroek klagen namelijk dat dit gebied al
geruime tijd geleden is aangewezen als beschermd
dorpsgezicht, maar dat er eigenlijk verder heel
weinig is gebeurd. De aanwijzing als beschermd
dorpsgezicht houdt namelijk niet meer in dan de
verplichting dat er een bestemmingsplan moet worden gemaakt."
„Daarna zijn we gaan bekijken wat er aan wettelijke mogelijkheden zijn voor dat gebied. Want als
het beleid niet is vastgelegd dan kan zelfs de meest
goedwillende overheid niets tegenhouden op
bouw- en/of sloopgebied. Dan móet zij wel meewerken!"

Kwaliteit beschermen
„Daarom hebben we een analyse laten maken van
de wettelijke mogelijkheden die er zijn om tot een
verdere bescherming van dat alles te komen. Die
analyse is, ook op onze kosten en in onze opdracht.

uitgevoerd door Willemijn Gribnau, verbonden aan
de Universiteit van Amsterdam in het kader van een
stage. Dit fraaie rapport verscheen in januari 1996
onder de titel 'Kwaliteit Beschermen, een beschouwing van de mogelijkheden om kwaliteit te ontwikkelen en te beschermen'. Ook hierbij heeft de
Gemeente Zaanstad in alle opzichten haar medewerking verleend."
„Dan is de volgende vraag: 'Wat wil je nu doen met
watje nu weet dat er is?'. Is er een doel en wat wil
je dan met de toekomst? Wil je echt niets regelen
om de handen vrij te kunnen houden? Dan kun je
incidenteel reageren op iets dat zich aandient of wil
je beleid maken? En, wat zijn dan de achtergronden
van dat beleid?"
„Wij hebben in januari 1996 beide rapporten officieel gepresenteerd aan de wethouders van
Ruimtelijke Ordening van Wormerland en van
Zaanstad, waarbij de samenstellers een toelichting
gaven. Vervolgens is er een forumdiscussie geweest
waar ook mevrouw Horselenberg aan deelnam en
waar alle belanghebbende instellingen in de
Zaanstreek met gemeenteambtenaren en raadsleden voor waren uitgenodigd. Daar was zeer veel
belangstelling voor. We hebben toen gezegd dat we
hierop zullen terugkomen."
„Uit het rapport van mevrouw Gribnau kwam o.a.
naar voren dat je best iets kan aanwijzen als
beschermd dorpsgezicht, maar als dan de gemeente tegenwerkt, schiet je nog niets op! Een tweede
punt is dat als het niet gedragen wordt door de
bevolking dan schiet je ook niet op. Dit betekent
dat als we dat gebied willen beschermen en daar
invulling aan willen geven, we enthousiasme moeten kweken bij de bevolking, overheden en besturen."

En als die eisen dan van tevoren worden bekendgemaakt dan kan de projectontwikkelaar nooit
stellen dat hij zich daar niet aan hoeft te houden."
„In een aantal gevallen lijkt dat al aardig te werken. De stichting Z&D wil contacten leggen en
desgevraagd personen, instellingen en gemeenten
adviseren. De verstandhouding met de gemeente
Zaanstad en haar instellingen (b.v. Monumentencommissie) is goed. Wij wisselen ideeën en
gedachten uit en hopen dat die in goede aarde vallen. Wij hebben ook een goed contact met de stichting Zaans Schoon. Die is meer actiegericht; wij
zijn meer discussiegericht."
„Maar als bij ons iets bekend wordt van een ontwikkeling waarmee wij niet gelukkig zijn, dan
komen wij wel in actie. Meestal komen ongewenste ontwikkelingen in een te laat stadium aan het
daglicht. Die willen wij vóór zijn. Wij bestaan nog
maar heel kort (sinds 1995). Een groot aantal ontwikkelingen was toen al in gang gezet en konden
wij niet dus niet tegenhouden. Dan staan wij verplicht aan de zijlijn. Wat wij wel hebben gedaan is,
dat wij een brief aan het college van B & W hebben geschreven, inzake oude pakhuizen in de
Zaanstreek die niet beschermd zijn. Met het verzoek die te beschermen. Die brief is vorig najaar
uitgegaan namens het Zaanse Huis, de Zaansche
Molen, MBTZ en Zaans Schoon. Dat is een initiatief geweest van ons. De inhoud van die brief is
gepubliceerd in ANNO 140 (dec. 96). Dat is een
voorbeeld van een van onze activiteiten. Wij hebben ook, op proef, een informeel overleg op gang
gebracht met diezelfde instellingen, aangevuld met
de Archeologische Werkgemeenschap Nederland,
afd.Zaanstreek e.o."

Beeldkwaliteitplan
„In het begin van dit gesprek, bij de beschrijving
van de doelstellingen van de stichting, werd de
beeldkwaliteit genoemd. Dat wil zeggen dat je
gedetailleerd gaat kijken naar het beeld (van het
gebied) dat er nu is, de kwaliteit ervan en dat je
naar de onderlinge samenhang kijkt. Een beeldkwaliteitplan is één van de gemeentelijke instrumenten ten behoeve van het kwaliteitsbeheer van
de bestaande of de te realiseren gebouwde omgeving. Stedebouwkundige en architectonische
vormgeving staan daar in centraal. Eigenlijk zou je
ernaar moeten streven dat de bescherming van die
twee beschermde dorpsgezichten wordt uitgebreid
tot het hele gebied. Daarbij kan het ene meer gedetailleerd worden uitgewerkt dan het andere. Let
wel, wij zijn er niet voor om de industrie onmogelijk te maken. Maar juist daar waar industrie verdwijnt (Van Cooth en misschien Van Dok) daar
zien wij kansen voor ontwikkeling. Dat moet niet
worden overgelaten aan een individuele projectontwikkelaar die z'n gang kan gaan. Wij vinden dat de
overheid - wij als stichting kunnen dat niet doen daar wél eisen aan kan stellen om te zorgen dat dat
goed wordt ingevuld. Bij een verzoek om medewerking aan bestemmingswijziging (Art. 19-procedure).
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Tenslotte
„De stichting Zaan & Dijk wil op deze manier de
gedachte verbreiden dat wij dit gebied met zorg
moeten behandelen, aandacht vragen voor de
waarde van de bestaande, landschappelijke, gave
structuur en bescherming op onderdelen. En dat
kan uitsluitend als je de mensen daarvoor enthousiast maakt."

Geraadpleegde bronnen:
- Een wandeling omstreeks 1905 door Koog a/d
Zaan en Zaandijk, T. Woudt, uitg.A.Stuurman
NV, 1964
- Kwaliteit beschermen, stage-verslag van
W. Gribnau, UvA, jan.'96
- Samenvatting van de studies gepresenteerd op
de discussiebijeenkomst van de Stichting
Zaan & Dijk, 1996.

De aardewerkfabriek
'De Aarden Kruik'
te Zaandam
door Dick Kerssens

Op 8 september 1905 vroegen de gebroeders Huisenga (Meine en Lambertus) vergunning voor een glazuuroven in een
kolenloods van hun vader, achter diens
smederij in de Koestraat te Purmerend.
Driekwart jaar hielden bezwaarschriften
van de buren de vergunning tegen.
Uiteindelijk, na beroep op de Kroon, werd
het college van B en W gelast de gebroeders toestemming te verlenen. In mei 1906
kon de productie starten. Nog geen jaar
hielden de gebroeders Huisenga dit bedrijf
gaande, want daarna werd het verplaatst
naar Zaandam.
Er zijn aanwijzingen dat men in Zaandam de zaak
groter wilde gaan aanpakken. Samen met compagnon Van Amstel vroegen de Huisenga's op 24
december 1906 aan B en W van Zaandam vergunning te verlenen tot het oprichten van een plateelbakkerij aan de Oostzijde nrs. 379 en 381 te
Zaandam. Een begeleidend schrijven omschrijft de
technische kant van de
zaak. Het gebouw zou uit
hout opgetrokken worden,
voorzien van een pannendak. In het pand zouden
twee
ovens
worden
geplaatst die geheel uit
steen zullen bestaan. Het
perceel zou verder dienen
tot het bergen van klei en
ander materiaal dat voor de
fabricage noodzakelijk is.

Situatie Oostzijde 379
en 381 in 1900.

Op 11 januari 1907 vond
het
proces-verbaal
betreffende bezwaren ingevolge de hinderwet plaats in het gemeentehuis naar
aanleiding van de aanvraag. Voor deze zaak verscheen niemand en ook waren er geen schriftelijke
bezwaren ingediend. Vervolgens werd aan de
gemeentearchitect J. van der Koogh advies
gevraagd over de voornoemde plannen. Hij gaf B
en W in overweging de verlangde vergunning te
verlenen onder de volgende voorwaarden:
1. In afwijking van de ingezonden tekeningen zouden er ovens moeten gepaatst in een geheel van
steen opgetrokken gebouw met een van onbrandbare materialen samengestelde bevloering en overkapping.
2. De van onbrandbare materialen samen te stellen
schoorsteen moet een hoogte hebben van
minstens 20 meter.

Aan de firma Van Amstel en Huisenga werd op 8
februari 1907 vergunning verleend mits aan de
voorwaarden zou worden voldaan zoals door de
gemeentearchitect gesteld. Maar de firma Van
Amstel en Huisenga maakte bezwaar tegen de
beschikking van de gemeente Zaandam en ging in
beroep bij de Koningin. Ondertussen ging de
fabriek in bedrijf zonder de gewenste vergunning.
De gemeenlearchitect Van der Koogh schreef vervolgens Inaar aanleiding van zijn bevindingen aan
B en W van Zaandam: "Het is mij daarbij gebleken
dat de inrichting in werking is gebracht zonder dat
voldaan is aan de sub l gestelde voorwaarde dat de
overkapping moet zijn samengesteld met onbrandbare materialen". In vergadering van B en W van
26 april werd besloten de firma Van Amstel en
Huisenga "te gelasten de inrichting vorenbedoeld,
alsnog binnen 14 dagen na uitreiking van dit
besluit in overeenstemming te brengen met alle bij
de vergunning van 8 Februari 1907 gestelde voorwaarden, zullende, zoo aan deze lastgeving niet
wordt voldaan, de vergunning worden ingetrokken". De firma liet zich echter niet uit het veld slaan
en verzocht B en W uitstel van het besluit van 26
april "Zoolang tot de voorwaarden van hooger
beroep zijn ingekomen". Op 15 mei antwoordde B
en W dat het college voor dat ogenblik en hangende het door de firma ingesteld beroep niet verder
zou aandringen op de uitvoering van het besluit van
26 april. Op 19 juli deelde gemeente aan de firma
mee dat bij Koninklijk Besluit van 29 juni 1907 het
besluit van het college van 8 februari 1907 is vernietigd en afwijzend was beschikt om vergunning
te verlenen tot het oprichten van een plateelbakkerij met twee ovens op het gewenste terrein aan de
Oostzijde te Zaandam.
Ook na deze nieuwe tegenslag liet de firma Van
Amstel en Huisenga zich niet van de wijs brengen
en vroeg op 22 juli opnieuw een vergunning aan.
Nieuwe tekeningen met een omschrijving van het
plan werden ingediend. Op het terrein zouden in
een geheel stenen en van brandvrije bevloering en
overkapping voorzien gebouw twee ovens worden
geplaatst. De ovens zouden eveneens geheel van
steen worden opgebouwd, voorzien van een brandvrije bevloering en overkapping. Een askanaal zou
voorts dienen tot het opvangen van de as en daarboven bevinden zich dan de roosterbaren die de
bodem vormen, voorzien van ijzeren deuren van
het vuurkanaal, waarin gestookt zal worden uitsluitend met turf. Het bovengedeelte van het vuurkanaal zou de bodem vormen van de eigenlijke oven,
welke voorzien zal zijn van zgn. vlamgaten waar
doorheen de vlammen en rook zich een weg kunnen banen teneinde de zich in de oven bevindende
voorwerpen te verhitten. De rook van beide ovens
komt samen in een schoorsteen die geheel van
steen zal worden opgetrokken en twee meter uit het
dak zal steken.
Met het nieuwe plan hoopte de firma Van Amstel
en Huisenaa een nieuwe start te maken. Pas echter
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op 6 september verleende de gemeente Zaandam
de begeerde vergunning zodat de firma toen eindelijk met de productie van aardewerk kon aanvangen. Het. museum van Purtnerend bezit enkele
vazen met de Zaanse signatuur. Men zou zeggen,
na alle rompslomp van tot het verkrijgen van een
vergunning, dat de firma voorlopig van tegenslagen
gespaard zou blijven. Maar niets was minder waar.

was onbekend. Het stenen gebouw met de hoognodige brandvrije overkapping heeft de brand uiteindelijk niet tegen kunnen houden.
Door de brand was het definitief afgelopen met de
productie. Meine Huizenga vertrok naar Daalderop
en bleef zich daar tot 1940 bezighouden niet ontwerpen. Lambertus Huizinga ging weer varen en in
1.922, het jaar van zijn huwelijk met N. Ernsting,
verhuisde hij naar Amsterdam en vond daar een
betrekking als boekhouder.

Foto uil circa

1925 van
Lambertus
Huisenga niet zijn
zoon Meine

Doorsnede en aanzicht van de
stokerij
i-r

Plattegrond van het bedrijf
in 1907.

Een in
Zaandam
vervaardigd-»,
vaas

<—

!)e ptowlbfckkvrg Aai l&, Vwn
& Hainnga M& 4e Öostept b| Ae
"
wööl éiss flwBffiw*
&ktj 4Ü&I fbitiMn wtioigt MgraWtkfes swt
giöole w»de ow lïeb IKSS gswp m ins»!-*
b®«'B ttög

Wel ?öf9ÜRtl fOSÖ ie felS ?ÖOÏ

èe of eau bêstóffiifiis,, »iwssïg« fwfrsfté

teasïdftóf, D»IE de g^teswei «s hwafc *«es,
l koa 5e feaailweei i»t
wllsi tti werf
l l»t pwcêfl geliwl feialiUs bdW,?® 4e
l atessdiï OT^SS*
pak*affiï% als lie!ö!iêsElfs «M i»
bij
dtis heer 'Hij W ra ctïeicfe fels 'bwgplstit
? mt eei gfo^l© pHiij bi»bws h0st ei Wïgt
• ?tóeij riks ftthïtóöd©»
Te hslf twaalf bestond f0011 twfass aïl"
bieidivg
ge»w »ew:
Ba motowfilt SB «a 3» K»g»sr»pwk§
4sl«
lle?jii
Os pkteelbtkkedj w» des «rarfn te T
aar ia
orèö f®i!§teas »&ial BW
hs®gii»»l
fws«»clen ömiwsl d®
oomkk t» d«a biwid k«lt.
Veixekering dekt ie brmdMbade.

Bericht van de brand in de
Zaanlündsche courant

Het fabrieksslernpel van
piafeelbakketij De Aarden
Kruik
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Bijschrift: Tekening van beide ovens
Op 11 oktober 1907, een maand na de officiële vergunningverlening werd de fabriek door brand
getroffen. Het was vrijdagavond even na tienen
toen de brand werd ontdekt in de plateelbakkerij.
De brand nam zeer snel in hevigheid, toe, zodat in
zeer korte tijd de fabriek, niet een grote houten
loods, een schuurtje en het kantoor, totaal in vlammen stonden. De overkant van de Zaan, aan de
Koger zijde werd hierdoor fantastisch verlicht, De
brandweer kreeg het hard te verduren. De huizen
aan de overkant van de Oostzijde liepen door de
enorme hitte gevaar op, maar de van alle kanten
opdagende brandspuiten wisten te voorkomen dat
het vuur oversloeg. Ook het ten noorden gelegen
pand van een broodba.kk.er wist men te behouden.
Van de eigenlijke plateelbakkerij bleef niets ander
over dan de twee grote stenen ovens. Talrijke
brandspuiten deden bij deze brand dienst, waaronder ook de drijvende motorspuit van de havendienst, de Vrijwillige Brandweer, en twee spuiten
van de Koog. Om één uur 's nachts was het gevaar
voor uitbreiding geweken. De volgende morgen
rukte de brandweer in. De oorzaak van de brand

PLATEELBAKKERIJ ——
„ D E A A R B E N KliöïK.

Briefpapier van de firma Van Atnstel t;n
Huisenga

Purmerend Jugendstil Aardewerk, 1895-1907, F.D.
Doornberg, J.P.Otsen en j.G.Berkhout, Purmerend
1995.
Brandkroniek, N. van Pomeren en H.L.M.van
Heijnsbergen.
Zaanlandsche Courant, oktober 1907.
Aanvrage vergunning hinderwet van de Fa. Vat1
Anistel & Huisenga voor het bouwen van een plateelbakkerij, Archief aanvragen hinderwetvergunningen, Gemeentearchief Zaanstad.

Assendelft en Pieter
Jansz. Saenredam
(1597-1665)
door Nel Tip

In mei en juni van dit jaar herdacht
Assendelft de 400e geboortedag van Pieter
Jansz. Saenredam. Saenredam behoorde
tot de grootste architectuurschilders van de
17e eeuw. Zijn werken hangen in vooraanstaande musea over de gehele wereld.
Het handjevol mensen dat in 1992 de stichting
'Pieter Saenredam en Assendelft' oprichtte, groeide
gaandeweg uit tot meer dan honderd vrijwilligers.
Deze Assendelvers hebben een onvergetelijke culturele/feestelijke manifestatie op poten
gezet. Als blijvende herinnering aan

dit eeuwfeest is een sculptuur
geplaatst tegenover het voormalige
gemeentehuis, dichtbij de plek waar Pieter
Saenredam in 1597 werd geboren. De sculptuur,
genaamd 'Gewaarwording', is een abstract werk dat
direct na de onthulling door burgemeester R.
Vreeman in bezit werd genomen door rollerskatende en klimmende Assendelftse kinderen.
Toneelvereniging ATG/TAVENO bracht 'De
droom van Pieter Janszoon'. Een voorstelling waarin tekst, muziek en costumering perfect op elkaar
waren afgestemd. Een historisch tijdsbeeld, omlijst
door de fascinerende muziek van de Assendelftse
componist Frank van Enkhuizen, uitgevoerd door
leden van Harmonie en Crescendo.
Een tentoonstelling in de hervormde kerk liet zien
welke bijzondere plaats Pieter Saenredam in de
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I7e-eeuwse schilderkunst innam. Naast foto's van
zijn voorstudies en schilderijen werden werkwijze,
materiaalkeuze en het werken in perspectief
belicht. De opzet en inrichting van de tentoonstelling getuigden van grondige studie van
Saenredams werk en zijn tijdgenoten. Het zal niemand verbazen dat na sluiting van de
Saenredamfestiviteiten de St. Bavo in Haarlem
deze expositie in haar zomerprogramma heeft
opgenomen.
In gebouw A3 was de 'Collectie Wilderom' tentoongesteld. Een keur aan historische ansichtkaarten en foto's uit het Assendelftse. Tevens een unieke kans voor geïnteresseerden om in kopieën van
oude aktes te snuffelen.
Voor de scholen werd een lesbrief gemaakt met
informatie over Saenredam, zijn tijdgenoten en het
tijdsbeeld van de 16e en 17e eeuw.
Geïnspireerd op de gravure 'Boerendans
om de kerk te Assendelft' van Johannes
Saenredam zijn de festiviteiten besloten
met een boerenbruiloft. Evenals bij de

onthulling van de
sculptuur is ook
op de boerenbmiloft onder begeleiding van Harmonie
en Crescendo het
Assendelver volkslied weer gezongen. Op de Dorpsstraat tussen
Twiskelaan en Delftlaan bevond zich een oude
ambachtenmarkt. Volksmuziek werd afgewisseld
met zang en dans. Het optreden van 'Serie der zee'
kreeg met z'n ondeugende liederen en fraaie oude
instrumenten veel bijval van het in groten getale
toegestroomde publiek. Tot het moment dat het
bruidspaar naar goed Assendelfts gebruik per bakfiets afgevoerd werd, hebben de weergoden zich
voorbeeldig gedragen.
Assendelft kan terugkijken op een eeuwfeest met
een culturele basis waarbij het saamhorigheidsgevoel van de Assendelvers een centrale rol speelde.
(foto's Wim de Jong)

Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Niet zo maar een fanfare
Verleden jaar bestond het fanfare-orkest - vroeger

zei men fanfare-korps - Onderling Genoegen te
Krommenie honderd jaar. Door Oene van Dijk
werd ter gelegenheid hiervan een jubileumboek
1896-1996 geschreven en door vier anderen
samengesteld. De titel: O.G. 100 jaar, Niet zo maar
een fanfare. En zoals het meer gaat met dergelijke
verenigingsuitgaven: men kijkt niet slechts terug
op een eeuw muziekmaken, maar men besteedt
veel aandacht aan het oude dorpsleven, in dit geval
dus van Krommenie, waarvan zo'n vereniging een
pijler was. Veel foto's derhalve van het oude dorp
dat van industrieplaats veranderde in een forensenwijk. Krommenie (dat niet aan de Zaan ligt, het zij
ten overvloede weer eens opgemerkt) heeft heel
wat zalen verloren die voor het (muzikale) verenigingsleven zo belangrijk waren. Het stijlvolle
Stationskoffiehuis Mantel aan het Vlietsend werd
in 1967 helaas gesloopt. De befaamde sociëteit
Ons Genoegen bestaat sinds verleden jaar niet
meer. De gemeentelijke Concertzaal aan de
Zonnelaan mag die naam niet meer voeren. De volgens dit gedenkboek waarschijnlijk oudste herberg
van de Zaanstreek, successievelijk bekend
onder namen als de Pynas, de Veerschuyt, het
Heeren-Logement en r.k. Verenigingsgebouw, in
1968 omgedoopt tot Atlantic, heeft de neergang
overleefd.
Krommenie bezit geen grote zaal
meer voor uitvoeringen en moet
D i r e c t e u r : J s DE J O N O.
uitwijken b.v. naar Wormerveer.
Gelukkig heeft
Onderling
TTITVOERINQ
Genoegen op eigen kracht wel
op DINSDAG den 8 JUHI 1897,
'9 avonda 3 uur,
een
fraaie
repetitieruimte
H** MIEMSBJCJfÏjOOrSME:*"! ie KII
gebouwd daterend van 1970.
De
andere
vergelijkbare
-T£ P H O U R A M M A.
Onderling Genoegen (.1/urWi) . . .Jq. i
Krommeniese harmonie-korpH e t Heide roosje
. . . . . .
sen, van r.k. en prot.chr. richting,
Aux Bord s «tii Rhonn (M«2>,
M. J. H. KESSI:I.Die Wacht ani Rhein
hebben
het veld geruimd en de
Le Festival (Jfowftj . . .
vanouds
zo rode fanfare O.G.,
JE» ^A. XT 5
die
eens
het Wilhelmus niet
Langs de Water stroome n ( l
Js. I>E JUNI».
Le Matador (Martch) .' . .
C. R K N A U D .
wilde
spelen,
blaast opgewekt
Boven de sterren . . '. .
Pameyer.
A. TDRBEI^J.I.
Le Dauphin (.l/urn./t)
verder. Een fanfare is natuurlijk
Bij 't Souper < I*"«/*) . , .
een blaasorkest met alleen kopeNa afloop BAL,
ren instrumenten zoals bugel,
atgewlKelfl door * \*~f:
« HA>TAAT.
waldhoorn, trompet, sax, bariton
Kaarten zyn op de avond der Uïts'oering verkrijgïiaiir
van T /- uur tot 11 uur.
en bas. Legendarisch is de diriEntree f 0.30 de persoon.
gent Gerrit Schaar, overleden in
Men wordt vriendelijk verzocht In de zaal niet ta rooïan.
1964, die gedurende zestig jaren
leiding gaf. Geregeld werd de
eerste prijs behaald op concoursen. Het bijzondere van deze amateurkorpsen is
Een affiche van de
immers dat zij artistieke wedstrijden, vaak op lanFanfare Onderling
delijke niveau, houden 'tegen' korpsen van elders.
Genoegen met het proHet fraaie, geïllustreerde en ingebonden boekwerk
gramma van de eerste
is voor de 'echte' Krommeniërs een mooie herinneopenbare uitvoering in
ring aan de muzikale kanten van het vroegere
1897
dorpsleven. De prijs is schappelijk n.l. f 29,95,-

Fanfarecorps „Onderling Genoegen".
1

H.

1

A. KMJXEZVBKHG Ie Kro
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Col.INT.

incl.verzendkosten. Exemplaren zijn te bestellen
bij de heer C.Hart, Zuiderweg 76, 1456 NH
Wijdewormer, tel. 617 44 29.

Tsaar Peter in revisie
Hebt u nog niet genoeg van Tsaar (of Czaar) Peter
de Grote? Herdenkingen en publicaties waren er

genoeg omdat de jonge grootvorst 300 jaar geleden enige tijd in Zaandam verbleef in een jammerlijk mislukte poging hier kennis te maken met
de scheepsbouw en andere industrie. Verleden
jaar ontvingen onze abonnees een prachtig dubbelnummer van Met Stoom/ ANNO 1961 gewijd
aan het Czaar Peter-huisje en andere onderwerpen
over het Zaanse verblijf van de Rus. Er zat zelfs
een kleurige artixt impression bij van het laatste

schip dat Peter liet bouwen, een pronkstuk van de
Russische oorlogsvloot. Peter hield wel van oorlogvoeren. Hij was ook maar een dictator.
Het is goed de artikelen van drs. G.J. Onrust na te
lezen die een paar jaar geleden in dit tijdschrift verschenen over de mythe van de Zaanse Tsaar Peter.
Hij zaaide twijfel of Peter ooit op een Zaandamse
scheepswerf aan het werk is gegaan; de grootvorst
was op de hoogte van het bestaan van dit nijverheidscentrum en wilde het, nu hij in de buurt was,
met eigen ogen zien (ANNO okt. 1992 nr. 123).
Wat hij wel wilde was Zaanse vaklieden naar
Rusland lokken en hoe hem dat gelukt is doet
Onrust uit de doeken. Ruim dertig Zaankanters zijn
voor kortere tijd inderdaad als gastarbeider tussen
1690 en 1721 vertrokken naar 'Mosschowie'. Hun
namen, woonplaatsen en beroep zijn exact vermeld
(ANNO, dec.1993 nr. 128). Dit ook weer bedoeld
als een ontmythologisering van het vorstelijke
bezoek. Peter kwam natuurlijk niet om zelf het vak
te leren - zijn vak was regeren - maar om een alliantie te sluiten met Westerse vorsten alsmede export
van onze technische kennis naar zijn ontwikkelingsland te bevorderen.
De nuchtere historicus A. van Braam heeft de literatuur over deze kwesties aangevuld met twee
boekjes in zijn serie 'Fragmenten van de Zaanse
Geschiedenis', en wel onder de titel Zaandam en de
czaar 1697 (deel l en deel 2). Hij geeft antwoord
op twee vragen: Welk Voorzaangebied trof Peter er
aan qua landschap en economische structuur, en:
Hoe verliepen de contacten van de tsaar met de
inwoners en regenten van Zaandam. Het antwoord
op die tweede vraag (de mislukking noemde ik het)
verscheen al in bovengenoemd nummer van Met
Stoom/ANNO. Het andere antwoord is genoegzaam bekend. Dit keer dus weinig nieuws in de
productieve reeks-Van Braam.
Nuchterheid troef derhalve bij de Zaanse historici
die terugkijken, ten koste van de mythologie. Het
standbeeld op de Dam geeft een onjuiste indruk
van het Zaanse oponthoud, zo blijkt wel. En wij

hebben al zo weinig mythische figuren...
De twee dunne boekjes kosten samen f 24,-. Te
bestellen bij Zaanstroom 27, 1521 PL Wonnerveer,
tel/fax 075 - 640 29 60.

Ontdemping
Er komt nieuw leven voor gedempte grachten,
vaarten en havens. Dat blijkt uit het boek
Nederland Waterland, een uitgave van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Schrijfster
Marie-Louise de Vries geeft in woord en beeld een
overzicht van zestien actuele projecten die gemeen
hebben het ontgraven van de in het verleden
gedempte waterwegen. Na de dempingshausse van
de jaren zestig en zeventig is nu een andere opvatting gaan postvatten. Werden de wateren vroeger
gedempt om ruimte te bieden aan auto, thans worden de rollen gelukkig omgekeerd. Door heel
Nederland bestaan plannen om het asfalt te verwijderen en de gedempte haven of gracht weer met
water te vullen ter verbetering van de leefomgeving.
In het geïllustreerde boek worden zowel gemeentelijke initiatieven als plannen van particuliere zijde
beschreven. Er wordt uiteengezet hoe groot de
lokale betrokkenheid is bij deze voornemens.
Van demping kunnen wij in de nog steeds waterrijke Zaanstreek meepraten. De meeste padsloten en
wegsloten verdwenen rigoureus. Wij kennen ook
een aantal gedempte grachten. De historische
haven van Zaandam verdween onder het zand. Zijn
er ook in deze streek mogelijkheden op dit gebied?
Voorbeelden van elders: de gemeente Amsterdam
startte de discussie om het in 1936 gedempte deel
van het Rokin, nu een afzichtelijk parkeerterrein,
weer tot de Dam te ontgraven, mede ter gelegenheid van de aanleg van de nieuwe noord/zuidmetrolijn. In Breda werd dertig jaar terug de haven
gedempt voor een doorgaande weg door de binnenstad. De gemeente denkt er nu weer over deze
fout te herstellen, ook als toeristische impuls.
Bekend zijn ook de plannen om de binnenstad van
Utrecht opnieuw te 'omsingelen'. Berucht is hier de
demping van de Catharijnesingel en de
Weerdsingel toen Hoog Catharijne werd gebouwd.

Het winkelhart werd een succes maar de openbare
ruimte er rondom is sterk verslechterd. In Haarlem
hebben particulieren het idee gelanceerd om de
bekende Amsterdamse Pooit (de bouw begon in
1355!), kruispunt eens van drie waterwegen, weer
in het water te zetten; daardoor kan zelfs het woonkarakter in de buurt verstevigd worden en een
grachten-woonstatus ontstaan. De gemeente moet
nog overgehaald worden. In Leiden heeft men de
smaak te pakken: niet lang geleden werd de
Trekvliet met succes opnieuw een waterweg, en er
zijn gemeentelijke plannen voor het herstel van de
Lange en Stille Mare. In de vorige eeuw werd te
Medemblik de Pekelharinghaven dichtgegooid.
Doordat het gemeentebestuur in de zeilsport een
impuls voor de plaatselijke economie zag, bleek
het zinvol de haven te ontgraven. Sinds tien jaar
ligt de Pekelharinghaven er weer als jachthaven en
Medemblik profiteert ervan. En zo zijn er meer
voorbeelden uit de praktijk.
'Nederland Waterland, een nieuw leven voor
gedempte grachten, vaarten, havens en beken.'
Auteur; Marie-Louise de Vries. Uitgave van Sdu
Uitgevers. ISBN 90 12 08371 0. Prijs f39,50. 128
pagina's.

Familie Butter en nazaten
In de groeiende reeks Wormer Families, op gang
gehouden door de onvermoeibare J.P. Blokker, is
thans de naam Butter aan de orde. Deze roomskatholieke familie had haar oorsprong in
Volendam. Pas in de 19e eeuw is er sprake van een
Wormerse tak (familie), die voornamelijk arbeiders en boerenarbeiders opleverde. In dit boekje
van 44 pagina's worden de namen en antecedenten
vermeld van 500 personen in 9 generaties die in
betrekking staan tot het geslacht Butter uit
Wormer.
Deze 'eerste uitgave' (d.w.z. voor aanvulling vatbaar), met de titel De nazaten van Jakob Gerritsz
Butter, is verkrijgbaar bij de samensteller,
Wollegrasstraat 67, 1531 TW Wormer,
tel. 642 37 98.

Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uil de Zaanse
kranten Dagblad Zaanstreek en De Zaankanter.

3 mei
Woningbouwvereniging ZVH kocht het gebouw van de
voormalige HBS aan de Westzijde in Zaandam, ontworpen door L.J. Immink. De bedoeling was het pand met
behoud van de karakteristieke gevel te slopen, en er vervolgens 33 appartementen neer te /.ctten met daaronder
winkels. Het bleek echter technisch onmogelijk de gevel
te behouden.

3 mei
Op de plek van het voormalige belastingkantoor (later
asielzoekerscentrum) aan de Vincent van Gotzhwet: in
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Zaandam wil woningbouwvereniging ZVH ruim vijftig
huurwoningen voor jongeren en gezinnen bouwen. ZVH
hoopt het pand nog voor de zomer te kopen.

5 mei
De uitvoering van het prestigeu/e bouwplan Sarabande
(aan de Hogendijk, in de Voorzaan tegenover Het Eiland
in Zaandam) gaat door te hoge kosten voorlopig niet
door. Men beraadt zich op nieuwe plannen.

6 mei
Een van de monumentale panden uit een rijtje van drie
aan de Hogendijk in Zaandam ging in vlammen op. De
brandweer probeerde in ieder geval de voorgevel te
behouden, maar onder/oek moest uitwijzen of dat ook
was üelukt.

17 mei
Na jarenlang met sloop te zijn bedreigd, ziet het monumentale pand Mercurius aan de Zaan in Wormer er na een

(zo zou de vereniging Hendrick de Keijser in Amsterdam
het beheer van de woningen overnemen) en dat de
gemeente Zaanstad weer het beheer voor openbare weg

ingrijpende renovatie weer als nieuw uit. De voormalige

en sloten op zich moet nemen. Kamminga wilde op deze

rijstpellerij wordt archeologisch depot van de provincie.

geruchten niet ingaan. 'In de Zaanse Schans moet je op
eieren lopen', luidde z i j n commentaar.

22 mei
Als alles gaat zoals gewenst,
zal Verkade de panden aan de
Westzijde te Zaandam verlaten.
De Westzanerpolder wordt dan
de nieuwe thuishaven voor de
koek- en chocoladefabriek. Op
het huidige terrein komen

boog de Raad van State zich over een in 1992 door b en

w van Zaanstad verleende bouwvergunning aan N.
Stikvoort voor twee woningen in de Zaanse buurtschap.
Het gebied waar een van de panden inmiddels is neergezet, was geruime tijd een moestuin en wordt door de

waarschijnlijk 650 woningen
en milieuvriendelijke bedrij-

inwoners van Haaldersbroek 'een van de mooiste doorkijkjes' genoemd. Zij verwijten de gemeente vooral dat de

ven; de hoop is de huidige panden aan de Zaan te behouden.

vergunningverlening volledig buiten hen om is gegaan en
stellen dat de vrijstaande bebouwing (destijds bij de toekenning van de status 'beschermd dorpsgezicht' genoemd
als een van de belangrijke kwaliteiten van de buurt) wordt
aangetast. De gemeente Zaanstad stelt positief advies te
hebben gekregen van het toenmalige ministerie van
WVC. Hangende de procedure bij de Raad van State
heeft Stikvoort de bouw van de tweede woning uitgesteld.

Zaanstads

wethouder

M.

Horselenberg-Koomen
liet
weten niet te verwachten dat
nog in deze eeuw met de
woningbouw

Mercurius in oude luister
hersteld

18 juni
Op verzoek van een aantal inwoners van Haaldersbroek

kan

worden

begonnen. Zij is een groot voorstander van het plan maar
wil voorlopig niet meer investeren dan de eerder toegezegde twee miljoen voor de oude broodbakkerij De
Ruyter uit 1886. De provincie Noord-Holland probeert
enkele andere Verkade-panden op de Rijksmonumentenlijst te krijgen. Inmiddels is een aantal projectontwikkelaars uitgenodigd om een plan te presenteren voor het terrein. Na de zomer moet duidelijk worden of er voldoende
geld op tafel kan worden gebracht om de verhuizing van
het bedrijf mogelijk te maken.

19 juni
De provincie Noord-Holland wil de sanering van het ver-

vuilde gasfabrieksterrein in Koog aan de Zaan uitstellen
tot 2005. Eerder werd uitgegaan van 2000. De saneringskosten zijn aanmerkelijk lager dan het bedrag waar in het
verleden vanuit werd gegaan. Nu niet langer het milieu,

maar het risico voor de volksgezondheid en de kans op
verspreiding bepalend zijn, bedragen de kosten 7 miljoen
gulden (was 37 miljoen). Hierdoor werd het mogelijk de

4 juni

sanering jaren eerder uit te voeren. Op het uitstel werd

Woningcorporatie Volkswoning
wil snel beginnen met de sloop

daarom wat verbaasd gereageerd.

van de drie jaar eerder, door
brand verwoeste, discotheek
Vegas in Krommenie. De
bedoeling is om er vervolgens
kantoren met daarboven appartementen te realiseren.

20 juni
De panden aan de Zaanweg 50-52 in Wormerveer worden
weer herenhuizen, zoals bij de bouw circa honderd jaar
geleden. Nadat de bewoners (de familie Laan) de panden
verlieten, hebben ze dienst gedaan als kantoorruimte en

later als huisvesting van de I WO-school. In de panden
komen drie woningen.

4 juni
Grote hilariteit bij de bewoners
van drie huizen (nummers 3, 5
en 7) aan het Noordschebos in
Zaandam. Zij kregen een brief

Het begin van de sloopwerkzaamheden van discotheek Vegas

waarin werd gemeld dat de huizen mogelijk monumentale bescherming krijgen. Ruim
een maand eerder had de gemeente Zaanstad laten weten
dat bij de gewenste reconstructie van het Stationsgebied
het woonstraatje moet verdwijnen. Een woordvoerder van
de gemeente verklaarde deze tegenstelling: de monumentencommissie werkt onafhankelijk van het college. De
woningen zijn gebouwd in de stijl van de Amsterdamse
School.
5 juni
Op het terrein van jachtwerf Claasen aan de
Kalverringdijk in Zaandam wordt gewerkt aan de wederopbouw van het vleethuis dat tot 1993 aan de Hoogstraat

21 juni
De helft van ziekenhuis De Heel in Zaandam zal gesloopt
worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Het gaat
om het oude Julianaziekenhuis. Het nieuwere gedeelte
blijft, maar zal opnieuw ingedeeld worden. Het vele mil-

joenen kostende project zal tien tot vijftien jaar duren.
21 juni
Er zit vaart in de voorbereidingen tot de verbouwing van
het oude Sportfondsenbad Zaan land aan de Mauvestraat

in Zaandam tot een complex van tien woningen. De
sportbestemming van het pand moet via een bestemmingsplanprocedure tot woonbestemming gewijzigd
worden. Hiervóór dient een uitgebreide inspraakronde
plaats te vinden om ieders rechten te waarborgen. Hierna
kan met de bouw worden begonnen.

7 juli

in Koog aan de Zaan stond. In de bloeitijd van de Zaanse

De sluis bij molen De Woudaap in Uitgeest is gerestau-

walvisvaart sloegen Groenlandvaarders er hun uitrusting
op. Na voltooiing zal het vleethuis als bedrijfsruimte worden ingericht.

reerd. In twee weken tijd werd onder andere het metsel-

6 juni
J.

Kamminga,

commissaris

van

de

koningin

in

Gelderland, zal met een voorstel komen om een einde te
maken aan de al jaren slepende problemen in de Zaanse

werk schoongespoten en werden waar nodig de stenen
vernieuwd. Na de opknapbeurt kon de sluis echter niet
open. Ten gevolge van de zandtransporten naar plan
Willis lag er een grote hoeveelheid modder voor de sluisdeuren. Het probleem wordt zo snel mogelijk door het

hoogheemraadschap van

Uitwaterende Sluizen in

Hollands Noorderkwartier aangepakt.

Schans. Reeds in februari werd het plan op hoofdlijnen

besproken met de grootste opponenten in de historische
woonbuurt: Stichting de Zaanse Schans en de ondernemers. Onder het motto 'een broedende kip moetje niet storen' wil geen der betrokkenen uitspraken doen over de
inhoud van het plan. Gefluisterd wordt, dat de huidige

stichting wordt ontbonden, dat taken worden opgesplitst
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12 juli
Stichting Woningbeheer De Arbeid wil zo snel mogelijk
een plan voor seniorenwoningen realiseren aan de
Noorderstraat in Wormerveer. De woningen komen pal
tegenover bejaardenhuis Amandelbloesem te liggen,
zodat dit huis de zorg voor de bewoners van deze woningen op zich kan nemen.

15 juli
De vier woontorens aan de Veerdijk in Wormer zijn ruim
een jaar na het slaan van de eerste paal klaar voor bewoning.

15 juli
De landinrichtingscommissie Westzaan wil graag vijf of
zes houten weidemolentjes plaatsen in de veenweidegebieden van De Reef, het Westzijderveld en het Guisveld.
De molentjes worden gebruikt voor onderbemaling - het
op peil houden van de
waterstand in de veenweidegebieden. Fiets-, wandel, en waterrecreanten k u n nen via borden uitleg krijgen over het functioneren
van de molentjes.

De woontorens aan de
Veerdijk

19 juli
Het voormalige raadhuis
aan de Dorpsstraat in
Wormer werd voor bijna
een miljoen gulden gekocht
door Dirk Pieter Zwart.
Nostalgie speelde een grote
rol bij de beslissing van
Zwart. Hij woonde als jongentje schuin tegenover het
pand, trouwde er en zijn tweede vader (toenmalig burgemeester A. Loggers) werkte er. In het voorjaar van 1998
hoopt hij het tot woonhuis verbouwde pand te betrekken.

23 juli
Een tiental leden van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) doet opgravingen
aan de Noorderweg in Assendelft. De onderzoekers hopen
informatie te verkrijgen over de vroegste infrastructuur
van het gebied. Men ontdekte dat ook in een eerdere
bewoningsperiode (rond de eerste eeuw van onze jaartelling) al sprake van lintbebouwing was. Het Zaans
Museum zal tezijnertijd met een tentoonstelling komen
over de resultaten.
23 juli
De Rozenkelder in Zaandam, het winkelcentrum onder de
Vomar werd na bijna een jaar tot sluiting gedwongen. De
bezoekersaantallen vielen zwaar tegen.
26 juli
Woningstichting De Arbeid gaat alle leegstaande woningen aan de Blekerstraat en omgeving in Wormerveer
dichtspijkeren en de erven ervan opruimen. Een inspecteur van bouw- en woningtoezicht constateerde dat er een
gevaarlijke situatie ontstond, doordat verschillende oudbewoners hun huis verlieten met achterlating van een
enorme rommel achter de huizen. Kinderen speelden
daartussen en stichtten kleine brandjes. Dat leidde tot
angst bij de buurtbewoners. De huizen worden in de toekomst gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
NB. De data aan de begin van de stukjes verwijzen naar
de dag van publicatie en dus niet vanzelfsprekend naar de
dag van de gebeurtenis.

Culturele agenda
20 september t/m 19 oktober 1997
Expositie Klaas Bood ter ere van zijn 75e verjaardag. Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog aan de
Zaan. Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00
uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag van 14.00-17.00
uur en zondag van 13.00-17.00 uur.

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 plaatselijke historie, cultuur, gewoonten, etc. Op deze dag zullen
ook andere Zaanse Verenigingen aanwezig zijn.
Plaats: Economisch College ZaanstreekWaterland, Cypressehout 100, Zaandam. Aanvang:
11.00-16.00 uur.
Te zien t/m 26 oktober 1997
Tentoonstelling Willem en Arie Spaarman, 'schilders in De Rijp'. Rijper Museum, Jan Boonplein 2,
De Rijp. Open: elk weekend van 11.00-17.00 uur.
Kosten: volwassenen f 2,-, groepen 1,50 p.p.;
jeugd/CJP f l,-, groepen f 0,75 p.p.; MJK gratis.
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november/december 1997
Tentoonstelling over de Zaanse levensmiddelenindustrie. De Koogse fabrieken De Bij en Honig
nemen daarbij een centrale plaats in. Ook wordt
aandacht besteed aan Simon de Wit te Zaandam.
Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog aan de
Zaan. Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-12.00
uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag van 14.00-17.00
uur en zondag van 13.00-17.00 uur.

12 november 1997
Lezing door mevrouw drs. E. Doelman over boedelinventarissen. Uit oude transportakten valt vaak
op te maken wat onze voorouders zoal bezaten.
Hieruit wordt een beeld gevormd over rijkdom en
leefmilieu. Georganiseerd door de Nederlandse
Genealogische Vereniging, Afdeling ZaanstreekWaterland. De Aansporing, Stationsstraat 15,
Zaandam. Aanvang: 20.00 uur. zaal open vanaf
19.30 uur. Toegang gratis.
9 december 1997
Lezing door dr. F. van Soeren over geneeswijzen in
de negentiende eeuw. Georganiseerd door de
Nederlandse Genealogische Vereniging, Afdeling
Zaan streek-Waterland. Zaal Landsdael, Koemarkt
13, Purmerend. Aanvang: 20.00 uur, zaal open
vanaf 19.30 uur. Toegang gratis.

Restauratie - Verkoop
van historische bouwmaterialen
o.a.

deuren
ramen
schouwen
hang en sluitwerk
plavuizen
tegels

GERARD WIJMA
v as t g o e d adv i eze n

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

"Voor hout en nieuw"

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel
: 075 - 6 1 6 0 5 18

b.g.g

: 0 6 - 5 2 92 54 28

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

£M LEVERIM5
VAN MOUT, PLAAT;

bouwers

Z£ WÉL IN 3 RENEN
ALSINANPERE
ACHTERSLUISPOLDERRIJSHOUTWEG 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

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

Veerdijk 40
1531 MS Wormer
Tel.
Fax

B O U W B E D R I J F

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

Postadres:
Postbus 130
1530 AC Wormer

Maakte iedereen zich maar zo druk...
Drukken is in deze tijd iets anders dan een drukpers aanen 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 in 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 jo
Postbus 34

1560 AA
Telefoon
Fax
ISDN

Krommenie
075 - 627 62 70
075 - 627 62 22
075 - 640 12 90

