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Inhoud
Na de themanummers 'Love biene en een zangerege boik' en 'Stroine in Toine' en een extraatje in de vorm
van een speciale Anno-aflevering over vijf restauraties naar aanleiding van de Ads Boumanprijs, heeft u
nu weer een 'gewone' Anno in handen. Door de beide themanummers hebben enkele series artikelen lang
op een vervolg moeten wachten. Dat geldt vooral voor de artikelenreeksen Bouwstenen van de Bullekerk,
Onderweg naar vergetelheid? en Van moerasbos tot scoutingcentrum. In deze Anno komen die afleveringen ruimschoots aan de orde.

(1376) Monnikenwerk. Dat gaat
zeker op voor de inspanningen
die Dick Kerssens zich
getroostte om een uitputtend
Zaans namenlexicon samen
te stellen.Na jaren van voorbereiding is het binnenkort
zover en wordt het eerste
exemplaar gepresenteerd.
(1378) Bijna twee jaar na de eerste
aflevering van 'Bouwstenen
van de Bullekerk' van de
hand van Johan Jacobs dan
nu eindelijk het tweede deel.
Beter laat dan nooit. Centraal
in het artikel staat de uitbreiding in de 17de eeuw met
'tempel'-steunberen.
(1381) Nederlandse uurwerkmakers verstonden hun vak.
Eeuwen geleden stonden zij
in hoog internationaal aanzien om hun kunde. Hun
vakkennis doet Pier van
Leeuwen uit de doeken in
zijn artikel over het geheim
van de smid. Niet Zaans,
wel interessant.

(l383) Dat Zaanse kunstschilders geen eeuwige roem is
beschoren, beschreef Klaas
Woudt in het decembernummer 1997. Hij beloofde
toentertijd een aantal Zaanse
kunstbroeders in zo'n vier a
vijf afleveringen aan de
vergetelheid te ontrukken.
In dit nummer de tweede
aflevering.
(1386) Het eerste deel van de historie van de polder Het
Woud en de boerderij aan
de Stierop kwam in het
decembernummer 1997 aan
de orde. Gezien de omvang
van het artikel van S. de
Jong schreven wij indertijd
dat het in drie tot vier afleveringen geplaatst zou worden. Die belofte komen we
nu na. In dit nummer het
tweede deel.

(1391) In het decembernummer
1997 beleefde de nieuwe
rubriek 'Bedoeninkies in de
kaikerd' zijn première.

Illustratie omslag:
Een stukje van de Lagedijk van omstreeks 1910. Uiterst links het
koopmanshuis Lagedijk 46, het geboortehuis van de kunstschilder Cornelis Koning (1893-1951). In het artikel Onderweg naar
vergetelheid (deel II) gaat Klaas Woudt nader in op de
Zaandijkse kunstenaar.

Opzet van de rubriek van
Henk Bouman is de schijnwerper te richten op recente
restauraties of (historiserende) bouwprojecten. In deze
Anno de tweede aflevering.
(1392) Jaap van der Horst ging
op bezoek bij J.J. Stolp,
voorzitter van de afdeling
Zaanstreek-Waterland e.o.
van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland.
In Portret van... vindt u de
weerslag van dat uitgebreide
interview.
Verder in dit nummer de
vaste rubrieken: Nieuws van
1
de Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis (1371),
Boekennieuws (1394), Kroniek (1397) en de Culturele
agenda (l402).

De officiële uitreiking van het eerste exemplaar
van Stroine in Toine op 12 juni jl. aan wethouder Rens Berkhout in de Beeldentuin te
Zaandijk. Van links naar rechts: Jur Kingma
(MBTZ), wethouder Rens Berkhout, Joop
Knijnenberg (MBTZ) en voorzitter Henk
Bouman (Foto J.J. van der Horst)

Reacties
Het artikel van R.M.W. Koomen over mogelijke
naamsverklaringen van het Guispad in Anno,
december 1997, no. 144, (p. 1299-1301) leverde
twee reacties van leden op die wij u niet willen onthouden. Jan Goezinne uit Purmerend schreef ons
dat het artikel voor hem aanleiding was om er het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) op
na te slaan. Hij vond: GUIS, bnw.: voor het ogenblik niet drachtig; verg. guist, gust. Van koeien//
een vare of guize koe... een koe, die, alhoewel meer
of min gekalfd, nog in staat is om te kunnen kalven,
of een koe die tot vetweiden geschikt, en van de
stier afgehouden wordt.
GUST, bnw.: niet drachtig, ook o.a. onvruchtbaar.
GUIT, ook GUYT, znw.: o.a. schelm, schooier,
schavuit, i.h.a. in ongunstige betekenissen.
GUITIG, bnw.: I schurkachtig, II ondeugend zonder boosaardigheid.
GUIZE, bnw.: misschien verband houdend met het
middelnederlandse gussen, d.i. bang maken.
Hij besluit zijn brief met: 'De molennaam Guiswijf
zou nog op het eerste door mij genoemde woord
kunnen slaan, echter niet de Guisman en het
Guiskind. Ik krijg de indruk, op grond van het
bovenstaande, dat het pad tussen Westzaan en
Assendelft een gevaarlijke, nagenoeg onbewoonde
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weg was, doordat er in het donker allerlei misdaden
werden gepleegd. Niet voor niets heet het aangrenzende natuurgebied 'De Hel'.'
Mevrouw T. Schaap-Stuurman uit Koog aan de
Zaan schreef dat haar moeder wanneer het stormde
vaak zei: 'Hoor die wind es guiten' Verder schrijft
ze: 'Ik ben in het bezit van het Zaans woordenboek
van Boekenoogen, en daarin staat als één van de
betekenissen van guiten: huilen, gieren van de
wind. Nou reken maar datje vroeger op het Guispad
veel met de wind te maken kreeg. Dus lijkt het mij
zeer wel mogelijk dat de naam Guispad van dit
werkwoord afstamt; te meer omdat Zaankanters
een 'luie tong' hebben en de letter t van guiten niet
uitspraken.'

Groepsfoto artsen
De heer Vis uit Bergen belde ons naar aanleiding
van de groepsfoto van de Zaanse artsen op pagina
1337 van het themanummer 'Love biene en een
zangerege boik'. Zijn vader was de huisarts J.J.
Vis. Volgens hem is de arts die op deze foto als J.
de Wit aangeduid wordt, zijn vader J.J. Vis. Of hier
een verwisseling heeft plaatsgevonden en de andere
arts mogelijk de heer De Wit zou zijn, weet hij niet.

Carla Rogge 'Zaanse Schoone'
Ons lid Carla Rogge, nog onlangs deel uitmakend
van de jury van de Ads Boumanprijs, viel kort geleden in de prijzen. In het tijdschrift Monumenten,
nummer 8 1998, kwamen wij het volgende bericht
tegen: 'Onlangs vond in Zaandam de jaarlijkse uitreiking plaats van 'De Zaanse Schoone'. Deze
onderscheiding, ingesteld in 1996 door de Rotary club Zaandam, wordt toegekend aan iemand, die
een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het
behoud van het Zaanse Erfgoed. Bij de onderschei-

mend houdt om een een Zaans huisje. Als eerste
ontving in 1996 Sikke de Jong een Zaanse Schoone
(vanwege zijn vele werk op het gebied van onder-

ding horen een oorkonde en een bronzen plaquette,

Zaanse Huis gememoreerd. In laatst genoemd blad
publiceerde zij o.a over het voormalige Raadhuis
van Zaandijk en het pand Lagedijk 80 te Zaandijk
(de vroegere oudheidkamer, later Zaans Historisch
Museum).'

vervaardigd door Enric Adsera Ribera, een
Catalaanse kunstenaar die al bijna 30 jaar in de
Zaanstreek woont en werkt. De plaquette stelt een
Zaanse Schoone voor, die haar handen bescher-

zoek naar en documentatie van de Zaanse houtbouw). Dit jaar ging de Zaanse Schoone naar onze

redacteur Carla Rogge. Bij de uitreiking werden
o.a. haar werk voor de Stichting Zaans Schoon en
haar architectuurhistorische artikelen voor de
Encyclopdie van de Zaanstreek en het tijdschrift
'Anno 1961' van de Vereniging Vrienden van het

Annonce
Van oude mensen en de dingen die voorbijgaan: één van mijn kennissen vroeg mij te bemiddelen bij het verkopen van een aantal Zaanse boeken. Het gaat onder andere om Soeteboom's
d'Zaanlands Arkadia (1658), jaargangen De Zaende 1946 t/m 1951 (compleet), Honig: Uit den
Gulden Bijkorf; Cor Bruijn: De Zaadsjouwers en Een Zakkennaaier grijpt naar het Geluk en
Neeltje Mulder: Uit den Goeden Ouden Tijd. Ik wil belangstellenden graag met hem in contact
brengen. Informatie te verkrijgen bij K. Woudt, Lagedijk 65A, 1544 BC Zaandijk, tel. 0756216448.

Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis

voor Jisp/Wormer, Ge Sombroek voor Koog aan de
Zaan, Jan Emmerig voor Krommenie, René Prins
voor Zaandam, Piet Bruyn voor Wormerveer, Jelle
Brinkhuijsen voor Oostzaan, Jan Wilderom voor
Assendelft, Arnold Sol voor Westzaan en Henk

Bouman voor Zaandijk. De heer Sikke de Jong ver-

Mededelingen van het bestuur
Groene boekje
Op de laatstgehouden Algemene Ledenvergadering,
waarvan u het verslag elders in dit blad aantreft,
werd de Ads Boumanprijs uitgereikt. Naar aanleiding hiervan verscheen een speciale uitgave van
Anno met beschrijving en illustraties van de vijf
genomineerde restauraties, die u bij het juninummer ontvangen heeft. Dit groene boekje blijkt een
schot in de roos: er is erg veel vraag naar, ook van
buiten de vereniging. Er zijn nog exemplaren over.

Vertelt u s.v.p. uw vrienden en kennissen die geïnteresseerd zijn dat wanneer ze nu lid worden van onze
vereniging, ze niet alleen alle in 1998 verschenen
Anno's ontvangen, maar ook dit speciale boekje.

Meldpunt Bedreigde Panden
De werkgroep is nog steeds bezig enthousiast achter uw meldingen aan te gaan. We zijn inmiddels
melding nummer 60 al gepasseerd. Van verschillende kanten werd gevraagd de bezetting (de poppetjes zoals dat in de politiek heet) bekend te maken.
Hier zijn de namen en 'hun gebied': Leen Hoogmoed
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sterkt de club namens Zaans Schoon. Het is beslist

de bedoeling dat u uw meldingen blijft doorgeven
via het daarvoor bestemde telefoonnummer 6402020.
In uitzonderlijke gevallen kan enig vooroverleg
met de plaatselijke persoon wel eens zinvol zijn.

Werkgroep
Advisering/Documentatie
Deze werkgroep, die bezig is een centraal documentatiecentrum op te zetten, heeft een nieuwe
aanwinst ontvangen: het knipselarchief van oudZaandammer Cees Hofstee. Dit archief omvat
krantenknipsels van de laatste decennia, betrekking
hebbend op historische onderwerpen, maar ook op
'nieuwe' ontwikkelingen en plannen in de Zaanstreek.

Kalverpolder
In de procedure over plannen voor woningbouw op

het voormalig Jacob Vis-terrein aan de Kalverringdijk hebben Gedeputeerde Staten van NoordHolland te kennen gegeven niet zo geporteerd te
zijn van nieuwe bebouwing aldaar. Samen met
onze zusterverenigingen, verenigd in het Overleg

Cultuurhistorie Zaanstreek, hebben wij schriftelijk

onze bijval betuigd met dit standpunt. Laat de
Kalverpolder zo veel mogelijk onbebouwd, ook aan
de boorden van de Zaan. Het automatisme: 'Hier
stond vroeger een fabriek, nu komen er dus woningen' dient voor dit soort landschappelijk waardevolle gebieden doorbroken te worden.

mooie sfeervolle plekken heeft. Op dit moment
worden bedrijven benaderd die hierin geïnteresseerd zijn voor hun relaties of personeel. Het is de
bedoeling dat de kalender vanaf november ook
verkrijgbaar is bij de plaatselijke boekhandel. De
prijs zal rond de f 22,50 komen te liggen.

Kalender Zaans Erfgoed 1999

Inbinden Anno's

In een uniek samenwerkingsproject gaan de regionale cultuurhistorische verenigingen en stichtingen
een kalender uitgeven. Deze bevat een aantal zeer
fraaie opnamen van molens, historische fabrieken
en woningen in hun landschappelijke of stedelijke
omgeving. Een groot deel van de foto's is gemaakt
door de heer Jaap Klomp, Duidelijk wordt gemaakt
dat de Zaanstreek heden ten dage wel degelijk vele

We worden regelmatig benaderd met vragen over
verzamelbanden of het inbinden van jaargangen
van verschenen Anno's. De heer Erik Schots bindt
al jaren op ambachtelijke wijze Anno's in. Een
bezoek aan zijn bedrijfin Krommenie, gevestigd in
een Zaans pandje, is trouwens zeer de moeite
waard. De heer Schots is bereikbaar op telefoonnummer: 075-6287151.

Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging
Vrienden van het Zaanse Huis op
27 april 1998 in de Vermaning in Koog aan de Zaan
Algemene mededelingen
De heer H. Bouman zit de vergadering voor. Het
voltallige bestuur zit achter de tafel. Daarnaast zijn
de juryleden voor de Ads Boumanprijs, de heer S.
de Jong en mevrouw C. Rogge, en de vijf genomineerden aanwezig. Een speciaal welkomstwoord
wordt gericht tot de heer M. Enderman die na de
pauze een verhaal houdt over het monumentenbeleid van de gemeente Zaanstad. Er is afbericht
gekomen van de heren Knijnenberg, Zwart en
mevrouw Groot. De opkomst bestaat uit ongeveer
veertig leden.

Jaaroverzicht 1997
Aan de hand van het in de zaal verspreide jaaroverzicht neemt de voorzitter het afgelopen verenigingsjaar door. De vereniging heeft zich het afgelopen jaar gericht op het werven van nieuwe leden,
onder andere door zich samen met MBTZ. te presenteren bij allerlei openbare gelegenheden. Vooral
de aanwinst van jongere leden is gewenst. Met
MBTZ. is een verstevigde relatie aangegaan, onder
andere door de gezamenlijke presentaties bij evenementen en door het uitgeven van het jaarlijkse
themanummer waarbij de redacties van Anno en
Met Stoom intensief samenwerken. Er zijn vier
mooie Anno's verschenen, waarvan één themanummer met de titel 'In de brand, uit de brand'.
Een belangrijke ontwikkeling is het overleg dat
sinds enige tijd gevoerd wordt met de collegainstellingen in het Overleg Cultuurhistorie
Zaanstreek. Hierin wordt informatie uitgewisseld
en vindt afstemming van de verschillende acties en
bezigheden plaats. In sommige gevallen wordt er
gezamenlijk actie genomen of gezamenlijk overleg
gevoerd, bijvoorbeeld met de gemeente.
De relatie met de gemeente is in dit afgelopen jaar
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versterkt. De Vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis heeft het voortouw in een werkgroep die zich
bezighoudt met de inventarisatie van (cultuur)historische gebieden in de Zaanstreek. De inventarisatie kan richting geven bij het bepalen van op welke
plekken wel of geen ingrepen worden toegestaan.
De vereniging is vertegenwoordigd in de Commissie
van Advies voor de Zaanse Schans. Vanuit de commissie is een brief uitgegaan aan de directie van de
Zaanse Schans waarin de zorg wordt geuit over de
samenstelling van het nieuwe bestuur van Stichting
De Zaanse Schans. Belangrijk is de vertegenwoordiging door een achterban van de Zaanse bevolking waardoor het behoud van de cultuurhistorische waarden beter gewaarborgd lijkt. De formateur van het nieuwe bestuur voor de Zaanse
Schans, de heer C. Woudt, heeft met de vereniging
een informatief gesprek gevoerd over de toekomst
van de Zaanse Schans. Dit verliep in positieve sfeer
en er zal nog een vervolggesprek plaatsvinden.
De drie werkgroepen van de vereniging zijn actief
geweest. De werkgroep Bescherming heeft veel
energie gestoken in het Meldpunt Bedreigde
Panden. Hier zijn ongeveer 50 meldingen binnengekomen. De acties die hieruit voortkomen zijn
verschillend. Soms is een gemeld probleem eenvoudig op te lossen, in andere gevallen duurt het
wat langer. Er wordt hierin goed samengewerkt
met de Stichting Zaans Schoon en met de werkgroep Advisering en Archivering. Deze laatste
werkgroep is naast het werk voor het meldpunt
bezig met het opzetten van het algemene documentatiecentrum. De werkgroep PR en Activiteiten
heeft verschillende presentaties voorbereid en er is
gewerkt aan nieuw presentatiemateriaal waarmee
een stand kan worden ingericht.

Financiën

Bestuursverkiezing

De financiële positie is stabiel. De contributies over
1997 zijn. hoger dan in 1996. Dit wordt veroorzaakt
door het vorderen van niet betaalde contributies
over 1995. fn 1997 zijn er vier .Anno's verschenen
in plaats van vijf in het jaar daarvoor. Daardoor zijn
de kosten lager dan in 1996. De verzendkosten, van
de Anno's zijn teruggebracht door een goed geautomatiseerd bestand. Aan de kostenkant staat een
eenmalige kostenpost voor de instelling van het
meldpunt. Het kapitaal is in totaal met achthonderd
gulden terug gelopen. Als schuld staat een reservering van een bedrag voor nog af te dragen tientjes
van de Stichting Open Monumenten. In verband
niet. het opheffen van Open Monumenten kan worden verwacht dat dit geld niet wordt gevorderd. De
leden gaan akkoord met het voorstel om als dit het
geval is het bedrag in de verenigingskas te storten.
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren P.
Mars en R. Prins. De boekhouding van 1997 is
gecontroleerd en goedgekeurd. De penningmeester
wordt decharge verleend voor het gevoerde beleid.
De heer R. Prins treedt af. De heer R. Vet. wordt met
algemene stemmen geïnstalleerd als nieuw lid. van
de kascommissie.

De secretaris, mevrouw A. Bol treedt: af. Zij is volgens het rooster aftredend en stelt zich wegens
drukke werkzaamheden niet her.kiesba.tii". Vanuit de
leden is geen kandidaat naar voren gebracht en het
bestuur stelt daarom voor om mevrouw H. van
Zaane aan te stellen als secretaris. De leden gaan
akkoord met dit voorstel. Mevrouw Van Zaane
wordt geïnstalleerd. Het bestuur bestaat verder uit
de
H.
R Coides, B. Leusink, P. Vferhoeven,
W. Westeren mevrouw A. Hannaart. Mevrouw Bol
wordt bedankt voor haar inzet in de vier jaar dat zij
secretaris is geweest.
Na de rondvraag sluit de voorzitter het eerste deel
van de vergadering.

De voorzitter stelt aan de ledenvergadering voor
om de minimumcontributie voor de vereniging te
verhogen, tot f 30,— per jaar. Door de actieve
opstelling van de vereniging worden meer kosten
gemaakt. Niet alleen de PR-activiteiten, maar ook
de instelling van het documentatiesysteem/archief
brengen kosten niet zich mee. De aanschaf van een
speciaal software-pakket is begroot op f 5.000,—.
Voor de Ads Boumanprijs is een boekje in ontwikkeling dat in juli verschijnt. Dit is een extra kostenpost. Met algemene stemmen wordt het voorstel
om de minimumcontributie te verhogen tot f30,—
per jaar door de leden aanvaard.

Na de pauze geeft de heer W. Wester aan de hand
van dia's, gemaakt door Jaap van der Horst, een
toelichting op de genomineerde objecten voor de
Ads Boumanprijs. Dat zijn: een vleethuis,
Kal verringdijk 40 in Zaandam van de heer N.
Claassen; een woonhuis, Smaal 6 in Zaandam van
de heer R. Prins; een woonhuis, Zuiderhoofdstraat
65 in Krommenie van de heer D. Zaal en de heer
Van der Velde; een theekoepel, Westzijde 206/208
in Zaandam van de heer Th. Koenen en een woonhuis, Zuideinde 139/141 in Westzaan, gerestaureerd door Somass Bouwbedrijf, de heer G.
Sombroek. Namens de jury krijgt mevrouw C.
Rogge het woord. Voor de Ads Boumanprijs 1998
draagt de jury de heer G. Sombroek voor. Als aannemer en timmerman heeft hij vele en belangrijke
activiteiten tot behoud van het. Zaan se culturele erfgoed verricht, die hij op deskundige en enthousiasmerende wijze uitvoert.. Naast het restaureren en in
stand houden van veel oude gebouwen in de
Zaanstreek, houdt hij zich ook regelmatig bezig
met bouwhistorisch onderzoek en onderzoek naar
de bewoners- en gebruikersgeschiedenis van vele
panden.
Meermalen
slaagde
Sombroek erin om oude panden, die
in hun voortbestaan bedreigd werden
op hun oorspronkelijke plek te
behouden en te restaureren. De prijs
geldt voor Sombroeks gehele oeuvre
op de zojuist genoemde terreinen.
Uit handen van de heer H. Bouman
ontvangt de heer Som broek een oorkonde en uit handen van de penningmeester een geldbedrag van
f 1.500,-. De overige genomineerden
worden naar voren geroepen en niet.
hun benoeming gefeliciteerd door de
voorzitter en de jury.
Ge Sombroek, winnaar van de
Ads Boumanprijs, met bloemen,
oorkonde en geldprijs. Rechts
voorzitter" Henk Bonman, Links de
juryleden S ikke de Jong en Carla
Rogge (Foto J,J, van der Horst)
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Monumentenbeleid
Aansluitend vertelt de heer M. Enderman, beleidsen technisch medewerker van de afdeling
Monumenten en Archeologie bij de gemeente
Zaanstad, een boeiend verhaal over het monumentenbeleid van de gemeente Zaanstad. Hij legt daarbij de nadruk op de verschuiving van de monumentenzorg naar de gemeente. Voorheen was dit
meer een taak van het rijk en de provincie. Het
beleid van de gemeente is erop gericht om zoveel
mogelijk panden op hun oorspronkelijke plek te
behouden en ziet verplaatsing als allerlaatste redmiddel. Dit betekent dat niet alleen de historische

panden zelf, maar ook hun directe omgeving belangrijk zijn. Een belangrijk aspect tegenwoordig is het
onderzoek naar structuren. Hoe is een gebied
gegroeid. Soms kan de oude structuur in een
gebied van invloed zijn op nieuwe woonkernen.
De gemeente hecht waarde aan het contact met de
historische verenigingen en het gebruik maken van
de daar aanwezige kennis. De heer Enderman pleit
voor een platform bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente en de historische verenigingen
waar kennis wordt uitgewisseld en wordt overgedragen.

Jaaroverzicht Vereniging Vrienden
van het Zaanse Huis 1997
Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis kijkt tevreden terug op een energiek
jaar. Een paar jaar geleden is onze vereniging
begonnen met een actieve opstelling en die bevalt
ons goed. De ledenenquête die wij in 1995 hebben
gehouden, heeft duidelijk aangegeven dat een aantal door de Vereniging Vrienden in te zetten ontwikkelingen, vooral op het gebied van de activiteiten en het signaleren van met sloop bedreigde panden, gewenst is. Deze zijn nu allemaal ingezet en
hebben zo langzamerhand handen en voeten gekregen.
Onze vereniging is gezond door een constant aantal leden, maar wij richten ons door een gericht
acquisitiebeleid op een aangroei van vooral wat
jongere leden. Anno speelt daarin een belangrijke rol.
Het bestuur heeft zeven keer vergaderd, waarvan
één keer samen met de redactie van Anno. Ron
Sman besloot zijn functie neer te leggen. Hij was
vanaf 1980 lid van het bestuur en tot 1996 voorzitter van de vereniging. In de ledenvergadering werden Ada Hannaart en Bart Leusink als nieuwe
bestuursleden benoemd.

Anno
De redactie van Anno heeft zich weer enorm ingezet om boeiende onderwerpen te vinden waarover
vervolgens inhoudelijk verantwoorde artikelen
werden geschreven. In 1997 zijn er vier prachtige
Anno's verschenen, waaronder één inmiddels traditioneel themanummer samen met MBTZ. In 1997
was dit het nummer 'In de brand, uit de brand' over
branden en brandweer. Dit werd evenals de vorige
themanummers zeer positief ontvangen door de
leden. Het eerste exemplaar werd op 4 april 1997
aangeboden aan de voorzitter van de Bond van
Zaanse Brandweerkorpsen. Het uitgeven van een
gezamenlijk nummer is een traditie die we graag in
stand houden.

Collega-instellingen
Het afgelopen verenigingsjaar heeft in het teken
gestaan van de versteviging van de contacten met
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collega-instellingen die zich bezig houden met het
behoud van het historisch Zaans erfgoed. Het overleg met de voorzitters van de regionale behoudsverenigingen in het Overleg Cultuurhistorie Zaanstreek is goed op gang gekomen. Hierin wordt
onderling informatie uitgewisseld en vindt afstemming van de verschillende acties en bezigheden
plaats. Namens het overleg werd een gezamenlijke
brief geschreven naar de gemeente Zaanstad, als
antwoord op het verzoek om randvoorwaarden aan
te geven voor de nieuwe bestemmingsplannen voor
de Zaanse Schans en de Kalverpolder. Naar het
bestuur van de Stichting De Zaanse Schans ging een
gezamenlijke brief uit waarin de bezorgdheid werd
geuit over het gebrek aan aandacht voor het historisch erfgoed. Verder werd er door middel van een
gezamenlijke presentatie nader kennis gemaakt
met de nieuwe burgemeester van Zaanstad, de heer
Ruud Vreeman, in aanwezigheid van twee wethouders.
Er vindt vanuit ons bestuur ook regelmatig apart
overleg plaats met MBTZ en met de Stichting
Zaans Schoon. Met MBTZ is de afspraak gemaakt
om zoveel mogelijk gezamenlijk naar buiten te
treden tijdens manifestaties en andere openbare
gelegenheden. Ook is er intensief contact over het
gezamenlijke themanummer. Met Zaans Schoon is
regelmatig contact over de acties die worden
ondernomen naar aanleiding van meldingen die bij
het Meldpunt Bedreigde Panden binnenkomen.

Zaanstad/Zaanse Schans/Zaans
Museum
Aan het streven van de gemeente Zaanstad om te
komen tot het stellen van prioriteiten voor acties en
het opstellen van een wensenlijstje betreffende
het cultureel en industrieel erfgoed, heeft het
bestuur intensief meegewerkt. Er zijn stellingen
geformuleerd en aangenomen, waaruit enkele
waardevolle acties en plannen voortvloeien. Deze
worden in 1998 uitgevoerd.

Eind vorig jaar is het bestuur van de Stichting De
Zaanse Schans afgetreden. Mede op initiatief van
onze vereniging heeft de Commissie van Advies
van de Zaanse Schans, waarin de Vereniging
Vrienden van het Zaanse Huis vertegenwoordigd
is, een brief gestuurd aan de directie van de Zaanse
Schans. Hierin is het belang van een goede vertegenwoordiging in het nieuwe stichtingsbestuur
door de achterban van de Zaanse bevolking onderstreept.

Ondanks het feit dat aan het bestuur van het Zaans
Museum te kennen is gegeven dat de Vereniging
Vrienden van het Zaanse Huis niet gelukkig is met
de locatie van het Zaans Museum, heeft ons
bestuur haar medewerking aangeboden bij het tot
stand komen van de collectie van het museum.

Werkgroepen
De drie werkgroepen die zich inzetten voor de
Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis hebben
ook dit jaar weer veel werk verricht.
De werkgroep Bescherming heeft zich met name
bezig gehouden met de verwerking van de meldingen die bij het Meldpunt binnenkwamen. Het
Meldpunt Bedreigde Panden is op l januari 1997
van start gegaan en kreeg toen veel publiciteit. Uit
de veertig meldingen die in de eerste periode binnenkwamen, bleek dat het meldpunt aansloeg bij
de Zaanse bevolking. Acties werden gevoerd in
samenwerking met Zaans Schoon en - in geval van
pakhuizen en fabrieksgebouwen - met MBTZ.
Een deel van de activiteiten van de werkgroep
Advisering en Archivering bestond uit de behandeling van zaken die vanuit het meldpunt doorgegeven werden. Een aantal panden werd ingemeten en
gedocumenteerd. In een ander geval werd publiciteit gegenereerd. Er zijn vorderingen gemaakt met
het streven om te komen tot een gezamenlijk documentatiecentrum/ archief. Het overleg met Zaans
Schoon over dit onderwerp is ver gevorderd. Door
de werkgroep PR en Activiteiten is gewerkt aan
een nieuwe vorm van presentatie bij manifestaties.
De nieuwe stand die bij vier manifestaties is
gebruikt viel in de smaak. Dertig nieuwe leden
meldden zich aan. Ook werden er ledenwerf-acties
georganiseerd. In een aantal buurten in Zaandam,
Westzaan en Krommenie werd documentatiemateriaal over de Vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis verspreid. De werkgroep bereidde een ledenbijeenkomst voor die begin 1998 gehouden zou
worden.
Bestuur Vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis, april 1998
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Een hartelijk welkom aan de volgende
nieuwe leden:
J. Keilerman, Westknollendam
E. Post en C.A.G.A. Post-Lebens, Zaandam
A.J. Nugter, Zaandam
DJ. Hoogetoorn, Zaandam
A.C.P. Slegers, Zaandam
Mw. J.J.J. Bruin, Bergeijk
K. Adriaanse, Zaandam
J.A. Hoekstra, Wormerveer
J.R. Duineveld en W.M. Demmers, Krommenie
H. Kroes, Zaandam
P. Woud, Koog aan de Zaan
J. Schaft, Zwaag
R.C.A. Kruize, Wormerveer
B. Byrszel, Westzaan
G. Kuiper, Westgraftdijk
E. v.d. Poll, Wormerveer
K. Timmerman, Westzaan
H. Dijkman, Wormerveer
A. Sikkes, Zaandam
R. Verkooijen, Wormerveer
P. Graas, Wormerveer
W. Bleeker, Westknollendam
Mw. K.H. Fredriks-Frederiks, Wormerveer
Mw. P. Burgos Camunas-Wielink, Wormerveer
T.N. Kraayer, Santpoort
J. Pekelharing, Zaandam
Mw. H.J. van Dijk, Zaandijk
J. Zwart, Koog aan de Zaan
Jb. Klaassen, Koog aan de Zaan
Mw. A. van Nieuwburg, Zaandijk
J.A. Bouman, Westzaan
P. v.d. Weide, Koog aan de Zaan
Mw. M.P.A. Schlecht, Etersheim
Mw. A.I. v.d. Pol, Westzaan
J.P. Nijman, Utrecht
J. Bakker, Zaandam
Mw. M. Swart, Westzaan
D. Swart, Haren
J.J.B. Bos, Delden
A. Keyer, Assendelft
C.A. v.d. Zee, Westzaan
J. Meijer, Westzaan
C.A. Grimbergen, Abcoude
E. de Jong, Zaandam
W. Bruinenberg, Wormer
Th. van Splunteren, Koog aan de Zaan
H. van 't Loo, Wormerveer

Binnengekomen berichten
Cursussen Bouw- en
Restauratietechnieken
De Stichting Nationaal Restauratiecentrum heeft
haar cursusprogramma najaar 1998 voor aannemers en ambachtslieden in restauratiewerken en
monumentenzorg gelanceerd. Het programma
omvat een aantal praktische (bijv. kerven en snijden in hout) en theoretische cursussen (bijv. herkennen van bouwstijlen). Inlichtingen: tel. 0206208344.

Aangepaste subsidieregeling
De Provincie Noord-Holland heeft haar subsidieregeling voor de restauraties van niet-beschermde
objecten enigszins aangepast. Deze subsidie
beoogt restauratiewerk van beeldbepalende onderdelen zoals deuren, hekken, makelaar, e.d. te
ondersteunen. De subsidie bedraagt 30% van de
goedgekeurde kosten tot een maximum van f 1000,-.
Inlichtingen: afd. Monumentenzorg Provincie
Noord-Holland, de heer Koos Laan, tel. 0235143143.

Documentaire Jisp
De contactcommissie Jisp heeft opdracht gegeven
voor een film die het historische karakter van dit
dorp vastlegt en voor nieuwe generaties bewaart.
In deze documentaire speelt de unieke wegsloot
een centrale rol als beeldbepalend element.
Ondanks subsidie en sponsors is er nog een 'financieel gaatje'. Mensen die dit initiatief een warm
hart toedragen, kunnen contact opnemen met
mevrouw Seiny Klopper, tel. 075-6421371.

Gids voor historisch onderzoek in
Noord-Holland
Bij de Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland is de tweede druk verschenen van
de Gids voor historisch onderzoek in NoordHolland. Deze gids is geheel bijgewerkt naar de
situatie van eind 1997. De gids bevat twee onderdelen. Het eerste deel is een handleiding voor het
verrichten van historisch onderzoek, het tweede
deel is een overzicht van de belangrijkste archiefbronnen voor lokaal-historisch onderzoek voor
zover deze bewaard zijn gebleven. Het boek kost
f 25,- en is uitsluitend verkrijgbaar bij het bureau
van de Stichting, Kleine Houtweg 18, Haarlem,
tel./fax: 023-5318436.

Nieuwe serie routefolders
De nieuwe routefolders beschrijven vier fiets- en
wandelroutes in het landelijk gebied tussen
Amsterdam, Alkmaar en het Markermeer. Voor de
fietser is er de Beemsterroute, Zeevangroute en de
Rondom Watergang Route. Voor de wandelaar is er
de route over de Noordelijke Beemsterringdijk. De
folders bevatten een kaart en informatie over
bezienswaardigheden langs de route. De routefolders zijn verkrijgbaar bij de Zaanse VVV en
kosten f 3,50 per stuk. In de folder is een aantal
kortingsbonnen opgenomen voor bezienswaardigheden en consumpties.

Zaans namenlexicon
door Peter Roggeveen

De klus is bijna geklaard. Binnenkort is de
Zaanstreek een Zaans namenlexicon rijker, samengesteld door Dick Kerssens. De
laatste maanden was de Zaandammer
dagelijks vele uren in de weer om het boek
in zijn definitieve vorm te gieten. Maar op
10 oktober is het zover. Dan wordt in het
Molenmuseum het eerste exemplaar
gepresenteerd. Het lexicon telt ruim 400
pagina's en bevat zo'n 900 illustraties.
Zeven jaar van voorbereiding gingen aan het boek
vooraf. 'Het verzamelen van gegevens was een
zeer omvangrijk werk', schrijft Kerssens in het
voorwoord. Volgens de auteur is het lexicon geen
boek om zo maar even uit te lezen. Het is een
naslagwerk, een boek om gegevens in op te zoe1376

ken. Kerssens stelt nadrukkelijk dat hij met zijn
lexicon absoluut niet de bedoeling heeft om in de
voetsporen te treden van dr. G.N. Boekenoogen, de
schrijver van het uitstekende, encyclopedische
werk De Zaanse Volkstaal. Ook hoeft men volgens
Kerssens niet te verwachten een supplement aan te
treffen op de Encyclopedie van de Zaanstreek.
Maar wat staat er dan wel in het Zaans namenlexicon? Welnu, heel veel namen, keurig gerangschikt,
zoals:
1. Bijnamen naar aanleiding van bepaalde eigenschappen, beroep, uiterlijk of gebrek; bijnamen
van personen en zaken. Daarbij horen uiteraard
spot-, schimp- en scheldnamen. Zo werd Hendrik
Göbel, de eerste burgemeester van Zaandam,
Heintje de Draaier genoemd omdat hij met alle

winden meedraaide. Ook de foute burgemeesters
gedurende de Tweede Wereldoorlog kregen al snel
een spot- of schimpnaam. En er waren natuurlijk de
manken, mankpoten, scheven, schelen, doven,
bochels, bulten en rooien die niet aan een scheldnaam ontkwamen. Ook de bij- en scheldnamen van
bepaalde dorpsfiguren zijn zoveel mogelijk vermeld. Verder komen voor artiesten-, scherts-,
schuilnamen en pseudoniemen. Wat betreft de
opname van bijnamen van personen uit alle
Zaangemeenten in al haar vormen is slechts een
keuze gemaakt uit de vele duizenden. Het was een
onmogelijke opgave deze allemaal te vermelden.
2. Bijnamen van zaken en dingen als namen van
gebouwen, zoals molens, huizen, winkels, herbergen, cafés en kerken. Bijnamen van paden, straten,
bruggen, buurten, dorpen. Bijnamen van schepen
en vervoer op de weg; bijnamen van verenigingen.
Daarnaast vergeten en in onbruik geraakte officiële
namen van huizen, herbergen, straten, paden; officiële of bijnamen van personen voorkomend in rijmen, versjes, plaagrijmpjes op bepaalde families,
heilliedjes, slogans of slagzinnen, blikvangers van
winkels en firma's, toiletteksten en advertenties; tijdelijke namen gedurende de Franse Tijd en de
bezetting van 1949-1945 door de bezetter opgedrongen; bijzondere, gekke, vreemde familienamen, schuttingwoorden en bijzondere voornamen
waaronder koos- en troetelnamen; afkortingen van
niet meer bestaande bedrijven of firma's.
Daarnaast is in het lexicon zoveel
mogelijk geprobeerd een verklaring
of uitleg te vinden voor de verscheidene namen. Voor de bijnamen is dat
niet altijd gelukt omdat men zich in
vele gevallen niet meer kon herinneren
waarom iemand zo werd genoemd. In
het voorwoord schrijft Kerssens dat
hij niet de illusie heeft een compleet
werk te hebben geschreven. 'Hoewel
bij het samenstellen van de namenlijst
nauwgezetheid is nagestreefd, heb ik
de overtuiging dat het werk niet volmaakt is. Ik heb er niet naar gestreefd
een absoluut volledig werk te creëren.
Dat is bij een woordenboek of een
lexicon een onmogelijke taak.'

S. Rem, de IJskoning
uit Warmer
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Als voorproefje zomaar een willekeurige greep uit de bijnamen en bijzondere namen die in het boek voorkomen: Bijnamen uit Zaandam: Jan de
Czaar, Siem van 't Postkantoor, Piet
Suikerneus, Oot Twee- of driehoed,
Piet Gewoon, Pieter zonder Schoorsteen,
de Optimist, Jan grijpt alles, Jan de Jood.
Zaandijk: Pijpie Heinis, Bokkenest, Lamp in de sloot,
Jan weet alles, de Man met de twee linkerbenen.
Wormerveer: Polder(poot), Pietje in de watte,
Sneeuwwitje.
Krommenie: Isaak de Kater, Oranje Cees, 'Jat' de
vis vrouw, Jan Pispot, de Steert.

Assendelft: Hein van 't Slot, Hein van de Kaaik,
Saime Breems, Lammerepoot, Pummenuk.
Westzaan: Lappen Klaas, de Ooievaar, Vaz Dias.
Wormer: de Schrik van 't Bossie, Kachel(pijp),
Victor Hugo, de IJskoning.
Bijnamen en bijzondere namen van paden en
straatjes:
Zaandam: Klein Rome, 't Slot, de Fok, Sopjespad,
Rotend, 't Mirakel, Rapend, Cuba, Rietvink,
Rozendaal.
Koog: Muizenpad, Piet Tuinenpad, Relletjespad,
Kibbelstraat, Stinkpad.
Zaandijk: Darmenpad, Wiesbaden.
Krommenie: Vlooienpad.
Assendelft: de Sliksteeg.

Bijnamen van huizen:
Zaandam: De Gouden Zalm, het Huis met de Haan,
het Huis van Bes, het Huis met de luis aan de ketting, het Maagdenhuis.
Koog: het Balkenhuis, de Lokomotief.
Wormerveer: het Huis met de kettingen.
Assendelft: het Kremlin.

Lappen Klaas (Klaas v.d. Brink) uit Westzaan

De Zaandijker Piet van Ederen 'de
Peteroliekoning' ook wel 'de Man met de twee
linkerbenen' genoemd.
Naar een tekening van F. Landsman

Bouwstenen van de
Bullekerk: de uitbreiding
in de 17de eeuw met
' tempel' -steunberen

De herkomst van 'tempel'-steunberen
Voor zover thans is na te gaan werd deze uitzwenkende steunbeervorm in de Nederlanden geïntroduceerd door niemand minder dan Jacob van
Campen. Voor het eerst paste hij dat toe aan de kerken van Hoge Zwaluwe (1639), Renswoude (1639)
en de Nieuwe Kerk van Haarlem (1645), (afb. 2).

door Johan Jacobs

De eerste bouwsteen van de Bullekerk verscheen in het decembernummer 1996 van
Anno (nummer 140). Dat artikel beschreef
de perikelen rond de beginperiode van de
kerk die feitelijk uit een conflict is geboren.
Aanleiding vormde een ruzie tussen
Westzaandammers en die van de oostkant
over de benoeming van een dominee. In de
tweede bouwsteen-aflevering staat de uitbreiding met steunberen centraal.
De 'Nieuwe Gereformeerde Kruis-kerk', zoals
Soeteboom de Bullekerk in zijn Zaanlandsche
Arcadia noemt, werd in oktober 1640 de eerste keer
voor de hervormde eredienst gebruikt. Een kerkgebouw dat in zijn vormgeving en situering, zoals wij
in de eerste 'Bouwsteen'-aflevering zagen, de sporen draagt van vorige eeuwen, maar in details toch
de nieuwe elementen van haar bouwtijd verraadt:
de 17de eeuw. Wanneer de kerk al in 1672 en 1680
uitgebreid moet worden, komt daar nog een detail
bij dat zeer kenmerkend is voor die tijd: de 'tempel'-steunbeer. Een steunbeer die niet trapsgewijze
is uitgemetseld, maar naar onderen toe boogvormig
uitloopt (afb. 1). Een vorm die des te merkwaardiger
is gezien het feit dat deze uit constructief oogpunt
minder ideaal is. De steunbeer zou dan namelijk
ook bovenaan wat zwaarder moeten zijn.

De Nieuwe Kerk in Haarlem (Foto auteur)
Het ontwerp van deze kerken voor de protestantse
eredienst is niet los te zien van de relatie die Jacob
van Campen had met Constantijn Huygens[l].
Samen discussieerden Huygens en Van Campen
vaak over de 17de-eeuwse architectuur. Twee
belangrijke onderwerpen stonden daarbij centraal.
Op de eerste plaats was dat Vitruvius, de Romeinse
schrijver die met zijn architectuurverhandelingen
de bron vormde voor vele Italiaanse bouwmeesters
van de Renaissance en later. Via die Italiaanse
bouwkunst en de publicaties daarover kwamen die
klassieke elementen in de Nederlanden. Maar er is
een tweede, minder bekend boek, of beter serie
boekwerken, dat van invloed was op de architectuur-ideeën in de 17de eeuw, in het bijzonder op de
kerkbouw. Dat was de driedelige uitgave met de
reconstructie van de legendarische tempel zoals die
door koning Salomo in Jerusalem zou zijn
gebouwd in de reconstructie van Villalpando.

Villalpando
De steunbeer op de zuidwesthoek van de Bullekerk
(Foto auteur)
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In opdracht van de Spaanse koning Philips II had
de monnik Villalpando dat beroemde tempelcomplex gereconstrueerd en met tal van illustraties in
1596-1605 in boekvorm laten verschijnen.
Constantijn Huygens was in 1636 in het bezit
gekomen van dit kostbare driedelige werk en ongetwijfeld heeft hij dat met Jacob van Campen beke-

ken. Deze reconstructie zou in onze ogen historisch
onverantwoord zijn omdat Villalpando zich zonder
archeologisch onderzoek voornamelijk baseerde op
wat in het Oude Testament over deze tempel staat
geschreven. Bovendien bediende Villalpando zich
bij zijn reconstructie van het architectonisch vormenapparaat zoals dat in zijn tijd gebruikelijk was.
Dat wil zeggen dat bij deze tempelreconstructie de
klassieke elementen van de Renaissance werden
toegepast bij een gebouw uit de 10de eeuw vóór
Christus. Het frappante van deze 'historische'
reconstructie is nu dat deze zich bediende van de
vormentaal van Vitruvius. Maar omdat men de tempelbouw Goddelijk geïnspireerd achtte, kregen de
Vitruviaanse elementen daardoor een meerwaarde.
Een meerwaarde die zich uitte in de 17de-eeuwse
Nederlandse handboeken voor de architectuur,
zoals bijvoorbeeld verwoord door Philips en Johan
Vingboons: 'dat uytstekende werck van wiens gelijck
men geen gewach vindt in eenige historiën'[2]. Eén
van de meest opvallende elementen in de tempelreconstructie van Villalpando is het enorme door
steunberen geschraagde plateau waarop het eigenlijke tempelcomplex staat (afb. 3).

kerk van Koog aan de Zaan die in 1685-1686 werd
gebouwd. Aan de bouw van laatstgenoemde kerk is
de naam van Jacob Reyersz., als meestertimmerman te verbinden. Boven de oostelijke ingang is
zijn naam als meestertimmerman tussen de andere
stichtersnamen opgenomen. Zou deze meestertimmerman Jacob Reyersz. eerder ook de uitbreiding
aan de Oostzijderkerk en misschien zelfs de uitbreiding van de Bullekerk gerealiseerd hebben? De
aannemer van de uitbreiding van de Bullekerk is
echter Jan Backer van het Hollandse Pad en zijn
opzichter is Jan Matselaar uit de Molenbuurt[5j.
Zouden zij bij de uitbreiding van de Bullekerk
bewust voor die steunbeervorm hebben gekozen?
Wél is duidelijk dat men ook in de Zaanstreek het
protestantse kerkgebouw in relatie bracht met de
illustere tempel van Salomo, want het raam van de
kerkmeesters in de Oostzijderkerk én het raam in
de Bullekerk met Salomo, biddend in de tempel,
laten zo'n 17de-eeuwse interpretatie van de tempel
zien. Beide ramen zijn van de hand van G. van
Houten uit respectievelijk 1682 en 1686. Beide
ramen tonen geheel in de gedachten wereld van de
17de eeuw de tempel als een klassicistisch bouwwerk, waarbij in het raam van de Oostzijderkerk
zelfs een bouwtekening van de tempel is opgenomen (afb. 4).

De tempelreconstructie van Villalpando (1604)

De vorm van de zware steunberen vertoont dezelfde curve als bij de kerken van Jacob van Campen.
Daarbij komt nog de symbolische lading die men
waarschijnlijk aan dit element gaf. Zoals dat omstandig is aangetoond bij de Nieuwe Kerk van
Haarlem waren er tal van elementen die verwezen
naar de tempel van Jerusalem[3]. Het is één van
de voorbeelden waarbij het kerkgebouw als symbool van de tempel van Salomo wordt gezien. Het
was typerend voor de de 17de-eeuwse gedachtenwereld, zowel in calvinistische als in humanistische
kringen, dat men zich graag vergeleek met het
Joodse volk. Een identificatie die werd ingegeven
door de situatie waarin men hier in de lage landen
verkeerde: met een (ver)nieuw(d) geloof in een
nieuw op de Spaanse tirannie verworven land[4].

Tempelbeelden in de Zaanstreek
Op tal van plaatsen werd naar het voorbeeld van
Jacob van Campen de uitzwenkende steunbeervorm bij de kerkbouw overgenomen. Behalve bij de
uitbreiding van de Bullekerk (in 1672-1680) zien
we die 'tempel'-steunberen ook bij de uitbreiding
van 1685 van de Oostzijderkerk en bij de Hervormde
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Het raam van de kerkmeesters uit 1682 in de
Oostzijderkerk (Foto auteur)

Dit bevestigt dat men ook hier bewust bezig was
met het beeld van de tempel van Salomo en dat de
uitzwenkende steunberen aan de Bullekerk niet
zomaar zijn gekozen, maar een symbolische lading
hebben die naar dat illustere Bijbelse voorbeeld
verwijzen. Kortom, ook bij de Bullekerk zal de
keus voor de 'tempel'-steunberen zijn ingegeven
door de meerwaarde die men aan deze vorm kon
ontlenen. Aan subtiele verschillen tussen de steunberen van de kerkuitbreiding in westelijke richting
- naar de kant van de Westzijde - en in oostelijke

richting is te zien dat die uitbreidingen niet in een
keer gerealiseerd zijn. De steunberen van de westelijke uitbreiding van 1672 zijn namelijk voorzien
van een natuurstenen lijstje op het punt waar het
rechte deel begint, terwijl dat natuursteen bij de
oostelijke uitbreiding van 1680 ontbreekt (afb. 5 en
6). De steunberen van de noordoostelijke muur,
achter de consistoriekamer, zijn bij het herstel in
het begin van de 19de eeuw vervangen en met
vlechtingen weer opgemetseld (afb. 7).

Eén van de in de vorige eeuw herbouwde steunberen met vlechtingen (Foto auteur)
Noten

De steunberen van de
zuidwestelijke gevel van
de Bullekerk, met natuursteenband (Foto auteur)

De steunberen van de
zuidoostelijke gevel van de
Bullekerk, zonder natuursteen (Foto auteur)
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[ l ] Over Jacob van Campen verscheen in 1995 een
belangrijke studie onder redactie van Jacobine
Huisken, Koen Ottenheym en Gary Schwarz:
Jacob van Campen. het klassieke ideaal in de Gouden
Eeuw. Hieraan zijn veel van deze gegevens ontleend.
[2] P. en J. Vingboons in hun voorwoord bij het in
1648 verschenen Afbeelsels der voornaemste
gebouwen.
[3] Linden, C.J.R. van der. 'De symboliek van de
Nieuwe Kerk van Jacob van Campen te Haarlem'.
Oud Holland 104 (1990), nr. l, pp. 1-31.
[4] Eerder heb ik daarvoor uitvoerig verslag
gedaan in mijn onderzoek naar de bouw en
geschiedenis van de Amsterdamse Amstelkerk, dat
in 1990 in het Jaarboek Monumentenzorg verscheen onder de titel 'Vitruvius moet wel geacht,
maar niet alleen gelooft werden'.
[5] Ontleend aan de lezing van G. van der Meij,
gehouden op 3 februari 1991 in het Molenmuseum.

Het geheim van de smid: vroege mechanische uurwerken vóór 1650
door Pier van Leeuwen

'Gij moet weten dat wij in onze bescherming
en verdediging hebben genomen Johannes
Uneman, Wilhielmus Uneman en
Johannes Lietuyt, uurwerkmakers uit
Delft, en hen vrijgeleide hebben verleend
om naar ons rijk te komen en in genoemd
rijk hun ambacht uit te oefenen'. Zo luidt
de aanhef van de officiële 'verblijfsvergunning' voor één jaar die koning Edward III
van Engeland op 4 mei 1368 te
Westminster uitschreef voor een drietal
Delftse uurwerksmeden.
De vrijgeleide vervolgt met: 'dat gij dezen (...) zult
ondersteunen en hen noch zelf iets aan te doen
noch toe te staan, zoveel als gij kunt, dat anderen
aan hun personen, goederen en hun bezittingen,
wat ook, molest geweld, schade of benadeling
wordt aangebracht.' Blijkbaar was het hoogste
gezag er veel aan gelegen deze Hollandse 'orlogiers' hun 'goed en wettig ambacht te doen uitoe-

fenen'. Zij hadden de overtocht aanvaard om op
bestelling van bisschop Ralph Erghum een torenuurwerk te smeden voor de kathedraal van
Salisbury. Daarnaast waren zij ook verantwoordelijk
voor de torenuurwerken van Wells en Westminster.

Naar men zegt is het torenuurwerk van Salisbury
het langst overlevende uurwerk op Britse bodem.
Bovendien vormt het een dankbaar bewijs van het
meesterschap en de roem van onze vaderlandse
uurwerkmakers tijdens de middeleeuwen.

Smeedkunst
Het boven geciteerde document van koning
Edward III vormt het vertrekpunt van de kleine,
maar interessante wisseltentoonstelling 'Het geheim
van de smid' die nog tot 31 oktober te zien is in het

Museum van het Nederlandse Uurwerk. Torenuurwerken behoren tot de vroegste mechanische uurwerken die sedert de 13e eeuw werden vervaardigd. Het waren ware staaltjes van smeedkunst en
technisch inzicht. Door middel van ingenieuze verbindingen vormden ze als het ware bouwpakketten
die als oerdegelijke constructies de tijd wisten te
trotseren. De tandwielen voor het gaande werk en
het slagwerk grepen haarfijn ineen binnen een
nagenoeg kubusvormige kooiconstructie. De hoekstijlen van dit 'chassis' worden dikwijls gekenmerkt
door een opvallende architectonische vormgeving.

Ze roepen daarmee de steunberen van gotische
kathedralen in herinnering.

Gangregelaar
Als gangregelaar deed een heen en weer
bewegende waag dienst. Deze liet de

gewichten stukje bij beetje zakken en
daarmee de klok op tijd lopen. Op de
tentoonstelling staat ook een uurwerk
uit circa 1520 waarvan de gewichten bij

nadere beschouwing hergebruikte kanonskogels zijn. Dit is een mooie illustratie

van het feit dat het ambacht van de klokkenmaker in die tijd nauw verbonden
was aan dat van de wapensmid. Ook de
uurwerkhistorie is immers rijk aan voorbeelden waarin 'zwaarden tot ploegscharen' werden omgesmeed, zoals in
tijden van oorlog bronzen luiddklokken

veelvuldig werden omgesmolten tot
kanonslopen. De meest invloedrijke
maar puur vredelievende metamorfose
ondergingen de uurwerken na de intro-
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ductie van de slinger door Christiaan
Huygens rond 1650. Deze vernieuwde

gangregelaar was stukken betrouwbaarder en wist zelfs de weergave van minuten en seconden te garanderen. Menig

middeleeuws uurwerk heeft dan ook een
ingrijpende 'renovatie' tot slingerklok
ondergaan, zoals op de tentoonstelling

overvloedig wordt gedocumenteerd.

De Barentszklok

Smeedijzeren torenuurwerk uit circa 1520

Barentszklok

Geheim

Een van de weinig bewaard gebleven vroege uurwerken die deze dans van de vooruitgang ontsprongen is de 'Willem Barentsz-klok'. Dit unieke
huisuurwerk deed in 1596 dienst in het Behouden
Huys tijdens de fameuze overwintering op Nova
Zembla. In het logboek van deze overwintering
staat te lezen: 'Den 7. November 1596... wast
duyster, ende stil, de windt w. men conde den dach
van den nacht qualijck verscheyden, sonderlinghe
omdat op dien tijdt ons Oorlogie stil gestaen hadde,
daer deur vermoeden wy geen dagh, doent al dagh
was'. Hieruit blijkt de cruciale rol die dit uurwerk
in de duisternis van de poolnacht moet hebben vervuld. Het praktische nut van deze Behouden Huysklok wordt duidelijk uit het vergelijk met één der
beide replica's op de tentoonstelling. Middels een
inzichtelijke videoproductie wordt de bezoeker
geattendeerd op twaalf gaatjes rond de urenwijzer.
Hierin kon een stiftje worden gestoken om de wekker te zetten: een eenvoudige maar effectieve
oplossing om dag en nacht te onderscheiden.

Het meeslepende avontuur van de overwintering
heeft de kritische beschouwing van het uurwerk
van de Barentsz-expeditie sinds de herontdekking
in 1871 lange tijd in de weg gestaan. Uit wetenschappelijke studie op basis van prenten en documenten is thans komen vast te staan dat het uurwerk bij de noodlottige overwintering al een
respectabele leeftijd van zo'n anderhalve eeuw
moet hebben gehad. Daarmee is de klok het oudst
bekende gotische authentieke huisuurwerk uit de
Nederlanden. De expositie toont behalve authentieke uurwerken en reconstructies een keur aan
beeldmateriaal die een heldere technologische en
stilistische vergelijking mogelijk maken. Vervaardigingswijze, constructie, werking en datering
behoren tot de verschillende aspecten die onder de
loep worden genomen. Hiermee wordt een aanzet
geleverd tot de ontraadseling van het intrigerende
geheim van de uurwerkensmid.

Het interieur van het Behouden Huys
(Kopergravure door Levinus Hulsius, 1598)
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Het Museum van het Nederlandse Uurwerk is
gehuisvest aan de Kalverringdijk 3 op de Zaanse
Schans. De vaste presentatie biedt een overzicht
van de ontwikkeling van het Nederlandse uurwerk.
Het museuminterieur is een reconstructie van een
voormalige zeildoekweverswoning te Assendelft uit
de tvi'eede helft van de 17e eeuw. De Lodewijk XVgevel is afkomstig uit Zaandijk.
De expositie is dagelijks te bezichtigen tussen
10.00 en 17.00 uur.

Onderweg naar vergetelheid? (II)
door Klaas Woudt

VoorAnno's decembernummer van 1997
schreef ik een eerste artikel over vergeten
of hal/vergeten Zaanse kunstenaars.
Helaas kwam er een kink in de kabel:
door een redactioneel misverstand werden
een paar illustraties niet geplaatst. Zo was
een foto van Jan Adam Zandleven's
geboortehuis in Koog aan de Zaan weggelaten, ook ontbrak het zelfportret van Wint
Steijn, terwijl een ets van Cornelis
Brandenburg (Wormerveerder van geboorte)
eenzelfde lot beschoren was. Vóór ik nu
aan mijn tweede aflevering begin, wil ik
de 'schade' graag herstellen en de onder
het paard z'n buik geraakte afbeeldingen
alsnog aan u voorleggen.

Boven: geboortehuis Jan
Adam Zand leven, gezien
over de (nu gedempte)
S luis s loot in Koog. Het
fabriekje van zijn vader
stond rechts, aan de sloot.
Daarachter zien we het
woonhuis, aan de Jan
Bestevaerstraat. Het pand
van het oude verffabriekje
is nog steeds aanwezig
Links onder: een getekend
zelfportret van Wim Steijn
Daarnaast: ets van de
koepelkerk aan de Singel
te Amsterdam door
Cornelis Brandenburg
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Als u dit leest is het Zaans Museum inmiddels geopend. Verheugend nieuws: in het voorjaar van 1999
heeft daarin al een tentoonstelling van Zaanse
schilderkunst plaats. En laat die expositie nou toch
uitgerekend gaan over de kunstenaars die ik in deze
kolommen wil behandelen... Er gaat dan bovendien een uitgebreide, als het even wil zelfs prestigieuze catalogus verschijnen, een in kleur gedrukte studie over de Zaanse kunst uit het verleden.
Mijn letterlijk kleurloze artikeltjes in Anno krijgen
zo opeens het karakter van een vooraankondiging,
een prelude op - eindelijk! - een gedegen overzicht
van de beeldende kunst uit onze omgeving. Laat ik
in het vooruitzicht ervan mijn eigen draad nu maar
weer oppakken.

Cornelis Koning en Jaap Kaal
Twee in Zaandijk geboren schilders - en dat nog in
hetzelfde jaar ook! Maar hoe verschillend waren de
omstandigheden waarin zij opgroeiden... In 1893
kwam Cornelis Koning ter wereld in het koopmanshuis Lagedijk 46, zie de foto op de volgende
bladzijde. Zijn vader, Pieter Koning, bezat enkele
molens en liet in 1898
samen met twee neven

Honig de stoomoliefabriek Wilhelmina bouwen,
vlak bij het Mallegat, op de plaats waar nu het
appartementencomplex De Dikkerd is verrezen.
Het blijft merkwaardig dat deze grote en modern
toegeruste fabriek vrijwel niet of zelfs in het geheel
niet tot productie kwam. Dat moet een ernstige
strop voor de drie ondernemers geweest zijn. Hoe
het zij, in Cornelis'jonge jaren zal niemand aan de
welstand van het gezin Koning getwijfeld hebben.
Van Jaap (Jacob) Kaal was het gesternte veel, en
zelfs dramatisch veel, ongunstiger. Zijn twee jaar
jongere zusje Neeltje heeft, jaren later, haar jeugd
beschreven. Het gezin Kaal had zes kinderen.
Vader was meestal werkloos. Hij raakte aan de
drank en maakte zoveel schulden dat hem de huur
werd opgezegd. Het gezin vond onderdak in een
schuurtje. Meubels waren er niet, zij sliepen onder
wat gonje zakken op de vloer. Toen Jaap nog geen
drie was, verongelukte zijn vader; in een dronken
bui was hij op de Wormerveerder kermis aan een
schommelschuitje gaan hangen. Sociale voorzieningen waren onbekend, dus moeder Kaal (wier
eigen naam Pietertje Krom was) ging met Jaapje
aan haar rokken de deuren langs, ventend met

doosjes wrijfwas. Hier en daar kreeg zij wat koude
aardappelen, koffiedik of een stuk brood. Anderhalf
jaar later stierf zij aan longontsteking. De oudere
kinderen kregen onderdak bij familie, Jaap en
Neeltje werden in het Zaandijker weeshuis ondergebracht en zijn daar jarenlang gebleven.

Jaap Kaal en Cornelis
Koning, 1925

Mogelijk is het tekenend voor de vroegere Zaanse
verhoudingen: de fabrikantenzoon Cornelis Koning
en het weeskind Jaap Kaal sloten te eniger tijd
vriendschap. En vrienden zouden zijn hun leven
lang blijven. Zó hecht was hun verbondenheid dat
zij in 1926 samen een langdurige reis naar Italië
ondernamen, het land dat toen nog algemeen als
schilders-dorado werd beschouwd. Uit een brief
van Jaap Kaal aan de Zaandijkse dokterszoon Jos
van der Horst: 'Wij zijn uit Florence naar St.
Gimignano verhuisd en hopen hier enige maanden
te blijven. (...) Wat een zuiver leven hier en welk
een verschil met Firenze! (...) Die gehele stad teert
op z'n oude roem, Michelangelo en Da Vinci worden er uitgebuit en de winkels zijn propvol met
slechte copieën en meubelen waarin men kunstmatig de worm heeft laten vreten. (...) Een zelfportret
van Rembrandt, dat in 't Palazzo Pitti hangt, doet
ons alles vergeten'.

Het zal duidelijk zijn dat Kaal en Koning intussen
niet alleen vrienden maar ook broeders in de kunst
waren. Dat werden zij langs gescheiden wegen.
Cornelis Koning ging eerst naar een gymnasium,
met de gedachte vervolgens theologie te gaan studeren. Hij maakte de zes jaar niet af en besloot
kunstschilder te worden. Na twee jaar Kunstnijverheidsschool (de tegenwoordige Rietveld Academie)
moest hij een baan zoeken - vader Koning was zijn
geld kwijtgeraakt.
Cornelis werkte bij een tegelhandel en een verzekeringsmaatschappij, maar besloot 'plots uit te breken'. Afwisselend schilderend en 'schnabbelend'
was hij in Laren, Breukelen en Driebergen, tussentijds ook herhaaldelijk in de Zaanstreek. In

Het geboortehuis van
Cornelis Koning, aan weg
en Zaan, La gedij k 46 te
Zaandijk. Foto omstreeks
1910
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1917 werd hij toegelaten tot de Rijks Academie in
Amsterdam; na een jaar tekenklas volgde hij twee
jaar de schilderklas. Hij kreeg er een eigen 'loge',
een atelier op de bovenverdieping; in feite was dat
een onderscheiding. Bij het beëindigen van zijn
studie kreeg hij de 'Cohen-Gosschalkprijs' voor
het best geschilderde naakt.
Er moge uit blijken dat hij toen al een knap vakman
was. Zijn eerste grote tentoonstelling hield Cornelis
samen met... Willem Jansen (die toen nog 'op de
Koog' woonde). Geholpen door de Zaandamse
schilder Jan de Boer bracht hij het werk voor deze
tentoonstelling met een handkar naar de expositiezaal in Amsterdam.
Hoezeer de boomlange en rossige Koning en de
meer gedrongen, donkerharige Jaap Kaal uiterlijk
verschilden, hun werk toont mogelijk meer overeenkomsten dan men op het eerste gezicht zou denken. En wat zij in hun opvattingen over de schilderkunst stellig gemeen hadden, was hun onwrikbare integriteit. Beiden zochten zij consequent hun
eigen waarheid. En hoewel zij zich vormden in een
tijd van vele kunststromingen en -experimenten,
deden zij geen concessies. Het is wel zeker dat
Koning liever een bestaan in armoede leidde dan
toe te geven aan de waan van de dag. Voor Kaal
was dit dilemma wat minder dringend: hij combineerde zijn kunstenaarschap met een functie als
technisch tekenaar bij machinefabriek P.M. Duyvis
in Koog aan de Zaan.
Jaap Kaal had al jong een passie voor het tekenen.
Op de Burger-Avondschool in Zaandam kreeg hij
niet alleen les maar ook aanmoedigingen van de
kunstschilder Freek Engel; mede daardoor volgde
hij later de avondopleiding op de Rijks Academie
in Amsterdam. Van een pakhuis aan de Zaanweg,
dicht bij het Wormerveerder park, maakte hij in
1936 zijn atelier. Daar studeerde hij ook dagelijks
op de cello. Kaal was een verdienstelijk musicus,
die meer dan eens als solist optrad bij het Zaans

Links: Jan Rot en Cornelis
Koning, als studiegenoten
van de Rijksacademie voor
Beeldende Kunsten op weg
naar Amsterdam Midden:
zelfportret door Jaap Kaal,
1959 Rechts: zelfportret
door Cornelis Koning,
omstreeks 1935

Kamerorkest. In de jaren '50 ging hij zijn atelier

delen met de schilder/etser Gerrit de Jong.
Verschillende malen nam hij op uitnodiging deel
aan tentoonstellingen, in Amsterdam, Haarlem en
Rotterdam. Maar hij bleef de Zaanstreek trouw, dit
in tegenstelling tot Cornelis Koning, die na zijn
academietijd in Amsterdam bleef wonen. Hij
trouwde daar ook, met Aal de Jong, die hij als
model had leren kennen. In 1951 is Koning overleden, negen jaar later stierf Jaap Kaal.
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Over Cornelis Koning vond ik gegevens in o.m. de
catalogus van een in 1984 in Oss (Jan
Cunencentrum) gehouden overzichtstentoonstel-

ling; daarin staan lovende artikelen van Piet
Hagenaars en Theo van der Steen. Het ware te

wensen dat het werk van de vrienden Kaal en
Koning nog eens op een overzichtstentoonstelling
in de Zaanstreek kan worden samengebracht, als
late maar verdiende hommage. Wie eenmaal door

Het werk van beide kunstenaars is feitelijk alleen

hun tekeningen en schilderijen geboeid is geraakt,

nog bij een kleine groep bewonderaars bekend.
Soms hoor ik wel eens de opmerking dat het moei-

zal het hun kenmerkende streven naar eenvoud

lijk toegankelijk is, maar het tegendeel lijkt me het

Cornelis Koning,
'Marktscène', olieverf op
doek, circa 1925

geval. Over Jaap Kaal schreef Adriaan Bosboom
een korte, van veel sympathie getuigende studie.

steeds meer gaan waarderen. De eenvoud is
immers het kenmerk van het ware?

Van moerasbos tot scoutingcentrum (deel II)
door S. de Jong

De artikelenreeks behandelt de historie
van de polder Het Woud en de boerderij
aan de Stierop. Het eerste deel verscheen
in het decembernummer van Anno (nummer 144) en omvatte de periode van omstreeks het jaar 1000 tot het einde van de
16de eeuw.

dat jaar vergroot en er werd tevens een duikersluis
aangelegd. In het octrooi van 1651 werden ook
zaken als de schouwen en administratie geregeld,
naast de samenstelling van het polderbestuur. De
hoofdingelanden kweten zich met zorg van hun
taken, gezien de verslagen van hun bijeenkomsten,
de kasboeken en de leggers. Maar hun activiteiten
lagen vooral bij het onderhouden van de polder
zelf. Daarvan waren het instandhouden van de dijDe polder Het Woud in de 17de en
18de eeuw
ken en rietdergen (rietkragen) de voornaamste
Op 14 Maart 1651 werd door de Staaten van werkzaamheden die door de hoofdingelanden en
Holland en Westfriesland octrooi verleend aan de
de dijkgraaf zelf werden verricht. Daarnaast was
hoofdingelanden van de Wouder-polder om deze
het toezicht op het op diepte en breedte houden van
polder te omdijken. Omdat er werd gesproken van
de sloten, belangrijk voor de afwatering, en de zorg
hoofdingelanden was er dus al een (voorlopig?)
dat er niet te veel dammen in die sloten werden
polderbestuur. Het hield eveneens in dat de aangelegd. De molenaar zorgde in overleg met het polvang van de ontginning en het gebruik van het land
derbestuur voor het bemalen en voor het onderwaarschijnlijk al sinds de droogmaking van de
houd van de molen. In de jaarrekeningen komen
Starnmeer aan de oostkant van de Markervaart op
voor al deze werkzaamheden posten voor. De kosgang gekomen waren. De westkant, aan de Stierop
ten werden gedekt door de inkomsten uit een polen het Alkmaardermeer (Lange meer) was zeer
derbelasting die elke grondeigenaar jaarlijks moest
kwetsbaar en een bedijking was hier zeker noodzabetalen. Ook de verhuur van parten van de dijken
kelijk. Vandaar. Het betekende ook dat daarna het
voor het gras bracht geld op.
waterpeil in de polder beheerst moest worden.
Daartoe werd eveneens in 1651 de molen De
Grote rampen bleven de polder bespaard, behalve
Woudaap gebouwd. Via een stelsel van sloten en
in 1717 toen de Assendelver zeedijk op zes plaatringsloten loosde deze molen het water op de
sen doorbrak en in de noordelijke Zaanstreek, tot
Nauernasche Vaart. De sluis bij Nauerna werd in
en met Uitgeest, voor overstromingen zorgde.

Gedeelte van de 'nieuwe kaart' van het Baljuwschap Kennemerland, uitgave Wed. Nic. Visscher, 1730.
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Daarnaast was regelmatig overlast bij hoog water in
natte perioden. In het begin van de 18de eeuw was
er in de polder Het Woud een geringe bebouwing Uitgeestwoude - en ook in Marken Binnen.
Het driezijdig gesloten, hervormde, zaalkerkje van
Marken Binnen bezit een 15de-eeuwse altaarsteen
die gebruikt wordt als stoep voor de ingang. In de
toren hangt een klok uit 1620. Er waren toen eveneens enkele rooms-katholieken en doopsgezinden
in het dorp. Het land van de polder Het Woud was
in gebruik voor de veeteelt; er werden koeien en
schapen geweid en er werd gehooid.

sumptiemelk niet van belang was. De melk werd tot
boter en kaas verwerkt. In de 18de eeuw werd deze
kaas voornamelijk verhandeld op de markt van
Wormerveer. Deze plaats was sinds het einde van
de 17de eeuw tot een centrum voor de kaashandel
uitgegroeid. Er waren een aantal kaaspakhuizen en
een (kaas)waag. De markt werd er gehouden op een
buitendijks gelegen stuk land (aan de Zaan), even
ten zuiden van de voormalige Noordersluis. De
kaaswaag in Wormerveer werd in 1882 opgeheven
en driejaar later gesloopt.
Een andere vorm van veehouderij die in NoordHolland voorkwam was de vetweiderij. Daarbij
werden in het voorjaar koeien en ossen uit
Duitsland en Denemarken ingevoerd. In het najaar
werden ze dan verkocht en naar de slachthuizen
afgevoerd. Uit onderzoekingen naar de aantallen
drie- en tweejarige runderen op l april en l oktober
in enkele perioden van de 18de eeuw en de vroege
19de eeuw, is gebleken dat de boeren van de polder
Het Woud hieraan in beperkte mate hebben meegedaan. In de 18de eeuw heersten perioden waarin de
veepest grote schade aan de veestapels toebracht.
Om het verlies aan runderen daardoor aan te vullen,
werden ook veel koeien geïmporteerd. In zulke
perioden breidde ook de schapenhouderij zich
meestal uit. De toenmalige Staten van Holland
trachtten te helpen met belastingverlichting, maar
het kon niet verhinderen dat toen veel boeren-eigenaren zich van hun landbezit moesten ontdoen.
Tenslotte kunnen we opmerken dat Noord-Holland
er aan het einde van de 18de eeuw geheel anders
uitzag dan 500 jaar eerder. Veel water van toen was
in dat tijdsverloop veranderd in land.

In de 19de eeuw

Water en land in Noord-Holland
omstreeks 1795.
WZ& Land

••
l

Water van de zee afgesloten
l Water en zee in open verbinding met de zee
Na de vermindering van de zeildoekweverij werd
Marken Binnen een in hoofdzaak agrarisch dorp
met een aantal boerderijen. De landerijen van de
polder waren ook in eigendom of huur bij boeren
uit de omgeving, zoals van Krommenie en Uitgeest.
De polder lag nogal verwijderd van bewoningscentra, waardoor het produceren en uitventen van con-
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De 19de eeuw werd een tijdperk waarin zowel op
waterstaatkundig gebied als ook op het gebied van
techniek en verkeer grote veranderingen plaats
vonden in Noord-Holland. Voor Amsterdam was
het van belang dat (zeil)schepen deze haven konden
blijven bereiken. Door het verzanden van de toegang tot het IJ ging dit steeds moeizamer.
Aanvankelijk trachtte men dit te overbruggen met
de zogenaamde scheepskamelen, waarmee de geladen schepen werden gelicht en over de zandbank
gevaren. Een eerste poging om de havenmond van
Amsterdam beter bereikbaar te maken was het graven van het zogenoemde Waterlands kanaal, op last
van koning Willem I. Dit kanaal moest dwars door
Waterland en door het eiland Marken gaan - op dit
voormalige eiland is de eerste aanzet ervan nog
altijd te zien. Het werk werd evenwel niet afgemaakt. Een betere oplossing werd het in de jaren
1818-1824 gegraven Noordhollands Kanaal van
Amsterdam naar Den Helder, voor schepen tot vijf
meter diepgang. Met jaagpaarden duurde die reis
ongeveer drie etmalen. Gedeelten van de ringvaarten van de Beemster en de Schermer waren in dit
ongeveer 80 kilometer lange kanaal opgenomen.
Oorspronkelijk heeft men overwogen om de Zaan
in het kanaal op te nemen, maar de dichte bebouwing erlangs verhinderde het maken van een door-

lopend jaagpad. Na 25 jaar was deze vaarweg al
te groot werd. Ook kreeg de molen toen een nieuwe as.
weer onvoldoende. Omstreeks 1849-1850 hebben
Polders (en polderbestuurders) waren nog zeer
Zaanse ondernemers alsnog gezorgd voor een aanautonoom en samenwerking met andere polders
sluiting van de Zaan met het kanaal door de aanleg
kwam vaak maar moeizaam tot stand. Zelfs als
van het Koger-polderkanaal in het verlengde van
hoofdingelanden zowel in het ene als in het bestuur
de Markervaart. Omstreeks die tijd werd al overvan een andere polder vertegenwoordigd waren.
wogen om Amsterdam een kortere, bredere en die- Maar in de gezamenlijke strijd tegen het water
pere verbinding met de Noordzee te geven door
vond men elkaar dikwijls wel. Hoewel de molen
doorgraving van de duinen. In 1861 begon de De Woudaap in januari 1871 de overlast van het
inpoldering van het IJ en in 1876 opende koning water nog nauwelijks kon verwerken, wijst het polderbestuur van Het Woud toch een verzoek af van
Willem III het Noordzeekanaal. Het nut van het
Noordhollands Kanaal voor zeescheepvaart was
de polder Krommenie om voor gezamenlijke rekedaarmee voorbij. Maar voor de binnenscheepvaart
ning in de watermolen De Pulp een machinepomp
en voor de bemaling van de droogmakerijen bleef
te plaatsen. Pas vijfjaar later in 1876 besluit men
het van belang.
eindelijk om met de polder Krommenie een overeenkomst te sluiten om samen een stoomgemaal te
Door de komst van de stoommachine konden der- bouwen ter vervanging van De Pulp. Mede doordat
gelijke grote waterbouwkundige werken worden
in 1879 De Woudaap het bijna zonder molenaar
uitgevoerd. Ook kwamen er steeds meer stoombomoest stellen -er werd nog net voor twaalf en een
ten en -treinen. De spoorlijn van Zaandam naar
halve cent per uur iemand gevonden die de molen
wilde bedienen - werd in een gecombineerde verUitgeest werd in 1869 in gebruik genomen. In
gadering met Krommenie in 1882 besloten om een
1878 werd de eerste Hembrug gebouwd en kwam
machinist voor het gemaal aan te stellen. Het jaarde verbinding met Amsterdam tot stand.
salaris was driehonderd gulden plus vrije huishuur.
Vooralsnog bleef het vervoer over water het
Het werd Jacob Bakker uit Krommenie.
belangrijkste transportmiddel voor de bewoners en
de boeren in midden Noord-Holland. Voor het polIn 1826 werd besloten om één van de vier sluizen
derbestuur van Het Woud was en bleef het onderte dempen. Welke dat was is niet meer bekend. In
houd van de dijken de grootste zorg. Regelmatig
1871 werd ook de Busscher sluis gedempt. De houvermelden de rekeningen posten voor puin en
ten overtoom werd in 1867 veranderd in steen en in
(oude) dakpannen om de dijken te verstevigen. In
1881 werd er een aanbesteding gehouden om 200
1898 werd ook de Boerensluis vernieuwd in steen.
vierkante meter pannenglooiing van de polderdijk
Naast deze zorgen zagen de dijkgraaf en hoofdin'onder beton' te brengen. Dit hield in dat eerst de
gelanden erop toe dat het schouwen werd uitgeglooiing moest worden volgestort en vervolgens
voerd en dat er op de juiste plaatsen en zo min
mogelijk dammen werden gemaakt. Ook verhuurwerd daarover een afwerklaag aangebracht. De
den zij de 'parken' grasgewas van de polderdijken.
betonspecie was samengesteld uit Portlandcement,
Dit laatste bracht inkomsten met zich mee die het
zand, steengruis en grove grind. De cementspecie
bestuur zeer wel kon gebruiken. De grootste bron
bestond uit gelijke delen Portlandcement en riviervan inkomsten was de aanslag die de ingelanden
zand. De laagste inschrijver was Gerrit de Ruiter
jaarlijks moesten betalen. Deze polderlasten
uit Uitgeest voor 330 gulden. Namens het polderbedroegen in 1892 f 10,- per hectare. Daarna
bestuur kreeg hij de opdracht van H. Reijne, dijkvarieerden deze en bedroegen omstreeks f 7,50 tot
graaf en Van Eden, secretaris. Dat men bezorgd
f 6,50 in 1914. Na de Eerste Wereldoorlog liepen
was voor de beschadiging van de dijken blijkt uit
de aanslagen snel en fors omhoog: in 1918 f 12,het verbod voor schippers om hun ankers in de dijk
tot f 20,-per ha in 1921.
vast te leggen (1828). Daarop stond een boete van
Thans bedragen deze een veelvoud daarvan.
twaalf gulden en de poldermeester mocht het anker
wegnemen en bewaren tot de boete was betaald.
Net als bij de grote droogmakerijen in NoordToen de stoom vaart zijn intrede had gedaan ont- Holland was ook in de polder Het Woud veel grond
stond een ander probleem. Door het snellere varen
in handen van geldschieters en -beleggers. Of zoals
men zei 'in de dooie hand'. Ook deze grondeigeontstond schade aan de rietdergen. Voor het eerst
naren betaalden hun polderlasten en zij verpachtten
werd hiervan melding gedaan in 1866, in de vorm
hun landerijen aan de boeren.
van een brief aan de 'Packetboten' om kalmer te
In een vergadering van het polderbestuur - gehouvaren. Rijkswaterstaat stelde er een onderzoek naar
den in de molen De Woudaap - werd op 8 mei 1859
in, maar verder staat er niets meer over vermeld.
Pas in 1923 kwam dit punt nogmaals aan de orde. Willem Noom beëdigd als hoofdingeland. Hij was
een zoon van Pieter Noom, die veehouder was in
Ook het onderhoud van de molen De Woudaap
Marken Binnen. Op 28 augustus 1884 werd
vergde de nodige aandacht van het polderbestuur.
Willem Noom benoemd tot dijkgraaf en hij bleef
Regelmatig kwamen de posten daarvoor in de
deze functie uitoefenen tot zijn overlijden, waarvan
rekeningen terug. Sommige kosten springen eruit,
melding werd gedaan in de vergadering van het
zoals de slechte toestand van het scheprad sinds
polderbestuur van 7 september 1898. H. Reijne
1850. Het werd uiteindelijk in 1864 vervangen
volgt hem op als dijkgraaf.
door een vijzel omdat de wateroverlast in de polder
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Boerderij aan de Stierop,
gebouwd in J 877
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De boerderij aan de Stierop
Willem Noom liet in 1877 de boerderij aan de
Stierop bouwen voor zijn toen 21-jarige zoon Hein
Noom. De aannemer was De Geus uit GrootSchermer; de aanneemsom is niet bekend. De boerderij is een Noord-Hollandse stolpboerderij met
1389

een pannendak en met gemetselde gevels. Alleen
de dars met de grote inrijdeuren (darsdeuren) kreeg
een noordgevel van houten delen. In de vierkanteconstructie is rondhout verwerkt, een gebruik dat in
die tijd meer voorkwam. Het vierkant heeft een
balkbreed overstek aan de westkant en een groter

overstek aan de oostkant. Hierdoor werd de woonruimte verbreed en ontstond de nok op het dak. Er
was stalruimte voor zestien koeien, terwijl op de
korte regel plaats was voor vijf stuks jongvee en
stieren. De paardenstal was op de dars. In de boerderij werd een kleine zuivelkelder met opkamer,
waarin een bedstede, gemaakt. Er waren voorts drie
bedsteden in de woonkamer en twee in de hooiberging. Het rookkanaal had een spekhok op zolder.
In de loop van de tijd werden veranderingen in de
boerderij aangebracht. Zo werd de bedstede (stalzijde) in de kamer veranderd in een keukenaanrechtje en werd er naast de bedstede in de stalruimte een gemetselde schoorsteennis gemaakt
voor een vuurduveltje of potkacheltje. Het schot
dat de hooiberg afsloot van de andere (buitenstijl)
ruimten was geverfd in een dodekop (ijzeroxyde)
verf, kleur appelbloesem, 's Zomers woonde men
op het stal. In die periode werd de groep gedeeltelijk afgedekt met een plankier. Niet oorspronkelijk
was ook de dakkapel boven de oostgevel. Hierin
bevonden zich twee naar buiten draaiende ramen.
De dakkapel werd gemaakt toen op zolder een
slaapruimte werd ingericht. Daartoe werd ook een
trap aangebracht.
Op het erf van de boerderij staat een kleine schuur
of boed voor het onderbrengen van een varken of
ander klein vee als ganzen. Daar tegenaan
gebouwd was de houten plee boven een sloot.
Tegen de houten gevel van de dars (noordgevel)
werd een houten berging gebouwd voor het onderbrengen van de landbouwmachines. Buiten de dijk
werden later voersilo's gebouwd.

De bewoners en het bedrijf
Hein Noom (1856-1940) bleef tot 1901 de boerderij aan de Stierop bewonen. Hij werd toen opgevolgd door zijn zuster, die gehuwd was met Jan
Nieuwenhuizen en vervolgens kwam er hun zoon
Willem Nieuwenhuizen in te wonen. Zij pachtten
de boerderij van Hein Noom tot 1938. Cor Scholte
was er tijdelijk bedrijfsleider namens Hein Noom
tot mei 1940. Hein Noom had één zoon, Willem
(II), die op het familiebedrijf te Marken Binnen
kwam. Evenals één van diens zonen, Hein (II).
Eén van de drie zonen van Willem (II) was
Cornelis Pieter Noom. Hij kwam op 8 mei 1940,
pas getrouwd, als veehandelaar op de boerderij aan
de Stierop, die hij eveneens pachtte van H. Noom.
Zijn start was niet bijster prettig want na de eerste
nacht bleek de polder onder water te staan. Dit

1390

duurde veertien dagen - de meidagen van 1940.
Later zou Noom nogmaals met een onderwaterzetting worden geconfronteerd. In september 1944 tot
na de capitulatie van de Duitsers in 1945 stond het
gebied tussen Uitgeest en de Zaanstreek gedurende
acht maanden blank. Daarna moest er wel veel aan
de boerderij hersteld worden, onder meer de gevels
hadden veel te lijden gehad van het water. De herstelwerkzaamheden kwamen tot stand met hulp
van het oorlogsrampenfonds.
Hein Noom was in 1877 begonnen als jonge melkveehouder op de boerderij aan de Stierop. De ligging van de boerderij verhinderde dat de melk
dagelijks kon worden uitgevent en we mogen aannemen dat er in die beginperiode wel zuivel (boter
en/of kaas) is gemaakt. Later kwamen de eerste
zuivelfabrieken in de Zaanstreek waar de melk kon
worden verwerkt. Al zal ook toen het dagelijks
transport naar de fabriek in Krommenie of Wormerveer
bezwaarlijk zijn geweest. Hein Noom vond evenwel een manier om geld te verdienen door zich in
de handel te begeven, wellicht daartoe aangemoedigd door de betere vervoersverbindingen.
Het Groot-Noordhollands Kanaal was er al en
omstreeks 1870 was de spoorlijn van Uitgeest naar
Zaandam (met een haven) gereed. Tien jaar later
was via de Hembrug over het inmiddels gegraven
Noordzeekanaal verder vervoer per spoor mogelijk. Het binnenlandse transport ging nog steeds per
(stoom)boot. Er voeren in het laatste kwart van de
vorige eeuw speciale koeboten naar en van de veemarkten in Purmerend en Schagen. Enkele namen
van deze boten waren de 'Maria Texel' (eigenaar
Hendrik Keesz.), de 'Landbouw' en de 'Volharding'.
Latere (motor)boten waren de Krommenieër boot
van Klinkhamer, de zaterdagse boot naar Alkmaar,
en de Uitgeester boot van de firma Freek Bak. Aan
het Noordhollands Kanaal ter hoogte van de Koger
polder was een los- en laadplaats gemaakt. Via een
weg door deze polder kwam men aan de
Markervaart en bij Marken Binnen. Hein Noom
begon zijn handel met het opkopen van huidjes van
lammeren die hij exporteerde naar Londen. Daar
werden deze verwerkt tot zemen lappen. Een logische stap zal wel zijn geweest om daarna de export
van vette lammeren te starten toen daar in Londen
vraag naar was. Die vraag van Engeland hield verband met het feit dat dit land al sinds de eerste helft
van de 19de eeuw sterk industrialiseerde: toenemende (arbeiders) bevolking en het vertrek van
agrariërs naar de industriegebieden. De handel van
Noom breidde zich uit met de export van stieren
naar Londen en Spanje en Portugal. Daarheen

gingen naderhand ook de steeds groeiende aantallen koeien en ossen die zich 's zomers in de NoordHollandse weilanden dik hadden gegeten of waren
opgegroeid van jongvee naar potentiële melkkoeien. Van de markten ging dit vee met de koeboten
naar onder meer het station van Uitgeest, vanwaar
ze per trein naar de haven van Rotterdam en vandaar naar hun eindbestemming in Spanje en
Portugal werden verscheept. Zo bouwde Noom
zijn veehandel en export uit. Het bedrijf werd vanaf
1901 - door J. Nieuwenhuizen - en later in 1940 -

door C.P. Noom - voortgezet. Hun landbezit in de
polder Het Woud was niet (meer) voldoende voor
de omvang van het weidebedrijf. Daarom werden
in onder andere de Purmer en de Beemster en in de
Starnmeer landerijen gekocht en/of gepacht.

Het gebied tussen Uitgeest en de Zaanstreek, onder water gezet in de periode van september
1944 tot juni 1945
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Bedoeninkies in de kaikerd
door Henk Bouman

Het dijkhuis Zuiddijk 105,
hoek P antepad, in
Zaandam (Foto J.J. van
der Horst)

Voormalige winkel Zuiddijk weer
als vroeger

Streekeigen wonen op
Krommeniedijk

Het dijkhuis Zuiddijk 105 (hoek Pantepad) te Zaandam
staat er weer bij zoals aan het begin van deze eeuw.
Historisch onderzoek bracht de huidige eigenaar,
de heer Dolf Kat, (nog) niet verder dan 1830, hoewel het pand waarschijnlijk ouder is.
Wel stuitte hij op duidelijke tekeningen van voor 1926, toen er vergunning
werd aangevraagd voor een grondige
modernisering van de voorgevel, die
ook daadwerkelijk is uitgevoerd.
Naar de staat van die tekeningen is
het pand, dat vrijwel altijd een winkel is geweest, weer teruggebracht:
de voordeur links en aan de rechterzijde twee ramen. Ook inwendig is
zoveel mogelijk volgens oorspronkelijke ideeën gerestaureerd. Zoals het
er nu bijstaat is het dijkhuis een
waardig visitekaartje van de erachter
gelegen timmerfabriek.

Krommeniedijk is verrijkt met twee nieuwe huizen
in oud-Zaanse stijl. Op nummer 157 en 158 werden
in opdracht van twee bevriende echtparen, de heer
en mevrouw Lansu en de heer en mevrouw Wayper
twee door een Zaandams architectenbureau ontworpen woningen gebouwd. De huizen kwamen begin
van dit jaar al uitwendig gereed, maar een ervan is
daarna door de eigenaars in eigen beheer inwendig
afgebouwd. Dat gebeurde zoveel mogelijk in de
sfeer van vroeger met houten wandbeschieting,
balkenplafonds, paneeldeuren en witjes in de keuken. De bewoners zijn nog steeds groos op hun
keuze voor de historiserend gebouwde woningen.

Raadhuis weer koopmanshuis
Het pand Dorpsstraat 350 te Wormer - kun je zo'n
statig huis nog wel een bedoeninkie noemen? werd in 1660 als koopmanshuis gebouwd. In 1880
werd het door de gemeente Wormer aangekocht en,
na een korte periode als weeshuis te hebben gefungeerd, als raadhuis in gebruik genomen. Tot voor
kort kon er nog getrouwd worden; nu is het in particuliere handen. Met veel vakkundige inzet is de
vroegere raadzaal weer in een fraaie woonkamer
veranderd en de secretarie dient nu als woonkamer.
Bijzonder trots is de heer D.B. Zwart op de smuiger en de twee tegeltableaus die zorgvuldig zijn
hersteld. Op de bovenverdieping zijn de aangebrachte schotjes weggehaald en ook daar zijn zo
verantwoord mogelijk de oorspronkelijke interieurstijl en de oude kleuren teruggebracht.

Nieuwe huizen in oud-Zaanse stijl: Krommeniedijk 157 en 158 (Foto J.J. van der Horst)

il-.

Het voormalige raadhuis
van Wormer, Dorpsstraat
350 (Foto J J. van der
Horst)
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Portret van ... de Archeologische Werkgemeenschap
voor Nederland (AWN)
door J.J.van der Horst

De Archeologische Werkgemeenschap
voor Nederland (AWN) is een vereniging
waarvan amateur-archeologen, maar ook
beroepsarcheologen, lid zijn. Zij werkt
nauw samen met de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in
Amersfoort, met de archeologische afdelingen van de diverse universiteiten in ons
land en met, waar aanwezig, gemeentearcheologen.
Het bovenstaande publiceerden wij in ANNO 133
toen wij de heer S.Mooijman - toentertijd voorzitter
- aan het woord lieten over archeologisch onderzoek
naar de oudste bewoning in Westzaan. Dit keer
hebben wij een gesprek met de heer J.J. Stolp. Hij
is na het vertrek van Mooijman uit de Zaanstreek
alweer voor de tweede maal (maar nu tijdelijk) voorzitter en tevens penningmeester van de Afdeling
'Zaanstreek-Waterland en Omstreken' van de AWN.
Het onderstaande is de weerslag van een uitvoerig
interview.

Een overzicht van de
vondsten van de afdeling
Zaanstreek-Waterland van
de Archeologische Werkgemeenschap voor
Nederland
(Foto J.J. van der Horst)
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Organisatie
De afdeling Zaanstreek-Waterland is een van de 24
afdelingen van de AWN in Nederland. Die afdelingen
verenigen liefhebbers van geschiedenis in het algemeen en oudheidkundig bodemonderzoek in het
bijzonder. De AWN bestaat ruim 40 jaar, terwijl de
afdeling Zaanstreek-Waterland bijna 40 jaar bestaat;
de afdeling omvat de regio Zaanstreek, Waterland,
Uitgeest, Akersloot, Beemster en Zeevang. De
betrokkenheid van de amateur-archeologen met de
eigen omgeving is het grootst en dat verklaart ook
de binding die zij hebben met de plaatselijke afdeling. Zij interesseren zich sterk voor wat in hun
naaste woonomgeving wordt gevonden en proberen
door onderzoek meer aan de weet te komen over de
bewoningsgeschiedenis van hun streek.

De start van de archeologie
Er zijn in Nederland gebieden waar de sporen uit
het verleden (nog steeds) aan de oppervlakte liggen
en zichtbaar zijn. Zoals de hunebedden in Drenthe,
de grafheuvels in Oost-Nederland en de terpen in
Friesland, Groningen en in de kop van NoordHolland. In West-Nederland liggen alle resten uit
de prehistorie verborgen onder de grasmat en het is
juist daar waar de amateur-archeologie is ontstaan.
Het ontdekkingselement -iets waarvan niets
bekend is - was, aldus Stolp, kennelijk een stimulerende factor. 'De beroepsarcheologen hadden voornamelijk belangstelling voor hetgeen in Griekenland
en Italië te zien en te vinden was, de klassieke oudheden die als belangrijke monumenten nog zichtbaar waren en waarbij de oude overgeleverde literatuur van de Grieken en Romeinen de fantasieën
prikkelde.'

De Nederlandse archeologie kwam pas goed op
gang na WO II toen veel gemeenten zich gingen
uitbreiden en waarbij door grondverzet zaken aan
het licht kwamen die veel ouder bleken dan tot
dusver bekend was en derhalve een nieuw licht
wierpen op de Nederlandse bewoningsgeschiedenis. Het verrassende was evenwel dat het merendeel van de vondsten werd gedaan door liefhebbers, amateurs. Geschiedkundige informatie over
de Zaanstreek begint zo vanaf circa 1400, hoewel
het eerste bericht waarbij de Zaanstreek in het
geding was uit circa 1000 stamt, met de vestiging
in Assendelft (Ascmannadelf) van een kapel,
gesticht vanuit de moederkerk te Velsen. Uit circa
1150 stamt het bericht van de verwoesting van het
dorp Saenden, terwijl Soeteboom medio 17e eeuw
meldt dat bij het graven van de Nieuwe Haven (het
water achter de Hogendijk) grafresten aan het daglicht waren gekomen, vermoedelijk ook van het
voormalige dorp Saenden. Omstreeks 1400 komt
de berichtgeving over bewoning in de Zaanstreek
op gang met de bouw van kerken in Assendelft en
Zaandam. Over veel vroegere bewoning is geen
informatie; de dijkbouw begint zo omstreeks de
eerste helft van de 13e eeuw.

Krommenie
'In Krommenie werd in de jaren vijftig een bouwplan ontwikkeld voor de wijk Rosarium. Bij graaf werkzaamheden werden toen potscherven gevonden die daar eigenlijk, als je de historici van toen
had moeten geloven, niet gevonden hadden kunnen
worden. Want de vondsten dateerden uit het begin
van de jaartelling en de eerste en tweede eeuw na
Christus. In een periode dus dat er van dijken nog
geen sprake en bewoning dus in feite ondenkbaar
was. Naast potscherven werden al vrij snel en daarna ook huis-plattegronden gevonden, met de resten
van de oorspronkelijke palen en vlechtwanden van
boerderijen.' 'Omdat de nieuwbouw toen minder

snel verliep als nu, was er tijd om onderzoek te
doen. Het Instituut voor Prae- en Protohistorie
(IPP) van de Universiteit van Amsterdam, heeft
daar toen opgravingen verricht. Dat die huis- en
boerderijplattegronden daar in het veengebied werden aangetroffen was een fenomeen. In het duingebied waren al eerder vondsten gedaan maar dat was
voorspelbaar, die lagen droog.' 'Toen is eigenlijk de
omgeving van Krommenie nader bekeken en is
ook de rand van dat gebied belopen. Er werd niet in
het wilde weg gegraven, maar vooral naar aanleiding van opspuitingen. De Zaanse archeologie is in
gang gezet door o.a. de heren Van Vliet, Helderman
en Prinsen.'

Hoe ging men te werk?
'Hoe de archeologie toen werd beoefend?' ' Het
meeste land in de Zaanstreek is doorsneden met sloten.
Deze sloten moeten regelmatig worden geschoond,
waarbij de prut op de kant wordt gegooid. Na het
inklinken bleek daar van alles in te zitten. Materiaal
uit de 16e, 17e en 18e eeuw, maar ook vroeger
materiaal. Door systematisch te zoeken, zowel in
Krommenie als in Assendelft en later in Uitgeest en
Marken Binnen, vond men concentraties van oude
potscherven.' 'Die is men gaan optekenen - ik was
daar zelf bij vanaf 1970 - proberen te dateren en te
vergelijken met datgene wat elders was gevonden.
Af en toe was er contact met de Universiteit van
Amsterdam of met het ROB met de vraag: wat
hebben we hier? Dan krijg je verband tussen de
sporen die je in het Zaanse gebied aantreft met die
van de buitenwereld. Dat bleek een verrassend
aspect te hebben. Aangetoond werd dat veel van
wat aan houtresten, b.v. paalresten van boerderijen,
in het Zaanse veengebied werd gevonden vaak heel
goed bewaard bleek te zijn. Dit in tegenstelling met
vondsten in de droge delen van ons land waar
hooguit alleen nog de sporen van terug te vinden zijn.'
'Daarom was het erg jammer dat in verband met
ruilverkaveling en verlaging van de grondwaterstand de kans op dit soort vondsten voor altijd verloren zou gaan. Want, zodra het grondwater zakt en
de houtresten droog komen te staan, verdrogen
deze en raken definitief verloren. Potscherven blijven natuurlijk onaangetast.'
'Omdat wij via ons blad Grondspoor bekendheid
gaven aan onze vondsten, kwam het probleem van
die grootschalige ruilverkaveling ook terecht bij het
IPP, de archeologische faculteit van de Universiteit
van Amsterdam. Met behulp van subsidies kwam
het IPP met een groot onderzoekproject dat de
gehele Assendelver Polder omvatte.' 'Zij zijn toen,
op basis van onze vondsten, aan de slag gegaan in
juist dat deel van de polder waarover wij weinig
informatie hadden, namelijk het westelijke deel,
nabij de Groene Dijk. In dat deel lagen de vindplaatsen veel dieper als gevolg van een kleidek tot
één meter dik dat daar overheen lag, terwijl in het
oostelijke deel van de polder de vindplaatsen allemaal op hooguit 30 centimeter onder de grasmat
lagen en voor ons makkelijker toegankelijk waren.'
1394

Onderzoek heeft uitgewezen dat de mens in de
prehistorie de Assendelver Polders, maar ook
Krommenie, De Woude en Marken Binnen, voor
bewoning opzochten in klimatologisch gunstige,
dit wil zeggen droge, perioden. Het duingebied dat
men als basiswoongebied had, waarbij de hoge
duinen zoals wij die nu kennen er toen nog niet
waren, droogde in die droge perioden uit waardoor
men een tekort aan drinkwater kreeg, terwijl ook de
akkerbouw en grasteelt onmogelijk werd. De anders
veel te natte veengebieden ten oosten van het duingebied boden in die drogere perioden uitkomst en
bewoningsmogelijkheden.

Assendelft
'In de prehistorische Zaanstreek zijn een aantal
bewoningsfasen aan te wijzen. De vroegste daarvan - op basis van C-14 datering - is vastgesteld op
700 jaar v.Christus! Dat is een boerderij nabij de
Genieweg in Assendelft, met een oppervlakte van
circa 7 x 1 7 meter. Deze boerderij bleek vrijwel
compleet op een klein stukje na, waar een sloot
doorheen was gegraven. Met compleet bedoelen
we dat de gehele plattegrond van de boerderij nog
was terug te vinden. Met paalresten, dubbele
vlechtwanden, houtverbindingen, zoals pen-gatverbinding, resten van wagenwielen en iets dat op
een peddel lijkt maar mogelijk ook voor iets anders
kan hebben gediend. Uiteraard werden ook veel
botfragmenten en potscherven aangetroffen.'

Romeinen
Rond de jaartelling en de eerste twee eeuwen daarna is de streek, d.w.z het gebied ten NW van de
Dorpsstraat in Assendelft en de Zuider- en
Noorderhoofdstraat in Krommenie, het drukst
bewoond. In deze periode zijn ook de Romeinen in
ons land. In onze streek hebben ze niet gewoond,
daar zijn althans geen sporen van teruggevonden,
maar ze hadden in de eerste helft van de eerste
eeuw tot twee keer toe een vlootbasis in de omgeving waar nu de Velser- en Wijkertunnel liggen.
Die plaats was voor hun strategisch en bood hun
doorvaart achter de duinen langs naar zee (Egmond)
en vandaar verder naar het noorden in hun streven
om het noorden van Nederland (Friesland) en
Duitsland te bezetten. Het was dus een uitvalsbasis
voor de Romeinen; een blijvende vestiging in ons
gebied en het noorden van Noord-Holland was
kennelijk voor hun niet interessant. Op één vindplaats in Krommenie, waar nu het Provily Sportpark
ligt, werd erg veel Romeins materiaal (potscherven, slingerkogels) gevonden uit de perioden van
de vlootbases. De vindplaats was verder omgeven
door een palissade en bevatte ook paalsporen die
zouden kunnen duiden op de resten van een wachttoren In hoeverre deze plaats in verband gebracht zou
kunnen worden met de Romeinen uit Velsen is nog
steeds een onopgelost raadsel. 'Voor ons was het
noord-westelijk deel van de Zaanstreek een interessant gebied. De dingen die hier naar boven kwamen, waren onbekende fenomenen voor wat
betreft de bewoningsgeschiedenis. Deze vondsten

kwamen in de rest van de Zaanstreek niet voor, hetgeen bodemkundig volledig te verklaren is.
Westzaan wordt in de 12e/13e eeuw ontgonnnen en
de boorden van de Zaan vinden pas hun bewoning
in de 14e eeuw, met uitzondering van het dorp
Saenden, daar waar nu de Oude Haven is (omgeving
Havenstraat/ Hogendijk). Bronnen melden die
bewoningen en vondsten bevestigen deze.'

Middeleeuwen

Een kijkje in de schatkamer van de Zaanse amateurarcheologen, gehuisvest in het voormalige
gemeentehuis van
Assendelft (Foto J.J. van
der Horst)

'Toen we eenmaal bekend waren geworden met het
materiaal van rond de jaartelling, bleek dat we
betrekkelijk weinig wisten uit het begin van de
middeleeuwen. Hoewel we uit het gebied rondom
de Zuiderweg in Assendelft al vrij vroeg middeleeuwse vondsten hadden gedaan, was de vondst
van het IPP van de allereerste kerk (die uit het jaar
1000) een volledige verrassing. Hoewel uit de
geschriften bekend was dat er omstreeks het jaar
1000 een kapel was gesticht vanuit Velsen, was
deze nog nooit teruggevonden. Aanvankelijk werd
vermoed dat resten van
deze kerk onder de huidige
NH-kerk zouden liggen.
Maar niets bleek minder
waar: middenin de polder.'
Aangetroffen werden de
funderingsbalken van de
kerk en een honderdtal
begravingen rondom de
kerk waarvan de kisten
(w.o. boomkisten) nog zeer
goed geconserveerd waren.
Er werden overigens geen stoffelijke resten meer
aangetroffen: deze waren door het hoge zuurgehalte van het veen volledig vergaan. De kerk die als
'eerste' kerk bekend was, was de kerk van Pieter
Saenredam uit 1400 en die stond aan de
Dorpsstraat, inderdaad op de plaats van de huidige
kerk. Vermoed wordt echter dat er tussen de echte
eerste kerk en die uit 1400 tenminste één of misschien wel twee kerken moeten hebben bestaan en
vermoedelijk eveneens op de plek van de huidige
kerk. Er zijn hierover geen gegevens en om daar
achter te komen zal eerst de huidige kerk het lot
van haar voorgangsters moeten delen zodat de
ondergrond kan worden onderzocht.

Gemeente
'Als amateurvereniging zijn wij maar beperkt in
onze mogelijkheden. Zo konden bijvoorbeeld bij
het graven van de 'theaterput' aan de Voorzaan in
Zaandam slechts summiere waarnemingen worden
gedaan, die echter zodanig interessant waren - o.a.
een tenen fuik uit begin 13e eeuw en veel materiaal van een of meerdere scheepswerven - dat een
uitgebreid onderzoek zeer zinvol zou zijn
geweest.' 'Op een gegeven moment stonden er drie
huisjes op het terrein van de vroegere scheepswerf
Brouwer. Toen deze werden gesloopt, heeft de
gemeente - samen met de provincie - gelden gefourneerd voor een uitgebreid onderzoek op die plek.
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Dit onderzoek is uitgevoerd door het IPP, waarbij
ook onze afdeling betrokken is geweest. We hebben goede hoop dat de betrokkenheid van de
gemeente Zaanstad met de archeologie in de toekomst wat groter wordt.' 'Dit neemt niet weg dat
de gemeente ons in de afgelopen jaren altijd heeft
gesteund in de vorm van gratis huisvesting, eerst in
Krommenie en nu al weer heel wat jaren in het
voormalige gemeentehuis van Assendelft. Ook in
de toekomst hopen wij wat dat betreft op de
gemeente Zaanstad te kunnen blijven rekenen,
mede gelet op hetgeen wij belangeloos voor de
gemeen(te)schap doen.' 'In 1997 echter is er een
omslag gekomen. Ze zijn zich wat meer bewust
geworden van hun verantwoordelijkheid voor wat
er aan vroegere cultuur, zowel boven als onder de
grond, aanwezig is. Je moet natuurlijk zorgen dat
ze weten datje er bent. Maar wij zijn geen protestbeweging. We pogen op een wetenschappelijke
manier archeologie te bedrijven. Als we overigens
wat tijdiger zouden worden geïnformeerd over
ophanden zijnde projecten, dan zouden we wat
gerichter te werk kunnen gaan.'

Tot slot
Amateurarcheologie, waar doe je het voor, vraagt
Stolp zich af. 'Ten eerste omdat je hetzelf leuk
vindt, dat is de grootste drijfveer. Maar dat geldt
ook voor iemand die van schaken houdt. Ten tweede vinden we het feit dat het toch een vorm van
wetenschapsbeoefening is, een uitdaging. Je bent
met iets bezig dat niet alleen voor jezelf is maar
ook de gemeenschap toekomt: De uitbouw van de
kennis over het verleden en daarmee ook een stuk
waardering voor het heden en voor al datgene wat
er nog is uit het verleden.' 'Wij zien het ook als
onze taak om daar zoveel mogelijk informatie over
te geven. Dat gebeurt via 'Westerheem' het landelijke blad van de AWN en via 'Grondspoor' het
mededelingenblad van de afdeling 'ZaanstreekWaterland en Omstreken' van de AWN. Maar ook
ontvangen wij regelmatig scholen in onze werkruimte voor een diaserie en een praatje. We houden
tentoonstellingen en geven lezingen voor verenigingen. Daarmee proberen we niet zozeer onze
eigen club onder de aandacht te brengen, maar wel
watje als vereniging aan wetenswaardigheden hebt
voortgebracht en, aandacht voor de historie.'

Ledental en contributie
De AWN Afd.'Zaanstreek-Waterland en Omstreken'
telt in totaal zo'n 150 leden en donateurs. Het lidmaatschap van de AWN is f 70,- per jaar en het
donateurschap is minimaal f 25,- per jaar. Zowel
leden als donateurs kunnen zich aanmelden bij
mevrouw P.H van den Berg-Bender, tel. (075)
6165510. 'Een aantal actieve leden kunnen we op
dit moment er best bij hebben.'
Geraadpleegde literatuur:
De Zaanstreek archeologisch bekeken, drs. R.W Brandt,
drs.G.J. van der Horst en J.J.Stolp, AWN, 1983.

Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Zaanse artsen
Sommige boeken zijn bijna mooier dan de
inhoud. Het dit jaar verschenen Doctores Meesters
Apothecars en Artsen... van de hand van dr. F.
van Soeren is er een voorbeeld van. Wij weten
inmiddels wel dat Kunstdrukkerij Mercurius te
Wormerveer en stichting Uitgeverij NoordHolland, op hetzelfde adres, borg staan voor
prachtig uitgevoerde publicaties. Met dit nieuwste boek, met de ondertitel Feiten uit de Zaanse
geneeskunde in de negentiende eeuw heeft het
Wormerveerse grafische centrum weer een mees-

He t in 1906 gesloopte
huis van heel- en vroedmeester Tobbe aan de
La ge dijk te Zaandijk.
Inverdan bevindt zich de
apotheek. De plek daarvoor werd de Tobbesteeg
genoemd. Nu staan hier
stenen huizen genummerd
116 e.v., verrassend weer
voorzien van een bord
vermeldende
'Tobbesteeg'.
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terwerk afgeleverd. De vormgeving was in handen van Rol f Kliffen, aan Mercurius verbonden,
die ook verantwoordelijk was voor het twee jaar
geleden verschenen succesvolle fotoboek Een
Stad aan de Zaan. In de vormgeving is een knipoog gegeven naar de typografie van de 19e eeuw,
met tekst per pagina in twee kolommen - wat
aangenaam leest - en een sierinitiaal aan het
begin van elk hoofdstuk, ontworpen door Sjoerd
H. de Roos. Bijzonder is de omslag van doorzichtig pergamenta naturel, met de titel gedrukt
in zwart en goud. Die losse omslag hoort erbij
want anders zou men een boek zonder aanduiding op rug en voorkant in handen hebben! Zelfs
een losse bladwijzer is toegevoegd.
Het neemt niet weg dat ook de inhoud van belang
is. Dr.Van Soeren, van 1964 tot 1991 als medisch
specialist hier werkzaam, heeft zoals de ondertitel aangeeft vele gegevens uit de Zaanse heelkundige wereld van de 19e eeuw en een aanloop
daartoe uit de 18e eeuw verzameld. Het is een
historische documentatie geworden met zoveel
mogelijk namen van de medische stand in de
Zaanstreek in die tijd en met gegevens over organisaties en voorschriften van de overheid. Van
Soeren wilde hiermee z'n erkentelijkheid uiten
voor de meestal vergeten beschermers en soms
vernieuwers van de volksgezondheid. Het verha-

lende element blijft opzettelijk achter bij de weergave van de op verschillende plaatsen teruggevonden wetenswaardigheden. (Voor een overzicht
van de Zaanse heelkundige geschiedenis kan men
terecht in de Encyclopedie van de Zaanstreek
onder het trefwoord Gezondheidszorg.) Het meest
valt in dit werk op de beschrijving van twee artsendynastieën. Het waren de geslachten Kerbert
en Tobbe, die een aantal Zaanse dokters hebben
geleverd waarbij de zoon vaak de vader opvolgde. Alsof het om adellijke huizen ging zijn ze
genummerd: Coenraad Kerbert de Eerste (17541809) tot en met Coenraad de Zevende (1957, arts
te Lonneker) en Hendrik Tobbe I, via Hendrik II
(1749-1808, plattelandsheelmeester te Zaandijk)
tot en met Hendrik VIII (1943). Vooral de
Kerberts hebben zich laten gelden; ze bezorgden
ons zes heelmeesters, plus een Lutherse predikant
en nog een directeur van Artis. Onder hen is de
arts J.J. Kerbert (1822-1878 Koog aan de Zaan),
schrijver van medische handleidingen. Een andere
Zaanse persoonlijkheid die men veel aantreft is
Baltus H. van Ree, een onvermoeibare voorvechter in Zaandam van volksontwikkeling en gezondheidszorg tussen circa 1800 en 1830. Financiële
steun van acht instellingen en fondsen maakten
dit naslagwerk mogelijk voor een prijs van f 34,50
in de boekwinkel. Op verzorgde wijze zijn op de
140 pagina's vele documenten uit archieven afgebeeld, alsmede legio portretten van artsen en
enkele oude foto's genomen langs de Zaan. Ook
het eens zo mooie woonhuis en de apotheek van
Hendrik Tobbe III te Zaandijk zijn afgebeeld.

Van Braam's Zaanse Fragmenten
De serie Fragmenten van de Zaanse geschiedenis
van de hand van dr. A.van Braam is uitgebreid
met het 16e deel: De begintijd van het Calvinisme
in de Zaanstreek 1550 -1585. Op zijn bekende
nauwkeurige wijze, gebaseerd op kritisch bronnenonderzoek, behandelt Van Braam in dit deeltje
de periode van troebelen en bezetting door
Spaanse troepen (Zaandam tusssen 1572 en 1576,
de verwoesting van Oostzaan in 1574, de strategische positie van Wormer en Jisp) en de trage
overgang tot de gereformeerde, calvinistische
kerkgemeenten. Die traagheid vond mede haar
oorzaak in de bestaande sympathie voor de
doopsgezinden. Rooms-katholieke kernen bleven
trouwens ook bestaan, soms afhankelijk van
standvastige priesters, zoals Maarten Donk in
Wormer. Het is duidelijk dat de deelstudies van
Van Braam van belang zijn voor een toekomstige
complete geschiedschrijving van Zaandam en de
Zaanstreek. Inderdaad vernam ik dat deze historicus hoopt vóór het jaar 2000 een tweede deel van
de Zaanse geschiedenis te publiceren, het tijdvak
1500-1650. Zoals men weet, verscheen eerder
zijn 'Zaandam in de middeleeuwen'.
De prijs van deel 16 is f 15,-. inclusief verzendkosten. Te bestellen bij de auteur: Zaanstroom 27,
1521 PL Wormerveer, tel/fax 075 - 640 2960.

Inmiddels verscheen nog een deeltje, nr. 17, in
deze reeks Fragmenten, met de titel Opkomst van
de Zaanse scheepsbouw 1550-1654. En zie, dus
ongeveer het tijdvak dat hierboven genoemd
wordt. In deze studie geeft Van Braam een aanvulling op zijn eerdere artikel over de omvang
van de Zaandamse scheepsbouw in de 17e en 18e
eeuw in het tijdschrift Holland (1992, pag.3349). De beschikbare archieven zijn weer nageplozen om exact vast te stellen waar de tientallen
scheepshellingen zich bevonden (aan Binnenzaan of Voorzaan) en welke typen schepen geproduceerd werden (binnen- of zeeschepen). Het bijzondere van onze scheepsbouw was dat deze niet
plaats vond in een zeevarende stad (die eigen
scheepsbouw protegeerden) maar tegen de stedelijke verdrukking in in de Zaanse dorpen. Hier
waren de kosten lager en was vooral het gezaagde hout voldoende aanwezig. Dit deel 17 van de
vijfde jaargang 1998 kost f 15,-.

Assendelft in vervlogen jaren
Er zijn de laatste jaren al diverse fotoboeken met
'vervlogen jaren' van Zaanse dorpen verschenen. Van Assendelft is dit zelfs een derde uitgave.
Ook dit deel met bovenvermelde titel bestaat uit
oude ansichtkaarten en foto's van vroeger met
huizen en mensen, op een zgn. wandeling vanaf
de pont bij Buitenhuizen noordwaarts. De samenstellers zijn Jan en Elize Wilderom te Assendelft.
De prijs is f 29,90. Niet in de boekhandel.
Bestellingen telefonisch na 18.00 uur onder nummer 075 - 687 40 02.

Zaanse geslachten
Onuitputtelijk zijn de Wormer Families, vrucht
van het streven van Jan Blokker om de gehele
bevolking van zijn woonplaats in haar afkomst in
kaart te brengen. Wij kunnen nu in deze serie
kennismaken met De nazaten van Dirck
Hoijschuur. Deze Dirck is de veronderstelde oervader van het rooms-katholieke geslacht in en
om 't Kalf te Zaandam. Deze familie is daar
natuurlijk niet gebleven en is uitgewaaierd over
Zaandam, Wormerveer en Wormer. De lijsten
bevatten 1164 personen in 12 generaties, waarvoor 100 bladzijden nodig waren. Deze eerste
uitgave is van maart 1998. Een sterk vermeerderde tweede uitgave wordt reeds in het vooruitzicht
gesteld. Het boekje kost f 12,-. Te koop bij J.
Blokker, Wollegrasstraat 67, 1531 TE Wormer,
telefoon 642 37 98.
In juli j.l. verscheen weer een lijvig boekwerk
van 116 pagina's in de reeks Wormer Families.
Nu zijn het De nazaten van Anthoni Josephus van
Graas. De oorsprong van deze familie lag in de
omgeving van Zwartsluis, vanwaar men naar Jisp
en Wormerveer is getrokken en later ook naar
Wormer. Het gaat om een rooms-katholiek boerengeslacht (een boerderij stond aan het
Noordeinde 77 te Wormerveer). Het voorvoegsel
'van' liet men vallen. In dit overzicht (prijs f 15,-)
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worden alle afstammelingen van Anthoni, die
leefde van circa 1683 tot 1755, vermeld, zodat
van de in totaal 1383 personen er hoogstens 150
de naam Graas dragen.

Het Genootschap tot navorsing Huis Van der
Helm is een van die familieclubs die van het
nasporen van het eigen voorgeslacht een permanente zaak maken, soms met periodieke mededelingen (zoals de familie Vis van Zaandijk). Het
doel is om in tien delen, een project tot 2005, alle
personen met deze familienaam te beschrijven. In
de Zaanstreek zijn er twee relatief kleine families
Van der Helm gelokaliseerd, die niet met elkaar
verwant zijn. Tot de de oudste groep behoort
Pieter Pietersz van der Helm, overleden in 1724,
woonachtig aan de Noord (Franse Pad) te
Zaandam. Deze Zaandammers waren doopsgezind of Nederlands hervormd. De andere familie
is uit Westzaan waar in 1637 ene Jan Jansz zonder verdere achternaam leefde, wiens kinderen
wel die toenaam droegen. Zij woonden 'in de
Middel' en kenden diverse molenaars.
Voor liefhebbers: Encyclopedie familie Van der
Helm, deel 3 Zaandam en omgeving. Voor f 35,inclusief verzendkosten krijgt u het 165 pagina's
tellende boek toegestuurd na overmaking op giro
63 24 78 t.n.v. genoemd genootschap te Den
Haag (onder vermelding van deel 3).
Veel kleiner in aantal zijn de leden van het
geslacht Holstvoogd. Opmerkelijk is dat er
slechts één familie Holstvoogd in Nederland
bestaat en die is een echt Zaanse. Het eenvoudige overzicht van 26 blz. heet dan ook De Familie
Holstvoogd uit de Zaanstreek. In 1784 trouwde
ene Frans Holfoogd, waarschijnlijk een Duitser,
met Trijntje Dirk Groot uit Zaandijk. In 1811
werd de naam ingeschreven zoals het geslacht nu
heet. Het waren vroeger vooral timmerlieden,
merendeels Luthers of Nederlands hervormd. In
1947 waren er maar 37 personen die de achternaam bezaten. Hopelijk sterft de naam die in de
Zaanstreek een bekende klank heeft niet uit! De
samensteller is K. Fijma, Kastanjelaan 193, 1185
MV Amstelveen, telefoon 020 - 6475390.

Mercurius hersteld
Er is veel aandacht besteed aan de glorieuze
'terugkeer' van het industriële monument Mercurius
aan de Veerdijk in Wormer. Nu op diverse plekken geknabbeld wordt aan de grandioze fabriekswand langs de Zaan en bedrijfsgebouwen verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe huizenwand gaan ook de soms honderd jaar bestaande fabrieken langs de Zaan tot het erfgoed behoren. Worden de Vrienden van het Zaanse Huis nu
ook vrienden van de Zaanse Fabriek? De betonnen, vervallen rijstpellerij Mercurius, onderdeel
van het Lassie-complex, werd onlangs omgetoverd tot archeologisch depot van Noord-Holland.
Het gehele verhaal van de bouw in 1921 tot
heden wordt uit de doeken gedaan in Mercurius
hersteld -Geschiedenis, restauratie en hergebruik

van een provinciaal monument, geschreven door
Jeroen Goudeau (Haarlem 1997). Het is begrijpelijk dat het provinciaal bestuur de eer naar zich
toetrekt, maar het gaat natuurlijk om een Zaans
monument. Het boek (oplaag 1500) is niet alleen
grafisch fraai - en hoe kan het anders bij een drukwerk van naamgenoot Kunstdrukkerij Mercurius te
Wormerveer - maar biedt vooral een schat aan
gegevens en illustraties over het gebouw. Ook de
persoon van de Wormerveerse schepper, de architect Mart J. Stam (1886-1957), wordt uitstekend
belicht. Deze wat miskende en arm gestorven
pionier van betonbouw was de zoon van architectaannemer D. Stam. Het gezin woonde aan de
Wandelweg 106 in Wormerveer, toen nog met een
grote voortuin. Vlakbij dit huis bouwde Mart dus
zijn twee belangrijke fabrieken volgens een nieuwe
betontechniek, Mercurius en Pette (nu bekend als
Boon). Wie belangstelling heeft voor de Zaanse
fabrieksarchitectuur mag dit boek niet ongelezen
laten. Het is in de boekhandel verkrijgbaar voor
f 30,-. U kunt het ook bestellen bij de provincie
Noord-Holland, telefoon 023 - 5144300/5144245.

Het Wilhelminapark 100 jaar
Bij het 100-jarig bestaan van het Wormerveerse
Wilhelminapark verscheen een fraai boekwerk
met leuke oude en nieuwe foto's van de hand van
Jan Pieter Woudt met de titel 'Bewaak dees
grond!'. (Deze oproep werd in 1898 bij de opening niet gedaan zoals men zou denken tot de
burgerij maar tot God) Over de inhoud zijn de

Kroniek
door Annemieke Emond
Vijf maanden de Zaanstreek, samengesteld
uit Dagblad Zaanstreek en de Zaanse weekbladen.
5 februari
Woningbouwvereniging ZVH startte
samen met het Leger des Heils een experiment waarbij een appartement van de
Statenhoekflat in Zaandam werd verdeeld in drie wooneenheden. Hier kunnen drie dakloze mensen wonen voor
wie in het sociaal pension aan de
Westzijde geen plaats meer is. Tegen het
experiment kwamen behoorlijk wat protesten van de overwegend oudere bewoners van de Statenhoek. Na een jaar
wordt gekeken of het experiment is
geslaagd en navolging kan krijgen.
6 februari
Vrijwel alle huizen uit de eerste fase van
bouwplan Willis zijn verkocht. Het gaat
om ruim tweehonderd woningen waarvan de eerste in april wordt opgeleverd.
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lezers van Anno 1961 enigszins ingelicht door het
artikel over dit onderwerp in het speciale nummer
Stroine in toine van juni j.l., waarbij onze abonnees ook verblijd werden met een uitvouwbare en
gekleurde ontwerptekening van het park door H.B.
Stephan. Het door uitgeverij Noord-Holland te
Wormerveer wederom fraai uitgegeven boek, in
een oplaag van 700 stuks, is in de handel voor
f20,-. Wat in dit historisch overzicht niet aangegeven wordt, is het m.i. bredere verband waarin de
totstandkoming van parken op initiatief van vooruitstrevende en vermogende particulieren aan het
eind van de vorige eeuw gezien moet worden (b.v.
het Amsterdamse Vondelpark en het Volkspark te
Zaandam). Dit ruime kader was het streven naar
volksontwikkeling en vergroting van burgerschap
en volksgezondheid. Het is ook wel aangeduid als
een beschavingsoffensief dat de gehele 19e eeuw
bepaald heeft en tegen 1900 aan hevigheid won.
Toen werd de samenleving als zodanig, het 'volk',
als object van totale verbetering ontdekt. Aanleg
van parken, plantsoenen en floralia, tot dan ongekende fenomenen, behoorde tot de vele middelen
en instellingen om het leven op een hoger plan te
brengen. Hiervoor is de beladen term 'filantropie'
die in het vorige nummer in een ander artikel werd
gebruikt wat ongelukkig. Het is onhistorisch om
terugblikkend de nadruk te leggen op het paternalisme, terwijl het juist ging om de onbaatzuchtige
en vooruitziende ontplooiing van de medemens. (Men
zie in dit verband mijn boek Emancipatie in de
Zaanstreek, twee eeuwen Zaanse Nuts-departementen).

7 februari
Woningbouwvereniging Saenwonen wil
aan het eind van dit jaar beginnen met de
bouw van 83 woningen op het terrein
van de voormalige snoepfabriek Crowny
Foods aan de Oostzijde in Zaandam.
9 februari
Het bouwrijp maken van de vroegere
vuilnisbelt in Zaandam gaat bijna 4,5 miljoen gulden kosten. Als de grond schoon
is, wil men hier 120 huizen bouwen.
11 februari
Het voorstel van bewoners van de
Noorddijk in Wormerveer om in het
ontwerpbestemmingsplan voor het
Noorderveld een groot stuk grond tegenover hun woningen als natuurgebied aan
te wijzen, werd door de gemeente afgewezen. Gemeente Zaanstad is voorstander van de aanleg van een industrieterrein op deze plek.
12 februari
De bewoners van het Noordschebos, de
in het voortbestaan bedreigde straat in
het centrum van Zaandam, kwamen met

Hei Noordschebos in Zaandam
(Foto J.J. van der Horst)

een alternatief plan voor de plannen met
het Stationsgebied van de gemeente.
Hiermee proberen zij hun eigen straat te
behouden. De plannen oogstten veel
waardering bij de commissie stadsontwikkeling van de gemeente Zaanstad.
Gesproken werd van 'een goed onderbouwd plan', maar standpunten werden
niet ingenomen.

12 februari

24 februari

6 maart

Het behoorlijk verwaarloosde pand
Zuideinde 50 in Koog ('t Kroegie) wordt in
veiling gebracht. Het van oorsprong fraaie
Zaanse pandje staat op de monumentenlijst, maar de opeenvolgende eigenaars hebben er al in geen jaren onderhoud aan gepleegd.

Nadat ontdekt werd dat een flink deel
van de Noorddij k tussen Wormerveer en
Westknollendam instabiel is, werd begonnen met het verstevigen van de dijk over
zo'n zeshonderd meter lengte.

Het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad wil een in 1930
gebouwd voormalig bedrijfspand van
Polak & Schwartz in Zaandam laten aanwijzen als rijksmonument.

3 maart

6 maart
De provincie Noord-Holland is naar aanleiding van de restauratie van rijstpakhuis Mercurius aan de Veerdijk in
Wormer genomineerd voor de Pyramide
Monumentenzorg. Dit is een tweejaarlijkse prijs van het Rijk voor 'excellente'
opdrachtgevers in de sector monumentenzorg.

14 februari
Jeugdtheatergroep het MUZtheater verhuisde van Bussum naar Zaandam. Het
professionele gezelschap vestigde zich
in het voormalige gebouw van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de
Czaar Peterstraat.

14 februari
Leden van ij s vereniging Nova Zembla
stemden tijdens een buitengewone ledenvergadering tevreden in met de verplaatsing van 'hun' ijsbaan. De huidige baan
aan het Zwet moet plaats maken voor
nieuwbouw. De nieuwe baan komt ten zuiden
van het oefenveld van sportclub WSV.

De eerste van de lange reeks palen voor de
nieuwbouwwijk Saendelft ging de grond in.

4 maart
Bouwbedrijf Somass uit Wormer werd
voor twee ton eigenaar van het monumentale
pand 't Kroegie' aan het Zuideinde in Koog.
Dit gebeurde vlak vóór het pand in veiling
zou komen. Het pand wordt gerestaureerd
in overleg met de huidige huurders.

11 maart
Rijksdienst Monumentenzorg wil geen
bijdrage leveren aan herstel van de
droogschuur van papiermolen De
Schoolmeester in Westzaan. De restauratie is begroot op acht ton. Vereniging De
Zaansche Molen wil de twee ton
gemeentesubsidie die bestemd was voor
herstel van de droogschuur nu gebruiken
om de voddenschuur van de molen op te
knappen. Deze renovatie, aangevuld met
werkzaamheden aan het rietdek, bedragen 253.146 gulden. Het tekort neemt de
vereniging voor eigen rekening.

14 februari
De voormalige zustersflat en oude laboratoriumschool aan de Bloemgracht in
Zaandam zijn gesloopt. Op deze plek
komt onder andere een ovale woontoren.
17 februari
In de Spoorbuurt komt een bronzen
beeld ter nagedachtenis aan de schrijfster
Carry van Bruggen (1881-1932), die in
haar vroege jeugd in deze buurt woonde.
24 februari
Olie- en vettenfabriek Karlshamns aan de
Lagedijk in Zaandijk moet binnen ongeveer vijfjaar worden omgevormd van een
samenraapsel aan stijlen en gebouwtjes
tot één geheel. Het bedrijf wil daarmee
komen tot een betere uitstraling, een betere
aanblik voor de buurt en betere veiligheid
en hygiëne. Karlshamns heeft de 85-jarige
architect Cum Meyer gevraagd een masterplan op te stellen.

Een deel van het bedrijfscomplex van
Karlshamns aan de Lagedijk te
Zaandijk (Foto J J. van der Horst)
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11 maart
De oude HBS op de hoek van de
Westzijde en het Ruijterveer in Zaandam
is gesloopt. Op de vrijgekomen plaats
komen drie winkels en een complex van
dertig seniorenwoningen.

't Kroegie aan het Zuideinde te Koog
(Foto J.J. van der Horst)

De droogschuur van papiermolen De
Schoolmeester te Westzaan (Foto J.J.
van der Horst)

12 maart
Een flat aan de Heiligeweg in
Krommenie moet wijken voor een nieuw
complex van achttien appartementen.
12 maart
Het casco van het Zaans Museum werd
opgeleverd.
13 maart
Bibliotheek Zaanstad wil een nieuwe
grote hoofdvestiging, dichtbij station
Zaandam. Het moet een groot kenniscentrum worden. Daarnaast zouden er
filialen in het noorden van de stad, in
Zaandam-Oost, 't Kalf en in Westerkoog
moeten komen/blijven. In Wormerveer
zou voor minder mobiel publiek ook een
vestiging moeten zijn. Leden van
Zaanstads raadscommissie welzijn
reageerden sceptisch op het plan.
14 maart
De Amsterdamse Binnenvaart-Sociëteit
heeft aangeboden om het ijzeren scheepvaartbaken dat nu aan de Hogendijk in
Zaandam ligt, op te knappen. De club
van (oud)-binnenvaartschippers hecht
veel waarde aan de Zaandamse bakens.
De gemeente Zaanstad wil de monumentale bakens hun plek in de Voorzaan
teruggeven.
14 maart
De Den Uylweg in Zaandam is de drukste straat van Zaanstad. Op een gemiddelde dag rijden daar bijna 25.000
auto's. Tweede is de Heijermansstraat
met 16.977 auto's en derde de Bernhardbrug
met 14.486 auto's. De cijfers staan in de
rapportage 1996 over verkeer en vervoer
in Zaanstad.
14 maart
Buro TRS heeft in opdracht van de
gemeente Zaanstad een onderzoek
gedaan naar het toeristisch aanbod van
de gemeente. Conclusie was dat er voldoende ingrediënten zijn voor een succesvolle toeristenbranche, maar dat de
belangrijkste attracties te ver uit elkaar
liggen. De toerist komt hierdoor vaak
niet verder dan de Zaanse Schans.
14 maart
Voor anderhalf miljoen gulden kocht de
gemeente Zaanstad twee huizen en een
stolpboerderij aan de Dorpsstraat in
Assendelft. De panden worden gesloopt
om plaats te maken voor de rondweg die
Saendelft moet ontsluiten.

17 maart
De gemeente Zaanstad wil het voormalige kantoor van Pieter Bon aan de
Westzijde in Zaandam aankopen en vervolgens slopen. Er komt zo ruimte vrij
voor een pad naar de Zaan. Bewoners
van de buurt hadden moeite met de
gedachte dat de Zaan door de nieuwbouw op het Pieter Bonterrein niet meer
bereikbaar zou zijn.
17 maart
Vuilstortplaats Nauerna gaat, na een
geslaagd experiment van eenjaar, meer vuiletende bacteriën inzetten. Het gaat om
grond die vervuild is met olie en aromaten.
18 maart
De archeologen die onderzoek doen bij
de Hogendijk, naast het Zaantheater, zijn
boos op de gemeente Zaanstad omdat er
niet meer geld beschikbaar komt om ook
de naastgelegen stukken grond te onderzoeken. De gemeente wil niet meer dan
een ton investeren in het project. De
archeologen zijn bang dat er een schat
aan informatie verloren zal gaan.

20 maart
De eerste bewoners namen bezit van hun
huis in Plan Willis in Krommenie.

23 maart
Het Zaans Museum werd een dag opengesteld om het Zaanse publiek de kans te
geven alvast een kijkje te komen nemen.
De reacties waren grotendeels positief.
Vooral de uitkijkpost aan de kop van het
museum scoorde goed bij de bezoekers.

27 maart
De wegens leegstand snel verpauperende scholen aan de Noorderstraat in Wormerveer zullen nog dit jaar worden gesloopt.
2 april
De reconstructie van de Dorpsstraat in
Wormer is begonnen. De herinrichting
van de straat moet leiden tot verbetering
van de verkeersveiligheid. De gemeente
Wormerland heeft twee soortgelijke projecten voor de Zandweg en de verlengde
Zandweg in voorbereiding. Het ROA
(Regionaal Orgaan Amsterdam) betaalt
de helft van de kosten.
6 april
Na ontdaan te zijn van houtrot kwam de
reuzenklomp weer terug op zijn vaste
plek: bij de klompenmakerij op de
Zaanse Schans.

De reuzenklomp op de Zaanse Schans
(Foto J.J. van der Horst)
6 april
Woningbouwvereniging Goed Wonen
Assendelft (GWA) zal voor het eerst in
haar bestaan koopwoningen bouwen. De
appartementen komen aan de Vlietlaan
in Assendelft.
7 april
De archeologische opgravingen aan de
Hogendijk in Zaandam zijn naar tevredenheid beëindigd. Met de nieuwe vondsten is weer een deel van de geschiedschrijving van de eerste bewoning aan
de Zaan afgerond.

7 april
De besturen van de Hervormde Gemeente
Zaandam, de Gereformeerde Kerk Zaandam
en de Evangelisch Lutherse Gemeente
Zaandam willen in 2005 in één kerk
opgaan: de Verenigde Protestantse Gemeente
Zaandam. In plaats van de huidige zeven
kerkgebouwen kan de nieuwe gemeente
met één kerk toe; het kerkbezoek loopt
steeds verder terug.
9 april
Vier schoonmakers zullen zeker vijf weken
bezig zijn met het kauwgumvrij maken
van het centrum van Zaandam.

10 april
Zes vertrekkende raadsleden kregen uit
handen van burgemeester R. Vreeman
een koninklijke onderscheiding: E.
Veenis-Kaak, P. Oudega, S. van den Berg,
W. Schilder-Mantel, C. Hooghiemstra en
E. Wakker-Busquet.

De eerste bewoners van het nieuwe

16 april
De Zaandamse kunstenaar Enric Adsera
Riba ontwierp in opdracht van de

Parkzicht in Koog kregen de sleutel van
hun nieuwe huis. Bijna een derde deel van

gemeente Oostzaan een ex-libris, die de
gemeente wil gebruiken als relatiegeschenk.

11 april

het nieuwe complex is nog niet verhuurd.

18 april
Westzaan en de busmaatschappij NZH
zijn blij met de nieuwe bruggen over de
W. Dekker- en de Weelsloot,. Eind van

deze maand zal normaal verkeer door
Westzaan weer mogelijk zijn.
Huize Barkeloo te Krommenie (Foto

22 april
De eerste woningen van woningbouwproject Zaanwerf werden opgeleverd.
25 april
De muziektent in het Agathepark te
Krommenie is opnieuw door brand verwoest.
Dit gebeurde eerder in 1979 en 1986. De
brand werd vrijwel zeker aangestoken.

./../. van der Horst)

27 april
Woningstichting De Volkswoning wil in
juni beginnen met de verbouwing van Huize
Barkeloo in Krommenie. Het rijksmonument wordt verbouwd tot cultureel centrum, met daarboven vijf appartementen.

.il i* t

Het nieuwe seniorencomplex Parkzicht
in Koog (Foto J.J. van der Horst)

11 april
Bewonerscommissie Vissershop vecht
voor het behoud van deze buurt. Woningbouwvereniging Zaandams Volkshuisvesting (ZVH) zegt eind van dit jaar over
het lot van het Vissershop te beslissen.

15 april
De PeHagroep uit Alkmaar kocht de
voormalige Boonfabriek aan de Marktstraat

in Wormerveer. De nieuwe eigenaar wil
hier ruimte voor woningen en winkels creë-

ren. De monumentale toren wordt mogelijk verbouwd tot appartementen.

De verwoeste muziektent in het
Agathepark te Krommenie (Foto J.J.
van der Horst)

De voormalige fabriek van Boon te
Wormerveer (Foto J.J. van der Horst)
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25 april
De dertig jaar oude Koningsvarenflats in
Wormer krijgen een rigoureuze opknapbeurt.

28 april
De antieke hangbrug over de Weelsloot
in Westzaan kreeg een geheel nieuw
bovenstuk.

6 mei
De gemeente Zaanstad zette de procedure
rond de precies een jaar geleden gepresenteerde plannen voor herinrichting van
het Stationsgebied stil. Bewoners van
het Noordschebos en de Houtveldweg
reageerden destijds geschokt op het ambitieus opgezette plan. Met behulp van een
professioneel architecten- en stedenbouwkundig bureau kwamen de Noordschebos-bewoners enige tijd geleden
met een alternatief plan voor het gebied,
waarbij hun huizen gespaard zouden
blijven. De discussie over beide plannen
zal na de zomervakantie worden gevoerd.
7 mei
De provincie Noord-Holland stelde
210.000 gulden beschikbaar voor het
herstel van de funderingen van veertien
woningen aan de Zandweg in Wormer.
De huizen zijn verzakt als gevolg van
rioolproblemen. Een onafhankelijk onderzoek moet duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor de schade. Als de
gemeente aansprakelijk blijkt te zijn, wordt
de subsidie van de provincie ingetrokken.

15 mei
Woningstichting De Volkswoning in
Krommenie verwacht het komend najaar
te kunnen beginnen met de nieuwbouw
van een appartementencomplex met kantoren op de plek waar voorheen discotheek Vegas stond.

15 mei
Eigenaar Loders Croklaan wil een laatste
poging doen de vervallen zeepziederij
De Adelaar in Wormerveer te behouden.
Men hoopt hier een chocolademuseum te
realiseren. Het prille plan dat goed zou
passen bij de vaartoer langs industrieel
erfgoed vanaf de Zaanse Schans, maakt
alleen een kans als de provincie flink in
de kosten bijdraagt. Een politiek besluit
zal nog wel enkele maanden op zich
laten wachten, maar de provincie toonde
interesse en zag ook wel mogelijkheden
in het plan.
16 mei
NS wil het station Krommenie-Assendelft niet verplaatsen. De kosten hiervan
worden te hoog geacht. De gemeente

De voormalige zeepziederij De Adelaar in Wormerveer (Foto J J. van der Horst)
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Zaanstad hoopte door verplaatsing (een
paar honderd meter richting Rosariumlaan) een wat meer centraal gelegen station te krijgen tussen Saendelft, Krommenie en Assendelft.
16 mei
In Saendelft komt een van de grootste
basisscholen van Zaanstad. De nieuwe
school zou maar liefst 54 lokalen moeten
gaan tellen. Het is overigens nu al de
vraag of dit aantal wel voldoende zal zijn.

16 mei
Er komt een inhaalactie om de vertraging
in de bouw van Saendelft goed te maken.
18 mei
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in
het park kreeg het bestuur van het honderdjarige Wilhelminapark in Wormerveer uit handen van wethouder J. Schouten
een koperen herdenkingsplaquette. Oudvoorzitter A. van Nooit van de vereniging
Wilhelminapark kreeg van de huidige
voorzitter Joost van Erp het eerste exemplaar uitgereikt van het herdenkingsboek
'Bewaak dees grond', dat Jan Pieter Woudt
ter gelegenheid van het jubileum schreef.

26 mei
Het oude badhuis in Wormer werd gesloopt om plaats te maken voor twintig
senioren-woningen.

27 mei
Uit onderzoek bleek dat er ruim vijfduizend knelpunten in het Zaanse stratennet
zijn voor rolstoelers, mensen met rollators en ouders met een kinderwagen. Er
is een budget van 1,4 miljoen gulden beschikbaar om hier verbetering in aan te brengen.

3 juni
Tijdens de officiële oplevering van de gerestaureerde Lassie-panden aan de Veerdijk
in Wormer zei gedeputeerde H. Meijdam
dat hij GS voor zal stellen om het provinciaal steunpunt voor monumentenzorg
en archeologie ook onder te brengen in
het gebouw Mercurius.
4 juni
De nieuwe beheersboerderij van de
Vereniging Natuurmonumenten in het
Wormer- en Jisperveld werd officieel in
gebruik genomen.

5 juni
De sloop van het voormalige Damlandcollege aan de Stationsstraat in Zaandam
vordert gestaag. Als de sloop gereed is,
volgt het pand van het oude politiebureau aan de Provincialeweg. Op de plek
van deze twee panden moet een nieuw
gebouw voor de Sociale Verzekerings-bank
(SVB) komen. Met de SVB komen zo'n
vierhonderd arbeidsplaatsen naar Zaandam.
6 juni
Het Zaanlands Lyceum nam met een
cabaret- en muziekavond, die veel weg
had van een reünie, afscheid van theater
De Speeldoos. Het is nog onduidelijk
wat er met De Speeldoos gaat gebeuren;
de school is bezig met plannen voor een
nieuwe aula.
9 juni
De gemeente Zaanstad vergat de voormalige Boonfabriek in Wormerveer aan
te melden voor de rijksmonumentenlijst.
De fout van de gemeente heeft geen gevolgen voor de bescherming van het
karakteristieke pand. Er mag zonder toestemming van monumentenzorg niets
meer aan het gebouw worden gewijzigd.

11 juni
De gemeente Zaanstad wil het jaarlijks
budget voor de restauratie van monumenten met ruim een ton verhogen naar
450.000 gulden.
13 juni
Woningstichting De Arbeid wil 66
woningen slopen in de Zeeheldenbuurt
in Wormerveer om hier vervolgens in
2001 met nieuwbouw te kunnen beginnen.
16 juni
De dagtocht naar de Zaanse Schans is uit
de nieuwe editie van de NS-gids 'Erop
Uit' verdwenen. De spoorwegen verdienden te weinig met dit zogenoemde
Rail-Idee.
18 juni
De gemeente Zaanstad wil een miljoen
gulden beschikbaar stellen om de oude
woonwijk Vissershop in Zaandam te
renoveren.
19 juni
Gedeputeerde Staten zijn bereid twee
ton bij te dragen aan de restauratie van
meelmolen De Bleeke Dood in Zaandijk. Het college wil mede steun verlenen aan de restauratie, omdat de molen
vanwege de ligging vlakbij de Zaanse
Schans van grote toeristische waarde is.
Het is de bedoeling dat De Dood na de
opknapbeurt weer regelmatig operationeel zal zijn en dat het publiek daadwerkelijk kan zien hoe vroeger het koren
werd gemalen. Met de restauratie is in
totaal 467.000 gulden gemoeid. Het
maalwerk en de onderbouw moeten worden aangepakt.

Meelmolen De Bleeke Dood te Zaandijk
(Foto J.J. van der Horst)

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.
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Culturele agenda
26 september 1998

10 oktober - 8 november 1998

Zaanse molendag. Van 10.00 tot 16.00 uur is een
groot aantal molens in bedrijf en toegankelijk
voor het publiek. Inlichtingen: Vereniging de
Zaansche Molen, tel. 075-5874047.

Expositie rond het verschijnen van het boek
'Zaans namenlexicon' van auteur Dick Kerssens.
Over bijnamen, scheldnamen en allerlei andere
Zaanse zaken. 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.

tot 31 oktober 1998
Het Begrafenisfeest. Begraven en rouwen door de
eeuwen heen. Deeltentoonstelling met een aantal
Noord-Hollandse musea i.v.m. de uitgave van het
Noord-Hollandse costuumboek 'Aangekleed gaat
uit' door Marianne Havermans-Dikstaal. In haar
beschrijving van leefgewoontes in de Zaanstreek,
maakte zij gebruik van het boek 'Uit den goeden
ouden tijd' waarin de burgemeestersvrouw Neeltje
Mulder het leven in de Zaanstreek van rond 1850
beschreef. Het hoofdstuk over begrafenis en rouwkleding met de huilebalk, de krippenhoed, het suikerskeppie, de kaper en de doos met de laatste
behoefte, vertelt het verhaal van begraven en rouwen van onze voorouders. Museum 'Het
Noorderhuis', Kalverringdijk 17 (Zaanse Schans),
Zaandam. Openingstijden: di. t/m zo. 10.00-17.00
uur. Toegang: f l ,50, 65+, CJP en kinderen (4 t/m
11) f l,-. Museumjaarkaart gratis.

22 oktober 1998
De Oudheidkundige Commissie Jisp houdt haar
jaarlijkse openbare avond. De heren L. Witteman,
molenaar op de Neckermolen en J. Kemper verzorgen een dialezing over windmolens in de
Zaanstreek en Noord-Holland. Dorpshuis de
Lepelaar, Jisp. Aanvang 20.00 uur. Toegang: f l,-.

24 en 25 oktober 1998
Van 11.00-17.00 uur. Monumentendagen Zaanstreek. Uitgangspunt is de 'Zaanwand' in Wormen
Op het programma staan verder molen het Pink, het
raadhuis van Zaandijk en een bezoek aan een particulier woonhuis, waar bovendien een concert bij te
wonen is, en een wandeling door de Domineestuin.
Centraal informatiepunt: Café Batavia, Veerdijk, Wormer.

t/m l november 1998

17 november 1998

'Vierkant aan de muur', tegels op het
Schermereiland. Tentoonstelling van tegels en
tegeltableaus, aangevuld met foto's van smuigers
en schouwen van het Schermereiland. Een voorbeeldpaneel van de Koninklijke Tichelaar
Makkum laat zien hoe een tegel wordt vervaardigd.
Rijper Museum Tn 't Houten Huis', Jan Boonplein
2, De Rijp. Open: elk weekend van 11.00-17.00
uur. Door de week: groepen op afspraak. Kosten:
volwassenen f l ,50, tot 12 jaar f 0,75, MJK gratis.

Lezing door de heer Jerry Gawronski over het wrak
van het galjoen De Amsterdam (onderwateronderzoek). Georganiseerd door de Archeologische
Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), afdeling Zaan streek-Waterland e.o. Expositieruimte
Dorpsstraat 370, Assendelft. Aanvang: 20.00 uur,
toegang gratis.

25 september 1998
De historische film over Jisp: 'De wegsloot vertelt...' wordt voor de eerste maal vertoond. Tevens
is hiervan een video-uitgave verkrijgbaar of te
bestellen voor f 40,-. Dorpshuis de Lepelaar, Jisp.
Aanvang 20.00 uur.

21 november 1998 - 3 januari 1999
'Jan Groenhart van oud naar nieuw'. Na een jaar
experimenteren laat Jan Groenhart een nieuwe fase
in zijn ontwikkeling zien. 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.

10-12 december 1998

oktober - december
De vaste opstelling van het Zaans Museum vertelt
spannende verhalen uit de geschiedenis van de
Zaansteek over zijn inwoners, zijn industrieën, de
wind en het water. Door middel van audiovisuals
en een audiotour (inbegrepen bij de toegangsprijs
van f 10,-) worden de verhalen nog levendiger.
Daarnaast is er een tijdelijke tentoonstelling 'De
dubbele bodem', die laat zien wat er op, in en onder
de grond is gebeurd in de voorbije jaren; deze tentoonsteling besteedt aandacht aan archeologische
vondsten, maar ook aan bijvoorbeeld milieuvervuiling.
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Restoration-beurs in de RAI te Amsterdam.

Restauratie - Verkoop
van historische bouwmaterialen
o.a. deuren
ramen
schouwen
hang en sluitwerk
plavuizen
tegels

GERARD WIJMA
vastgoedadviezen

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

"Voor hout en nieuw"

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel

: 075 - 61605 18

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

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken
KLASSIEK

ai MODERN
EAJ
VAM

Zo WEL IN 3 RENEN
ALSINANPERE
HOUTSOORTEN.
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

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

Veerdijk 40
1531
MSWormer
Tel.
Fax

: 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-kantooraan 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 70
Postbus 34
1560 AA Krommenie
Telefoon 075 - 627 62 70
Fax
075 - 627 62 22
ISDN
075 - 640 12 90

