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Illustratie omslag:
Een schets van het pand Oostzijde
219 te Zaandam, getekend door de
Engelsman G. Johnson die in 1816
de Zaanstreek bezocht. In het artikel
van F.J. Wytema wordt nader inge-
gaan op de restauratie van een van
de snij ramen van het koopmanshuis.

Inhoud
In dit nummer een grote diversiteit aan artikelen. Van de restauratie van een snijraam tot de complete
restauratie van een boerderij en van de raadselen rond de herkomst van Het Verbonden Hoofd van
Wormer tot de uitleg van een tegeltableau in het Zaantheater. Voorts aandacht voor de oudste geschie-
denis van de Gedempte Gracht, een andere kijk op monumentenzorg, nieuwe aanwinsten van het
gemeentearchief Zaanstad, de Zaanse Klop en de Woosnap.
(1435) Mr. F.J. Wytema ging eigen- (1446) Sinds enige maanden is het

handig aan de slag om een snij-
raam in oude luister te herstel-
len. In zijn artikel doet hij uit-
gebreid verslag van zijn manier
van aanpak en het uiteindelijke
resultaat.

(1437) Het gemeentewapen van
Wormer heeft een wonderlijke
kop als blikvanger: Het
Verbonden Hoofd. Waar komt
die oude kop vandaan? Wie
stond er model voor? Peter
Roggeveen dook in de historie
en zette de diverse aangedragen
theorieën daarover op een rijtje.

(1440) Ge Sombroek was via bouw-
bedrijf Somass betrokken bij
de complete restauratie van een
boerderij te Zunderdorp. Hoe
de uit 1650 daterende boerderij
van de ondergang werd gered,
doet hij in zijn verslag gedetail-
leerd uit de doeken.

(1443) In de vorige ANNO schreven
H.C. Dorpema en P. Roggeveen
reeds over de Gedempte
Gracht. In dit nummer nog-
maals de schijnwerper op de
bekende gracht. In de bijdrage
van de De Werkgroep Historie
Oud West komt de oudste
geschiedenis van de Gedempte
Gracht, inclusief padregle-
menten, aan de orde.

Zaantheater een tegeltableau
rijker dat de situatie in 1910
rond de Dam weergeeft. Pieter
Helsloot beschrijft in zijn arti-
kel het reilen en zeilen van de
etablissementen op de Dam
rond die tijd.

(1448) Binnenkort verschijnt er een
bij/onder boekwerk over vijf
eeuwen Zaanse schilderkunst.
Het boek wordt uitgebracht ter
gelegenheid van het 75-jarig
bestaan van Kunstdrukkerij
Mercurius. In dit artikel alvast
een vooruitblik op de inhoud.

(1449) Vorig jaar verzorgde Michiel
Enderman, medewerker bij de
afdeling Monumenten en
Archeologie van de gemeente
Zaanstad, op onze jaarverga-
dering een inleiding over cul-
tuurbehoud. In dit nummer een
bijdrage van zijn hand over de
veranderende visie van de
overheid op monumentenzorg.

(1450) Naast de gulden en de euro is
er nu ook de Zaanse Klop. Een
wettig betaalmiddel waarmee u
tot eind september in Zaanstad
uw aankopen kunt afrekenen.
Over het hoe en waarom van
dit tijdelijke betaalmiddel doet
Joke Runeman verslag in haar
bijdrage.

(1451) ANNO is een nieuwe rubriek
rijker: 'Aanwinsten van het
gemeentearchief Zaanstad'.
Het is de opzet dat het
gemeentearchief in iedere afle-
vering verslag doet van leuke,
bijzondere, opmerkelijke en
interessante aanwinsten. In dit
nummer de eerste aflevering
van Dirk Rönitz over een
opmerkelijk prentbriefkaarten-
album van Krommenie.

(1453) In de Woosnap draait dit keer
alles om het Verkademuseum.
Volgens de Zaanse historische
verenigingen is er voor /o'n
stenen museum geen plek op
de Zaanse Schans. Klaas
Woudt ageerde daar tegen in
de Woosnap in het vorige
nummer. Jaap Schipper is het
niet eens met de zienswijze
van Woudt.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis (1434), Boeken-
nieuws (1454), Kroniek (1457)
en de Culturele agenda (1460).

Reactie
Van H.C. Dorpema ontvingen wij een reactie op het artikel 'Van moerasbos tot scoutingcentrum' van S. de Jong.
De tekst luidde alsvolgt: „Naar aanleiding van het artikel van de heer De Jong in het decembernummer kan over de aanleg van de
N246 nog vermeld worden dat in het begin van de jaren dertig alleen het gedeelte van Buitenhuizen tot de watertoren gerealiseerd
werd. (Ook het wegvak van de watertoren tot de Guisweg in Zaandijk, de Julianabrug, Leeghwaterweg met of zonder H en de
voorloper van de A7 door de Wijde Wormer tot de ringdijk stammen uit die tijd). Voor de aanleg van het wegvak Wormerveer-
Tapsloot werden pas in 1940 de eerste werkzaamheden verricht. Ten gevolge van de oorlogsomstandigheden werd de weg van
Wormerveer tot de Kogerpolder (Westgrafdijk) vervolgens eerst eind jaren vijftig voltooid. Daarna volgde nog het gedeelte langs
de Nauernasche Vaart. Wie nu het continu voortrazende verkeer op de N246 ziet, kan zich nauwelijks voorstellen hoe afgelegen
en rustig de streek boven Knollendam nog maar vijft ig jaar geleden was. Wie naar West-Graftdijk wilde, fietste via de Noorddijk
naar West-Knollendam. Daar bevond zich een kabelpont over de Tapsloot. De kabel werd met de hand opgelierd en de pont of
schouw -in West-Knollendam is de Schouwstraat nog te vinden- werd door de veerman langs de kabel naar de overkant getrok-
ken. Over de pont liep een smalle weg, verhard met steenslag, langs Markenbinnen naar de Kogerpolder. De weg naar tuincen-
trum Jansen is daar nog een overblijfsel van. Bij de Kogerpolder lag over het Noordhollands Kanaal een vlotbrug van het soort
dat thans in de omgeving van Schagen nog te bewonderen valt. Via deze brug kon men dan de Schermer en West-Graftdijk berei-
ken. Het ademde daar bij de vlotbrug nog helemaal de sfeer van de negentiende eeuw, net als in Spijkerboor trouwens. Daar
vormde een kabelpont de verbinding over het kanaal en twee draaibruggen lagen langs de oevers van het kanaal over de
Knollendammer Vaart en de Beemsterringvaart. Het Herenhuis nog zonder drommen rustende fietstoeristen, completeerde het
tafereel. Een collega van mijn vrouw kwam in die jaren iedere dag op een ouderwetse, degelijke fiets, vanuit Markenbinnen naar
zijn werk in het centrum van Zaandam, weer of geen weer. Alleen bij beginnende ijsgang moest hij wel eens verstek laten gaan,
maar gewoonlijk was na een dag het ijs al sterk genoeg om de tocht weer mogelijk te maken."
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Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
Mededelingen van het bestuur
Cultuur-Historische Waardenkaart
We hebben u op deze plaats al eens gemeld dat de
gemeente Zaanstad in haar strategiebepaling voor
de toekomst eindelijk aandacht kreeg voor de stel-
ling, die wij al jaren verkondigen, datje de toe-
komst niet kunt plannen als je niet nauwkeurig
vaststelt watje voor waardevols uit het verleden
meedraagt. Daarom werd begin 1998 op initiatief
van Zaanstad een werkgroep ingesteld, waarin de
regionale behoudsverenigingen en dito stichtingen
vertegenwoordigd zijn, om een goede inventarisa-
tie te gaan maken.
Vorig jaar is er in dit opzicht niet veel gebeurd.
De werkgroep wilde graag weten wat exact haar
competentie was en de gemeente liet weten dat er
gebroed werd op parallelle activiteiten vanuit de
gemeente zelf.
Eind 1998 kwam alles toch nog goed en werd de
werkgroep als het ware rechts ingehaald: Zaanstad
besloot een cultuur-historische waardenkaart te
gaan maken. Dit houdt in dat aangegeven (op de
kaart ingekleurd) wordt welke gebieden of buur-
ten vanuit cultuur-historisch oogpunt waardevol
zijn. Het gaat daarbij niet alleen om losse elemen-
ten zoals monumenten maar om gebieden en
structuren die landschappelijke, architectonische
of archeologische waarde hebben. Het is niet zo
dat op de ingeklemde plekken nooit meer enige
ontwikkeling mag plaatsvinden, maar dat eventu-
ele plannen tot nieuwe ontwikkeling duidelijk
rekening houden met de historische waarde op die
plek en dat de nieuwe activiteit de balans niet ver-
stoort.
Twee jonge gemeentefunctionarissen zijn inmid-
dels enthousiast aan de slag gegaan met inschake-
ling van de werkgroepleden voor de lokale ken-
nis. Ook hebben zij contact met de Provincie waar
aan een provinciale waardenkaart gewerkt wordt.
Begonnen is met de Zaanoevers, de lage dijken en
de bijbehorende padstructuur, omdat daar de
meeste activiteiten plaatsvinden. We zullen u van
de vorderingen op de hoogte houden.

Bijeenkomst 25 januari jl.
Het was gezellig druk in de oude hervormde kerk
van Krommenie. Ondanks het slechte weer waren
ruim over de honderd leden en belangstellenden
opgekomen voor een echt Zaanse avond. Nadat
de gegevens over het prachtige historische kerk-
gebouw waren verteld, was het woord aan de
molenaars van verfmolen de Kat. Zij brachten in
woord en beeld een groot aantal wetenswaardigen
over het leven en werken met molens, in het ver-
leden en heden. De belangstelling was groot; dat
bleek onder meer uit de toeloop op hun stand met
producten, boeken en platen in de pauze en na de
bijeenkomst. De werkgroep PR en Activiteiten wil
graag doorgaan met het organiseren van dit soort
avonden. Mocht u suggesties hebben over onder-
werpen of sprekers, geef dit dan even door aan de
heer Piet Mars, tel. 6289301.

Foto's Zaandam
Een lid uit het oosten van het land schonk ons een
map met interessante foto's van gebouwen en
buurten te Zaandam uit de jaren vlak na de oor-
log, gemaakt door fotograaf J. Woudt. De werk-
groep documentatie heeft zich over de foto's ont-
fermd en zal ze opnemen in het documentatiear-
chief dat ze aan het opzetten zijn. Misschien een
idee voor andere lezers: heeft u interessant histo-,
risch materiaal, de werkgroep zorgt ervoor dat het
goed opgeborgen wordt en toegankelijk is voor
geïnteresseerden.

Jaarvergadering in Zaans Museum
Elders treft u aan een uitnodiging voor de jaarver-
gadering die gehouden wordt in de Verkadezaal
van het Zaans Museum. We zijn ons ervan bewust
dat we destijds niet blij waren met de gekozen
plek voor dit museum. Het fenomeen verdient
onze steun en waardering. Het bestuur heeft
gemeend dat het een goede gedachte is, nu het er
eenmaal is ook daar onze jaarvergadering te hou-
den. Zoals u op de uitnodiging kunt zien, worden
we in staat gesteld iets te zien van de themaexpo-
sitie over Zaanse schilderkunst en zullen we na de
pauze meer over de achtergronden hiervan horen.
We roepen u op om in groten getale te komen.

Oude nummers Anno
Als resultaat van een vorige oproep op deze
plaats, hebben we een aantal leden kunnen helpen
met kopietjes van oude Anno-nummers ter com-
pletering van hun collectie. We missen nu nog een
drietal nummers, nl. nummer 2 (april 1962), 7
(september 1963) en 8 (december 1963). mocht u
deze nog oningebonden hebben liggen, bel dan
even naar 075-6210357 voor het maken van een
kopie.

Een hartelijk welkom aan de
volgende nieuwe leden:
Mevr. H.M. Post-van Venetië, Wormer
J. de Ridder, Zuid-Beijerland
W.R. Buis, Assendelft
Mevr. N. Kooij, Amsterdam
H. Bax, Selected View, Wormer
C.P. van Nieuwburg, Zaandam
M.F. Veldmeijer, Zaandam
C.P. Homburg, Koog aan de Zaan
I.E. Kuijt, Zaandijk
P. Stolp, Zaandam
R. de Graaf, Zaandam

Binnengekomen berichten
Nostalgia Naarden
Op zaterdag 19 juni vindt een grote historische
manifestatie plaats in Naarden. In de Grote Kerk
wordt een historische markt gehouden; er zijn
speciale tentoonstellingen, film- en videovoorstel-
lingen en demonstraties van o.a. klederdrachten,
oldtimers en oude rijwielen. Aanvang 10.30 uur.

Bodemvondsten
De provincie Noord-Holland meldt dat het nieuwe
telefoonnummer van het Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten aan de Veerdijk in Wormer
(Mercurius) is geworden: 6474511.
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Netwerk Omgevingsonderwijs
De Stichting Regionale Geschiedbeoefening

meldt de voortgang van dit project. Onder leiding
van de lerarenopleiding van de UvA en de
Stichting Kunstzinnige Vorming zijn docenten van
vijf Zaanse scholengemeenschappen bezig met het
samenstellen van lesmateriaal voor omgevingson-
derwijs gericht op de tweede klas van de basisvor-
ming (onderbouw voortgezet onderwijs). Er zijn
routes uitgezet in Zaandam, Koog/Zaandijk en
Wormerveer/Krommenie met opdrachten aan de
leerlingen om onderzoekgegevens te verzamelen.
Naast het gemeentearchief, bibliotheken en musea
zijn ook de cultuurhistorische verenigingen inge-
schakeld. Zo zijn in het bij het project behorende
bronnenboek ook artikelen uit Anno opgenomen.
Na de zomer zal het project van start gaan.

Kunst zonder rugwind, Zaanse
schilderkunst 1600-1950
Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de
Mercurius Groep Wormerveer bv organiseert het

Molenmuseum een tentoonstelling over de Zaanse
schilderkunst 1600-1950. Gelijktijdig verschijnt
hierover een boek, getiteld: Kunst zonder rug-
wind, Zaanse schilderkunst 1600-1950. Dit boek
is geschreven door Pieter Helsloot, Henk Heijnen,
Jan Woud en Klaas Woudt en is verkrijgbaar bij
de Zaanse boekhandels voor f 45,-. Kopers tref-
fen in het boek een reductiebon van f 5,- op de
toegangsprijs van de tentoonstelling in het Zaans
Museum aan.

Graven in de archieven van Holland
Onlangs verscheen de folder 'Graven in de
Archieven van Holland'. De kringen van Noord-
en Zuid-Hollandse archivarissen hebben het initia-
tief genomen voor deze publieksfolder. Deze fol-
der biedt belangstellenden een eerste kennisma-
king met de Hollandse archieven. De folder kan
worden aangevraagd bij: Bureau Communicatie
van de provincie Noord-Hol land, tel. 023-
5144452 en afdeling communicatie van de provin-
cie Zuid-Holland, tel. 070-4416622.

(Afbeelding 2)
De toestand van het snij-
raam bij de demontage in
1986

(Afbeelding 1)
Een van de twee
deurportalen aan de
Oostzijdekant,
gefotografeerd rond 1900

Restauratie van een snij raam
door F. J. Wytema

In Anno nr. 140 ( dec. 1996) p.1182 tot 1184 en
Anno 142 ( interieurfoto's ) heb ik verslag
gedaan van de historie van het pand Oostzijde
219/Kopermolenstraat 3 te Zaandam. Het pand
Oostzijde 219 was in feite een complex,
bestaande uit de klokgevel en een classicistisch
gebouw.

De aanbouw werd waarschijnlijk gebouwd door
Adriaan Duijn aan het einde van de 18e eeuw.
Op de afbeelding in het boekje van Johnson (zie
afbeelding omslag) uit 1819 zijn twee identieke
deurportalen te zien aan de Oostzijdekant.

Ook de Zaankant (zie foto in Anno nr. 140) had
twee dezelfde deurportalen. Op de foto (afbeel-
ding l) van omstreeks begin 1900 waarop een
van de twee deurportalen aan de Oostzijdekant
staat afgebeeld, zien we dat het snijraam reeds
behoorlijk is gehavend. Verdwenen waren stuk-
ken van de uit laurierbladen bestaande guirlan-
de. Cor Kakes die in 1915 de voorgevel over-
plaatste naar de Kopermolenstraat, tezamen met
de kap, heeft een van de vier deurportalen mee-
genomen en geplaatst in de voorgevel. Omdat
de classicistische lijst breder en het deurportaal
hoger was dan de 18e-eeuwse lijst en ramen,
hetgeen ook op de foto op pag. 1182 is te zien,
moest de hele voorpui worden verhoogd. De
ramen werden dan ook verlengd bij de over-
plaatsing en de smallere 18e-eeuwse sierlijst
werd vervangen door de bredere en grotere clas-
sicistische lijst. Bij de verhuizing werd ook een
onderdeel van het snijraam, dat kennelijk al ern-
stig was beschadigd, weggesneden. Bij de
demontage in 1986 (afbeelding 2) bleek nog
meer verdwenen. De guirlande en de afhangen-
de trossen waren reeds door de tand des tijds
verloren gegaan.
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(Afbeelding 3) Het
gehavende snij raam
in losse onderdelen

Restauratie
Het eiken snijraam, gemaakt uit drie aan elkaar
bevestigde planken, werd door mij eerst met een
föhn en de laatste resten met afbijt schoonge-
maakt. Over bleef een aanzienlijk gehavend
raam, bestaande uit een twintigtal losse onder-
delen (afbeelding 3).

Het was eerst zaak om de oorspronkelijke afme-
tingen te reconstrueren, hetgeen het gemakke-
lijkst ging door de maat te nemen in het kozijn.
Ik heb van 16 mm betonplex (watervast ver-
lijmd multiplex met heel glad oppervlak) in het
kozijn passend een ondergrond gemaakt en
daarop alle onderdelen met lijmtangen beves-
tigd. Daaruit bleek hoezeer het snijraam was
gekrompen. Omdat de onderdelen destijds niet
goed aan elkaar bevestigd konden worden,
waren aan de achterzijde latten ingelijmd in
inkepingen. Omdat de nerf van de latten dwars
stond op de nerf van het snijraam gaf dit uiter-
aard bij krimp problemen, zodat de zaak los was
gegaan. Ook de verbinding tussen de opstaande
randjes van de sponning waar het glas tussen
zat, gaf bij het kops-gesneden hout op diverse
plekken problemen. Met had destijds bij het
maken van het raam losse eiken latjes gemaakt,
met ijzeren spijkers beves-
tigd op het kopse hout. Ook
hier stond de draad van het
hout loodrecht op die van
het snijwerk, zodat ook
krimpproblemen waren te
verwachten. Het geheel was
verder met beenderlijm
gelijmd, een lijmsoort die
binnen goed, maar buiten
niet voldoet. De ijzeren spij-
kers - ijzer is een vijand van
eikenhout door de hoge
zuurgraad van het hout -
bleken hun verwoestend
werk te hebben gedaan.
Voorts was in het ovaal het
hout getordeerd en uit het
vlak getrokken.

Na de bevestiging met lijmtangen heb ik aller-
eerst het buitenraam gerestaureerd. De ontbre-
kende stukken heb ik aangevuld met stukjes
eikenhout. Begint men andersom en van binnen-
uit dan kom je later niet uit. Het is van belang
om van buiten naar binnen te werken bij de res-
tauratie en te zorgen dat alles in het vlak ligt.
Als lijm werd een moderne constructiehoutlijm
gebruikt, die goed bestand is tegen zuur en
vocht. Alle verrotte onderdelen werden voor-
zichtig weggesneden en bewaard als voorbeeld.
Daarna kwam de ruitversiering aan de orde
(afbeelding 4).

Ook hier werden stukjes eikenhout in de juiste
nerfrichting gelijmd tussen de onderdelen van
de ruit. Vervolgens kwam het ovaal aan de
beurt. Allereerst moest het getordeerde en naar
voren gebogen onderdeel weer in het vlak wor-
den gemaakt. Dit gebeurde door voorzichtig
inkepingen te maken en te lijmen in het vlak.
Om te voorkomen dat het werk aan de onder-
grond vasthecht, worden in de meubelmakers-
wereld wel kranten gebruikt. Het is een
omvangrijk werk om die weer weg te schrappen
of te vijlen, reden waarom ik steeds doorzichtig
plastic verpakkingsmateriaal heb genomen dat
door zijn gladheid niet hecht aan de lijm en een-
voudig kan worden weggetrokken. Ook in het
ovaal werden stukjes tussengezet. Na hechting
kon een en ander weer in oorspronkelijke vorm
worden bijgewerkt.

(Afbeelding 4)
Wytema, werkend aan de ruitversiering
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(Afbeelding 5) Het oude,
gehavende snij raam in
oude luister hersteld

Vervolgens kwam de guirlande aan de beurt. Ik
heb eerst op papier de ontbrekende onderdelen
getekend en vervolgens uitgezaagd in eikenhout
waarbij ik nauwlettend de nerfrichting in de
gaten heb gehouden. Na het uitsteken in de
vorm en afmeting zoals bedoeld, werden de
nieuwe stukken weer op hun plaats gelijmd. De
afhangende trossen bleken op een klein stukje
na verdwenen. Blijkens de oudste foto moesten
het er meer dan één zijn geweest. Afhankelijk
van de ruimte heb ik gekozen voor het aantal
dat thans zichtbaar is. Ook bovenin het ovaal
had een trosje gezeten, dat kon ik zien aan een
overgebleven restantje. Die trossen waren ervan
het begin af aan los ingelijmd, zo bleek uit
inkepingen in het snijraam. De trossen waren -
en dat hoeft ook niet, omdat ze vrij hingen - niet
gestoken in dezelfde nerfrichting van het snij-
raam. Aan de achterzijde van het raam moesten
in de gleuven weer stukjes worden ingezet. De
oorspronkelijk gemaakte ongelukkige construc-
tie heb ik niet meer gevolgd. Dit zou blijvend
problemen opleveren. De ingezette stukjes heb-
ben exact dezelfde nerfrichting als het snijraam.

Lang heb ik getwijfeld over de aanwezigheid
van de rechthoekige versiering. Uit resten in het
ovaal en uit sporen in de lijst kon ik afleiden dat
die versiering inderdaad aanwezig was geweest,
zoals op de oudste foto's was te zien. (zie foto
omslag Anno nr. 140) Ik heb deze opnieuw aan-
gebracht, ook weer in de juiste nerfrichting. Na
voltooiing met de ontbrekende onderdelen bleef
een aantrekkelijk snijraam over, (afbeelding 5).
Het raam is voorzien van oud glas dat ik reeds
geruime tijd spaar. Het snijraam is in het kozijn
aangebracht tussen latten, zodat het kan blijven
schuiven en werken. Eerder was het door mid-
del van schroeven bevestigd, die het raam niet

de mogelijkheid gaven om te reageren op de
weersinvloeden, zodat scheuren en barsten in de
toekomst kunnen worden voorkomen door de
wijze van bevestiging.
Voor het schilderen werd het geheel nog geïm-
pregneerd tegen de verwoestende werking van
zwam en houtworm.

Het heeft mijns inziens de voorkeur om de ori-
ginele snijramen te restaureren boven deze
geheel te vernieuwen. Met toepassing van de
juiste materialen en conserveringstechnieken
kan een 200 jaar oud snijraam nog weer 200
jaar mee. Het verlies van oude bouwmaterialen
betekent mijns inziens een verarming van de
streekcultuur. Het werk was tijdrovend, maar
niet moeilijk. ledere handige knutselaar kan dit
doen. Het voordeel was dat zo'n werk niet onaf-
gebroken kan plaatsvinden en dat er steeds een
kwartiertje of een half uurtje aan kan worden
gewerkt, hetgeen uitermate ontspannend is. Ik
hoop dat anderen wellicht met behulp van mijn
opgedane kennis het oude Zaanse cultuurgoed in
ere willen houden.

Wapen van Wormer blijft een mysterie
Herkomst van'het verbonden hoofd' in nevelen gehuld

Het dorp Wormer kon zich vele eeuwen lang beroepen op een intrigerend gemeentewapen. De
markante kop in het wapen sprak tot de verbeelding. Maar in 1991 verdween Het Verbonden
Hoofd in het Wormer wapen plotseling en definitief uit beeld. Door de samenvoeging van de
gemeenten Wormer, Wijdewormer en Jisp tot de nieuwe gemeente Wormerland raakte het wapen
uit de gratie. De oeroude kop legde het aftegen de lepelaar van Jisp, die wel in het nieuwe wapen
van Wormerland is opgenomen. Maar tot op de dag van vandaag heeft de vreemde kop zijn
geheim niet prijsgegeven. Wie stond er model voor? Waarom? Wanneer? Allemaal vragen waarop
vele antwoorden zijn aangedragen door legenden, historische overleveringen en verklaringen.

Over de herkomst van het wapen van Wormer
zijn de akten nog lang niet gesloten. Van oudsher
heeft het wapen -'in blaauw een aanziend
gebaard manshoofd van goud, de haren omwon-
den met een wrong of band van hetzelfde'- de
fantasie geprikkeld. Er zijn veel speculaties en
verklaringen over in omloop: ongeloofwaardige,
bizarre, vergezochte en al te fantastische bedenk-
sels.Wormer kent een eerbiedwaardige geschie-
denis die terug gaat tot de vroege middeleeuwen.

Ooit was het wapen feitelijk een dorpszegel. De
officiële status van gemeentewapen werd pas in
1816 verkregen door de bevestiging van de Hoge
Raad van Adel. Bij hun aanvraag om confirmatie
van het gemeentewapen maakte de Wormer
gemeentebestuurders in 1816 een fout. Zij stuur-
den geen tekening met kleuraanduiding naar de
heren van de Hoge Raad van Adel, zoals ver-
zocht, maar volstonden met het sturen van een
afdruk van het oude zegel, zonder verdere opgave
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Het Verbonden Hoofd
op de voorgevel van
het voormalig raad-
huis van Warmer

over het email. De adellijke raad maakte zich er
niet druk over en vulde op eigen houtje de ont-
brekende kleuren in. Een standaardprocedure,
want Wormer was niet de enige die slordig te
werk was gegaan.

Figuur van goud
Wormer kreeg de kleuren van het rijkswapen toe-
bedeeld: een figuur van goud en een veld van
lazuur. Daarmee was het Wormer wapen in een
klap zijn natuurlijke kleuren kwijt. Die waren
volgens een oud schilderij, gemaakt op last van
de magistraat van het dorp, allesbehalve goud en
blauw. Op het doek was het hoofd afgebeeld in
een natuurlijke kleur, omwonden door een witte
doek, omgeven door een rood veld. In de adellij-
ke terminologie werd het Wormer wapen teboek-
gesteld als 'Een manshoofd van goud op een veld
van lazuur'. Zoiets klinkt heel indrukwekkend
maar laat de vraag naar de identiteit van 'het
manshoofd' onbeantwoord. Wie stond er model
voor? Het wapen van Wormer blijkt ook bij een
nauwkeurige inspectie een wonderlijk product:
een gebaard woest manshoofd met een lap,
wrong of band om het hoofd. Je kunt er veel kan-
ten mee op; het vertoont gelijkenis met een wilde
roverhoofdman, een aangeslagen Samson, een
bloeddorstige Viking of een geblesseerde Robin
Hood.

Christuskop, Noorman of
Moriaanskop?
Een voor de hand liggende verklaring schrijft het
hoofd toe aan Christus. Een Christuskop dus,
maar nu eens zonder doornenkroon. Een provin-

ciale, misschien niet
al te geslaagde afbeel-
ding. Anderen, voort-
bordurend op de reli-
gieuze gedachte,
zagen er een schuts-
patroon in, of een
plaatselijke heilige, of
niet meer dan een
gewone Romaanse
kop van een of andere
heilige, verluchtigd
met een Byzantijns
tintje. Erg origineel
en tot de verbeelding
sprekend zijn deze
visies niet. Dan deed
Soeteboom, de
Zaanse kroniekschrij-
ver uit vroeger eeu-
wen, het beter. Die
schreef i n 1640 recht
voor z'n raap: 'Wat het
eygentlijck voor een
ghedaente gheweest
is, weet men niet, of
het een Vriesman,
Geldersche ofte een
ander Noorman was

wordt niet verhaaldt. Om het kop seer vreemt af
te beelden, maken de sommige een Moriaenskop,
andere een hooft of het sieck was en een jaer te
bed ghelegen had'.

Onthoofde West-Friese aanvoerder
De fantasierijke Soeteboom was geen twijfelaar
en ook hij droeg met stelligheid een verklaring
aan over de herkomst van die onfrisse kop.
Soeteboom gaat ver terug in de tijd, naar het eind
van de 13e eeuw, de tijd van Floris V en het gra-
felijk bestuur over Holland. De Wormers hadden
nogal te lijden van opstandige West-Friezen die
zich niet wensten te schikken naar de wil van de
Hollandsche graven.
Volgens Soeteboom werden de Wormers in het
jaar 1280 beloond voor hun heldhaftig optreden
tegen de West-Friezen, die met hun bloeddorstige
rooftochten weer eens de Zaanse omgeving teis-
terden. Een West-Friese aanvoerder verloor bij de
schermutselingen letterlijk zijn hoofd, een
lichaamsdeel dat op een presenteerblaadje werd
aangeboden aan Floris V die zich toevallig in zijn
kwartier in Egmond bevond. De graaf, onder de
indruk van het bloederige geschenk, begunstigde
de wakkere dorpelingen uit Wormer met een
wapenschild en het recht van vrijheid van tol. De
onfris ogende, afgehouwen kop van een West-
Friese hoofdman zou aldus model hebben gestaan
voor de afbeelding in het wapen. Een mooie ver-
klaring, alleen een tikkeltje luguber.

Wormer weesjongen
Het koppelen van de herkomst van het wapen aan
de vermeende dapperheid van de dorpelingen
blijkt een geliefd thema te zijn. Heldendaden van
voorvaderen strelen de eigenwaarde. Hun gloed
straalt af op de nazaten. Zo zou, volgens een
andere visie, een historische gebeurtenis tijdens
de Tachtigjarige Oorlog de ware oorzaak vormen
van het Wormer wapen. Tijdens de Spaanse
Troebel openden in februari 1574 de Spanjaarden
een fel offensief tegen de dorpen Wormer en Jisp.
Het ging hard tegen hard, de Spaanse wreedhe-
den waren berucht, en zelfs weeskinderen kregen
wapens omgegord om huis en haard tegen de vij-
and te beschermen. Een Wormer weesjongen, Jan
Gerritszoon genaamd, groeide uit tot een ware
held. Vol overgave stortte hij zich in de strijd.
Maar hij liep klappen op, kreeg een houw met
een degen in het gezicht waardoor 'het bloed de
wakkeren knaap over het gelaat gutste, maar des
te sneller vloeide het ander door zijne aderen'.
Gerritszoon wilde niet van wijken weten, de dor-
pelingen waren aan de verliezende hand. Hij
lapte zichzelf provisorisch op met zijn halsdoek
en wierp zich opnieuw in het strijdgewoel.
Ditmaal kreeg hij een Spaanse hopman te pak-
ken, hakte hem het hoofd af en 'zoals de arend
nederschiet uit de hoogte op het lam in de dalen'
zo stortte de weesjongen zich op de afgehouwen
kop en bracht zijn buit als jachttrofee naar
Purmerend, waar hij het Spaanse souvenier ten
geschenke gaf aan de Hollandse gouverneur, de
geuzenleider Diedrick Sonoy.
Drie uren hadden de dorpelingen standgehouden.
Uren die de vrouwen en kinderen in staat hadden
gesteld naar Purmerend te vluchten 'nat en schier
stijf van koude, met zoo een geschrei als eenieder
denken mag'. Sonoy keek niet op een druppeltje
bloed, was dermate verguld met het geschenk dat
hij Wormer het recht verleende een eigen wapen
te voeren.
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Het beeldhouwwerk van
Het Verbonden Hoofd,
staande op de grens van
Wormer en Jisp

Maar ja, wie stond er dan model voor de kop in
het wapen? De weesjongen? Zouden er eigenlijk
wel weesjongens hebben bestaan met zo'n angst-
aanjagend uiterlijk? Of stond de afgehakte kop
van de Spaanse hopman model? Maar wie zet nu
zo'n tronie van een verslagen tegenstander in zijn
wapen? De met bloed overgoten verklaringen
voor de kop in het wapen leidde zelfs tot een
zegswijze. 'Hij gelijkt het verbonden hoofd van
Wormer' werd iemand toegevoegd die met de
dood in zijn schoenen liep.

Waterkering
Maar misschien ligt de oplossing dichter bij huis
en is die heel wat minder heldhaftig dan velen
lief is. Wellicht is het namelijk een symbolische
weergave, een verpersoonlijking van 'Het Hooft',

een waterkering waarop
Wormer het dijkrecht had,
een recht dat het dorp later
deelde met Jisp. De kunste-

/ naar die zich vol inspiratie
op de opdracht wierp is in
zijn symboliek wat te ver
gegaan. De diepere achter-
gronden van de hoofdband
blijven ook symbolisch in
het duister gehuld.

Boerderij 't Verbonden
Hoofd nabij
Oostknollendam

Abdij van Egmond
Een mooie, ludieke verkla-
ring grijpt terug naar de
fabel van de ooievaar en de
apotheker, waarbij twee
vliegen in één klap worden
gevangen en zowel het
manshoofd als de lepelaar
van Jisp van diepere bedoe-

lingen worden voorzien. De fabel werd rond
1525 geschreven door de abt van de abdij van
Egmond, de in Wormer geboren Mainard Man.
Volgens deze inspiratiebron is 'Het Verbonden
Hoofd' niets anders dan een variant van het sym-
bolische uithangbord van de apothekers (de
gaper). Met deze afbeelding drukten de dorpelin-
gen van Wormer hun instemming uit met de
Reformatie en hun afkeer van het afbeelden van
heiligen. In Jisp lagen de zaken echter geheel

anders. Van zoveel
nieuwlichterij was
men daar niet
gediend. Men gaf
er de voorkeur aan
het oude geloof te
blijven omarmen,
evenals de ooie-
vaar in de fabel.

Vandaar de kleppe-
rende lepelaar in
het wapen van Jisp.

Dat men de keus liet vallen op een lepelaar en
niet op de voor de hand liggende ooievaar, is
terug te voeren op een dorpse, dichterlijke vrij-
heid. De lepelaar kwam in de omgeving veelvul-
dig voor en gaf daarmee het dorpje een bijzonde-
re betekenis.
Overigens maakte Jisp in 1816 dezelfde fout als
Wormer bij de Hoge Raad van Adel. De oor-

spronkelijke kleuren, een witte lepelaar , meestal
op een rood veld, maar ook de kleuren groen en
rood met blauw werden soms gebruikt, werden
verzuimd op te geven, waardoor de vogel in 1816
plotseling in goud veranderde op een veld van
lazuur. Het wapen van Wormer en Jisp geïnspi-
reerd op een fabel om godsdienstige verschillen
uit te drukken? Het lijkt vergezocht maar niet
ondenkbaar.

Kruistochten
De mooiste verklaring neemt de diepste duik in
de tijd en straalt tevens een gouden gloed uit over
het dorp Wormer. Ooit verlieten bezielde inwo-
ners van Wormer huis en haard om zich aan te
sluiten bij de kruistochten tegen de heidense
Moren. Aan de zijde van graaf Floris III en graaf
Willem I zouden zij van 1189 tot 1192 en/of van
1217 tot 1219 zich te voet ofte paard in de heili-
ge oorlog hebben gestort. Tot in Neder-Egypte
waren de Wormers te vinden, waar zij het
Arabische bolwerk Damiate, een havenstad, zo'n
tien kilometer van de Middellandse Zee, beleger-
den.
Vooral de Wormers, Haarlemmers, Edammers en
Dokkumers groeiden op die vreemde bodem uit
tot geduchte vechtersbazen die uitblonken door
hun moed en inzet bij de verovering van
Damiate. Als dank voor de bewezen diensten
kreeg Wormer het recht op een eigen wapen,
waarin ter herinnering aan het heuglijke feit de
kop werd vastgelegd van een verslagen aanvoer-
der van de Moren.
Ook toen moet men zich er van bewust zijn
geweest dat zo'n wilde krullekop van een woeste
Moor in een Zaans wapen vraagtekens zou oproe-
pen. Vandaar dat men het probleem oploste door
het kroeshaar weg te stoppen onder een doek of
een wrong. 'Het Verbonden Hoofd' dus toch een
Morenkop? Misschien. Misschien ligt hier de
verklaring voor de naam 't Moerjaenshoofd', de
naam van een reeds in de 16e eeuw bestaande
herberg in Wormer.

Veel gissingen, veronderstellingen, visies, verkla-
ringen en beweringen over de mogelijke her-
komst van de mysterieuze kop. De een wat
geloofwaardiger dan de andere, maar doorslagge-
vende argumenten ontbreken om tot een gefun-
deerd eindoordeel te komen. Het dreigend ogende
mannenhoofd blijft een raadsel en zal zijn goed-
bewaarde geheim na al die eeuwen wel niet meer
prijsgeven.
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H.P. Moelker: Het dorp aan de rivier de Ghyspe,
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G.J. Honig: Beschrijving en geschiedenis der
Zaanlandsche gemeentewapens, 's-Gravenhage,
Genealogisch-heraldiek archief, 1887
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Restauratie boerderij aan het Voorwerf l
te Zunderdorp
door Ge Sombroek
Deze boerderij, een langhuisstelp met dwarsstal aan het Voorwerf l, is de oudste boerderij van
Amsterdam. De boerderij staat loodrecht op de weg en maakt zodoende geen uitzondering op de
regel, omdat boerderijen vrijwel altijd in deze positie staan.
De boerderij is waarschijnlijk omstreeks 1650 gebouwd en was voor eenjaar geleden de instor-
ting nabij. Maar gelukkig was monumentenzorg van de gemeente Amsterdam er veel aan gelegen
om haar van de ondergang te redden. De bewoners hadden samen met architect Cok van Veen
een restauratieplan gemaakt, dat al gauw de goedkeuring kreeg van de Rijksdienst. En toen
mochten wij in beeld komen.

Naar ons gevoel moesten we gaan restaureren
vanuit een vrijwel hopeloze situatie. Bijna alles
was verzakt, verrot, verzaagd of veranderd.
Maar met de overtuiging dat wij hier weer iets
moois van zouden kunnen maken, zijn we voor-
zichtig begonnen met de ontmanteling, het
nemen van foto's en het maken van aantekenin-
gen. Nadat het nieuwe fundament weer aanwe-
zig was, konden we met veel geduld en vak-
manschap aan het herstel beginnen. En ik mag
best met enige trots zeggen dat het een heel
geslaagde restauratie is geworden.

Onderzoek
Toen ik de eerste keer bij de boerderij kwam
kijken, zag ik aan de voorgevelvorm dat het een
driebeukig voorhuis moest zijn, al was de voor-
gevel al lang niet meer oorspronkelijk. Beneden
in het voorhuis was er weinig te zien door de
vele betimmeringen en wandjes die er stonden,
maar op de eerste verdieping waar een paar
vloerdelen los zaten, kon je de ankergebintcon-
structie, die kenmerkend is voor een driebeuk,
duidelijk zien. De voorgevel heeft twee ramen
en een deur aan de rechterzijde en in de topge-
vel een kozijntje. De gevel is beschoten met lig-
gend rabat en de topgevel met smalle staande
vellingdelen. Het pannendak is overstekend,
wat tegen de streekgewoonte is, maar dit is
waarschijnlijk door de wijziging aan het pan-
nendak ontstaan. De oorspronkelijke voorgeve-
lindeling was nog te reconstrueren door de
inkepingen in de originele puibalk en had een
gevelbeschieting van brede staande delen. De
boerderij had een sporenkap, wat betekent dat
er geen spanten met gordingen zijn maar rond-
hout (sparren) met een diameter van 10 a 12
cm, die vanaf de goot tot de nok reiken met een
h.o.h. afstand van + 60 cm. Hierover werden
dwarslatten aangebracht waar het op bevestigd
kon worden. Later heeft men over het riet een
pannendak aangebracht. Alle buitengevels
waren van getrapte weeg en zwart geteerd, met
uitzondering van de voorgevel welke in
Bentheimer geel was geschilderd.

In het dak van het voorhuis zaten vreemde
overgangen. De verspringing aan de oostkant
van het dak is waarschijnlijk ontstaan doordat
de nok aan de kant van de hooiberg is gaan
zakken onder het gewicht van het hooi en het

een met het ander verbonden was. Door de late-
re verbouwingen van waarschijnlijk riet naar
pannendak, heeft men getracht dit op deze
manier te camoufleren. Aan de andere kant van
het dakvlak (westkant) is de achterste helft van
het dakvlak aan de gootzijde een 25 cm opge-
licht, waardoor men beneden bij de lage wand
wat meer ruimte kreeg. Dit kon ten tijde van de
rietbedekking gemakkelijk golvend mee gedekt
worden. Met de overgang naar een pannendak
heeft men hierop een waterbord en een puntig
uitlopende windveer aangebracht. Dit had ook
opgelost kunnen worden op de manier, zoals
men kan zien bij verschillende huizen in Broek
in Waterland, waar men dit heel kunstig met
dakpannen heeft gedaan.

Vroegere indeling
De voorgevel bevatte oorspronkelijk een deur in
het midden die uitkwam in de kamer, het voor-
end genoemd. Dit was niet de gebruikelijke
ingang, deze lag verder naar achteren. Het toe-
gangspad liep dan ook langs de rechter zijgevel
recht op een tweede deur af. Vlak hierbij was
aan het water een stoep met een gemetselde bak
voor schuurzand en een rek om het melkgoed in
te zetten en uit te laten lekken. Maar de gebrui-
kelijke toegang lag nog meer naar achteren.
Daar bevond zich een dubbele met glas bezette
deur. Ook hierbij lag een stoep aan het water en
bovendien was er vlak naar de deur een boet,
waarin een stookplaats aanwezig was. Heel wat
huishoudelijk werk werd hier gedaan.
De deur van de boerderij gaf, zoals dat in
Noord-Holland gebruikelijk was, toegang tot de
koestal. Hier was dus de dwarsstal die voor dit
type boerderij kenmerkend is. (De gang in deze
koestal is erg breed omdat er nog twee gebint-
stijlen staan die een overkraging van de vier-
kantconstructie overbodig maken.) Deze twee
vierkantstijlen waren wel oorspronkelijk omdat
ze ook gedisseld en hetzelfde geconstrueerd
waren en de dekbalken ook in één lengte waren.
In het houten schot dat de dwarsgelegen stal van
de verdere boerderij afscheidde, zaten drie deu-
ren. De middelste was de hooideur. Men kwam
erdoor in de berg, die zoals bij alle stelpen
omsloten wordt door het vierkant dat altijd mid-
den in de boerderijen staat. De verste deur gaf
via een afgetimmerd hokje toegang tot het hooi-
hok. Dit hooihok bevatte een buitendeur waar
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door men, vanuit een boot in de naastgelegen
sloot, de hooioogst binnenhaalde om vervol-
gens vanuit dit hooihok weer in de berg te kun-
nen steken. Gereden werd er in dit laagveenge-
bied niet veel, men deed alles per schuit, wegen

waren in die tijd kostbaar
dus schaars. Het contact
met de wei werd daarom
het beste met de schuit
onderhouden en er was ook
geen eenvoudiger vervoer-
middel denkbaar. Een en
ander had tot gevolg dat
grote dubbele dorsdeuren in
deze streken schaars waren,
vooral bij de oude boerde-
rijen.

De situatie van de boerderij in 1941

De indeling van de boerderij rond 1941

1: voorend met (la) diggelen-
kast en turfkist; 2: opkamer(je
(kast); 3: gang; 4: middelend;
5: takelndje met toegang naar
het keldertje (onder de bedstee
en het opkamertje; 6: (regen-
water-)bak; 7: kamertje; 8: luif;
9: hos; 10: koestal met (lOa)
hooideur; H: vierkant; 12: berg-
hok; 13: hooihok of kafee; 14:
bijgebouwde koestal; 15: plee;
16: boet met (16a) schoorsteen;
17: boenplaats; 18: hok voor
(schuur-)zand; 19: meikrek; 20:
huisje.

We vervolgen de omschrijving van het woonge-
deelte. De derde deur die in de stal aanwezig
was, gaf hiertoe de toegang. Door een klein por-
taaltje kwam men in een woonvertrek dat de luif
genoemd werd. Naast het portaaltje bevond zich
nog een bedstee. In de tegenovergestelde wand
was de buitendeur, waar het spoelplaatsje vlakbij
lag. In de verste hoek van de luif bevond zich
nog een deur waardoor men in het aangebouwde
vooreind kwam. Dit woongedeelte bevatte twee
kamers, voor en achter de schoorsteenwand: het
voorend en het middelend. Het middelend had
twee ramen in de zijwand bij het omhooggetilde
dakvlak en aan de tegenoverliggende kant
bevonden zich een kast, een bedstee en een por-
taaltje naast elkaar. De kast met een raampje in
de buitenweeg had een wonderschoon tonge-
welfje. De kast diende vroeger ook zeker niet
als klerenkast maar was provisieberging of iets
dergelijks, want hij was tevens voorportaal van
een keldertje dat onder de lage wand van het
vooreind lag. Deze werd later ook gebruikt als
turfberging. De turf ging er in het voorjaar in
zodat het in het najaar voldoende droog was.
De naam 'bakeindje' voor de kast zal erop wij-
zen dat hier oorspronkelijk een buitendeur
geweest is met een bak (regenwaterbak), buiten
of misschien wel binnen. Het portaaltje aan de
andere kant van de bedstee was een doorloop
naar een klein geheel groen geschilderd slaapka-
mertje dat weer onder het stelpdak uitgetimmerd
was en naast het vierkant lag. Het hooihok
besloeg dus niet (of niet meer) de volle breedte
van de berg. Het voorend had later zijn ramen in
de voorgevel. Langs de zijwand was het gedeel-
te achter de gebintstijlen (de lage wand dus)
afgetimmerd. Aan de ene kant was daardoor een
gangetje gevormd waar de voordeur in uitkwam.
Aan de andere kant lagen boven het genoemde
keldertje een bedstee en een opkamer. De kamer
heeft een mooie betegelde schouw gehad uit de
achttiende of zeventiende eeuw. Wat bij deze
indeling opviel, was de grote afstand tussen de
eigenlijke woning en de stal, een afstand die
groter was dan bij de meeste andere Noord-
Hollandse boerderijen. Weliswaar was door de
aanwezigheid van de luif het contact op de alge-
meen gangbare wijze aanwezig, maar we weten
ook dat het vertrek, dat hier het middelend heet-
te, als de eigenlijke woonkamer beschouwd
moet worden, wat ook weer gangbaar was voor
deze streek.

Dat het middelend ook bij dit type boerderij de
eigenlijke woonkamer was, blijkt uit het feit dat in
vele gevallen dit vertrek de winterkamer en de
luif de zomerkamer was. In de luif kon meestal
niet gestookt worden, bij deze boerderij was dat
ook zo. De oudste woonwijze is op te maken uit
de beide voormalige stoepen aan het water en het
feit dat de kadastrale gegevens vermelden dat de
boet (schuur) in + 1880 aan de boerderij was toe-
gevoegd. Daarvoor was in het middelend nog een
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De situatie voor en tijdens
de ontmanteling

schouw en daar werd gekookt. De luif was de
zomerkamer en werkkeuken. Als speelplaats
diende de stoep die hier vlakbij was. Later is het
centrum van het wonen meer naar de koestal
verplaatst doordat men 's zomers meer in de stal
woonde op een beun die voor de koestal aan de
kant van het hooihok werd gelegd. Men ging op
petroleum koken en hield het middelend schoon,
de tweede stoep kwam in gebruik en de boet
werd gebouwd, voorzien van een stookplaats, en
't Kombof genoemd.

Tot slot
Hoe mooi, hoe mooi. Zeker door de indeling
van het woongedeelte en dan vooral door bij-
voorbeeld het houten gewelfje, de bedstee, de
kelder, opkamer, schouw, turfkist en diggelen-
kast was de indeling van de boerderij vroeger
allergenoeglijkst met een aantal zeer gedetail-
leerde elementen.

Hopenlijk zullen de bewoners als er weer wat
gespaard is, deze prachtige verloren gegane
indeling weer terug laten restaureren. Maar de
buitenkant is nu al minstens zo mooi: de vorm
van de boerderij als geheel met zijn driebeukige
voorhuis en de stolp met dwarsstal erachter,
waardoor de daken in hoogte
verschillen en toch zo mooi harmoniëren, de
zijgevels die steeds verspringen en daardoor iets
buitengewoon idyllisch krijgen en niet in het
minst door de combinatie van het Bentheimer
geel met de zwart getrapte weeg. Daarom, voor
de fietsers onder u, zou ik willen zeggen: ga er
eens langs, het is de moeite van het bekijken
waard! (Vanuit Zaandam richting Amsterdam-
Noord-Zunderdorp.)

Bronnen:
Brandts-Buys: Landelijke bouwkunst in
Hollands Noorderkwartier

De boerderij, in oude
luister hersteld
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De oudste geschiedenis van de Gedempte Gracht
door de Werkgroep Historie Oud West

Naar aanleiding van het artikel over het ontstaan van de Gedempte Gracht van de heer Dorpema
en de nostalgische terugblik van Peter Roggeveen, willen wij dieper ingaan op de oudste geschie-
denis van deze straat. De naam Gedempte Gracht is in 1858 ontstaan toen de sloot tussen het
Zilverpad en het Kuijperspad en het Geldelozepad gedempt werd. Tot die tijd moet er onderscheid
gemaakt worden tussen de zuid- en de noordkant.

De zuidkant
De oudste geschiedenis van de zuidkant gaat
terug tot 1630, toen daar de Zuider Nieuwendijk
aangelegd werd. Voor de aanleg van dit pad
kunnen verschillende redenen zijn geweest.
Omstreeks dezelfde tijd werd het Rustenburg
aangelegd, dat aansloot op de Zuider
Nieuwendijk. De aanleg van beide dijken kan
bedoeld zijn geweest als extra waterkering tegen
de overstromingen van de veelvuldig door dijk-
doorbraken geteisterde Hogendijk. Met deze
dijkaanleg werd het achterland beschermd.
Daarnaast verkeerde Westzaandam toentertijd in
een enorme expansiedrift. De Westzijde
(Molenbuurt) was volgebouwd en dus moesten
er zijpaden aangelegd worden om daar huizen te
kunnen bouwen om de mensen die hier kwamen
werken een onderkomen te bieden. Mogelijk
was het een combinatie van beide, zowel extra
bescherming tegen het water als verdere uit-
bouw van Westzaandam. De archieven laten ons
vooralsnog in het duister hieromtrent.
De eigenaars van het ven waarop de Zuider
Nieuwendijk is aangelegd, waren de gebroeders
Gerrit, Arent en Dirk Meijndertsz, kooplieden,
molen- en landeigenaren. Na aanleg van de
Zuider Nieuwendijk verkavelden zij het ven,
vernummerden de erven en verkochten deze. Zij
vestigden zich als eersten op het door hen ont-
wikkelde pad, op erf nummer 28 en stelden ver-
volgens een padreglement op.

Naamsverklaring
De veelvuldig gehoorde naamsverklaring 'er
woonden veelal rijke mensen op het Zilverpad'
is misschien voor latere tijd van toepassing
geweest, maar de oorsprong was een heel andere
reden. De oudste benaming voor de zuidkant is
Suyder Nieuwendijck, maar vrijwel gelijktijdig
werd ook de naam Silverpadt gebruikt, naar de
op de oosthoek van de Zilverpadsteeg wonende
zilversmid.
In 1668 verkoopt Johan Wasserberg, zilversmid,
huis en erf vooraan op Zilverpad genaamd de
Silverberg aan Allert Allertsz. Wint voor f 2100-.
Belend ten oosten Dirk Kat en de dijksloot en
ten westen Jan Jacobsz. Ommekomme.
(T. A. 1584)
In 1669 koopt Sara Willems, weduwe van Evert
van Gelder, in leven capitein ter zee, een huis en
erf op het Zilverpad, genaamd de Silverbergh.
(T. A. 1584-236)
Vanaf circa 1632 werden dus, door elkaar de
namen Suyder Nieuwendijck of Silverpadt
gebruikt, waarbij de naam Zilverpad verre de
voorkeur had bij de bewoners en ook veelal
officieel gebruikt werd.

Padreglementen
Padreglementen bevatten vaak informatieve

gegevens, zoals het aantal bewoners, maar voor-
al bepalingen waar de (toekomstige) bewoners
zich aan dienden te houden, zoals het onderhoud
van het pad en de bruggen, en verboden, waarbij
vestiging van bepaalde bedrijven niet toegestaan
werd.
Op 21 februari 1637 werd door de gebroeders
Meijndertsz. bij notaris C.P. Uperen het eerste
padreglement voor de Suyder Nieuwendijck of
het Silverpadt opgesteld. Om een indruk te
geven van de bepalingen en beperkingen hebben
we dit padreglement overgenomen. Op l febru-
ari 1770 kwam er een nieuw padreglement,
welke door 17 personen werd ondertekend. In
1803 werd bij notaris J. Evenblij het laatste
padreglement opgesteld. Deze werd door 23
personen ondertekend.
Onder punt I van het padreglement uit 1637 zien
we dat er in 1632 slechts sprake is van twee
bewoners op de Zuider Nieuwendijk of
Zilverpad.

Bewoners
In het Maatboek van 1649 staan zes bewoners
vermeld. In de Dorpsrekeningen van 1679 wer-
den 38 bewoners aangeslagen. In de
Verpondingsboeken van 1731 telt men 47 bewo-
ners. In 1734 loopt dit aantal weer terug naar
40.

Padreglement 21-02-1637
Benige Ordonnantie van Particuliere, gemaeckt
over sommige nieuwe Buyrten of Paden
't Zaandam aen de West-zijde vande Zaan.

Ordre en Reglement, op de Zuyder
Nieuwendijck, anders genaemt het Zilver-pad,
tot Zaardam aen de West-zijde van de Zaan,
voor inde Moolenbuyrt, gemaeckt by Gerrit,
Arent ende Dirck Meynertsz.

Voorwaerden ende Conditien, waer op Gerrit,
Arent ende Dirck Meynders Soonen begheeren
te Verkoopen de Erven opten Nieuwendijck tot
Zaandam, waer naer een yder Cooper hem t'al-
len tyden sal hebben te reguleren, aldus gedaen
op den 21 February Anno 1637.

I.
Inden eersten en sal niemandt vermogen sijn
Huys te setten buyten de Royinge vande twee
Huysen / getimmert opte voorsz. Nieuwendijck /
in 't Jaer 1632 wesende No. 2 ende No. 28. Soo
ist dat den Nieuwendijck breet moet blijven als
hy bepaelt is negenthien-dalf voet / ende moet
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op 't uyterste niet breeder gemaeckt worden dan
19 voeten / tot vernauwinge vande Middel-sloot.

II.
Welcke voorsz. Middel-sloot de Verkoopers sul-
len leveren wijt 28 voeten blijven 't Water /
doch gemeen / soo wel voor de Noordt-zijde als
voor den Nieuwendijck / alles ghemeeten met
Amsterdammer voeten van elf duym inde voet /
gelijck oock alle andere Meetin-ge in desen
voor ofte na geschreven / na de voorsegde
Maten sullen gereeckent ende Gemeeten wor-
den.

III.
Yder Erf sal moghen behouden vierdalf voet tot
de Stoep voor sijn Huys / welcke Stoep ofte
Stoepen niet hooger sullen mogen wesen als
vier voeten boven de Straet / om het gesichte
vande Gebuerte niet te benemen.

IV.
De Straet sal breet moeten wesen tusschen de
Stoepen ende de Wal acht voet / ende sal ghe-
maeckt werden uijt gemeenderhandt over al
even hoogh / sonder dat yemandt sal vermoghen
sijn Straet te leggen na sijn eygen goet-duncken
/ maer sal uyt gemeenderhandt moeten geschie-
den.

V.
Wert de Koopers toe-gelaten een vrije Ganck
totte Zaan toe / benoorden het Huys staende
tegen over Pieter Aerjen Kuypers Hoy-huys / de
Ganck responderende genevens de Brugh /
streckende vanden Nieuwendijck over den
Dijcksloot / de Ganck breet ses voeten / uytte
Steenen-voetinghe ofte Wegh van 't Huys te
meten.

VI.
De Straet ende Platinghe inde Middel-Sloot /
mitsgaders de Brugge over den Dijcksloot / als
oock mede de Ganck totte Zaan toe / sal uytte
gemeene Gebuyrt-e vande Nieuwendijck onder-
houden worden; maer de Brugghe over de
Middel-sloot / sullen de Buyren van de
Nieuwendijck half onderhouden.

VII.
Ende om alles in goede ordre te houden / sal-
men stellen drie Mannen uytte Buyrte vande
Nieuwendijck / die opsicht sullen hebben op
't maecken van de Straet ende repareren der sel-
ver /a ls mede het repareren vande Platinghe
inde Middel-sloot / ende oock de geheele
Brugge over den Dijcksloot en de Ganck totte
Zaan toe / dat alles wel gemaeckt ende onder-
houden mach worden.

VIII.
Item / oft gebeurde dat yemandt zijn eygen
Straet ofte Platinge door d'een of d'ander occa-
sie quam te ontramponeren / soo voor zijn Huys
als Erve / sal dat selve op zijn eygen kosten
wederom moeten goet maecken / tot contente-
ment vande Opsienders ofte Bevelhebbers
vande Buyrt / doch sal soodanige Straet niet

hooger noch lager mogen leggen als de Buyren /
noch oock de Wal verder uytplaten als de
Royinge vande Middel-sloot mede brenght; als
oock den Dijck niet smalder maecken dan de
Royinge lijden kan / maer alle in-vallende saec-
ken / te weten het sincken vande Straet / het
uytsijghen vande Wal / ende dierghelijcke meer
sal uyte gemeene Buyrte vermaeckt worden.

IX.
Wat aengaet de Achter ofte Zuyder-sloot / sal
yder voor sijn Erf selfs mogen Beplaten / doch
sal hem moeten reguleren naer de bescheyde
daer van zijnde / met Jacob Mentsen gemaeckt.

X.
Niemand sal vermogen op den Nieuwen-dijck
voorsz. te doen dese navolgende Ambachten
ofte Neeringen / te weten geen Smit / geen
Stijfsel-maecker / noch geen lichtveerdigh
Herbergh houden / van Dansspel en diergelijcke.

XI.
Yder sal ghehouden wesen alle Vuylicheydt
achter op de Zuyder-sloot uyt te brengen / ende
om de Middel-sloot het Water niet vuyl ende
onreyn te maecken / en salmen opte Wal van
dien / geen mis-hoopen van Koeyen / Paerden /
ofte Schapen mogen leggen / noch aldaer geen
Yer-kuylen maecken.

XII.
Wat aengaet de vryheyt vande Middel-sloot /
mette Straet opte Nieuwendijck / sal een yder
vryelijck mogen gebruycken die opte voorsz.
Dijck woont / gelijck als men alle Dijcken ende
Wegen / Dijck ende Wech-slooten gebruyckt die
inde Dorpen zijn / tot gherijf vande Burgers / te
weten alle Koopmanschappen / Waren op ende
af Schepen / een yder sijn Schuyt voor sijn deur
leggen / ghelijck als sulcke gelegentheyt vereyst
ende mede brenght.

XIII.
Maer oft ghebeurde dat daer soo groote
Schuyten inde voorsz. Middel-sloot mochten
komen / dat de Middel-sloot niet wijt genoegh
en was om voorby malkander te komen / soo sal
een yder schuldigh zijn malkander te gherijven /
om sijn Schuyt ofte Schip vande Wal los te lae-
ten maecken ofte verleggen / om soo verby mal-
kan-der te geraecken.

XIV.
De Verkoopers behouden aen haer selfs alsulcke
vryheyt / om te mogen oock aen anderen buyten
de Koopers vande voorsz. Erven / vergunnen
ende toe te laten na haer eygen believen / vry
Padt ende Over-ganck over de voorsz. Straet
ende Bruggen / ende Ganck totte Zaan toe /
ende ghebruyck vande gemelde Middelsloot / in
voegen dattet alleen sal staen aen de Verkoopers
ende haren Erven ofte actie hebbende / sulcx toe
te laten ofte niet toe te laten / onvermindert /
nochtans de Vryheyt de Koopers vande voorsz.
Erven in desen toe-geseyt.
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XV.
Alle gemeene / soo reparatie vande Wal ofte
Platinge inde Middel-sloot / als mede vande
Bruggen ende Straet vooren ghementioneert /
sullen de voorsz. drie Mannen daer toe ghestelt /
vermoghen te doen maecken naer haer goet-vin-
den: maer oft haer te swaer viel / ofte bekom-
mert waren / door dien de kosten te groot moch-
ten vallen / ofte anders / soo sullen de gemelde
drie Per-soonen haer toe-vlucht moghen nemen
totte geheele Buyrte inden Nieuwen-dijck / ende
't gene als dan by de meeste stemmen goet-
gevonden sal werden / daer na sal hem een yder
hebben te regule-ren / ende daer mede te vreden
te zijn / oock sijn aen-parte goetwilligh betalen /
dit is te verstaen van gemeene dingen gelijck
voorseyt is.

XVI.
Maer ofte het by gelegentheyt of veranderingh
des tijdts geviel / datter extraordinarische kosten
dienden ghemaeckt / ofte eenige van dese
Artijckelen verandert te wesen / dat sal altijdt
konnen gheschieden / alst vande twee derde-
paerten vande Stemmen over een ghestemt
wordt / soo sal als dan de resterende derde-part
vande Stemmen daer onder moeten buygen ende
daer mede te vreden zijn: Maer indien het by de
twee derde-paerten niet wort gestemt / te weten
dat de meeste Stemmen geen twee derde moch-
ten halen / soo sullen de minste stemmen ver-
mogen soodanige resolutie tegen te houden.

XVII.
De stemmen sullen staen op manieren als
volght: Elck Erf van vijf-en-twintigh voeten
breet / sal een stem hebben: maer of het ghe-
beurde dat de Erven verdeelt wierden / soo sal
twintigh voet breete hebben een stem / veertigh
voet breete twee stemmen / doch dat minder is
dan veertigh voeten / sal maer een stem hebben
/ ende 't geen beneden twintigh voeten is / sal
niet mogen stemmen / maer sal te vreden wesen
met het gene gedaen wort / ende goetwilligh
betalen / wel verstaende dat elcke vijf-en-twin-
tigh voeten sal hebben een stem / al waer dat
yemandt hadde veel-male vijf-en-twintigh voet
breete / soo sal hy soo veel stemmen hebben als
hy Erven heeft van vijf-en-twintigh voeten breet.

XVIII.
Wanneer het ghebeurt dat de Middel-sloot ver-
drooght / soo sal men die laten Opdiepen / ende
sullen de kosten daer van komen d'een helft aen
den Nieuwen-dijck ende d'ander helft aen de
Noordt-zijde.

XIX.
Alle gemeene Onkosten voor desen gementio-
neert / sal gestelt werden ende over de Erven
geslagen / naer datse voeten breet zijn.

XX.
Om ongheluck van Brandt te verhoeden / sullen
alle heert-steden ghemaeckt moeten werden tot
contentement vande drie Mannen / die tot
opsienders vande Buyrt geordonneert sijn sullen.

XXI.
Wie onwilligh bevonden wordt om alle dese
voorsz. Conditie ende Artijckelen te onderhou-
den ende na te komen / die sal elcke Maendt soo
langhe hy onwilligh blijft / verbeuren een Boete
van ses gulden / yder gulden van twintigh stuy-
vers / ten proffijte vande Weesen van Zaardam.

XXII.
Item / de Huysen / Schueren / ofte Loodsen op
de voorsz. Nieuwen-dijck / sullen altemael
gedeckt moeten werden met Pannen of ander
hert Dack / met geen Riet ofte Stroy.

Onderstondt.
Gecollationeert tegens de voorsz. Artijckelen /
ende is daer mede accorderende bevonden /
opten 27 February Anno 1649, mij present / was
onder-teyckent C.P. Yperen, Not. Publ.

De noordkant
De oorspronkelijke naam van dit in 1637 aange-
legde pad is Noorder Nieuwendijk. Ook dit ven
was eigendom van de gebroeders Meijdertsz,
die ook dit land verkavelden en de erven ver-
kochten.
In 1641 koopt Jacob Jansz. Omecome van
Gerrit Meynertsz. c.s. een huis en 2 woningen
op Nieuwendijk. Belend ten westen Claas Jansz.
Joor en ten oosten de dijksloot. (T.A. 1577)
In 1642 koopt Cornelis Allertsz. blockmaker
van Arent Meynertsz., houtkoper c.s. 2 erven op
Nieuwendijk. Belend ten westen Willem Lijster
en ten oosten Jan Cornelis alias Janmaet.
(T.A. 1577)
In 1648 verkoopt Gerrit Meijndertsz. verschei-
dene erven op de Noorder Nieuwendijk aan Jan
Pietersz Boom, Dirk Sijmonsz en Wouter Jansz.
(N.A. 5752-313)
Tot 1665 worden door de gebroeders
Meijndertsz op dit pad een levendige handel in
huizen onderhouden. Of zij deze zelf (lieten)
bouwen, is niet bekend maar zij brachten het
pad in sneltreinvaart tot ontwikkeling.

Naamsverklaring
In de 'Ordre ende Reglement', het padreglement
in 1645 door de gebroeders Gerrit, Arent en
Dirk Meijndertsz opgesteld, heet het pad 'de
Noorder Nieuwendyck ofte anders genaemt het
Kuyperspad'.
De Noorder Nieuwendijk of Kuijperspad liep tot
aan een sloot waar nu de Vinkendwarsstraat ligt.
Evenals aan de zuidkant, ging ook hier een
familie- of beroepsnaam overheersen en werd
het pad tot 1858 overwegend het Kuijperspad
genoemd (zie kaart). In 1637 woonde op de
noord-westhoek Westzijde-Gedempte Gracht
Pieter Aerjen Kuypers. In 1656 verkoopt Grietie
Ariaens, weduwe van Pieter Ariaenss Kuyper
een huis en erf met hooihuis en erf op de Zaan
voor in de Molenbuurt. Belend ten noorden de
brug van het Zilverpad en de Witte Oliphant.
(N. A. 5758-F36) Honderd jaar later woonde hier
Claes
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Abrahamsz. Kuyper. Deze had een kuiperij en
een olieslagerij (verpondingsnummer 558 en
559) met een pakhuis.
Voorbij de Vinkendwarsstraat kreeg de noord-
kant een andere naam en werd in 1645 het
Seylpad genoemd. De betekenis van het woord
'seyl' is sluis, maar of hier een sluis gelegen
heeft, is ons tot op heden nog onduidelijk.
Tegelijkertijd was er echter ook al sprake van de
naam Geldelozepad. Voor deze naam hebben we
tot nu toe geen verklaring kunnen vinden. Dat
deze naam al in 1650 als tegenhanger van het
Zilverpad zou zijn gebruikt, lijkt ons onwaar-
schijnlijk gezien de geringe bewoning in die tijd.

Padreglementen
Op 11 maart 1645 werd door de gebroeders
Meijndertsz. het eerste padreglement voor de
Noorder Nieuwendijck of het Kuijperspad opge-
steld. Op l februari 1656 kwam er een nieuw

padreglement en op 27 januari 1725 werd deze
wederom veranderd. In 1753 werd bij notaris
P. Leur het padreglement voor het Seyl- of
Geldelozepad opgesteld. Deze werd door 24
personen ondertekend.

Bewoners
In het Maatboek van 1649 staan bij het
Kuijperspad 14 bewoners vermeld. In de
Verpondingsboeken van 1731 telt men 25 bewo-
ners. In 1734 zijn dit er 26. In het Maatboek van
1649 staan bij het Zeilpad of Geldelozepad 17
bewoners vermeld. In de Dorpsrekeningen van
1679 werden op het Zeilpad 48 bewoners aange-
slagen. Dit hoge aantal blijkt niet alleen van het
Zeilpad te zijn, want, vreemd genoeg wordt er
in dit boek geen onderscheid gemaakt tussen
Zeilpad en Kuijperspad en worden de bewoners
bij elkaar opgeteld. In de Verpondingsboeken
van 1731 en 1734 zijn er 23 bewoners.

Een tegeltableau in het Zaantheater
door Pieter Helsloot

In december jongstleden werd in aanwezigheid van koningin Beatrix het
Zaantheater in Zaandam feestelijk geopend. De Zaanstreek heeft wel eerder
toneel- en feestzalen gehad, maar nog nooit met deze allure, en met de technische
snufjes van een moderne schouwburg in een grote stad. Het is bovendien van
boeiende architectuur, dankzij drie Zaanse ontwerpers: Paul Carree, Wim Wester
en Jan Zijlstra.
De Zaandamse Gemeenschap, de stichting die
haar vijftigjarig bestaan herdacht, had de goede
inval bij haar jubileum aan de gemeente en het
nieuwe theater een tegeltableau te schenken. Zij
volgde daarmee een eeuwenoude Hollandse tra-
ditie, van verfraaiing van een wand met verfijnd
handwerk. De tegels hebben een plaats gekre-
gen aan de muur van een van de foyers. De
voorstelling hierop heeft een historisch karakter
en benadrukt de unieke plek bij de Dam waar
de schouwburg is verrezen.
Teneinde de bezoekers aan de geschiedenis van
deze omgeving te herinneren, is de situatie
afgebeeld die in het jaar 1910, bijna een eeuw
geleden dus, bestond: toen de verbinding tussen
de west- en oostkant met twee kleine bruggen in
eikaars verlengde, het havenkantoor en een nog
lege vlakte waar een jaar tevoren het water had
gekabbeld van de oude Zaandamse haven.
Bewust heeft men bij de Zaandamse
Gemeenschap niet gekozen voor een voorstel-
ling van oudere datum, die op zich veel schil-
derachtiger zou zijn geweest, omdat er nu een
herkenbare vergelijking valt te trekken met de
huidige situatie. Op de bewuste plek in de
theaterfoyer kan men namelijk zowel het
tableau bekijken en, als men zich een slag
omdraait, de werkelijkheid zien van het heden
door de grote ramen. Al heel wat bezoekers
hebben die verrassende ervaring gehad.

Dit tegeltableau in traditionele blauwe kleur,
vervaardigd door Plateelbakkerij Schoonhoven
die het oude ambacht in ere houdt, meet l ,5
meter in de breedte en 0,60 m in de hoogte en

bestaat uit 40 tegels. De tekenaar heeft het
tableau gemaakt naar een panoramafoto die wel
meer is afgedrukt en waarvan de maker niet
bekend is. In de rechterbovenhoek is als toegift
het vroegere stadswapen van Zaandam aange-
bracht, zoals men dat ook kan aantreffen aan de
gevel van De Burcht aan de overzijde.
Zaandamse nostalgie?
De relatie die dit tegeltableau legt met de plaat-
selijke historie is origineel, en zeker goed
getroffen wanneer het om een schouwburg gaat.
Wie weet wat zich op de Dam en directe omge-
ving heeft afgespeeld, en we praten over eeu-
wen, komt tot de ontdekking dat het Zaantheater
daar gebouwd is waar altijd het amusement en
het uitgaansleven zich heeft afgespeeld. Laten
wij dit centrum eens vanuit dit oogpunt bekij-
ken; in welke gebouwen speelde vroeger zich
het vertier af?

Vrijwel op de plaats van het nieuwe theater heb-
ben twee sociëteiten gestaan die veel betekend
hebben voor de ontspanning en ontwikkeling
van de burgerij aan de Zaan. Aan het achterge-
deelte van het gebouw, aan de Hogendijk num-
mer l, stond in de 19e eeuw een nogal speels
gebouw, als het ware met de voeten in het water
van de haven. Op oude foto's ziet men het
opschrift "Sociëteit"; de officiële naam was
"Trouw aan Verbintenissen". Op twee schilderij-
en die Claude Monet in 1871 maakte van de
haven ziet men nog net de achterzijde. De
mooie naam was overgenomen van de voorgan-
ger. De eerste sociëteit Trouw aan
Verbintenissen was sinds 1818 gevestigd in De
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Prins, het eerste huis naast de sluizen op de
(Lage) Dam. Dit eenvoudige gebouw, voorheen
een logement, was de loge Anna Paulowna van
de Zaanse Vrij metselaren. Eigenaar Pieter
Frederiks had het inclusief meubilair aan de ver-
eniging verkocht. De soos was dus een macon-
nieke instelling, echter opengesteld voor niet-
leden en zelfs voor dames.
In 1858 werd De Prins afgebroken en vervangen
door het nog bestaande pand Dam 2, ontworpen
door Immink. Ook nu werd de sociëteit T.A.V.
erin ondergebracht. Let wel: het voor het toen-
malige Zaandam enorme en kostbare gebouw
was mede bedoeld als een schouwburg-concert-
zaal! Niets nieuws onder de zon. Financieel was
dit te hoog gegrepen. Vrij snel werd het afgesto-

Achtereenvolgens was die sociëteit derhalve
gevestigd op vier punten die nauwelijks een
paar honderd meter van elkaar liggen. Pas
in 1938 kwam er een eind aan het bestaan van
het instituut heren-sociëteit. Jammer dat we
weinig weten van wat zich in die gebouwen
afspeelde. Er werden binnen vrijwel geen foto's
gemaakt.Voor de meer eenvoudige mensen
waren er de 'herbergen' op de Dam (o.a. De
Otter, de Drie Zwanen, het Wapen van
Amsterdam) en andere simpeler dranklokalen.
Van jongere datum mag voorts niet vergeten
worden het café Tivoli aan de Hogendijk, uitge-
baat door de familie Vink. In de zaal bij dit
koffiehuis en restaurant traden in de jaren twin-
tig en dertig van deze eeuw tal van bekende

De omgeving van de
Zaandamse sluizen in 19]O
op het tegeltableau

De achterzijde van het
Zaantheater aan de
Hogendijk.
Op de achtergrond (hoek
CzaarPeterstraat/Nicolaas-
straat) stond café Tivoli
en de sociëteit TAV,
ooit geschilderd door
Claude Monet

ten en in 1874 verkocht aan de heren Felger en
Hiller, die er café-restaurant Suisse van maak-
ten. Er zijn vele openbare bijeenkomsten, expo-
sities en uitvoeringen in Suisse gehouden.
Ondertussen was de sociëteit uitgeweken naar
de Hogendijk, het bovengenoemde gebouw.
Klaarblijkelijk moest dit verdwijnen voor de
demping van de haven. Voor de vierde keer
betrok T.A.V. een ander gebouw; wederom werd
gezorgd voor ligging met prachtig uitzicht over
de Zaan en op het scheepsgebeuren. Dat werd

het bij velen nog beken-
de gebouw aan de
Nicolaasstraat, ook met
nummer l, dat lange tijd
de 'burgerlijke stand'
van de gemeente heeft
gehuisvest. Aan het
begin van de 20e eeuw
werd het neergezet, met
de ondertussen onbegrij-

pelijke letters TAV boven de ingang. Door de
bewaard gebleven stenen ingang met de inscrip-
tie TAV te metselen tegen de zijmuur van het
theater (hetgeen inmiddels gebeurd moet zijn)
wordt het verleden weer in herinnering geroepen

humoristen en cabaretiers op. Dit in 1941
gesloopte gebouw stond op de hoek van de
Czaar Peterstraat, waar nu een kluft is met een
benzine-station. Ernaast, een braakliggend
perceel, stond eens broodbakkerij Noomen.
Tivoli stond dus schuin achter het nieuwe
Zaantheater, recht tegenover het huidige café
Centrum Bar (dat naar mijn berekening weer
exact op de fundering van de derde sociëteit
staat).

En zo waren er in een klein gebied allerlei
etablissementen voor verpozing en voor seri-
euzere bijeenkomsten, zoals het Nutsgebouw.
En thans is de omgeving nogmaals stormen-
derhand in bezit genomen door de 'horeca'.

Men kan niet anders zeggen dan dat het
Zaantheater op bekend terrein staat, daar waar
eeuwenlang het vertier en de gezelligheid de
boventoon voerde. Hier was tevens steeds het
intensieve contact met de zeilschepen, later de
motorboten, die dagelijks aanlegden of de
sluizen passeerden. Een betere keus voor het
theater is historisch gezien niet denkbaar.
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Groot Zaans schildersboek
van de redactie

Het 75-jarig bestaan van de vermaarde
Kunstdrukkerij Mercurius te Wormerveer is
aanleiding tot het uitbrengen van een bijzonder
boekwerk. Dezer dagen zal dit verschijnen
onder de intrigerende titel 'Kunst zonder rug-
wind', met als inhoud de beschrijving van vijf
eeuwen Zaanse schilderkunst. Zijdelings wordt
daaronder tevens verstaan de teken-, ets- en
grafische kunst. Het is de Mercuriusgroep en
de ermee gelieerde Uitgeverij Noord-Holland te
Wormerveer wel toevertrouwd hiervan een
prachtboek te maken, gezien de prestaties op
het gebied van esthetische boekuitgaven, druk-
techniek en grafische vormgeving.

De historie van de schilderkunst in de
Zaanstreek is op dit niveau nog niet eerder
beschreven. Men kan zelfs van terra incognita
spreken. Het zal velen verrassen als zij kennis
nemen van de ontwikkeling van de beeldende
kunst in vorige eeuwen en van de ware explosie
aan talent die eind 19e eeuw en vooral in de eer-
ste helft van de 20e eeuw zich voordeed.
Los van het boek wordt in het nieuwe Zaans
Museum een tentoonstelling gehouden met het-
zelfde onderwerp. Men kan zowel de originele
schilderijen gaan bekijken als door aankoop van
het naslagwerk, want dat is het in feite, een geïl-
lustreerde encyclopedie in bezit krijgen.
'Kunst zonder rugwind' behandelt in vijf hoofd-
stukken achtereenvolgens de bescheiden ont-
plooiing van het artistieke leven langs de Zaan
tot aan de 20e eeuw en gaat uitvoerig in op de
oorzaken van het schrale kunstzinnige klimaat.
De artistieke opleving begon na het korte maar
produktieve verblijf van Claude Monet in 1871
hier. De eerste generatie wordt belicht: Jacob
Taanman, Klaas van Vliet, Jan Kruijver, Freek
Engel en Félicien Bobeldijk.
Van iets als een Zaanse School kan men spreken
na 1900 en vooral na de Eerste Wereldoorlog.
Duidelijk wordt uiteengezet hoe de jongeren van
toen op de hoogte waren van de grote stromin-
gen in de Europese schilderkunst na het impres-
sionisme en op welke manier zij deze invloed
hebben verwerkt van 1920 tot 1950 en nog later.
Uit het grote aantal verdienstelijke kunstenaars
worden via aparte biografieën en vele afbeeldin-
gen in kleur personen uitgelicht als Jan de Boer,
Cees Bolding, Cor Dik, Gerrit Jan de Geus,
Willem Jansen, Gerrit de Jong, Jaap Kaal,
Jac.J.Koeman, Cornelis Koning, Frans Mars,
Arie van Me ver en Gerrit Woudt. Als overgang
naar onze tijd zijn toegevoegd aan deze reeks
Jaap Stellaart en Aart Roos; de laatste is de
enige van de genoemden die nog in leven is. Dit
neemt niet weg dat andere namen passeren.
Bovendien is een register toegevoegd met de

namen van meer dan 400 beeldende kunstenaars
die min of meer als Zaans aangemerkt konden
worden. Het zal overigens altijd moeilijk blijven
te bepalen welke kunstenaar een Zaanse
genoemd mag worden gelet op de vele verhui-
zingen o.m. naar de kuststreek of Amsterdam.
De Zaanstreek heeft een gemengd
agrarisch/industrieel verleden, zonder uitgespro-
ken stedelijk element, zodat er geen vanzelf-
sprekende voedingsbodem was voor het kunst-
bedrijf. De redactie heeft zich groothartig opge-
steld en noemt zoveel mogelijk kunstenaars, ook
van passanten en vertrokken zonen.

De betekenis van 'Kunst zonder rugwind' moet
gelegen zijn in de artistieke beoordeling van wat
de Zaanse kunst heeft voortgebracht. Daartoe is
een belangrijke bijdrage geleverd, die niet alleen
de plaatselijke aandacht verdient maar ook
erbuiten van degenen die oog hebben voor dit
regionale aandeel in de nationale schilderkunst.
De redactie bestaat uit Henk Heijnen (kunsthis-
toricus), Pieter Helsloot, Jan Woud en Klaas
Woudt. De prijs van het gebonden boek kon als
jubileumuitgaaf laag gehouden worden:
ca.f 45,- tijdens de duur van de tentoonstelling,
daarna ca. f 70,- in de handel.

Een van de belangrijkste Zaanse schilders is
Jaap Kaal (1893-1960) geweest. Hij maakte in
zijn vroege periode deze schildering van De
Held Jozua (30 x 40 cm).
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Een andere kijk op monumentenzorg

Inleiding
Een bijdrage over monumentenzorg van de
hand van de heer Michiel Enderman, beleids-
en technisch medewerker van de afdeling
Monumenten en Archeologie van de gemeente
Zaanstad.
Nadat hij op de jaarvergadering van april
vorig jaar al een inleiding heeft gehouden over
het beleid van Zaanstad ten aanzien van cul-
tuurbehoud, is deze bijdrage weer een teken
van de veranderende visie van de overheid op
de onderwerpen waar wij ons al jaren druk om
maken. Zijn artikel voor Anno is tevens een
blijk van de verbeterende verstandhouding tus-
sen onze vereniging en de plaatselijke over-
heid.

De laatste paar jaar is de monumentenzorg sterk
veranderd. Dit heeft onder andere veel te maken
met het veranderend rijksbeleid rond de monu-
mentenzorg. Zo is de gemeente het loket voor
de monumentenzorg geworden. Dit houdt in dat
voor alle rijksmonumenten de gemeente het eer-
ste aanspreekpunt is. Daarnaast is gewerkt aan
het decentraliseren van het afgeven van de
monumentenvergunningen. Gemeenten met een
monumentenverordening en een commissie die
plannen voor monumenten toetst, kunnen ver-
gunningverlenend worden. Zo is ook Zaanstad
een vergunningverlenende gemeente geworden
in januari 1997.

Naast veranderingen bij het Rijk is ook binnen
Zaanstad het nodige aan het veranderen. De cul-
tuurhistorische waarden binnen Zaanstad wor-
den steeds vaker gezien als een kwaliteit en in
die zin aangehaald. Eén van de hoofdmotieven
in de strategische visie 'Zaankanters in 2015'
van november 1997 is dat Zaanstad zich moet
ontwikkelen van een verborgen stad naar een
zichtbare en open stad, waar de kwaliteit van de
stad wordt versterkt en de stad meer in het oog
springend wordt gemaakt in strikt ruimtelijke
betekenis. Een van de verborgen kwaliteiten is
de historische achtergrond van de gemeente,
met haar pre- en industrieel erfgoed. De totale
historische bebouwing draagt voor een groot
deel bij aan het beeld van de stad. Uit het onder-
zoek voor de visie 'Zaankanters in 2015' is
gebleken dat de bewoners van Zaanstad trots
zijn op de historie van de stad. De diverse histo-
rische verenigingen onderschrijven dit nog eens.

Bij de werkconferenties Cultureel en Industrieel
Erfgoed van de dienst Welzijn werden veel acti-
viteiten op het gebied van monumentenzorg
aangehaald. De afdeling Wonen & Monumenten
heeft met haar werkzaamheden dan ook aanslui-
ting gezocht bij de resultaten die naar voren zijn

gekomen en die zijn verwerkt in de Cultuurnota.
Daaruit kwamen nog eens de ideeën om met het
ontwikkelen van het toerisme te denken aan het
bezienswaardig maken van het industrieel erf-
goed. Tevens was er de wens om beschrijvingen
bij historische gebouwen aan te brengen.

Monumentenzorg staat voor het behoud van de
cultuurhistorische waarden en het versterken
van de identiteit van de stad. Daarbij komen
onder andere de omgang met monumenten, his-
torisch belangwekkende omgevingen en archeo-
logische vindplaatsen aan de orde. Vanuit histo-
risch perspectief past het niet om het geheel te
bevriezen. Dat er met de historisch waardevolle
bebouwing zorgvuldig dient te worden omge-
sprongen, staat hierbij buiten kijf. Maar het
moet mogelijk zijn om panden aan te passen aan
moderne gebruik- en woonwensen. De beste
bescherming voor een monument is een functie,
want alleen als een pand gebruikt wordt, zal het
ook worden onderhouden. Bij aanpassingen en
wijzigingen zal echter gelet worden op het
behoud van het historisch karakter en een zorg-
vuldige inpassing. Hierbij gaat het er niet om
dat bij een restauratie alles terug gebracht dient
te worden in de oorspronkelijke staat. Dit zou
ook in tegenspraak zijn met het leefbaar/bruik-
baar houden van een monument.

Op stedebouwkundig gebied zorgt een overwo-
gen inpassing binnen de planvorming voor
samenhang tussen de historische panden en hun
omgeving, en voorkomt het ontstaan van eiland-
vorming. Om in een gebied de aanwezige cul-
tuurhistorische waarden mee te kunnen nemen
in de planvorming, dienen deze waarden in
kaart te worden gebracht. Zo kan een goede
integrale beleidsafweging plaatsvinden.
Momenteel wordt er dan ook in samenwerking
met de historische verenigingen binnen
Zaanstad gewerkt aan zo'n Cultuur Historische
Waardenkaart.
In situaties waarbij monumenten of archeologi-
sche vindplaatsen bedreigd worden met vernieti-
ging, is onderzoek en documentatie wenselijk.
Een goed voorbeeld van geslaagd onderzoek
zijn de opgravingen in Assendelft en het bouw-
historisch en archeologisch onderzoek aan de
Hogendijk. Het bodemarchief kan gezien wor-
den als één groot monument. Door tijdig in te
spelen op archeologische vindplaatsen kunnen
deze in de planvorming worden meegenomen.
Zo kan vernietiging eventueel worden voorko-
men of anders kan voldoende tijd en ruimte
gegeven worden voor onderzoek. Het gaat daar-
bij om zowel archeologisch als bouwhistorisch
onderzoek.

Michiel Enderman
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De Zaanse Klop
door Joke Runeman

De Zaanse Klop is gearriveerd. Het 25-jarig
jubileum is voor Zaanstad aanleiding geweest
een eigen betaalmunt ter waarde van vijf gul-
den te introduceren. Eigenlijk zijn het zeven
verschillende geldstukken. Elke voormalige
Zaangemeente heeft namelijk een eigen uitga-
ve waarop het vroegere gemeente-wapen en
een bijzonder kenmerkend, maar vooral fraai,
horizonelement is afgebeeld. De munt- of keer-
zijde is gemeenschappelijk en hiervoor liet de
ontwerper zich inspireren door het lied dat is
geschreven ter gelegenheid van het jubileum.

Officiële proclamatie
Op 20 maart jl. is de munt op feestelijke wijze
geïntroduceerd in elke voormalige
Zaangemeente. Dit gebeurde na een 'officiële'
proclamatie door de burgervader in één van de
huis-aan-huisbladen. Het bijzondere van de
munt is dat deze niet alleen een collectersitem
is. Elke Zaanse Klop is tot eind september 1999
in de gehele gemeente een geldig betaalmiddel.
De munt is verkrijgbaar en inwisselbaar bij alle
banken in de gemeente, met uitzondering van de
Postbank, en verder bij veel winkeliers, horeca-
bedrijven en een aantal openbare instellingen.
Voor de echte liefhebber is er trouwens goed
nieuws. Naast de oplage in koper-nikkel is er
ook een zilverset in cadeauverpakking verkrijg-
baar.

De Klop
De kenners weten het natuurlijk, maar voor
velen is nieuw dat de benaming 'klop' is ont-
leend aan de muntgeschiedenis. In vroeger tij-
den werden munten door de overheid voorzien
van een instempeling of 'klop'. Door deze han-
deling kon de munt binnen een bepaalde stad of
provincie weer in circulatie worden gebracht.
Ook was het daardoor mogelijk de munt van
waarde te veranderen. Op de zeven voorzijden
van de nieuwe munt is zo'n klop aangebracht.
Deze heeft de vorm van een vierkantje waarop
het voormalige gemeentewapen van de zeven
kernen van Zaanstad is aangebracht. De eigen
identiteit van Assendelft, Koog aan de Zaan,
Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam
en Zaandijk is hiermee in het ontwerp bena-
drukt.

Bindend element
Naast de gemeenschappelijke muntzijde en de
voor iedere woonkern kenmerkende beeldenaar-
zijde heeft de ontwerper ook een bindend ele-
ment in de munt aangebracht. Daar waar het
voormalige wapen leeuwen bevatte, is een hart
opgenomen. Daarnaast toont elk van deze zijden
een deel van het wapen van de jarige gemeente.
Als een kleine puzzel vormen zij samen het
wapen van Zaanstad.

Margriet Eshuijs
Tijdens de opening van het jubileumjaar vond
de première van het Zaanstadlied plaats.
Margriet Eshuijs vertolkte het lied, bijgestaan
door een gelegenheidskoor bestaande uit meer
dan 150 personen. Met behulp van de coupletre-
gel 'Zaanstad, Zaanstad, top van de Randstad,
waar zeven harten kloppen als een' is de klop
uiteindelijk een echte 'Zaanse' klop geworden.

De Zaanse Klop werd ontworpen door de
beeldhouwer en muntontwerper Eric Claus.
Ooit won hij een door de Vereniging voor
Penningkunst uitgeschreven wedstrijd.
Sindsdien heeft hij talloze munten en
penningen gemaakt, waaronder de allereerste
vijftig guldenmunt van 1982 en het zilveren
tientje in 1996.

Gegevens:
Nominaal: 7 x l Zaanse Klop
Waarde: 7 x f. 5,—
Metaal: koper-nikkel
Legering: 75/25
Gewicht: ca. l O gram
Diameter: 30 mm.
Oplage: 10.000 sets
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Aanwinsten van het gemeentearchief Zaanstad
door Dirk Rönitz, gemeentearchief Zaanstad

Het gemeentearchief verkrijgt vaak mooie aanwinsten waar niemand weet van
heeft. Het leek ons daarom een goed idee de meest vermeldenswaardige aanwin-
sten onder de aandacht van de ANNO -lezers te brengen. In deze nieuwe rubriek
zal het gemeentearchief voortaan geregeld een of meer saillante, recente aanwin-
sten nader toelichten.
Dit keer een bijzondere aanwinst voor de
Topografisch-Historische Atlas. Het betreft een
prentbriefkaarten-album van Krommenie.
Toen ik in november 1998 de catalogus van 'Van
Gendt's Book Auctions' doornam, trof ik daarin
een interessante prent van 'het Padlaan' te
Krommenie aan en een prentbriefkaarten-
album, eveneens Krommenie betreffende.
Nu heeft het archief al een aardige prentbrief-
kaartenverzameling, dus ging mijn aandacht in

eerste instantie uit naar de prent. Bij bezichtiging
in het veilinghuis viel de prent echter tegen. Het
toeval wilde dat ik daar een kennis tegenkwam
die mij de tip gaf om toch eens te kijken naar het
prentbriefkaarten-album. Toen ik het bewuste
album zag, kreeg ik al meteen het gevoel dat het
iets bijzonders was. Bij het doorbladeren werd dit
voorgevoel bevestigd. Gelukkig lukte het me, een
paar dagen later, dit album tijdens de veiling voor
het archief aan te schaffen.

Een afbeelding uit het prentbriefkaarten-album
van Krommenie, gemaakt in J860 door de
kunstschilder Klaas van Vliet in de lanen bij
Assumburg in Heemskerk

Achterzijde van
de hierboven
afgebeelde prent
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Een afbeelding uit het
prentbriefkaarten-album
van Krommenie

De achterkant van de
hierboven afgebeelde
prentbriefkaart uit 1914.
De tekst is van Jan Ploeger

Eenmaal in bezit van het album, was ik razend
nieuwsgierig hoeveel nieuwe plaatjes dit voor
onze collectie zou opleveren. Dat was boven ver-
wachting. Van de 454 prentbriefkaarten hadden
we er slechts 130 in onze eigen collectie.
Het merendeel was dus nieuw.
Ook wilde ik graag iets meer weten over de oor-
sprong van de afbeeldingen en ging op zoek. Via,
via kwam ik bij de heer Dik van Vliet in
Krommenie terecht. Voor een aantal lezers wel-
licht een bekend persoon. Hij is particulier
verzamelaar van foto's en prentbriefkaarten.
Samen hebben we het album doorgenomen en
daarbij viel een aantal zaken op:

- een aantal afbeeldingen is afkomstig van een
familielid van hem: de kunstenaar en fotograaf
Klaas van Vliet uit Krommenie;
- er zitten veel prentbriefkaarten in van
P.de Jong: een verzamelaar die, in ieder geval
een deel van de collectie van Klaas van Vliet
heeft overgenomen;
- de jongste kaart is gedateerd ca. 1940, het
album is dus waarschijnlijk van voor die tijd.
- de kaarten zitten op een wat ontoegankelijke
wijze door elkaar;
- het album heeft een manier van opbergen
waardoor je de kaarten er niet zo snel uit haalt
of in een andere ordening gaat opbergen.

^ t t ï M |\^ 5 K%J % I •, 4 V. 4 Ou
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De Woosnap
Een hoosvat werd vroeger door Zaankanters een woosnap genoemd.
Door de woosnap zo af en toe te gebruiken werd een lekke boot voor zinken
behoed. Gaat de Zaanstreek naar de haaien, of heeft hozen nog zin?

Met enige verbazing heb ik in het laatste num-
mer van ANNO (december 1998, nummer 148)
de filippica van Klaas Woudt gelezen over het
bezwaar van de Zaanse historische verenigingen
tegen het het voorstel om op het weiland tussen
bakkerij De Duivekater en pakhuis De Lelie een
stenen Verkademuseum annex fabriek te bou-
wen. Ik heb er begrip voor dat dit oordeel op
het eerste gezicht velen bevreemdt. Want waar-
om zouden de oorspronkelijke aquarellen uit de
bekende Verkade-albums niet op de Zaanse
Schans tentoongesteld mogen worden? Ik denk
dat alle Zaankanters dat graag gerealiseerd zou-
den zien. Met enige goede wil moet dat toch
mogelijk zijn.

De bezwaren zijn drieërlei en richten zich tegen:
- het bouwen in steen
- het bouwen in het bewuste weiland
- het bouwen van een fabriek binnen het terrein

van de Zaanse Schans

uitbreiden, vreesde de daar wonende huisarts
geluidsoverlast en maakte, overigens tever-
geefs, bezwaar tegen de bouw. Na de ingebruik-
name van de fabriek bleek het doktersgezin al
om zes uur door het oorverdovende lawaai van
de smeden gewekt te worden. Slechts na een
rechtzaak bij de Hoge Raad kon de dokter het
aanbrengen van dubbele ramen bij de fabriek
afdwingen.

Toen in de periode 1880 - 1900 tientallen nieu-
we bedrijfjes door startende jonge fabrikanten
werden gesticht, begonnen deze meestal op een
Zaanerf achter een woning. Roet en stank joe-
gen de buren weldra op de vlucht. Aldus ont-
stonden de meeste fabrieken en fabriekjes langs
de oevers van de Zaan en werd de kiem gelegd
voor het in deze eeuw steeds slechter wordende
woonklimaat in de Zaanstreek, door de vermen-
ging van woningen en fabrieken.

De Zaanse Schans toch wil het bouwen van
houten woningen te midden van molens, pak-
huizen en boerenbedrijvigheid, zoals het zich
ontwikkeld heeft in de periode 1600 - 1850,
voor het nageslacht vastleggen. Daardoor is het
bij deskundigen al wereldwijd bekend. Een
overeenkomstige aanleg is alleen te vinden op
het eiland Kizhi in het Onegameer, ten noorden
van Sint Petersburg, waar elders bedreigde hou-
ten panden en kerken zijn herbouwd. Het eiland
staat inmiddels op de werelderf goedlij st! De
historische verenigingen willen aan dit uit-
gangspunt vasthouden. Dus geen stenen pand en
niet bouwen ten koste van het agrarisch gebied
ten oosten van de huidige bebouwing. In het
verleden heeft het bestuur van de Zaanse
Schans de herbouw van de "villa Rome" op de
Schans op deze gronden terecht belet.

Het bezwaar tegen de bouw van een fabriek op
de Zaanse Schans vraagt een uitgebreidere uit-
leg. Toen de Zaanse nijverheid zich voorname-
lijk nog in windmolens afspeelde, was een
molen in de nabijheid van woningen weinig
hinderlijk, hoewel "stinkerijen" zoals traankoke-
rijen, stijfselmakerijen en lakstokerijen, alleen
ver van de woningen mochten worden opge-
richt. Toen in de jaren zeventig van de vorige
eeuw fabrikanten uit Wormerveer hun pel- en
oliemolens 'verstoomden', konden ze zonder
bezwaar langs de Noorddijk en langs de
Veerdijk in Wormer hun hoge stenen fabrieken
en pakhuizen bouwen, want daar woonden geen
mensen. Soms liep het echter anders. Toen de
blikfabriek aan de Padlaan in Krommenie wilde

In dezelfde periode werden elders afzonderlijke
terreinen voor fabrieksbouw bestemd. Na het
graven van het Noordzeekanaal in 1876 werden
in Amsterdam speciale haventerreinen met pak-
huizen ingericht, terwijl in Umuiden naast het
Staatsvisserhavenbedrijf een zorgvuldig verka-
veld industrieterrein werd aangelegd voor de
bouw van koelhuizen en visverwerkende indus-
trieën. In Zaandam werd in 1911 de Nieuwe
Zeehaven aangelegd, maar Zaanse industrieën
vestigden zich daar niet, noch werden ongunstig
gelegen fabrieken langs de Zaan naar de oever
van de nieuwe haven verplaatst. Het duurde tot
1923 voordat C. Bruynzeel Sr. daar zijn hout-
verwerkende industrie vestigde. In de periode
tussen de beide wereldoorlogen ontbrak het de
Zaanse plaatselijke overheden aan het inzicht,
dat speciale industrieterreinen ingericht moes-
ten worden en zo bleef de funeste vermenging
van wonen en werken voortwoekeren. Tot
welke ongerijmde toestanden dit kon leiden,
blijkt uit de ligging van de verffabriek van A.
Sabel en de naastgelegen levensmiddelenhandel
van Simon de Wit te Zaandam. Beide bedrijven
waren te water goed bereikbaar, maar zij waren
daarentegen slechts via twee nauwe stegen, de
Schipperssteeg en de Haagsesteeg, met de
Westzijde verbonden.

De Tweede Wereldoorlog bracht hierin verande-
ring. Bij de herbouw van de verwoeste steden
Rotterdam, Middelburg, Arnhem en Velsen eiste
de rijksoverheid de scheiding van wonen en
hinderlijke industrie. Ook in de Zaanstreek wer-
den nu industrieterreinen aangelegd.
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Terug naar de Zaanse Schans. Een tijdens de
oorlog aan de firma Nicolaas Wit verleende ver-
gunning voor de bouw van een cacaofabriek op
het achtererf van Lagedijk 72 te Zaandijk, was
oorzaak, dat een aantal verontruste plaatsgeno-
ten, zoals Job Duyvis, Johan Groesbeek, Wim
de Boer en Evert Smit de stichting Zaans
Schoon oprichtten. Uit overleg met de plaatse-
lijke overheden bleek, dat sloop van fraaie hou-
ten panden door de noodzakelijke uitbreiding
van fabrieken vooralsnog niet te vermijden viel.
De enige oplossing was overplaatsing van de
panden naar een braak terrein, hetgeen in 1961
leidde tot de aanleg van de Zaanse Schans. Het
moet in hoge mate gewaardeerd worden, dat de
Zaanse overheden, vooral door de inspanningen
van wethouder Dirk Metselaar, het mogelijk

maakten dat zowel de cacaofabriek van Nic. Wit
in de Gortershoek, de stenen fabriek "de Haan"
op het molenwerf van de Grootvorst en tenslotte
de cacaofabriek van T. Oly & Co, aan de
Lagedijk naast de Julianabrug, werden gesloopt
dan wel verplaatst. Hierdoor is door veler inzet
het waterfront van de Zaanse Schans met dat
van de Gortershoek het fraaiste dorpsgezicht
van onze streek. Men moet er niet aan denken
dat deze drie stenen fabrieken het unieke water-
front van Zaanse Schans en Gortershoek nog
zouden verstoren. Met de bouw van een
Verkademuseum annex fabriek (10 meter hoog
met een schoorsteen van 17 meter) zouden we
weer in de vooroorlogse fout, de vermenging
van wonen en industrie, vervallen.

J. Schipper

Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Poldernederlands en Zaans
Dr. J. Stroop, woonachtig in Zaandam en ver-
bonden aan de Universiteit van Amsterdam als
hoofddocent Nederlandse Taalkunde, heeft
onlangs landelijk de aandacht getrokken met
zijn 'ontdekking' van wat hij het
Poldernederlands heeft genoemd. Onder deze
taalvariant verstaat hij een ontwikkeling naar
een nieuwe uitspraak van enkele tweeklanken
zoals de aa, ui, ij en ei. Bij de liefhebbers van de
Zaanse volkstaal klopt dan het hart sneller, want
ook in deze streektaal is de bijzondere uitspraak
van de lange klinkers algemeen bekend. In het
Poldernederlands wordt volgens Stroop afgewe-
ken van het ABN (Algemeen Beschaafd
Nederlands). Stroop ziet sociale omstandighe-
den als oorzaak. Vroeger kon men zich door
taalgebruik onderscheiden in rang en stand. De
bovenlaag sprak per definitie 'beschaafd'. In een
egalitaire samenleving aldus Stroop doet het er
niet toe hoe iemand praat zolang je hem of haar
maar verstaat. Nivellering betekent dat de taal
van de een niet minderwaardig wordt geacht aan
die van een ander. Door de informele omgang
die wij nu kennen verdween de noodzaak om
ABN te spreken en zal z.i. het ABN daarmee
zelf verdwijnen!
Er is nog een vergeefse poging geweest het
ABN te redden door deze te vervangen door de
term 'Standaardnederlands'. Volgens de
Zaandamse geleerde is er na 350 jaar een eind
gekomen aan een taalbeleid die van hogerhand
uit was op uniformering van de taal met het
Hollands als standaard. De overheid doet er
niets meer aan, en het onderwijs evenmin.
Iedereen gelijk, dus ieders taal gelijk? Zo een-
voudig is het ook weer niet. Er is een variëteit

in opmars. Hoe dit mogelijk is, moet de belang-
stellende maar nalezen. Hier alleen enkele voor-
beelden van de nieuwe uitspraak: mei of mij
verandert in maai, vrijheid in fraaihaaid, vrouw
in vraauw, uithoek in authoek, fout in faaut, huis
in haus, open in oupen. Al langer is bekend dat
de gewoonte bestaat tot gelijkschakeling van s
en z, van f en v, en van ch en g (naar het stemlo-
ze toe). De positie van de r is helemaal drama-
tisch, deze medeklinker wordt op wel tien ver-
schillende manieren uitgesproken. Denk niet dat
het om plat spreken gaat, want deels gaan die
wijzigingen volgens Stroop uit van ontwikkelde
mensen, vooral van hoog opgeleide vrouwen.
De natuurlijke neiging tot verlaging van lange
klinkers en tweeklanken dringt verder op (de
'kauwgomkaak'). Het Engels is ons al eeuwen
voorgegaan; die taal kent allang house (=haaus),
wife (=waaif) en are (=aaa). In de 16e eeuw
hadden de sprekers van West-Germaanse talen
nog ongeveer dezelfde uitspraak; nu, luidt de
theorie, volgt het Nederlands het voorbeeld van
het Engels en Duits in dit opzicht.
En wie het ABN als het juiste beschouwd zal
nog ergere dingen moeten ondergaan: hun als
onderwerp (hun doen het) i.p.v. zij; ze heb dat
gekregen (i.p.v. heeft); je kan i.p.v. je kunt, enz.
Wie het niet gelooft moet eens goed luisteren
naar sprekers en zangers op radio en televisie.
In de Hollandse plattelandsdialecten treft men
de aai om dezelfde reden aan (de verlagingsten-
dendens). In het West-Fries is het stadium van
het Engels in de uitspraak allang normaal (mois-
sie i.p.v. meisje). Dr. G.J. Boekenoogen is in 'De
Zaanse Volkstaal' uitvoerig ingegaan op de uit-
spraak. In het Zaans klinkt of klonk de ij en ei
als ai, de ui als oi. Korte klinkers worden soms
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lang aangehouden (met een zangerige dreun).
Stroop laat zich overigens niet uit over ons dia-
lect.
Het boekje Poldernederlands. Waardoor het
ABN verdwijnt, door Jan Stroop, laat zich prettig
lezen. Het verscheen vorig jaar bij Uitgeverij
Bert Bakker en kost f 24,90.

Zuiderzeemusea
Van zustervereniging Vrienden van het
Zuiderzeemuseum werden twee fraaie boekjes
ontvangen die de geschiedenis van de twee
musea in Enkhuizen behandelen. Na langdurige
verbouwing is het binnenmuseum weer open
voor het publiek. In de mooie helft van het jaar
kan men ook het buitenmuseum bezoeken (met
enkele Zaanse huizen waaronder dacht ik
Lagedijk 156 uit Zaandijk). In Een cultuur valt
droog wordt de voorgeschiedenis van het ont-
staan van het Zuiderzeemuseum tussen 1916 en
1950 behandeld. Het steeds meer uitgebreide
binnenmuseum bestaat nu vijftig jaar, het bui-
tengebied kreeg zijn beslag in 1983. Het
instandhouden op twee lokaties van deze rijksin-
stelling was kostbaar en gaf veel problemen die
nu hopelijk overwonnen zijn. Hoe de bouwhis-
torie is van het mooie binnenmuseum kan men
lezen in Een Museum voor mensen over mensen,
uitgegeven in 1998 door SDU (in de handel).
Beide boekwerken behandelen derhalve niet de
voorwerpen en panden die te bezichtigen zijn
maar de museale geschiedenis. Nadere inlichtingen
bij Vrienden van het Zuiderzeemuseum, postbus
146, 1600 AC Enkhuizen, tel.0228 -351260.

Zaanse geslachten
In deze rubriek worden boekuitgaven met
betrekking tot Zaanse geslachten steeds geme-
moreerd. Te melden valt Familie Joosten, vijf
eeuwen in en buiten de Zaanstreek. De tweede
ondertitel luidt: Het voor- en nageslacht van
Krijn Willemsz Joosten, alias Willem Joosten.
Het fraai gebonden boek van ruim 200 pagina's
is het resultaat van 30 jaar speurwerk. De wor-
tels van deze familie liggen in het weidegebied
ten westen van Zaandam en gaan terug tot de
16e eeuw. In Assendelft leefde toen de schepen
Jan Joosten. Illustraties en foto's zijn aan de
tekst toegevoegd. De samensteller is
Jan W. Joosten, V.d. Woudestraat 41, 1815 VT
Alkmaar. Tel. 072- 5150675.
De naam Beudeker is niet onbekend in de
Zaanstreek. Ze stammen af van de Duitse
Bödekers. De 'Zaanse Stam' is weergeven in de
Genealogie Beudeker, dat als deel II indertijd is
verschenen. In 1947 leefden er 134 Beudekers
waarvan 16 in de Zaanstreek. Nu bezorgde de
heer J.H. Beudeker te Krommenie deel III
(Beudeker-Bohmte Stam). Deze publikatie van
110 pag. bevat naamlijsten en data.

Westzaan in vervlogen jaren
De namen Wilderom en Bruyn zijn bekend als
publicisten van nostalgische fotoboeken met de
titel 'Vervlogen Jaren'. Zij maakten in de afgelo-
pen jaren boeken van Assendelft (3), Koog-
Zaandijk, Krommenie, Westzaan en Wormerveer.

Voor de tweede keer verschijnt een Westzaan in
vervlogen jaren. 150 foto's uit de jaren tussen
'40 en '60 geven het dagelijks leven en de men-
sen weer van het dorp. Het bestellen gaat telefo-
nisch in zijn werk, na 18.00 uur. Als u er dertig
gulden voor over heeft, belt u even 628 3444
(Bruyn) of 687 4002 (Wilderom).

Verenigingen in Jisp
Er moeten op dit moment in het Zaanse dorp
Jisp, deel van de gemeente Wormerland, 25 ver-
enigingen bestaan. Dat is nogal wat op een
gering getal inwoners. Er hebben in het verleden
meer verenigingen bestaan die de tijd niet heb-
ben overleefd of waarvan het doel was achter-
haald. Wat het laatste betreft heeft J.Klopper
Jbz. gemeend ze aan de vergetelheid te moeten
ontrukken door ze in kaart te brengen. Hij maakte
een overzicht van Opgeheven verenigingen te
Jisp en daarin kwam hij eveneens tot een getal
van 25 verdwenen organisaties. Allerlei clubs,
instellingen en verenigingen passeren op 166
bladzijden de revue, rijkelijk voorzien van
afbeeldingen en documentatie. Voor een toe-
komstige historicus van het sociaal-culturele
leven van het aangename dorp een schat aan
materiaal.
Ik heb Klopper als aartsverzamelaar van lokale
gegevens al eens de lof toegezwaaid en wel bij
zijn machtig overzicht van de meestal vergeten
namen van akkers en sloten in Wormer, Jisp en
Neck (zie ANNO 1961, december 1996 nr 140).
Dit in memoriam voor de verenigingen kent
overigens een oplaag van 10 stuks zodat het dui-
delijk is dat u voor raadpleging het werk moet
bekijken in de bibliotheek van het gemeentear-
chief van Zaanstad.
Een niet-opgeheven vereniging in Jisp is de
amateurtoneelvereniging Herleving die vorig
jaar een eeuw bestond en nog zeer actief is. De
vereniging beschikt nog over een vaandel (uit
1902). Het honderdjarig bestaan zorgde voor
een jubileumboek, rijk geïllustreerd met bijna
200 bladzijden op klein formaat. De titel:
Honderd jaar een beleving. Toneelvereniging
Herleving 1898-1998. Met het overzicht van
alle gespeelde toneelstukken en leden, en vele
andere gegevens is het indirect tevens een
dorpsgeschiedenis van de 20e eeuw. In het voor-
woord kan men lezen: amateurtoneel heeft meer
een sociale functie dan 'hang naar stadse cul-
tuur'.

Aangekleed gaat uit
De streekkleding en cultuur in Noord-Holland
tussen 1750 en 1900 is het onderwerp in
Aangekleed gaat uit, welke titel verwijst naar
een oude zegswijze over de speciale kleding die
men aantrok als men feestelijk uitging. Deze
studie geeft de ontwikkeling aan van de kledij
en sieraden van de sociale bovenlaag en van de
lagere klassen uit de vroegere standenmaat-
schappij, een bijzonder sociaal-cultureel beeld
van die interessante tijd in onze provincie. Het
is een soort handboek voor kostuumgeschiede-
nis, met beeldmateriaal gebaseerd op nieuw
bronnen-onderzoek. Het laatste is niet eenvoudig
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want de kleding zelf is meestal niet bewaard
gebleven. Zo werden boedellijsten uit de
Zaanstreek nagezien op textiellijsten. De aan-
duidingen uit die tijd moesten dan nog 'vertaald'
worden. Het Zaanse 'varkensoortje' bleek het
Franse manche en éventail te zijn, een manchet
aan een vrouwenjak. De schrijfster,
M.Havermans-Dikstaal, noemt enkele speciali-
teiten van de Zaanse kledij: invloed van de
doopsgezinde levensopvatting die uitingen van
rijkdom binnen de perken hield; de verschillen
rond het jaar 1800 tussen de manier van kleden
tussen de behoudende middenklasse en de
koopmanslaag; de aparte hoofdtooi en de gewe-
ven stroken kant op mutsen die alleen in de col-
lectie van het Zaans Historisch Museum zijn
teruggevonden. Het fraaie boek is voor f 60,- in
de handel.

Diversen
* 125 jaar Winter in Assendelft is een jubi-
leum-uitgave van de IJsvereniging Assendelft

die in 1995 125 jaar bestond. Het fraai gebon-
den boekje van 150 pagina's, natuurlijk voorzien
van veel foto's, werd samengesteld door Wietze
van der Veer.
* Het nieuwe Zaans Museum gelegen aan de
Zaanse Schans had als eerste tijdelijke tentoon-
stelling het onderwerp de grond waarop de
Zaankanters leven. Als presentatie van museum
kwam een boekwerk uit, getiteld De dubbele
bodem. Verkenningen op en onder het maaiveld
van de Zaanstreek. De schrijver is Frits David
Zeiler, met bijdragen van zeven anderen over
verschillende aspecten van de bodem. Het boek
is een instructieve geschiedenis van de Zaanse
moeilijke bodem, o.a. met getekende dwarspro-
fielen van 3.000 voor Christus tot heden.
Toegevoegd is nog een serie geëxposeerde foto-
portretten van levende Zaankanters, wat met het
eigenlijke onderwerp van het boek niets van
doen heeft. Uitgever is Inmerc b.v. te Wormer
samen met het Zaans Museum. De prijs is
slechts f 25,-. Aanbeveling overbodig!

Wandelende meisjes uit Alkmaar
in begin 19e-eeuwse kleding met
kap en hoge taille.
Voor de Zaanstreek te stads ?
(Uit 'Aangekleed gaat uit')
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Kroniek
door Annemieke Emond

Drie maanden de Zaanstreek, samenge-
steld uit Dagblad Zaanstreek en de
Zaanse weekbladen.

5 november
Er werd een begin gemaakt met de
bouw van Saendelft, overigens vóór het
officieel slaan van de eerste paal (24
november).

6 november
Waterschap De Waterlanden gaat de
Poelsluis opknappen. De Poelsluis
vormt de verbinding tussen de Zaan en
de Poel/het Zwet.

De Poelsluis tussen Zaan en Zwet
in Wormer

14 november
Archeologen van de Universiteit van
Amsterdam ontdekten een scheepshel-
ling van voormalige werven aan de
Hogendijk te Zaandam. De archeolo-
gen, die de ontdekking bij toeval deden,
spreken van een unieke gebeurtenis
omdat de helling zo goed zichtbaar is.
Men schat dat de helling uit de periode
rond 1580 stamt. De volgende weken
zouden talrijke bodemvondsten in de
omgeving van de helling worden
gedaan.

De vindplaats van de scheepshellingen
aan de Hogendijk te Zaandam

19 november
Een nieuw aanbouwplan voor de her-
vormde kerk in het centrum van
Oostzaan werd goedgekeurd door de
monumentencommissie. De bedoeling
is een halve maan om de zuidzijde van

de kerk te bouwen, en een twee meter
diepe ruimte in de grond. Tegen een
eerder bouwplan maakten veel mensen
bezwaar omdat de uitbreiding het zicht
op de kerk zou ontnemen.

24 november
Gemeente Zaanstad wil vier panden
kopen aan de Oostzijde te Zaandam
waaronder het gebouw De Bond. De
panden moeten 1,1 miljoen gulden kos-
ten. De gemeente wil de gebouwen
kopen om verder te kunnen gaan met de
ontwikkeling van de Oostzijde. Er wor-
den al jaren wooncomplexen gebouwd
op vrijkomende fabrieksterreinen aan
de Zaan. De aankoop moet nog worden
goedgekeurd door de commissie econo-
mische zaken en de gemeenteraad.

De trieste overblijfselen van het rooms-
katholieke verenigingsgebouw De Bond
aan de Oostzijde te Zaandam

24 november
Wethouder D. Sanders bracht slecht
nieuws op de druk bezochte openbare
vergadering van Rooswijks Belang te
Zaandijk. De bouw van honderdvijftig
bejaardenwoningen op de plek van de
voormalige middelbare school zal ten
koste gaan van de geplande ijsbaan van
schaatsvereniging Willem Barentsz-
Thialf. De wethouder zegde namens de
gemeente Zaanstad toe samen met de
leden op zoek te gaan naar een andere
locatie voor de ijsbaan.

24 november
De Vereniging Ongeschonden Behoud
Westzijderveld (OBW) verzet zich fel
tegen het plan van B. en W. van
Zaanstad om dwars door het veld van

Westzaan naar Zaandam een fietspad
aan te leggen. In het verleden protes-
teerden de leden van de vereniging met
succes tegen een dergelijk fietspad. De
provincie verbood toen de aanleg.

25 november
Ongeveer achthonderd belangstellen-
den, onder wie veel toekomstige bewo-
ners, zagen toe hoe de wethouders
M. Horselenberg, P. Kroesen-Van
Gelderen en D. Sanders, en R. Harders
(GEM), en H. Sanders (Oban) de eerste
paal voor de nieuwe woonwijk
Saendelft met vereende krachten de
grond in sloegen.

9 december
De renovatie van het Koogerpark te
Koog aan de Zaan gaat voorspoedig.
Een groot aantal bomen werd gekapt en
de grond is omgeploegd. In de toekomst
is het streven meer fleur en kleur in de
begroeiing aan te brengen. De ijsbaan
werd opgeknapt en als het gaat vriezen
kan er vanaf 15 december op worden
geschaatst. Men hoopt in mei 1999
klaar te zijn

Het Koogerpark in Koog aan de Zaan
tijdens de opknapbeurt

9 december
De voormalige LBO-school Sancta
Maria l aan de H. Gerhardstraat te
Zaandam werd gesloopt. Op de vrijko-
mende grond komt een gebouw met
appartementen, seniorenwoningen en
kantoren.

12 december
Bestuursvoorzitter C. Vrouwe van
woningstichting De Arbeid te
Wormerveer zei tijdens een bijeenkomst
naar aanleiding van het slaan van de
eerste paal van de Kruisbuurt: „We
moeten stedelijk gaan." Om in aanmer-
king te komen voor rijkssubsidie moet
bij nieuwbouw in de stad een totaalpak-
ket worden aangeboden. Dit kan de

1457



woningstichting niet alleen. Daarom
werd hulp gezocht (en gevonden) bij de
gemeente Zaanstad. Beide investeren
zo'n anderhalf miljoen gulden in het
buurtje.

12 december
Het Zaantheater is open! In aanwezig-
heid van koningin Beatrix werd de
doop van het nieuwe theater een feeste-
lijke plechtigheid met diverse optredens
en een spektakel dat buiten werd opge-
voerd door leerlingen van de IVVO-
school uit Wormerveer. Na de optre-
dens werden de architecten Paul
Carree, Willem Wester en Jan Zijlstra
samen met enkele medewerkers van het
theater voorgesteld aan de koningin.

Het nieuwe Zaantheater, gezien vanaf
de Voorzaan

van alle gemeenten in het
Noordzeekanaalgebied het 'protocol
voor samenwerking in de regio', waarin
werd vastgelegd dat ze elkaar zullen
helpen bij het opzetten en uitbaten van
bedrijventerreinen.

18 december
Het kruispunt van de Lagedijk in
Zaandijk en de Guisweg werd voorzien
van verkeerslichten. Het is een ver-
keersafhankelijke installatie; daar waar
verkeer staat te wachten wordt eerder
groen licht gegeven.

19 december
Het oude pandje op de Gedempte
Gracht te Zaandam waarin ooit sigaren-
magazijn 'De Jager op de Gracht' was
gevestigd, werd gesloopt. Er komt een
modern gebouw voor terug.

22 december
De gedenknaald voor C. Corver van
Wessem werd na een grondige opknap-
beurt weer teruggeplaatst in het
Volkspark te Zaandam. Houthandelaar
Corver van Wessem deed het park in
1889 ter gelegenheid van zijn veertigja-
rig huwelijk cadeau aan de Zaandamse
bevolking.

'Mercurius-broers' Cees en Roei Woudt.
Zij verzochten architect Jan Goedhart
(FKG) een ontwerp te maken voor uit-
breiding van het pand met een extra
verdieping. De bedoeling is er een
eigentijds kantoorpand van te maken,
dat verhuurd kan worden.

6 januari
Het nieuwbouwplan voor het E3-gebied
in Zaandam gaat het Zwaneneiland
heten. Het Zwaneneiland - ten noorden
van de Westzanerdijk - was de voorma-
lige vuilnisbelt van Zaandam, waar
vroeger veel zwanen te vinden waren.
Er zijn plannen hier in de nabije toe-
komst huur- en koopwoningen te bou-
wen.

6 januari
Het Sacharovplein in de Russische
buurt te Zaandam wordt opgeknapt. De
betegelde muurtjes (kunstwerk van
Floor van Dusseldorp) op het plein
worden verwijderd, omdat ze een
armoedige indruk maken en ernstig ver-
zakt zijn. Het plein wordt opnieuw
vormgegeven naar ideeën van bewoners
uit de Russische buurt. Het Achterschip
van tsaar Peter de Grote, een kunstwerk
van Henk Dil, blijft wel staan.

15 december
Na een urenlange discussie besloten
Provinciale Staten het planologisch
mogelijk te maken dat de agrarische
Wijkermeerpolder over enkele jaren
een industrieterrein met een insteekha-
ven wordt. Het plan maakt deel uit van
het Streekplan Kennemerland.

15 december
In Oostknollendam worden de bruggen
bij de sluis vernieuwd. Het werk zal
zo'n tien weken duren; de bedoeling is
dat er dan weer boten door de sluis
kunnen varen.

16 december
De gemeente Zaanstad liet een extern
bureau onderzoeken of er meer toeris-
me dan alleen naar De Zaanse Schans
en omgeving mogelijk is. Uit dat
onderzoek bleek dat cultuurhistorie,
natuur- en openluchtrecreatie, water-
sport en de veenweidegebieden de toe-
ristische trekpleisters in het gebied kun-
nen vormen. Vier ambtelijke werkgroe-
pen zijn inmiddels bezig plannen voor
deze peilers uit te werken, in de hoop
meer toeristen naar de Zaan te halen.

17 december
Zaanstads wethouder D. Sanders en
Noord-Hollands gedeputeerde H. de
Boer maakten officieel een begin met
het ophogen van de Westzanerpolder.
Even daarvóór tekenden wethouders

De opgeknapte gedenknaald in het
Volkspark te Zaandam

4 januari
De beweegbare brug bij het raadhuis
van Jisp werd ontdaan van zijn bascule
(brugbalans), omdat er noodzakelijk
onderhoud moet worden gepleegd. Men
hoopte de klus in de avond-en nachtelij-
ke uren te klaren en nog in januari te
voltooien.

5 januari
In de schuur van molen Het Pink te
Koog aan de Zaan registreerden vrijwil-
ligers onder deskundige leiding de col-
lectie van het Molenmuseum. De regis-
tratie maakt deel uit van de procedure
die moet leiden tot het verkrijgen van
het museumkeurmerk.

6 januari
Het voormalige gemeentekantoor van
Wormerland aan de Nieuweweg in
Wormer werd verkocht aan de

7 januari
Westzaners proberen met elkaar het
vroegere raadhuis als monument in
stand te houden. Stichting 't Reght
Huys meldt een groeiend aantal dona-
teurs en vrienden. De actie 'Hou 't
Reght Huys uit de kou', om een verwar-
mingsinstallatie te kunnen aanschaffen,
bracht inmiddels al bijna driekwart van
de benodigde 52.000 gulden op. In
december werd de verwarming
geplaatst. De belangstelling om in
't Reght Huys te trouwen of het gebouw
met een andere reden te huren groeit
hierdoor.

8 januari
De gemeente Zaanstad kocht het complex
Genius Klinkenberg aan het
Noordeinde te Wormerveer ten behoeve
van een woningbouwplan.

12 januari
Bij de interne verbouwing van rijksmo-
nument en voormalig weeshuis Huize
Barkeloo te Krommenie, zijn een kelder
en een gemetselde watertank tevoor-
schijn gekomen. Beide blijken dit tech-
nische hoogstandjes te zijn: de kelder
was nog helemaal droog en in de water-
tank stond nog zo'n anderhalve meter
helder water. De bedoeling is om de
vondsten te behouden, maar hierdoor
zal de bouw van vijf appartementen in
het pand wel iets vertragen.
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12 januari
De plannen om in de oude zeepfabriek
van Loders Croklaan (De Adelaar) een
chocolademuseum te realiseren zijn van
de baan. Loders Croklaan wil het pand
nu restaureren en als kantoor gaan
gebruiken. De kosten worden geschat
op zo'n acht miljoen gulden; het plan
kan alleen doorgang vinden als de pro-
vincie in de restauratie van het zeer ver-
vallen fabriekspand bijdraagt.

13 januari
Bij een feest in het Zaantheater ter gele-
genheid van Zaanstads jubileumjaar
bood W. Borger van Stichting Zaanse
Gemeenschap burgemeester R.
Vreeman een tegeltableau aan. Het is
een beeld van het gebied rond de sluis
van Zaandam in 1910. Het plateau
hangt in een van de ruimtes van het
nieuwe theater. De bezoeker kan eerst
via het tableau kijken hoe het was, en
hoeft daarna alleen naar buiten te kijken
om het verschil te zien met 1999.

Het tegeltableau
in het Zaantheater

13 januari
Ook het nieuwe plan voor de aanbouw
van de Grote Kerk in Oostzaan stuit op
bezwaren van een groot deel van de
Oostzaanse bevolking. De stichting
Behoud Oostzaans Erfgoed (BOE ) ver-
zamelde zeshonderd bezwaren tegen
uitbreiding van de kerk.

14 januari
Het nieuw in te richten stationsgebied
van Zaandam zou mogelijk in beeld
zijn als locatie voor een nieuw te bou-
wen gemeentehuis van Zaanstad.

19 januari
Het bezoekersaantal aan het nieuwe
Zaans Museum valt tegen. Sinds de
opening in september bezochten de eer-
ste vier maanden tienduizend betalende
bezoekers het museum, de helft van het
aantal dat nodig is om de exploitatie
sluitend te krijgen (60.000 bezoekers
per jaar). Een werkgroep van het muse-
um buigt zich inmiddels over eventuele
aanpassingen.

20 januari
De Nederlandse Spoorwegen besloten
de verdubbeling van de spoorlijn van
Amsterdam-Sloterdijk naar Uitgeest
niet uit te voeren. De 'Zaanlijn' is zeker
tot 2005 van de baan.

23 januari
Verfmolen De Kat krijgt een nieuwe
rieten jas. De gelegenheid wordt aange-
grepen om ook wat ander klein onder-
houd aan de molen te verrichten.

23 januari
Woningcorporatie Saenwonen gaat 24
huizen aan de Belgischestraat te
Zaandam slopen. Een noodzakelijke
renovatie voor de woningen uit 1920
zou de huren onaanvaardbaar hoog
maken voor de huidige bewoners. Voor
deze mensen wordt een sociaal plan
opgesteld: ze krijgen een vergoeding en
een ander huis aangeboden.

25 januari
De gemeente Zaanstad gaf toestemming
voor bouwplannen van Stichting De
Volkswoning te Krommenie voor zeven
woningen aan de Uranuslaan en zeven
woningen aan de Provincialeweg op de
plek waar de afgebrande discotheek
Vegas stond.

26 januari
De Dienst Stadsontwikkeling Milieu en
Beheer (DSMB) van de gemeente
Zaanstad deed onderzoek naar de
afwikkeling van verkeer in het centrum
van Zaandam. De conclusie: extra par-
keerruimte is dringend noodzakelijk.

29 januari en 30 januari
Het monumentale huis aan het
Noordeinde te Wormerveer, waarin de
nichten van schrijver Cor Bruyn wonen,
wordt wellicht in zijn geheel naar de
Zaanse Schans verplaatst. Dit plan stuit-
te op fel verzet bij de bewoonsters van
het pand en de Stichting FransMars.
Woningbouwvereniging en gemeente-
raad zijn het eens over verplaatsing van
het huis, omdat er een woningbouwplan
ligt waarin geen ruimte is voor het
monument.

De zusters Bruyn, die het pand al 62
jaar bewonen, noopten dat het huis
temidden van de nieuwbouw zou kun-
nen blijven staan. Stichting Frans Mars
wil het pand kopen met aan weerszijden
wat grond. In dat geval zou het huis
kunnen blijven staan met replica's van
Zaanse huizen aan beide kanten. De
stichting wil dit plan zo snel mogelijk
aan de gemeente en de woningbouw-
vereniging voorleggen.

30 januari
Tweede Kamerlid mevrouw S. van
Vliet zet zich in om de oude
Zaandamse Vissershopbuurt te behou-
den. Tijdens een bezoek aan haar adop-
tiewijk zei ze getroffen te zijn door de
schoonheid en sociale samenhang van
de buurt. In de buurt heerst grote onge-
rustheid omdat woningbouwvereniging
ZVH overweegt of de buurt uit 1914
moet worden gesloopt of gerenoveerd.

30 januari
De drie gedemonteerde houten huisjes
uit 1700, die tot december 1997 aan de
Hogendijk te Zaandam stonden, worden
in oude luister hersteld door de firma
Somass uit Wormer. Het gaat om de
panden Hogendijk 9, 11 en het dubbele
woonhuis 13-15. Men hoopt de huisjes
in het eerste kwartaal van 2000 woon-
klaar te hebben.

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.

Het huis van de dames Bruyn aan het
Noordeinde van Wormerveer

1459



Culturele agenda
25 maart tot en met 29 augustus 1999
Zaanse schilderkunst 1600-1950. Ruim 100 schilderijen en prenten werpen een nieuw licht op het Zaanse kunstklimaat door de
eeuwen heen. Werken uit de Gouden Eeuw van o.a. Pieter Saenredam illustreren het begin van de Zaanse kunst, die na drie eeuwen
uitmondt in het expressieve werk van Jaap Stellaart rond 1950. Zaans Museum, Schansend 7, Zaandam.
Open: di. t/m zat. van 10.00-17.00 uur, zondag van 12.00-17.00 uur. Toegang: f 10,-, 65+, CJP en kinderen (4 t/m 11) f 6,-.

april tot en met juni 1999
'Steven Hoogendijk (1698-1788): horlogemaker gedreven door stoom'. Tentoonstelling over de Rotterdamse uurwerkmaker en
promotor van de stoommachine in Nederland. Een keur aan Hollandse staande horloges, tafelklokken, spilhorloges, modellen en
documenten, waaronder een correspondentie met James Watt. Museum van het Nederlandse Uurwerk, Kal verringdijk 3, Zaandam.
Open: dagelijks 10.00-17.00 uur.

4 april tot en met 31 oktober 1999
"De versierde gevel". Tentoonstelling over gevelversieringen in de breedste zin van het woord. Rijper Museum 'In 't Houten Huis',
Jan Boonplein 2, De Rijp. Open: zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur. Door de week: groepen op afspraak.
Kosten: volwassenen f2,-, tot 12 jaar f l,-, MJK gratis.

10-11 april 1999
Nationaal Museumweekend. Inlichtingen: Zaanse VVV, tel. 075-61622-21/6351747.

20 april 1999
Lezing door de heer A. Lagerweij van de afdeling Stadsarcheologie van Amsterdam over aardewerk en steengoed. Georganiseerd
door de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN), afdeling Zaanstreek-Waterland e.o. Expositieruimte Dorpsstraat
370, Assendelft. Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis.

8 mei 1999
Nationale Molendag. Een groot aantal molens is van 10.00-16.00 uur in bedrijf en toegankelijk voor het publiek.
Inlichtingen: Vereniging Zaansche Molen, tel. 075-6215148.

27 juni 1999
Cultuurmarkt. Inlichtingen: Zaanse VVV, tel. 075-6162221/6351747.



Restauratie - Verkoop
van historische bouwmaterialen

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

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

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel : 075 - 61605 18
b.g.g : 06 -52 92 54 28

USP

KLASSIEK.

VAN HOUT,

ALSINANPERE
HOUTSOORTEN.

ACHTERSLUISPOLDER-
RIJSHOUTWEG 3 ZAANDAM
TEL 075-616422 -6164225
FAX 075-6701265

GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

GERARD WIJMA
vastgoedadviezen

"Voor hout en nieuw"

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

van braam • minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55



B O U W B E D R I J F

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

Postadres:
Postbus 130
1530 AC Wormer

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie

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

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

drukwerk nodig? Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed

advies, een scherpe offerte of een heldere presentatie.

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

en uitzetten. Als klant verwacht u duidelijk meerwaarde.

Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.

Door nauwe samenwerking met andere grafische specialisten.

Door ideeën en investeringen, die het beste uit mensen naar

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

In vormgeving, in druktechniek of in afwerking.

Vaak in alle drie tegelijk.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG

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


