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Inhoud
In dit nummer wederom een royale diversiteit aan artikelen. Van het wel en wee van het pand
Oostzijde 42b en de sloop van het karakteristieke pand van De Jager op de Gracht tot de herdruk van
een klassiek boek tot de lange bewonersgeschiedenis van het pand Kalf 54.
Voorts aandacht voor het nieuwe Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland, de nieuwe aanwinsten
van het gemeentearchief Zaanstad en de laatste bedoeninkies in de streek.

1481 Dirk Rönitz doet in zijn
rubriek 'Aanwinsten van het
gemeentearchief Zaanstad'
opnieuw verslag van bijzon-
dere aankopen. Dit maal
aandacht voor de immense
collectie van Rein
Houten.

van

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis 1462,
Bedoeninkies 1480,
Boekennieuws 1483,
Kroniek 1486 en de
Culturele agenda 1488.

1466 Wim Wester gaat nader in op
de historie en de recentelijke
restauratie van het pand
Oostzijde 42 dat ruim een
eeuw geleden werd
gebouwd.

1469 Het onlangs herdrukte hand-
boek over houten huizen van
Sikke de Jong en Herman
Janse is inmiddels uitge-
groeid tot een standaard-
werk. In het artikel van Peter
Roggeveen kunt u lezen hoe
vakmensen over het boek-
werk denken.

1471 Weinigen zullen weten dat
het pand van De Jager op de
Gracht al in 1640 werd
gebouwd. Het pand op de
hoek van de Vinkenstraat is
inmiddels verleden tijd. Het

Annonce
Oude Anno's
Een lid schonk ons een stapel oude Anno's. Het oudste nummer is van februari 1967 (nr. 21), maar
van de jaren zestig en zeventig ontbreken een aantal exemplaren. Vanaf september 1981 (nr. 79) tot
heden is de verzameling vrijwel compleet.
Wij maken hier graag iemand blij mee. Een telefoontje naar 075-6210357 en, tegen een redelijke gift
aan de vereniging, zijn ze van u.

Boeken
Wie kan mij helpen aan het boek 'Gebouwd in de Zaanstreek', geschreven door S. de Jong en
J. Schipper? Ook ben ik op zoek naar het boek 'De Zaansche Volkstaal' van dr. G.J. Boekenoogen.
Peter Roggeveen, telefoon 075-6313897

Telefoon 6402020
Meldpunt bedreigde panden in de Zaanstreek
Stuit u op een situatie die een bedreiging vormt voor een waardevol historisch pand of een dito
buurt? Er is nu een meldpunt om dit door te geven, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Hoe eer-
der wij er bij zijn, des te groter de kans op redding. Dan kunnen we nog iets moois doorgeven aan de
volgende generatie.

werd eind vorig jaar ge-
sloopt. Ge Sombroek was er
als de kippen bij om de
bruikbare houten delen uit
de slopershanden te redden.
Hij doet in zijn artikel ver-
slag van zijn bevindingen.

1475 Jaap van der Horst ging op
bezoek bij Jaap van der
Veen, de directeur van het
in januar i opgerichte
Steunpunt Cultureel
Erfgoed Noord-Holland.
In zijn artikel vindt u de
weerslag van dat gesprek.

1476 Dick Kerssens verdiepte
zich in de bewoningsge-
schiedenis van het perceel
Kalf 54 te Zaandam. Dat
leverde een lange lijst op
van bewoners/eigenaren en
huurders.

Illustratie omslag:
De achterkant (Zaanzijde) van het huis en kantoor van vaten-
handel Evenblij aan het Zuideinde 32 te Koog aan de Zaan,
april 1977. De foto is afkomstig uit de collectie van Rein van
Houten. Over deze collectie, die sinds kort in het bezit is van
het gemeentearchief Zaanstad, meer informatie in het artikel
'Aanwinsten van het gemeentearchief.
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Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
Nieuwe folder
In dit blad vindt u een exemplaar van onze nieu-
we wervingsfolder. Wij willen u vragen ervoor
te zorgen dat deze in handen komt van een van
uw geïnteresseerde familieleden, vrienden of
kennissen.
Onze vereniging staat al een aantal jaren op een
ledental van bijna duizend. Best iets om trots op
te zijn. Maar om meer te kunnen doen, zouden
het er eigenlijk meer moeten zijn en dat kan.
Want juist in deze tijd van grootschaligheid en
globalisering groeit het besef bij de mensen dat
het bijzondere van onze streek te waardevol is
om verloren te laten gaan. Het blijkt in de prak-
tijk dat mensen vaak maar een klein duwtje in
de rug nodig hebben om mee te doen. Dat duw-
tje kan een persoonlijk woord zijn van u, samen
met deze folder. Ga even na wie in uw omge-
ving geïnteresseerd zou kunnen zijn en spreek
hem of haar aan.
Een lidmaatschap cadeau geven kan ook; het
staat allemaal precies beschreven in de folder. .
Over een paar jaar vieren we ons 40-jarig
bestaan en daarbij kunnen we best wat nieuwe
leden gebruiken.

Verslag Algemene
Ledenvergadering
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
op 26 april 1999 in het
Zaans Museum op de
Zaanse Schans.
Algemene mededelingen
Voorzitter Henk Bouman opent de vergadering
en heet iedereen welkom. De opkomst van de
leden is zeer verheugend: circa 110 aanwezigen.
Hij bedankt de heer Koos de Jong voor het
belangeloos ter beschikking stellen van de
accommodatie van het Zaans Museum. Voorts is
er een hartelijk welkom voor de heer
Jan P. Woud die na de pauze een diapresentatie
zal houden.
Er is een bericht van verhindering gekomen van
de heer R. Sman.

Financiën
Penningmeester Piet Cordes licht het financieel
verslag 1998 en de begroting 1999 toe. De finan-
ciële positie is iets teruggelopen, voornamelijk
vanwege hogere kosten dan begroot voor Anno.

De aanwezigen reageren op de post verzendkos-
ten. De suggestie is om bezorging door leden te
organiseren. Een aantal namen van vrijwilligers
daarvoor wordt genoteerd. Het bestuur zal zich
hierover beraden.

De Erfgoedkalender heeft f 2000,- opgebracht.
Voor 1999 is een legaat van f 2.500,- toegezegd.
De financiële stukken vinden goedkeuring bij de
aanwezigen.

De kascommissie bestond dit jaar uit de heren
P. Mars en R. Vet. Ze hebben de boekhouding
controleerd en goedgekeurd. De penningmeester
wordt onder applaus gedechargeerd.
Als nieuw lid voor de kascommissie geeft de
heer P. Bleeker zich op. De heer mr. A. Osinga is
reserve.

Jaaroverzicht 1998
De voorzitter neemt het afgelopen verenigings-
jaar door aan de hand van het jaarverslag. Hij
toont allereerst de nieuwe folder die door
bestuurslid Bart Leusink is ontworpen. De leden
worden opgewekt meer aan ledenwerving te
doen. De folder zal met de volgende Anno wor-
den meegestuurd. Vanuit de zaal worden sugges-
ties gedaan nieuw ingeschreven bewoners van
de streek te benaderen en zich ook meer tot jon-
geren te richten.

Stilgestaan wordt bij het voornemen tot nauwere
samenwerking met de vereniging Zaans
Industrieel Erfgoed en het streven om uiteinde-
lijk tot uitgave van een gezamenlijk blad te
komen.

Ook de achtergronden van de voorgenomen
integratie van de Stichting Zaans Schoon in
onze vereniging worden door de voorzitter uit-
voerig belicht.

Na vragen en discussie over o.a. de fondsen van
Zaans Schoon, de vorm waarin integratie plaats
zal vinden en de rol van de werkgroep Meldpunt
Bescherming geven de aanwezigen te kennen
achter de nieuwe initiatieven van het bestuur te
staan.

Bestuursverkiezing
De bestuursleden Henk Bouman, Piet Cordes en
Wim Wester, die reglementair aftredend zijn,
worden bij acclamatie herkozen.

Rondvraag
Mevrouw S. Klopper vraagt aandacht voor
Wormerland. De Zaanstreek bestaat niet alleen
uit Zaanstad.

Verder is er een vraag over reclame-uitingen op
historische panden. In de discussie licht Piet
Verhoeven toe hoe daar in Alkmaar mee wordt
omgegaan, terwijl Jan Piet Bloem aangeeft dat
Amsterdam in dit verband strakkere richtlijnen
heeft vastgesteld.

Na de rondvraag sluit de voorzitter het eerste
deel van de vergadering.

Zaanse Schilderkunst
Na de pauze waarin de aanwezigen de gelegenheid
krijgen kennis te nemen van de tentoonstelling
'Zaanse Schilderkunst van 1500 tot 1950' vertelt

de heer Koos de Jong in het kort de plannen van
het Zaans Museum.



Daarna volgt een lezing door de heer Jan P.
Woud. De heer Woud is een van de initiatiefne-
mers geweest van de expositie en zijn lezing
heeft als titel 'Van Saenredam tot het geheim van
Cobra'.
Door een wat weigerachtige houding van het
projectieapparaat komen niet alle schilderijen en
schilders van de vorige eeuw tot hun recht. Het
wordt een interessant betoog met veel bekende
en minder bekende namen en schilderijen van
streekgenoten.
De voorzitter dankt de heer Woud hartelijk,
waarna de vergadering gesloten wordt.

Jaaroverzicht Vrienden van het Zaanse Huis 1998
Algemeen
Het bestuur kijkt terug op een goed verenigings-
jaar.
Aandacht werd besteed aan de uitbouw van een
aantal nieuwe activiteiten; de samenwerking
met de cultuurhistorische organisaties in de
regio werd versterkt en er werd gewerkt aan
verbetering van de contacten met de lokale
overheid.

Wij constateren een toenemende belangstelling
voor de cultuurhistorie van onze streek.
Niettemin blijft het aantal leden van onze ver-
eniging stabiel. Dit heeft te maken met de leef-
tijdsopbouw van ons ledenbestand.
Deze zaak verdient aandacht.

Anno
De vier nummers van Anno waren weer het
visitekaartje van onze vereniging. Dit jaar
waren er twee gezamenlijke themanummers met
'Met Stoom'. De thema's waren:
Gezondheidszorg in de Zaanstreek en Zaanse
Tuinen en Parken. De eerste exemplaren werden
zoals gebruikelijk met enig ceremonieel vertoon
uitgereikt.

Het bestuur is de redactie van Anno en met
name de twee eindredacteuren erkentelijk voor
de tijd en aandacht die ze aan het blad besteden
om er blijvend een kwaliteitsproduct van te
maken.

Bestuur
Het bestuur vergaderde 6 keer, waarvan eenmaal
met de redactie van Anno. In het verslagjaar
kregen wij een andere secretaris. Mevr. A. Bol
nam afscheid. Mevr. H. van Zaane nam haar
plaats in.

Samenwerking (horizontaal)
Het periodieke overleg tussen de voorzitters van
zeven regionale of grote behoudsorganisaties,
dat in 1997 schoorvoetend begon, is in 1998
volwassen geworden. Alle deelnemers zijn het
er over eens dat dit overleg inmiddels onmis-
baar is en voortgezet moet worden.

Onder de naam 'Overleg Cultuurhistorie
Zaanstreek' werd gezamenlijk gereageerd op de
nota Visie Zaans Schoon van de Gemeente
Zaanstad.

Ook richtten we ons tot de Verkadestichting met
een gezamenlijk standpunt over de plaats van
het komende Verkademuseum en tot de provin-
cie Noord-Holland over de bouwplannen in de
Kalverpolder.

De verenigingen gaven samen met succes een
erfgoedkalender uit met fraaie foto's van de
streek. De 5000 exemplaren vonden gretig aftrek
en spekten de verenigingskassen, mede dankzij
de belangstelling van de Zaanse bedrijven.

De samenwerking met onze zustervereniging
Zaans Industrieel Erfgoed (voorheen MBTZ)
werd geïntensiveerd. Beide verenigingen denken
serieus na over het uitgeven van een gezamen-
lijk tijdschrift. Dit zal wellicht niet op korte ter-
mijn komen, goede afwegingen moeten worden
gemaakt omtrent de identiteit van de eigen ver-
eniging, de mogelijkheid van (actuele)
verenigingsinformatie naar de leden, de conti-
nuïteit en kwaliteit van de redactie en ook moet
het financiële plaatje kloppen.

Met de stichting Zaans Schoon kwam een
gedachtenwisseling tot stand over zeer nauwe
samenwerking of liever gezegd: integratie. Het
bestuur heeft zich in de loop van de gesprekken
bereid verklaard een actievere rol naar overhe-
den toe binnen onze vereniging te willen spelen.
De exacte vorm waarin dat kan plaatsvinden en
of wat dat betekent voor onze statuten is nog in
onderzoek.

Samenwerking (verticaal)
Op uitnodiging van Zaanstad had de vereniging
een inbreng bij de totstandkoming van de
Strategische Visie: Zaankanters in 2015.

Zeer nauw betrokken waren we bij het project
van de Dienst Welzijn van Zaanstad voor
behoud en ontwikkeling van het cultureel indus-
trieel erfgoed. De gemeente werkte bij dit pro-
ject op een positieve manier samen met de
betreffende particuliere organisaties.

De uit het project voortkomende actieplannen
betroffen zaken als publiciteit en promotie,
samenwerking en inventarisatie van beeldbepa-
lende elementen. Het laatste onderwerp heeft
geleid tot het initiatief van een cultuurhistori-
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sche waardekaart waarbij gemeente en particu-
liere organisaties voortreffelijk samenwerken.

Ads Bouman-prijs
Voor de toekenning van deze prijs werd door het
bestuur een vijftal restauraties van panden geno-
mineerd. Deze restauraties werden gedocumen-
teerd en aan de jury ter hand gesteld.
De prijs werd toegekend aan de heer
G. Sombroek; deze uitslag werd bekend
gemaakt op de jaarvergadering in april 1998,
waarin ook een diapresentatie werd verzorgd
van de genomineerde restauraties.
Het bestuur dankt de jury voor het vele verrichte
werk in dit opzicht.

Zaanse Schans
In de voorbereidende besprekingen over een
nieuwe bestuursvorm van de Stichting Zaanse
Schans werd gediscussieerd over het toekomsti-
ge functioneren van de Commissie van Advies,
waarin onze vereniging vertegenwoordigd is.

Een afgevaardigde van de gezamenlijke
behoudsverenigingen zal, als vertegenwoordiger
van de gemeente Zaanstad, zitting nemen in het
nieuwe bestuur.

Voorts is vastgesteld dat onze vereniging een
duidelijke rol zal spelen in de stichting die het
vastgoed van de Zaanse Schans (lees: de histori-
sche panden) zal exploiteren, beheren en onder-
houden.

Werkgroepen
De werkgroep PR en Activiteiten organiseerde
een avond in januari met inleidingen over diver-
se Zaanse historische onderwerpen. De opkomst
was overweldigend, zodat besloten werd hiervan
een jaarlijkse traditie te maken. Voorts werd de
vereniging door deze werkgroep op de
Cultuurmarkt te Zaandam gepresenteerd.

De werkgroep Meldpunt Bescherming noteerde
een dertigtal nieuwe meldingen van bedreigde
panden. Om de afhandeling van de meldingen
beter te kunnen coördineren is er naast een ver-
tegenwoordiger van Zaans Schoon ook een lid
van ZIE (Zaans Industrieel Erfgoed) in de groep
opgenomen. Over verdere verdieping van de
taken met de integratie van Zaans Schoon wordt
gediscussieerd.

De werkgroep Advisering en Documentatie ver-
zorgde de documentatie van de restauraties voor
de Ads Bouman prijs. Het gedrukte boekje werd
als een 'special' onder de leden verspreid.
Voorts is de werkgroep bezig aan een actieplan
voor het Krimp te Zaandam.

Overig
Rest ons nog te melden dat we meewerkten aan
het project Omgevingsonderwijs en dat we ook
in 1998 een vertegenwoordiger in de monumen-
tencommissie van Zaanstad hadden. Tenslotte
werden we als vereniging lid van het Nationaal
Contact Monumentenzorg; meerdere door hen
georganiseerde cursussen en bijeenkomsten
werden reeds bezocht.

Het Bestuur

Een hartelijk welkom aan de
volgende nieuwe leden:
Th.J.M. Kebel, Krommenie
V. Voogd, Krommenie
D. de Vries, Westzaan
K. Koopman, Assendelft
H.A.J. van Kimmenaede, Koog a/d Zaan
E. Koel, Zaandam
J. May, Zaandam
Mw. T. Claasen, Zaandam
H. Nijntjes, Zaandam
P.A.J. Bode, Wormer
C.H. Naber, Zaandam

Binnengekomen berichten
Monumentenjaarboek 1999
Het Nationaal Contact Monumenten heeft een
jaarboekje uitgegeven dat een schat aan gege-
vens over monumenten in Nederland bevat. Zo
kunt u naast het jaarverslag van de stichting
NCM erin vinden een overzicht van de monu-
mentenzorg per provincie en per gemeente als-
mede alle stads- en dorpsgezichten.
Elke categorie monumenten wordt behandeld en
ook de monumentenwet 1988 met latere aanpas-
singen wordt vermeld.
Het jaarboek is verkrijgbaar voor f 20,-, exclu-
sief verzendkosten bij de Stichting NCM, tel.
020-6277706 of fax 020-6242536.

Jaar van de boerderij
Op initiatief van verschillende landelijke instan-
ties is 2003 uitgeroepen tot het 'Jaar van de
Boerderij'. In de jaren tot 2003 zullen projecten
worden opgezet voor het behoud van de lande-
lijke agrarische bouwkunst. Eén van deze pro-

jecten betreft een steeksproefgewijze inventari-
satie van historische boerderijen in Nederland.
In 2003 zullen diverse manifestaties worden
georganiseerd, waaronder tentoonstellingen en
congressen.
De Stichting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland heeft inmiddels in samenwer-
king met de Boerderijenstichting Noord-
Holland "Vrienden van de Stolp" besloten om
in verband met het Jaar van de Boerderij een
nauwkeurige inventarisatie te starten van alle
stolpboerderijen die nog in Noord-Holland aan-
wezig zijn, Het is op dit moment niet exact
bekend hoeveel stolpboerderijen er zijn en waar
ze staan.
Het project valt uiteen in twee fasen. De eerste
fase omvat een ruwe inventarisatie waarbij de
boerderij (stolp of geen stolp) wordt gefotogra-
veerd en enkele gegevens worden genoteerd op
een formulier. In de tweede fase zullen hier
nadere gegevens, veelal her en der al aanwezig,
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aan worden toegevoegd. Alle gegevens, inclusief
foto's worden ingevoerd in een geautomatiseerd
systeem.

Het is de bedoeling dat de historische verenigin-
gen de boerderijen in hun gebied vastleggen.
Leden die geïnteresseerd zijn hieraan voor de
Zaanstreek mee te werken, kunnen zich opgeven
bij het secretariaat van onze vereniging.

Steunpunt Cultureel Erfgoed
Noord-Holland beschikt vanaf l maart 1999
over een eigen Steunpunt Cultureel Erfgoed. Het
Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland
maakt deel uit van een landelijk op te zetten net-
werk van steunpunten, dat op provinciale schaal
vorm en inhoud wil geven aan de gedecentrali-
seerde monumentenzorg.
Het steunpunt is een uitvoeringsgerichte en
dienstverlenende organisatie waar gemeenten
terecht kunnen voor voorlichting, informatie en
advies op het terrein van monumentenzorg en
archeologie. Ook kunnen gemeenten bij het
Steunpunt vragen om ondersteuning bij de uit-
voering van hun taken in het kader van de
bescherming en instandhouding van monumen-
ten en stads- en dorpsgezichten. Dit met inbe-
grip van het ontwikkelen en uitvoeren van
autonoom beleid op het gebied van behoud van
het culturele erfgoed. Ook particuliere monu-
mentenorganisaties kunnen bij het Steunpunt
terecht voor informatie, advies en ondersteu-
ning.
Het Steunpunt is een samenwerkingsverband
van de Provincie Noord-Holland, de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, de Rijksdienst voor
Oudheidkundig Bodemonderzoek, Stichting
Welstandszorg Noord-Holland, Stichting
Monumentenwacht Noord-Holland en de
Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten.
De Stichting Nationaal Contact Monumenten is
namens het particulier initiatief als waarnemer
bij de oprichting van het Steunpunt betrokken.
De samenwerking wordt voorlopig voor 1999 -
dat geldt als proefjaar - aangegaan. Na een gron-
dige evaluatie wordt aan het eind van het jaar
besloten of de samenwerking in deze vorm kan
worden voortgezet.
Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-
Holland is gevestigd in gebouw Mercurius aan
de Veerdijk te Wormer.

Eigenaren krijgen kosten voor
restauratieplannen vergoed
Eigenaren van rijksmonumentale woonhuizen en
boerderijen kunnen een financiële vergoeding
krijgen voor het laten opstellen van een restau-
ratieplan. Veel particuliere eigenaren blijken
onnodig lang te wachten met de start van de res-
tauratie van hun eigendom. Zij vrezen de kosten
die op voorhand moeten worden gemaakt voor
het opstellen van een restauratieplan. Het Prins
Bernhard Fonds, de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en het nationaal
Restauratiefonds hebben daarom een fonds
gesticht waaruit de kosten voor een globaal res-
tauratieplan tot maximaal f 2500,- kunnen wor-
den vergoed. Aan dit plan, op te stellen door
een architect, wordt door het nationaal

Restauratiefonds vervolgens een financiële plan-
ning toegevoegd, waarmee de eigenaar een over-
zicht krijgt van de totale financiering van de res-
tauratie, de hieruit voortvloeiende lasten en de
mogelijkheden tot subsidiëring.
Wanneer de eigenaar besluit de restauratie door
te zetten met dezelfde architect en daarvoor sub-
sidie ontvangt, dient de architect de bijdrage van
maximaal f 2500,- terug te storten in het fonds.
De initiatiefnemers verwachten met deze zoge-
noemde Plankostenregeling de restauraties van
woonhuizen en boerderijen een flinke impuls te
geven.

Vaarroute langs Zaans industrieel
erfgoed
Vanaf het eerste weekend van jul i en op 31 juli ,
1 , 2 1 en 22 augustus en 4, 5, 25 en 26 septem-
ber kan worden deelgenomen aan de 'Vaarroute
industrieel erfgoed Zaanstreek', een nieuwe
vaarroute op vaste dagen in het jaar. Tijdens het
twee uur durende programma wordt onder bege-
leiding van een streekgids van de Zaanse Schans
een tocht met een authentieke sleepboot
gemaakt waar bij twee bedrijven wordt aange-
meerd om de industriële geschiedenis van dicht-
bij te beleven. De gids vertelt over de historie
van het werken op en langs de Zaan, welke rol
het water, de sleepboten en de bedrijven daarbij
speelden en wat we daarvan nu nog kunnen
zien. Bij terugkomst staat in het Zaans Museum
de koffie met een stuk duivenkater klaar. Het
Zaans Museum geeft deelnemers aan de vaar-
route op vertoon van het vaarticket 50% korting
op de toegangsprijs van het museum. Prijs vaar-
route: f 15,-. Boekingen: centrum Vrede, tel.
075-6168218.

Nieuwe folders VVV
Er zijn vier nieuwe routefolders verschenen in
de serie fiets- en wandelroutes van de Stichting
Paspartout. De route folders beschrijven twee
fiets- en vijf wandelroutes in Zaanstreek-
Waterland. Voor de fietsers zijn de Veenweide-
Wormerroute en de Gouwzee-route aangepast en
in een nieuw jasje gestoken, terwijl de wande-
laars kunnen genieten van de nieuwe
Palingroute (bij Volendam), Wervenroute
(Marken), Troetenroute (Monnickendam),
Molenroute (bij de Zaanse Schans) en de Czaar
Peterroute, een stadswandeling in Zaandam. De
routefolders kosten f 3,50 per stuk en zijn ver-
krijgbaar bij de Zaanse VVV.
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Oostzijde 42b te Zaandam

begane grond

Plattegrond omsteeks 1894

begane grond

Plattegrond na de splitsing
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Rechts Oostzijde 42.
Opname van rond 1900
(Fotograaf onbekend)

Oostzijde 42b te Zaandam
door Wim Wester

In 1894 zijn in de Oostzijde in Zaandam twee sterk op elkaar lijkende huizen gebouwd: Oostzijde 40
voor C. Poel en Oostzijde 42 voor A. J. Buijs. De aanvrager van de bouwvergunning was Lucas
Molenaar. Beide huizen zijn gebouwd op het weiland 'het Blauwe Ven' tussen de Halstraat en het
Klamperspad. Dit stukje Oostzijde heeft de laatste jaren nogal te lijden gehad van de bouwactiviteiten
van de bouwblokken aan de Zaanzijde. Ook het pand Oostzijde 42, waar dit artikel over gaat, was
voordat de huidige eigenaar het kocht in slechte staat. De zijgevels waren 30 centimeter verzakt en
gestut. Overal in het huis zaten scheuren.

Oostzijde 42 werd in 1894 als één woning
gebouwd voor de houthandelaar Buijs. Zoals op
de plattegronden is te zien, kwam men via de
monumentale hoofdentree en een vestibule in
een middengang. Links van de gang was de
kamer en suite met fraaie schuifdeuren. Rechts
lag de woonkamer met veranda. In dit gedeelte
was verder de kinderkamer, het trappenhuis en
de keuken gesitueerd.
In 1910 wordt het pand verkocht aan de
Nederlands hervormde kerk en in dat jaar wordt
het pand gesplitst in twee woningen (zie platte-
grond).
Toen de familie Kuiper het noordelijke deel van
het huis (42b) in juni 1998 kocht, was het dui-
delijk dat er veel geld, energie en doorzettings-
vermogen nodig zou zijn om het verzakte pand
weer in goede staat te brengen. Allereerst was
funderingsherstel en rechtzetten van het pand

noodzakelijk. Daar beide panden onlosmakelijk
aan elkaar zijn verbonden, werd de fundering
van het dubbele huis vernieuwd. Vervolgens is
het verzakte deel zoveel mogelijk opgevijzeld.
Deze operatie is met steun uit het stadsvernieu-
wingsfonds van de gemeente met succes door de
firma Jan IJskes uitgevoerd. Vervolgens is de
vroegere aanbouw aan de achterzijde geheel
vervangen door een serre met glaskap. Hier is
nu de keuken en eetkamer gesitueerd.
Doordat er jarenlang nauwelijks iets aan het
pand 42b was gedaan, was de schade door het
rechtzetten relatief gering, in tegenstelling tot
het buurhuis 42a. Daar waren steeds de scheuren
netjes hersteld. Bij het rechtzetten was juist hier
sprake van veel scheurvorming.

Nadat de fundering gereed was, moest het gehe-
le huis worden opgeknapt. Zeer veel is door
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zelfwerkzaamheid gebeurd. De familie Kuiper
was verliefd geworden op het huis met zijn oor-
spronkelijk indeling en detaillering.
Uitgangspunt was om het huis zoveel mogelijk
in de oorspronkelijk staat terug te brengen.
De rijk gedetailleerde betimmeringen zijn her-
steld. De stucplafonds en de beide marmeren
schouwen zijn gerestaureerd. Boven de toe-
gangsdeuren naar de kamer en suite bevinden
zich nog steeds de ornamenten van papier-
maché. De kamers zelf zijn als blauwe herenka-
mer en rode dameskamer ingericht. Een gehoute
lambrizering is door Joke Feij aangebracht.

voorgevel zijgevel

Oostzijde 42

Cor Kuiper heeft bij de gemeente een verzoek
ingediend voor extra subsidie om de voorgevel
te kunnen voegen en om de geveldetaillering te
kunnen herstellen. Naar zijn mening is het rede-
lijk dat de gemeente ook een extra bijdrage
levert aan het opknappen van de gevel. Zelf
heeft hij een maximale inspanning geleverd om
het huis in oorspronkelijke staat terug te bren-
gen. Als de voorgevel van dit beeldbepalende
pand er weer prachtig bij staat, heeft iedereen er
plezier van, zodat het niet ongepast is de
gemeente hiervoor een bijdrage te vragen.
Het verzoek is in de monumentencommissie
behandeld, maar niet gehonoreerd. Aangezien
het pand niet als gemeentelijk monument is
beoordeeld en het ook niet in een beschermd
stadsgezicht staat, is er helaas binnen de
gemeente geen subsidiemogelijkheid. De com-
missie was echter van mening dat voor deze
gevallen eigenlijk een regeling zou moeten wor-
den geschapen. In Alkmaar wordt er bijvoor-
beeld een subsidie gegeven voor kleine restaura-
tieonderdelen, zoals een nieuwe voordeur of
herstel van detailleringen. Hopelijk kan een der-
gelijke subsidieregeling ook in Zaanstad worden
ingevoerd.

Kadaster 166
D 166: weiland. 1832 Arend Pietersz. Latenstein.
In 1861 verkocht aan Alida Hendrica Korf of
Korff, wed. Jan Carel van Wessem.
In 1895 verkocht aan Lucas Molenaar en cons.
In 1895 splitsing. Wordt I 153: weiland. Allert Jan
Buijs - agent.
In 1911 verkocht aan de Nederlands Hervormde
Gemeente van Oost-Zaandam. Wordt K 1287:
huis, schuur en tuin.
In 1937 overbrenging. Nederlands Hervormde
Gemeente van Oost-Zaandam.
In 1939 verklaring van overdracht en inbreng.
In 1955 splitsing en vereniging. Wordt I 4877:
huis, tuin en schuur. De Hervormde Gemeente.
In 1955 ged. ruiling met de gemeente. Wordt I
6638: huis, schuur en tuin.
In 1962 splitsing.
In 1963 verkocht aan Gerrit van Huffel - caféhou-
der. Wordt I 5528: ged. erf en I 7084: huis, schuur
en erf.
In 1964 verkocht aan Simon Kurpershoek - lasser.
In 1964 vereniging. Wordt I 7130: huis, erf en
schuur.
In 1972 verkocht aan Gerardus Maria van den
Akker - rijschoolhouder.
In 1998 verkocht aan Cor Kuiper.



Handboek over houten huizen in
kleine oplage herdrukt
door Peter Roggeveen

Een tijdloos boek noemen kenners het in 1970 verschenen boek 'Houten huizen, een unieke
bouwwijze in Noord-Holland', geschreven door Herman Janse en de Zaankanter Sikke de Jong.
Onlangs verscheen een herdruk in de bescheiden oplage van 600 exemplaren.

„In dit boek willen wij U laten zien, hoe die
huizen ontstonden, waar U ze kunt vinden en op
welke wijze ze samengesteld zijn." Dat staat te
lezen in het voorwoord. Daarmee hebben de
auteurs geen woord te veel gezegd, want veel,
zo niet alles over de bouw van houten huizen
komt in het boekwerk aan de orde. Naast de uit-
voerige uitleg over de verschillende typen, zoals
driebeukige-, tweebeukige- en eenbeukige hui-
zen, de opbouw van het houten skelet en de
balklagen, is er volop aandacht voor de vele
vormen van windveren, topgevels, pronkgevels,
makelaars, vensters, puien, stookplaatsen en
smuigers. In het boek komt de Zaanstreek ruim-
schoots aan bod. De tekst wordt verlevendigd
met tientallen foto's en tekeningen. Ook worden
in de beschrijvingen talloze huizen in de
Zaanstreek en omgeving met naam, toenaam en
uiteraard adres genoemd, zodat het bovendien
als een praktische gids fungeert voor wie er op
uit wil trekken om alles in levende lijve te gaan
zien.

In de eerste zinnen van het voorwoord haken de
auteurs in op de toegenomen belangstelling voor

houten huizen. „De houten huizen van de
Zaanstreek mochten zich, door hun opvallende
gevelarchitectuur, reeds lang verheugen in de
belangstelling van grote delen van ons volk.
Sedert men begon met dergelijke huizen, die
door sanering of industrie-uitbreiding niet meer
op hun oorspronkelijke stand te handhaven
waren, over te brengen naar het reservaat 'De
Zaanse Schans', is die belangstelling nog sterk
toegenomen." Die zinnen werden geschreven in
1970. Het boek mocht zich inderdaad in een
warme belangstelling verheugen en werd sinds-
dien nog verschillende keren herdrukt. De laat-
ste herdruk dateert uit 1986.
Waarom dertien jaar later dan nog een ongewij-
zigde herdruk? Dat wordt duidelijk na een tele-
foontje naar de uitgever, de Europese
Bibliotheek te Zaltbommel. „Er is veel vraag
naar. Op dat gebied is er bijna niks verschenen.
Vooral architecten en restaurateurs kloppen wij
ons aan voor een exemplaar. Op een gegeven
moment gaat het irriteren als je steeds 'nee'
moet verkopen. En zo is deze zevende druk er
gekomen. Het is jammer dat we het niet in het
Engels hebben, want ook in het buitenland is er

Zaandijk, Lagedijk 13,
woonstolp vóór recente
verbouwingen



belangstelling voor. Het is een tijdloos boek.
We hebben er dan ook niets in veranderd. De
oplage ligt ergens tussen de 600 en 700 exem-
plaren. Dat is niet veel, maar het gaat dan ook
niet over prinses Diana. Het is een specialis-
tisch boek."

De benamingen 'tijdloos' en 'specialistisch'
wekken hooggespannen verwachtingen. Maar
denken vakbroeders er ook zo over? „Goed
gedocumenteerd, kundig geschreven, een bron
van informatie" typeert architect Paul Carree
van architectenbureau Wester & Carree het
boekwerk. „Het omvat de geschiedenis van het
houtbouw in al zijn aspecten, zowel interieur
als exterieur. Iedereen die met houten huizen
begint of ermee bezig is, hoort het boek in zijn
boekenkast te hebben staan. Een aanrader voor
iedereen. Gewoon een perfect boek."
Ook Ge Sombroek van het in houtbouw gespe-
cialiseerde bedrijf Somass uit Wormer is blij
verrast met de herdruk. „Het is een handig
hulpmiddel bij restauraties. Je haalt er iedere
keer weer nieuwe dingen uit. 'Houten huizen'
en 'Gebouwd in de Zaanstreek' van Schipper en
De Jong, zijn voor mij onmisbare boeken.
Iedereen die werkelijk in houtbouw is geïnte-
resseerd zal hetzelfde ervaren."
De Zaandamse medeauteur Sikke de Jong, vele
jaren bouwkundige bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, is niet minder blij verrast
met de herdruk. „Heel leuk. Voor die tijd was
het heel bijzonder. Het was het eerste boek op
het gebied van houtbouw in Noord-Holland. De
bouw van de Zaanse Schans was feitelijk nog
maar net begonnen. Ik was er destijds erg trots
op dat ik aan het boek mocht meewerken.
Misschien dat 'Gebouwd in de Zaanstreek' ook
nog ooit wordt herdrukt. Dat zou ik heel fijn
vinden."

'r.

\

Zaandijk, Lagedijk 94,
Zaanzijde, rond 1740

(De tekst van dit artikel verscheen eerder in
Dagblad Zaanstreek. Gezien het belang van het
boekwerk meenden we er goed aan te doen het
hier nogmaals op te nemen. In de rubriek
Boekennieuws besteed Pieter Helsloot eveneens
aandacht aan de herdruk)

Krommenie,
Noorderhoofdstraat 26,
pronkgevel omstreeks 1825

Westzaan,
J. J. Allanstraat 326,

begin 19e eeuw

1470



' 'De Jager" op de Gracht
was een begrip in de
Zaanstreek. Opname uit
1968 (Foto gemeentearchief
Zaanstad)

Van de ondergang gered en toch op het nippertje
verloren
door Ge Sombroek

Bovenstaand huis stond eind 1998 nog op de Gedempte Gracht in Zaandam. Weliswaar niet in zijn
oorspronkelijke vorm, maar het stond er tenminste nog. Het pand werd omstreeks 1640 gebouwd.
Het was een van de eerste huizen aan wat toen nog geen Gedempte Gracht heette maar 'Noorder
Nieuwendijk ofte anders genaemt het Kuyperspad'. Dit pad liep tot aan de sloot waar nu de
Vinkenstraat ligt (dit is ons in de vorige Anno 's geleerd). Welnu, dit huis stond vlak bij de
Vinkendwarsstraat en was de winkel voor rookartikelen van "De Jager".

Maar, zult u nu zeggen, dat zag er toch heel
anders uit: met een stenen gevel en een gebro-
ken kap. Inderdaad, maar dat zijn bijna onher-
roepelijk de gevolgen van zo'n respectabele
leeftijd, waarbij verbouwing na verbouwing
heeft plaatsgevonden.

Zelf wist ik ook niet dat het zo'n oud pand was
tot in 1997 de heer J. Schipper mij vertelde dat
het pand van "De Jager" nog zwanenhalskorbe-
len bezat. (Een zwanenhalskorbeel is de hoek-
versteviging (het korbeel) die bij oude huizen de
stijlen en dragende gebintbalken met elkaar ver-
binden. Om deze hoekversteviging te verfraaien,
werd deze vroeger ook wel bewerkt tot een
mooiere vorm, wat men een zwanenhalskorbeel
noemde.)
Dit betekende dat het dus inderdaad een oud
huis moest zijn. En als er zwanenhalskorbelen
aanwezig waren, moest de houtskeletconstructie
er ook nog zijn. Dit bleek ook het geval, al was
deze op vele plaatsen behoorlijk verminkt en
waren de meeste zwanenhalskorbelen wegge-
zaagd om ruimte te winnen langs de wanden.
Op de verdieping was de oorspronkelijke drie-
hoekige 52+ kap vervangen door een gebroken
kap.
Gelukkig kon al het bruikbare uit de slopershan-
den worden gered. Deze onderdelen zullen wor-

den gebruikt voor de restauratie van de panden
Hogendijk 13 en 15.
De oorspronkelijke lengte van het pand moet
langer zijn geweest, want het achterste gebint
van het pand had ook zwanenhalskorbelen en
dat was niet gebruikelijk. Immers: de korbelen
dienden om de stijfheid in de constructie te ver-
krijgen en dat wordt bij een achter- of voorgevel
al verkregen door de houten betimmering aan
de gevels.

Tekening van de oorspronkelijke gevel.
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Dat het huis oorspronkelijk langer is geweest,
bleek ook uit de kadastrale tekeningen. Op de
tekening van 1832 (pand nr. 298) is te zien dat
het huis een totale lengte had van zo'n 21 meter,
waarbij zich in het midden een versmalling in
de breedte bevond.

Nu kan het zijn dat het oorspronkelijke huis 11
a 12 meter lang is geweest. Het kan ook zijn dat
de versmalling origineel was en dat er een smal-
ler tussenhuisje in het midden heeft gestaan.
Maar dat blijft gissen.
Veel duidelijker was de voorste draagbalk (pui-
balk) die nog wel aanwezig was, maar jaren
weggetimmerd en weggemetseld was geweest in
de winkelpui. Deze puibalk bleek klokgaaf te
zijn en kon aan de hand van de daarin aanwezi-
ge pengaten van de kozijnstijlen een mooie
reconstructie geven van haar oorspronkelijke
vorm. (De puibalk is de liggende voorgevelbalk
op de verdiepingsvloerhoogte die tevens diende
als bovendorpel van de kozijnen. Hierin werden
de gaten gehakt voor de kozijnstijlen die hier
dan in werden aangebracht.)

Illustratie van een zwanenhalskorbeel

ZILVERPAD

Kadastrale tekening uit 1832
In de puibalk zaten de groeven nog waar de glas-
in-loodramen in hadden gezeten en het zichtbare
roodgeschilderde stukje puibalk waaraan je kon
zien dat daar een luikje had gezeten. (De luiken
waren meestal rood geschilderd en vaak ook de
sponningen van het luikkozijn). De pengaten en
de afdrukken van de stijlen gaven op de millime-
ter nauwkeurig aan hoe de vorm en de afmeting
waren geweest.

Hoe de oorspronkelijke binnenindeling was en
hoe de topgevel er heeft uitgezien, is niet meer
te achterhalen, maar met de gegevens zoals hier
nu verzameld, is de zeldzame schoonheid van de
Zaanse houtbouw weer aangetoond. En zou het
niet mooi hebben gestaan als tegenhanger van al
dat moderne op de Gedempte Gracht. Als dit
allemaal wat eerder bekend was geweest, had dit
huis in zijn oorspronkelijke vorm teruggerestau-
reerd kunnen worden waardoor een ieder had
kunnen zien dat de Zaanse historie ook daar nog
tastbaar aanwezig was.
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Verpondingsnummer 530

1664 Dirk Muesse koopt van Dirk Meynderts
een erf zijnde half 26 en 27 voor f 630.-.
(T. A. 1583)

1679 Dirck Muusse (dorpsrekeningen)
1700 Trijn Dirks Gorter
1705 Trijn Dirksx, wed. van Dirk Muusse (of

Muis), verkoopt huis en erf aan Symon
Goossen de Vries voor f 870.-. (V.B.
1700)

1706 Tryn Dirks, wed. Dirck Muuse, verkoopt
aan Jacob Jansz. Ommekom-me huis en
erf voor f 800.-. Belend ten oosten Aris
van Broek en ten westen Gerrit
Willemsz. (T.A. 1594)

1732 Pieter Dirksz. Duyn
1757 Hester de Veer, wed. Pieter Duin,

verkoopt aan Aris van Broek huis en erf
voor f 360.-. (T.A. 1604)

1772 Aris van Broek
1778 Arie (of Adriaan) Timmer (familiegeld)
1781 Jacob Speciaal
1782 Jacob Speciaal

1785 Gemachtigden Jacob Speciaal verkopen
aan Casparus Spiers huis en erf voor
f 1375.-. (T.A. 1610)

1791 Dirk van der Horst
1797 Dirk van der Horst
1802 Willem van der Horst
1807 Willem van der Horst
1832 Johanna van der Horst

Vernummering: 468-27-42

Bewoners nr. 42

1824 L. Kek - winkelier
1839 C. Bekker - winkelier
1882 C. Ales - kruidenier

Mej. A.A. Roos
1888 C. Ales - slijter, winkelier in

krui deni ers waren
1901 C. Ales - winkelier

P. Schuddeboom - winkelier in
kruidenierswaren

1904 C. Ales - kruidenier
1920 J. de Jager - sigarenwinkelier
1941 J. de Jager - sigarenwinkelier, grossier in

rookartikelen
P.D. de Jager - grossier en winkelier

1948 P.D. de Jager - winkelier in tabak,
sigaren en pijpen

In 1867 verkocht aan Cornelis Bekker -winke-
lier. In 1869 scheiding. Pieter Bets - schipper. In
1872 verkocht aan Salomon Stern -veehande-
laar. In 1875 aankoop van een gedeelte grond en
vereniging. Wordt F 2377: huis, pakhuis en erf.
In 1876 publiek verkocht aan Jan Pietersz.
Dekker - koopman. In 1878 aanleg van een weg
en vereniging. Wordt F 2853: huis, pakhuis en
erf. In 1884 herstel plan. In 1889 scheiding.
Hendrika Schoen, wed. Jan Dekker + cons. -
winkelierster. In 1895 hermeting. Wordt K 1 1 7 1 :
huis en erf. In 1923 verkocht aan J. de Jager -
winkelier. In 1923 verbouw. Wordt K 1171 : huis
en erf. In 1936 stichting. Wordt K 1171: huis,
bergplaats en erf.

Kadaster F 297 - F 298

F 297: erf. Verkocht aan Maarten Scheffer -
olieslager. In 1856 verbreding van de rijweg en
verkocht aan de gemeente.
F 298: huis en erf. 1832 Johanna van der Horst.

Bouwvergunningen

In 1880 vergunning aan J.P. Dekker voor ver-
bouw woonhuis. In 1922 vergunning aan J. de
Jager voor verbouw winkel en woonhuis.
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Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-Holland van start

Jaap van der Veen,
directeur Steunpunt
Cultureel Erfgoed Noord-
Holland

door Jaap van der Horst

Vanaf l maart 1999 beschikt Noord-Holland
over een eigen Steunpunt Cultureel Erfgoed.
Het is ondergebracht in het onlangs fraai geres-
taureerde pakhuis Mercurius aan de Veerdijk in
Wormer. Daar was al eerder gevestigd het
archeolo-gisch depot van Noord-Holland. Uw
redacteur sprak daar met de directeur van het
Steunpunt, Jaap van der Veen.

De ruimte waar dit gesprek plaatsvindt - op de
hoogste verdieping van Mercurius - heeft een
prachtig uitzicht over de Zaan en op de gevel-
wand van de Zaan weg met het geboortehuis van
Herman Gorter.
Van der Veen (46) blijkt ANNO te kennen. Hij
las het al toen hij nog bij Monumentenwacht in
Heemstede was, waar hij acht jaar werkte. Hij
vindt het een goed blad en omdat hij nu hier
werkzaam is, voelt hij zich eigenlijk min of
meer verplicht lid/abonnee te worden. Na
Monumentenwacht was hij werkzaam bij het
bureau Monumenten & Archeologie van de
Provincie Noord-Holland in Haarlem. Dit
bureau is een van de vijf instanties die het
Steunpunt hebben opgericht. De andere zijn: de
Rijksdienst voor Oudheidkundig
Bodemonderzoek, Stichting Welstandszorg
Noord-Holland,
Stichting
Monumentenwacht
Noord-Holland en de
Rijksdienst voor de
Monumentenzorg
(RDMZ).

Waarom een
Steunpunt?
Aanleiding voor de
oprichting van het
Steunpunt was feite-
lijk een evaluatie in
1993 waartoe door de
RDMZ werd besloten
na acht jaar gedecen-
traliseerde Monumen-
tenzorg. Men wilde
toen weten of het zin-
vol was om op die
voet door te gaan.
Voordien werd Monumentenzorg immers geheel
door het Rijk gedaan.Bij die evaluatie bleek dat
grote gemeenten deze taak goed oppakten. Die
hebben namelijk genoeg fulltime mensen en
voldoende kennis, ook wat betreft de procedu-
res. Echter, in kleinere gemeenten met slechts
enkele ambtenaren die soms maar twee of drie
keer per jaar met een eigenaar over een monu-
ment komen te praten, daar zakte de monumen-
tenzorg wat in elkaar, daar kon niet effectief
worden gewerkt. Tegelijkertijd speelde er bij de
provincie een verbreding. Vanuit het verleden
was men daar altijd erg objectgericht bezig.
Langzamerhand kwam men tot het inzicht dat
als de Dienst zich uitsluitend met objecten zou
blijven bezighouden zij waarschijnlijk de slag,

door de ontzettend grote veranderingen op het
gebied van de ruimtelijke ordening, zou verlie-
zen.
Besloten werd dan ook dat zij (de Dienst) verder
moest kijken dan het individuele monument,
zich meer moest richten op de complete cultuur-
historie waarvan Monumentenzorg een onder-
deel is. En dat was voor de provincie, die van
oudsher veel taken heeft op het gebied van de
ruimtelijke ordening, aanleiding om te zeggen:
dan proberen wij in Noord-Holland zo'n steun-
punt van de grond te krijgen.

Budgetregeling
Het belangrijkste waarvoor het Steunpunt is
opgericht, aldus Van der Veen, is om de kleine
niet-budgethoudende gemeenten van dienst te
zijn. Er zijn in Noord-Holland 12 budgethou-
dende gemeenten, zoals b.v. Amsterdam,
Haarlem, Zaandam, Alkmaar etc. met elk meer
dan 100 monumenten. Die krijgen jaarlijks een
vast bedrag dat ze kunnen verdelen over de
monumenten in hun gemeente.
De overige gemeenten krijgen sinds 1997 geen
budget meer. Dat gaat naar de provincie en die
verdeelt dat over die kleinere gemeenten. Het is
de bedoeling dat het Steunpunt daar op termijn

een adviserende rol in gaat spelen.
In het verleden was het zo dat
kleine gemeenten met weinig
monumenten een naar verhouding
zo'n klein bedrag ontvingen dat
b.v. de restauratie van de dorps-
kerk uitgesloten was. Vandaar dat
voor die gemeenten gekozen werd
voor een centrale aanpak via de
provincie. Hierdoor werd het moge-
lijk een bepaalde gemeente eenma-
lig een groot bedrag te geven - en

s- daarna een paar jaar niets - om die
«ïï grote restauratie toch uit te kunnen

voeren.
De minister heeft heel veel extra
geld beschikbaar gesteld omdat uit
een onderzoek bleek dat er een
enorme achterstand was in de cate-
gorie woonhuizen en boerderijen.
50 % van het budget gaat nu naar
woonhuizen en boerderijen, 30%
naar kerken en 20% naar overige

gebouwen als b.v. pakhuizen e.d. Een deel van
het budget voor woonhuizen en boerderijen
wordt nog niet benut. Het blijkt dat veel eigena-
ren van een monument nog niet de weg weten te
vinden om een restauratie-aanvraag te doen.
Naast onbekendheid vermoedt Van der Veen ook
een zekere vrees bij die eigenaren voor de pro-
cedure. Daar wil het Steunpunt een actieve rol
in spelen.

Kosten
Zo is er b.v. de Plankostenregeling in het leven
geroepen. Een eigenaar kan voor maximaal
f 2.500,- een plan laten maken. Die f 2.500,-
subsidie krijgt hij/zij sowieso ook als het plan niet
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doorgaat. Doel is de eigenaar aan het restaure-
ren te krijgen.
Een deel van de activiteiten, zoals het afhande-
len van allerlei informatievragen is gratis. Voor
het maken van b.v. een behoefteraming of een
cultuur-historische verkenning wordt een ver-
goeding gevraagd op basis van een uurtarief.
Dat geldt eveneens wanneer in opdracht van
derden bijzondere projecten door het Steunpunt
worden uitgevoerd.

Vragen
Een ieder die vragen heeft over de restauratie
van een monument is welkom aan de Veerdijk
32, Postbus 40, 1530 AA Wormer, tel.(075) 647
4513, fax (075) 640 0484.

Omdat de gemeente in geval van een rijks-
monument het eerste aanspreekpunt is voor de
eigenaar, adviseert Van der Veen om altijd een
gemeenteambtenaar mee te nemen naar de eer-
ste bespreking.

Nieuwsbrief
Het Steunpunt geeft regelmatig - het streven is
4 maal per jaar - een Nieuwsbrief uit.

Bewoningsgeschiedenis van het perceel Kalf 54
te Zaandam

Het perceel Kalf 54
omstreeks 1900. Het dak is
nog met riet gedekt.
Tekening van Tamis Woudt

door Dick Kerssens

Jacob Willemsz. Hooijschuur
Volgens het maatboek van de Polder Oostzaan is
in 1721 Jacob Willemsz. Hooijschuur eigenaar
van een huis (boerderij) en erf op het verpon-
dingsnummer nr. 1254. De buren ten zuiden zijn
Pieter Giskens en de wed. Gerrit Giskes, op het
verpondingsnr. 1253. Ten noorden is de wed.
van Heijndrik Cornelisz. Kuijper eigenaresse
van perceel nr. 1255.

Helaas waren de eerdere eigenaren van perceel
1254 niet te achterhalen wegens een groot hiaat
in de transportregisters van de Banne Oostzaan.
Zodoende is het ook niet bekend wanneer het
huis door hem is gekocht. Het zou ook best
mogelijk kunnen zijn dat het huis al in het bezit
was van zijn vader.
Jacob Willemsz. Hooijschuur moet ongeveer in
1680 zijn geboren. Zijn vrouw wier naam niet
bekend is, werd volgens het begraafboek op 28
februari 1714 te Oostzaandam op het kerkhof
begraven. De vader van Jacob Willemsz. was
waarschijnlijk Willem Fransz. Hooijschuur,
begraven op 22 februari 1711. Jacob Willemsz.
had ook nog een broer, Frans Willemsz.
Hooijschuur, begraven op 30* februari 1712.
(*datum is verkeerd dat moet 29 febr. of l maart
zijn) Hij was getrouwd met Lijsbeth Pieters Poort.
Volgens de verponding van 1731 is Jacob
Willemsz. eigenaar en bewoner van het boven-
vermelde huis, het oude verpondingsnummer is
1250.

Volgens het maatboek van
1740 van de Polder Oostzaan
wordt Jacob
Willemsz."Hoyschuur" nog
steeds als eigenaar genoemd,
samen met ene Klaas
Cornelis "Hoyschuur", waar-
schijnlijk een kleinzoon. Het
verpondingnummer is 1254.
De buurman ten zuiden,
eigenaar en bewoner heet

Jan Gerritsz. Giskes. De buren ten noorden
eigenaars en bewoners zijn de wed. van
Heijndrik de Kuijper, en Pieter en Antje
Heijdricksz. Kuijper. Later wordt de naam van
Dirk Klaver, de latere eigenaar, toegevoegd.

Jacob Hooijschuur
In het maatboek van 1783 is Jacob Hooijschuur
eigenaar van het huis nr. 1254. Deze Jacob moet
een kleinzoon zijn van Jacob Willemsz.
Hooijschuur. Een van zijn drie zonen kan het
niet zijn geweest omdat geen van hen Jacob
heette.
Volgens het maatboek van 1795 is Jacob
Hooijschuur eigenaar en bewoner van het huis
met het verpondingsnummer 1254. De buurman
ten zuiden is Pieter Giskes en ten noorden de
Wed. van Dirk Klaver. In 1801 is Jacob
Hooijschuur nog steeds eigenaar.

Klaas Brussel
Volgens het maatboek van 1795 en later is
Klaas Brussel in 1804 eigenaar van het huis nr.
1254.

Cornelis Oudendijk en Huibert Bakker
Volgens het kohier van het schot van 1805
bewonen Cornelis Oudendijk en Huibert Bakker
ieder een helft van het huis, dan is het nr. 874,
waarschijnlijk in huur van Klaas Brussel want
hij komt nog wel voor op de lijst van huizen en
pakhuizen van 1805.

Gijsbert Hooij
Volgens de lijst van huizen en pakhuizen in
1813 is waarschijnlijk Gijsbert Hooij eigenaar
van het huis, nr. 962.

Klaas Kruijver en Hermanus Bartel
Volgens de lijst van inwoners van Oostzaandam
van 1824 wonen op nr. 962 twee gezinnen nl.
die van Klaas Kruijver met één kind en
Hermanus Bartel wedr. met zes kinderen.



Potloodtekening van het per-
ceel Kalf 54, door Frans
Mars circa 1950.
(Gemeentearchief Zaanstad)

Klaas Kruijver
Volgens de volkstelling van 1829 en 1839
woont op nr. 962 Klaas Kruijver in 1829,
36 jaar oud, geboren te Zaandam. Hij is gehuwd
met Cornelia van Bemmelen in 1829 42 jaar,
geboren te Wormer. Het echtpaar heeft een
dochter genaamd Bregje Kruijver geb. in 1816.
Volgens het bevolkingsregister van 1845 is
Klaas Kruijver landman (boer) van beroep en
heeft inwoning van Cornelis Blees, van beroep
olieslager, oud 27 jaar en Jan Wageman, van
beroep timmerman, oud 16 jaar. Volgens het
bevolkingsregister van 1849 overlijdt Klaas
Kruijver op 24 april 1855. Zijn vrouw wordt
overgeschreven op nr. 962a (Het huis in dan in
twee gedeelten verdeeld).

Dirk Duijn
Volgens het bevolkingsregister van 1849 en vol-
gende jaren vanaf ± 1854 woont Dirk Duijn
mede op nr. 962 in het andere gedeelte van de
woning. Hij is geboren in 1828 te Zaandam en
van beroep olieslager. Hij is gehuwd met
Femmetje van Bemmelen, geboren 1828 te
Zaandam. Volgens het bevolkingsregister van
1849 heeft het echtpaar twee kinderen nl.
Johanna, geboren 29 januari 1854 te Zaandam
en Jan, geboren 21 januari 1857 te Zaandam.

Christiaan Wiethaar
Volgens het bevolkingsregister van 1849 en de
volgende jaren woont Christiaan Wiethaar al in
het huis nr. 962. Hij is geboren in 1822 en van
beroep pelden Hij is gehuwd met Helena
Scholte, geboren in 1820 te Koog aan de Zaan.
Er zijn dan uit dit huwelijk vijf kinderen bekend
nl. Johanna geboren april 1849, Joh. Gerardus,
geboren 28 april 1851,Helena Johanna, geboren
6 april 1853, Maria, geboren 23 maart 1855 en
Jansje, geboren 21 februari 1858.

Cornelia van Bemmelen
Volgens het bevolkingsregister van 1860 woont
Cornelia van Bemmelen,(zie Klaas Kruijver,
boven vermeld), op nr. 962a. Zij woont met haar
kleinkind Jan Piet, (de latere eigenaar van Kalf
54), in hetzelfde gedeelte.

Pieter Prins
Verder woont, volgens het bevolkingsregister
van 1860, Pieter Prins ook in een gedeelte van
perceel 962a. Hij is geboren 23 juli 1816 te
Oost-Grafdijk, van beroep veehouder. Hij is
gehuwd met Dieuwertje Ridder, geboren 16
april 1817 te Noord Schermer.

Jan Piet
Volgens het bevolkingsregister van 1860 is op
1 mei 1872 Jan Piet eigenaar van perceel 962a
(later E 163, weer later nr. 54.) Hij is geboren
2 september 1848, van beroep landbouwer.
Hij was toen al gehuwd met Elisabeth Keet,
geboren 18 mei 1850 te Koog aan de Zaan,
overleden 22 juli 1877 te Zaandam. Uit dit
huwelijk zijn de volgende kinderen bekend:
Jan geboren 12 maart 1873 te Zaandam,
Anna geboren 21 febr. 1875, Bregje geboren
6 september 1876.

Jan Piet hertrouwt op 2 mei 1878 met Helena
Vloon, geboren 14 februari 1850 te Westzaan.
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen
bekend:
Jacobus geboren 3 maart 1879 te Zaandam,
Nicolaas geboren 8 oktober 1882, Theodorus
geboren 19 februari 1884, Barbara Anna gebo-
ren 5 juni 1885, Anna geboren 9 maart 1887 en
Joh.Gerardus geboren 11 februari 1891.
Jan Piet is op 30 april 1900 naar Wormer ver-
trokken.
Tot het einde van 19e eeuw was het huis voor-
zien van een rieten dak.

Klaas Glandorff
Eigenaar en bewoner van perceel Kalf 54, van
beroep oliesla-ger, geboren 1848 te Zaandam.
Vertrekt 16 april 1907 naar Koog aan de Zaan.

Daniël Outhoff
Bewoner van perceel Kalf 54, geboren 1860.

Dirk Swart
Eigenaar en bewoner van perceel Kalf 54, sinds
30 juni 1910, geboren 11 januari 1873 te
Zaandam, van beroep brugwachter. Gehuwd 20
december 1894 te Broek in Waterland met
Grietje Bont, geboren 18 januari 1875 te Broek
in Waterland. Uit het huwelijk zijn acht kinde-
ren geboren. Op 6 mei 1912 vertrekt de familie
naar Watha in Noord-Amerika.

Willem Loots
Eigenaar van perceel Kalf 54, van beroep lan-
taarnpoetser bij het gasbedrijf, geboren 9 febru-
ari 1884 te Zaandam. Overleden 24 mei 1921 te
Zaandam. Gehuwd op 24 juni 1914 met Dirkje
Eckhart.
Februari 1914 doet Willem Loots een verzoek
aan burgemeester en wethouders om zijn zijn
huis perceel 54 geheel van binnen te vertimme-
ren. In de voorgevel komen twee ramen en in de
zijgevel komt er een raam bij. Willem Loots
krijgt toestemming om het bovenstaande uit te
voeren.
Op 27 oktober 1924 verschijnt voor notaris
Cornelis Dekker te Zaandam de heer Jan
Cornelis Gobels, particulier klerk te Zaandam
handelende als gemachtigde van Dirkje Eckhart
weduwe van Willem Loots en verklaarde
namens zijn lastgeefster te hebben verkocht aan
Jacob Walst, chauffeur wonende te Koog aan de
Zaan, die ook voor de notaris verscheen en ver-
klaarde te hebben gekocht:
Een huis en erf en verdere aanhorigheden te
Zaandam aan het Kalf nummer 54, kadastraal
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Tekening van de verbouwing
van perceel Kalf 54 in 1914.
(Gemeentearchief Zaanstad)

_ . J.tl. !•__£
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bekend gemeente Zaandam Sectie M nummer
166, groot zes aren en vijf en veertig centiaren.
De koopsom bedraagt f 4.000,-

Jacob Walst
Eigenaar van perceel Kalf 54, van beroep
machinist, geboren l april 1882 te Koog aan de
Zaan. Gehuwd 1903 met Hendrica Dekker,
geboren 15 maart 1881 te Zaandijk
Op 10 september 1954 verkoopt Jacob Walst
perceel Kalf nummer 54 enz. (hierboven ver-
meld) aan Paulus Hooij schuur van beroep melk-
slijter, wonende te Zaandam, Braakdijk 17. De
koopsom bedraagt f 4.000,-

Paulus Hooij schuur
Eigenaar van perceel Kalf 54, geboren 7 februari
1892 te Zaandam.
Op 15 november 1957 verkoopt Paulus
Hooijschuur perceel Kalf 54 enz. aan zijn zoon
Johannes Hooijschuur van beroep chauffeur-
instructeur.
De koopsom bedraagt f 4.000,-.
Huurders van perceel Kalf 54 mevrouw Busman
tot l september 1954 en Jan Hooijschuur
gehuwd met Bernardina Christina van der Berg
vanaf 8 september 1954 t/m 15 november 1957.

Johannes Hooijschuur
Eigenaar van perceel Kalf 54, geboren 23 okto-
ber 1923 te Zaandam. Overleden 2 september
1985. Gehuwd 8 september 1954 met
Bernardina Christina van der Berg, geboren 13
maart 1931 te Zaandam.
Op 27 mei 1963 verkoopt Johannes Hooijschuur
perceel Kalf 54 enz. aan de heer Hendrik
Groenewold vertegenwoordiger van de gemeen-
te Zaandam.
De koopsom bedraagt f 7.000,-.

Gemeente Zaandam
Eigenaar van perceel Kalf 54. Het perceel wordt
27 mei 1963 verhuurd aan Johannes Hooijschuur,
na 2 september 1985 aan mevrouw
B.C. Hooijschuur-van der Berg. Na 31 december
1973 is het pand het eigendom van de gemeente
Zaanstad. In 1996 verhuist mevr. Hooijschuur
naar Plan Kalf.

A.D. Kruiver
Op 12 maart 1997 verkoopt Centraal Woning
Beheer van de gemeente Zaanstad het perceel
aan de heer A.D. Kruiver. In 9 maanden tijds
wordt de woning geheel opgeknapt en zonodig
gerestaureerd. Aan vier zijden wordt een getrap-
te weeg aangebracht en de fundering wordt
geheel vernieuwd. Er zijn nog plannen om ach-
ter het pand een schuur in stijl aan te brengen.

Geraadpleegde bronnen:

Gemeentearchief Zaanstad:
Transportregisters Banne Oostzaan
Kavelingen Oostzaandam. Eind 18e eeuw
Bevolkingsregister Zaandam
Kadastrale leggers Zaandam
Register van ontvangen begrafenisrechten,
1696-1914
Akten van overdracht met betrekking tot perceel
Kalf 54 en dossiers aankoop van de gemeente
Zaandam
Bouwvergunningen met betrekking tot perceel
Kalf 54
Kaart van Oostzaandam met alle landen, paden,
molens, vaarten en sloten (....) Jacob Oostwoud
en Jan van Heteren, 1794

Streekarchief Waterland:
Ligger of maatboek van alle onroerende goede-
ren te Oost-Zaandam
Opgemaakt in 1721,1740,1783, en 1795

Aquarel van het perceel Kalf 54,
door Remmet Ouwejan circa 1930.
(Gemeentearchief Zaanstad)

i Ui
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Bedoeninkies in de kaikerd
door Henk Bouman

Ditmaal aandacht voor een tweetal nieuwe
woonhuizen.

Westdijk l,
Krommenie
Op de Westdijk, hoek
Militaireweg, verrijst
een woonhuis in laat
18e-eeuwse Zaanse
stijl. Het heeft stenen
muren en een fraaie
houten klokgevel en
wordt gebouwd door
Somass in opdracht van
de heer Plugge.
Het echtpaar Plugge,
van oorsprong uit
Wormerveer afkomstig,
gebruikt bij voorkeur
oude materialen. De
garage krijgt een getrap-
te weeg die wordt geteerd. Binnen zal het woon-
comfort overheersen, al zullen de houten vloeren,
de balkenplafonds, de marmeren schouw en de
plattebuiskachel in de keuken zeker een sfeer
van vroeger oproepen. Vermelding verdient de
afwerking van de binnenwanden met leem.

Het pand in aanbouw aan de
Westdijk in Krommenie

De laatste bouwfase van het huis aan de
Haaldersbroekerdwarsstraat 2 te Zaandam

Haaldersbroekersdwarsstraat 2,
Zaandam
Hier wordt de droom van de heer Bleeker ver-
wezenlijkt. Het echtpaar Bleeker woonde dertig
jaar buiten de Zaanstreek, maar de Zaan lokte
hen terug. Het gaat hier om een houten woning
in eenvoudige traditionele stijl (begin 19e eeuw)

die wordt opgesierd met meer-
dere makelaars en een authen-
tieke spinmolen op de garage.
Bouwer Ed Vogelezang zette
begin dit jaar het houten skelet
op een plek waar voorheen een
vervallen boerderijtje stond.
Voor de winter moet het huis
volgens plan bewoond zijn. Eer
het zover is moet er inwendig
nog heel wat werk worden ver-
zet, want ook het interieur
wordt zoveel mogelijk traditio-
neel uitgevoerd met stijlen met
korbelen, wagenschotachtige
wandbekleding, een betegelde
schouw en een opkamertje
boven de kelder.

1480



Aanwinsten van het gemeentearchief Zaanstad
door Dirk Rönitz, gemeentearchief Zaanstad

Prentbriefkaarten-album
van Krommenie
Ik kom nog even terug op het prentbriefkaarten-
album van Krommenie, beschreven in de vorige
Anno, nummer 149. Speurend in het album rees
al snel de vraag wie de samensteller van dit
album kon zijn geweest. Volgens Dik van Vliet,
fervent verzamelaar en kenner van afbeeldingen
van Krommenie, was dat zeer waarschijnlijk Jan
Ploeger (1878-1959), de veelzijdige postbode
die zelf ook verzamelde. Dat wetende heb ik het
hele album nog eens doorgelopen. Ik heb de
kaarten waarvan ik kon zien dat er op de achter-
kant iets geschreven stond, er voorzichtig uitge-
haald. Daaruit bleek dat het vermoeden van de
heer Van Vliet bevestigd kon worden door de
volgende bevindingen:
- er zijn diverse prentbriefkaarten van Jan
Ploeger gericht aan zijn ouders in Uitgeest
- er zijn een paar prentbriefkaarten gericht aan
Jan Ploeger zelf
- er is een aantal prentbriefkaarten waarop Jan
Ploeger zelf staat afgebeeld
- er zijn veel prentbriefkaarten met afbeeldingen
die door Jan Ploeger zijn gemaakt
- op een aantal prentbriefkaarten wordt een
opsomming gegeven van personen, in hetzelfde
handschrift als de beschrijvingen op een aantal
originele prenten van hem, aanwezig in de pren-
tencollectie van het gemeentearchief.

Het is een aardig gegeven dat het voor 99 pro-
cent zeker is dat dit album ooit van Jan Ploeger
was en dat hij het waarschijnlijk zelf heeft
samengesteld. Behalve als verzamelaar was Jan
Ploeger in de Zaanstreek ook bekend als ama-
teurschilder en -tekenaar.
De prentbriefkaarten zijn prachtig om te zien.
Krommenie op zijn mooist in een periode die
bij velen nog herinneringen oproept.

Fotocollectie Rein van Houten
Een andere, zeer bijzondere en grote aanwinst
voor de Topografisch-Historische Atlas verkreeg
het gemeentearchief in februari jongstleden. Het
betreft de gehele foto verzamel ing van Rein van
Houten. Deze collectie is overgenomen van een
particuliere verzamelaar en bevat in totaal niet
minder dan 210 ordners met foto's.
De foto's zijn bevestigd op karton met foto-
hoekjes en op de achterzijde beschreven met
jaartal, plaats, straat en voorzover bekend de
namen van de mensen die erop voorkomen. In
elke ordner passen ongeveer 80 tot 100 vellen
karton. Op elk karton zit meestal één foto, for-
maat 18 x 24 cm, maar soms ook meerdere.
Uitgaande van circa 100 foto's per ordner, kan
gesteld worden dat deze collectie uit totaal zo'n
21.000 foto's bestaat. Een enorme collectie.

Voor het gemeentearchief is deze aanwinst een
waardevolle uitbreiding van de atlascollectie,

Hoek Kruisstraat en Noorderhoofdstraat te
Krommenie. Opname begin van deze eeuw.
(Fotoalbum Jan Ploeger)

Een ringstekende Jan Ploeger op de fiets in
actie in Krommenie op 21 september 1919
(Fotoalbum Jan Ploeger)

Priksleeën in Krommenie. Jaartal onbekend. De
achterkant van de foto vermeldt: in het midden
de 'Lorum', rechts de akker van W. Vaer
(Fotoalbum Jan Ploeger)
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Hendrik (Hein) Stuurman,
ventend met de krant 'De
Geheelonthouder' in Koog
aan de Zaan. Opname uit
circa 1925 (Collectie Rein
van Houten)

niet allleen qua omvang (totale collectie bevat
nu circa 70.000 foto's), maar ook omdat het een
belangijke aanvulling vormt in de de leemte in
de collectie ten aanzien van de jaren zestig,
zeventig en tachtig. Verder kan gesteld worden
dat het merendeel van de foto's uniek is omdat
ze door Rein van Houten zelf zijn gemaakt.
Het grootste deel van de foto's heeft betrekking
op de topografie van Zaandam en Koog aan de
Zaan. Van de andere Zaangemeenten zijn relatief
veel minder foto's aanwezig, evenals van andere
onderwerpen als maatschappelijk leven, perso-
nalia en dergelijke. Een deel van de Van Houten-
collectie bestaat ook uit reproducties van oude
foto's en bevat tevens enkele originele foto's uit
de vorige eeuw en de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog.
De foto's zijn vaak op thema opgeborgen.
Bijvoorbeeld de bouw van een brug, de restaura-
tie van molen de Bonte Hen of de bouw van een
bepaalde wijk in Koog aan de Zaan.

De collectie is zo groot dat we de foto's niet op
de atlaskamer kwijt kunnen. Ze staan zo lang
opgeslagen in het depot. Wij zijn bezig de col-
lectie toegankelijk te maken via een thematische
lijst met verwijzing naar een genummerde ord-
ner. Dit is een vrij arbeidsintensief karwei. We
hopen deze klus eind 1999 gereed te hebben.
Later zullen de foto's aan de hand van deze lijst
ingevoerd worden in de computer. Dat duurt nog
even, want dat vergt nog meer tijd.

Om deze waardevolle collectie onder een ieders
aandacht te brengen, gaat het gemeentearchief in
het najaar speciaal hier een tentoonstelling aan
wijden. Deze zal plaatsvinden van medio sep-
tember tot en met medio oktober aanstaande in

De Hoogstraat bij de
Koogersluis met de
Waakzaamheid en het
IJspakhuis, gezien vanuit
noordelijke richting, juli
1981. (Collectie Rein van
Houten).

Luilakvuur aan het Breedweer.
Jaartal onbekend.

(Collectie Rein van Houten)

de hal van het gemeentehuis. Er zal een selectie
van ongeveer 50 foto's te zien zijn.
Aan deze fototentoonstelling wordt tevens een
filmfestival gekoppeld, dat zal plaatsvinden in
de raadszaal van het gemeentehuis. Daar zullen
oude films (of filmfragmenten) over de
Zaanstreek worden getoond met unieke beelden.
Naast filmmateriaal uit de collectie van het
gemeentearchief is het ook de bedoeling materi-
aal te vertonen uit particulier bezit. Via de pagi-
na van het Zaanstad Journaal in de wekelijkse
streekkrant is reeds een oproep gedaan aan
mensen die oud filmmateriaal over de
Zaanstreek op 8 of 16 mm film in bezit hebben
en dit tijdelijk willen afstaan om het over te
laten zetten op videobanden.

De data van het filmfestival zijn op woensdag
29 september en 6 oktober van 14.00 tot 16.00
uur. De fototentoonstelling duurt van donderdag
16 september tot 14 oktober en is dagelijks tij-
dens de kantooruren te bezoeken. Nadere
berichtgeving volgt nog via de pers.
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Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Houten huizen in Noord-Holland
Van het standaardwerk Houten Huizen, een
unieke bouwwijze in Noord-Holland verscheen
een zevende druk bij de Europese Bibliotheek
voor de prijs van f 49,50. De vorige druk was
van 1986 en de vraag naar dit uitverkochte boek
bleef aanhouden. Het is een klassiek werk
geworden dat bouwkundigen en belangstellen-
den in de (Zaanse) houtbouw deugdelijke infor-
matie verschaft. De Noord-Hollandse houtbouw
werd niet alleen gekenmerkt door versierde hui-
zen van welgestelden, maar ook door eenvoudi-
ge houten huisjes in plaatsen als Volendam en
Marken. In De Rijp en Waterland waren het
zeevarenden vaak die de woningen bouwden.
Ook veeboeren zorgden voor houten boerderijen
op de vochtige veenbodem.
De auteur is H. Janse, met medewerking van
Sikke de Jong. De oplaag is beperkt tot maxi-
maal 700 stuks, dus de liefhebber die het nog
niet heeft, doet er goed aan het spoedig aan te
schaffen. Voor de goede orde: hiernaast bestaat
als prettig naslagwerk ook Gebouwd in de
Zaanstreek, in 1987 uitgegeven door toedoen
van onze eigen vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis, welk boek aan hout én steen sinds
de 16e eeuw aandacht schenkt. Het boek is uit-
verkocht; het bestuur van onze vereniging
onderzoekt of een herdruk mogelijk is.

Nieuwe serie 'Van Braam'
Na een reeks van twintig publicaties onder de
titel Fragmenten van de Zaanse Geschiedenis,
vrucht van vijfjaren wetenschappelijk onder-
zoek, heeft de samensteller, de emeritus hoogle-
raar en historicus dr. A. van Braam te
Wormerveer, een register verzorgd op behandel-
de personen en zaken. Dit register is apart ver-
krijgbaar. Een nieuwe serie is weer ingezet met
als eerste Vervening en turfwinning in de
Zaanstreek, dl.2, de banne van Oostzaanden
76SO-/750(prijsf 15).
Men kan zich op de reeks abonneren of losse
nummers bestellen:
Zaanstroom 27,
1521 PL Wormerveer,
tel/fax 075-6402960.

Voor de bezitters van de eerste serie is het mis-
schien tijd de kleine boekjes in te (laten) bin-
den. De publicist Van Braam kan hiervoor geen
handreiking bieden, zodat de afnemers het zelf
moeten oplossen (er zijn een honderdtal abon-
nees in den lande). Mijn tip: verwijder de gele
omslagen en maak een ferm boek van 550 pagi-
na's inclusief register!
Het verschijnen van het aangekondigde
geschiedwerk over Zaandam/Zaanstreek door
dr.Van Braam laat zich nog een tijd aanzien.
Inmiddels staan er in de tweede serie
Fragmenten voor dit jaar verder op de rol de
onderwerpen: de kaasmarkt van Wormerveer; de
ambtenaren van Zaandam in de 17e en 18e
eeuw; de opkomst van de Zaanse walvisvaart.
Voor het jaar 2000 en daarna zullen waarschijnlijk

behandeld worden in afzonderlijke publicaties,
voor wat betreft de 16e tot en met 18e eeuw: de
topografie van Wormer/Jisp - opkomst houthan-
del en houtzagerij - maatschappelijke organisa-
tie - de godsdienstige kaart - de
Doopsgezinden - aanleg Nauernase Vaart - land-
schappelijke ontwikkeling - de Zaanse kooien -
de immigranten - het Zaan of Wormerveer -bal-
dadigheid en criminaliteit. Van de 19e-eeuwse
geschiedenis zal belicht worden: de zeehaven
van Zaandam - vervening en turfwinning - de
vervuiling - industriële expansie.

Het ultieme Verkade-album
35 Verkade albums verschenen er - monumen-
ten van Zaanse commercie, natuurliefhebberij
en kunstzinnigheid, alles tegelijk, en je zou er
nog educatief jeugdwerk en volksontwikkeling
aan toe kunnen voegen. De albums met de
gekleurde inplakplaatjes sloten aan het begin
van deze bijna verstreken eeuw aan bij een
nieuw object van geestdrift; de Nederlandse
natuur. Als reclamemethode - vooral via het
jonge kind - deed Verkade hiermee baanbrekend
werk. Ruilbeurzen trokken kinderen aan. Er was
zelfs een lied voor gemaakt: 'Wij roepen thans
allen/met vuur en met vlam/lang leve Verkade
Zaandam'. Van die albums was meer dan de
helft van de hand van de legendarische bioloog
Thijsse. Zijn onuitgegeven manuscript Eik en
Beuk werd vier jaar geleden alsnog gedrukt, als
een postuum album, weliswaar niet meer met
losse plaatjes en niet meer door de Koninklijke
Verkade zelf uitgegeven... Met facsimile-uitga-
ven meegerekend bedraagt de totale oplage der
albums 3,2 miljoen stuks.
Een volledig overzicht van deze zegenrijke
albummars is thans neergelegd in Natuurlijk
Verkade. Het verhaal van de albums, geschre-
ven door de biologe Marga Croesèl. Het werd
uitgegeven door Terra Warnsveld en de Verkade
Stichting Zaandam. De rijkdom aan illustraties
komt grotendeels uit het archief van de
Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade,
Zaandam en uit de collectie van Dothy Kalf-
Kudding, Zaandam. Erik Verkade schreef een
voorwoord terwijl er uiteraard een register van
namen en albums 1903 t/m 1995 is opgenomen.
De illustratoren krijgen volle aandacht, zoals
Jan Voerman jr (1890-1976, kleinzoon van E.G.
Verkade sr.), Wenckebach, H. en C. Rol,
Van Oort en de bekende Zaanse schilder
Jac.J. Koeman die vier jaren leiding gaf aan
het albumproject maar na een conflict moest
terugtreden.
Het prachtig uitgevoerde boek van ca. 100 pagi-
na's (er ontbreekt slechts het jaartal 1999 van
uitgave) geeft een goed historisch overzicht van
de totstandkoming der albums met alle details.
Prijs f 39,90.

Brieven aan Krommenieërs
Een merkwaardige titel van een merkwaardig
boekwerk, in een uiterst beperkte oplage.
De volledige titel is Brieven aan Krommenieërs
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Omslag van het eerste
boek van H. de Roos,
29e druk

van een oud-Wormerveerder. Die laatste is Jan
Dekker Jzn, niet meer in Wormerveer woonach-
tig maar in Wassenaar. Tussen 1965-1975
schreef Dekker een kleine honderd zgn. brieven
vooral met weergave van archiefnasporingen.
Oude teksten uit de periode 1600-1800 over
Krommenie, afkomstig van maatboeken, nota-
riële akten e.d. zijn nauwkeurig overgenomen.
Het ongetwijfeld inspannende werk van de
typografische verzorging (500 bladzijden) en
het maken van indices is verzorgd door
C.J. Berkhout te Krommenie, hetgeen hij deed
voor het actieve Historisch Genootschap
Crommenie, welke vereniging de uitgave
beheert. De indexen op personen, panden en
plaatsen beslaan al 38 pagina's.
Deze brieven werden indertijd gepubliceerd in
30 bundels. De inhoud is uitsluitend geschikt als
naslagwerk of als bronnenboek voor nadere stu-
dies. Van de 10 vervaardigde exemplaren is er
een in te zien in de voor ieder toegankelijke
bibliotheek van het Gemeentearchief Zaanstad
(Bibl.26 D 50).

Joodse gemeenschap
In bibliotheek van het Gemeentearchief is ook
aanwezig de Gegevens van de verdreven Joodse
gemeenschap van de Zaanstreek (1930-1950), in
1999 gepubliceerd. Het motto ervan is:
"Gedenken wij overledenen en overlevenden
van de Shoa". De samenstelling berust bij Pim
Ligtvoet i.s.m. Wijnand Takkenberg.
Van de 300 als 'jood' geregistreerde burgers uit
de zeven Zaangemeenten van toen zijn er 171
vermoord. De overlevenden, die ook in dit
geschrift genoemd worden, zijn te vinden onder
de gemengd gehuwden (56), de onderduikers of
de bevrijden uit kampen. Vermeld zijn alle
namen en omstandigheden van personen, per
woonplaats, ook uit Oostzaan en Wormer, als-
mede gegevens over de synagoge, de begraaf-
plaats, winkels e.d. In haar sobere beschrijving
een indrukwekkende en beklemmende herinne-
ring aan 'de grootste ramp uit de moderne
Zaanse geschiedenis'.
Eerdere publicaties over het onderwerp versche-
nen van drs.P.H. Heere in het voormalig dagblad
De Typhoon en het gedenkboek 1990. De nieu-
we uitgave is uitgegeven door de Werkgroep
joodse geschiedenis Zaanstreek, postbus 1145,
AC Zaandam, tel. 075 -616 2278. Aanvullingen
e.d. zijn welkom bij deze werkgroep.

De grootste Zaanse schrijver
Toen mijn jongste zoon het huis uitging, liet hij
een stapel van 40 boeken achter, geschreven
door H. de Roos met in elke titel de naam
"Kameleon'. In hoeverre hebben ze bijgedragen
tot zijn opvoeding? vraagt zijn vader zich wel
eens af. Want deze eenvoudige jongensboeken
mogen dan vaak met de nek worden aangekeken
in de pedagogische wereld, ze worden door de
jeugd verslonden. Gelukkig blijken ze niet zon-
der idealistische strekking te zijn.
Over die succesreeks van Hotze de Roos te
Krommenie, overleden in 1991, is met sympa-
thie een beeld geschetst in twee boeken die
vorig jaar uitkwamen, geschreven door Paul
Steenhuis. H. de Roos (zijn voornaam Hotze

staat niet in de boeken) was een Fries uit
Langezwaag. Als werkloze timmerman bouwde
hij als vrijwilliger mee aan de eerste volkshoge-
school in Bakkeveen. Hij verhuisde in 1934
naar Krommenie omdat hij daar werk vond bij
de vanouds bekende doek weverij Van Leyden,
die tot ca. 1965 heeft bestaan. Hij trouwde hier
en ging wonen aan de Lijnbaan, een kleine
zijstraat van de Weverstraat. In 1948 begon uit-
geverij Kluitman te Alkmaar met de reeks
jeugdboeken die als hoofdpersonen hebben de
tweeling Hielke en Sietse, die over het snelle
motorbootje de Kameleon beschikken. Er is
niets Zaans aan deze boekjes of het moet de
naam van molen De Woudaap zijn. De Roos
was een Friese 'balling' en eigenlijk heeft hij,
de kinderloze, nooit iets anders beschreven dan
zijn jongenstijd in kleine dorpen in het noorden.
Steenhuis geeft aan dat de verhalen een achter-
grond bezitten van liefde voor leven op het ver-
loren platteland - Krommenie stond daar overi-
gens nog niet ver vanaf- en van socialisme. Zijn
vader was een aanhanger geweest van Troelstra;

UITGEVERIJ

de rijken werden door De Roos met argwaan
bekeken. Zelf bleef hij de eenvoud zelf: geen
grote uitgaven ondanks de verkoop van miljoe-
nen boeken onder zijn naam, geen interviews,
geen prijzen, een eenvoudig huis, timmerman
tot zijn pensioen, tot zijn dood op de Lijnbaan.
En toch: 13 miljoen boeken verkocht!
Hotze de Roos uit Krommenie is de waardige
opvolger van C.J. Kieviet, de Zaandamse
schoolmeester, en Hielke en Sietse de moderne-
re uitgaven van Dik Trom, eens de bekendste
held in de jeugdboekenwereld. Vorig jaar wer-
den de jongens van De Roos met hun bootje in
brons gegoten, en als monument op de hoek
Zuiderhoofdstraat/Padlaan opgesteld.
Verwarrend is dat er tegelijk twee boeken met
teksten van Paul Steenhuis verschenen zijn. Bij
uitgever Meulenhoff de eigenlijke studie met de
titel Helden zonder zee (f 25). Daarnaast bij uit-
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Brochure
Mercurius/Uitgeverij
Noord-Holland over het
Zaanse schildersboek.
Boven: Traankokerijen in
Oostzaan (Adriaen van
der Salm, ca. 1706) en
onder: Zaans landschap
(Aart Roos, ca. 1949)

geverij Kluitman 50 jaar Kameleon (prijs f 20),
met een biografie, foto's uit het familiearchief,
een overzicht van alle titels en zelfs registers op
personen en zaken die in De Roos' levenswerk
voorkomen. De fans laten zich zeker dit laatste
boek niet ontgaan,

Mercurius aan de Zaan
Nee, niet het gebouw in Wormer, maar de
Kunstdrukkerij Mercurius aan de overkant in
Wormerveer is bedoeld. Het 75-jarig bestaan
van deze firma (met onderdelen Inmerc,
Fleurmerc en uitgeverij Noord-Holland) is aan-
gegrepen tot het uitgeven van een schitterend
boek over de geschiedenis van de Zaanse schil-
derkunst 1600-1950, waarover in de vorige
ANNO reeds geschreven is. Tot september is de
prijs nog f 45 (met een reductiebiljet op de
gelijktijdige tentoonstelling in het Zaans
Museum), daarna kost het f 70. Ter gelegenheid
van hetzelfde feest gaf de Mercurius Groep een
fraai boekje uit (vormgeving Rolf Kliffen) met
18 afbeeldingen uit haar omvangrijke bedrijfs-
collectie aan beeldende kunst (veel Zaans
natuurlijk). Drijfveer tot aankoop was de ver-
bondenheid van het bedrijf met de schilderkunst
omdat het allang veel musea als opdrachtgevers
heeft. Kent u nog 'Openbaar Kunstbezit', eens
door Mercurius vervaardigd? Voor fijnproevers
is Een bedrijfscollectie een aardig bezit, voor de
prijs van een tientje (bij het Kunstcentrum in
Zaandam of bij Kunstdrukkerij Mercurius,
Dubbele Buurt 2, Wormerveer).

Gevels oud-Krommenie
Er zijn nogal wat liefhebbers van de vroegere
Zaanstreek die in eigen beheer en in kleine opla-
ge boekjes maken die nooit in de handel komen.
In deze rubriek komt u ze volledigheidshalve
steeds tegen. Een van de vlijtigen is R. de Jong
die aan de hand van oude foto's en prentbrief-
kaarten de gevels heeft getekend van de Zuider-
en Noorderhoofdstraat in Krommenie. Onder de
weidse titel Historische Atlas Krommenie, deel /,
maakt hij boekjes met die gevels van honderd
jaar geleden. Bijgevoegd is een lijst met de
namen van de bewoners van toen. Het boekje
kost f 15 en wordt voor u op bestelling gemaakt.
Te bevragen bij dhr. R.de Jong Jz, Wattstraat 17,
1521 TE Wormerveer, tel. 628 2444.

Brandweer Wormerveer
Het in februari gevierde 75-jarig bestaan van de
Gemeentelijke Vrijwillige Brandweer
Wormerveer leidde onder meer tot de uitgave
van een gedenkboek. Het telt 80 bladzijden en is
met een groot aantal foto's verlucht. Klaas
Woudt stelde de tekst samen op grond van het
verenigingsarchief. De opgenomen brandkroniek
behelst meer dan 400 branden, uiteraard alle in
het eigen dorp. Er wordt ook aandacht gegeven
aan de veranderende, zich uitbreidende taak van
de brandweer, zoals de hulpverlening bij ver-
keersongevallen, waarvoor soms enkele malen
per dag moet worden uitgerukt. Er is een goed
getrainde gespecialiseerde duikploeg aan de
GVB Wormerveer verbonden.
Niet alleen de taakstelling en technische uitrus-
ting veranderden: de samenvoeging van zeven

gemeenten tot Zaanstad leidde tot schaalvergro-
ting en professionalisering, ook bij de brand-
weer. Er is onzekerheid over de toekomst en
enige huiver voor de verwachte mengvorm van
zowel vrijwillige als beroepsbrandbestrijders.
Het uitstekend verzorgde, gebonden boek kost
f 39,50; het is nagenoeg uitverkocht en alleen
nog te verkrijgen bij boekhandel Gorter te
Wormerveer.

Zaanse geslachten
Er is een stamboom beschikbaar van de familie
Heyme Vis met beginjaar 1470. Te bestellen per
postgiro nr 1126446 t.n.v. P.Vis te Zierikzee
onder vermelding Stamboom Heyme Vis, voor
het bedrag van f 12,50.
Vorig jaar verscheen een aanvulling op Vis a
Saandyk (van 1974) in een boekje van 48 pag.,
bedoeld voor donateurs van de Stichting
Familie Vis van Zaandijk. Deze stichting geeft
een mededelingenblad uit en houdt familie-reü-
nies.
In de serie Wormer Families kwam uit De naza-
ten van Willem Hartog, eerste uitgave van 1999.
De lijst bevat 674 personen verdeeld over 12
generaties. Bijzonder in dit geslacht is de voor-
naam Egge (heeft in het Germaans de betekenis
zwaard). Tekst en onderzoek door J.P. Blokker,
Wollegrasstraat 67, 1531 TE Wormer, tel 075 -
642 37 98. Bij hem is het boekje te koop voor f9,-.
Een ingebonden fraai boek is gewijd aan De
familie Bloem - Blom uit Krommenie - de
nakomelingen van Jan Jacobszoon Bloem.
Bloem en Blom behoren tot hetzelfde geslacht,
vanaf 2e helft 17e eeuw in Krommeniehorn.
De lijst werd samengesteld door
Pieter C.M. Blom,
Rooseveltlaan 36,
1902DLCastricum,
tel.0251 -651 852.
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Kroniek
door Annemieke Emond

Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek en de Zaanse weekbladen.

2 februari
In het rapport 'Groen Licht' dat Bureau
Boer & Croon opstelde op verzoek van
Gedeputeerde H. Meijdam over
bestuurlijke vernieuwing van de provin-
ciale recreatieschappen staat: 'Voeg de
recreatieschappen Waterland en het
Twiske samen'. De schappen zouden
meer bedrijfsmatig moeten werken. Zo
wordt onder meer voorgesteld parkeer-
geld te heffen.

9 februari
De toekomst van gereformeerden en de
hervormden te Zaandam ligt in de
Bullekerk en de Noorderkerk. Dit is het
oordeel van de commissie, die onder-
zoek deed naar de gebouwen van de
toekomstige 'Samen op Weg' gemeente.
Kerken hebben te maken met veel lege
stoelen op de zondagochtend.
Financieel gaat het slecht. Naar aanlei-
ding van de bevindingen van de com-
missie wordt overleg gevoerd over het
behouden en afstoten van een aantal
kerken in Zaandam.

11 februari
Amsterdamse architecten ontwierpen
voor het Crowny Foodterrein een
gebouw van blauwe bakstenen, met drie
vleugels van verschillende hoogte.

17 februari
De Amerikaanse windmolen Hercules
aan de rand van de Kalverpolder zal
binnenkort te voet bereikbaar zijn dank-
zij de aanleg van een schelpenpad vanaf
de Leeghwaterweg. Het waterschap
combineert de aanleg van het recreatie-
ve wandelpad met verbetering van de
oostelijke dijk van de Kalverpolder.

Het nieuwe schelpenpad bij de
Amerikaanse windmolen Hercules

17 februari
Makelaar N. Pronk wil de tweede ver-
dieping van winkelcentrum het Trefpunt
te Zaandam omdopen tot kantorencen-
trum. De winkelruimtes staan al gerui-
me tijd leeg en er lijken zich geen nieu-
we huurders te melden. De winkeliers

op de begane grond willen van geen
wijken weten.

19 februari
Het behoud van het historische pand De
Adelaar aan de Zaan te Wormerveer
lijkt een stuk dichterbij. In theorie is de
benodigde acht miljoen die nodig is
voor restauratie van de oude zeepziede-
rij binnen. Loders Croklaan (de huidige
eigenaar) wil vier miljoen betalen en de
provincie Noord-Holland stelt uit het
Kranenborgfonds 3,2 miljoen gulden
beschikbaar. Uit het stadsvernieuwings-
fonds werd tweemaal 250.000 gulden
beschikbaar gesteld en wellicht kan de
resterende drie ton uit het stimulerings-
fonds komen. De directie van Loders
Croklaan en Gedeputeerde H. Meijdam
bespreken snel de haalbaarheid van de
restauratie.

Zeepziederij De Adelaar, wachtend op
de broodnodige restauratie

20 februari
De bouw van woonwijk Saendelft werd
op last van de bestuursrechter stilge-
legd. De rechtbank meent, dat de
gemeente Zaanstad te weinig onderzoek
deed naar mogelijke geuroverlast van
Forbo Krommenie. Forbo reageerde
verheugd op de uitspraak van de rech-
ter. Een woordvoerder van de linoleum-
fabriek zei: 'Uiteindelijk zal Zaanstad
een afstand van 700 meter tot ons
bedrijf in acht moeten nemen.'

Bouw woonwijk Saendelft op last van
bestuursrechter stilgelegd

Het nieuwe, verbrede fietspad langs de
Zaanse Schans

11 maart
Een initiatiefgroep van Russen en
Nederlanders doet pogingen om het
Czaar Peterhuisje zelfstandig te krijgen.
In de Cultuurnota van de gemeente
Zaanstad staat dat er geprobeerd wordt
om het huisje organisatorisch onder te
brengen bij het nieuwe Zaans Museum.
De groep probeert dit te voorkomen
door zelf een beheerstichting te vormen,
die ook de omgeving van het Czaar
Peterhuisje wil aanpakken.

13 maart
Zaanstad wil een andere Burcht.
Burgemeester R. Vreeman riep tijdens
het 'Toekomstfestival Zaankanters
2015' mensen op ideeën in te sturen,
die kunnen leiden tot een nieuw gebruik
van dit Zaandamse plein. Momenteel is
het Burchtplein in gebruik als parkeer-
terrein.

Ideeën gevraagd voor andere bestem-
ming parkeerterrein de Burcht

13 maart
Het nieuwe zwembad te Koog krijgt
een ontsmettingssysteem dat gebaseerd
is op zout-elektrolyse. Cara-patiënten
kunnen op deze manier ook gebruik
maken van het nieuwe zwembad - in
een zwembad dat door middel van
chloor schoon wordt gehouden kunnen
zij niet zwemmen.

17 maart
Voor de fietsers goed en veilig, maar
voor het landschap minder: de verbre-
ding van het fietspad langs de Zaanse
Schans met drie meter. Behalve de ver-
breding krijgt het fietspad ook verlich-
ting.
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20 maart
Ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van Zaanstad werd een exclu-
sieve munt geslagen: de 'Zaanse Klop'.
Er bestaan verschillende Zaanse
Kloppen - alle Zaanstadkernen kregen
zo een apart beeldmerk met het silhouet
en het gestileerde gemeentewapen. De
munt, die vijf gulden waard is, kan in
een groot aantal winkels in de
Zaanstreek worden uitgegeven en is tot
en met september geldig.

26 maart
De werkgroep die zich inspant om de
boerensluis te Oostknollendam in oude
luister te herstellen, wil zo veel moge-
lijk bewoners van het dorp enthousias-
meren voor dit plan. Daarom werd de
kring 'Vrienden van de Boerensluis'
gevormd. Bedoeling van de werkgroep
is onder andere om de sluis op de geza-
menlijke monumentenlijst van Zaanstad
en Wormerland te krijgen zodat de sluis
een beschermde status krijgt. Daardoor
moet het mogelijk worden aan meer
financiële ondersteuning te komen.

Boerensluis van Oostknollendam hard
aan restauratie toe

27 maart
Bewoners van de Lagedijk te Zaandijk
brachten een petitie met handtekenin-
gen bij wethouder van verkeer
P. Kroesen-van Gelderen. De bewoners
zijn de overlast van zwaar verkeer op de
dijk meer dan zat. De slappe onder-
grond van de Lagedijk is niet geschikt
voor zwaar verkeer; veel panden kregen
al scheuren in de muren. Eerder werden
ook al acties gevoerd, maar tot nu toe
leverde dat niets op. Als er ook deze
keer niets gebeurt, wordt een advocaat
ingeschakeld om schadevergoeding te
claimen.

31 maart
Een groot aantal ideeën moet gaan lei-
den tot vernieuwing van het centrum
van Oostzaan, dat nu eigenlijk geen
centrum heeft. Uitbreiding van het
gemeentehuis, toekomstplannen voor

buurthuis De Greep en sloop van de
Kerkbuurtschool en de oude brandweer-
garage moeten een veelomvattend cen-
trumplan opleveren. Onderdeel hiervan
is een nieuw plein met daar omheen
winkels, woningen en kantoren.

2 april
Aan weerszijden van de toegangsdeur
van theater De Burcht hangen sinds kort
stijlvolle uithangborden met de naam
van het theater. Voorheen was het voor
artiesten en bezoekers vaak moeilijk De
Burcht te vinden.

Uithangborden aan gevel moeten
bezoekers de weg wijzen naar theater
De Burcht

9 april
Monumentenzorg wil wachten met het
uitbrengen van een advies voor de aan-
bouw van de Oostzaanse kerk tot er hel-
derheid is over het nieuwe centrumplan.

9 april
Het Czaar Peterhuisje werd na flink wat
aanpassingen feestelijk heropend. Een
moderne balie voor de medewerkers,
een waterkerend schild in de buitenmu-
ren, verbeterde verlichting, een modern
brand- en inbraakalarm en de restaura-
tie van enkele drie eeuwen oude meu-
belstukken maken dat het huisje prima
de volgende eeuw in kan. Voorts werd
er (toepasselijk met wodka) getoast op
de door het Instituut Collectie
Nederland toegekende A-collectie status
voor het huisje, een rijkskeurmerk van
de hoogste categorie.

10 april
Op het oorlogsmonument voor de
gevallenen in Wormer worden 54 jaar
na de Tweede Wereldoorlog de namen

van de slachtoffers aangebracht. In
Wormer kwamen vijftien mensen om
ten gevolge van de oorlog. De namen
werden niet eerder aangebracht omdat
een aantal van deze mensen communist
was. In de Koude Oorlog was dat reden
om hen geen eer te bewijzen.

Op het oorlogsmonument in Wormer
worden eindelijk de namen van de
slachtoffers aangebracht

13 april
Naar verwachting zullen er in 2010
twee keer zoveel reizigers op NS-sta-
tion Zaandam in- en uitstappen als nu
het geval is.

5 mei
Directeur Koos de Jong neemt op 8 jul i
afscheid van de Zaanse Schans en het
Zaans Museum. De Jong was vijfjaar
in dienst en ontwikkelde onder meer de
plannen voor het nieuwe museum.

11 mei
Een deel van de rooms-katholieke kerk
aan de Dorpsstraat te Wormer wordt
verbouwd tot een vergader- en ontmoe-
tingsruimte. Daardoor verdwijnt een
aantal kerkbanken.

De rooms-katholieke kerk in Wormer
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17 mei
De 'Bruine Vloot' (de Zaanse vloot van
historische vrachtschepen) kreeg finan-
ciële en administratieve steun van de
gemeenten Zaanstad en Wormerland.
Om de traditie van de Bruine-Vlootdag
te handhaven, werd de stichting Saens
Drijvend Erfgoed opgericht.

18 mei
In de rapportage 'Basisgegevens
Verkeer en Vervoer' staat onder meer
dat de hoeveelheid verkeer op de

Hogendijk te Zaandam in 1997 met zes
procent toenam. De Provincialeweg
(Krommenie/Zaandam), de snelweg A8,
de Provincialeweg (Westzaan/West-
Graftdijk), de Prins Bernhardweg en de
Dr. Den Uylweg zijn nog steeds de
drukste wegen van Zaanstad.
20 mei
Ter gelegenheid van het 25-jarig huwe-
lijk van molenaar Piet Kempenaar en
zijn vrouw stond verfmolen De Kat
mooi. De molen was versierd met nage-
maakte mooimaakspullen aan de hand

van een foto uit 1895. De laatste keer
dat De Kat mooi stond is 105 jaar gele-
den. Een molen wordt alleen versierd
bij jubilea en trouwerijen. Op andere
speciale dagen gaat gewoon de vlag uit.

NB
De data aan het begin van de
stukjes verwijzen naar de dag
van publicatie en dus niet van-
zelfsprekend naar de dag van
de gebeurtenis.

Culturele agenda

t/m 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 uit-
mondt 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,-.

t/m 26 september 1999
'Houten speelgoed, van hier en gunder'.
Een deel van de collectie is puur Zaans
en bestaat uit speelgoed dat werd
gemaakt door het Zaandamse bedrijfje
Hoza, een fabriek van kunstnijverheids-
producten. Het Hoza-speelgoed dateert
uit de periode 1938-1947 en werd ont-
worpen door de eigenaar Jos van der
Horst. Een ander deel is exotisch,
afkomstig uit een privéverzameling en
omvat speelgoed uit de hele wereld.

t/m 31 oktober 1999
"De versierde gevel". Van makelaar tot
ooievaar. Gevelversieringen van het
Schermereiland waaronder makelaars,
gevelstenen, windveren, sierstenen, uit-
hangborden, etc. Rijper Museum 'In 't
Houten Huis', Jan Boonplein 2, De
Rijp. Open: zaterdag en zondag van
11.00-17.00 uur. Door de week: groe-
pen op afspraak. Kosten: volwassenen
f 2,-, tot 12 jaar f l,-, MJK gratis.

t/m 31 oktober 1999
Noord-Hollands slibaardewerk.
Schotels, vuurklokken en papkommen.
Rijper Museum Tn '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: vol-
wassenen f 2,-, tot 12 jaar f l,-, MJK
gratis.

21 augustus 1999
Jaarfeest Zaanse Schans, met o.a. oude
ambachten, rondvaarten, muziek en
rondvluchten boven de Zaanstreek,
10.00-17.00 uur. Een activiteit die door
Stichting De Zaanse Schans wordt geor-
ganiseerd is de wasdag; een vervolg op
de wasdag die tijdens Zaandijk 500
werd gehouden. Inlichtingen via de
Zaanse VVV, tel. 075-
6162221/6351747.

11 september 1999
Landelijke Open Monumentendag.
Inlichtingen via de Zaanse VVV, tel.
075-6162221/6351747.

16 september tot
14 oktober 1999
Fototentoonstelling van het gemeentear-
chief Zaanstad in het gemeentehuis van
Zaanstad aan de Bannehof te Zaandijk.
De expositie omvat een selectie van
circa vijftig foto's uit de onlangs verkre-
gen verzameling van Rein van Houten.
De tentoonstelling is doordeweeks te
bezoeken tijdens de kantooruren.

25 september 1999
Zaanse Molendag. Een groot aantal
molens zijn van 10.00-16.00 uur in
bedrijf en toegankelijk voor het publiek.
Inlichtingen: Vereniging Zaansche
Molen, tel. 075-6215148.

29 september en 6 oktober 1999
Filmfestival in de raadszaal van het
gemeentehuis aan de Bannehof te
Zaandijk. Het gemeentearchief vertoont
oude films (en/of filmfragmenten) over
de Zaanstreek. Tijdstip van de voorstel-
lingen: van 14.00 tot 16.00 uur.
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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 : 0 6 - 5 2 92 54 28

KLASSIEK

VAM hOLTC, PLMT,

ZOWEL IN ̂ RENEM
ALSINANPERE

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

GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

GERARD WIJMA
v as t go e dadvie z e n

"Voor hout en nieuw"

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
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
1530ACWormer

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

HJto •«**»* Titk*>sftt

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


