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Inhoud
In dit nummer wederom een rijkelijk gevarieerd aanbod aan artikelen. Voor elk wat wils. Naast
artikelen over panden (Oostzijde 19 te Zaandam en Het Honig Breet Huis aan de Zaandijkse
Lagedijk) aandacht voor de toekomst van de Burcht, de historie van 't Nut, het nieuwe museum in
Jisp, Zaanse Spanjestrijders, de Westzanerpolder en bouwstijlen in Zuid-Afrika.

1494 René Prins gaat in zijn verslag van het Meldpunt Bedreigde Panden nader in op
interessante zaken betreffende het pand Oostzijde 19
te Zaandam.

een nieuwe toekomst tegemoet. Pier van Leeuwen
doet een boekje open over
de bewoners en de inrichting van het pand aan de
Zaandijkse Lagedijk.

1496 Wat gaat er gebeuren het het
Burchtplein? Ideeën zijn er
genoeg om het plein een
ander aanzien te geven. Wim
Wester geeft een overzicht
van de stand van zaken.

1506 Jaap van der Horst verdiepte zich in de historie van de
Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen in de Zaanstreek
en zette zijn bevindingen op
papier.

1498 Aan de Spaanse burgeroorlog van 1937 namen ook
enkele Zaankanters deel.
Aan de hand van brieven
van de Zaanse Spanjestrijder
Gerrit Giere beschrijft Pim
Ligtvoet hun belevenissen.

1509 De monumentennota van de
gemeente Zaanstad biedt
perspectieven voor de toekomst. Piet Verhoeven laat
er zijn licht over schijnen.

1503 Het Honig Breet Huis gaat

1512 Wim Visser bezocht ZuidAfrika en raakte onder de
indruk van de Nederlandse
invloeden op de bouwwijze
aldaar.
Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis 1492,
Bedoeninkies 1514, Aanwinsten van het gemeentearchief Zaanstad 1515,
Boekennieuws 1515, Kroniek 1516 en de Culturele
agenda 1518.

Annonce
Boeken
Wie kan mij helpen aan de twee delen 'Historische Studiën van de Zaanstreek' van S. Lootsma?
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 een meldpunt om dit door te geven, op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Hoe eerder
wij er bij zijn, des te groter de kans op redding. Dan kunnen we nog iets moois doorgeven aan de
volgende generatie.

Foto's: J.J. van der Horst,
tenzij anders vermeld.
Druk/vormgeving:
Drukkerij Knijnenberg,
Krommenie.
Illustratie omslag:
De Burcht en het stadhuis rond de eeuwwisseling. De gemeente
Zaanstad heeft plannen om het Burchtplein te herinrichten.
Wim Wester gaat in zijn artikel nader op de invulling van het
huidige plein in. (Foto gemeentearchief Zaanstad)
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1510 Jisp is een museum rijker.
Wat er allemaal te zien is,
doet Jaap van der Horst uit
de doeken.

1511 De Westzanerpolder gaat
een onzekere toekomst
tegemoet. Wim Wester zet
de voors en tegen van de
verschillende plannen op
een rijtje.

Reactie
In Anno 149, april 1999, (blz. 1443-1446) is een
artikel opgenomen over het Geldelozenpad. Tot
nu toe was onbekend waar de naam van dit pad
vandaan kwam. Mevrouw J. Lagerwerf uit
Haarlem reageerde op dit artikel. Zij wees er op
dat in Haarlem het Nauwe Geldelozepad en het
Wijde Geldelozenpad bestaat.
In een boekje dat door een vroegere stadsarchivaris mevrouw Kurtz is geschreven, worden
de straatnamen van Haarlem verklaard. Daarin
staat te lezen dat het Geldelozenpad een benaming is voor een particulier pad, dat door
iedereen gebruikt mocht worden, zonder te
betalen. Er wordt dus geen tol geheven en het
lijkt een openbare weg, terwijl het in werkelijkheid particulier bezit is.
Het lijkt goed mogelijk dat deze situatie ook
opgaat voor het pad in Zaandam. De Noorder-

Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
Mededelingen van het Bestuur

Integratie Stichting Zaans Schoon
In de tweede helft van 1977 werd binnen de
vereniging een discussie gevoerd over de wenselijkheid van een nauwe samenwerking met de
stichting Zaans Schoon, die behoefte had aan het
draagvlak van een achterban onder de Zaanse
bevolking. In onze statuten, die in februari 1978
werden aangevuld, staat dan ook als een van
onze doelstellingen vermeld: "steun te verlenen
en bekendheid te geven aan de activiteiten van
de Stichting voor het bevorderen, beschermen en
documenteren van Zaans Schoon".
Welnu, die samenwerking zal zeer binnenkort
zijn ultieme vorm bereiken in die zin dat dan het
bestuur van onze vereniging tevens het bestuur
vormt van de Stichting Zaans Schoon. De achtergronden van deze aansluiting werden op de
laatste jaarvergadering in april uiteengezet. In
een bewust beleid om ook op deze gebieden
actief te zijn, werden de werkgroepen Meldpunt/
Bescherming en Advisering/Documentatie
opgezet die nu al een aantal jaren actief zijn.
Hierdoor ontstonden er duidelijke overlappingen
met het werk van Zaans Schoon waardoor van
de zijde van het bestuur van Zaans Schoon op
intensivering van het samengaan werd aangedrongen.
Onderzoek, o.a. gesprekken met deskundigen
van het Nationaal Contact Monumenten, leerde
ons dat ondanks de verbeterde verhoudingen met
overheden, de mogelijkheid van toekomstige
juridische procedures niet uitgesloten kunnen
worden en dat daarvoor de stichtingsvorm zich
het beste leent. Vandaar dat uiteindelijk besloten
werd voor de hierboven vermelde integratievorm.
Voorlopig hebben de bestuursleden dus "twee
petten op"; naar bevind van zaken zal ongetwijfeld in de toekomst de samenstelling van
1492

nieuwendijk of Kuyperspad waar het Geldelozepad het verlengde was, was particulier bezit, net
als trouwens alle andere paden. Blijkbaar moest
via de padnaam Geldelozepad aangegeven
worden dat er sprake was van een vrij begaanbaar pad in tegenstelling tot paden die niet vrij
begaanbaar waren. Of er paden waren waar tol
werd geheven is mij niet bekend.
De heer A. van Braam wijst er in de uitgaven
nrs. 2 en 8 van zijn 'Fragmenten van de Zaanse
geschiedenis' op dat hij de naam Oudendijk in
de stukken van Westzaanden is tegengekomen.
Deze Oudendijk zou in de buurt van de huidige
Gedempte Gracht moeten hebben gelegen.
Het bestaan van een Oudendijk zou de namen
Noorder- en Zrndemieawendijk verklaren.

Wim Wester

het bestuur van de stichting zich wijzigen en
aangevuld worden.
Een aantal leden van het aftredende bestuur van
Zaans Schoon zal het nieuwe bestuur als een
soort adviesgroep bijstaan. Enkele andere leden
hebben nieuwe taken aanvaard binnen onze
vereniging.
We prijzen ons gelukkig op deze manier de
werkzaamheden van een stichting voort te
kunnen zetten die in de halve eeuw die achter
ons ligt van zeer grote waarde is geweest voor
het historisch cultuurbehoud in onze streek.

Naar een Zaans cultuurhistorisch
blad?
De gesprekken met onze zustervereniging Zaans
Industrieel Erfgoed (voorheen MBTZ) over de
uitgave van een gezamenlijk blad, waarover we
in de vorige ledenvergadering uw mening peilden, zijn in de afgelopen periode in een stroomversnelling gekomen. Er ligt nu een concreet
plan voor oprichting van een stichting om
samen met een redactieteam de uitgave van een
Zaans cultuurhistorisch blad te verzorgen. In die
stichting is naast onze beide verenigingen plaats
voor in dit kader belangrijke partners als het
Zaans Museum en het gemeentearchief
Zaanstad, maar ook voor de andere historische
verenigingen die onze streek rijk is en die op dit
moment (nog) niet bereid zijn toe te treden.
Het bestuur staat positief tegenover deze plannen
en heeft besloten mee te werken aan de verdere
uitwerking daarvan. Daarbij zijn zaken als
bemanning en sluitende exploitatie belangrijk.
We zijn ons ervan bewust dat voor onze leden
de historie van bouwen en wonen goede aandacht zal moeten krijgen in het blad. Bij de
eerstvolgende gelegenheid willen we nogmaals
met de leden tot een gedachtenwisseling komen
over deze ontwikkeling die een mogelijke beëindiging van ANNO 1961 inhoudt.

Internet
Er wordt gedacht aan een website van onze vereniging op internet, wellicht samen met onze

Zaanse zusterinstellingen. Het bestuur moet, met
schaamrood op de kaken, bekennen dat de
inzichten en vaardigheden op dit gebied niet
overdreven aanwezig zijn. Zijn er leden die ons
daarin advies kunnen geven en op weg willen
helpen? Graag een telefoontje naar het secretariaat.

Jaarvergadering
De volgende algemene ledenvergadering is vastgesteld op maandag 17 april van het jaar 2000.
U krijgt daarover nog uitvoerig bericht, maar
noteert u deze datum alvast in uw nieuwe
agenda.

Een hartelijk welkom aan de volgende
nieuwe leden:
Drs. J. Jansen, Doesburg
Bouwkundig Ontwerpbureau Van Leeuwen,
De Rijp
Mw. L. Meerdink, Uitgeest
Mw. M. Winter, Purmerend
O. Hoogenkamp, Wormerveer
R. Jacobs, Wormerveer
Dr. G.J.M.R. Gorter, Somerset west
Mw. M. Spackler, Zaandam
Chr. Gongriep, Zaandam
G.J. Kruiver, Wormerveer
F.C. Hoek, De Rijp
H. Brouwer, Zaandam
Th.A.M. v.d. Akker, Zaandam
J.S. Joosten, Zaandam
Mw. A. Schilp, Zaandam
M. van Ruijven, Zaandam
R. Hartog, Zaandam
R. Pauw, Assendelft
A.J. Uitendaal, Zaandam
M w. I. Jongenburger, Zaandijk
S.M. Benjamins, Zaandijk

A. Buter, Zaandam
Mw. A. Sanders, Zaandam
Ds. D.L. Schiethart, Zaandijk
J. Dolsma, Koog aan de Zaan
R. Sluijs, Zaandam
C.J. van Busschbach, Zaandijk
M. Kok en H. Kuyper, Zaandam
Mw. M. Bults-Zwart, Oostknollendam
K. van Voorthuizen, Noordeinde
P.M. Doe ven, Westzaan
Mw. M. de Graan, Oostknollendam
E.J.G.M. Boon, Oostknollendam
H. van Schaik, Westzaan
M.J. v.d. Molen, Westknollendam
P. Saft, Jisp
Saen Makelaars, Koog aan de Zaan
M w. J. A. Feij, Koog aan de Zaan
D. Visbeek, Krommenie
A.C. Huijsman, Jisp
P. Nieuwenhuizen, Oostknollendam
H.A. van Dalen, Zaandam
P.E. Jansen, Jisp
M.N.R. van Dijk, Zaandam

Binnengekomen berichten
De Stichting Museaal en Historisch Perspectief
Noord-Holland stuurde ons het cursusprogramma voor dit seizoen toe. Daarin staan onderwerpen als:
- historische verdedigingswerken;
- stad en platteland in hun ontwikkeling;
- historisch onderzoek;
- notariële archieven;
- lezen van oud schrift.
Voor informatie kunt u zich richten tot Stichting
Museaal en Historisch Perspectief NoordHolland, postbus 5348, 2000 GE Haarlem,
tel./fax 023-5318436 of 5319139,
E-mail rgnh@tref.nl.

De Stichting Zaans Schoon, een doorstart naar de 21e eeuw
De beslissing is genomen. Het bestuur van de
Stichting Zaans Schoon zal voortaan worden
gevormd door de bestuursleden van de
Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis. Een
personele unie dus. Daarmee is ook een aanmerkelijke verjonging van het Zaans Schoonbestuur tot stand gebracht. Pogingen in de afgelopen jaren om dit doel te bereiken door het
geleidelijk aantrekken van nieuwe (jongere)
bestuursleden, was maar ten dele gelukt. Nu is
er gekozen voor een meer drastische weg; vervanging in één keer van het hele bestuur door
een jongere ploeg. In de inmiddels 53-jarige
historie van Zaans Schoon is deze bestuurswisseling wel opmerkelijk, maar toch ook weer
niet zo bijzonder om er hier lang bij stil te
staan.
Het bijzondere is gelegen in het feit dat het
bestuur van de Vereniging tevens het bestuur
van de Stichting zal zijn, waarmee de Stichting
een integraal onderdeel van de Vereniging
Vrienden van het Zaanse Huis zal uitmaken.
Dat wil zeggen, dat acties en andere activiteiten
van Zaans Schoon direct aangestuurd en uitgevoerd worden vanuit de brede achtergrond
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van de Vereniging. In tegenstelling tot de oude
situatie, waarin het beperkte aantal bestuursleden van de Stichting deze acties en werkzaamheden zelf diende uit te voeren, hetgeen een
steeds grotere belasting voor de bestuursleden is
gaan vormen.
Grotere betrokkenheid door spreiding over een
ruime achterban en grotere slagkracht door
inschakeling van meer deskundigheid is de
beoogde winst van de gekozen organisatiewijziging.
Het is verleidelijk om hier kort stil te staan bij
de vaak roerige momenten in de geschiedenis
van een halve eeuw Zaans Schoon, waarvan ik
persoonlijk de laatste 37 jaar heb meegemaakt.
Zaken als: bescherming van de Gortershoek in
Zaandijk, het initiatief tot de Zaanse Schans, de
strijd om de Kal verpolder, wijziging van het
Plan Kalf te Zaandam en het Plan Donker te
Zaandijk, behoud van het Herman Gorterhuis te
Wormerveer en het 'Huis van Rote' te Westzaan,
dringen zich op. Het waren stuk voor stuk
intensieve, tijdrovende en vaak emotionele
gebeurtenissen die, gezien de zichtbare resultaten, de strijd waard zijn geweest.

Het lukte helaas lang niet altijd anderen -met
name de overheid— te overtuigen met onze
argumenten voor behoud van cultureel erfgoed.
Er is dan ook een lange lijst van verloren gegane
objecten van 'Zaans Schoon' ontstaan in de laatste halve eeuw. In onze -als boekje uitgegevengecombineerde jaarverslagen hebben wij deze
tegenslagen beschreven. Opmerkelijk daarbij is,
dat 'verloren zaken' lang niet altijd het resultaat
waren van een zorgvuldige afweging, waarmee
men vrede zou kunnen hebben. Het, op een
botte -vaak niet openlijke- wijze laten prevaleren van economische korte-termijnbelangen gaf
dan de doorslag bij het opofferen van cultuurhistorisch erfgoed.
Jammer genoeg kan niet gezegd worden, dat
deze bedreigingen tot het verleden behoren.
Ondanks breder belangstelling bij het Zaanse
publiek en een toegenomen waardering voor het
Zaanse erfgoed bij de overheid, blijft waakzaamheid geboden.

Aansporingen die de Stichting Zaans Schoon in
het verleden -ook van buiten de Zaanstreekmocht ontvangen om toch vooral deze waakzaamheid en actiebereidheid te blijven volhouden, heeft de bestuursleden de benodigde
morele steun gegeven dit te doen, ondanks de
teleurstellingen en negatieve publiciteit die dit
soms met zich meebracht.
Het is daarom zo verheugend, dat een jongere
ploeg bestuursleden naast de werkzaamheden
als bestuur van de Vereniging tevens de taak op
zich heeft genomen de doelstellingen en werkzaamheden van de Stichting Zaans Schoon te
behartigen en voort te zetten.
Moge deze 'doorstart' een stap naar een succesvolle toekomst inhouden.

D. van Leeuwen, ex-voorzitter
Stichting Zaans Schoon.

Kort verslag van Meldpunt Bedreigde Panden
door René Prins
De eerste melding bij het Meldpunt Bedreigde
Panden op 14 januari 1997 was het woonhuis
Oostzijde 19 in Zaandam, recht tegenover de
rooms-katholieke Bonifatiuskerk. In de kranten
verschenen omstreeks die tijd artikelen over
sloop van het Sigma Coatings complex, de voormalige rooms-katholieke Volksbond, filmhuis De
Fabriek en mogelijk meer panden aan het begin
van de Oostzijde aan de Zaankant. De melder
van Oostzijde 19 wist dat het een oud pand met
interessante dingen betrof, dus bedreigd en een
melding waard bij het Meldpunt Bedreigde
Panden.
Na een binnengekomen melding wordt er door
de plaatselijke vertegenwoordiger een onderzoek
gedaan naar de mate van bedreiging door te
informeren bij de bewoners, de buren of bij
gemeentelijke instanties. In het huis Oostzijde 19
woonde de familie Eiling. De heer Eiling heeft
lange tijd in de achterkamer een schoenmakerij
gehad.

Eerste onderzoek
Als je voor het pand staat, denk je direct aan een
laat 19e-eeuwse, vroeg 20e-eeuwse woning. De
voorgevel is van metsel werk met vrij grote
ramen zonder roeden. Beneden zijn er schuiframen en boven zijn er stolpramen. Alleen de dakkapel en de geprofileerde goot in de voorgevel
doen vermoeden dat het ouder zou kunnen zijn.
De rechter zijgevel is met hardboard betimmerd
met 19e-eeuwse T-ramen erin. Ook de
achtergevel ziet er vrij modern uit, geheel van
smal rabathout, maar wel met een T-raam. Op
het dak liggen vrij nieuwe grijs gesmoorde pannen, waarbij de hoekkepers met lood zijn bedekt.
Het valt ook op dat het huis recht staat, nauwelijks verzakkingen van de gevels en vloeren.
Het huis is vrij groot, zes meter breed, twaalf
meter diep en een nokhoogte van 8.50 meter,
een begane grond, verdieping en een zolder.
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Binnen, achter de voordeur valt wel meteen een
hol korbeel op, maar de jukbalk is weggetimmerd achter een verlaagd plafond. In de voorkamer zijn alleen de jukbalken met duivejagerprofileringen voor een gedeelte zichtbaar, hiertussen zitten verlaagde plafonds van zachtboard.
De mogelijk aanwezige jukstijlen zijn in de
wanden van hardboard weggewerkt. De schoorsteen in de zijgevel is uit het begin van deze
eeuw,met de bekende zwarte natuursteen platen.
In de achterkamer zijn alleen de jukbalken met
duivejagerprofileringen zichtbaar, met daartussen
ook weer zachtboardplafonds. De heer Eiling
vertelde dat onder de vloer in het midden van het
Voorgevel pand Oostzijde 19 te Zaandam

vallen oude pen-gaten en toognagelgaten in de
spantbenen op. In deze oude pen-gaten zaten
ooit hanebalken die nu een stuk hoger zitten.
Aan de hand van de oude pen-gaten, de plaats
van de oude en later hergebruikte hanebalk is
een 52° kap te reconstrueren op het nog bestaande wurmt op de eerste verdieping,
Aan de hand van de ontdekkingen op zolder en
de aanwezigheid van het holle korbeel is de
woning waarschijnlijk uit de periode 1700-1750.
Verder onderzoek in de archieven zal dit moeten
aantonen. Onderzoek in de woning naar oude
bouwsporen is moeilijk omdat het nog steeds
bewoond is en de meeste houtconstructies achter
board weggetimmerd zijn.

Detailopname dakkapel

huis een groot stuk gemetselde fundering zit. Dit
zou de fundering van een vroegere stookplaats
kunnen zijn.

Op de eerste verdieping is nog weinig ouds te
zien. Direct vallen wel de zware plafondbalken
op met daartussen zachtboardplafonds.
Interessant zijn de binnenkanten van kasten.
Hierin is een wurmt op veertig centimeter boven
de vloer zichtbaar met de binnenkant van een
getrapte weeg. Ook goed zichtbaar zijn de zware
stijlen op het wurmt die de plafondbalken van de
zoldervloer dragen.
Op zolder komen er interessante dingen naar
voren. De kap is in afwijking tot de meeste
daken van houten huizen een 45° kap. Direct

De kapconstructie

Verdere ontwikkelingen
Voor wat betreft de verdere ontwikkelingen aan
het begin van de Oostzijde is er nog niet veel
bekend. Op het moment van schrijven wordt de
rooms-katholieke Volksbond gesloopt en wordt
het Sigma-terrein gesaneerd voor toekomstige
woningbouw. Er zijn vooralsnog geen plannen
om Oostzijde 19 te slopen. Wel moeten de ontwikkelingen rond Oostzijde 19 in de gaten
gehouden worden. Het is beslist de moeite waard
het daar te behouden.
De werkgroep Meldpunt Bedreigde Panden komt
om de 6 tot 8 weken bijeen om eerdere en nieuw
binnengekomen meldingen te bespreken. Vanaf
januari 1997 tot heden zijn er 97 meldingen
geweest. De laatste tijd zijn er vrij weinig
nieuwe meldingen binnengekomen. Vermoedt u,
dat er bij u in de buurt een waardevol pand
bedreigd is door sloop of door verbouwingen,
bel dan op werkdagen: 075 - 640 20 20.

De modern uitziende
achtergevel van smal
rabathout
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Ideeënwedstrijd "Perspectief voor de Burcht"
door Wim Wester
De gemeente Zaanstad heeft in het kader van het
"Zaanoeverproject 10 jaar" een Ideeënwedstrijd
over de Burcht in Zaandam uitgeschreven.
De Burcht is een belangrijke openbare ruimte in
de stad, die nu vooral als parkeerterrein en evenemententerrein wordt benut. De gemeente verwacht dat het plein beter kan worden gebruikt,
maar ook aantrekkelijker kan worden gemaakt.
De wedstrijd was uitgeschreven onder een viertal
categorieën deelnemers:
1. individuele Zaanse bewoners;
2. belangengroepen, bewonersverenigingen,
wijkorganisaties, winkeliersverenigingen,
ondernemersorganisaties;
3. professionals, zoals architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers, omgevingsdeskundigen, kunstenaars e.d.;
4. projectontwikkelaars, aannemers, woningbouwcoöperaties e.d.
In de diverse categorieën waren 35 inzendingen
binnengekomen.

Het huidige plein

De Burcht anno J 999

De Burcht is een grote openbare ruimte gelegen
in het centrum van Zaandam. Het plein wordt
begrensd aan de oostkant door de holle gevelwand van de Zuiddijk met cafés en terrassen en
aan de zuidzijde door een straatwand met woningen. De achterzijde van het theater De Burcht
ligt aan de noordzijde. Het plein ligt aan de
westzijde aan het open water van de Voorzaan.
Het Zaantheater, de Wilhelminabrug en de sluizen zijn overige ingrediënten.
De Burcht is buitendijks land, grenzend aan de
Zuiddijk. Het hoogteverschil in het terrein is een
belangrijk gegeven.

vrijkomt voor andere gebruiksmogelijkheden. De
meeste inzenders vinden het belangrijk dat het
plein als evenementenplein blijft bestaan, zodat
o.a. de kermis en het circus in het hart van de
stad kunnen blijven.
Andere plannenmakers zien echter het plein als
een fraaie bouwlocatie voor hun al of niet grote
bouwwerken.
Het winnende plan bij de professionals is "Een
Burcht, twee pleinen" van E. Holleman, beeldend kunstenaar in Zaandam. Het idee is te
beschouwen als een conceptmatige benadering
van de vraag naar een nieuw perspectief voor
De Burcht. Een concept dat nog veel ruimte laat
voor nadere invulling, maar toch gebaseerd is op
een filosofie die expliciet aansluit bij de Zaanse
situatie (juryrapport).
In het hart van de Burcht wordt een bijzonder
gebouw geplaatst, waardoor twee pleinen ontstaan: een dorpsplein aansluitend bij de kleine
schaal van de Zuiddijkbebouwing en een stadsplein aan de zijde van de Zaan en het centrum.
Het dorpsplein bevat terrasjes rondom het
plantsoen, misschien ook een jeu de boulesbaan. Bij het stadplein aan het water wordt een
relatie gelegd met het Zaantheater. Het voetgangersgedeelte van de Wilhelminabrug wordt
aan de zuidkant verbreed, zodat een logische
route tussen plein en theater ontstaat. De pier bij
het theater wordt vergroot met een drijvend
platform zodat grootschalige evenementen daar
plaats kunnen vinden. De kermis kan deels op de
Burcht en deels op de pier plaatsvinden. Op de
pier kunnen muziek- en theatervoorstellingen
gehouden worden, het plein op de Burcht is dan
de tribune.
Het nieuwe gebouw tussen de twee pleinen moet
een uitzonderlijk gebouw worden, een publiekstrekker als bijvoorbeeld het Gronings Museum.
Als functie wordt gedacht aan een megabioscoop.

De ideeën

De jury heeft in de verschillende categorieën
prijzen en eervolle vermeldingen gegeven.
1. Individuele Zaanse bewoners:
- Ie prijs: "Perspectief voor de Burcht" van
Xantha-Iris Vorst.
- Eervolle vermelding: "De nieuwe Burcht"
van H.G.M. Kerssens.
2. Belangengroepen:
Eén inzending. Prijs voor: "Perspectief voor
de Burcht" van de Werkgroep Verkeer van
Wijkbeheer Zaandam Zuid.
3. Professionals:
- Ie prijs: "Een Burcht, twee pleinen" van
E. Holleman, beeldend kunstenaar.
Eervolle vermeldingen:
- " De werf plein aan het water" van Kurt
Boomgaard;
- " De Burcht aan de Zaan" van Bureau voor
Landschap en Stedebouw Alle Hosper;
- " Een cultureel-politiek plein" van I. Onen.

Om het plein aantrekkelijker te maken, hebben
veel inzenders het parkeren in een ondergrondse
parkeergarage ondergebracht, zodat het plein

De winnaar van de publieksprijs wordt nog
bekend gemaakt.

Het winnende plan bij de
professionals: "Een
Burcht, twee pleinen " van
E. Holleman

Een aantal gemeenschappelijke aspecten zijn bij
de plannen te onderscheiden:
1. Voorgestelde bebouwing
- Verplaatsing van de paviljoens van de
Gedempte Gracht naar het plein. De voorkanten worden naar de Burcht gericht en
de achterkanten naar de Zuiddijk. De
Gedempte Gracht kan dan weer doorgaand
verkeer krijgen.
- Een flatgebouw langs de Zaanoever, een
wooncomplex, een woongebouw in de vorm
van een slinger, een gebouw op stelten.
- Een enorme Zaankoepel op het plein.
- Het in 1964 gesloopte havenkantoor op deze
plek herbouwen.
- Een overdekte markthal, omringd door
winkeltjes.
- Ondergrondse bebouwing met winkels,
galerieën en musea.
- Kleinschalige dijkbebouwing langs de
Zuiddij kzij de.
- Een paviljoen met expositieruimte en terras
langs de Zaanoever.
- Een Burchttoren (uitkijktoren).
- Een gebouw met publieke functies; het
nieuwe stadhuis van Zaanstad.
- Een uitzonderlijk gebouw, zoals het
Guggenheimmuseum in Bilbao. Een gebouw
als publiekstrekker: "Zaanstad op de kaart"!
2. Groenvoorziening
- 100 geurenpark.
- grote meiboom in het voorjaar; grote kerstboom met kerst.
- Bosje bij de Zuiddijk, waarin monument.
- Verplaatsbare plantenbakken; het onderhoud
kan worden verzorgd door verschillende
bloemen- en plantenzaken: sponsoring.
- Verplaatsbare bomen in grote bakken, waarmee een grote hoeveelheid verschillende
ruimten op het plein kan worden gevormd,
al naar de behoefte.
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3.
-

Stoffering en straatmeubilair
Sfeervolle verlichting. Spotjes in de grond.
Fraaie bestrating, grasveld.
Een waaier van houten plankieren; licht
hellende vlakken.
- Bankjes; zitplekken langs de Zaan.
- Stenen bankjes en tafel.
- Speeltuintje.
4.
-

-

Kunst
De Burcht als cultureel plein.
Openluchttheater met toneel in de Zaan.
Theater De Burcht krijgt buitenpodium, terras
of expositieruimte.
Diverse fonteinen.
Een molenwaterkunstwerk dat via kanaaltjes
verbonden is met drie "gemalen" in de
hoeken van een waterdriehoek.
Waterorgels in de Zaan.
Een grote glazen pyramide "ter herinnering
aan het storingsgevoelige obstakel bij de
ingang van het huidige terrein".
Drie galgen voor ... (zoals voorheen).

Brieven van de Zaanse Spanjestrijder Gerrit Giere(l)
door Pim Ligtvoet
De drie brieven die de Zaandammer Gerrit Giere, eenentwintig jaar oud (2), in juni en juli 1937
uit het Spanje van de Burgeroorlog schreef, gaan nauwelijks over Spanje. Het lijkt wel alsof
Gerrit voor hen naar wie hij heimwee heeft, wil verbergen dat hij in Spanje vecht. De brieven
gaan, vragenderwijs, vooral over het dagelijks leven in Zaandam. Mede daarom geven ze, in
eenvoudige spreektaal geschreven, een ontroerend beeld van het Zaanse arbeidersmilieu in de
jaren dertig, dat door armoede getekend werd. Het ideaal van sociale gerechtigheid is zeker een
drijfveer geweest, die Gerrit Giere deed besluiten naar Spanje te gaan, en de strijd van arbeiders en
boeren te steunen. Al dacht zijn oudere (half)zuster Truus dat hij geronseld was.

Naar Spanje!
Gerrit Giere had zijn familie verzwegen dat hij
wegging. Het idee om als brigadist naar Spanje
te gaan werd in een groepje geboren, 's avonds
staande bij dansschool Tivoli aan de Czarinastraat, in gesprek met het bekende raadslid van
de Communistische Partij van Nederland (CPN)
Dirk Makkinga. Dat zal op l of 2 mei 1937 zijn
geweest, want volgens Jan Hulst besloten ze pas
een dag voor het vertrek op 4 mei, daadwerkelijk te gaan (3).
Het bombardement van Hitlers Luftwaffe op de
onbeschermde stad Guernica had vlak daarvoor
plaats gevonden, op 26 april. Dat was wereldnieuws en zal zeker een rol hebben gespeeld bij
hun besluit, evenals vermoedelijk de datum van
l mei, de Internationale Dag van de Arbeid. Jan
Hulst deed thuis vóór zijn vertrek een briefje in
de klok, zodat zijn vader bij het opwinden zou
weten dat hij weg was. Waar naartoe stond er uit
veiligheidsoverwegingen niet bij. De ouders van
Frans Oord waren politiek ingesteld; de ouders
van de andere drie niet. Vader Oord was vrijdenker en een bewonderaar van Domela
Nieuwenhuis. Hij had tegen zijn zoon gezegd:
'Als jij vindt dat je dit moet doen, zal ik je niet
tegenhouden'. In dergelijke bewoordingen stond

De Dam, op de stoep van
theater Apollo: van links
naar rechts Gerrit Giere,
(vermoedelijk) Jan Hulst,
Muus Dral en Koen de Wit.
(Collectie Jan Giere)
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hij ook de politie te woord die al gauw na het
vertrek bij de familie Oord op de stoep stond.
Waarom deze vier: Gerrit Giere, Jan Hulst,
Dingeman de Munck en Frans Oord?
Grotendeels door toeval. Oorspronkelijk zou het
groepje uit vijf man bestaan, maar nummer vijf
viel plotseling af, en zou doorgeslagen zijn bij
de politie (4). Net als de meeste jongeren uit het
Zaandamse arbeidersmilieu hadden ze in die
jaren weinig te verliezen. In dagblad de
Telegraaf en ook wel in het sociaal-democratische Het Volk werd dit feit als de voedingsbodem voor communistische 'ronselpraktijken'
richting Spanje gezien (5). Maar Giere zelf
schreef in zijn eerste brief: 'Ik ben om eigen
idee gegaan'. Gerrit was al vroeg bij de
Cavalerie geweest, had echter nog geen dienstplicht vervuld. Daarna had hij, net als zijn vader,
gevaren, onder andere als kok/lichtmatroos op de
schoener 'Trio' die stenen van België naar
Engeland vervoerde (februari 1937) (6). Hij was
dus ondernemend en kende, als enige van de
vier, het buitenland. Jan Hulst was een boezemvriend van Gerrit. Frans Oord niet. Hij was
volgens Jan Hulst 'een echte partij man' en de
verbindingslijn met de communistische partij.

Zeven Damlopers voor de
ramen van dansschool
Tivoli in de Czarinastraat.
Van links naar rechts
Jaap Blom, Muus Dra/,
Koen de Wit, Herman Kef,
Jan Hulst, Gerrit Giere,
Dingeman de Munck.
(Collectie Jan Hulst)

Hij had zijn militaire dienst al achter zich (7).
Een ander van het vaste groepje vrienden, Koen
de Wit, zou hen een paar maanden later nareizen
(8), maar werd in Parijs gepakt. Vanaf 11 juni
was dienst nemen in Spanje of het bevorderen
daarvan bij Koninklijk Besluit verboden.
Dingeman de Munck was niet uit hetzelfde
milieu afkomstig en van huis uit katholiek, maar
kwam toen wel naar Tivoli; zijn broer Joop zou
later ook naar Spanje gaan.

De reis
Hoe verliep de onbekende en half-legale reis?

aankwamen, het militaire centrum van de

Op 4 mei 1937 gingen de vier met de trein naar
Den Haag, via Haarlem. Amsterdam werd
gemeden, naar later bleek terecht. Via de CPN
was een contactpersoon geregeld. Deze 'Jansen'
gaf de vier hun treinkaartjes naar Parijs en, na
enig aandringen, zakgeld; jaren later kwam uit
dat hij Van Solingen heette en voor het
Ministerie van Justitie werkte. De inzet van
infiltranten kwam vaker voor. Om middernacht
ging het viertal, aanvankelijk begeleid door
'Jansen', van Den Haag met de nachttrein naar
Parijs, waar ze om 7 uur aankwamen. In mei
1937 werd te Parijs de Wereldtentoonstelling
geopend. Picasso was bezig met de schetsen
voor zijn grootse aanklacht 'Guernica', die hij
op een wand van het Spaanse paviljoen zou
schilderen. Vanwege het werk rond het internationale evenement waren wel meer arbeiders
onderweg naar Parijs. De vier Zaanse jongelui

Republiek bij Valencia.
De eerste brief van Gerrit, gedateerd 15 juni,
kwam van de Spaanse kant van de Pyreneeën,
zoals hij tevreden als eerste zin schrijft:
'Eindelijk kan ik u uit Spanje sturen'.

vielen zodoende minder op bij het passeren van
de grenzen.

nagedacht. Maar twee kantjes verder noemt hij
economische redenen: 'Ik denk dat ik hier aan
werk kom in een Fabriek'. In de derde brief zal

Eenmaal in Parijs bracht een taxichauffeur hen
naar de communistische vakbond CGT; deze
regelde een slaapplek en de reis naar Spanje.

Dat laatste nam een aantal weken in beslag. Een
ansichtkaart d.d. 5 juni van Gerrit uit Parijs,
'Gaat goed', zal aan het eind van die periode
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zijn geschreven. Vermoedelijk vertrok het
Zaanse groepje dus nog in de eerste week van
juni naar Marseille.
De Zaandammers gingen niet met een boot naar
Spanje, maar met de trein tot Perpignan en
vandaar te voet de Pyreneeën over. Frans vertelde dat ze in een boerderij op de voettocht
werden voorbereid. Gerrit waren ze plotseling
kwijt. Hij was met dorpsbewoners op een ezeltje
meegegaan en kwam een tijdje later lachend
terug. Hij was de vrolijkste van de vier. Het zou
nog een paar weken duren voor ze in Albacete

Over de Spaanse Burgeroorlog
Zoals eerder gezegd, Gerrit spreekt in de brieven
niet over politieke zaken. Iets van dit zwijgen

kan hem zijn opgelegd. Op de enveloppe van de
tweede brief, gestempeld door het 'Volksleger',
staat het woord 'censuur'. Maar de vader van de
reeds genoemde Bert Dolstra (noot 1), bij wie ze
thuis politieker waren ingesteld dan bij Giere,
schreef vanuit Spanje wel over de discussies aan

het front. Toch schrijft Gerrit gelijk aan het
begin van zijn eerste brief, als een 'verklaring' :

'Ik ben om eigen idee hier naar toe gegaan'. Uit
een doorhaling blijkt dat hij over die zin heeft

hij het onware: 'Ik werk hier in een Fabriek'
opschrijven. Economische redenen als rookgordijn, maar tegen een ware achtergrond: 'In
Holland is er toch niets meer voor mij te verdienen'. Het politieke aspect komt nood-

gedwongen ook tot uiting in zijn Spaanse adres.
Dit geeft hij in de tweede brief: 'Secorro Rojo
Internationaal 20 GP Albacete, Plaza Altozano
Ispana'. Niet iedereen zal begrepen hebben dat
'Secorro Rojo' de linkse 'Internationale Rode
Hulp' aan de anti-Franco troepen was, en de
plaats Albacete het militaire hoofdkwartier van
de internationale brigades. Maar politiek geïnteresseerden wisten het wel. In de aanhef van de
tweede brief zegt Gerrit het zo: 'Ik ben hier in
een aardig plaatstje en het bevalt me best hier'.
Even verder: 'De Kameraadschap hier is goed
onder die menschen Moeder en wat je vraagt
krijg je wel'. De goede verstaander wist wat met
'die menschen' werd bedoeld.

Over de 'damloopers'
Gerrit mist Zaandam erg. In de familie is
bekend dat Gerrit het als matroos niet uithield
vanwege heimwee. Hij noemt in de brieven
steeds dezelfde namen van vrienden en familieleden, naar wie hij informeert en die hem moeten schrijven. In één adem met zijn broer Arie,
het latere CPN-gemeenteraadslid, worden de
'damloopers' genoemd. De Zaandamse Dam
was blijkbaar hun verzamelplaats. Een foto, uit
het bezit van Arie Giere, laat enkelen van hen
zien. Ze zitten op het stoepje van theater Apollo,
het huidige Argentijnse restaurant. Links zit
Gerrit, naast hem vermoedelijk Jan Hulst, daarnaast Muus Dral en Koen de Wit. Muus was een
neef van Jan, zijn moeder was een Hulst.
Een tweede foto, van Jan Hulst, laat zeven
Damlopers, ook wel Damkwatters genoemd,
zien, staande voor de ramen van dansschool
Tivoli in de Czarinastraat - ongeveer waar
momenteel de benzinepomp van Kok staat. Daar
werd het Spanje-idee geopperd, in een vergelijkbare groep jongelui. Achterop zijn in volgorde
van staan de namen geschreven: J(aap) Blom,
M(uus) Dral, K(oen) de Wit, H(erman) Kef,
J(an) Hulst, G(errit) Giere, D(ingeman de)
Munck. Jan en Gerrit weer naast elkaar en
Dingeman, als eerste van de rij, naast Gerrit.
Zo zijn drie toekomstige Spanjegangers, die ook
het dichtst bij de fotograaf staan, de eerste drie
van het groepje. Was het een afscheidsfoto?
Jan Hulst vertelde iets over de familie en het
werk van de zeven: de moeder van Jaap Blom
deed de was voor zeelui, zijn tweede vader zou
de Duitse joodse vluchteling 'Hinz' zijn, die bij
hen was ondergedoken (9), volgens Jan overleefde hij door met de Duitsers samen te werken. Muus Dral en Koen de Wit kwamen uit
een heiersfamilie en werkten soms bij het heien;
vader Dral was voorman. De vader van Herman
Kef was haven werker, vooral in de houthaven.
Dat gold ook voor Gerrit's vader. Vader Hulst
was heier, Jan zelf zat meestal in de schipperij;
hij was dan dekknecht ('dekhengst'), moest het
dek schrobben, de motor bijhouden enz. Wat
Dingeman deed weet Jan Hulst niet; hij trouwde
met ene Siffels, die het met de Duitsers zou hebben gehouden; hij is van haar gescheiden en vertrok naar Amsterdam-Noord. Een broer van
Dingeman, Joop, was ook korte tijd in Spanje,
zo weet Gerard Klitsie; hij werkte met hem in
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de Dameshoedenfabriek van de gevluchte Duitsjoodse familie Poppert (vgl. noot 6).
De kameraden, schrijft Gerrit in de tweede helft
van de brief, moeten iets voor hem doen: 'zij
moeten ons ook op de hoogte houden van wat er
in Zaandam gebeurd'; merk op dat hier 'ons'
staat. Bovendien vraagt Gerrit zijn broer Arie
om Muus naar de 'Zaansche Boys' sturen - de
voetbalclub Zaansche Boys - om hem als lid af
te zeggen. Gerrit komt in zijn laatste brief op de
voetbalclub terug en noemt ook een nederlaag
van het West-Europa Elftal, waarvan hij dus in
Spanje had gehoord. Dan noemt hij nog drie
nieuwe Damlopers: Jan de Ruiter, Cor de
Koning en Nico Wijngaarden. Wat deden al die
jongeren op de Dam, behalve voetballen?

Over werkloosheid
Frans Oord vertelde het volgende. De Dam was
de verzamelplaats voor groepjes mannen die
werk zochten. Daar, in het hart van het stadje,
kwam het nieuws binnen over de fabrieken die
arbeiders en de boten die lossers zochten. Zo
vond Koen de Wit werk in de meelfabriek van
Wormerveer (noot 5). De haven werkers stonden
bij het havenkantoor aan de sluis, bij het 'bonkieshuis', de jongelui bij het standbeeld van
Czaar Peter op de Dam. Daar waren bankjes. Als
er geen nieuws was gingen ze de Zaan langs, tot
in Zaandijk, waar de goedkope bioscoop van
Oenen stond. Voor drie stuivers kon je er een
film zien, en soms gratis.

De werkloosheid was groot. Er werd honger
geleden. De drie brieven van Gerrit Giere gaan
over bijna niets anders. Hij vraagt naar het werk
van zijn vader, van Arie, van zijn schoonbroer,
van wie niet. In de eerste brief schrijft hij zijn
moeder, na zijn verklaring en de begroetingen:
'Heb vader al een boot gehad ik hoop van wel
want dan heb u het wat beter'. Jan Frederik
Giere, de tweede echtgenoot van Anne Al, een
van haar kostgangers, had vroeger gevaren - hij
sprak Maleis. Sinds hun huwelijk was hij 'los
werkman'. Er wordt gezegd dat hij vaak dronk,
net als de meeste havenwerkers, maar wel zorgzaam was. Zijn vrouw, ruim tien jaar ouder dan
hij, leed aan reuma en lag altijd op bed.
In de tweede brief wordt opnieuw gevraagd of
vader 'nog een beetje werk heeft of niet' en in de
laatste brief staat het heel mooi omschreven:
'Werkt vader nog of niet ik hoop van wel maar
ik twijffel er ook aan'. Broer Arie had werk.
Annie van Saanen vertelt dat hij vanaf zijn veertiende tot zijn pensioen bij Simon de Wit werkte.
Zwager Jan van Saanen krijgt de vraag: 'Werk je
nog Jan of is het zwak met het werk'. Hij was
een tijd portier bij Bruynzeel maar niet lang.
Even later, aan zijn zus: 'Zeg Truis doen jij de
Groeten aan Truis en Niek Beekhoven. Kan Jan
nog op de Krulleschuiten komen of niet ik
[hoop] maar van wel want dan heb jij het ook
beter'. De krullenschuiten haalden houtkrullen
op bij zagerijen en schaverijen. Annie weet dat
Truus Beekhoven een tante was, en dat Niek
Beekhoven een sleepboot had. De groeten die
zijn zus aan de Beekhovens moet doen hebben
dus economische betekenis.

Gerrit schrijft tussen de regels door over de
manier, waarop hij indertijd zelf in Zaandam een
centje bij verdiende. In de laatste brief schrijft
hij: 'Zeg Trui s bewaar je de vodde en Ouwe
Kranten nog voor me of niet want dan heb ik
alvast weer handel voor een Cigaretje als ik weer
eens thuis ben'. Hij schrijft ook iets over het uitgeven van dat geld. Dat werd niet alleen aan een
'cigaretje' besteed. In een vertederende passage
uit de tweede brief over zijn nichtje Annie informeert hij naar haar prestaties op school: 'Hoe
gaat het met der leeren goed of niet. Ik hoop
toch van wel. Want ze moet onze naam hoog
houden'. Goede schoolprestaties dragen bij tot
de eer van de familie. Hij geeft haar dan een stevige zoen, normaal in zijn brieven voorbehouden
aan moeder, en voegt toe: 'En laat Opoe je maar
een IJzie of en slagroom geven dat krijgt ze wel
weer eens terug'.

Over de familie
De Spaanse brieven worden naar de Ringweg 14
te Zaandam gestuurd, niet naar de J.C. van
Wessemstraat waar het gezin van 1931 tot maart
1937 (nr. 29) en vanaf 1939 (nr. 46) woonde.
Gerrits moeder, Anne Al, kwam uit Westzaan. Ze
trouwde in 1899 met Jan Veldhuijs en woonde
27 jaar in de Zaandamse Spoorbuurt, in de
Willemstraat en de Oranjestraat (10); als
weduwe had ze er kostgangers. Haar dochter
Truus ('Truitje',1901) trouwde er in 1922 met
Jan van Saanen en kreeg in 1929 een woning op
de Van Wessemstraat, nr. 50. Anne Al, haar tweede man, en hun twee kinderen Arie ('Adriaan',
1913) en Gerrit, konden later in dezelfde straat
een huis krijgen. Anne was vaak ziek (reuma) en
werd in de Van Wessemstraat door Truus verzorgd.
In de eerste brief groet Gerrit met 'Beste Vader,
Moeder, Broes en Zuster' zijn familie. Dan informeert hij naar de vader en moeder van zijn
vader; opoe Giere zou in oktober sterven.
Vervolgens doet hij de groeten aan vier tantes:
Mien, Grada, Cor, Mie (uit Westzaan) en andere
familieleden. Gerrit is geen eenling, hij voelt
zich ook in Spanje helemaal lid van zijn familie.
Vader moet bovendien de groeten doen aan ene
Nijkamp; wie hij bedoelt wist Jan Hulst niet.
Ook in de tweede brief is Gerrit erg met zijn
familie bezig. Hij bemoeit zich met zijn vader,
vraagt of hij nog steeds zoveel bij Opoe en Opa
komt, Bloemgracht: 'nu dat ik er niet meer ben'
zal moeder het fijn vinden als hij thuis blijft.
Door het vertrek van Gerrit was er een kostwinner weggevallen. Gerrit maakt zich zorgen dat
zijn vader te weinig werkt, en van wat hij werkt
te weinig aan moeder geeft. Deze brief, met de
vertederende passage over zijn nichtje Annie, is
de gevoeligste van de drie. Het ligt voor de hand
te veronderstellen dat hierop werd teruggeschreven en dat er een fotootje van Annie bij werd
gedaan. Zo'n brief nam Jan Hulst in 1938 uit
Albacete terug mee naar Zaandam. Het fotootje
is op de expositie te zien.
De derde brief zal kort voor het vertrek naar het
front zijn geschreven. Arie's vrouw Corrie
Zegers - eind maart 1937 getrouwd - moet haar
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broer, ouders en gehele familie groeten, want dat
had hij in zijn andere brief vergeten. Vader moet
Opoe en Opa de groeten doen en ook moeders
familie wordt deze keer genoemd: 'Want iedereen krijgt een beurt met een paar lettertjes van
Gerrit'. Gerrit is in deze briefde lijst van familieleden en vrienden precies nagegaan. Alsof hij
besefte dat het een afscheidsbrief kon zijn.

Lotgevallen in Spanje en daarna
Je kan je indenken dat Gerrit niet alleen heimwee naar zijn familie en vrienden had, maar ook
bang was. Hij was 21 jaar oud en werd in een
volstrekt vreemd land voor de leeuwen gegooid.
Van de naar schatting in totaal 700 Nederlandse
interbrigadisten zouden er zeker 50 niet terug
komen en het waren er waarschijnlijk aanzienlijk
meer. Het gemiddelde aantal gesneuvelden en
vermisten bij Internationale Brigades was al
17% (11). Van de 19 Zaanse brigadisten kwamen
er 5 niet terug, ofwel 26%.
Jan Hulst vertelde dat de vier Zaandammers
begin juli weggingen uit Albacete, bij Valencia
en de Middellandse Zeekust, naar het front van
Brunete, in het binnenland bij Madrid. Het moet
na Gerrits brief van 3 juli zijn geweest. Jan is bij
de eerste inzet ziekendrager. Het bevalt hem niet.
Ook de anderen willen er niet blijven. Ze gaan
naar een andere plek, Villanueva de Granada,
oostelijk van Madrid. Waar dat is valt moeilijk
meer na te gaan, volgens een mededeling van
Julio Rubio uit Spanje (e-mail 4 nov. 1998).
Daar sluiten ze zich aan bij de gebroeders
Kraake uit Groningen, die machinegeweren
bedienen. Jan moet er met munitie slepen.
De koloniale troepen van Franco, 'Moren'
genoemd en afkomstig uit Marokko, hebben een
heuvel boven de weg in handen. De brigadisten
moeten naar boven schieten. De Zaanse jongens
en de Groningers liggen naast elkaar. Na een
aanval van de Moren moeten ze het veld ruimen
(12). Dingeman de Munck raakt gewond aan zijn
kin, door vuur van beneden (!), en Gerrit Giere
wordt vermist. Jan gaat terug om Gerrit te
zoeken. Hij vindt niemand, ook geen lichaam.
Het was volgens Jan 18 of 28 juli. Bij dit
Brunete-offensief, dat rond 6 juli 1937 bij grote
hitte werd ingezet, zou de Xle Brigade, met veel
Nederlanders in het Edgar André- en Ernst
Thalmann-bataljon, meer dan duizend doden,
vermisten en gewonden (13) kennen.

Jan Hulst vertelde dat Gerrits vermissing bij de
familie Giere in Zaandam diepe indruk had
gemaakt. Toen hij na veel omzwervingen in april
1938 weer in Zaandam kwam was Gerrit al tien
maanden spoorloos. Jan gaf de brief met het
fotootje van Annie, die Gerrit niet meer had
bereikt, terug aan broer Arie. Op Sinterklaasdag
van dat jaar, met de grote groep van Piet Laros,
kwam Frans Oord terug. Gerrit was er opnieuw
niet bij. Maar zijn moeder bewaarde de hoop dat
hij nog leefde en terug zou komen. Arie noemde
een van zijn zoons naar de vermiste broer. Annie
vertelt dat moeder Giere tot aan het einde van
haar leven voor Gerrit een bed op de overloop
had klaarstaan. Haar hoop bleek vergeefs. De drie
brieven van Gerrit zijn z'n laatste levensteken.

Zaanse oud-Spanjestrijders (14)
naar de herinnering van Frans Oord, Jan Hulst,
Bert Dolstra en Gerard Klitsie
01 . Gerrit Giere, vermist na de tweede inzet bij
Brunete, juli 1937
02. Jan Hulst
03. Dingeman de Munck, gewond bij Brunete
04. Frans Oord met zijn vieren op 4 mei 1937
naar Spanje vertrokken; Frans Oord kwam
bij de artillerie, de anderen bij de infanterie;
allen waren aan het front bij Brunete in
juli 1937
05. Henk Bakker
06. Albert Brandt, in de gevechten om Teruel
(december 1937) gewond geraakt en in het
ziekenhuis van Benicasim overleden
07. Joop Hordijk, gewondenverzorger aan het
front
08. Mike ('Miek') van der Horst
09. Anton Mandjes, na mei 1937 vertrokken, in
Spanje gesneuveld
10. Joop de Munck, broer van Dingeman de
Munck
1 1 . Theo (?) van Splunteren
12. Antoon Stevens, heel kort in Spanje geweest
13. Gerrit Timmerman, ambulance-chauffeur
14. August ..., kok

15. Nand Kool wij k

16. Jan Kuiper, bij de gevechten om Madrid,
november 1936, gevallen; zijn vader, Piet
Kuiper, was raadslid voor de Communistische Partij van Nederland (CPN) in
Wormerveer
17. Jan Maay
18. Kees de Wit

19. Willem van Hattum

20. Sijbe Dolstra (Den Helder, 31 dec. 1903Amsterdam 19 nov. 1985) was getrouwd met
de Wormerveerse Aagje Bruyn, van de bekende rode familie de Roo uit Krommenie;
hij was in 1929 stakingsleider bij Duyvis,
kwam op de zwarte lijst en verhuisde van
Wormer naar Amsterdam; vandaar ging hij
in februari 1 937 naar Spanje. Hij zou lange
tijd de vlag van Nederlandse compagnie
bewaren (15).

Voor zover bekend kwamen er uit de Zaanstreek
geen medische vrijwillig(st)ers. Jopie MaasBovenkerk, Amsterdam, verpleegde o.a. Sijbe
Dolstra. Bij de eveneens Amsterdamse Trudel de
Vries-van Reemst ligt momenteel de vlag van de
Nederlandse compagnie; oud-Spanjestrijders
worden vaak onder deze vlag begraven. Trudel s
'Spaanse' echtgenoot, dokter Theo van Reemst,
was met Frans Oord aan de Ebro.
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Noten
(1) De brieven, die deel uitmaken van de tentoonstelling De
Rode Zaan, berusten bij Jan Giere. Dankzij Bert Dolstra.
wiens vader in Spanje vocht, kreeg ik fotokopieën van de
brieven en andere informatie. Veel bijzonderheden voor dit
artikel heb ik voorts opgetekend uit de mond van medeSpanjestrijders Jan Hulst (overleden 17.6.99) en Frans Oord,
en van Annie van Saanen, de dochter van Gerrits zuster
Truus. Aanvullingen kwamen van de neven Gerrit Giere en
Jan-Frederik Giere, van Anne Anema. Gerard Klitsie, Nel
Langendijk, Trudel de Vries-van Reemst. Julio Rubio,
Wijnand Takkenberg en Klaas Woudt. uit het gemeentearchief Zaanstad en uit het boek van Hans Dankaart e.a. 'De
oorlog begon in Spanje. Nederlanders in de Spaanse
Burgeroorlog'. Van Gennep. Amsterdam 1986.
(2) Zijn omgeving herinnert zich hem als 18. Gerrit werd op
14 nov. 1915 geboren. Zijn latere beroep luidt 'kistenmaker'.
(?) Frans Oord noemt in Dankaart c.a. (p. 45) als tijd van
vertrek februari 1937. Dat moet een vergissing zijn.
(4) Frans Oord in Dankaart c.a. p. 48. Hij heeft nooit een
naam genoemd. Was deze vijfde de in de brieven veel
genoemde Muus Dral?
(5) Dankaart e.a. p. 53-56. Ook zijn (half)zuster Truus van
Saanen dacht zo: zij 'verdacht' een winkelier op de Zuiddijk.
(6) Uit die tijd stammen een getuigschrift van kapitein
Klugkist. een brief uit Norwich en een kaart uit Antwerpen.
(7) Maar Frans Oord droeg in Spanje de dichtregels van H.
Roland Holst: 'De zachte krachten zullen winnen in het
einde ...' bij zich.
(8) Frans Oord spreekt in Dankaart e.a.( p. 67) over een
Koen. die na zijn werk op de meelfabrick in Wormerveer
kwam.
(9) Uit andere gegevens is de naam Ludwig Kunz bekend
(Gïrlitz. 15 febr. 1900). Tot begin 1942 was zijn adres Prins
Hendrik-Plantsoen 10. Zijn beroep was handelsreiziger. Hij
behoort tot de vier bekende Zaanse joden, allen Duits vluchteling, die al vóór het gedwongen vertrek naar Amsterdam of
Westerbork vanaf 17 januari 1942 onderdoken (Zie:
Gegevens van de verdreven joodse gemeenschap van de
Zaanstreek. Pim Ligtvoet i.s.m. Wijnand Takkenberg.
Zaandam 1999).
(10) Een krantenartikel van 24 april 1929 bericht dat Anne
Giere hier aan huis (nr. 16) een rechtszitting tegen een kwakzalver had.

(l I) Zie Dankaart e.a. (p. 78 en 168-170). Aan de Ebro vielen al minstens 50 Nederlanders. Bert Dolstra en Trudel de
Vries-van Reemst spreken van 50% niet-teruggekeerde brigadisten. Van hen zou weer 50% tijdens de Bezetting zijn
omgekomen.
(12) Frans Oord spreekt in Dankaart e.a. (p. 81) over 'een
nachtelijke tegenaanval van Portugezen, fascisten en
Moren'.
(13) Cijfers uit Dankaart e.a. p. 74 en 79; mij is onduidelijk
in welke brigades en bataljons de Zaankanters dienden. Een
vlag die door de commandant van de Nederlandse compagnie. Piet Laros, uit Spanje werd meegenomen was van het
41ste bataljon.
(14) Het aantal 19 komt overeen met het cijfer dat Marcus
Plooijer geeft in de Encyclopedie van de Zaanstreek (1991,
p. 150, 'communisme'). Hij geeft geen namen, duidt alleen
op 'de zoon van P. Kuiper'. Hij noemt allen, niet geheel
terecht, 'communist'. Hij telt 5 slachtoffers. Onder hen twee
ten gevolge van verwondingen, en geen vermisten. Ik ken het
vijfde slachtoffer niet.
(15) Piet Laros, commandant van de Nederlandse compagnie
'De Zeven Provinciën', nam tegen de zin van de Duitse
Politkommissar Buschmann de bataljonsvlag (41e bataljon),
een geschenk van de Catalaanse Vrouwenbond, mee naar
Nederland. Tijdens de Duitse bezetting liet hij hem onderduiken bij Sijbe. Zoon Bert sliep onder de als dekbed vermomde
vlag. In de hongerwinter, februari 1945, verhuisde het gezin
Dolstra weer naar de Zaanstreek, naar Wormerveer. Sijbe
woonde daar tot in de jaren zeventig.

Het Honig Breet Huis
Een Biedermeier-stilleven aan de Zaan

door Pier van Leeuwen
In de ANNO 1961-special nr. 5 van november
1992 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan
van het Zaans Historisch Museum werd reeds
ruime aandacht besteed aan het pand Lagedijk
80 te Zaandijk en zijn bewoners. Initiatief tot
de herinrichting werd genomen door oudmuseumconsulent en conservator Alice van
Diepen in nauwe samenspraak met het
museumbestuur. Historisch onderzoek werd
verricht door historica Rita Hooijschuur.
Gastconservator Pier van Leeuwen, verantwoordelijk voor de herinrichting tot het Honig
Breet Huis dat 20 november jl. zijn deuren
opende, schetst in onderstaand artikel een
beeld van het interieur.

Papier
In 1731 vonden maar liefst 1680 lieden werk in
de Zaanse papierproductie, die was verdeeld
over 42 molens. Het Zaanse witpapier genoot
internationale faam en werd in het buitenland
zelfs geïmiteerd. Een eeuw later zou zich de
omslag beginnen af te tekenen van de draaiende
molenwieken naar de rokende fabrieksschoorstenen. In 1837 stelde Van Gelder in molen 'Het
Fortuin' een door stoom aangedreven papiermachine in werking. Ondanks aanvankelijk
protest tegen dit vervuilende stoomtuig bleek het
tij niet meer te keren: de industriële revolutie
was een feit.
Grondleggers van deze ontwikkeling in de
Zaanstreek waren fabrikeursfamilies als Honig,
Breet en Kool. Via het hernieuwde Honig Breet
Huis aan de Lagedijk 80 te Zaandijk valt een
kijkje achter de schermen te nemen bij het
fabrikeursgezin van Jacob Cornelisz. Breet
(1778-1847). Hier zien we hoe het gegoede
Zaanse familieleven er in de Biedermeiertijd
aan toeging.

De broers Jacob en Klaas Breet (1784-1846)
waren compagnon-eigenaars in het familiebedrijf
C. & I. Honig Breet. Dit bedrijf, overgenomen
van hun vader Cornelis (1737-1806) en oom
Arent (1745-1807), bestond uit de papiermolens
"de Veenboer" en "De Herderskind". Klaas erfde
het woonhuis aan het begin van de Lagedijk
(thans nr. 48); Jacob de noordelijker gelegen,
ouderlijke woning: het huidige Honig Breet Huis.
Dit perceel - oorspronkelijk rond 1710 gebouwd
door Cornelis Jacobsz. Honig (1683-1755) - bevat
nog steeds zijn 18e- eeuwse woonkeuken met
Zaanse tegelsmuiger. Honigs zoon, Jacob
Cornelisz. (1707-1770), tekende rond 1765 voor
het rococo-lijstwerk rond de schouw en de bedstee in de Tuinkamer aan de dijkzijde. De classicistische voordeur met bovenlicht moet ten tijde
van Cornelis Jacobsz. Breet zijn vervaardigd. Als
vierde eigenaar liet Jacob Cz. Breet het pand
evenwel ingrijpend renoveren. Zo werd er rond
1830 aan de Zaanzijde een zgn. 'goedjaarseind'
gebouwd en liet men de Tuinkamer opsmukken
met behangselschilderingen van de hand van de
gevierde Amsterdamse schilder-decorateur
WillemUppink(1767-1849).

Fragment van behangschildering, rond circa
1830 vervaardigd door Willem Uppink

Stijlkamer of stilleven

Jacob Cornelisz. Breet
(1778-1847)
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Hoe de familie er uit zag weten we aan de hand
van pastelportretten door de Haagse portrettist
Wijnand Esser (1779-1860). Weliswaar dateren
deze portretten uit 1817, minstens tien jaar voor
men het huis betrok. Zodoende is de stijl waarin
de bewoners zijn gekleed en afgebeeld geheel
conform de Empire-mode.
Afgaande op de binnenhuisarchitectuur van de
Zaankamer en de stijl van de behangselschilderingen hechtte de familie nog lang aan deze
voorname, klassieke vormgeving.
Met de herinrichting die recht wilde doen aan de
bewoners en de periode is minder gekozen voor
een stijlkameroplossing dan voor een evocatieve
invulling. De keuze van meubilair en huisraad
lijkt een organisch gegroeide samenstelling: de
weerslag van opeenvolgende generaties. Niet
voor niets spreekt de literatuur ten aanzien van
het Zaanse binnenhuis over een kleurrijke uitdragerijsfeer, waar zelden iets werd afgedankt. Zo is
het niet verwonderlijk dat de classicistische
behangselschilderingen worden geflankeerd door
rococo-lijstwerk.

Wel is er getracht een consistente rode draad aan
te brengen en per vertrek een eigen sfeer te creëren. Keuze en plaatsing van meubelstukken en
overige voorwerpen dienen vooral ter illustratie
en verlevendiging van het tijdsbeeld: een
Biedermeier-stilleven aan de Zaan. Dit wordt
versterkt door het gebruik van geluidsfragmenten
die de bewoners aan het woord laten. Zo ervaart
de bezoeker zijn rondgang als een gevarieerde
aaneenschakeling van momentopnames.
In de heldere Gaanderij stelt Jan (1815-1892), de
benjamin van het gezin, zijn familie voor. Onder
zijn portret hangt zijn houten schooltas voorzien
van een ruiter. Jan stond bekend als een echte
paardenliefhebber, die als jongeman vaak te vinden was bij de paardenmarkt in Purmerend en de
harddraverij in de Beemster.

Zaans rondje
Huisvrouw Grietje Breet-de Jager (1776-1837)
ontmoeten we in de rustieke Biedermeier-sfeer
van de Tuinkamer, voorzien van de behangselschilderingen met Italiaans aandoende landschappen, waarvan de stoffagefiguren haar herinneren aan familieuitjes in de Bredenhof en richting Kleef. Een mahoniehouten eettafel met sierlijke kandelabers, een comfortabele canapé en
een speeltafeltje bevestigen de indruk dat het
hier goed toeven was. Het speeltafeltje bevat een
geborduurde scène uit 'Alleen op de wereld',
vlijtig vervaardigd door de oudste kleindochter,
Grietje Smit (*1825). Temidden van deze ontspannende ambiance verwijzen voorwerpen als
een haardscherm met papiermolens en raamhorren in de vorm van schepramen naar het papierbedrijf.

Dochter Maartje (1807-1885) treurt in het sombere Tusschenvertrek over de vreselijke waters-

Grietje Breet-de Jager
(1776-1837)
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nood van 1825 en de verdrinkingsdood van haar
zuster Aagje (1802-1824). Deze episode uit het
familieleven wordt verbeeld door een schilderij
van P.G. van Os (1776-1839), schuilende koeien
in de kerk voorstellende. Van meer persoonlijke
aard zijn een ingelijst grafschrift en enkele kledingstukken. In de ietwat afgemeten ingerichte
Zaankamer in streng 'ministerblauw' houdt
Jacob Breet een exposé over zijn bedrijf. Ter linkerzijde van de haardnis met het bedrij f s wapen,
een bijenkorf met drie papierbalen, hangen portretten van zijn zuster Aagje met echtgenoot
Cornelis Claasz. Honig (1773-1845), olieslager
uit de Koog en hun kinderen Machteltje (18021859), Klaas (1805-1887) en Gerrit (18171843), de boezemvriend van Jan.

Ter rechterzijde is broer Klaas afgebeeld met
huisvrouw Guurtje de Vries (1785-1826) en
dochtertje Neeltje (1823-1893). Aangenomen
wordt dat de eettafelstoelen afkomstig zijn uit
het luchthuis van Klaas. Met Klaas deelde Jacob
ook een tentjachtje uit de boedel van oom Arent.
Hiermee zal men dikwijls op bezoek, ter kerke
of naar de kermis zijn gevaren. Een schaalmodel
voor het raam helpt hiervan een voorstelling te
maken. Hoe men zich een 'Zaans rondje' liet
smaken, valt door de bezoeker zelf te na te gaan.
Met een beetje geluk worden kleine gezelschappen namelijk getrakteerd op warme chocolade of
keizerlijke bloemthee met een krakeling.

Koetsbed
De huiselijkheid ademt ook uit de toefluisteringen van dienstbode Guurtje Verdonk die de toehoorder in vertrouwen neemt over de op handen
zijnde bruiloft van Jan. Deze huwt in 1837 zijn
volle nichtje Maartje Klaasd. (1817-1880) met
wie hij het huis bewoont na de dood van zijn
ouders. In de luxe Salon met gemarmerde vloer
komt ons pianomuziek tegemoet, gecomponeerd
door neef Jacob Klaasz. Breet (1814-1884).
Hij was een gevierd zanger en muziekleraar aan
het Beierse hof, maar sleet zijn levenseinde in
de inrichting "Meer en Berg". De muzikaliteit
van Jacob Kz. en zijn zusje Neeltje wordt aangehaald in de jeugdherinneringen van Neeltje
Mulder ('Uit den goeden ouden tijd', 1912).
Rondom staat de rijkdom van de familie uitgestald, zoals een porseleinkabinet en een zilvervitrine.

De met papierbehang beklede wanden zijn
behangen met portretten van Grietjes broer Evert
de Jager (1769-1855), koopman en schipper te
Koog en Zaandijk, diens in Paramaribo geboren
kleindochter Elisabeth Johanna Albertina 'Anna'
(1824-1886) met echtgenoot, de plantagehouder
Edmund Buhk (1815-1879) en hun dochtertje
Bartha Wilhelmina 'Minna' (1844-1867), als
ook Grietjes zuster Neeltje de Jager (1773-1843)
met echtgenoot Jan Jacobsz. Kool (1776-1837),
papierfabrikeur te Zaandijk ter firma Jan Kool
en Comp., en hun beide dochtertjes Trijntje en
Engeltje. Zusters Grietje en Neeltje werden overigens - evenals hun broer Klaas - ook vereeuwigd in het gevierde toneelstuk 'De Bloem van
Zaandijk' (1894).
Het extravagante 'koetsbed' in de aangrenzende

Haardnis met wapenschild
C & I Honig Breet
slaapkamer stamt uit het bezit van de familie
De Jager. Er boven waakt in olieverf grootvader
Evert de Jager (1708-1790), burgemeester van
Koog aan de Zaan.

Museum
Twee andere belendende vertrekken herbergen
het kantoor en een kraamkamertje. Het kantoor
maakt duidelijk dat Jacob een echte notabele was
die diverse nevenfuncties in het Zaandijkse
societyleven bekleedde. De kraamkamer herinnert aan kinderrijke gezinnen, maar ook aan het
hoge percentage kindersterfte in die dagen.
Zowel zuster Aagje als Jacob en broer Klaas
Breet moeten in dit huis ter wereld zijn gekomen. Na de dood van Jacob en Klaas werd het
bedrijf voortgezet door Jan met grote broer
Cornelis Jz. (1800-1852), later met neef Cornelis
Kz. (1818-1869). In 1879 werd het eens zo trotse
bedrijf C.& I. Honig Breet geliquideerd. Jan zou
de laatste Breet zijn die het pand bewoonde.
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In 1893 bracht archivaris G.J. Honig, zoon van
de bekende Zaanse historicus Jacob Honig Jansz.
Jr. (1816-1870) en Neeltje Mulder een bezoek
aan de woning van Jan Breet, waarbij hij de
plattegrond uittekende en de stoffering noteerde.
Deze beschrijving, gecombineerd met de boedellijst van Jan uit 1892, lagen ten grondslag aan de
herinrichting. De oudheidkundige verzameling
van J. Honig Jz. Jr. vormde de basis van de
meubilering en aankleding, aangevuld met
bruiklenen van het Instituut Collectie Nederland
en enige particulieren. De Stichting Zaans
Schoon stelde bovendien welwillend een laat18de-eeuwse uitschuiftafel ter beschikking.
Zo kan deze representatieve Zaanse familiegeschiedenis blijvend opnieuw worden beleefd.
Met het Honig Breet Huis hoopt de Vereniging
tot instandhouding en uitbreiding der Zaanlandse
oudheidkundige verzameling 'Jacob Honig Jsz.
Jr.' een waardige maar vooral ook levendige
invulling te hebben gegeven aan dit monument.

Portret van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
door J.J. van der Horst
'In de volksmond werd dat al gauw, Het Nut. En die naam stond dan in veel steden en dorpen
voor de plaatselijke afdeling van een landelijke vereniging die ijverde voor beter onderwijs,
lezingen en cursussen organiseerde, bibliotheken en spaarbanken stichtte, kortom zich dienstbaar
maakte aan de ontwikkeling van alle lagen van de Nederlandse samenleving.' Dit staat te lezen in
het jaarprogramma 1998-1999 van het Departement Zaanstad Zuid van het Nut.
Het departement Zaanstad Zuid werd opgericht
in 1979 en is ontstaan uit een samenvoeging van
de oude Departementen Koog-en Zaandijk
(1788) en Zaandam (1789), die daarmee ophielden te bestaan.

Voorgeschiedenis
De 18e eeuw mogen we met recht noemen de
eeuw der verlichting. Een tijdperk, waarin de
mens niet langer genoegen neemt met het
kritiekloos aanvaarden van de bestaande maatschappelijke instellingen en met de geopenbaarde waarheid zoals die door de kerken werd
gepredikt. Men gaat zelf op zoek naar de oorsprong en samenhang van de dingen. Talloos
zijn de maatschappijen en genootschappen, die
in de tweede helft van de 18e eeuw worden
opgericht om aan die 'dorst naar kennis' te
voldoen, om beoefening van wetenschap, kunst
en letteren te bevorderen. Er werd door de
ontwikkelde burgerij gediscussieerd op hoog
niveau. Vele geschriften over tal van onderwerpen zagen het licht.
Maar het was slechts een beperkte elite die
hieraan kon deelnemen. Het is dan ook het
bijzondere van 'het Nut' geweest dat men die
kennis en beschaving wilde brengen aan de
zeer velen die daarvan tot dan toe geen weet
hadden.

Oprichting
Het idee van een nieuw genootschap kwam voort
uit een gesprekskring. Deze had leden in
Monnickendam en Edam die wekelijks bijeenkwamen om te discussiëren, voornamelijk over
onderwerpen betreffende de natuurlijke godsdienst.
Jan Nieuwenhuyzen (doopsgezind predikant in
Edam) en zijn zoon Martinus (ten tijde van de
oprichting nog medisch student in Franeker) en
vier medestanders, richtten op 16 november
1784 het genootschap op, dat onder de naam
'Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' nu al
ruim 200 jaar een unieke plaats inneemt in het
culturele leven in ons land.
De ongekende bloei van het nieuwe genootschap
had drie oorzaken:
1. de gedecentraliseerde organisatievorm
2. het gericht zijn op de onontwikkelde burger
3. de ondogmatische en a-politieke geest van het
Nut.
De organisatie van het Nut in plaatselijke departementen, die autonoom zijn, is inderdaad een
grote kracht geweest en is dat nog steeds. Het
Hoofdbestuur ontwikkelt ideeën en initiatieven
waarvan de departementen naar plaatselijke
behoefte, gebruik maken.
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Activiteiten
Ruwweg kunnen de activiteiten van het Nut in
vier groepen worden ingedeeld:
1. het onderwijs
2. het bibliotheekwezen
3. volksontwikkeling
4. spaarbankwezen.

Al bij de oprichting in 1784 was een der doelstellingen de verbetering van het schoolwezen.
In 1796 werd al een 8-jarige leerperiode bepleit,
iets dat pas in 1948 werkelijkheid werd. Er zijn
talloze kleuter- en lagere scholen door het Nut
opgericht. De eerste Volksbibliotheek kwam in
Haarlem tot stand in 1791. Het was de eerste
uitleenbibliotheek ter wereld! Het Nut heeft de
grondslag gelegd voor de nu overal in ons land
bestaande openbare leeszalen en bibliotheken.

Streven naar ontwikkeling van het
volk
Tot het ontwikkelingswerk moet zeker ook
worden gerekend de talloze cursussen en lezingen die overal in den lande door de departementen zijn georganiseerd en gehouden.
Een bijzondere plaats hebben ook de Nutsspaar- en hulpbanken ingenomen. De eerste
werd in 1817 door het departement Workum
opgericht.
Het beschavende werk van het Nut was vooral
gericht op het gewone volk, dat ook in de
Zaanstreek van de 18e eeuw en gedurende de
19e eeuw weinig ontwikkeling bezat en in
armoede leefde. Dit volk was 't Algemeen waarop de organisatie zich richtte. De Maatschappij
hield zich in haar activiteiten niet met de
welvaart van de bevolking bezig, maar met het
welzijn, met de sociale en ethische kant van
het leven. Men zou haar de oudste welzijnsorganisatie kunnen noemen.
Het geheim van het Nut lag in de combinatie
van een stimulerend landelijk verband onder
leiding van een hoofdbestuur, met een te
Amsterdam gevestigd professioneel secretariaat,
én in hoge mate autonome, zelfwerkzame plaatselijke departementen (met de verenigingsvorm),
die in voordurende wisselwerking stonden. De
Maatschappij werd bovendien gekenmerkt door
honderden plaatselijke instellingen, die op hun
beurt min of meer vrij stonden tegenover het
lokale departement. Voorts moet in het oog worden gehouden dat
het werk van het Nut niet gericht was op de
leden, maar op de massa van het volk. Het
ledental van de Zaanse departementen kwam
dan ook zelden boven de 100, behalve in
Zaandam en na 1945 in Krommenie.
Ook in de Zaanstreek zag men bij de Nuts-

departementen sinds het eind van de 18e eeuw
dit onophoudelijke streven, dat ertoe leidde dat
het schoolonderwijs werd verbeterd of dat eigen
Nutsscholen werden gesticht, dat volksbibliotheken tot bloei kwamen (de grondslag leggende
voor het openbare bibliotheekwezen van deze
eeuw), dat aan vorming en ontwikkeling werd
gedaan door middel van volksvoordrachten,
cursussen en befaamde 'Nutslezingen' (die
omdat zij op de leden gericht waren erg populair
werden, maar eigenlijk niet aan de 'volkse'
Nutsbedoelingen beantwoordden), dat spaarbanken en hulpbanken voor volkskrediet werden
gesticht ter bestrijding van woeker en tot bevordering van spaarzin, en dat op allerlei manieren

tenslotte de stoot werd gegeven tot oprichting
van ziekenfondsen, begrafenisfondsen, volkswoningbouw, dat wil zeggen instellingen van
sociale voorzorg.
Men zou dit werk een vooruitlopen op de veel
latere verzorgingsstaat kunnen noemen.

Het huidige complex van atletiekvereniging Lycurgus

bestond aan een aparte club. Die heeft een
prachtig complex in Krommenie.
Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan in
1979 van het Departement Krommenie van
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
verscheen een boekwerkje onder de naam 'het
feestelijke Nut'. Daarin wordt o.a. de ontwikkeling van het Nut in de Zaanstreek belicht. De
Nutsidealen, het brengen van ontwikkeling en
beschaving aan de gewone burger, vonden alom
in den lande weerklank en al spoedig werden
plaatselijke afdelingen, departementen geheten,
opgericht.

Ontwikkeling in de Zaanstreek
De Zaanstreek was er vroeg bij:
- departement Koog en Zaandijk

- departement Wormerveer
- departement Zaandam
- departement Wormer en Jisp
- departement Krommenie
Aanvankelijk was een aantal Krommenieërs lid
van het departement Wormerveer en sloten
enkele Assendelvers zich aan bij het departement

Koog en Zaandijk. Toen in 1802 het aantal
Krommenieërs dat lid was van het departement

Het bekende Nutsgebouw
aan de Czaar Peterstraat
in Zaandam

200-jarig bestaan in 1984
In het gedenkboek dat in 1984 ter gelegenheid
van het 200-jarig bestaan verscheen, schrijven de
samenstellers: 't Nut is een overwegend kleinsteedse en dorpse elite. Dit was geen schande in
een land waar de meeste mensen nog in dorpen

en kleine steden woonden. De leden van 't Nut
waren zeker niet ontbloot van sociale bewogenheid. Deze was vooral gericht op en geïnspireerd
door het lot van de goedwillende arbeiders, want

van oproerige schreeuwers moesten zij niets hebben. Hun stond als toekomst een geromantiseerd
verleden voor ogen, waarin het Nut als een
betrouwbaar baken de juiste wegen wees'.
Talloze instellingen danken hun bestaan aan de
inspanningen van 't Nut. Zo ontstonden in
Krommenie de zangkoren Joh.J.H. Verhulst en
het Mannenkoor Krommenie als direct gevolg
van het zangonderwijs gedurende vele jaren aan
de Nutszangschool. En de door het Nut opgerichte gymnastiekschool is de voorloper van
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Wormerveer gegroeid was tot 12, besloten deze
leden, samen met de 'Koogse' Assendelvers in
1804, een eigen departement op te richten.
Zo'n departement was in vroeger jaren iets heel
anders dan tegenwoordig. Het beeld dat we nu
hebben van een Nutsbijeenkomst is dat van een

zaal vol publiek met een spreker of gezelschap
op het toneel.
Toen waren de leden werkende leden. Ze discussieerden met elkaar over de plannen en initiatieven van het hoofdbestuur en namen daaruit
over wat eventueel plaatselijk toepasbaar was.
In het jubileumboekje vraagt het bestuur zich af
of het niet tot 'Nutstaak' zou kunnen behoren
onze 'minbedeelde natuurgenoten' elders in de
wereld ter zijde te staan. Zij hoopt dat het beeld
van een Nutslezing een drastische verandering
zal ondergaan en dat het Nutswerk weer wat
meer zal aansluiten bij de idealen van de

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Door
gebrek aan leden moest in 1990 het departement
Krommenie worden opgeheven.

de gymnastiekvereniging Lycurgus (1872) die

Spaarbanken

nog steeds floreert. In 1938 werd de atletiekvereniging Lycurgus opgericht toen er behoefte

gestichtte nutsspaarbanken die door vrijwilligers

In 1881 werd, als gevolg van de op veel plaatsen

werden gerund, de Rijkspostspaarbank opgericht. In de tweede helft van deze eeuw
(1960/1980) volgde een concentratie, mede
onder invloed van de voortschrijdende automatisering (ca. 1960/1980) waaruit twee grote
conglomeraten voortkwamen: de VSB-bank
(Verenigde Spaarbanken) en de SNS-bank
(Samenwerkende Nutsspaarbanken). Hierdoor
verdween een aantal nutsspaarbanken.

De VSB-bank ie
Krommenie, ontstaan
door een fusie met nutsspaarhanken

't Nut, voorloper van verzorgingsmaatschappij
Vanuit verschillende overwegingen - het verbeteren van de kwaliteit van de arbeid en van
de arbeids- en levensomstandigheden van de
arbeiders - is een netwerk van voorzieningen
opgebouwd dat een kennis-, machts- en inkomens(her)verdelend effect beoogt. Tot dit
pakket behoren niet alleen de materiële (sociale
zekerheid, volkshuisvesting, gezondheidszorg),
maar ook de meer immateriële welzijnsvoorzieningen, die - zij het in mindere mate - ook
wettelijk geregeld zijn.
In de jaren zeventig van deze eeuw is er bijna
geen gebied meer te vinden waarop overheidszorg en -bemoeienis geheel afwezig is. In 1952
werd een eigen departement voor Maatschappelijk werk (CRM) opgericht. Dit werd in 1982
opgevolgd door Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur (WVC).

Relatieve teruggang gevolgd door
herstel
Doordat de overheid langzamerhand in feite de
doelstellingen van het Nut overnam, ontstond
er een relatieve teruggang van het burgerlijk
particulier initiatief, ook van het Nut.
Volwasseneneducatie is een beleidsinstrument
geworden. Spreiding van voorzieningen over het
hele land en over alle bevolkingsgroepen is een
taak van de overheid geworden. Die werd daarbij
terzijde gestaan door commissies van deskundigen, bijvoorbeeld de Adviesgroep
Volwasseneneducatie, ingesteld in 1980.

Het tweehonderdjarig bestaan vormt een moment
van bezinning voor het hoofdbestuur
en een groot aantal structurele voorzieningen
worden getroffen. Het omvat landelijke en
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plaatselijke taken, zoals de Maatschappij vanouds heeft gekend.
Daarbij is het de vraag of de Maatschappij wel
zo moet blijven hechten aan het etiket - het
imago - van organisatie voor de Volksontwikkeling. Vroeger stond alles bij het Nut (al nam
de recreatie sterk toe) min of meer in dienst
daarvan. Maar nu het volk zo veranderd is, meer
voor zichzelf sprekend, terwijl de voorzieningen
die in het verleden het meest nodig waren er
gekomen zijn, nu staan de diverse voorzieningen
minder in dienst van dat ene doel en meer naast
elkaar.
De schrijvers van het Gedenkboek vergelijken de
geschiedenis van de Maatschappij met een
monumentaal huis dat lang, en wellicht met
gratie, bewoond is geweest, maar dat door de
verandering van tijden niet geheel meer aan te
stellen eisen voldoet. In een gunstig geval wordt
er gerestaureerd en komt er een nieuwe bestemming voor het huis. Het een en ander -hopelijk
het gehele - lijkt op het Nut toepasbaar. Er is,
ondanks dat vele van de oude werkzaamheden
wel doorgang vinden, een belangrijke breuk met
het verleden ontstaan, vooral door de andere
aard van het publiek. Maar er is grondige
restauratie - zij het onder financiële beperkingen - gaande, en nieuwe bewoners en
gebruikers lijken zich aan te dienen.
En zij eindigen met de wens:'Moge de Maatschappij met de nieuwe bestemmingen en
bemanningen, maar goeddeels ook in continuïteit
met het verleden, de Driehonderd Jaar halen'.

Geraadpleegde bronnen:
- Gedenkboek ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen. Om het Algemeen
Volksgeluk. Twee Eeuwen Particulier Initiatief
1784-1984.
- Brochure 'het feestelijke NUT' uitgegeven ter
gelegenheid van het 175-jarig bestaan van het
Departement Krommenie van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen.
- Jaarprogramma 1998-1999 van het Nut's
Departement Zaanstad-Zuid.
- VPRO-radioprogramma OVT uitgezonden
18 april 1999.
- Encyclopedie van de Zaanstreek (2).

Een veelbelovende
toekomst met historie
door Piet Verhoeven

krijgen. Als de aanstelling van de in de nota
genoemde stadsarcheoloog een feit wordt, zal
Zaanstad zo'n bevoegdheid krijgen en zelf
archeologisch onderzoeken uit kunnen voeren.

Noodzaak onderzoek
Op 29 april 1999 is in de raadsvergadering van
de gemeente Zaanstad de monumentennota
"Toekomst met Historie" behandeld. In de
omvangrijke nota worden de huidige en toekomstige taken van monumentenzorg en
archeologie binnen de gemeentelijke organisatie
omschreven. Er wordt hierbij o.a. ingegaan op
de ontwikkelingen binnen de monumentenzorg
en de archeologie en er worden aanzetten
gegeven tot het verbeteren van de omgang met
monumenten, historisch belangrijke omgevingen
en archeologische vindplaatsen.

De noodzaak van bouwhistorisch, archeologisch
en waardestellend onderzoek wordt overigens op
alle fronten in de nota gesignaleerd. Terecht
wordt hierbij melding gemaakt van veel zaken
die bijvoorbeeld in interieuren nog onbekend
zijn of die bij sloop en verbouwing onopgemerkt
verdwijnen, zoals historische wand- en plafondbeschilderingen. Dat men wat bepaalde onderdelen van deze onderzoeken betreft een rol
ziet weggelegd voor de vele historische
verenigingen, stemt uiteraard tot vreugde.

Voorlichting en educatie
De nota bestaat uit twee delen. Het eerste deel
behandelt het beleid en de aanbevelingen. Het
tweede deel geeft achtergrondinformatie bij het
beleid en bevat een topografisch-alfabetisch
overzicht van de rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten.
Het stuk is verplichte lectuur voor een ieder die
geïnteresseerd is in de ontwikkelingen die de
komende jaren in de gemeente ten aanzien van
het onderwerp aan de orde zullen zijn. Wat dat
betreft is het jammer, dat het nog alleen in
ambtelijke vorm bestaat. Het lezen vraagt nu om
enig doorzettingsvermogen, maar dat is de
inhoud wel waard. Al spoedig raakt men geboeid
door het grote enthousiasme van de opstellers en
komt men onder de indruk van het hoge ambitieniveau.

Integrale aanpak
Wat het eerste opvalt, is dat monumentenzorg en
archeologie integraal worden behandeld. De
bijna vanzelfsprekende wijze waarop dit in de
nota vorm heeft gekregen, verdient op rijksniveau navolging.
Wat in die sfeer ook niet ongenoemd mag
worden, is de integrale wijze waarop monumentenzorg en archeologie worden behandeld in
relatie met ander gemeentelijke beleidsterreinen,
zoals bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening,
Volkshuisvesting en Bouw- en Woningtoezicht.
Het is duidelijk dat de gemeente met deze nota
het pad van de traditionele objectgerichte en
centraal geleide monumentenzorg wil verlaten.

Eigen gemeentelijke bevoegdheid
In 1998 heeft men op het gebied van de vergunningsverlening ten aanzien van de rijksmonumenten eigen bevoegdheden gekregen en
als een logisch gevolg daarvan ontwikkelt men
nu een eigen beleidsrichting. Het is overigens
opvallend dat men in Zaanstad in vergelijking
met andere steden zo laat is geweest met het
binnenhalen van de genoemde bevoegdheid. In
de Monumentenwet werd deze mogelijkheid
reeds in 1988 geïntroduceerd.

Maar ook het element voorlichting en educatie
ontbreekt niet in de nota. Om een breed draagvlak voor de uitvoering van het beleid te
creëren, wil men aan dit punt extra aandacht
besteden. Hierbij denkt men onder andere aan
evenementen op de jaarlijkse Open Monumentendag (tweede zaterdag in september), aan exposities en zelfs aan een Homepage op Internet.

Restauratie, onderhoud en
Monumentenwacht
Iedereen die bang is, dat in de nota geen aandacht
wordt besteed aan de zorg voor het individuele
monument kan ook gerust zijn. Zaanstad heeft
nog steeds te maken met een grote restauratie en
blijft oog houden voor deze vorm van zorg. De
blik is hierbij echter weer gericht op de toekomst. Door goed en planmatig uitgevoerd
onderhoud moet het in de toekomst mogelijk
worden om de periodes tussen de restauraties op
te rekken. De cruciale rol voor de Monumentenwacht wordt in dit kader nog eens genoemd.

Begeleiding gemeentelijke restauratieopzichters
Maar niets is perfect en er ontbreekt toch ook
iets in de nota. Er wordt nauwelijks melding
gemaakt van de noodzaak om restauraties en
verbeteringen, hoe groot of klein dan ook, deugdelijk te begeleiden. Onderzoek, documentatie,
planbeoordeling en advisering zijn natuurlijk
belangrijk, maar de werkelijkheid speelt zich
elders af. Met hetzelfde tempo waarin aan de
kant van de overheid het aantal bouw- en kunsthistorici dat zich met de monumentenzorg bezighoudt, is toegenomen, lijkt aan de kant van de
bouwbedrijven het aantal vakbekwame
ambachtslieden te zijn afgenomen. Door het
schrijnende tekort aan vakkennis is het meer
dan ooit nodig om werkzaamheden door vakbekwame gemeentelijke toezichthouders te laten
begeleiden. Om een uitspraak van Geurt
Brinkgreve uit Amsterdam te citeren:
"Restaureren doe je niet vanaf je bureau maar
vanaf de steiger."

Financiën
Op grond van deze zelfde wet werd het bovendien mogelijk om als gemeente op archeologisch
gebied een zo geheten opgravingsbevoegdheid te
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Wat de financiële paragraaf van de nota betreft,
moet verder geconstateerd worden, dat de
gemeente Zaanstad uit de reguliere begroting

weinig middelen lijkt te willen inzetten. De veel-

belovende plannen moeten allemaal gefinancierd
worden uit het Stadsvernieuwingsfonds. Omdat
dit eindig is, blijft de vraag, waar alles uit
betaald moet worden, voor de lezer uiteindelijk
onbeantwoord.

Uitvoeringsprogramma

van DSMB op te stellen uitvoeringsprogramma.
In dit plan zullen binnen de veelheid van zaken
die in de nota worden behandeld prioriteiten
moeten worden gesteld en zal meer duidelijkheid
ontstaan over de financiële dekking.
Voor pessimisme is geen reden, de gemeenteraad
heeft de diverse beleidsaanbevelingen in de nota
aangenomen en de richting is hiermee bepaald.

Veel zal nu afhangen van het door de directeur

Een leuke zolder in Jisp
door J. J. van der Horst
In september van dit jaar was het dan eindelijk zover. Op 11 september, Monumentendag,
kon de Oudheidkundige Commissie Jisp met trots de door haar ingerichte zolder van het
voormalige raadhuis openstellen voor het publiek. Jarenlang was door velen allerlei
materiaal uit het verleden van Jisp bijeengegaard met het doel dit ooit ergens tentoon te

stellen. Deze wens leefde al tientallen jaren. Wij spraken met Seiny Klopper, lid van de
Oudheidkundige Commissie Jisp en oud-lid van de Contactcommissie Jisp. Deze laatste
adviseert de gemeente Wormerland op historisch gebied.

Dorpsidentiteit
Toen Jisp ophield te bestaan als gemeente
besloot de nieuwe gemeente Wormerland jaarlijks een subsidie te geven aan de Contactcommissie Jisp. Deze subsidie bedroeg toen
ƒ 25.000,-per jaar voor een fonds met als doel de
dorpsidentiteit van Jisp te bewaren.
In 1997 werd voor de laatste maal door de
gemeente Wormerland een bedrag van ƒ 12.446,als subsidie verleend aan de Contactcommissie.

Na gezamenlijk overleg werd besloten om dit te
besteden aan de reeds lang bestaande wens om

na twee jaar keihard werken door een groep
enthousiaste Jispers eindelijk de wens in vervul-

ling gegaan.

Bezichtiging
Hoewel de zolder vanwege de steile draaitrap
moeilijk toegankelijk is, is bezichtiging van de
expositie heel goed mogelijk. Seiny Klopper
(075) 642 1371 maakt graag met u een afspraak.
Zij kan en wil een groep tot 15 personen graag
rondleiden. Op Monumentendag is de zolder
uiteraard ook toegankelijk.

een permanente overzichtsexpositie samen te
stellen op de zolder van het raadhuis, die inzicht
zou verschaffen over hetgeen zich door de eeu-

wen heen in het dorp heeft afgespeeld.

Voorbereidingen
Alice van Diepen, conservator van het Zaans
Museum, die de verzameling zag, gaf in feite de
stoot om het plan voor de expositie door te
zetten. 'Wat jullie hebben is de moeite waard om

aan te pakken', aldus Alice.
Voor de tekening, het ontwerp en de betimmering van de zolder werd een beroep gedaan op
Aannemersbedrijf Leguit & Roos uit
Monnickendam die voor een groot deel pro deo
zijn werk leverde.
Een deel van de benodigde financiën werd o.a.

verkregen door de verkoop van de videofilm
'Jisp, parel van de Zaanstreek' van Jan Burghart
en de opbrengst van de dorpsfilm 'De Wegsloot

vertelt'.
Omdat er veel voorwerpen afkomstig uit de
grond bij waren, werd advies gevraagd aan de
heren Van Roon en Graas van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland, afdeling
Zaanstreek-Waterland en Omstreken. Zij waren

ook behulpzaam bij het restaureren van beschadigde en onvolledige voorwerpen.

De gemeente Wormerland geeft nu jaarlijks een
subsidie van ƒ 2.500,- en stelt de zolder van het
voormalige raadhuis gratis ter beschikking. Zo is
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Seiny Klopper bij een deel van collectie op de
zolder van het Jisper raadhuis

De toekomst van de
Westzanerpolder
door Wim Wester
De Westzanerpolder staat voor een ingrijpende
ontwikkeling die het agrarisch karakter volledig
doet verdwijnen. Provincie en gemeente
Zaanstad hebben het voornemen tot de inrichting
van de polder als bedrijventerrein. Bovendien
wordt de optie aangehouden om een deel van de
polder langs het Noordzeekanaal te tranformeren
tot zeehaven.
Eind januari 1998 heeft de gemeente Zaanstad
een voorontwerp van het Bestemmingsplan en de
Milieu-Effect-Rapportage voor de Westzanerpolder gepubliceerd. In de uitwerking van dit
onderwerp, in de vorm van voorschriften, plantekening en inrichtingsplan, is van waardering
voor kwaliteit van natuur, landschap en woonomgeving weinig terug te vinden. Dit in tegen-

Natuurgebied DE REEF
Grote Braak

Westzaan

Noordzeekanaal

stelling tot wat in de toelichting wordt vermeld.
Ecologische en recreatieve voorzieningen ontbreken geheel.
Omwonenden en belangenorganisaties hebben
een eigen plan gemaakt. Uitgangspunten bij dit
plan zijn:
1. Behoud en verbetering van een duurzaam
leefklimaat/biotoop voor mens en natuur.
2. Behoud van ecologische verbindingen in het
westelijk veenweidegebied van NoordHolland en de bijbehorende overloopgebieden,
dus geen negatieve beïnvloeding.
3. Behoud en versterking van de landschappelijke en ecologische diversiteit.
4. Behoud van cultuurhistorisch erfgoed en
geologisch archief.
5. Bevordering van recreatie en kleinschalig
toerisme.

In het alternatieve plan blijft het oppervlak aan
bedrijventerreinen vrijwel gehandhaafd en wordt
door een effectievere inrichting een maximale
invulling gegeven aan de niet direct economische
doelen.
Een van de makers van dit plan, ir. H. Lalk uit
Nauerna, heeft zijn visie toegelicht aan de
bestuursleden van Zaans Schoon en de leden
van onze werkgroep advies en documentatie.
Het plan gaat in vergelijking met het gemeenteplan uit van een veel zorgvuldiger inpassing in
het bestaande landschap. De twee groene noordzuid gerichte singels worden op andere plaatsen
gepland, zodat er een logischere aansluiting
plaatsvindt met het bestaande landschap.
De overgangszone bij de Westzanerdijk wordt
vergroot naar 100 meter en veel natuurlijker
ingericht. Dit gaat nauwelijks ten koste van het
aantal vierkante meters bedrijfsterrein omdat de
Westzanerweg minder breed wordt aangelegd.
Ook wordt er een aanpassing van de toegestane
bebouwingshoogte voorgesteld, zodat de zichtlijn vanuit de Westzanerdijk op het gebied veel
geleidelijker verloopt.
Tenslotte is er veel aandacht gegeven aan de ecologische en recreatieve aspecten. Men probeert
een optimale balans te vinden tussen
de diverse belangen.
De heer Lalk heeft ons weten te overtuigen van
de kwaliteiten van het alternatieve plan. Wij
hebben de gemeenteraad gevraagd het plan als
uitgangspunt te willen nemen bij de besluitvorming.

-Noordzeekanaal
A. Grote Braak
B. Westzanerweg
C. Westzanerdijk
D. Rietland
E. Brak moerasland
F. Volkstuinen
G. Nat grasland
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H. Ecologische overgang
I. Monument
J. Waterberging
-belangengroep Nauerna
-kontakt milieubeheer zaanstreek
-vereniging behoud Westzanerpolder
-vereniging ongeschonden behoud westzijderveld
-milieufederatie noord-holland

Aantekeningen bij een reis naar Zuid-Afrika
door Wim Visser
De leden van de afdeling Zaanstreek van het
Nederlands Verbond van Ondernemers in de
Bouwnijverheid (NVOB) organiseren op gezette
tijden studiereizen naar het buitenland. Dit jaar, in
mei, ging de reis naar Zuid-Afrika.
Aan de bouwwijze van met name de woonhuizen
is te zien dat dit land lang onder Europese, -lees
Nederlandse- invloed is geweest. Ook de ZuidAfrikaanse taal is 'ouderwets' Nederlands. In
1595 ging de eerste Hollandse vloot voor anker in

de Mosselbaai. Het land werd een Nederlandse
kolonie ten behoeve van de voedselvoorziening
voor de VOC-schepen op hun reizen naar Indië.
De eerste gouverneur was Jan van Riebeeck
(1652-1662).
In 1814 kwam de Kaapprovincie definitief in
handen van Engeland. In 1909 werd de Unie van
Zuid-Afrika opgericht.
Eén van de plaatsen die bezocht werden, was
Stellenbosch, in 1679 gesticht door Simon van
der Stel. Oorspronkelijke huizen uit de beginperiode zijn er niet meer omdat Stellenbosch
drie keer door brand werd verwoest. De eerste
keer in 1710. De laatste grote brand was in het
jaar 1875. Het zijn dus (uiterlijk) in hoofdzaak
19e-eeuwse gebouwen die we hier aantreffen en
een aantal uit het begin van deze eeuw. Deze in
de 'dutch kolonial style'-gebouwde bouwwerken
volgen goeddeels de vormgeving van Nederland
in de opeenvolgende stijlperioden van de barokke en classicistische architectuur. Een vergelijking met het verplaatste pand Overtoon 56 te
Westzaan (het woonhuis Villa Rote uit 1729) laat
dit zien.

Huize Feldhausen, Zuid-Afrika.
De gevel dateert van 1760

Villa Rote, gebouwd in 1729, op zijn
oude plek aan de Overtoom te Westzaan
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zit aan de buitenzijde met daarachter een naar
beneden schuivend raam met roedeverdeling dat
beweegt in de dezelfde sponning van de geopende bovendeur en uiteindelijk neerkomt op de
dichte gesloten onderdeur.
De details van kozijnen, deuren, ramen, luiken,
enzovoorts, komen evenals het smeedijzeren
hang- en sluitwerk overeen met wat grotendeels
in Nederland wordt gebruikt.
Bijna een kwart van de huizen in Stellenbosch
heeft een H-vormige plattegrond. Langs één van
de lange gevels bevindt zich vaak een soort galerij of veranda, daar vaak met stoep aangeduid.

Ingang

Geopende bovendeur met
daarboven snijraam met
rijzende zon. Daarachter
raam dat naar beneden
kan worden geschoven.
Daar weer achter samengevouwde binnenluiken.
De Zuid-Afrikaanse gebouwen zijn opgetrokken
van, naar het zich laat aanzien, in de zon 'gebakken' kleistenen. Een fikse regenbui zou op den
duur deze stenen wegspoelen. Daarom zijn alle
gebouwen gepleisterd en (wit) geschilderd.
Oorspronkelijk waren de daken met stro gedekt,
later met riet en na 1875 ook wel met zinken
platen.
De roedeverdeling van de schuiframen is tot in
het begin van deze twintigste eeuw veelal 18eeeuws gebleven. Kleine ruiten dus. De bovenlichten van de schuifraamkozijnen schuiven vrijwel allemaal in zijn geheel naar beneden, en de
onderramen, net al bij ons, naar boven. De meeste raamkozijnen hebben draaibare buiten- en/of
binnenluiken. Deze laatste worden soms samengevouwen.

Zuid-Afrikaans hang- en
sluitwerk

Gkzed

af

De toegangsdeuren zijn in principe dichte onderen bovendeuren, naar binnen draaiend en zeer
breed. Het zogenoemde snijraam boven de deur
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Plattegrond Boschendal
herenhuis uit 1812

Bedoeninkies in de kaikerd
door H. G. Boüman

De Tulp in nieuwe bloei
In 1991 kwam het pakhuis 'de Tulp' aan de
Oostzijde in Zaandam in zware verdrukking door
de oprukkende industrie. De stichting Frans
Mars kwam in actie en verplaatste het naar een
plek op de Hemmes. Er werd echter geen nieuwe
bestemming voor gevonden en de afgelopen
jaren stond het pakhuis weg te kwijnen. Vooral
vloer en dak hadden erg te lijden door lekkage.
Tot onlangs de heer Th. Koenen zich over het
pakhuis ontfermde. Het werd deskundig gedemonteerd (het skelet bleek nog gaaf) en overgebracht naar zijn erf aan het Herderskindpad,
én van de meest gave overgebleven plekjes van
Zaandijk. Daar is hij al driekwart jaar bezig met
de restauratie. Zoals u ziet is de opbouw alweer
vergevorderd. Alleen de luiken ontbreken nog.

Lijkenhuisje exit
Ondanks veel goede bedoelingen en pogingen is
het niet gelukt het historisch interessante houten
aanbouwtje van het onlangs gerestaureerde
Huize Barkelo, Vlusch 8 te Krommenie, te
behouden. Voor de naast Barkelo geplande
nieuwbouw moest het aanbouwtje wijken.
Onderzoek wees uit dat het pandje uit de 18e
eeuw dateeerde en dus niet lang na de bouw van
Barkelo (1743) aangebouwd moest zijn. Toen
Barkelo weeshuis was, heeft het als lijkenhuisje
gefungeerd en was er een verbindingsdeur die
later is dichtgemetseld. Conclusie was dat het
gezien leeftijd en bouwkundige staat waard was
behouden te worden.
Daarom werd naarstig gezocht naar een nieuw
plek/bestemming die uiteindelijk werd gevonden. Eigenaar en aannemer zegden uiterste zorgvuldigheid toe. Tot nu toe lijkt het verhaal helemaal te kloppen. Niet dus: toen aan het begin
van de demontage de bouwkundige staat tegenviel werd van het ene moment op het andere
besloten tot sloop en afvoer. Zelfs degene die
nog geïnteresseerd was in waardevolle bouwkundige elementen kwam van een koude kermis
thuis. Er is helemaal niets meer van over....

Pakhuis de Tulp op zijn
nieuwe stek

Facelift voor winkelpand
Het huis Kerkbuurt 16 te Westzaan heeft een
oud-Zaans aanzien gekeregen. Het stenen pand,
gebouwd in 1926, had een typische winkelpui.
De nieuwe eigenaars, de heer C. Tip en zijn
vriendin mevrouw Karin Wesselink, stonden
voor de opgave van een flinke verbouwing tot
woonhuis, waarbij vooral de voorgevel flink aangepakt moest worden.
Besloten werd om het huis, geheel in harmonie
met de fraaie omgeving, een oud-Zaanse stijl te
geven. Architect Van Leeuwen tekende de traditionale gevel, in de stijl van de tweede helft van
de 19e eeuw met versieringen volgens Arabische
motieven, modieus in die periode. Aannemer
Vogelenzang verbouwde de woning, waarbij ook
door de toekomstige bewoners en familieleden
de nodige werkzaamheden werden verricht.
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Het aanbouwtje van Huize Barkelo
verdween spoorloos

De metamorfose van Kerkbuurt 16 te Westzaan

Aanwinsten van het gemeentearchief Zaanstad
door Bob Kernkamp, gemeentearchief Zaanstad

Knipselcollectie 'Zaanse Splinters'
Sinds begin september zijn de documentatiecollecties van het gemeentearchief uitgebreid
met een prachtige knipselverzameling, 'Zaanse
Splinters' geheten. Die verzameling is het werk
van heel veel jaren nauwkeurig lees-, knip-,
plak- en documentatiewerk door slechts één
persoon: de heer G.M.H, van Ooyen uit
Voorschoten. De verzameling beslaat grofweg de
periode 1900 -1970 en bestaat hoofdzakelijk uit
kranten- en tijdschriftartikelen over personen,
gebouwen en gebeurtenissen in en rond de
Zaanstreek.
De heer Van Ooyen heeft de collectie opgedragen aan de nagedachtenis van de Zaanse
historici Simon Hart en Jaap van Santé.

Reeds in 1977 had de heer Van Ooyen de toenmalig gemeentearchivaris J.J. Zonjee beloofd dat
hij zijn collectie aan het gemeentearchief zou
schenken. U kunt zich echter voorstellen dat het
ordenen van de knipsels en het maken van een
alfabetische index nogal wat tijd kostte. In
augustus 1999 was de heer Van Ooyen klaar, en
niet veel later kwam hij samen met zijn kleinzoon de ruim 10.000 bladzijden met opgeplakte

Boekennieuws
door Pieter Helsloot
Dit keer door omstandigheden geen bespreking
van nieuwe uitgaven, maar een vermelding van
onlangs verschenen boeken. Alle titels hebben
betrekking op Zaanse onderwerpen.
A, van Braam, De kaashandel en de kaasmarkt
van Wormerveer in de J6de-19de eeuw.
Nummer 22, 6e jaargang, 1999, in de serie
Fragmenten van de Zaanse Geschiedenis.
Prijs ƒ 15,-. Verkrijgbaar bij Zaanstroom 27,
1521 PL Wormerveer, tel. 6402960,
E-mail: vanbraam @wxs.nl
50 Jaar Zaanse Studenten Vereniging ZSV,
Lustrumboek 1949-1999. Te bestellen voor
ƒ 25,- inclusief portokosten, via gironummer
424464 te Rijswijk, o.v.v. Lustrumboek.

Dick Vonk, Marijke Karten, Klaas Woudt,
Schetsboek Zaanse Schans. Uitg. Noord-Holland
te Wormerveer, 1999. Prijs ƒ 14,95.

IVN Ver. Natuur- en Milieu Educatie, Het Twiske
van maand tot maand, 1999. Prijs ƒ 25,-.
E. Schaap, Mijn lied mijn leed mijn hartstocht.
Biografie van de dichter Jacob Israël de Haan.
Jac. G. Constant, Op vleugels van... Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Kunstdrukkerij
Mercurius te Wormerveer, 1999. Uitgave van
Mercurius Groep Wormerveer B.V.
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knipsels en de drie dozen met index-fiches aan
het archief overhandigen.
De collectie knipsels is een bijzonder welkome
uitbreiding van de knipselverzameling van het
gemeentearchief. Een dergelijke uitgebreide
verzameling persberichten hadden wij nog niet
in huis. Door de grondige ontsluiting door
middel van kaartjes zijn allerlei zaken, gebeurtenissen en personen vrij eenvoudig terug te
vinden. De knipsels zelf zijn op voorbeeldige
wijze opgeplakt en opgeborgen. Een zo secure
werkwijze zie je niet vaak en wij hebben dan
ook grote bewondering voor het jarenlange werk
dat hieraan verricht is.
Binnenkort zullen alle bezoekers van het
gemeentearchief gebruik kunnen maken van de
'Zaanse Splinters' en ik ben er zeker van dat zij
dat gretig en met plezier zullen doen. Voorlopig
zal het helaas nog even duren voordat iedereen
de collectie kan gebruiken, omdat eerst moet
worden bezien hoe we die het beste aan de
bezoekers in gebruik kunnen geven. Vooral de
alfabetische kaartjes zijn erg kwetsbaar. Zodra
de problemen zijn opgelost, hoort u dat van ons.

M.M. van Leeuwen-Enklaar en J. van Leeuwen,
Dorpsstraat 350 te Warmer, Woonstee en
bestuurszetel door de eeuwen heen, 1999.
Voormalig raadhuis gemeente Wormen
Geschenkuitgave van bewoner D.P. Zwart.
Niet in de handel.
J.P. Blokker, De nazaten van Jan Jansz. Hen,
serie Wormer Families, 1999. Prijs ƒ 12,- +
porti ƒ 3,50. Verkrijgbaar via postbankrekening
7233162 van De Wormerlander te Wormer.
Maria Mantel, Vier eeuwen Lubbes, Oostzaan
1600-Zaanstad2000, 1999. Genealogie.
Inlichtingen tel. 0348-414061.
K.A. Knaap, Van Leeghwater tot Zaankanter,
1999. Zaanse jeugdherinneringen. Prijs ƒ 39.90.
De Rode Zaan, diverse auteurs, 1999. Prijs
ƒ 29,95. Te koop in de Zaanse boekhandels en
bij het Zaans Museum.
Zes eeuwen kerken in Krommenie en
Krommeniedijk, diverse auteurs, 1999.
Gedenkboek ter gelegenheid van het 600-jarig
bestaan van Krommenie als zelfstandige
kerkelijke eenheid. Prijs bij voorintekening:
600 centen. Te bestellen bij de kerkgenootschappen in Krommenie.
A.K. van der Meij, Een eigen kerkgebouw in
Zaandam voor de scheepsbouwers van overzee,
1999. Bijzondere uitgave ter gelegenheid van het
300-jarig jubileum van het kerkgebouw van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zaandam.

Kroniek
door Annemieke Emond
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek en de Zaanse weekbladen.
NB. In deze Kroniek schrijf ik niet over
de kwestie Saendelft; het nieuws daarover stapelde zich snel achtereen op.
Besloten is om zodra de zaak is 'opgelost' een samenvatting van de gebeurtenissen in een volgende kroniek op te
nemen.

4 juni
De gemeenteraad van Zaanstad besloot
bij hoofdelijke stemming tot aanleg van
een rotonde vóór het zorgcentrum
Mennistenerf, op de T-splitsing
Vermiljoenweg/H. Gerhardstraat te
Zaandam.
5 juni
Bij het Gemeentearchief Zaanstad en het
streekarchief in Purmerend dreigt vernietiging van vele archieven doordat
computerbestanden verloren gaan door
het gebruik van nieuwe software.
10 juni
Het Zaans Museum installeerde vijf jeugdige adviseurs. De bedoeling is dat de
vijf, verenigd in een jeugdraad, projectleider Odette Reydon van het museum
helpen bij het bedenken van en adviseren
over kinderactiviteiten.

brand op deze plek de panden van
Klooster Meubels en Trendhopper.

3 juli
In Wormer werd het Steunpunt Cultureel
Erfgoed Noord-Holland officieel geopend. Het steunpunt gaat gemeenten
bijstaan met informatie, adviezen en het
leggen van contacten. Kleinere gemeenten hebben vaak geen ambtenaar die
gespecialiseerd is in de hele materie rond
monumenten en de speciale wet- en
regelgeving hierover. Daarnaast gaat het
steunpunt tegen betaling werken, voor
gemeenten of andere partijen.
3 juli
De bevolking van Oostzaan kreeg de
kans mee te praten over de herinrichting
van het dorpshart. Er zijn vijf modellen
waarbij steeds wordt uitgegaan van de
kerk als middelpunt van een centrum met
winkels, woningen, een plein en veel
water. Projectleider Van den Berg verwerkt de op- en aanmerkingen van bewoners in het uiteindelijke plan. De gemeenteraad hoopt binnenkort een definitief besluit over deze zaak te nemen.

19 juni
In Assendelft werd de nieuwe
'Woonmall' in gebruik genomen, een
overdekt centrum van zestien winkels.
Men hoopt met dit ruime aanbod van
woonwinkels het zogenaamde funshoppen te bevorderen. In 1997 verwoeste een
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12 juli
Nog dit jaar wordt door Rail Infra gestart
met de aanleg van de Hemboog. Dat
stukje spoorrails moet het vanaf 2004
mogelijk maken rechtstreeks vanuit
Zaanstad naar Schiphol en verder te
reizen. Minister Netelenbos van Verkeer
en Waterstaat stelt 246 miljoen gulden
beschikbaar voor dit project.
12 juli
De nieuwe brandweerkazerne in
Oostzaan werd officieel geopend.

A Is de plannen doorgaan krijgt het
centrum van Oostzaan een geheel nieuw
gezicht

7 juli
Aan de gevel van het voormalige
gemeentehuis van Zaandijk werd een
mededelingenkastje gehangen. Het kastje
wordt gebruikt om mededelingen van de
Zaandijker bevolking aan de gemeenteraad te doen. Met het 'nieuwe' communicatiemiddel hopen de Zaandijkers vooral
De gerestaureerde muziektent in het
Agathepark

9 juli
De Vijfhoek, de achterstandsbuurt aan de
zuidrand van Zaandam, wordt over twee
tot drie jaar gefaseerd gesloopt. De wijk
wordt daarna stukje bij beetje opnieuw
opgebouwd en krijgt uiteindelijk de veelbelovende naam 'De Tuinen van Zuid '.

20 juli
Het omstreden kunstwerk Victory ('de
vleugels') van Luciën den Arend onder
het A8-viaduct in Koog krijgt waarschijnlijk een nieuwe plek tussen de
Coentunnelweg en de Zaandamse wijk
Poelenburs.

15 juni
Als onderdeel van de nieuwe oeververbinding tussen de A8 en Saendelft
werd een brugklep over de Nauernase
Vaart geplaatst.
19 juni
Burgemeester Vreeman heropende de
vorig jaar verbrande en nu geheel
gerestaureerde muziektent in het
Agathepark te Krommenie.

8 juli
Binnen het gemeentebestuur van
Zaanstad leeft het plan om Het Verkademuseum tegenover het Zaans Museum te
bouwen, aan de overkant van de rotonde
in de Leeghwaterweg. De plannen verkeren nog in de ontwikkelingsfase.

de gemeenteraad te
doordringen van de
noodzaak om de verkeerssnelheid naar
dertig kilometer per
uur terug te brengen.
Het 'nieuwe' communicatiemiddel aan de
gevel van het voormalige gemeentehuis
van Zaandijk

De omstreden vleugels onder het A8viaduct gaan mogelijk verhuizen

21 juli
Het schoolgebouw van Zaanlands
Techniek aan de Westzijde te Zaandam
(voorheen de P.W. Jedelooschool) blijft
behouden. Het pand uit 1932 is in de stijl
van de Amsterdamse School gebouwd.
De gemeente Zaanstad wil het gebouw
voor ruim drie miljoen gulden verkopen
aan het samenwerkingsverband van
woningbouwverenigingen Prozes. B en
W eisen wel dat het gebouw blijft
bestaan. Prozes wil huurappartementen

in het pand realiseren, maar de komende
twee jaar blijft het nog als school in
gebruik.

i

Hlll
De achterzijde van de voormalige
ambachtsschool aan de Westzijde

24 juli
De panden Noordschebos 3, 5 en 7 te
Zaandam worden als cultuurhistorisch
waardevol beschouwd. De gemeente
Zaanstad onderzoekt mogelijkheden ze in
de nieuwe plannen voor het Stationsgebied te integreren. De rest van de circa
veertig woningen uit de jaren twintig
kan, wat de gemeenteraad betreft, verdwijnen. Bewoners van de straat, vrijwel
allen eigenaar van hun woning, leggen
zich niet neer bij dit standpunt en denken
na over nieuwe stappen tot behoud van
hun huizen en straat.

12 augustus
Verfmolen De Kat op de Zaanse Schans
kan weer anderhalfjaar vooruit. De
molenaars werden voorzien van 27 ton
champagne-krijt uit Noord-Frankrijk dat
tot poeder wordt vermalen. Belangrijkste
afnemer is Forbo Krommenie dat het
poeder gebruikt als vulstof voor
linoleum.

21 augustus
De Wormerveerse zeilenmaker H. de
Boer maakte met zijn medewerkers de
zeilen voor de nieuwe Sjtandart, een
replica van het eerste 'Zaanse' schip dat
in Rusland onder tsaar Peter de Grote
werd gebouwd. Het schip zal voor Sail
2000 naar Amsterdam komen.

23 augustus
Het jaarfeest van de VVV op de Zaanse
Schans en de braderie van Zaandijk
bleken ook dit jaar weer een prima
combinatie.

28 augustus
Met een permanente expositie op de
zolderverdieping van het uit 1650 stammende raadhuis van Jisp gaat een jarenlange wensdroom van de Oudheidkundige Commissie van het dorp in
vervulling. Open Monumentendag was
de openingsstreefdatum voor publiek.

28 augustus
Het torentje van 't Reght Huys in
Westzaan kreeg een verfbeurt.

l september
Bewoners van de gemeente Wormerland
krijgen een drietal toekomstbeelden
voorgelegd waaruit ze kunnen kiezen.
Het gemeentebestuur van Wormerland
hoopt op deze manier in gesprek te
komen met de inwoners.

Noordschebos, sloop of behoud?

28 juli
Het beeld 'Leda en de
zwaan' van Jan Wolkers
gaat verhuizen van de
Stationsstraat te Zaandam
naar de Westzijde, waar het
een plaats krijgt voor het
Kunstcentrum.
Het beeld 'Leda en de
zwaan' lijkt zijn langste tijd
gehad te hebben op de
Stationsstraat
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l september
De provincie Noord-Holland stelt een
half miljoen gulden beschikbaar voor het
herstel van de droogschuur van papiermolen
De Schoolmeester aan de
Oude Guisweg in
Westzaan. 'Een prachtige
afronding van de totale
restauratie', is het commentaar van het bestuur
van Vereniging de
Zaansche Molen.
2 september
De gemeente Wormerland
zette het 'Project
Zaanbocht' in werking.
Hiermee probeert de

gemeente alle ontwikkelingen langs de
Zaanbocht op elkaar af te stemmen. Het
plan omvat bijvoorbeeld de planning van
een nieuwe woonwijk in 2004 tussen
woongebouw De Slinger en de
Bruynvisweg.

7 september
De begraafplaats van Oostknollendam
werd rijksmonument. Het kerkhofje is
bijzonder omdat het buiten het dorp werd
ingericht en niet bij een kerk. Het kerkhof is één van de twee begraafplaatsen
in Nederland die worden gerund door
particulieren. Monumentenzorg neemt
voortaan de helft van alle kosten voor
haar rekening.

8 september
Er komt een haalbaarheidsonderzoek
naar een spectaculair attractiemuseum
over chocolade in de Zaanstreek.
De inspiratiebron van initiatiefnemer
Maurits Rubinstein is Roald Dahl's boek
'Sjakie en de chocoladefabriek'. De
projectgroep Toerisme van de gemeente
Zaanstad beslist binnenkort over een
financiële bijdrage in de kosten van het
onderzoek.
9 september
De gemeente Zaanstad laat in zes buurten in Zaandam 180 huizen uitgraven om
de omvang van de palenpest vast te
stellen. Palenpest is het aanvreten door
bacteriën van grenen palen. Voor
l november a.s. moest de gemeente
kunnen aantonen eventuele hulp nodig te
hebben van het Rijk om de funderingen
te herstellen.
18 september
De sloop van het voormalig belastingkantoor aan de Vincent van Goghweg in
Zaandam is begonnen.
Woningbouwvereniging ZVH gaat op
deze plek 57 appartementen bouwen.
24 september
Voor het terrein van de voormalige
scheepswerf Van der Molen aan de
Zuiddijk te Zaandam werd een plan
ontwikkeld voor de bouw van 28 eengezinswoningen en watervilla's. Het plan
is in strijd met het geldende bestemmingsplan, dus zal de commissie volkshuisvesting en verkeer binnenkort over
het plan vergaderen. Ook omwonenden
kunnen hun mening bij de gemeente
kenbaar maken.
28 september
Bewoners van de Prins Hendrikstraat in
Zaandam zijn fel gekant tegen de bouwplannen op de Van der Molen-scheeps-

werf. Zij vrezen overlast en waardevermindering van hun huizen. Zij
schreven een bezwaarschrift naar de
gemeente Zaanstad.

komende eeuw. Sommige zijn al gestart,
andere gaan nu beginnen. De komende

tien jaar blijven ze lopen. Projecten zijn:

De Ideeënwedstrijd voor herinrichting
van de Burcht werd gewonnen door de
Zaandamse Ellen Helleman. Haar idee

Stationsgebied/Zaancentrum, de Zaanse
Rijweg (het opknappen van de noordzuid verbinding, de Provincialeweg),
het Zaanoeverproject, het Tien Pleinenplan, infrastructuur en verbindingen
(om Zaanstad goed bereikbaar te

deelt het plein in tweeën door middel van
een groot stijlvol gebouw in het hart van

houden), en groen en water in en rond
de stad.

28 september

het plein. Aan de kant van de Zuiddijk
ontstaat op die manier een dorps stuk,

gericht op de horeca aldaar, aan de
andere zijde is de meer stadse kant met
uitzicht op het Zaantheater en het
Damgebied. De visie van de winnares
valt opvallend goed samen met die van
het gemeentebestuur van Zaanstad. Aan
uitvoering van de plannen wordt voorlopig nog niet gedacht.

13 oktober
Het katholieke verenigingsgebouw
De Bond in Zaandam werd gesloopt.
Het is nog niet bekend wat er voor in de
plaats komt, maar omdat het gebouw ten
prooi viel aan vandalen werd eerder dan
gepland met de sloop begonnen.

13 oktober
Zaanstads burgemeester Ruud Vreeman
onthulde het beeld van Keteltje bij buurtcentrum De Lorzie in Wormerveer. Het

6 oktober
De brug in het verlengde van de Aubade

beeld is een eerbetoon aan de in

ten behoeve van de nieuwbouwwijk
Houtwerf-West in Zaandam komt er.
Belangenverenigingen uit omringende
wijken merkten tijdens een hoorzitting
dat protesteren tegen de brug geen zin

schrijver Cor Bruijn. 'Keteltje lag languit
op zijn rug in de roeiboot van zijn vader'

meer had. Zij lieten wel weten de brug
ordinair en volkomen misplaatst van
ontwerp te vinden.

5 oktober

Wormerveer geboren (kinderboeken-)
is de naam van het beeld van het duo
Axel en Helena van der Kraan, en dat is
ook precies wat je ziet als je het beeld
bekijkt. Het is tevens een zin uit een van

de Keteltje-boeken van Cor Bruijn.
29 oktober

De gemeente Zaanstad schreef een nota
waarin toekomstplannen worden beschreven tot 2010. Van een verborgen stad

moet Zaanstad een zichtbare stad
worden. De stad moet grootstedelijke
allure krijgen en de dorpen moeten hun
eigen karakter versterken. De verbindingen voor het gewone verkeer en het
openbaar vervoer moeten beter worden,
de natuur versterkt en bouwen moet
voortaan duurzaam gebeuren. Zaanstad
raamt het investeringsbedrag op totaal

7 oktober

Klaas Woudt hield een voordracht over

Woningbouw op schiereiland De
Hemmes in Zaandam wordt moeilijk. De
grond is zwaar vervuild en fabrieken in
de omgeving vrezen een herhaling van de
Saendelft-geschiedenis. Wél werd een
voorbereidingsbesluit genomen waarmee
de gemeente Zaanstad aangeeft dat zij
een bestemmingsplan maakt voor het
gebied. De gemeente wil graag drijvende
woningen bij De Hemmes.

de Zaanse taal voor de Oudheidkundige

2,3 miljard gulden.

13 oktober
De toekomstvisie Plannen voor Zaanstad

5 oktober

zal elk jaar opnieuw worden voorgelegd
aan de politiek. De raad kan op deze
manier volgen wat er gebeurt.

Gemeente Zaanstad wil met een aantal
projecten de stad een gezicht geven in de

Commissie Jisp. Volgens Woudt is er

geen 'harrel' meer van de taal overgebleven.

NB. De data boven de stukjes verwijzen naar de dag van publicatie en
daarmee niet vanzelfsprekend naar de
dag van de gebeurtenis.

Culturele agenda
t/m 4 maart 2000
"De Rode Zaanstreek". 100 Jaar strijd
en solidariteit (1882-1982). In het Zaans
Museum worden talrijke attributen en

bijna een eeuw wonen en leven. Leden
van de werkgroep 'Oral History
Zaanstad' hebben deze bewoners
gevraagd naar hun vroegste herinnerin-

"Langs oost en west gebouwd".
Tentoonstelling over de historische

tijd dat vroegen. Het Zaandamse bouwbedrijf Kakes, dat deze maand haar 125jarig bestaan viert, heeft bij die ontwikkelingen een belangrijke rol gespeeld.
Op 23 januari geeft de heer Willem
Kakes en op 26 december, 9 januari 6 en
13 februari de heer Co Kroes een dialezing. Ook draait er permanent een
videopresentatie, een AV-programma en
een diapresentatie van de vele panden.
Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog
aan de Zaan. Open: dinsdag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur,

bouwontwikkeling van de Zaanoevers

zaterdag van 14.00-17.00 uur en zondag

en de geschiedenis van bouwbedrijf

van 13.00-17.00 uur. Gesloten op 25
december en op l januari.

foto's getoond die samenhangen met het

gen. Zaans Museum, Schansend 7,

rode verleden van de Zaanstreek.
Markante persoonlijkheden uit de
Zaanse arbeidersbeweging krijgen in het
bijzonder aandacht; zij brengen het verhaal tot leven. Zaans Museum,
Schansend 7, Zaandam. Open: di. t/m

Zaandam. Open: di. t/m zat. van 10.0017.00 uur, zondag van 12.00-17.00 uur.
Toegang: f 10,-, 65+, CJP en kinderen

zat. van 10.00-17.00 uur, zondag van

27 november 1999 tot 13 februari
2000

12.00-17.00 uur. Toegang: f 10,-, 65+,
CJP en kinderen (4 t/m 11) f 6,-.
Museumjaarkaart: gratis.

17 november 1999 t/m 4 maart 2000
"Dubbel Negentig". Portretten en stillevens geven een beeld van de oudste
bewoners van de Zaanstreek die er al

1518

en woningen wisselden elkaar af en werden vernieuwd wanneer de eisen van de

(4 t/m 11) f 6,-. Museumjaarkaart: gratis.

Kakes. Het beeld van de west- en oostoever van de Zaan is de afgelopen eeuw
voortdurend veranderd. Fabriekspanden

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

GERARD WIJMA
vastgoedadviezen

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

"Voor hout en nieuw"

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel
: 075 -61605 18

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

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

KLASSIEK

EM MODERN
VAN HOJT, PLAAT,

Z£ WEL IN 3 RENEN
ALSINANPERE
HOUTSOORTEN.
ACHTERSLUISPOLDERRIJSHOUTWEG 3 ZAANDAM
TEL. 075-61 6422 -61 64225
FAX 075-6701265

UTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

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

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

B O U W B E D R I J F

Postadres:
Postbus 130
1530ACWormer

Maakte iedereen zich maar zo druk...
Drukken is in deze tijd iets anders dan een drukpers aanen uitzetten. Als klant verwacht u duidelijk meerwaarde.

Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.
Door nauwe samenwerking met andere grafische specialisten.

Door ideeën en investeringen, die het beste uit mensen naar
boven halen. Door producten te maken, die zich onderscheiden.
In vormgeving, in druktechniek of in afwerking.
Vaak in alle drie tegelijk.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG
. ,

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie

Sinds 1873 komt er in Krommenie, op een nuchtere, Zaanse
manier, bijzonder drukwerk tot stand. Heeft u ook 'bijzonder'
drukwerk nodig? Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed
advies, een scherpe offerte of een heldere presentatie.

0
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Zuiderhoofdstraat 70
Postbus 34
7560 AA Krommenie

Telefoon 075 - 627 62 70
Fax
075 - 627 62 22
ISDN
075 - 640 72 90

