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Inhoud
Aan variatie geen gebrek in dit nummer. Van houten woonhuizen (De Skeve Skans en Hogendijk)
tot kerken (Bullekerk) en van geluidisolatie tot 't Nut. Een nieuwtje is de prijsvraag die op de
middenpagina's is te vinden. Hamvraag daarbij is: kent u uw streek? We zijn benieuwd.
1522 De Skeve Skans is een
begrip in de Zaanstreek.
Jaap Schipper gaat nader in
op de historie en de restauratie van het Rijksmonument.
1525 Aan de Hogendijk wordt
druk aan de weg getimmerd. Ge Sombroek doet
verslag van de wederopbouw van drie Zaanse houten panden aldaar en luidt
tevens de noodklok over
nare ontwikkelingen die de
buurt bedreigen.
1527 Wist u dat het gewelf van
de Bullekerk in vroeger
eeuwen was bezaaid met
sterren? Zo'n 16.000 sterren

1532 Pieter Helsloot haakt in op
het artikel van ' Nut in het
vorige nummer van Anno.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis 1520,
Aanwinsten van het
gemeentearchief Zaanstad
1536, Boekennieuws 1538,
Kroniek 1539 en de
Culturele agenda 1542.

1534 Het geluidsisolatieproject
Assendelft-zuid, bedoeld
om de overlast van
Schiphol tegen te gaan, is
vooral voor de monumenten
in het gebied een ramp.
Wim Wester bericht in zijn
artikel over de ernst van de
situatie.

Koninklijke onderscheiding voor Sikke de Jong
Op vrijdag 10 maart werd Sikke de Jong, de kenner bij uitstek van de Zaanse houtbouw, in het zonnetje
gezet. Voor zijn inzet voor het behoud van de Zaanse houtbouw werd de Zaandammer koninklijk onderscheiden. De Jong, tientallen jaren redacteur van Anno, schreef enkele handboeken over de Zaanse houtbouw die zijn uitgegroeid tot standaardwerken. Tevens legde hij een uitgebreide historische documentatie
aan van vrijwel alle historische panden in de Zaanstreek en bepleitte in zijn vele publicaties en adviezen
voor behoud en zorgvuldige restauratie. In het volgende nummer komen we uitgebreid terug op deze
koninklijke gebeurtenis.

Annonces
• Voor een relatie zoek ik twee boeken van de hand van Jan van Houts, oud-Zaanlands Lyceum leraar
Nederlands. De titels zijn niet helemaal zeker, maar komen in de buurt van: Vaar uit vannacht, en: Tijger
in het maanlicht.U kunt bellen met Gerard Mauer, telefoon 075-6355804.
Bij voorbaat dank, Annemieke Emond
• Aangeboden Anno's. Het betreft de jaargangen 1983 tot 1998. Nagenoeg compleet. Voor een bescheiden
vergoeding te verkrijgen bij Henk Bouman, telefoon 075-6210357
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.

Illustratie omslag:
Een opname ui! begin jaren zestig van de oostelijke oprit van de
Prins Bernhardbrug. Rechts het kindertehuis Oosterweide, links
het witte pand De Skeve Skans. Op de achtergrond molen De
Duinjager. Op het opgespoten land verrees eindjaren zestig de
wijk Hof van Zoenden. Jaap Schipper gaat in zijn artikel nader in
op het pand De Skeve Sktins. (Foto collectie Wim Visser)
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straalden de kerkgangers
tegemoet. Dat moet een
prachtig gezicht zijn
geweest. In het artikel van
Johan Jacobs wordt alles
haarfijn uit de doeken
gedaan.

Reactie

Opname uit de jaren vijftig
van het bijkantoor van de
Nutsspaarbank aan de

Julianastraat te Koog

Met veel genoegen heb ik in Anno 1961 nr. 152
van december 1999 met name het artikel van J.J.
van der Horst "Portret van de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen" gelezen.
Mijn belangstelling voor 't Nut heeft voornamelijk te maken met het feit dat wij een aantal jaren
in het voormalige 'Bijkantoor Nutsspaarbank',
Julianastraat 37, te Koog aan de Zaan wonen.
Wat mij echter opvalt in boeken en artikelen
over 't Nut in de Zaanstreek is dat blijkbaar (vrijwel) niemand meer weet dat aan de gevel van dit
voormalige bijkantoor in de Koog nog altijd de
bronzen letters uit het begin van de jaren dertig
prijken. Ook de heer P.N. Helsloot die in 1981
het boek "Emancipatie in de Zaanstreek; Twee
eeuwen Zaanse Nutsdepartementen" schreef,
wist niet van het bestaan af en kon zich bijna
niet voorstellen dat in de Julianastraat nog altijd
zichtbaar het voormalige bijkantoor staat.
Toen wij enige jaren geleden dit huis (met verlengde aanbouw, de voormalige wachtkamer)
betrokken, waren er buren die bijna als eerste
vroegen of we de letters toch alsjeblieft wilden

Herman van Kordenoordt,

Julianastraat 37,
Koog aan de Zaan.
Telefoon: 075-6174043
AJLMANAK l'>5<>

laten hangen. Veel (wat) oudere bewoners vertellen
dikwijls over hun bezoek aan de bank, meestal

In Memoriam
Architect Gerrit Husslage
Op een der laatste dagen van de vorige eeuw
overleed architect Gerrit Husslage op 76-jarige
leeftijd in zijn woonplaats Broek in Waterland.
In 1923 te Koog aan de Zaan geboren en opgeleid tot architect aan de Academie van
Bouwkunst te Amsterdam, werkte hij vanaf 1952
samen met de bekende Amsterdamse woningbouwarchitect Z.D.J.W. Gulden. Na diens dood
in 1961 zette hij het bureau nu onder eigen naam
voort.
Hij behoorde tot de groep architecten die zich
volledig heeft ingezet voor het oplossen van de
na-oorlogse woningnood, in de breedste zin van
het woord. In 1955 had hij in Wormerveer al de
opmerkelijke rij witgeschilderde eengezinswoningen aan de Ruysdaelkade gebouwd. In
Zaandam bouwde hij later in de wijk Poelenburg
470 woningen en 1025 woningen in de hoge
flats langs de Vermiljoenweg.
Behalve woningen bouwde hij in de nieuwe wijken

Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
Mededelingen van het bestuur
Bijeenkomst 24 januari
Het was weer gezellig druk in de Zuidervermaning
in Westzaan. Volgens schatting waren er minstens
150 leden en belangstellenden afgekomen op de
uitnodiging van de werkgroep PR & Activiteiten
voor de derde "Zaanse Avond".
Voor de pauze vertelde de heer J. Hofmeijer,
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in verband met hun spaarbankboekjes.
Overigens benk ik nog altijd op zoek naar tastbare zaken die met deze bank te maken hebben.
Helaas beschikt de VSB-bank in de Zaanstreek,
maar ook in Utrecht, over helemaal niets meer.

De omslag van de Almanak uit 1959

de nodige sociale en culturele voorzieningen,
zoals winkelcentra, buurt- en wijkvoorzieningen.
In het kader van de huisvesting voor bejaarden
realiseerde hij bejaardentehuizen in Ouderkerk
en Enkhuizen, alsmede de bekende torenflat aan
de Waranda te Beverwijk. In Amsterdam verrees
het Arie Kepplerhuis, een woongebouw voor
werkende echtparen, aan de Kennedylaan.
Gerrit Husslage heeft in zijn leven circa 7500
woningen gerealiseerd. Nadat hij in 1976 naar
Broek in Waterland was verhuisd, legde hij zich
tevens toe op de restauratie van historische panden in Waterland, in het bijzonder in zijn woonplaats Broek.
Met Gerrit is een allround architect heengegaan.
Zijn belangstelling voor het wel en wee van zijn
geboortestreek leidde vanaf 1990 tot zijn lidmaatschap van de Planologische Studiegroep van
de Stichting Zaans Schoon, waarin hij zijn jarenlange ervaring in de bouwwereld inbracht.

Jaap Schipper

docent aan het Nationaal Restauratie Centrum
ons over de houtbouw in vroeger tijden. Hij liet
daarbij veel afbeeldingen zien; het ging over
beuken, gordingen en korbelen, maar ook over
de oorsprong van het woord 'verdieping'.

Daarna zagen we enkele films van het
Gemeentearchief Zaanstad met beelden over
onze streek van voor of vlak na het midden van
de vorige eeuw. Een speciaal voor ons samengestelde collage toonde veel houten panden uit die
tijd; de sloop van de Peperbuurt in Zaandam
was wel pregnant aanwezig.

Zonder meer een geslaagde bijeenkomst. De
werkgroep beraadt zich alweer op het programma
voor 2001.

Gezamenlijk cultuurhistorisch blad
Het stukje in de vorige Anno heeft wat tongen
losgemaakt, vandaar dat wij u blijvend zullen
inlichten over de vorderingen. Op dit moment
zijn de beraadslagingen nog gaande en valt er
alleen te melden dat bewust de ambities qua
oplage, aantal pagina's en frequentie van verschijnen voorlopig flink hoog zijn opgeschroefd.
Het onderzoek is nog in volle gang; hopelijk
kunnen we u op de komende jaarvergadering
op 17 april iets concreets ter beoordeling voorleggen.

Belvédère
Eind vorig jaar was uw bestuur vertegenwoordigd
op een studiemiddag van het Steunpunt
Cultureel Erfgoed Noord-Holland in het pand
Mercurius te Wormerland met als thema:
Cultuurhistorie en de Ruimtelijke Ordening.
Uitgebreid werd stilgestaan bij de beleidsnota
Belvédère, een gezamenlijke actie van bewindslieden van vier verschillende Haagse ministeries.
Hierover stond in de vorige troonrede het volgende:
"Een welvarende samenleving stelt hoge eisen
aan de kwaliteit van de ruimtelijke ordening.
Steden met fraaie monumenten, omgeven door

cultuurlandschappen en gebieden waarin de
natuur de kans krijgt zich te ontwikkelen, worden als waardevol ervaren." Kort gezegd wil de
nota afrekenen met de saaiheid en vervlakking
bij de inrichting van Nederland. Waar je ook in
ons land om je heen kijkt, woonwijken en landschappen gaan steeds meer op elkaar lijken. Dat
moet veranderen: culturele identiteit en regionale verscheidenheid zijn de nieuwe modebegrippen. Een veelbelovende ontwikkeling; we zullen
u op de hoogte houden.

Cultuurhistorische Waardenkaart
Een belangrijk fenomeen van bovengenoemde
ontwikkeling is de Cultuurhistorische
Waardenkaart. Op deze kaart worden de waarden op landschappelijke en archeologisch gebied
en qua bebouwing bepaald en ingekleurd.
Plannenmakers zullen zich moeten vergewissen

van de cultuurhistorische waarden van het
gebied waarin ze ontwikkelingen plegen en deze
ontwikkelingen als het ware aanpassen aan of in
harmonie brengen met de vastgestelde waarden.

De provincie Noord-Holland heeft opdracht
gegeven voor het maken van zo'n cultuurhistorische waardenkaart en een team heeft al de eerste
gebieden in kaart gebracht. Maar nu het opvallende nieuws: Zaanstad heeft autonoom besloten
ook een cultuurhistorische waardenkaart te
maken en de Dienst Wonen en Monumenten
heeft in perfecte samenwerking met Zaans

Schoon, de Archeologische Werkgroep en onze
vereniging aan de totstandkoming daarvan
gewerkt. Het concept is eind vorig jaar klaarge-

komen en circuleert nu ter becommentariëring
bij een aantal gemeentelijke afdelingen.
Ze moeten er niet te lang over doen want dan
ontnemen ze ons de belevenis van een absoluut
unicum, nl. dat Zaanstad de eerste gemeente in
Nederland is die een op eigen initiatief ontwikkelde cultuurhistorische waardenkaart vaststelt
en bekrachtigt.
Overigens, een cultuurhistorische waardenkaart
is op zichzelf een goede ontwikkeling, maar er
schuilt een gevaar in, nl. dat ontwikkelaars
menen dat ze in niet-ingekleurde gebieden (en
dus vlak langs de randen van wel waardevolle
plekken) ongebreideld hun gang kunnen gaan.

Omgeving Hogendijk
In een brief aan het college van B & W van
Zaanstad hebben we onze bezorgdheid uitgesproken over de mogelijke, ongewenste stedenbouwkundige ontwikkelingen in het gebied
Hogendijk, Lage Horn, Krimp van Zaandam.
Gevraagd wordt om een visie voor dit historisch
zeer interessante stukje stad. Gezien de gretigheid
waarmee diverse panden momenteel in andere
handen dreigen over te gaan is deze visie zeer
nodig om toekomstige wildgroei te voorkomen.

Een hartelijk welkom aan de volgende
nieuwe leden:
P. Cool, Zaandam
F.C. Kaper, Zaandam
P.N.A. van Diepen, Wormer
M.J. Fraij, Westzaan

J. de Groot, Zaandijk
J.M. Palmboom, Krommenie
K.G. Looze, Koog a/d Zaan
L.J. Fritz, Zaandam

Jb. Reek, Zaandam
Ing. H. Bijenburg architect, Zaandam
G. Hoogeboom, Zaandam
J. de Vries, Zaandam
Jb. van Dalen, Koog a/d Zaan
J.W. Spek, Westzaan
J. Onrust, Zaandam
K. Spil, Delft
K. Standhardt, Zaandam
W. v.d. Berg, Wormer

Houtbouwkenner J. Hofineijer aan het woord tijdens de
drukbezochte lezing in de Zuidervermaning in Westzaan
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Mw. E. Stache, Oostzaan
Mw. M. Vermaal, Koog a/d Zaan

Binnengekomen berichten

Zakboekje Monumenten 2000
SdU Uitgevers heeft een zakboekje op de markt
gebracht met een overzicht van belangrijke
praktijkinformatie op het terrein van monumentenzorg. De diverse hoofdstukken behandelen
regelgeving, aanvragen van vergunning, fiscale
gevolgen en subsidie. Formulieren voor e.e.a.
zijn afgedrukt. Naar verluidt is het te krijgen in
de boekhandel voor f 65,-.

De Skeve Skans, Oostzijde 242 te Zaandam
door J. Schipper
Alleen ouderen zullen zich nog kunnen herinneren hoe ruim vijftig jaar geleden de Oostzijde
ter plaatse van het Grote Glop er uitzag. Met een
breed uitzicht op de Zaan stonden daar vroeger
twee kapitale huizen. Het meest zuidelijke pand
herbergde sinds 1945 het kinderhuis
Oosterweide. Het was oorspronkelijk echter in
1743 gebouwd als weeshuis van de Vlaamse
doopsgezinden in Zaandam en werd in 1803
geheel verbouwd. Vlak ernaast stond vroeger de
houten Vermaning van de Vlaamse doopsgezinden,
die in 1656 werd gesticht, maar helaas in 1862
werd afgebroken. Vóór de sloop werd van beide
panden een tekening gemaakt, waarschijnlijk
door een zoon van dominee Jesse (afb. 1). Door
een weiland gescheiden van Oosterweide stond
aan de noordkant van het Grote Glop een groot
houten woonhuis, in de volksmond de Skeve
Skans geheten.
Lange jaren heeft in de Skeve Skans de molenmaker/aannemer Jacob Boerendans gewoond.
Na zijn dood bleef zijn weduwe, mevrouw G.
Boerendans- Schipper, hier wonen. In 1934 kreeg
zij toestemming om het grote pand te doen verbouwen tot twee woningen. Na haar overlijden
werd het pand op 11 december 1952 door de erven

Vermaning van de Waterlandse Doopsgezinden van Oost-Zaandam van 1656
(rechts) en weeshuis van 1743, zoals geheel verbouwd in 1805 (links).
Waarschijnlijk getekend door een zoon van ds. Jesse in de tweede helft van de
negentiende eeuw.
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voor f 10.507,59 aan de gemeente Zaandam verkocht. Hierna werd het pand bewoond door de
familie Freeken in het hoofdhuis en de familie
Park, de schoenmaker, in het zij hui s.
De oorzaak van deze aankoop door de gemeente
was de aanleg in 1940 van de Prins Bernhardbrug,
de zo gewenste betere verbinding tussen Oost-en
West-Zaandam, ter vervanging van de in 1882
gebouwde smalle Hoopbrug.
Het kindertehuis Oosterweide heeft nog lang na
1945 bestaan, evenals het weiland ernaast. Dit
mede door de aanwezigheid van het monument ter
herinnering aan de fusillade die hier in de winter
1944-45 had plaatsgevonden. Het doortrekken van
de weg van de Bernhardbrug gebeurde pas in de
jaren zestig, tegelijk met de bouw van het Hof van
Zaenden. Nadien werd Oosterweide gesloopt en
werden de kinderen overgebracht naar de nieuwe
vestiging aan de Provincialeweg.
De oprit van de nieuwe brug aan de oostkant van
de Zaan werd aangelegd op het erf van het gesloopte Oosterweide en het daarnaast gelegen weiland. De zo ontstane ruimte was in feite te gering,
zodat de hoge oprit vlak langs het erf van de
Skeve Skans kwam te liggen. Of anders gezegd,
ten opzichte van de weg kwam het pand in de
diepte te liggen, hetgeen de fraaie ligging van weleer geheel teniet deed gaan.
Door deze negatieve ontwikkeling werd in 1968
door het bestuur van de Zaanse Schans besloten
om het op de Rijksmonumentenlijst staande pand
naar de Schans over te brengen (zie Anno nr. 28).
Van uitstel van dit besluit kwam afstel.
Ondertussen werd het pand slecht onderhouden
en slecht bewoond. Tenslotte kwam het leeg te
staan en werd het speelterrein van de jeugd. De
buurtbewoners vreesden brandstichting. Tot vreugde van iedereen diende zich in 1982 een koper
aan, en wel het echtpaar Tiesinga-Autsma, dat het
pand met rijkssubsidie wilde restaureren en daarna
bewonen.
Ons bureau kreeg van hen opdracht voor het uitvoeren van een vooronderzoek en het maken van
een restauratieplan met begroting. Onze toenmalige medewerker Hans Pels maakte een zorgvuldige
opmeting, waarbij hij alle sporen van vroegere
constructies en wijzigingen in tekening bracht.
Hierdoor was het ons mogelijk de bouwgeschiedenis van het pand in kaart te brengen, waarover

hieronder meer.
Ondertussen stelde de gemeente de verkoopvoorwaarden op. Een van deze voorwaarden was dat
wanneer de koper het gerestaureerde pand binnen
tien jaar zou verkopen, hij naar rato de genoten subsidies diende terug te betalen. Nu was de heer
Tiesinga hoofd van het onderzoeksbureau van de
Dienst Zuiderzeewerken, gevestigd te Amsterdam.
Er was echter sprake van dat dit bureau wellicht op
termijn naar Lelystad zou worden verplaatst. Mocht
dit binnen tien jaar gebeuren dan dreigde de koper
in financiële moeilijkheden te komen. Hierdoor
werd de familie Tiesinga genoodzaakt van de koop
af te zien. Na enige maanden meldde zich echter
een nieuwe koper, de heer Gerard Kerkhof, directeur van de Zaanse Schroothandel. Deze heeft de
restauratie volgens onze tekeningen met enige timmerlieden in eigen beheer uitgevoerd. Doordat dit
zonder ons toezicht gebeurde, zijn er bij de restauratie van het exterieur enige onjuiste constructies en
raam- en ruilverhoudingen blijven zitten.
Over het vooronderzoek en de daarop gebaseerde
reconstructie van de oorspronkelijke toestand, kan
het volgende worden medegedeeld.
In de "Geïllustreerde beschrijving der
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en
Kunst", deel VIII, De Provincie Noord-Hol l and,
eerste stuk: Waterland en omgeving, gedateerd
1953, is het pand op blz. 164 als volgt beschreven:
Oostzijde 242, gedeeltelijk bakstenen huis, XVIII-d,
van twee loodrecht t.o.v. elkaar gebouwde vleugels
onder zadeldaken, die elk afgesloten worden door
een ingezwenkt, door een fronton bekroond voorschot. De ingang heeft een Ionische pilasteromlijsting.
Tijdens het vooronderzoek is echter achter het binnenschot van de zuidwand van het hoofdhuis een
kozijn uit de stichtingsperiode tevoorschijn gekomen. Het is een schuifraamkozijn met vast kalf, dat
aan de binnenzijde gemarmerd is. Dit kozijn komt
echter ook voor in het pand, eerder staande aan de
Hoogstraat 39-41 te Koog aan de Zaan en overgeplaatst naar de Zaanse Schans, aan het
Zonnewijzerspad l en 2. Het stichtingsjaar van dit
pand is 1743. Echter in dit laatste pand ontbreken
de korbelen, die in het pand Oostzijde 242, hoewel

Het Grote Glop met rechts
het pand De Skeve Skans
en links de meelmolen De
Koker. De molen dateert
uit 1735 en verbrandde op
17 januari 1910
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gedeeltelijk, nog aanwezig zijn. Dit duidt op een
eerder bouwjaar.
Ondanks het feit dat dit niet met bewijzen te staven
is, achten wij het daarom aannemelijk dat het pand
niet uit het vierde kwart, maar uit het tweede kwart
van de achttiende eeuw dateert.
Het complex bestaat uit twee haaks op elkaar staande bouwlichamen die elk voorzien zijn van een aan
de oostzijde aangebouwd kleiner bouwlichaam.
Tijdens het vooronderzoek is gebleken, daar eigen
eindstijlen en korbelen ontbreken in het zuidelijk
bouwlichaam, dat het haaks op de weg staande
bouwlichaam, verder het hoofdhuis te noemen, het
eerst moet zijn gebouwd in het begin van de 18e
eeuw. Het tweede bouwlichaam, verder het zijhuis
te noemen, moet, mede gezien de geringere houtzwaarten en de roedeverdeling, uit het laatst van de
18e eeuw dateren.

Hoofdhuis
Het hoofdhuis, breed 6,3 m en diep 13 m en
bestaande uit zeven vakken, heeft zeer zware verdiepingsbalken welke niet voorzien zijn van kraalprofielen. In latere perioden zijn alsnog profielen in
voor- en achterhuis aangebracht.
In de aanvang zal het pand drie vertrekken hebben
gekend. Een voorhuis zonder stookplaats, een middel- en een achterkamer, elk met een grote, inmiddels uitgesloopte, smuiger.
Onder het voorhuis ligt een grote zeer diepe kelder.
In het tweede balkvak, tegen de noordmuur, bevond
zich een wenteltrap naar boven, gecombineerd met
een steektrap naar de kelder. Volgens mededeling
van een van de vorige bewoners, de heer
K. Boerendans, waren deze trappen nog in de jaren
twintig aanwezig.
Tegen de noordwand zullen in vertrekken bedsteden
aanwezig zijn geweest (vergelijk de situatie in de
voorkamer van het z.g. Noorderhuis, Kalverringdijk
17, Zaanse Schans). Van de oorspronkelijke indeling is nu echter niets meer aanwezig. In latere jaren
is in het voorhuis een kleinere stookplaats aangebracht met een zwart marmeren 19e-eeuwse schoorsteenmantel.
Gezien de resten van een oude fundering zal tegen
de zuidgevel een aflegering aanwezig zijn geweest.

In de oorspronkelijke staat zullen in de voor-, zij- en
achtergevel dezelfde schuifraamkozijnen aanwezig
zijn geweest, als waarvan nog een gehavend exemplaar is gevonden.
In de voorgevel zal, gezien het aangeheelde metselwerk en de rudimenten van zijpilasters, zeker een
dooddeur aanwezig zijn geweest.
De voorgevel zal evenals de achtergevel geschulpte
windveren met waterborden en makelaar hebben
gehad. Verondersteld wordt, dat na de bouw van het
zijhuis de voorgevel van het hoofdhuis is "gemoderniseerd" en dat toen de ingezwenkte voorschotten
zijn aangebracht. Waarschijnlijk is toen de bakstenen onderpui van de voorgevel doorgezet in de zijgevel, waarbij enige jukstijlen zijn vervangen door
stenen penanten.
Ten slotte zijn in de 19e eeuw de huidige Empireramen aangebracht, tegelijk met de herinrichting
van de achterkamer, waarbij
het achterraam voorzien werd
van in de betimmering opgenomen binnenluiken.

Zijhuis

Plattegrond van
de Skeve Skans,
circa 1800

Het zijhuis, breed 5,1 m en
lang 9,5 m, is lichter geconstrueerd dan het hoofdhuis.
Hier ontbreken de korbelen,
terwijl voordat de 20e-eeuwse
aanbouw werd aangebracht,
de zuidgevel twee gebogen
hoekramen had. Volgens
mededeling van de eerder
genoemde heer
K. Boerendans, heeft tijdens
de Eerste Wereldoorlog, toen
in het pand een zakjesplakkerij was gevestigd, de toenmalige eigenaar uit de
op het zuiden gelegen kamer de schuifluiken en het
beschilderd behang laten verwijderen.
De aanbouw aan de oostzijde van het zijhuis was
aanvankelijk in twee ruimten verdeeld. Het oostelijk

vak lag een trede lager.
Aan de zuidgevel van deze aanbouw bevond zich
vroeger een z.g. walstoep. Dit was een trede lager
gelegen deur die uitkwam op een sloot. Hier kon
men, op de knieën liggend, de was doen. Onder het
middelste vak van de aanbouw ligt een regen waterput, waarvan het gewelf is ingevallen.
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Reconstructie
Bij de reconstructie van de oorspronkelijke toestand
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd.
Allereerst is ervan uitgegaan, dat de plat afgedekte
aanbouwen tegen de oostgevel van het zijhuis worden afgebroken. Hierdoor is het mogelijk het oostelijke hoekraam van het zijhuis weer aan te brengen.
Wat het hoofdhuis betreft, is als uitgangspunt genomen om, in het uitgesloopte interieur, de plaats van
de oorspronkelijke stookplaatsen weer te markeren
door daar de scheiding tussen middel- en achterkamer weer aan te brengen en te voorzien van een
smuiger van witte tegels.
Door de bouw van het zijhuis werd de middelkamer
van daglicht verstoken. Het raam dat toen in de
noordgevel was aangebracht, wordt nu echter
geheel afgedekt door de belendende bebouwing.
Op de zolder van het hoofdhuis wordt het voorkamertje met de gemarmerde vloer en de bedsteden
opgeknapt. De 20e-eeuwse dakkapel op de noordgevel wordt gehandhaafd om daarin een badkamer
aan te brengen.
Voor het overige zullen de bestaande ramen en
betimmeringen gehandhaafd dan wel aangevuld
worden.
Ook in het exterieur zullen alle aanwezig elementen, zoals kozijnen, ramen, kroonlijsten, enz. wor-

den gehandhaafd en gerestaureerd worden.
Het ligt verder niet in de bedoeling de dooddeur
terug te brengen, omdat de oorspronkelijke vorm,
een vlakke deur, in de voorgevel sterk zou detoneren.
In het zijhuis wordt de maat van de kamer weer
teruggebracht omdat de plaats van de voormalige
stookplaats uit de dakconstructie blijkt. De kamer
zal worden voorzien van een 18e-eeuwse schoorsteenmantel. Eveneens wordt het hoekraam en het
raam in de oostgevel teruggebracht. Bij de aanleg
van de nieuwe brug over de Zaan, juist ten zuiden
van het pand, is het maaiveld langs de voorzijde 50
cm opgehoogd zodat de ventilatieopeningen in de
buitenmuren, alsmede het kelderraam nu onder de

grond zitten. Deze ophoging zal weer worden
opgegraven. Het hoogteverschil met de openbare
weg zal door een talud worden opgelost.

De Skeve Skanx anno 2000

Hogendijk, voor- en tegenspoed
door Ge Sombroek
Het contrast tussen de ontmanteling in 1998 en de huidige, aan de gang zijnde opbouw van de
monumenten op de Hogendijk naast het Zaantheater is heel groot. Waren de reacties van het
voornamelijk Zaanse publiek tijdens het ontmantelen meestal negatief met opmerkingen in de
trant van: „Dat is toch niets meer", „Wat kan je hier nou nog van maken", „Wat een zooitje",
„De brand erin", zo positief zijn de reacties nu: „Het wordt prachtig", „Gelukkig dat ze weer
hersteld terugkomen" en „Mooi hè, die houtbouw". En dat is ook zo, het wordt echt heel mooi,
dit oude stukje Zaandam dat weer uit zijn as herrijst.
Na de ontmanteling in 1998, waarbij alle onderdelen zorgvuldig werden gemerkt en gefotografeerd, werd alles opgeslagen bij de firma
Dresselhuizen. Na enige maanden konden we
door de bereidwilligheid van de heer Hallingse
alle onderdelen opslaan in een lege houtloods
bij Pont/Meyer waar ruimte was om alles uit te
stallen. Zodoende kon materiaal herleid worden
en de ontbrekende en verrotte onderdelen

nauwkeurig bijgemaakt worden, deels van grenen, maar ook voor een deel van eiken omdat
veel van de constructie van eiken was.

Detailleringen van kozijnen, ramen en lijstwerk

moesten aan de hand van hetgeen er nog was en
van oude foto's uit het archief worden uitgetekend en konden opnieuw worden gemaakt. Zo
ook de frontons van beide monumenten (dit is het bovenste gedeelte
van het voorgeveltopschot) die al
jaren waren verdwenen. Om geen
geschiedvervalsing te krijgen, moet
je heel gedegen en nauwkeurig te
werk gaan. Trouwens, de hele voorgevel van nr. 9 (welke zal worden
omgenummerd tot nr. 5) is heel bijzonder te noemen. Het is een twintigste-eeuwse variant van een
Lodewijk XV-klokgevel, waar er
meerdere van zijn geweest, maar dit
was wel de laatste.

Zo zag Hogendijk 9 er in 1998 uit
(Foto G. Sombroek)

De gebintconstructie is ook bijzonder
te noemen, omdat voor een deel de spanten
gemaakt waren van eiken krommers die ooit op

De wederopstanding van Hogendijk 9,

hun beurt in dit huis een tweede leven zijn
begonnen nadat deze krommers in de 16e of
17e eeuw onderdelen geweest zijn van scheepsspanten die op een van de achter het pand gelegen scheepswerven zijn gesloopt en er misschien ook ooit wel zijn gemaakt. Ook diverse
eiken gebinten van nr. 13-15 (wordt nr. 9)
waren reeds gebruikte gebinten uit een ouder
huis dat wellicht op dezelfde plek had gestaan.
Nadat de gebintconstructie zover klaar was, kon
worden begonnen met het maken van de fundatie met het oude metselwerk. Dit alles in goed
overleg met de Wilma, de bouwer van de
Sarabande-flats.
Op dinsdag 23 oktober werden de gebinten en
spanten aangevoerd en dinsdagavond stond het
hele geraamte op zijn nieuwe fundatie. Een
magnifiek gezicht zo'n zware houten constructie
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okober 1999 (Foto G. Sombroek)

die de sporen met zich meedraagt van enkele
eeuwen, maar zo hersteld is dat deze weer minstens zo lang meegaat.
Daarna werd begonnen met het dakhout zo snel
mogelijk aan te brengen om als het ware het
oude herstelde lijf zo snel mogelijk te beschermen tegen de weersinvloeden van de naderende
winter. Hierna waren de gevels aan de beurt. De
kozijnen werden direct hierin opgenomen waardoor met de houten buitenbetimmering al weer
een aardig beeld kon worden verkregen van dit

mooie Zaanse huis. Op het moment van schrijven van dit stukje zijn we druk bezig met het
lijstwerk en het uittimmeren van de ietwat buikige topgevel met zijn in- en uitzwenkende
klokgevel. Als dit klaar is, starten we met het
plaatsen van nr. 11 (straks nr. 7).

Vooraanzicht Hogendijk 9, januari 2000
(Foto G. Sombroek)

Dit pand (nummer 11) is een exacte kopie van
het woonhuis dat er gestaan heeft en waarvan de
verbouwingstekening uit 1882 in het
Gemeentearchief teruggevonden werd. Het huis
valt niet onder monumentenzorg en kan dus op
een andere manier geconstrueerd worden dan de
twee monumenten. Hiervoor hebben wij gekozen
voor een geprefabriceerd houtskeletbouwsysteem
waarbij de wanden, vloeren en daken vooraf zijn
klaargemaakt.

Als deze ontwikkelaars hun zin krijgen, zullen
hier nieuwbouwpanden komen te staan met een
hoogte van 15 meter die de harmonie, lieflijkheid en het zo belangrijke karakter van deze
buurt volledig teniet zullen doen.
Dan verdwijnt deze omgeving aan de rand van
het centrum met het Czaar Peterhuisje, waar in
het verleden de scheepsbouw zo dominant aanwezig was. Een omgeving - Hogendijk, Krimp
en Lage Horn - waar de mensen woonden die in

Al deze onderdelen worden naar de bouwplaats
getransporteerd en vervolgens met behulp van
een kraan als een bouwpakket opgezet, waarna
de definitieve buitenafwerking afgemaakt kan
worden. Het grote voordeel is dat het huis in
onderdelen op de werkplaats gemaakt kan worden en op de bouwplaats snel glas- en waterdicht
is, waardoor er weinig last wordt ondervonden
van de weersomstandigheden.
Vrij snel daarna zullen we dan beginnen met het
opzetten van de houtskeletconstructie van monument nr. 13-15. Dit schitterende huis met zijn
klokgevel en afluiving dat jarenlang in gebruik is
geweest als kantoor/magazijn en kantine van
scheepswerf Brouwer zal dan eindelijk weer in
zijn oude glorie herrijzen.

de scheepsbouw hun brood verdienden. Hier

Noodklok
Hoewel ik heel trots en enthousiast ben over de
herrijzenis van deze drie Zaanse huizen, ben ik

zeer angstig dat deze aanzet niet het vervolg zal
krijgen waar ik zo op gehoopt had en waar ik en
velen met mij zich al heel lang druk over maken,
namelijk de huizen op de Hogendijk, Krimp en
de Lage Horn. Dit prachtige authentieke stukje
historisch Zaandam wordt bedreigd door diverse
ontwikkelaars die het voornamelijk gemunt hebben op de huizen langs de Hogendijk waartussen
monumenten en monumentwaardige huizen
staan.
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Achteraanzicht Hogendijk 9, januari 2000
(Foto G. Sombroek)

moetje de sfeer terugbrengen door middel van
houtbouw en restauraties, zodat een ieder het
gevoel krijgt dat de mastenmakers, ankersmeden,
zeilmakers, breeuwers en kompasmakers nog
steeds in deze omgeving wonen.
Daarom roep ik alle leden en vrienden van het
Zaanse Huis op om op wat voor manier dan ook
te trachten de gemeente te overtuigen dat het
hier een kans betreft die Zaanstad nooit meer
krijgt. Een kans die zo voor het grijpen ligt
omdat alle ingrediënten nog aanwezig zijn op
deze mooie plek. Maar dan zal er wel heel snel
gehandeld moeten worden, want het is één
minuut voor twaalf!

Sterrenbeelden in de Biülekerk?
Bouwstenen van de Bullekerk, deel 3
door Johan M.N. Jacobs
Bij de grote restauratie van de Bullekerk onder leiding van architect J. Schipper werd in
1972 een belangwekkende ontdekking gedaan. De houten gewelven van de kerk bleken
bezaaid met sterren! In dit artikel zal worden ingegaan op die vondst, hoe het kerkgewelf in
de loop der jaren van kleur veranderde en wat het resultaat van de uiteindelijke restauratie
bepaalde.(1)

De oorspronkelijke kleuren
van de houten gewelven
In eerdere 'bouwstenen' was al te lezen dat de
Westzijderkerk, zoals de Bullekerk officieel
wordt genoemd, in twee fasen werd gebouwd.
Bij de eerste bouwfase van 1638-1649 werd
de kerk met kruisvormige plattegrond gerealiseerd en bij de tweede bouwfase van 1680
werden de westelijke en oostelijke kruisarm
elk met twee traveeën verlengd.
Bij het onderzoek in 1972 naar de oorspronkelijke kleuren van de gewelven is dat verschil tussen het oorspronkelijke deel en de
latere uitbreidingen bevestigd.
De eerste laag op de gewelven van het oudste
deel was een blauwgrijze caseïneverf.(2)

Dezelfde verf werd ook aangetroffen op de
gewelfdelen uit 1680, maar daar leek de kleur
meer grijs te zijn. Hoogstwaarschijnlijk hebben

die kleuren oorspronkelijk meer op elkaar
geleken maar door de verkleuringen van later
aangebrachte olieverflagen was dat moeilijk te
reconstrueren. Gelukkig bleek er in het meest
westelijke gewelfvak een stuk dat afgedekt
was geweest door het orgel waarop de oorspronkelijke kleur goed was te zien. Dat bleek

Gedeelte van het blootgelegde gewelf van de
Bullekerk waarop het onregelmatige sterrenpatroon
goed te zien is. De lichtgekleurde plank onderaan is
een vernieuwd stukje van
het gewelf
(Foto archief J. Schipper).
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een lichte blauwgroene kleur te zijn.
Bij de oudste gewelfdelen was de kleur van de
gewelfvakken ook doorgezet op de ribben en

de nokbalk, maar over die ondergrond hadden
de ribben biezen gekregen van geel-rood-groen
en de nokbalk van geel-bruin-groen.
Diezelfde kleurige biezen trof men ook aan
op de ribben en nokbalk van de uitbreiding,
maar daar was de kleur van het gewelfvak niet
als onderlaag gebruikt.
De belangrijkste ontdekking was echter dat
zowel de gewelfvakken van het oudste deel als
van de uitbreiding van 1680 bezaaid bleken
met sterren (afb. I)
Per vierkante meter werden zo'n 20 sterren
aangetroffen met 4, 6 of 7 punten en variërend
in diameter van 10 tot 15 centimeter. De kleur
hiervan was Napels geel ('n lichtgele kleur). Dit
schilderwerk was gesigneerd met de initialen
C.A.R. en C.I.S. Zoals de foto van het blootgelegde stuk laat zien, waren die sterren min
of meer onregelmatig verdeeld over het
gewelf.
Over het totale gewelf zijn ongeveer 16.000
sterren aangebracht.

Hiermee valt nu goed het beeld te reconstrueren van de kleuren van het gewelf van de
kerk zoals dat er na de uitbreiding van 1680
uitzag: een gewelf in een lichte blauwgroene

kleur, bezaaid met lichtgele sterren en afgebiesd in geel-rood-groen bij de ribben en

De uitkomst van het onderzoek naar de kleuren van de gewelven van de Bullekerk bracht

geel-bruin-groen bij de nokbalk.
Het is niet met 100% zekerheid te zeggen of de
kerk direct na de bouw in 1640 al die kleuren

architect Schipper in nauw overleg met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg op het
volgende kleuradvies. Een advies dat - weliswaar

en sterren had. Vooralsnog lijkt het waarschijnlijk dat dit wel zo was en dat de uitbreiding van 1680 het bestaande patroon heeft

gerealiseerd.

overgenomen. Om hier nu echter sterrenbeelden

daarbij weer de lichte blauwgroene kleur

met een maan en andere hemellichamen in te

zoals dat op het teruggevonden, niet overgeschilderde gewelfdeel was aangetroffen. De
profielen van ribben en nokbalk kregen daarbij
hun kleurige biezen terug zoals die waren
teruggevonden, resp. geel-rood-groen en geelbruin-groen. Dit alles in caseïneverf.

zien, zoals destijds de Zaanlander van 29 juni
1972 suggereerde, voert wat ver. Ook zijn er
in het Noordhollandse geen andere kerken

bekend met een dergelijk sterrengewelf (3).
Veeleer grijpen de schilders C.A.R en C.I.S.
terug op een wijdverbreide, in de middeleeuwen
ontstane, traditie waarbij het kerkgewelf als
het ware uitzicht op de hemel bood.

Overschilderingen
Over die oorspronkelijke kleuren kwamen in
de loop der jaren verschillende nieuwe lagen.

Eerst was dat een transparante olieverflaag die
het bestaande schilderwerk als een soort vernis

beschermde, maar tegelijkertijd de kleuren
hiervan enigszins liet veranderen. Het oudste
gedeelte kreeg een meer groene kleur, terwijl

de gewelfdelen van 1680 meer naar blauw gingen neigen (4).
In de 19de eeuw werden die kleuren definitief
aan het oog onttrokken.
Dit gebeurde waarschijnlijk bij de grote
onderhoudsbeurt van 1833-1834. Toen is al
het houtwerk van het gewelf overgeschilderd

met witkalk waarin zilverzand was gestrooid

met een fikse tegenvaller - in grote lijnen werd
Volgens dat advies kregen de gewelfvelden

En de sterren? Helaas bleek het om financiële
redenen geen haalbare kaart om de lichtgele
sterren weer allemaal aan te brengen. Daarom
stelde de architect voor om dit dan tenminste
op het gewelfvak boven het orgel te doen.
Omdat dit daar in combinatie met het orgel
het best tot zijn recht zou komen. Helaas werd
dit laatste onderdeel van het advies niet door
het kerkbestuur opgevolgd.
Van mei 1972 tot september 1972 werd dit
schilderwerk gerealiseerd. Daarbij ging men
als volgt te werk. Eerst zouden de oude
verflagen verwijderd moeten worden. Vooral
de oude caseïneverflaag gaf nogal problemen
omdat die in de loop der jaren als het ware
was 'versteend'. Alleen krabben bleek nog uitkomst te bieden. Voor de zekerheid is een te
vervangen gewelfdeel met de oorspronkelijke
kleuren en het sterrenpatroon bewaard (6).

Toen dan de oude verflagen waren verwijderd
kon een conserveringsmiddel aangebracht

(5). Alleen de ribben en de nokbalk werden
voorzien van een rode bies.
Toen men met de jongste restauratie begon

worden waarin ook de vernieuwde delen van

was die gezande kalklaag alweer verdwenen.

behandeld of geplamuurd met een onverdunde
pasta op caseïne-basis. Alle gewelven zijn

Op de gewelfvelden was de kalklaag geheel
weggehaald, maar op de ribben en nokbalk zat

dit nog onder een olieverflaag in zandsteenkleur.
Die zandsteenkleurige ribben en nokbalk hoorden
bij het kleurenschema van de voorlaatste
schildersbeurt van de kerk. De gewelfvelden
zijn toen allemaal gegrenehout. Voor die
afwerking waren de planken van de gewelven
stevig onder hand genomen met plamuur en

grondverf. Die grote onderhoudsbeurt is te
situeren in de jaren 1899 en 1900 toen de
kerk ternauwernood aan de slopershamers
ontkomen was.
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Restauratie en gedeeltelijke
reconstructie van de
oorspronkelijke kleuren

het gewelf waren gedompeld.
Daarna zijn de meest warrige plekken in het hout
vervolgens geschilderd met een lichte blauwgroene caseïne-emulsie-verf in twee lagen.

De ribben en nokbalk kregen de kleurige biezen
conform het advies.
Maar enkele maanden daarna, om precies te
zijn in de derde week van december 1972,
vertoonden zich ineens overal witte vlekken
op het schilderwerk, in het bijzonder daar
waar eerder was geplamuurd.
Om de oorzaak daarvan te achterhalen werd
TNO ingeschakeld. Deze instantie kwam in
haar rapport tot de conclusie dat de witte
vlekken het gevolg waren van een atmosferische
verontreiniging met zwaveldioxide. Als gevolg
van de inwerking van de zwaveldioxide was
het calciumcarbonaat (krijt) van de plamuurpasta omgezet in calciumsulfaat (gips).
Hoe kon die luchtverontreiniging nu in de
kerk zijn gekomen?
Die verklaring was snel gevonden omdat voor
de restauratie eind oktober de ramen uit de
kerk waren gehaald en de atmosfeer vanaf
begin november vrij spel had in de kerk. Wie
of wat die atmosfeer in die tijd heeft bezoedeld
heeft men nooit kunnen achterhalen.
De gevolgen waren echter niet gering. De
witte gipsvlekken waren alleen met krabben te
verwijderen, waardoor het enkele maanden
eerder gereedgekomen schilderwerk weer
beschadigd werd. Kortom, alles moest weer
overgeschilderd worden, terwijl het budget
hiervoor al was opgebruikt. Bovendien waren
de steigers inmiddels uit de kerk gehaald.
Gelukkig kwam er een oplossing doordat gratis
verf - en deze keer op oliebasis - ter beschikking
werd gesteld en dat er toch weer subsidie was
voor de uitvoering. Die uitvoering had nogal

wat voeten in aarde omdat men nu op zeer
lange ladders deel voor deel ging overschilderen.
Bij dat overschilderen bleek echter dat de
reconstructie van de kleur niet helemaal
betrouwbaar was. Want de nieuwe verf was
aangemaakt op basis van het laatste restje verf
van vóór de luchtverontreiniging en toch bleek
de kleur veel lichter bij het overschilderen.
Wat was er gebeurd? Toen de schilder aan het
werk ging aan het gewelf in mei 1972 met de
lichte blauwgroene kleur was dat in de meest
westelijke travee boven het orgel. Hij mengde
de kleuren steeds bovenop de steiger dicht bij
het te realiseren werk. Niemand had echter in
de gaten dat naarmate hij meer naar het midden
van de kerk ging de kleur steeds lichter werd
omdat de ruimte zelf donkerder werd. Ook
toen de steigers weg waren was dit verloop
van kleur niet te zien. Voor die laatste overschilderbeurt na de luchtverontreiniging werd
- zoals gezegd - als basis voor de kleur de
laatst aangemaakte verf gebruikt. Dat was die
uit het midden van de kerk en daar was de
kleur een stuk lichter geworden. Een verschil
dat men pas zag toen men die lichtere kleur
ging schilderen op die stukken waar nog wél
het juiste blauwgroen was aangebracht.
Kortom, het hele kerkgewelf is nu eigenlijk te
licht geschilderd!
Zou het nu niet prachtig zijn wanneer voor
een volgende grote schildersbeurt weer teruggegrepen wordt naar de juiste tint blauwgroen. Misschien kunnen er dan ook middelen
gevonden worden om de Bullekerk haar sterrenhemel terug te geven.

Noten:
(1) Alle gegevens werden hiervoor ontleend aan het dossier zoals dal bewaard wordt in het archief van architect J. Schipper.
Daarbij heeft de architect nog mondeling aanvullende informatie verstrekt.

(2) Dat is een verf op waterbasis met een eiwitachtig bindmiddel (caseïne). De naam hiervoor is afgeleid van het Latijnse woord voor

kaas = caseus. Caseïneverf werd op het platteland op grote schaal gebruikt omdat deze veel goedkoper was dan olieverf. Zeker voor
grote oppervlakten zoals dat van een kerkgewelf scheelde dat aanmerkelijk in de kosten.

(3) Een beknopt overzicht met beschilderde houten gewelven is te vinden in: H. Janse, Houten kappen in Nederland 1000-1940.

Delft 1989
(4) Als datum voor die olieverflaag zou 1 7 1 1 of 1712 in aanmerking k u n n e n komen. Toen werd immers het orgel geplaatst en het is
-juist boven het orgel dat het gewelfdeel werd aangetroffen waar geen olieverflaag op de oorspronkelijke kleur /at.
(5) Dit is een werkwijze die wel meer bij kerkgebouwen in de 19de eeuw werd gevolgd. Architect Schipper was dat ook al tegengekomen in

een onderhoudsbestek van de Hoogduitse Synagogen in Amsterdam en ondergetekende kwam die kulk-met-zand-afwcrking tegen bij
de 19de-eeuwse verbouwing van de geheel houten Amstelkerk, eveneens in de hoofdstad.

(6) Bij een poging dit oude, door het kerkbestuur bewaarde, gewelfdeel terug te vinden, enkele jaren geleden, bleek dit echter onvindbaar.
Waar zou dat zijn?
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Prijsvraag: Waar staan deze pronkstukken?
Bij fotograaf Jeroen Breeuwer aan de Westzanerdijk te Zaandam op bezoek gaan heeft iets weg van
het ontdekken van een schat. Voor dag en dauw trekt hij erop uit om dia's te maken van mooie voorbeelden van Zaanse bouwkunst. „Dan staat de zon mooi laag en komen de kleuren goed uit."
Honderden dia's van fraaie gevels en panden heeft hij in zijn archief. Als het aan de redactie ligt zult
u er als lezer van dit blad nog heel wat onder ogen krijgen. Onderstaand drukken we er acht af en
vragen u: Waar staan deze panden?

M)

Ze zijn zo gekozen dat bijna iedere voormalige Zaangemeente is vertegenwoordigd. Voorts staan ze
vrijwel alle aan een doorgaande, openbare weg. Mocht u ze niet direct herkennen, dan is dat een mooie
gelegenheid om er met de fiets of gemotoriseerd op uit te trekken.

(2)
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Geef op een briefkaartje aan welk pand aan welke straat of pad staat en stuur dit aan:

Prijsvraag Pronkstukken Anno,
p/a Lagedijk 100,
1544 BJ Zaandijk.
Voor degene die voor 15 augustus a.s. de meeste juiste oplossingen instuurt, ligt een exemplaar van
het fotoboek van Breebaard "De Zaanstreek belicht" klaar. Bij gelijke resultaten zal worden geloot.

Veel plezier met het verkennen van uw streek.
De redactie

(6)
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(7)

(8)

Nogmaals de Nutsbeweging
door Pieter Helsloot
De laatste tijd is veel aandacht geschonken, door een tentoonstelling en uitgave van een boekwerk, aan de "Rode Zaan', de achter
ons liggende periode waarin de gemeentebesturen in de regio werden gedomineerd door linkse partijen. Vooral sinds de omslag in
het jaar 1913, toen in Zaandam de SDAP de meerderheid in de raad kreeg en er kort daarna ook een socialistische burgemeester
aantrad, ving een tijdperk aan van macht voor de arbeidersbeweging. Nergens anders in ons land was dit gelukt. De lokale
geschiedenis laat dan een lange periode zien waarin de verbetering van de arbeidersklasse centraal stond. Het was een tijdvak dat
circa zeventig jaar heeft geduurd, want na de neergang die zich tien jaar geleden voltrok heeft de rode kleur ook hier voor paars

plaats moeten maken.
De felle kleur mag echter niet het zicht wegnemen op het feit dat er allang een streven bestond
tot verbetering van de maatschappelijke toestanden,
met name gericht op het gewone volk, de arbeiders
en hun gezinnen. Dit streven ging sinds het eind
van de 18e eeuw vooral uit van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen en haar plaatselijke

afdelingen (Nutsdepartementen). Natuurlijk was
de grondslag van deze Nutsbeweging een andere,
maar de doelgroep hetzelfde: de werkende stand
of arbeidende klasse, veelal arm en onontwikkeld.
In de 19e eeuw heeft het Nut grote resultaten
geboekt en in de Zaanstreek heeft dit werk overal
wortel geschoten, van Krommenie tot Zaandam,
en van Assendelft tot Oostzaan, met in totaal
zeven departementen en vele Nutsinstellingen.
Het was bijvoorbeeld in 1851 dat Steven Blaupot
ten Cate, die eerder een bekroonde
Nutsverhandeling had geschreven over de economie
van Zaandam, in een andere publicatie het begrip
'socialist' hanteerde en aanprees. Hij voorzag dat
'de beweging der lagere volksklasse met geweld
en omverwerping dreigt'. Domela Nieuwenhuis
was amper geboren en Das Kapital van Marx
kwam vijftien jaar later uit. Dit Hollandse vrijzinnig-christelijke socialisme had een ethische
lading en geen politieke, al zijn politiek en
normbesef natuurlijk niet volledig te scheiden.

schappen, waren twee jongelieden die beroepshalve in Edam waren neergestreken. Het waren
de 25-jarige arts Martinus Nieuwenhuyzen en de
21 -jarige doopsgezinde predikant Joannes Hoekstra,
vurige patriotten. Let op hun leeftijd! Zij werden
respectievelijk secretaris en voorzitter. Hoe het
mogelijk is geweest dat de bezadigde ds. Jan
Nieuwenhuyzen uit het naburige Monnickendam,

de vader van Martinus, alsmaar aangemerkt is
(en nog wordt) als de stichter en hoe het kwam
dat het werk van de jong gestorven en veelzijdige
zoon is verdonkeremaand, kan men nalezen in
genoemde biografie. De oude Jan
Nieuwenhuyzen, die dus niet zoals in Anno werd
vermeld in Edam woonde, heeft mijns inziens
ten onrechte de eer gekregen, zoals het opvallende
grafmonument in de grote kerk in Monnickendam.
Martinus kreeg slechts elders een naamloos graf.

Het was dan ook terecht dat in het vorige nummer van Anno 1961 (pag. 1506-08)
J.J. van der Horst een beknopte weergave gaf
van de rijke Zaanse Nutshistorie op dit sociale
terrein. Volgens zijn bronnenlijst had hij echter
geen gebruik gemaakt van de meest recente literatuur die een beter inzicht geeft van de geschiedenis. Ik bedoel de twee studies die ik wijdde
aan de 'Emancipatie in de Zaanstreek, twee eeuwen
Zaanse Nutsdepartementen' en aan het leven van
Martinus Nieuwenhuyzen, de grondlegger van
het Nut (resp. in 1991 en 1993 gepubliceerd en in

Anno destijds besproken). Het is daarom gewenst
op enkele punten een aanvulling te geven op het
artikel in het vorige nummer.

Wie waren de oprichters van het Nut?
Allereerst terug naar het begin, de revolutionaire
jaren '80 en '90 van de 18e eeuw toen de idealen
van de Verlichting vorm kregen in het genootschap met de zinspreuk Tot Nut van 't Algemeen.
Met 't Algemeen werd niet iedereen bedoeld maar
het lagere volk, de gemene man. De drijvende
krachten achter het Nutsgenootschap, tegenhanger
van de vele wetenschappelijke en dichtgenoot153:

Martinus Nieuwenhuyzen (1759-1793),
grondlegger van de Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen. Schilderij door A. de Lelie.

Martinus Nieuwenhuyzen kreeg zijn medische
opleiding aan de Gelderse universiteit van

Harderwijk, behaalde zijn bul in Franeker en
vestigde zich in 1783 als geneesheer in Edam
(hij was dus geen student meer). In Edam staat

op de vroegere Kaasmarkt nog het zgn.
Stichtingshuis van het Nut, woonhuis van het
tweetal en de plek waar Hoekstra en Martinus,
met anderen, besloten tot oprichting van het

van de Gemeentebibliotheek Utrecht veel landelijk ophef werd gemaakt over de 'oudste' bibliotheek. Een eeuw bibliotheekwerk werd verzwegen. Een staaltje van geschiedvervalsing!

genootschap. Nu zetelt er het landelijk secretariaat van de meer dan 200 jaar oude

Maatschappij. Het was de jonge
Nieuwenhuyzen die op onstuimige wijze de
grondlegger van de organisatie werd en een

daadwerkelijke pionier was van het onderwijs en
de volksontwikkeling van Nederland. Men kan
de op 33-jarige leeftijd overleden voorvechter
gerust een erflater van onze beschaving noemen,
als men kennis neemt van zijn pedagogische
verrichtingen. Aan het sterfbed van Martinus
stond de medicus B.H. van Ree die in Zaandam
35 jaar lang als secretaris en penningmeester
van het Nut heeft gefungeerd.

De Zaanstreek was er snel bij met de openstelling van uitleenbibliotheken. Wormerveer was
een goede derde in 1795, eenjaar later gevolgd
door Zaandam. Hoe groot de leeshonger was laat
zien het getal van 150 lezers in Jisp op 600
inwoners, vlak na het jaar 1800.

De oudste uitleenbibliotheek
De uitleenbibliotheek, toen een ongekend fenomeen, werd opgericht door het Nutsdepartement

Haarlem in 1794 en niet in 1791 (de verwarring
van het jaartal komt door de oude schrijfwijze
waarbij de vier soms op een één lijkt). Deze
daad is te danken aan de Haarlemse boekhandelaar/schrijver Adriaan Loosjes, die een zwager
was van Martinus Nieuwenhuyzen. Deze
Loosjes staat bekend in de Nederlandse letterkunde als een van de eerste romanschrijvers. Hij
is van het Zaanse geslacht Loosjes. Adriaan Cz
Loosjes (1689-1767) kennen wij als de samensteller van "De Zaanlandsche Dorpen". Diens
zoon Cornelis Az (1723-1792) is in Zaandam
geboren en bezat de in de familie opvallende
trek het predikambt te combineren met de
(boek)handel. Zijn halfbroer Petrus Az (17351813), predikant en historicus, vertrok eveneens
van Zaandam naar Haarlem. Zijn zoon is de
genoemde Nutsman Adriaan Loosjes (17611818). Tenslotte was Adriaans kleinzoon Pieter
Loosjes (1836-1910) op zijn beurt de bezorger
van een herdruk van "De Zaanlandsche
Dorpen", samen met ds Jacob Loosjes. Zoals het
wel meer gaat met oude roemrijke geslachten
verdwijnt dan na het optreden van Vincent
Loosjes als uitgever en wethouder (1869-1931)
het Haarlemse geslacht uit de annalen.
Niet lang geleden vond ik de originele circulaire, niet aanwezig in het Haarlemse archief,
waarin bekend werd gemaakt dat op 27 juni
1794 om 8 uur 's avonds de 'eerste zitting ter
afgave van boeken' op de Kraaijenhorstegraft
ging plaatsvinden. Er waren 33 boeken beschikbaar, maar er verschenen onmiddellijk 73 liefhebbers! Aan het eind van dat jaar waren het er
al 500 wat leidde tot vervelende wachttijden.
Het lenen was gratis.
Het is waarschijnlijk voor het eerst dat hierbij
de circulaire met de aankondiging van de openbare bibliotheek te Haarlem wordt afgedrukt. De
tekst zal wel van Adriaan Loosjes zelf zijn. Er is
nog iets bijzonders met deze eerste bibliotheek.
In de wereld van de huidige openbare bibliotheken werd in 1992 het honderdjarig bestaan van
de bibliotheken gevierd. Er verscheen zelfs een
postzegel om deze gebeurtenis te onderstrepen.
Het was om louter publicitaire redenen, zoals
men mij heeft opgebiecht, dat bij het eeuwfeest
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Deel van het voorblad van de circulaire

uit 1794, behelzende de aankondiging
van de opening van de eerste openbare
uitleenbibliotheek te Haarlem.

Het Honig-Breethuis
Tot slot een opmerking naar aanleiding van de
opening van het Honig-Breethuis in het voormalige Zaans Historisch Museum in Zaandijk (zie

Anno, december 1999). Wie dit woonhuis, ingericht naar de situatie van het tweede kwart van
de 19e eeuw, betreedt maakt kennis met het
leven van de gefortuneerde familie Breet die ook
van kunstzin en muzikaliteit getuigde. Om haar
heen was evenwel de schrijnende armoede en
achterstand waarin de streek toen verkeerde. Het
zal de bezoeker niet direct duidelijk worden dat
de familie zich wel degelijk inspande om maatschappelijk verbeteringen buiten de deur te
bevorderen. Een van de mogelijkheden daartoe
was het kanaal van het Nut. De ledenlijst van het
departement Koog en Zaandijk uit het jaar 1840
laat dan ook zien dat alle mannelijke leden lid
waren: van de Lagedijk 80 vader Jacob en zijn
zonen Cornelis en Jan, van de Lagedijk 48 vader
Klaas en zijn zonen Jacob en Cornelis. De vorige generatie was al in de 18e eeuw actief in het
plaatselijke Nutsdepartement: de gebroeders en
firmanten Cornelis (1737-1806) en Arent Breet
(1745-1807). Arent op Lagedijk 48 was zeer
actief op sociaal gebied.
Het zou naar mijn mening goed zijn als de maatschappelijke betrokkenheid van de familie Breet
in dit museale huis nader wordt aangeduid, wat
de historische betekenis van deze reconstructie
alleen maar kan verrijken.

Geluidsisolatieproject Assendelft-zuid
(aanleg vijfde baan Schiphol)
door Wim Wester
Als gevolg van het Besluit Aanwijzing Luchthaven Schiphol (BALS) met de aanleg van de vijfde starten landingsbaan zullen circa 1850 woningen in Assendelft-zuid worden voorzien van geluidsisolatie:
het zogenaamde GIS2-project. De vijfde baan wordt in 2003 in gebruik genomen.

De uitvoering van de geluidsisolatie ligt bij de
luchthaven Schiphol en het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat (V&W), die hiervoor een projectorganisatie hebben ingesteld, genaamd Project
Geluidsisolatie Schiphol (ProGis). Het totale
geluidsisolatieproject rond Schiphol is onderverdeeld in 13 bouwstromen met voor elke bouwstroom een projectleider. De woningen in
Assendelft-zuid vallen in bouwstroom 6 (verdeeld
over drie clusters). De heer J.G.M. Bruschke is
vanuit ProGis als projectleider aangesteld.
Ruim 300 woningen in Assendelft-zuid liggen binnen de zogenaamde 40KE-geluidscontour en nog
eens ruim 1500 woningen vallen binnen de 26
Laeq-geluidscontour (KE = kosteneenheden, Laeq
= lawaai-equivalent). De woningen binnen de
40KE komen in aanmerking voor een volledige
geluidsisolatie van alle geluidsgevoelige ruimten.
Van de woningen binnen de 26 Eaeq-contour
komen alleen de slaapkamers in aanmerking voor
een extra geluidswering. In het isolatieplan komen
met name bij de KE-isolatie ingrijpende bouwkundige voorzieningen aan de orde.
De KE-isolatie is in de eerste maanden van 1999
gestart met het opnemen van circa 95 woningen
(cluster 1). Vervolgens is gestart met cluster 2
(circa 120 woningen). ER is inmiddels een groot
aantal B&O (besluit en Overeenkomsten) door de
bewoners ondertekend.
Deze overeenkomsten dienen binnen drie weken
getekend te worden teruggestuurd. Indien geen
reactie volgt, wordt een rappel verstuurd met een
termijn van nog eens twee weken. Als dan een
reactie uitblijft, wordt de woning uitgesloten. Eater
zullen de circa 1350 woningen binnen de 26 Laeq
in cluster 4 t/m 6 (nachtisolatie) aan de beurt
komen. Vier aannemers zullen medio maart 2000
met de daadwerkelijke uitvoering beginnen. In de
bouwstromen 12 en 13 komen de woningen vanwege de vierde baan met alleen nachtisolatie aan
de beurt. Deze woningen bevinden zich in
Assendelft en Westzaan.

Monumenten
Binnen het plangebied komen in totaal twee rijksmonumenten, 11 provinciale en drie potentiële
gemeentelijke monumenten voor. Het betreft hier
voornamelijk boerderijen. Bij een aantal zal om
diverse redenen de geluidsisolatie niet plaatsvinden. ProGis is vanaf het begin gewezen op het feit
dat voor elke wijziging aan een monument een
monumentenvergunning door gemeente of provincie verplicht zal worden gesteld. Met name de
ramen met roeden zullen hierbij een aandachtspunt
zijn. De saneringsregel van V&W gaat er in principe vanuit dat de ramen met roeden vervangen wor1534

den door gehele glazen ramen. Roeden worden in
zo'n geval als een wensvoorziening beschouwd,
waarvoor geen vergoeding wordt gegeven. Indien
die eigenaar/bewoner de roeden wil behouden, zal
hij de meerkosten daarvan voor eigen rekening
moeten nemen. Vanuit monumentenzorg is dit een
zeer ongewenste situatie. Naast de ramen worden
ook andere onderdelen van het gebouw aangepakt,
waaronder deuren, daken en dakkapellen, maar bijvoorbeeld ook inpandige bedsteden. Het gevolg
van de maatregelen zijn vaak dikke ramen (44 mm)
met brede roeden (67x67 mm), dikke isolatiepakketten (30 cm) op de daken met als gevolg hiervan
verhoogde goten, boeidelen en windveren. De huidige rabat- of gepotdekselde houten delen zullen na
het aanbrengen van een isolatiepakket wel weer op
kosten van ProGis worden teruggebracht.
Sinds november 1999 wordt ook de mogelijkheid
geboden van partiële isolatie. Dit houdt in, dat
indien de eigenaar dat wil, niet alle (monumentale)
vertrekken aangepakt hoeven te worden.

Funderingen
Een ander probleem van de woningen aan de
Dorpsstraat, die voor een KE-isolatie in aanmerking komen, is dat sommige panden geheel of
gedeeltelijk opgetrokken zijn in hout. Het isoleren
van deze gevels kan in beginsel wel, maar kan problemen geven met betrekking tot het gewicht en
het aanzicht van de gevel. Het gewicht van de gevel
neemt met circa 75 kg/m2 toe. Ook de daken van
de woningen, als daaronder geluidsgevoelige ruimten zijn gesitueerd, krijgen met een gewichtstoename van circa 45 kg/m2 te maken. Het is de vraag
of de fundering in dat geval op deze gewichtstoename berekend is. ProGis zegt dat als een woning
recht staat en geen verzakkingen vertoont, deze
gewichtstoenamen door de fundering kunnen worden gedragen. In veel gevallen zal eerst geheid
moeten worden om het extra gewicht van de isolatie op te vangen en verzakkingen te voorkomen.
Deze extra kosten komen voor rekening van de
eigenaar. Ook vervolgschade, zoals het naderhand
verzakken, is voor rekening van de eigenaar.
ProGis doet in principe geen funderingsonderzoek.
Men bekijkt de situatie alleen visueel. Dit betekent
dat een saneringsvoorstel tot geluidsisolatie van de
woning niet op de haalbaarheid ten aanzien van de
fundering wordt bekeken. De meeste woningen in
Assendelft zijn slecht of te kort gefundeerd. De
adviseur van ProGis (Arcadis) kijkt pas naar de
funderingssituatie als het gehele pakket bekend is.
Arcadis beoordeelt ook of een bouwvergunning
noodzakelijk is. ProGis vindt dat in beginsel geen

bouwvergunning nodig is, omdat zij van mening is
dat er uiterlijk nauwelijks of niets aan de gevel
wordt gewijzigd. Bouw- en Woningtoezicht wil
echter inzage in de bouwkundige maatregelen in en
aan de woningen en de funderingsbeoordeling
(constructieberekeningen).
Kleine woningen zullen als gevolg van een dakisolatiepakket van circa 30 cm aan de binnenzijde
onvoldoende ruimte overhouden. Het aanbrengen
van een dergelijk pakket aan de buitenzijde geeft
naast technische problemen ook een wijziging van
het gevelbeeld. Een probleem zou in dat geval het
negatieve advies van de Welstandscommissie kunnen
zijn.
Een aparte groep namens ProGis is bezig met de
thermische isolatie van de woningen: DuboGis.
Alle eigenaren van woningen met KE-isolatie moeten in de gelegenheid worden gesteld om tevens
aan DuboGis mee te kunnen doen.
Veel mensen hebben onvoldoende door wat hun
aan geluidsbelasting te wachten staat, als straks de
vijfde baan werkelijk in gebruik wordt genomen.
Door ProGis wordt slechts eenmalig een aanbod
gedaan. Als men dit weigert, kan men daar later
niet meer op terugkomen. Ook bij de overdracht
van de woning aan een nieuwe eigenaar kan deze
geen aanspraak maken op de saneringsregeling.
Inmiddels is er in Assendelft een bewonersorganisatie opgericht: de Belangenorganisatie Isolatie
Assendelft (BIA).

Bij sommige panden zullen de kosten van de aan te
brengen geluidswering de zogenaamde kostenbegrenzingswaarde te boven gaan. Deze waarde is
een bedrag, ingevolge de regeling, die overeenkomt
met de economische waarde van het pand en is het
maximale dat aan een woning mag worden
besteed. ProGis isoleert niet als deze grenswaarde
wordt overschreden. In die situaties kan de bewoner/eigenaar zelf het bedrag boven de grenswaarde
bijpassen.

Steunpunt Cultureel Erfgoed
Sinds november 1999 is ook het Steunpunt
Cultureel Erfgoed te Wormer betrokken in het
overleg met ProGis. Uitgangspunt is om voor alle
monumenten (rijks-, provinciaal en gemeentelijk)
een beleid te hanteren. Bij dit overleg zijn aanwezig de RDMZ, provinciale monumentenzorg,
gemeente en Welstandszorg Noord-Holland. Als
proefobject is het provinciale monument
Dorpsstraat 32 gekozen. Van de isolatiewerken zijn
door ProGis slechts schematische tekeningen
gemaakt. Deze worden met codes verklaard. De
heer Bruschke is duidelijk te kennen gegeven dat
monumentenzorg deze tekeningen niet zal accepteren
bij de vergunningsaanvraag.
Bij deze monumentale langhuisstolpboerderij moeten vele aanpassingen plaatsvinden. Hier wordt dan
ook de kostenbegrenzingswaarde overschreden en
dient de eigenaar eerst circa ƒ 35.000,- zelf te
betalen alvorens het isolatieproject kan plaatsvinden.
De eigenaren zijn sinds 25 jaar bezig het pand te
restaureren, zowel aan de binnen- als aan de
buitenzijde. Door de voorgestelde maatregelen verdwijnt het monumentale karakter van de boerderij.
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Besloten is dat ook de monumentencommissie het
plan van advies voorziet. Tevens is gesproken over
het aantrekken van een restauratiearchitect, die alle
aanpassingen van de monumenten voor zijn rekening neemt. Echter de financiering hiervan is nog
niet rond. ProGis zegt hier geen budget voor te
hebben. De gemeente vindt dit project in principe
een rijksaangelegenheid, zodat het rijk zelf een
oplossing moet zoeken voor dit probleem.
Eind januari is er een voorlichtingsavond gehouden
in Assendelft. De in groten getale opgekomen
bewoners voelden zich door de vele onzekerheden
belazerd.

Overzicht (potentiële) gemeentelijke,
provinciale en rijksmonumenten in
Assendelft-zuid welke vallen binnen de
40KE (kosteneenheid)-geluidscontour
van de 5e baan van Schiphol.
Acht Provinciale monumenten:
-Dorpsstraat 27: houten woonhuis (cluster 1):

houten gevels, binnenblad halfsteens
-Dorpsstraat 32 langhuisstolpboerderij (cluster l):
voorbeeldproject (diverse opties onderzoeken)
monumentaal interieur
houten gevels, halfsteens met klamplaag en licht
binnenblad
-Dorpsstraat 48 langhuisstolpboerderij (cluster l):
(uitgesloten op eigen verzoek)
-Dorpsstraat 69 vm. rentenierswoning, nu
stal/schuur (cluster l): (geen woning)
-Dorpsstraat 75 veerhuis, stolpboerderij gesloopt
(cluster l):(ingestort)
-Dorpsstraat 101, 103 houten woonhuis (cluster 1):
na 1997 intern verbouwd
-Dorpsstraat 120 stolpboerderij:
houten gevels, halfsteens met klamplaag en licht
binnenblad
-Dorpsstraat 149 langhuisstolpboerderij:
Eén rijksmonument:
-Dorpsstraat 151, 153 stolpboerderij (l8e eeuw)
Drie potentiële gemeentelijke monumenten:
-Dorpsstraat 34 werkplaats/magazijn (cluster l):
(geen woning)
-Dorpsstraat 108 boerderij
-Dorpsstraat 116 woonhuis en school
Binnen de nachtisolatie (alleen slaapvertrekken) 26
Laeq (lawaai-equivalent)-contour vallen drie provinciale monumenten:
-Dorpsstraat 229 werkplaats achter huis:
(geen woning)
-Dorpsstraat 247 langhuisstolpboerderij:
(gedemonteerd en geamoveerd)
-Dorpsstraat 268 stolpboerderij

Eén rijksmonument:
-Dorpsstraat 255 stelphoeve (18e eeuw)

Met dank aan de DSMB/Wonen & Monumenten.

Aanwinsten van het gemeentearchief Zaanstad
door Rob Lengers, gemeentearchief Zaanstad

Archief Kamer van Koophandel
Dit archief is voor wat de periode 1843-1921
betreft vanuit het Rijksarchief in Noord-Holland
overgebracht naar het gemeentearchief
Zaanstad. Het archiefgedeelte over 1922-1990
bleef op het Rijksarchief in Noord-Holland te
Haarlem. De verhuizing van dit archief van
Haarlem naar Koog aan de Zaan kwam niet uit
de lucht vallen.
Al langer leefde bij het gemeentearchief de
wens om elders aanwezige archieven van
Zaanse bedrijven en dergelijke naar de
Zaanstreek te halen. Zo konden ook enkele
bedrijfsarchieven als van weverij D. van
Leyden en Zn te Krommenie, Drukkerij Meijer
te Wormerveer, NV Papierwarenfabriek te
Westzaan, timmerbedrijf Van de Stad te
Zaandam en bankiersfirma Wed. J. te Veltrup &
Zn te Zaandam worden verwelkomd.
Ik beperk me in dit artikel tot het archief van
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor
de Zaanstreek, eerder bekend als Zaanlandsche
Kamer van Koophandel.

Voorgeschiedenis van de
Kamers van Koophandel
Het begin van de 19e eeuw was voor Nederland
economisch gezien geen bloeiperiode. Ook de
Zaanstreek had hiermee te maken: de toepassing van windkracht was op haar retour. In een
poging om de bedrijvigheid meer mogelijkheden
te bieden en om de verlangens van de bedrijven
meer te leren kennen, werden Kamers van
Koophandel opgericht.
De eerste moderne Kamer van Koophandel
werd in 1803 in Rotterdam opgericht. Dit naar
Frans voorbeeld: de stad Marseille beschikte al
in de 16e eeuw over een Chambre de
Commerce. Koning Willem I stimuleerde via
een landelijk reglement in 1815 de organisatie
van de Kamers van Koophandel 'en Fabryken'.
Met de toevoeging 'en Fabryken' gaf hij te kennen
dat Nederland zich tevens industrieel moest
gaan ontwikkelen. De Kamers kregen aanvankelijk slechts een adviesfunctie toebedeeld.
In de Zaanstreek nam het gemeentebestuur van
Zaandam het initiatief om koning Willem II, de
opvolger van Willem I, te benaderen om een
aantal zaken die voor de Zaanstreek van belang
waren, voor elkaar te krijgen.
Het ging hierbij onder meer om de uitdieping
van de Voorzaan en 'dat te Zaandam moge daargesteld worden eene Kamer van Koophandel en
Fabrieken'.
Met succes: op 28 april 1843 tekende koning
Willem II het besluit waarbij in Zaandam een
Kamer van Koophandel en Fabrieken werd
opgericht. Ondernemers uit Zaandam konden lid
worden van de Kamer en tot eerste voorzitter
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van de Kamer werd mr. H.J. Smit gekozen. In
1852 werd het werkingsgebied van de Kamer
uitgebreid met Wormerveer, Koog aan de Zaan,
Westzaan, Krommenie en Oostzaan. Aldus
ontstond de 'Zaanlandsche' Kamer van
Koophandel en Fabrieken.
Als gevolg van de Wet op de Kamers van
Koophandel werden vanaf 1921 de Kamers
voortaan bij wet ingesteld en dus niet meer
door gemeenten opgericht. De eerste wet waarin
een belangrijke uitvoerende taak voor de
Kamer was weggelegd, was de
Handelsregisterwet die in 1921 in werking
trad. De Kamers van Koophandel namen de
registratie van ondernemingen ter hand, wat
gezien kan worden als een soort burgerlijke
stand voor bedrijven en hun nevenvestigingen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden provinciale in plaats van regionale Kamers ingevoerd,
met plaatselijke kantoren. De afzonderlijke
Kamers (zoals in Zaandam) hielden op te
bestaan. Er kwamen provinciale Kamers voor
in de plaats. Noord-Holland kreeg één Kamer
te Amsterdam, met plaatselijke kantoren te
Alkmaar, Haarlem, Hilversum, Hoorn en
Zaandam.
Reeds kort hierna, in 1950, werden zowel de
provinciale Kamers als de plaatselijke kantoren
opgeheven en kregen de Kamers hun zelfstandigheid van vóór 1942 terug.
In de jaren die hierop volgden kregen de
Kamers van Koophandel er taken bij zoals de
uitvoering van de Winkelsluitingswet, een aantal
Vestigingswetten en de Drank- en Horecawet,
alsmede het beheer van het Verenigingen- en
Stichtingenregister en de handelsvoorlichting.
Verder werden vanaf de jaren '60 de mogelijkheden van bestuurlijke schaalvergroting en de
bestaande indeling in districten met elk een
eigen Kamer nader bekeken. Dit resulteerde
uiteindelijk, een aantal jaren later, in een fusie
tussen de Zaanse en de Amsterdamse Kamers.
Deze instellingen gingen vanaf l januari 1997
verder onder de naam Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Amsterdam.

Werkzaamheden van de Kamers en
het archief
De Kamer van Koophandel en Fabrieken kun
je beschouwen als een behartiger van de economische belangen van de streek, waarin zij
gevestigd is. Het ging en gaat hierbij vooral
om verkeers- en vervoersaangelegenheden,
algemene wetten en verorderingen, posterijen
en telecommunicatie, internationale handel,
belastingwetgeving en middenstandszaken.
Het op het gemeentearchief aanwezige archief
van de Zaanse Kamer beslaat, zoals eerder vermeld, de periode vanaf de oprichting van de
Kamer in 1843 tot aan de opheffing hiervan ten

gevolge van de invoering van de Wet op de
Kamers van Koophandel van 1921.
De inhoud van het Kamerarchief bestaat in
grote lijnen uit de notulen van het bestuur, de
correspondentie, de jaarverslagen van de
Kamer en stukken over onderwerpen als de
oprichting van de Kamer, het 25-jarig jubileum

en de oprichting van het Handelsregister. Het
archief is sinds kort toegankelijk via een inventaris.
In het archief tot en met 1921 kom je zaken
tegen die vandaag de dag deels ook nog actueel
zijn of mede dankzij activiteiten van de Kamer
zijn ontstaan of verbeterd. Hierbij kun je denken
aan de scheepvaart op de Zaan, de aanleg van
een spoorlijn door de Zaanstreek, de postbezorging
in de streek, sluizenbouw in Zaandam, enzovoorts.
Dit had voor een groot deel te maken met de
belangen van de Zaanse ondernemingen die
waren aangesloten bij de Kamer.
Informatie hierover is ook terug te vinden in
andere op het gemeentearchief aanwezige
archieven zoals in die van de voormalige
Zaangemeenten en de bedrijfsarchieven.

Vooraanzicht van het voormalige gebouw van de Kamer van
Koophandel aan de Westzijde 39 te Zaandam, winter 1979
(Fotocollectie GAZ).
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Gegevens over individuele bedrijven van vóór
1921 bevinden zich in de stukken die te maken
hebben met de voorbereiding van de invoering
van het Handelsregister. U krijgt, zij het vrij
summier, een overzicht van de bedrijven die
rond 1921 in de Zaanstreek hebben bestaan.
Gegevens over individuele bedrijven van na
1921 bevinden zich in de dossiers van het
Handelsregister in het Kamerarchief vanaf
1922 dat zich zoals vermeld in het Rijksarchief
in Noord-Holland te Haarlem bevindt.
Met de overbrenging van dit archiefgedeelte
zijn we een mooie informatiebron over de economische geschiedenis van deze streek rijker
geworden.

Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Zaanse tekeningen
In de vorige Anno 1961 (december 1999, pag.
1515) werden in deze rubriek alleen de titels
genoemd van dertien nieuwe publikaties met
Zaanse onderwerpen. Het is alsnog nodig om uit
deze reeks te wijzen op de verschijning van het
Schetsboek Zaanse Schans omdat onze vereniging aan dit reservaat van houtbouw haar oorsprong dankt. Het is een aantrekkelijk boekwerk
in drie talen dat kennelijk mikt op toeristen. De
tekeningen zijn van Dick Vonk, de teksten van
de onvermoeibare Klaas Woudt. Het opvallendst
is dat een dichteres is opgestaan in de persoon
van Marijke Karten die er in de Zaanse volkstaal
verzen, of raimpies, bij gemaakt heeft. Het dialect is dus nog niet geheel uitgestorven. In de
winkel ligt het te koop voor f 14,95.
Een ander boek met tekeningen van typische
huizen en omgeving is van de artistieke hand van
C. Graas. De aardigste oud-Zaanse plekjes zijn
met zo beperkt mogelijke toelichting in dit andere schetsboek vastgelegd. Deze uitgave werd
bezorgd door de te Westzaan gevestigde uitgeverij Amor Vincit Omnia (J. Leguijt). De prijs
ligt hoger (f49,50) maar het stevig gebonden en
grotere boek verdient de belangstelling. Wij
mogen ons gelukkig prijzen met het bestaan van
belangeloze Zaanse uitgevers, deze uit Westzaan
en Uitgeverij Noord-Hol land te Wormerveer, die
er geregeld voor zorgen dat het publiek, ook buiten de streek, kennis kan nemen van de cultuurhistorie van de Zaanlanden.

Burgers-ambtenaren
Tot die historie van de Zaanlanden behoren ook al wisten wij het niet - de burgers-ambtenaren
van Zaandam in de zeventiende en achttiende
eeuw. Die naam gaf dr. A. van Braam aan nummer 23, zesde jaargang 1999, van zijn
'Fragmenten van de Zaanse Geschiedenis'. Zoals
bekend bestonden er naast elkaar toen WestZaandam en Oost-Zaandam als twee dorpen, die
weer ondergeschikt waren aan de grotere
bestuurlijke bannen. (Degenen die nog het verdwijnen van de zeven Zaangemeenten betreuren
mogen wel bedenken dat vroeger er een
Zaanstadachtige indeling bestond, en dat de
opgeheven gemeenten een uitvinding waren van
de 19e eeuw). De bannen werden bestuurd door
schouten, schepenen, vroedschappen en burgemeester, met voor ons ingewikkelde verdeling
van bevoegdheden. Toen de twee Zaandam-dorpen, verbonden door de Hogendam, zich tot
belangrijke plaatsen gingen ontwikkelen, ontstond de behoefte aan vaste ambtenaren. Maar
nog niet de ons bekende overheidsdienaren maar
burgers, als zodanig aangezocht en aangesteld
voor een beperkte periode en zonder salaris. Zij
maakten deel uit van de gemeenschap en vervulden hun burgerplicht. Tegen het eind van de
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genoemde eeuwen waren het er een dertigtal.
Bijv. armenvoogden, kerkmeesters, ponders,
schotvangers, rooimeesters, brandmeesters of
broodwegers. Op de sociale herkomst van deze
onmisbare mensen gaat Van Braam uitvoerig in.
De prijs van dit nummer is f 15,- plus verzendkosten. Besteladres:
Zaan stroom 27, 1521 PL Wormerveer,
tel. 6402960, e-mail: vanbraam@wxs.nl.

Fotoboeken
Het genre fotoboek is momenteel in trek. En dan
speciaal portretfoto's van levende Zaankanters.
De titel Negentig plus, herinneringen aan de
Zaanstreek zegt het al: het gaat om afbeeldingen
van 16 sterke streekgenoten die de negentig
gepasseerd zijn en het grootste dele van de 20e
eeuw hebben meegemaakt. Bij hun foto's,
gemaakt door Bert Janssen, zijn hun vroegste
herinneringen vastgelegd. Ook het interieur van
de woonkamer is meegenomen.
De vrijwilligerswerkgroep Oral History Zaanstad
is sinds een aantal jaren bezig met het bevragen
van oudere Zaankanters met het doel leemten in
de streekgeschiedenis op te sporen. Het gaat in
dit geval om de periode 1910-1930. De resultaten van 30 interviews, mondeling overlevering
op de band, worden voorgoed bewaard in het
gemeentearchief. Overigens heeft het niet zo
zeer nieuwe informatie opgeleverd als wel
bestaande literatuur bevestigd, aldus de toelichting. Historicus Rita Hooijschuur uit Krommenie
analyseerde de gespreksweergaven. Het boek
met een inleiding door Alice van Diepen is uitgegeven door Discursief te Bussum en kost
f 39,50.
Even boeiend maar helaas niet meer te koop is
Tussen 't Leven en de Bleeke Dood, Lagedijk
Zaandijk anno 1999. Bijna alle bewoners (of
werkenden) aan deze mooiste straat van de
Zaanstreek zijn op initiatief van zes van hen in
de warme zomer 1999 voor hun huisdeur gefotografeerd door de Zaandammers Jeroen B reeuwer
en Age de Jong. De portretten werden dubbelzijdig naast elkaar geplakt, zodat een uitklapbaar
geheel is ontstaan met een lengte van 12 meter.
En toch houdt men een klein boek in de hand,
keurig in een box opgeborgen.
De Lagedijk blijkt 1400 meter lang te zijn en
kent een even Zaanzijde en de oneven zijde achter de vroeger dijksloot. Uit nieuwsgierigheid
naar de mensen achter de deuren aan deze eeuwenoude dijk is dit boek gemaakt. Daarom zijn
alle namen, geboortejaren en -plaatsen en beroepen vermeld. Nu waren het eens niet de veelal
mooie huizen van de Gortershoek, maar de
bewoners die afgebeeld zijn. Wel bleven enkele
bewoners onzichtbaar achter de voordeur die wel
werd afgebeeld. De evenzijde begint op nummer
6 onzichtbaar (ADM Cocoa) en loopt door tot
nummer 336 (Wormerveerse Roeivereniging), de

door Siem Kordes. De titel werd Postcode 1456
en daaronder vallen Wijde Wormer, Neck en een
stukje Jisperdijk en Kanaaldijk. De namen en
geboortejaren van de bewoners zijn aangegeven
onder de ruim 800 foto's. Wordt dit soort fotoreportages een tegenreactie op de ingeslopen anonimiteit en verkilling in de menselijke (buurt)relaties? Naast het fotoboek werd nog een
Eeuwboek geproduceerd, een samenstel van originele krantenberichten en plaatselijke documenten. Over het tijdvlak 1900-1999 zijn voor elk
jaar twee bladzijden ingeruimd voor deze collage van gebeurtenissen uit de polder. Het is een
genoegen deze lokale geschiedenis op deze
wijze te lezen. Verantwoordelijk voor de boeken
is de Stichting Wijde Wormer Journaal, weer een
groep geestdriftige vrijwilligers. De oplaag is
1000 stuks, bij voorintekening werden er al 800
verkocht. Voor zover de voorraad strekt zijn
beide fraaie boekwerken samen aan te vragen bij
C, van Dalsem, tel. 0299-421815 voor een
bedrag van f55,-, bezorging inbegrepen.
Liefhebbers haast u!

Een van de vele foto's
gemaakt op een warme
zomerdag in 1999, opgenomen in "Tussen 't Leven en
de Bleeke Dood', een twaalf
meter lang fotoboek. Op de
Lagedijk te Zaandijk poseren
voor nummer 106 (voormalig raadhuis) Henk Bouman
en Hennie van Zaane (links)
en Joop Knijnenberg en
Gerard van der Wal (rechts).
Achter de deur bevindt zich
ook het 'verenigingslokaal'
van de Vrienden van het
Zaanse Huis en van het
Zaans Industrieel Erfgoed,
waarin het viertal vaak te
vinden is. (Foto Jeroen
Breeuwer)

oneven kant begint bij het Zaagselpad op nummer l en eindigt op nummer 147 bij gemaal 't
Leven (puzzel: waarom heeft de ene zijde veel
meer nummers dan de andere?).
De oplaag was 500 exemplaren die stuk voor
stuk genummerd werden. De ontwerper is Edwin
Winkelaar te Wormer. Druk binnenwerk van
Heijnis & Schipper op de Lagedijk; druk omslag
en doos van Stevens Groep Wormerveer. Dit zal
wel een verzamelobject worden.
Iets dergelijks gebeurde ook in de polder Wijde
Wormer met 1700 bewoners. Ook hier lieten zij
zich voor hun woning of boerderij fotograferen

Een kleine fotodocumentatie treft men voorts
aan in De Rode Zaan, dat vorig jaar verscheen.
Het gaat om beelden van de Rode Familie in de
Zaanstreek, door Hannes Wallrafen samengesteld
(f29,95).
Van weer heel andere aard is een nieuw ansichtkaartenboek van de Europese Bibliotheek te
Zaltbommel, een uitgeverij die zoetjesaan een
vijftig van die langwerpige boekjes met oude
ansichten en foto's aan de Zaanse woonplaatsen
heeft gewijd. Nu is het Krommenie in oude
ansichten deel 3, samengesteld en van commentaar voorzien door de kenner Jan Emmerig. De
delen l en 2 zijn nog van 1971 en 1981. De prijs
ligt inmiddels wel hoger: f 34,90.

Kroniek
door Annemieke Emond
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit Dagblad Zaanstreek en de Zaanse weekbladen.

4 november

5 november

Op het voormalige terrein van Crowny
Food aan de Oostzijde te Zaandam
wordt, als de optimistische voorspellingen uitkomen, eind januari volgend
jaar begonnen met de bouw van 83
appartementen. De gemeente Zaanstad
besloot het toekomstige complex 'De
Steven' te noemen, vanwege de binding met de Zaan en de drie gebouwen
ernaast, die De Kiel, De Helling en
Het Dok heten.

Op een drukbezochte informatie-avond
werden buurtbewoners van de
Rosmolenbuurt te Zaandam op de
hoogte gebracht van de ingrijpende veranderingen die hun buurt te wachten
staat. De gemeente Zaanstad ontwikkelde in samenwerking met het buurtplatvorm en vier woningcorporaties een
plan waarbij de wijk ruimtelijk, sociaal-economisch en op het gebied van
volkshuisvesting onder handen wordt
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genomen. Er zullen buurhuizen verdwijnen, waar nieuwbouw (met de
nadruk op senioren- en eengezinswoningen) voor terugkomt. Ook particuliere woningen worden betrokken bij
het plan. Aandacht is er ook voor kunst
op straat, speelvoorzieningen en versterking van het winkelgebied rond het
Roggeplein. Buurtcentrum De Kolk
wordt uitgebreid tot wijkcentrum.

11 november
Voorzitter Cees Woudt van het Zaan s
Museum meldde Zaanstads commissie
welzijn een tekort op de exploitatie
van het museum van een half miljoen
gulden. Het bestuur van het museum
zoekt naar oplossingen, maar wil niet
af van de gekozen formule. Het grote
exploitatietekort zit vooral in het uitblijven
van het geraamde aantal bezoekers. De
begroting was gebaseerd op een rapport
van adviesbureau Twijnstra Gudde dat
een bezoekersaantal van 60.000 voorzag.
In werkelijkheid werden dit er 20.000.
Volgens Woudt is dit in museumland
zeer verdienstelijk. In overleg met de
gemeente Zaanstad wordt gezocht naar
oplossingen, zoals bijvoorbeeld arrangementen, gesprekken met touroperators
en commerciële tentoonstellingen.

11 november
De architecten van Zaan werf, Tania
Concko en Pierre Gautier, wonnen een
belangrijke Franse architectuurprijs voor
hun Zaanse ontwerp. Dat hun ontwerp
van het gebouw werd uitgevoerd was
ook al een prijs; zij deden in 1991 mee
aan een wedstrijd voor beginnende
architecten waarvan de winnende inzending zou worden uitgevoerd. De
Fransman Concko en de Nederlander
Pierre Gautier golden als een Frans
team.

l november

13 november

27 november

Het oude veerhuis aan de Dorpsstraat
te Assendelft, een provinciaal monument, staat er zeer vervallen bij. Buren
hebben schriftelijk bij de gemeenteraad gevraagd om iets aan de bouwval
(eigendom van het gemeentelijke
grondbedrijf) te doen.

Zaandam-Zuid krijgt weer een ijsbaan.
Op het grasveld tussen de Vijfhoek, de
Wibautstraat en de Dr. J.M. den
Uylbrug komt een baan van zestig
meter lang en dertig meter breed. Het
wordt een natuurijsbaan die draaiende
zal worden gehouden door vrijwilligers.

16 november

29 november

De PTT-toren aan de Veerdijk te
Wormer werd met extra antennes verhoogd van 115 naar 144 meter. Dat is
nodig om het noorden van de provincie
te voorzien van de uitzendingen van de
regionale televisie die binnenkort van
start gaan.

Het voormalig gemeentekantoor van
Wormerland, ooit gebouwd als directiekantoor van Lassie, krijgt een koperen
dakopbouw en de vroegere uitstraling
van de jaren '50. Architect Jan
Goedhart van FKG, die zich met de
restauratie van het pand bezig houdt,
is blij dat het gebouw straks weer goed
past bij de gerestaureerde gebouwen in
de directe omgeving, zoals Batavia,
Lassie en Mercurius.

24 november
Volgend najaar moeten de drie oude
gesloopte Zaanse huisjes aan de
Hogendijk te Zaandam (nummers 9,11
en het dubbele woonhuis 13-15) in
oude luister zijn hersteld. De voorpui,
kozijnen, lijstwerk en zware dragers
werden uitgestald in een loods van
houtonderneming PontMeyer te
Westzaan. Daar startte bouwbedrijf
Somass uit Wormer met de voorbereidingen voor de uiteindelijke restauratie. Er is nu een begin gemaakt met de
opbouw van de huisjes op de woonplek zelf.

Na een stilte van bijna twee jaar opent
het Zaans Historisch Museum onder de
naam Honig Breethuis haar deur weer
voor het publiek. Men kan hier zien hoe
papierfabrikeur Jacob Cornelisz. Breet
(1778-1840) destijds met zijn gezin in
dit huis woonde. De gemeente Zaanstad
hielp financieel met de herinrichting,
maar nu komt het runnen aan op vrijwilligers. Het Honig Breethuis vormt een
aanvulling op het aanbod van het Zaans
Museum.
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Het elektriciteitshuisje van de spoorwegen aan de Provincialeweg te
Zaandam werd gesloopt. Een half
afgemaakt fietspad langs de
Provincialeweg kan nu worden doorgetrokken.

8 december
Een kwart van de woningen van vóór
de Tweede Wereldoorlog in Zaanstad
is, volgens schattingen van een onderzoeksbureau, ernstig besmet met
palenpest (die grenen funderingspalen
aantast). Gemeente Zaanstad heeft het
Rijk om een voorlopige bijdrage van
15,4 miljoen gulden gevraagd voor
funderingsherstel. Daarnaast wil de
gemeente Zaanstad hiervoor 37,4 miljoen
gulden uit het eigen stadsvernieuwingsfonds gebruiken.

ta»

12 november
De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg onderzoekt op uitnodiging van de gemeente Zaanstad en
woningbouwvereniging Zaandams
Volkshuisvesting (ZVH) de cultuurhistorische waarde van de Zaandamse
wijk Vissershop. Zowel de gemeente als
de woningbouwvereniging buigen zich
over de toekomst van de wijk en willen
de bevindingen van Monumentenzorg
meenemen in de verdere plannen.

30 november

De wederopbouw van de huisjes aan
de Hogendijk

,!•*

Palenpest bedreigt tal van woningen
in Zaanstad, waaronder de Tulpstraat
in Koog en de Jonge Arnoldusstraat in
Zaandam

sport, op de voet gevolgd door de
zwemster Ada Kok.

6 januari 2000
De beslissing van B en W van
Zaanstad om ondanks alle weerstand
toch een pad door het Westzijderveld

9 december
De projectgroep Stationsgebied van de
gemeente Zaanstad presenteerde drie
plannen voor de toekomst van het gebied
rondom het Zaandamse NS-station. In
de drie plannen is de directe omgeving

van het stationsgebied telkens anders
maar het woonstraatje Noordschebos is
overal weggepland. De bevolking en de
gemeenteraad konden op de plannen
reageren. De reacties worden verwerkt
in een definitief plan dat de raad in het
eerste kwartaal van 2000 wil vaststellen.
Het project Stationsgebied moet de barrières tussen station en centrum en tussen de gebieden ten oosten en westen
van het station wegnemen.

Winkelcentrum Het Trefpunt:

sloop of opknappen ?

21 december
Het besluit om Schiphol de komende

jaren op de huidige plek te laten groeien
is door de wethouders R. Geugjes van
Zaanstad en J. van Splunter van
Oostzaan negatief ontvangen. Zij vrezen
nog meer milieu- en geluidsoverlast.

21 december
Het ijsbaanterrein in Wormerland

wordt bouwrijp gemaakt voor een wijk
van 114 woningen.

27 december
De bouw van het door architect Jan

Goedhart ontworpen kantorencomplex
naast de nieuwe Sociale Verzekerings
Bank (SVB) te Zaandam gaat in het
voorjaar van 2000 van start. Het nieuwe gebouw zal een stuk lichter en luchtiger worden dan het gebouw van de
SVB, maar wel goed passen bij de
omgeving.
Het Stationsgebied in Zaandam gaat
in de toekomst op de schop

27 december

13 december

Het dodenhuisje dat tegen Huize
Barkeloo te Krommenie was aangebouwd, is afgebroken. Het huisje deed

De Stichting Bescherming Oostzaans
Erfgoed (BOE) reikte de eerste jaarprijs uit aan het Oostzaanse echtpaar
Schouten. Zij knapten het in 1996

gekochte oude weeshuis aan het
Zuideinde op tot een waar 'paleis'.
Stichting BOE is van plan de prijs
jaarlijks uit te reiken aan Oostzaners
die het erfgoed van het dorp op een
'mooie' manier beschermen.

dienst als mortuarium in de tijd dat
hier een bejaardenhuis was gevestigd.
Huize Barkeloo, dat in 1743 werd
gebouwd als weeshuis, staat op de
monumentenlijst. Dat gold niet voor
het in de 19e eeuw aangebouwde mortuarium.

31 december
16 december
Terwijl in alle plannen voor het
Zaandamse stationsgebied het overdekte winkelcentrum Trefpunt wordt
gesloopt, laat de beheerder het
gebouw opknappen. Het wordt in tropische sfeer gebracht en zal vanaf de
heropening Saen Plaza gaan heten.

Van sloop wil de eigenaar niets weten.
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aan te leggen, is een grote teleurstelling voor de milieubeweging. Zij
bezinnen zich op een reactie.

13 januari
De van de kermis afgeleide straatnamen voor fase l van Saendelft zijn
door B en W van Zaanstad ingetrokken

in verband met het schrappen van de
bouw van deze fase. De straatnamen

zoals de Hobbelende Geit, Draaimolen
en Reuzenrad keren wellicht elders in
Saendelft terug. De straatnamen voor
fase 2 van Saendelft hebben betrekking op bouwstijlen in de Zaanstreek,
Limburg, Frankrijk en Mexico. Dit
sluit aan bij de bouwstijl van de

woningen en de school. Zo komt de in
Mexicaanse stijl gebouwde basisschool
aan het plein Zocalo te staan. In de
tweede fase zijn ook straten vernoemd
naar natuurverschijnselen zoals
Maneschijn, Schemerlicht en IJsblok.

13 januari
De straatnamen voor fase 2 van plan
Willis in Krommenie werden ook vastgesteld. Deze namen slaan op vissen
en insecten die in Willis voorkwamen.
Zo koos de gemeente Zaanstad voor
onder andere Akkerhommel,
Vijverloper en Elzenhaantje.

18 januari
Onderzoeksbureau Oranjewoud deed
een haalbaarheidsonderzoek naar een
overdekte kunstijsbaan in Zaanstad, en
kwam tot de conclusie dat de bouw en
exploitatie daarvan zeer wel mogelijk
rnoet zijn.

19 januari

Lezers van Dagblad Zaanstreek kozen
de meest verdienstelijke Zaankanters
van de afgelopen eeuw. Als politicus
werd Marcus Bakker gekozen. In de
categorie kunst en cultuur werd dit de
alt Aafje Heynis en bij het bedrijfsleven scoorde Albert Heijn als hoogste.
Krommenieër Jaap van Bergen, die

De in de Zaanstreek bekende fotograaf
en vroegere beheerder van Het
Weefhuis te Zaandijk, Wim Krijt is op
85-jarige leeftijd in zijn woonplaats
Almere overleden.

een halve eeuw actief was als voetbaltrainer werd nummer l in de categorie

De raad van State beslist snel of plan
Willis in Krommenie in zijn geheel

19 januari

mag worden afgebouwd. De bewonersvereniging Willis-Indijk vindt van niet.
Een aantal woningen staat volgens de
bewonersvereniging te dicht bij een tappunt van Molen Chemie, dat aan de
andere kant van de Nauernase Vaart te
Wormerveer staat.

28 januari
De uit 1622 daterende molen De
Ooievaar tussen de Julianabrug en de
Duyvisfabriek aan de Diederik
Sonoyweg te Zaandam wordt opgeknapt. De kap wordt gerestaureerd en
het lijf en de kap krijgen een nieuw rieten dek. Men hoopt de werkzaamheden
in april af te ronden.

20 januari
Het fietspad door het Westzijderveld is
van de baan. In de commissie stadsontwikkeling bestond geen meerderheid
voor het pad. B en W van Zaanstad wilden het pad wel aanleggen, maar ook in
het college was er tegenstand. In de
commissie was wel een ruime meerderheid voor de aanleg van een pad langs
het veld. Dat wordt in het bestemmingsplan opgenomen.

22 januari

Het gebouwtje Monumento Urbano is
een schip van bijleg

29 januari
De flat Pharus te Zaandam wordt zowel
aan de binnen- als de buitenkant gerenoveerd voor achttien miljoen gulden. De
Amsterdamse kunstenares/vormgeefster
Irene Wolfferts gaat de buitenkant
opknappen. Zij laat zich hierbij inspireren door de naam van het gebouw. Die
is afgeleid van een eilandje voor de kust
van Alexandrië waar zo'n driehonderd
jaar voor Christus een 120 meter hoge
vuurtoren stond - één der zeven wereldwonderen. Eigenaar van de Pharus,
woningbouwvereniging Saenwonen,
zegt dat de huren van de flats gelijk blijven. Wel wordt het aan het einde van dit
jaar mogelijk woningen in de Pharus te
kopen.
NB. De data boven de stukjes verwijzen
naar de dag van publicatie en daarmee
niet vanzelfsprekend naar de dag van de
gebeurtenis.

22 januari
Veel houten woningen in Assendelft zijn
niet te isoleren tegen vliegtuiglawaai.
Uit een onderzoek van projectbureau
Progis bleek dat de fundering daarvoor
vaak te licht is. Isolatie is wel hoognodig en bovendien verplicht in de zone

Culturele agenda

waarin Assendelft ligt. Bewoners die

hun huis willen verkopen moeten rekening houden met waardevermindering,
die zij kunnen verhalen op het
Schadeschap Schiphol. Die organisatie
beoordeelt schade als gevolg van het
vliegverkeer en adviseert over toekenning van vergoeding.
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15 en 16 april 2000
Nationaal Museumweekend.
Inlichtingen via de Zaanse VVV, tel.
075-6162221.

20 april - 3 september 2000

Molen De Ooievaar krijgt een nieuwe
'jas'

Monumento Urbano, de door de
Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen expositieruimte in de Zaandamse
wijk Westerwatering, krijgt een andere
bestemming. Het gebouwtje functioneerde niet volgens verwachting en kost
in onderhoud veel geld. B en W van
Zaanstad beraden zich op een andere
bestemming.

kundige. Museum 'Het Noorderhuis',
Kalverringdijk 17 (Zaanse Schans),
Zaandam. Openingstijden: di. t/m zo.
10.00-17.00 uur. Toegang: f 2 , - , 65+,
CJP en kinderen (4 t/m l l) f l,-.
Museumjaarkaart gratis.

l maart t/m 31 oktober 2000
"Kostelijke Kanten". Het jaar 2000 is
uitgeroepen tot internationaal textieljaar. Expositie van 18e- en 19e-eeuwse
kanten uit de omvangrijke collectie van
de heer Henk van der Zanden, kantdes-

"Tienduizend dromen". Voor kinderen
van 8 tot 108. Het Zaans Museum zit
vol objecten, ieder object heeft een
eigen verhaal en een eigen omgeving:
een vitrine, het depot, de studieplank
of de restauratietafel. Maar de museumomgeving is anders dan de oorspronkelijke omgeving van het object.
Bezoekers laten zich inspireren door
museumobjecten en droomomgevingen van kunstenaars. In het droomlab
kunnen zij tenslotte met behulp van
een digitale camera en een computer
een virtuele omgeving voor een object
bouwen. Zaans Museum, Schansend
7, Zaandam. Openingstijden: di. t/m
za. 10.00-17.00 uur. Zondag 12.0017.00. Toegang: f 10,-, 65+, CJP en
kinderen (4 t/m 12) f 6,-.
Museumjaarkaart gratis. Houders
Rabopas f 5,-.

21 t/m 31 oktober 2000
"Tussen zonnewijzer en atoomklok":
tijdmeters en kalenders uit vier millennia". Wisseltentoonstelling als een
verrassende verkenningstocht langs
diverse inventieve graadmeters waarmee onze voorouders de cycli van uur,
dag en jaar wisten te boekstaven: een
tijdlijn tussen macro- en microkosmos, tussen Ptolemeus en Copernicus,
tussen Ctesibius en Galileo, tussen
Julius Caesar en Paus Gregorius, tussen maanstonde en schrikkelseconde.
Museum van het Nederlands
Uurwerk, Kalverringdijk 3, Zaandam.
Openingstijden: dagelijks 10.00-17.00
uur.

6 mei 2000
Kunst- en antiek- en hobbymarkt.
Bloemenbuurt Oostzaan. 10.00-16.00
uur. Inlichtingen via de Zaanse VVV,
tel. 075-6162221.

13 mei 2000
Landelijke Nationale Molendag.
Inlichtingen via de Zaanse VVV, tel.
075-6162221.

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

GERARD WIJMA
v as t g o e dad v ie ze n

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

"Voor hout en nieuw"

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel
: 075 - 6 1 6 0 5 18
b.g.g : 0 6 - 5 2 92 54 28

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

**«

KLASSIEK.
EMMOPERN

VAN HOUT, PLAAT,
TU/NfCT7;ENZ.
Z0WÊLIN3RFNE
ALS l N ANDERE
ACHTERSLUISPOLDERRIJSHOUTWEG 3 ZAANDAM
TEL. 075-61 6422 -61 64225
FAX 075-6701265

HAUTMARKT
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 MS Wormer
Tel.
Fax

B O U W B E D R I J F

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

Postadres:
Postbus 130
1530 AC Wormer

Maakte iedereen zich maar zo druk...
Drukken is in deze tijd iets anders dan een drukpers aanen uitzetten. Als klant verwacht u duidelijk meerwaarde.
Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.
Door nauwe samenwerking met andere grafische specialisten.
Door ideeën en investeringen, die het beste uit mensen naar
boven halen. Door producten te maken, die zich onderscheiden.
In vormgeving, in druktechniek of in afwerking.

Vaak in alle drie tegelijk.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie

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

Zuiderhoofdstraat 70
Postbus 34
7560 AA Krommenie
Telefoon 075 - 627 62 70
Fax
075 - 627 62 22
ISDN
075 - 640 12 90

