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Inhoud
Joodse bedrijfspanden, jeugdherinneringen van Carry van Bruggen en Cor Bruijn, en diepzinnige
gedachten over bouwen en vervoer. Deze onderwerpen komen in dit nummer uitgebreid aan de orde.
Inmiddels wordt alweer druk gewerkt aan het volgende nummer dat een gezamenlijke uitgave wordt
van Anno en Met Stoom. Met het oog op Sail 2000 staat hierin de scheepvaart centraal. Omstreeks
eind augustus kunt u het maritieme nummer in de bus verwachten.

1547 Nostalgie is niet iets van deze
tijd. Evenmin als melancho-
lisch mijmeren over wat
geweest is. Ook de Zaanse
auteurs Carry van Bruggen en
Cor Bruijn hadden er veelvul-
dig last van. H.C. Dorpema
toont dat in zijn artikel aan de
hand van citaten overduidelijk
aan.

1549 De geschiedenis van de joodse
gemeenschap in de Zaan-
streek is vooral een ge-
schiedenis van kooplieden.
Pim Ligtvoet gaat in zijn arti-
kel nader in op een aantal
markante joodse midden-
standers in de vroegere
Zaangemeenten.

1553 Bouwen is direct gebonden
aan het vervoer van bouwma-
terialen. Het een kan niet zon-
der het ander. Dat die innige
relatie in het verleden van
verregaande invloed is
geweest, doet S. de Jong in
zijn bijdrage uit de doeken.

1558 In de rubriek Aanwinsten van
het gemeentearchief Zaanstad
aandacht voor de onlangs uit-
gebrachte videofilm over
Oostknollendam. Voorts
wordt tekst en uitleg gegeven
over de afdeling Audio
Visueel Materiaal van het
archief.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vr ienden van
het Zaanse Huis (1544),
Boekennieuws (1560), Kroniek
(1562) en de Culturele agenda
(1566).

Prijsvraag Zaanse pronkstukken
Denkt u nog even aan de prijsvraag die in de vorige Anno op de middenpagina's stond afgebeeld?
Herkende u de acht afbeeldingen van fraaie Zanse panden? De redactie is benieuwd naar uw kennis
van Zaans schoon. Oplossingen kunnen nog tot 15 augustus worden ingeleverd bij Henk Bouman,
Lagedijk 100, 1544 B J Zaandijk.

Reactie
In Anno 1961 van april, no 153, stond in het artikel over de sterrenbeelden in de Bullekerk dat de
Zaanlander in 1972 suggereerde dat er sterrenbeelden met een maan en andere hemellichamen op het
gewelf te zien waren. Dat voerde volgens de heer Jacobs wat te ver.
Bij het afkrabben van de oude verflaag door schilder Visser in 1972 kwam de halve maan weer te
voorschijn, boven de zuidoost-pilaar. Thans weer onder een grijze verflaag verdwenen.
In de notulen van Kerkmeesters d.d. 27 december 1828 lezen we "Regelmatig waren dan ook op eenen
blaauwen grond een menigte starren daar geplaatst, terwijl in het oosten een gouden zon met een men-
schenaangezigt hare stralen spreidde, terwijl aan de westzijde een gouden halven maan zigtbaar was."
Het gewelf is niet in de jaren 1833-'34 overgeschilderd maar in 1828 voor de somma van f 541,06.

G. van der Meij, Zaandam.

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:
Het Dampad te Zaandam, eind jaren veertig. In het derde huis
links, n r. 66, woonde Caroline Lea de Haan, beter bekend als
Carry van Bruggen. H.C. Dorpema gaat in zijn artikel nader in
op de jeugdherinneringen van de Zaanse schrijfster. (Foto
collectie W. Visser)
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Koninklijke onderscheiding voor Sikke de Jong
Op vrijdag 10 maart kreeg Sikke de Jong tot zijn eigen verbazing een koninklijke onderscheiding
opgespeld door wethouder P. Kroesen-van Gelderen. Het 'juryrapport' van de wethouder loog er
niet om. Zij had de nodige spreektijd nodig om de vele verdiensten en kwaliteiten van De Jong uit
de doeken te doen. Zo prees ze zijn
inzet om in de loop der jaren een
uitgebreide documentatie aan te
leggen van vrijwel alle historische
panden in de Zaanstreek. Via z i j n
vele publicaties en adviezen had hij
niet alleen geijverd voor behoud en
zorgvuldige restauratie, maar ook
voor verdieping van de kennis van
en aandacht voor de Zaanse bouw-
en wooncultuur. Hij geldt dan ook
als een door architecten en restauratie-
experts veel geraadpleegde vraag-
baak over historische, bouwkundige
onderwerpen.
De kersverse ridder nam de gele-
genheid onmiddellijk te baat om de , -^^^^^^ ^m ^^^^^^^^^K
wethouder ernstig toe te spreken over :'<U^^^^^f , lEü HÉ^^^^^^^HÉfliË;. r-
de noodzaak tot behoud van de
karakteristieke bebouwing van de
Hogendijk en omgeving. De Jong
vond het een vanzelfsprekende zaak
dat de gemeente op korte termijn
stappen zou ondernemen om Hogen-
dijk, Lage Horn en Krimp voor het
nageslacht te behouden. Zijn woorden
lijken succes te hebben opgeleverd.
Inmiddels heeft de gemeente
Zaanstad een voorbereidingsbesluit -
een eerste stap op de goede weg-
genomen om de buurt te behouden.

Ads Boumanprijs
Dit jaar wordt weer de tweejaarlijkse Ads Boumanprijs uitgereikt. De prijs van 1500 gulden wordt
toegekend voor een oorspronkelijke, nog niet gepubliceerde studie in de vorm van een artikel, of voor
een verrichte restauratieve prestatie. De studie moet van wetenschappelijke waarde zijn en een duidelij-
ke relatie hebben met het bouwen en wonen, werken en leven in de Zaanstreek. De restauratieve pres-
tatie is erop gericht om van een bestaand pand de historische waarde te behouden en/of te versterken,
een goed gedocumenteerd verslag is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de prijs.
Meent u hiervoor in aanmerking te komen of wilt u kandidaten voordragen voor deze prijs, dan graag
uw reacties naar de secretaris van onze vereniging: mevrouw H. van Zaane, Kalverringdijk 9, 1509
BT Zaandam.

Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
Bestuursmededelingen

Hogendijk, Krimp en Lage Horn
Zoals al eerder gemeld hebben we begin februari
van dit jaar bij het gemeentebestuur van Zaanstad
onze bezorgdheid geuit over het gebrek aan een
goed plan voor deze historisch interessante
Zaandamse buurt.
In maart jl. heeft een aantal leden van de werk-

groep Advies en Documentatie een boekje
samengesteld met niet alleen fraaie afbeeldingen
en plattegronden van hoe het er eens uitzag,
maar ook met suggesties voor behoud en terug-
winning van de historische situatie. Het boekje
doet ook een oproep aan de gemeente om een
visie te ontwikkelen voor deze unieke plek. Het
boekje werd gepresenteerd tijdens de onthulling
van de voorgevel van het gerestaureerde monu-
mentenpand op Hogendijk 9 en aangeboden aan
wethouder P. Kroesen-van Gelderen die aanwezig
was voor de uitreiking van de onderscheiding
aan de heer Sikke de Jong.
Ook aan de overige leden van het gemeentebestuur
is dit zogenoemde Groene Boekje overhandigd,
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evenals aan de raadsleden van de commissie
Stadsontwikkeling.
Het lijkt er op dat Zaanstad zich inderdaad het lot
van deze buurt aantrekt. Allereerst heeft de Dienst
Stadsontwikkeling een extern stedenbouwkundig
bureau opdracht gegeven een visie op het gebied te
ontwikkelen. Voorts heeft de gemeenteraad op 20
april jl. besloten tot het nemen van een voorberei-
dingsbesluit, hetgeen inhoudt dat - tot dat een
bestemmingsplan voor dit gebied is vastgesteld -
ongewenste ontwikkelingen kunnen worden tegen-
gehouden.
Inmiddels staan de ontwikkelingen niet stil; diverse
panden zijn of worden verkocht en een eerste plan
voorr een nieuwbouwproject is al ingediend.
We hopen dat de gemeente zijn rug recht weet te
houden. Wij volgen de ontwikkelingen met bijzon-
dere aandacht.

Verslag Algemene
Ledenvergadering
Vereniging van Vrienden
van het Zaanse Huis op 17
april 2000 in de Lutherse
Kerk in de Vinkenstraat
Zaandam.
Algemene mededelingen
Voordat de voorzitter Henk Bouman de vergade-
ring opent, geeft hij eerst het woord aan de kerk-
meester, de heer P. Meinen. Deze vertelt iets
over de historie van de kerk en vraagt de aandacht
voor het mooie houtwerk; de kerk is jammergenoeg
geen monument. Henk Bouman heet iedereen
welkom, en bedankt de heer Meinen.
Afberichten zijn ontvangen van René Prins,
Carla Rogge en Joop Knijnenberg.
Er zijn een kleine vijftig leden aanwezig.

Financiën
Penningmeester Piet Cordes licht het financieel
verslag 1999 en de begroting 2000 toe. De finan-
ciële positie is stabiel. Verheugend is het legaat
van f 2.500 dat de vereniging is geschonken.
Verder doet de penningmeester een verzoek aan
de leden om te wachten op de acceptgirokaart
voor de betaling van de contributie.
Een van de aanwezigen komt nog even terug op
de verzendingen van Anno. Voorzitter Bouman
legt uit wat het knelpunt is.
De kascommissie bestond dit jaar uit de heren
P. Bleeker en R. Vet. Ze hebben de boekhouding
gecontroleerd en goedgekeurd. De penningmeester
wordt onder applaus decharge verleend. Als
nieuw lid voor de kascommissie geeft de heer
Ozinga zich op. De heer Landgraf is reserve.

Jaaroverzicht 1999

Algemeen
Er wordt actief naar buiten getreden, en ook de
samenwerking met zustervereniging en gemeente
verloopt goed.

Plannen nieuw blad
Bart Leusink geeft uitleg over de plannen om
samen met ZIE, het Zaans Museum en het
Gemeentearchief Zaanstad één cultuur-historisch
blad te gaan uitgeven.
Dat heeft veel voeten in de aarde: er moet over
een naam gedacht worden, over de vormgeving
en over het samenstellen van een goede redactie.
Tevens moet de gemeente Zaanstad benaderd
worden, om via het onderwijs de jeugd erbij te
betrekken.De heer Ron Sman vraagt of Zaanstad
al medewerking heeft toegezegd. Dit is niet het
geval. Het begrotingstekort van f 30.000 moet
opgevangen door sponsors en gemeentelijke sub-
sidie. De heer Sikke de Jong vindt het jammer dat
Anno zal verdwijnen. Enkele leden geven te ken-
nen dat, als de plannen in een verder stadium zijn.
er nogmaals op een ledenvergadering over gespro-
ken moet kunnen worden

Hogendijk-buurt
Bij afwezigheid van Wim Wester informeert
Ge Sombroek de leden over de activiteiten rond
de omgeving van de Hogendijk. De gemeente
geeft de indruk dat ze werkelijk gaan nadenken
over het behoud van het historisch karakter van
de Hogendijk, het Krimp en de Lage Horn. Er is
een schets gemaakt voor een voorlopig plan en
dat is aangeboden aan het gemeentebestuur en
de politiek. Het is te hopen dat werkgroep
Advies en Documentatie gesprekspartners worden.
Ook de Kamer van Koophandel heeft zich achter
de plannen geschaard.

Zaanse Schans
Piet Verhoeven zet de huidige situatie van de
Zaanse Schans uiteen. Het probleem is dat de
bestuursvorm van het geheel gesplitst moet worden
in twee stichtingen, nl. Ontwikkeling & Beheer
en Vastgoed. Het blijkt dat de boedelscheiding
heel moeilijk is. Er is namelijk heel veel achter-
stallig onderhoud. Namens de cultuurhistorisch
hoek is de heer F. Wytema benoemd in de stichting
Ontwikkeling en Beheer en de heer P. Verhoeven
in de stichting Vastgoed.
Ter afsluiting van het jaaroverzicht staat Henk
Bouman nog even stil bij het feit dat Zaans Schoon
nu onderdeel uitmaakt van onze vereniging.

Rondvraag
De heer P. Bleeker vraagt of de Vrienden van het
Zaanse Huis ook iets met de Bartelsluis van plan
zijn. De heer Bouman vermeldt dat o.a. Stichting
Zaan en Dijk daarmee bezig is.

Sluiting
Na de rondvraag sluit de voorzitter het zakelijke
deel van de vergadering.

Na de pauze vertelt de heer Noud Vreezen,
directeur van de Stichting Welstandszorg Noord-
Holland, ons iets over 'Zin en onzin van wel-
standstoetsing bij stedelijke ontwikkelingen'. Hij
laat daarbij aan de hand van door hemzelf gemaakte
dia's mooie en harmonische bouwvormen in de
Zaanstreek zien. Maar hij heeft ook enkele plaatjes
van bebouwing waarvan het een raadsel is hoe
daar ooit een vergunning voor is afgegeven.
Welstandtoetsing is momenteel in de landelijke
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politiek een discussiepunt. Bij een aantal plaat-
jes, ook van buiten de streek, wordt duidelijk
hoe noodzakelijk goede voorschriften in bepaal-
de gevallen zullen blijven.
Bemoedigend in zijn relaas is Vreezen over de
samenwerking met het gemeentebestuur van
Medemblik. Daar wordt ruiterlijk toegegeven dat
(de dia's liegen er niet om) er in het verleden

Jaarverslag 1999 Vereniging
Vrienden van het Zaanse Huis
Algemeen
De activiteiten waren in 1999 vooral gericht op
vergroting van de werfkracht van onze vereni-
ging (nieuwe folder) en het (pro-)actief optreden
voor het behoud van belangrijke cultuurhistori-
sche objecten in onze streek. Dit in samenwer-
king met zusterverenigingen en in overleg met
gemeentelijke instanties.
Het bestuur vergaderde zeven maal; in de samen-
stelling kwam geen verandering.

Anno
Er verschenen weer vier kwartaalnummers met
informatie over de Zaanse historie, waarvan één
als gezamenlijk themanummer met Met Stoom.
De gesprekken over één Zaans historisch blad
met het bestuur van de Vereniging Zaans
Industrieel Erfgoed werden in de tweede helft
van het jaar geïntensiveerd.De insteek is te
komen tot een stichting, waarin ook het Zaans
Museum en het Gemeentearchief Zaanstad deel
uitmaken. De stichting zal als uitgever gaan fun-
geren. Hopelijk sluiten ook Gemeente(n) en de
andere historische verenigingen zich aan.
Onderwerpen van gesprek zijn verschijningsfre-
quentie, oplage en uiteraard het bijbehorende
kostenplaatje, maar ook de vraag hoe de jeugd
hierbij kan worden betrokken.
Een van onze leden heeft zich verdienstelijk
gemaakt met de voorbereiding van een complete
index van alle in Anno verschenen artikelen.

Zaans Schoon
Opvallende gebeurtenis was de integratie van de
Stichting Zaans Schoon binnen onze vereniging.
Bedoeling is niet alleen kritisch de plannen en
ontwikkelingen in de Zaanstreek te volgen, maar
daar ook alert, indien nodig, strijdbaar op te kunnen
reageren.Momenteel vormt het bestuur van onze
vereniging tevens het bestuur van de Stichting.
De uiteindelijke samenstelling van het bestuur
zal naar bevind van zaken worden vastgesteld.
Een aantal leden van het vorige bestuur van
Zaans Schoon is ter versterking toegetreden tot
de redactie van Anno en enkele werkgroepen.

Werkgroepen
P.R. en Activiteiten
- We waren vertegenwoordigd op een drietal

manifestaties met een verenigingsstand.
- Een goedbezochte 'molenavond' werd georga-

niseerd in de Nederlands Hervormde Kerk in
Krommenie.

- De aanschaf van een professioneel presentatie-
wandje met foto's en tekst werd geregeld.

fouten zijn gemaakt die voorkomen hadden kun-
nen worden. Er wordt door Medemblik nu nauw
samen gewerkt met de Stichting Welstandszorg.
Helaas konden we niet alle afbeeldingen zien
door een technische storing, maar de boodschap
was helder en zeer interessant.

Voorzitter bedankt de inleider hartelijk en wenst
de aanwezigen een wel thuis.

Meldpunt bedreigde Panden
- De honderdste melding werd geteld.
- Voor de afhandeling zijn de contacten met de

werkgroep Advies en Documentatie en met
gemeentelijke instanties ( Zaanstad en
Wormerland) van belang.

Advies en Documentatie
-Het behoud van het historische karakter van de

buurt Hogendijk, Krimp, Lage Horn werd tot
speerpunt van de activiteiten aangenomen.

-Verder werden voorbereidingen getroffen voor
het overnemen en toegankelijk maken van het
historisch archief van Zaans Schoon.

Overleg
Onder de naam Overleg Cultuurhistorie Zaanstreek
kwamen de voorzitters van de vier grootste vereni-
gingen en twee stichtingen regelmatig bijeen. Zo
houdt men elkaar niet alleen op de hoogte van de
gebeurtenissen binnen de eigen groep, maar
bepaalt men ook een gezamenlijk standpunt bij
ontwikkelingen daarbuiten. Zo gaven we een
gezamenlijke reactie op het rapport Ruimtelijke
Visie Zaanse Schans dat Zaanstad het licht deed
zien.Zeer vermeldenswaard is het feit dat een
drietal afgevaardigden van dit overleg actief
betrokken was bij een opvallend initiatief van
Zaanstad, nl. de totstandkoming van een
Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente.
Het overleg heeft een afgevaardigde in het platform
Kunst en Cultuur Zaanstad.

Zaanse Schans
Ook dit jaar is de totstandkoming van de uitvoerig
besproken, maar is de geplande nieuwe bestuurs-
vorm niet van de grond gekomen.In het bestuur
van de beoogde nieuwe exploitatiestichting hebben
de behoudsverenigingen een vertegenwoordiger.
Voorts zal onze vereniging nauw betrokken worden
bij het beheer van de historische panden.
Hiervoor zal worden opgericht de stichting
Vastgoed Zaanse Schans. Ons bestuurslid de heer
Piet Verhoeven is op onze voordracht aangewezen
als bestuurslid van de betreffende stichting, terwijl
een drietal leden van onze vereniging genoemd
is als deskundigen voor de commissie onderhoud.
Zorgelijk is het feit dat in het overleg met
Zaanstad vooral de uiteindelijke financiële rege-
lingen de oprichting van de nieuwe stichtingen en
de installatie van de nieuwe besturen tegenhoudt.

Overig
Het bestuur was vertegenwoordigd bij een contact-
avond van het N.C.M in Mercurius en een workshop
Welstand N.H. in het Zaantheater. Ons bestuurslid
de heer Wim Wester was ook dit jaar namens onze
vereniging en Stichting Zaans Schoon lid van de
Monumentencommissie Zaanstad.
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"Vrienden van het Zaanse Huis" avant la lettre

Carry van Bruggen.
Pastei van Herman Hana

uit 1925

door H.C. Dorpema

Wat Carry van Bruggen, de in Smilde geboren maar in Zaandam opgegroeide schrijfster, in haar
fantasie al vóór 1927 had laten gebeuren, is nu in werkelijkheid gebeurd: het pand Gedempte
Gracht 42, waar zo' n vijfenzeventig jaren "De Jager op de Gracht" gevestigd was, is eindelijk ge-
sloopt en vervangen door een nieuw winkelpand. Voor "Onze Mei", een bundel jeugdherinneringen
van schrijfsters, uitgegeven in 1927, schreef zij in het autobiografische verhaal "De drie deuren"
het volgende:

"En we kwamen aan het kleine synagoogje, en
het bleek van zijn kleine beetje aanzien nog te
hebben ingeboet. Het had nieuwe buren gekregen.
De laatste maal was zijn linkerbuur nog het oude
winkeltje van oude Klaasje, zoo'n ouderwetsch
kruidenierderijtje, waarvan de deur altijd open
stond en waar het naar pruimen, groene zeep,
petroleum en gemalen koffie rook, zoodat dan
ook die reuk van pruimen, groene zeep, petroleum
en gemalen koffie onverbrekelijk is verbonden
aan mijn meest gewijde herinneringen, en soms
nog in mij werkt als een aardbeving: uit de diepte
der jaren wordt dan een verzonken eiland
omhooggestooten, waar het bloeit van de liefste,
de zoetste emoties en devoties. Ik heb van dat
wonderlijk verband tusschen die emoties en den
reuk van oude Klaasjes winkeltje heel veel
geleerd. Het winkeltje was er nu niet meer, er
praalde een confectiefiliaal van het een of ander
hoofdstedelijk confectie-paleis, dat behalve
Klaasjes winkeltje en Klaasjes tuintje vol gouds-
bloemen en duizendschoon nog twee andere
kleine huisjes in één hap verslond - om ruimte te
hebben voor zijn breede, glanzende ruiten, glim-
mende toonbanken, glimlachende etalage-pop-
pen en hun levende evenbeelden binnen..."

Apekool
Het is duidelijk dat er hier, zoals zo vaak in het
werk van Carry van Bruggen, sprake is van
"Dichtung und Wahrheit". Omstreeks de vorige
eeuwwisseling, de tijd waaraan Carry refereert,
was op de Gedempte Gracht 42 een kruideniers-
winkel gevestigd, gedreven door Cornelis Ales
en zijn vrouw Cornelia Dorpema. Carry, die toen
nog als Caroline Lea de Haan door het leven

ging, was daar in de buurt van de synagoge nog
al eens te vinden. Lientje de Haan's vader, Izak
de Haan, was namelijk rabbijn van de Zaandamse
joodse gemeente en Lientje moest bijvoorbeeld
zondags naar "Het Joodsche School", die in een
lokaal bij de synagoge gehouden werd. Carry's
vader was daar de onderwijzer.
Met het tuintje bedoelde Carry waarschijnlijk de
kwekerij van Does, naast de winkel van Ales. In
haar roman "Eva" schreef Carry, dat de tuin wel
"Apekooi "genoemd werd, vanwege de apensnoeten
van de kinderen van Does. De winkelpaleizen
waarover zij spreekt, waren in het Zaandam van
1927 aan de Gracht nog niet te vinden. Hooguit
kon de winkel van Bischoff in de Westzijde als
zodanig bestempeld worden. Maar wie nu over
de Gedempte Gracht wandelt, zal moeten toege-
ven dat Carry een vooruitziende blik had!
Het verdwijnen van het oude, dorpse Zaandam
ging haar erg aan het hart. In hetzelfde verhaal
schrijft zij bijvoorbeeld:

"Er waren, sinds mijn vorig bezoek, alweer meer
bruggetjes gesloopt, watertjes gedempt, oude
huisjes opgeruimd, steegjes verwijd, slopjes
doorgetrokken, - en er werkte weer in mij die
wonderlijke verbazing dat dit nu allemaal zoo
maar kon, zoo maar mocht. Overal gebeurt het:
in de groote stad, waar ik later woonde, in het
dorp dat nu mijn woonplaats is, en ik vind het
niet prettig - want gelijk velen die "uiterst-links"
zijn op het gebied der gedachte, ben ik tegelijk
"uiterst-rechts", in de hoogste mate behoudend,
op het gebied van techniek en verkeer -, maar
alleen in het stadje mijner kinderjaren wekt het
in mij die verontwaardigde verbazing, dat het
zóó maar mocht, en zóó maar kon"...
... "Het spijt mij dat er autobussen zijn, en dat de
wegsloot is gedempt over de Mallegatsluis, en
dat je geen honderd vijftig molens meer ziet van
den steiger bij "De Waakzaamheid", en dat
Klaasje Berg op het Oostzijderkerkhof ligt, tenzij
het Oostzijderkerkhof al vol mocht zijn... en zoo
zijn er heel veel groote en kleine spijtigheden,
waarvan de troostrijke zijde deze is, dat ze ons
het scheiden uit deze wereld wellicht vergemak-
kelijken zullen, omdat het toch al niet meer onze
eigen wereld is, waaruit we scheiden moeten..."

Het is duidelijk dat Carry een grote liefde koes-
terde voor het Zaandam uit haar jeugd, waar ze,
als joods meisje, toch ook vele kleine pesterijen
had moeten ondergaan. Zo'n honderd jaar gele-
den was men namelijk ook aan het Zaantje niet
zo aardig voor een joods meisje, zoals blijkt uit
veel van haar werk, dat eigenlijk altijd autobio-
grafische elementen bevat.
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De winkel van Ales,
de synagoge en de oude

Christelijke school.

In dit verband kunnen de romans "Breischooltje",
"De Verlatene" en "Het huisje aan de sloot"
genoemd worden. In deze boeken die aan het
einde van de negentiende eeuw spelen, gebruikte
Carry van Bruggen het Zaandam uit die tijd als
achtergrond voor haar verhaal, evenals zij dat
bijvoorbeeld deed in het aangrijpende korte ver-
haal "Van een kind" (1) .

Wormerveer
Cor Bruijn deed dat net zo met het Wormerveer
uit zijn jeugdjaren, in boeken als "De zaadsjou-
wers", "Een zakkennaaier grijpt naar het
geluk"en de Keteltjesboeken voor de jeugd. Cor
Bruijn, die omstreeks 1955 vond, dat het
Wormerveer uit zijn jeugdjaren het mooiste plek-
je op aarde was, en in "Wijd was mijn land" (2)
schreef: "Toen! Nu niet meer. Een niets ontzien-
de geest van verkeerde zakelijkheid heeft er veel
verknoeid". En: "Nog onlangs liep ik na lange
tijd weer eens door de Zaandamse Westzij. Welk
een aanblik! Welk een geesteloze, stijlloze
bouwsels naast elkaar! Hoe is het mogelijk, dat
een volk zó het gevoel verloor voor wat tegelijk
praktisch, goed en schoon is!".
Het is maar goed dat Carry en Cor niet meer
zien wat er anno 2000 van gemaakt is...

De eerlijkheid gebiedt natuurlijk te zeggen, dat
zoals het was, het ook niet blijven kon. Aan de
met de armoede verbonden dikwijls zeer slechte
huisvesting en hygiënische toestanden moest een
einde komen en de economische groei om dat
mogelijk te maken, stelde ook zo zijn eisen,
waardoor veel schilderachtigs gedoemd was te
verdwijnen. En laten we niet vergeten dat er in
1900 vijf miljoen Nederlanders waren en nu
bijna zestien, die allemaal onderdak moeten heb-
ben en liefst wat meer ruimte dan toenmaals.
Alleen denk je dan wel eens: is er niet te veel en
te vaak op de kosten beknibbeld, had het niet
wat beter, wat mooier gekund?

Vaatjesman
Het lijkt misschien wonderlijk, dat zowel Carry
van Bruggen als Cor Bruijn hun kindertijd en de
buurt waarin zij opgroeiden, zo idealiseerden, Zo
goed waren zij het in onze ogen namelijk niet
gewend. Cor Bruijn vertelt dat bij harde wind
het zeil (dat is de vloerbedekking) in de woonka-
mer bol stond vanwege de tocht en dat men voor
water afhankelijk was van de regenbak, waarin
soms een tijdlang dood gedierte rond dreef.
Carry woonde aan het Dampad bij de stinkende
Dampadsloot, waar de vaatjesman met zijn
schuit tweemaal in de week de poepvaatjes
kwam ophalen. De beide gezinnen hadden het
bepaald niet breed, al kon het veel erger en het
was nog een wonder, dat de twee begaafde kin-
deren een onderwijzersopleiding konden volgen.
Die opleiding was voor kinderen uit het milieu
van Cor en Carry toenmaals het hoogst haalbare.
Waarschijnlijk komt die idealisering wel (en dat
geldt denk ik voor ons allemaal), doordat onze
jeugd, waar we toch zo nu en dan met een zeke-
re weemoed naar terug verlangen, zo onverbre-
kelijk verbonden is met het leefmilieu, waarin
wij opgroeiden. Carry van Bruggen zegt het zó:
"Omdat het kind ...al het zijne, het eigene, van-
zelfsprekend vindt, daarom blijft ten opzichte
van alles wat uit de kinderjaren stamt, het gevoel
dat het zóó moet en anders niet kón zijn..."
En Cor Bruijn schrijft, dat de jeugd slechts het
heden kent en niet het verleden en de toekomst.
Later komt dan: "Pijn om het vertrouwde, dat
wegzinkt. En verlangen om iets terug te krijgen,
wat verdwenen is".

Gedenkteken
Het heeft mij deugd gedaan, dat er enige tijd
geleden eindelijk een gedenkteken in Zaandam
is opgericht om de herinnering aan Carry levend
te houden (3). Alleen vind ik het spijtig dat het
niet in de vorm is zoals bijvoorbeeld het monu-
ment voor Herman Gorter in de Bergense dui-
nen. Een in brons gegoten kopje of een bas-relief
op de Gedempte Gracht bij de voormalige syna-
goge zou ik wel zo mooi gevonden hebben. En
hetzelfde geldt voor het gedenkteken in
Wormerveer, waar nu het beeld van Keteltje op
z'n kop in de roeiboot ons aan Cor Bruijn moet
herinneren. Zouden Carry en Cor de beelden
mooi gevonden hebben? Maar ja, nu ik dit neer-
schrijf bedenk ik mij dat ik misschien ook
alweer te veel aan vroeger denk... hoe toen aan
zo'n monument vorm werd gegeven.

Volledigheidshalve: Cornelis Ales en zijn
vrouw Cornelia Dorpema, dezelfde waarover
Rob Kooijman schreef in zijn boekje
"De burger in de huid van een ander" werden
niet begraven op het Oostzijderkerkhof. Zij
overleden resp. in 1925 en 1917 en werden dus
op de nieuwe begraafplaats aan de Zuiddijk te
ruste gelegd.

Noten:
1) Opgenomen in "Tegen de dwang", een keuze uit
de verhalen, in 1981 uitgegeven door E.M. Querido.
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"De verlatene", "Het huisje aan de sloot" en
"Eva" werden in 1980 opgenomen in een
bundel van vijf romans die eveneens uitgegeven
werd door Querido. "Breischooltje" uit 1910
is door de naturalistische stijl voor heden-
daagse lezers minder toegankelijk.
Van genoemde boeken is alleen "Eva" nog
verkrijgbaar.

2) Een keuze uit een zestigtal artikelen die in de
jaren 1954-'56 gepubliceerd werden in "De
Zaanlander". Uitgegeven bij Callenbach in
Nijkerk. De boeken van Cor Bruijn zijn alleen
tweedehands te koop.

3) Op bladzijde 1431 van Anno 148 staat een
afbeelding van het monument.

In het pand pand pal
rechts naast het houten
huisje met de klokgevel
begon les Löwenstein in
1939 zijn Meubelhuis
Centrum aan de Zuiddijk.
Opname uit 1961. (Foto
gemeentearchief Zaanstad)

Langs joodse bedrijfspanden in de Zaanstreek (1930-1950)
door Pim Ligtvoet

De geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Zaanstreek is vooral een geschiedenis van koop-
lieden. Man en vrouw, arm of bescheiden levend, een enkele keer vermogend. Met de doorwerking
van de wettelijke gelijkstelling en de industrialisering kwamen er ook joodse ambachtslieden,
arbeiders, fabrikanten, huishoudsters, leraren, dokters, auteurs. Veel herinneringen zijn echter met
winkel- en bedrijfspanden verbonden. Ook pijnlijke herinneringen. Zaandam was de eerste
Nederlandse gemeente van waaruit de joodse burgers werden verdreven (17 januari 1942); 60 %
van de rond driehonderd Zaanse joden werd vermoord; velen van de teruggekomenen emigreer-
den. De Duitse bezetting maakte de bedrijven pas in onderscheidende zin 'joods': in juli en augus-
tus 1940 waren er anti-joodse acties tegen de winkels van Vet, Drilsma-textiel, Snoek, Pais en
anderen. Eind oktober 1940 moesten alle joodse zaken zich als 'joods' laten registreren. In maart
1941 moesten ze een niet-joodse bewindvoerder hebben. In augustus werd men verplicht al het
geldvermogen over te maken naar de Liro-roofbank. Vaak was liquidatie het gevolg. In dit artikel
ga ik langs een aantal voormalige joodse winkel- en bedrijfspanden. Daarna beschrijf ik kort het
lot van enkele families, (l)

Een routebeschrijving
Zaandam vormde het centrum van de gemeen-
schap. Rijwiel- en radiohandel 'Handelshuis
Czaar Peter' van Joseph ('Jos') Pais zat in het
prachtige pand Hogendijk 28, op de kruising
met de Czaar Peterstraat; nu Lembas. Zijn
broer Levi ('Loe') Pais verkocht even verder, op
nr. 30, in 'Magazijn de Kogge' scheepsbeno-
digdheden; nu Luke-TV. Verderop aan de
Hogendijk vond je de uitdragerijen van de vod-
denkooplui Meijer Smit (nr. 52), Simon de Jong
(nr. 66) en Willem Smit (nr. 94-95). De laatste
twee hadden kinderrijke gezinnen. Nr. 66
bestaat nog. Op nr. 50 was tot 1925 een kosjere

slager, eerst Van Praag, daarna Reindorp. Een
telg van de Van 77z//>i-slagersfamilie, Saartje,
was getrouwd met de al even Zaans-joodse
Nathan Peereboom, die een groentewinkel had
op Dampad 33; met het pad mee afgebroken.
Een andere Van Thijn, Barend, verkocht brood
in de Klauwershoek, Noorderkerkstraat 4, nu
bioscoop 't Saentje. Bakkerij Mars, - Floortje
de Jong van de Hogendijk was met Cornelis
('Kees'?) Mars getrouwd - zat op Oostzijde 105,
t.o. de Eendrachtstraat; al lang verdwenen.
Midden op de Burcht, Zuiddijk 55, begon
Isidoor ('les') Löwenstein in 1939 zijn
Meubelhuis Centrum.
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In de Burchtgalerij zaten eind dertiger jaren op
nr. 28 de schoenmakerij van de Führers, Duitse
vluchtelingen, en op nr. 34 De Kromme met
manufacturen. In de loop van 1945 begon Barry
Vollmann-Petersen met haar man hier de parfu-
meriezaak 'Maria Barbara'; Jos Pais vestigde in
nr. 28 een elektriciteitszaak.

De royaal gevulde etalage
van juwelier Vet, sinds
1911 gevestigd aan de
Gedempte Gracht nr. 16.
Opname uit 1933. (Foto
gemeen tearch ie f Zaan stad)

Op de Gedempte Gracht was sinds 1 9 1 1 op nr.
16 goud- en zilverwinkel 'Salomon L Vet & Zn.'
gevestigd. Op nr. 18 was tot 1922 kosjere slager
Meijers. Lang was de markt aan het begin van de
Gracht. Voor de oorlog was tweederde van de
marktkooplui, en nog meer van de venters op
straat, joods. Zij waren vooral afkomstig uit
Amsterdam. Voorbij de synagoge (nr. 40) was op
nr. 56 schoenmakerij Jacob Drukker, en aan de
overkant, op nr. 95, Abraham Drilsma in huis-
houdelijke artikelen; op nr. 93 was zijn vader in
1912 begonnen. Rond 1950 zou les Löwenstein
zijn Meubelhuis op nr. 51 vestigen. Nr. 95 werd
een steeg, nr. 51 week voor V&D.
Stoffenhuis (Jacques) Snoek was aan het begin

De Gedempte Gracht, nrs 89, 91 en 93. In het geheel rechtse pand (nr. 93)
startte Drilsma in 1912 een winkel in huishoudelijke artikelen, opname uit 1970.
(Foto gemeentearchief Zaanstad)

van de Westzijde, nr. 18, nu ijssalon Goemans;
na de oorlog vestigde hij zich boven nr. 19.
Abrahams broer Benjamin Drilsma had vanaf
1935 een textielzaak op Westzijde 25, nu VSB-
bank; hij verhuisde in 1938 naar Damstraat l, nu
Bristol. Salomon Vet begon met zijn zoon Wolf
in 1902 naast juwelier L. Koster'van 1864'
(nr. 46) op de 'Fluwelen Westzijde' op nr. 48 een
tweede goud- en zilverzaak, tot 1932. Twee
Duitse vluchtelingenfamilies, Lewkowicz met
een confectieatelier en Geisenheimer met een
bijouterieënatelier, zaten middenjaren dertig op
Westzijde 54a, boven bakkerij Grauwelman, en op
108a. les Löwenstein ging met zijn meubelzaak
rond 1964 naar Westzijde 97, nu Boeldag.
Terug, aan de deftige Botenmakersstraat, waar
voor de oorlog dokters Eisendrath (nr. 108, later
het Boddaertcentrum) en De Leeuw, en lyceum-
leraar Koperberg woonden, hadden de Duitse
vluchtelingen Erich en Hertha Poppert op nr. 6
een dameshoedenfabriek - het onlangs afgebroken
jongerencentrum Drieluik - en hun woonhuis (nr.
68). Dat woonhuis staat er nog, evenals het
fabriekje en winkel van Hein Petersen uit Hamburg,
'Paree Parfumerie', aan de Herengracht nr. 16.

De belangrijkste fabriekseigenaar, bouwer van een
internationaal concern (IFF), was Levi Schwarz
van de essencefabriek Polak & Schwarz. Het
complex heeft op een wit gebouw bij de
Vaartkade na, waar het beeldje van de Zaans-
joodse schrijfster Carry van Bruggen staat,
plaatsgemaakt voor de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) aan de Provincialeweg.

Er was meer dan Zaandam. In de Zaanbocht van
Wormerveer bevonden zich de winkel in huishou-
delijke artikelen van Moz.es Snoek, Zaanweg 73, en
de winkel in scheepsbenodigdheden van Abraham
Pais op nr. 29, met op nr. 11 het magazijn. Beiden
waren familie van hun Zaandamse naamgenoten.
Op nr. 25, achter, was een cosmetica-fabriekje van
H ij man Van Praag-Sigaar, en om de hoek, in de
Goudastraat l, schoenmaker Simon de Jong jr., uit
Zaandam. Dat laatste pand is er niet meer.
In Zaandijk was op Zaagselpad 2 Judikje van Thijn 's
winkel in papier en ansichtkaarten - van oudsher een
kosjere slagerij.
Nog bestaand zijn in Oostzaan Kerkstraat 7 (o.a.),
waar haac en Rachel Schuitevoerder manufacturen
aan huis hadden; in Koog a/d Zaan Lagedijk 23,
waar Jozef Brille slijper, ook tot 1942, thuis een
zaak had, en de Zaandammerstraat 12 in Wormer,
tot in de jaren zestig de manufacturenwinkel van
Herman Duis.

Enkele families: Vet, Pais, Petersen
Salomon Izak Vet (2), (Zaandam 1837), zilver-
smid aan de Oostzijde l l, was getrouwd met
Judith van Thijn, uit het Zaanse slagersgeslacht.
Er kwamen acht kinderen. In 1902 opende hij
met zoon Wolf een tweede zaak aan de
'Fluwelen' Westzijde. Zelf verhuisde hij in 1911
naar Gedempte Gracht 16, waar zoon Arnold de
leiding zou krijgen. In 1932 gingen beide zaken
op in een vernieuwd pand aan de Gracht, met
twee woningen boven een grote winkel.
De firma Vet was bekend. Zij maakte zilveren
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Oostzijde II, geheel links, waar zilversmid Salomon Izak Vet tot 1911 zijn winkel had. Opname
uit 1960. (Foto gemeentearchief Zaanstad)

miniaturen van de Bullekerk (1908), het Czaar-
Peterhuisje (1910/11), de eerste Albert Heijn-
winkel, molens enz. De kleine Bullekerk was
een gift van Zaandam aan koningin Wilhelmina,
het huisje een present voor tsaar Nicolaas II (3).
Ook in de etalage aan de Gracht schijnt zo'n
huisje te hebben gestaan.
Arnold Vet trouwde in 1922 met Betty Weinberg
uit Groningen; in 1923 werd een dochter gebo-
ren, Julie Rika. Wolf Vet was getrouwd met
Rebecca Meijers, van de slagersfamilie; na haar
overlijden in 1924 hertrouwde hij met een jonge-
re zuster van Betty Weinberg, Engeltje of
'Lientje'. In maart 1940 stierf Wolf. <Arnold Vet
was lid van het synagogebestuur, zoals ook zijn
voorvaderen waren geweest. Julie ging naar het
Zaanlands Lyceum; op l september 1941 werd
haar schriftelijk de toegang ontzegd. Het was in
de (onteigende) winkel van Arnold Vet, waar de
joodse Zaandammers vanaf 15 januari 1942 kon-
den opgeven dat zij niet in staat waren vanwege
ziekte twee dagen later uit Zaandam te vertrek-
ken. Op sabbat 17 januari moesten ook de fami-
lies Vet de huissleutel en lijsten met alle bezittin-
gen aan een Zaandamse politie-beambte afgeven.
Anderhalve maand na het gedwongen vertrek
werd er in het huis aan de Gedempte Gracht
ingebroken. De Duitse plunderinstantie
'Einsatzstab Rosenberg' werkte in Zaandam
traag.

Arnold en Betty Vet konden, vermoedelijk door
het contact met de Joodse Raad, deportatie uit
Amsterdam tot eind augustus 1943 uitstellen. Zij
werden op 3 september 1943 in Auschwitz ver-
gast. Engeltje Vet dook wellicht onder. Zij ging
vijf maanden later op transport naar Auschwitz
en werd er op 28 januari 1944 vermoord. Julie

was toen al dood. Op maandag 24 mei 1943 had
ze een oproep voor Duitsland gekregen. Ze
schreef op die dag aan haar trouwe school-
vriendin Annie de Beurs. 'Ik ben er niet eens zo
erg van geschrokken dat ik een oproep gekregen
heb want ik had me er al op voorbereid toen ik
gister van een kennis hoorde dat de lijsten naar
belangrijkheid geschrapt waren. Toen wist ik wel
dat het niet anders kon dat de eerstejaars
geschrapt waren'. Julie was eerstejaars verzorg-
ster in een tehuis voor joodse kinderen, waar
velen werkten (4). Samen met ruim drieduizend
andere joden werd ze op l juni uit Westerbork
naar Sobibor gevoerd en op 4 juni 1943 vergast,
19 jaar oud. Het was de dag met het grootste
aantal Zaanse slachtoffers, zestien. In het Zaans
Lyceum wordt Julie Vet op een plaquette her-
dacht, samen met de overige omgekomen (jood-
se) leerlingen en leraren.

De straathandelaar in oud touw en leer Aron
Pais, Portugees-Israëlitisch, kwam in 1896 uit
Harlingen naar Zaandam. Hij trouwde met de
Amsterdamse Rebecca Blitz. Acht kinderen wer-
den volwassen. Vier van hen werden bekend als
winkelier. Joseph of Jos, de oudste, trouwde met
Sientje Broekman uit Amsterdam. Ze kregen
twee kinderen, dochter Henderine (' Henny') en
zoon Aaron ('Arie'). Jos' winkel op Hogendijk 28
viel op door originele reclames. Het Zaans
Namen Lexicon geeft er twee: 'HET IS MIS
schien de juiste tijd uw fiets op te knappen'
(1927) en 'KIND ZOEK niet langer, kom even
naar Pais' rijwielhandel' (1929) (5).
Jos Pais was in de laatste jaren voor de verdrij-
ving voorzitter van het synagogebestuur. Levie
('Loe') Pais trouwde met Ennie Rood uit
Amsterdam. Hij nam, later samen met Benjamin,
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de zaak van zijn vader over. Loe stond bekend
om zijn humor. Hij deed veel zaken met hout-
handel William Pont. Abraham ('Bram') Pais
trouwde, evenals Benjamin, een vrouw uit
Harlingen. Benjamin trouwde met Sara Boas,
Bram met Grietje Drilsma, van de Zaandamse
winkeliersfamilie. Bram en Grietje kregen drie
kinderen: Rebecca ('Betty'), Ada en Aaron
('Ronnie'). Midden dertiger jaren verhuisden ze
naar Wormerveer, Zaan weg 29. Abraham had
het tagrijns-beroep van zijn vader en zijn broers
Loe en Benjamin. Ook sloopte hij de gashouder
van Wormerveer. Men vertelt dat hij in de oorlog
sloepen opkocht van getorpedeerde schepen om
ze voor hergebruik te verkopen.

De Zaandamse leden van de familie moesten op
17 januari 1942 met achterlating van alles, op
datgene wat men kon dragen na, naar
Amsterdam. Op 4 juni 1943, dezelfde dag als
Julie Vet en nog veertien andere Zaankanters,
werden Aron Pais (77) en Rebecca Pais-Blitz
(69) in Sobibor door vergassing omgebracht.
Een week later werd hun schoondochter Sara
Pais-Boas met de drie kinderen Rebecca,
Gabriël en Dina in Sobibor vergast; zij zaten in
het verschrikkelijke 'kindertransport' van 8 juni.
Benjamin, gescheiden van zijn gezin, ging met
de laatste Nederlandse trein naar dit
vernietigingskamp, waar hij op 23 ju l i 1943
werd vermoord. Abraham Pais en zijn gezin -
de kinderen moesten van school - bleven in
1942 en 1943 in Wormerveer wonen, waar de
joodse burgers op 22 april 1942 hadden moeten
vertrekken. Begin 1944 moesten ook zij gaan.
Zij werden op 28 januari in Auschwitz omge-
bracht, op dezelfde dag als Engeltje Vet-
Weinberg. De jongste Pais, Adam (1917), zat in
dezelfde trein van 3 september 1944 naar
Auschwitz als Anne Frank. Hij bezweek vlak
voor de bevrijding, op 14 april 1945, in
Mauthausen-Ebensee.

Jos en zijn gezin doken onder in de
Wieringermeer en overleefden. Ook Levie en
Ennie, zoals de andere kinderen Pais, overleefden.
Het echtpaar kwam vanuit Amsterdam in
Westerbork, maar wist tot het eind van de oorlog
in Westerbork te blijven. Bij terugkomst uit de
onderduikplek bleek Jos' winkel aan de
Hogendijk leeggeplunderd. De inventarislijst was
zoek en Pais kreeg geen schadevergoeding; wel
enige hulp van de organisatie 'Nederlands
Volksherstel'. Hij begon een elektriciteitswinkel
op Zuiddijk 28, later voortgezet door zoon Arie.
Jos Pais werd lid van het voorlopige bestuur van
de joodse gemeente, later voorzitter. Levie en
Ennie Pais keerden op 8 juni terug naar
Zaandam. Ze begonnen hun zaak weer, op
Hogendijk 30.

Jacob Willy Heinrich ('Hein') Petersen (6) was
een van de eerste Duitstalige vluchtelingen die
na het aan de macht komen van Hitler naar de
Zaanstreek kwam. Niet allen bleven. In Oostzaan
bijvoorbeeld boden verschillende 'doorgangshuizen'
onderdak aan wel 75 vluchtelingen, die vaak
verder trokken (7).
Bij het uitbreken van de oorlog waren er rond

140 vluchtelingen, met name in Zaandam. Velen
hadden een zaak, verschillenden waren gemengd
gehuwd. Hein Petersen (Fahrenkrug im
Holstein, 1895) was gehuwd met de joodse
Johanna ('Henny') Stock uit Hamburg (1888).
Henny Stock was literair begaafd; ze schreef
boeken en toneelstukken. Zij kregen twee dochters:
Barbara ('Barry') (1924) en Constanze ('Conny')
(1927). Hein was fabrikant van Reform-artikelen
en parfumerie in Trittau bij Hamburg. Hij gaf
een blad uit ter verspreiding in Reformzaken:
'Die Gegenwart'. Hein Petersen was Esperantist
en sociaal-democratisch georiënteerd. In april
1933 werd hij in Berlijn ontboden. In plaats
daarvan ging hij naar Amsterdam. Waarschijnlijk
via connecties met burgemeester Ter Laan vond
hij een woning in Zaandam. In september 1933
volgden vrouw en dochters. Barbara zat met
Julie Vet op de 'deftige' School 9 -
Stationsstraat, nu SVB-kantoor. Petersen begon,
zoals ook andere vluchtelingen, bij Polak &
Schwarz, maar had al gauw een cosmetica-
fabriekje aan de Herengracht 16. De eerste zeven
jaar was de winkel 'Chez Paree' aan huis, als
laatste aan de Frans Halsstraat 54. Het merk
Paree was goed bekend in Zaandam. Een latere
slogan luidde: 'Heerengracht 16, ga mee naar
Paree, voor Melparee' (een handcrème).

Joden dienden vanaf 10 mei 1940, tot aan de
capitulatie, binnen te blijven. In juli 1940 moesten
niet-arische vreemdelingen zich melden bij de
politie. Zo ook mevrouw Petersen-Stock. Op 28
mei 1941 opende Hein Petersen, samen met S.
Goezinne, een echte winkel aan de Dam nr. 22 -
nu zij-ingang van de Rozenhof. In augustus
1941 werd hij als politiek vluchteling gezocht,
nu rechtstreeks door de Gestapo. Hij kwam in
Scheveningen, daarna in een gevangenis in
Keulen. Barbara werd in september 1941, als
'Mischling', van de avond-HBS gestuurd; Conny
zat op de joodse ULO in Amsterdam. Op 25
november 1941 verloor Henny Petersen-Stock,
als alle Duitse vluchtelingen, haar Duitse natio-
naliteit. Op 5 december 1941 werd een bepaling
uitgevaardigd dat alle niet-Nederlandse joden
vrijwillig dienden te emigreren.
Naar Westerbork? Naar Vught? Naar Amsterdam?
Naar Duitsland?
Toen het verhuizingbevel voor Westerbork op 14
januari 1942 binnenkwam, zat Hein Petersen
nog gevangen. Zijn vrouw was ziek en doodop
van ellende. Barry (16) ging alleen naar juwelier
Vet, waar vier heren van de Joodse Raad achter
de toonbank zaten, om te zeggen dat haar moeder
ziek was en haar vader weg.
Hein kwam in de weken na 17 januari 1942 vrij.
De familie kreeg drie dagen uitstel om alsnog
naar Amsterdam te kunnen verhuizen - niet naar
Westerbork. Vanuit Amsterdam zette Hein zijn
Zaandamse bedrijf zo goed mogelijk voort. Hij
liet tijdens de oorlog regelmatig een kleine
advertentie in de krant zetten met de tekst: 'de
mens is taai'.
De samenwerking met Goezinne werd niet
voortgezet. Na de oorlog begon hij de verkoop
aan de Herengracht 16. Barry Petersen opende
met haar man Gert Vollmann een parfumerie-
zaak in de Burchtgalerij nr. 34.
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De na de oorlog herstelde syna-
goge aan de Gedempte Gracht,
nr. 40. (Foto gemeentearchief
Zaanstad)

Noten:
(1) Basisinformatie komt uit de 'Gegevens van de
verdreven joodse gemeenschap van de Zaanstreek
(1930-1950)' van Pim Ligtvoet i.s.m. Wijnand
Takkenberg, Zaandam april 1999, 95p. Een aantal
gegevens heb ik hier vervolledigd of gecorrigeerd

(2) Vgl. drs. P.H. Heere, Fragmentgenealogie van
de joodse goud- en zilversmeden-familie Vet
(Zaandam), in: MEDEDELINGENBLAD voor de
afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse
Genealogische Vereniging, nr. 15, sept. 1993. En:
Het geslacht Vet, in: MET STOOM, Tijdschrift
van de Vereniging tot Behoud van Monumenten
van Bedrijf en Techniek in de Zaanstreek, nr. 14,
juni 1993. De verwijzingen dank ik aan Bob
Kernkamp, gemeentearchief Zaanstad

(3) Vgl. Peter Roggeveen in Dagblad Zaanstreek
van 29.10 (vorstinnen) resp. 22.10.1999 (burge-
meesters)

(4) Mededeling januari 2000 mevr. A. Doves-de
Beurs, Zaandam, die een kopie van de brief ter
beschikking stelde; Presser I, p. 313

(5) D. Kerssens, Zaans Namen Lexicon, A.V.O.
Westzaan 1998, p. 202

(6) Veel informatie stamt uit gesprekken met
mevr. B. Vollmann-Petersen en haar echtgenoot

(7) Met dank aan de heer J. Brinkhuijsen, Oostzaan

Gedachten over bouwen en vervoer
door S. de Jong

Het vervoer van grondstoffen voor bouwmaterialen en gerede producten voor bouwwerken was
altijd een belangrijke factor en heeft vaak ook grote invloed gehad op een bouwwijze. Dat wil zeg-
gen: de beperkte mogelijkheden die men had om zulke zaken in vroegere tijden te vervoeren. Er
waren heel lang nog geen verharde wegen - slechts zandpaden. Zware lasten over land met
(ossen)karren waren niet mogelijk. Alleen in perioden met ijs en sneeuw konden sleden die door de
mensen zelf werden getrokken, worden ingezet voor het vervoer. Maar in zulke tijden was het ver-
voer per boot over water dan weer niet mogelijk. En dat was in oude tijden altijd het belangrijkste
medium om materialen van een bepaalde bron naar een bouwwerk te vervoeren.

Steen
Vanaf de tiende eeuw kwamen her en der in onze
noordelijke gewesten ontginningen op gang. De
zee werd door dijken afgesloten en er werden
sloten gegraven om het water af te voeren van de
te ontginnen woeste gronden. Daar werden
parochies gesticht en ontstonden de latere streek-
dorpen. Veelal werd als eerste en als veilig
onderkomen voor de ontginners een kerk
gebouwd. De dikke muren van deze romaanse
kerken met de hoog geplaatste vensters, dichtge-
maakt met geolied perkament, benadrukten de
geborgenheid ervan. Zowel in Noord-Holland
(Velzen, West-Friesland, Oosterland op
Wieringen) als in Friesland (de dorpen vanuit de

toen belangrijke handelshaven Dokkum) werden
deze tuf stenen kerken gebouwd. Zij vervingen
sinds de tiende eeuw de eerdere en minder veili-
ge kerkjes in vakwerkconstructie gemaakt, de
zgn. houten kerkjes. Het vulkanische materiaal
tufsteen kwam uit het Duitse Eifelgebied. Daar
het niet in grote afmetingen voorkomt, werden er
blokjes van gemaakt. Het vervoer daarvan was
niet moeilijk, maar de (vaar)weg via de Rijn en
de Ussel tot de stapelplaats Deventer was lang.
In deze haven kwamen de bestellingen binnen en
werd de verdere reis naar de verschillende bouw-
plaatsen geregeld. Alle tufstenen kerken liggen
aan of direct nabij (vroeger) bevaarbaar water tot
speciaal gegraven sloten aan toe.
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Plaatsen van herkomst
van natuursteen

Oldeberkoop. Links het romaanse tufstenen schip uit de 12e eeuw, met een
regelmatige romaanse verdeling in spaarvelden, om-en-om gedekt door twee
grote en drie kleine bogen. In het midden de gotische uitbreiding met een bak-
stenen koor en rechts een 16e-eeuwse sluiting

Collectie: S. de Jong

De moeite en ook de kosten die het vervoer van
dit materiaal met zich meebracht, hebben de abt
en de monniken van vermoedelijk het klooster
Klaarkamp (Rinsumageest bij Dokkum) aan het
denken gezet. Zij waren waarschijnlijk ervan op
de hoogte dat eerder de Romeinen de techniek
van het steenbakken gebruikten. De Romeinen
verdwenen evenwel en met hen ook hun tiglia (=
tegelstenen). Omstreeks 1165 zijn de genoemde
geestelijken begonnen met het bakken van hun
stenen: kloostermoppen, die de grootte hadden
van de blokjes tufsteen. Immers ze hadden de
klei - de Friese zeeklei - voor het opscheppen.
Hun brandstof was de baggerturf uit de gegraven
sloten van de ontginningsgebieden. De stenen
werden in veldovens (deze waren eenmalig)
gebakken en men plaatste deze ovens naast de
bouwplaats van een op te richten parochiekerk.
Zo ontstond uit een vervoersprobleem een geheel
nieuwe (baksteen) bouwwijze, die sindsdien niet
meer is weg te denken.
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Triptiek der 'Vier
Gekroonden', rechter vleugel.
Op dit schilderij uit de 16e
eeuw is duidelijk de toen-
malige wijze van vervoer
van stenen te zien

Friese klei bakt geel, maar naar het oosten toe en
in Groningen krijgt de steen een echte rode
kleur. Pas in een volgende eeuw werden soms
Friese kloostermoppen uitgevoerd naar West-
Friesland waar we er nog kerkgebouwen mee
aantreffen. Waarschijnlijk had men al vroeg in
de gaten dat een overproductie van een oven ver-
handelbaar was. De tufsteen uit Duitsland bleef
nog alleen toegepast in de direct aan de rivieren
gelegen gebieden. Zowel tufsteen als baksteen
werd gemetseld met een kalk/zandmengsel.
Daaruit blijkt dat het branden van schelpen
bekend was. De kwaliteit van de kalk was slecht
en er zat veel zout in. Dit breekt ons nu op, nu
we met name de kerken verwarmen. Aan de
andere kant kunnen we constateren dat deze
gebouwen het wel al 800 jaar hebben uitgehouden!
De toepassing van Bentheimer zandsteen was

Houtzagen en houtbewerken
op de scheepswerven

eveneens sterk afhankelijk van de vervoersmoge-
lijkheden. Tot 1400 werd deze natuursteen in
hoofdzaak in Twentse regionen toegepast.
Omstreeks het begin van de vijftiende eeuw ver-
scheen het materiaal over de Vecht in Zwolle om
vervolgens via het Zwarte Water de Zuiderzee
over te steken waar het omstreeks 1450 aan zijn
opmars in het westen van ons land begon.
Samenhangend met de technische kant van het
vervoer was ook het "omzeilen" van de tolheffin-
gen van invloed. Na 1450 werd veel zandsteen
eerst vervoerd naar Mechelen - naar de werk-
plaatsen van de bouwmeestersfamilie
Keldermans - om vervolgens naar de bouwwer-
ken in ons land te worden vervoerd, o.a. 1497 de
St.-Laurenskerk te Alkmaar en 1490-1505 de St.-
Bavo te Haarlem. Ook de kapitelen van het oud-
ste deel van de St.-Nicolaaskerk in Edam, ca.
1450, zijn van deze zandsteen gemaakt.

Glas
Bij de bouw van de grote gotische Franse kathe-
dralen in de latere Middeleeuwen deed zich ook
een vervoersvraagstuk voor. Ten eerste van de
zeer vele gebeeldhouwde natuurstenen onderde-

len. Deze kwetsbare onderdelen werden gehou-
wen in de bouwloodsen bij de bouwwerken. De
kathedralen met hun zeer grote prachtige
gebrandschilderde ramen zijn gebouwd in een
strook van circa 120 kilometer breedte ten noor-
den en ten zuiden van Parijs. In die strook
bevonden zich de grote beukenbossen vanaf de
kust naar het oosten. Het beukenhout, niet
geschikt als bouwhout, werd gebruikt om de
glasovens te stoken. De grondstoffen voor het
glas o.a. zand en kalk waren in de omgeving
aanwezig. Ook het inbranden van de kleuren en
het in lood vatten van de samenstellende stukjes
glas geschiedde in de glasfabriek naast de bouw-
plaats. De vervoerslijn van het gerede en kwets-
bare product - de samenstellende raamdelen -
was daardoor kort gehouden.

Hout
Het vervoer van hout als bouwmateriaal heeft in
vroegere tijden eveneens problemen gekend
zowel voor het ruwe materiaal als voor het gere-
de product. In veel grotere mate dan bij andere
materialen konden hierbij vervoersproblemen
wel vereenvoudigd worden door de verbetering
van het gereedschap.
Toen in de dertiende eeuw de steden in de lage
landen ontstonden verwerkte men aan de vak-
werkhuizen gekloofde korte planken als buiten-
bekleding en schaliën - de voorlopers van de
daktegels en de dakpannen. Er ontstonden spe-
ciale gilden in de steden: de houtbrekersgilden.
Zij hadden nog omstreeks 1360 volop werk.
Maar aan het eind van deze veertiende eeuw was
hun aantal gekrompen en was dat van de houtza-
gers (het handzagen van stammen in de lengte)
toegenomen: verhouding l op 6. Het zagen van
het hout vond over het algemeen plaats op de
bouwwerken. In de loop van de vijftiende en de
zestiende eeuw verbeterden de zagen en de zaag-
techniek. In de steden (o.a. Amsterdam) waren
houtzagersgilden en werd het hout ook op hout-
werven (-tuinen) gezaagd en gedroogd. Was men
bij het kloven van hout aangewezen op korte
(kwastvrije, eiken) stamgedeelten: halfvathout en
(heel)vathout, bij het zagen van vierkant behakte
stammen was men ook aan een lengte gebonden
omdat scheluwzagen bij lengten boven de ca. 12
voet mogelijk was. Maar het zagen bevorderde
het gebruik van andere (naald)houtsoorten. De
korte stamdelen om te kloven konden nog met
kleinere boten worden vervoerd. De latere te
zagen lange stammen werden als vracht in zee-
boten of als aanhang aan rivierboten vervoerd.
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Aan het einde van de zestiende eeuw was de
scheepsbouw in Zaandam, langs de
Voorzaan/de Hogendijk - eigenlijk de Noorder IJ-
en Zeedijk - al goed op gang gekomen.
De aangevoerde stammen konden er wachten
in het water. Ze werden op de buitendijkse
scheepswerven fnog) bekapt en met de hand
gezaagd tot platen en delen. Langs de binnen-
kant van de dijk is de dijksloot die over het
algemeen direct langs de dijkvoet loopt. Maar
in de "scheepsbouwbocht" van Zaandam heeft
men op een gegeven ogenblik de loop van deze
dijksloot verlegd: gekrompen. Vandaar de
naam Krimp. Daardoor ontstonden achter de
toeleveringsbedrijven aan de Hogendijk, zoals
smeden, blokmakers, mastenmakers, houtsnij-
ders en zeilmakers, grotere erven.
Deze Krimpersloot had toegang tot open water
via de sluis in de Hogendijk en liep bij het
water van de Noorder en Zuider Nieuwendijk
(de huidige Gedempte Gracht) uit in de wég-
sloot langs de latere Molenbuurt. De toegang
tot de sloot vanaf de dijk ging via het hellende
pad Lage Horn.
De scheepsbouw was voornamelijk gerelateerd
aan de toenemende vrachtvaart. De scheeps-
bouwers kochten en bewerkten zelf het ruwe
hout (stammen).

Houtzaagmolens
Toen in 1596 de eerste houtzaagmolen - het
Juffertje - uit Uitgeest naar Zaandam was
gebracht, volgden er spoedig meer. En daarmee
hadden de scheepsbouwers er een (vervoerspro-
bleem bij. Want een houtzaagmolen kon niet op
een scheepswerf worden geëxploiteerd. Dus
moesten de molens elders hun hout voor de
scheepswerven zagen, maar op een liefst zo kort
mogelijke afstand. Het zou nog een aardige stu-
die kunnen opleveren om aan de hand van de
windbrieven te achterhalen waar deze eerste
molens werden opgericht. Wellicht aan de over-
kant van het water Timmerrak, aan de noordzijde
van de Wester- en Oosterhem - het latere Eiland.
Hoewel de houtzaagmolens zich over het gebied
van alle Zaandorpen verspreidden, was de groot-
ste concentratie ervan gelegen in Westzaandam:
tot aan de Watering in het westen en tot de
Papenpadsloot in het noorden. Vooralsnog waren
deze molens voor de aanvoer van stammen en de
afvoer per boot van gezaagd hout bereikbaar
vanaf de Zaan door sloten met sluizen in de
Hogen- en Lagedijk. Maar al snel was dat niet
meer voldoende. Omstreeks het midden van de
zeventiende eeuw werd daarom de (voormalige)
Jaap Haversluis gebouwd en werd de Vaart
gegraven, die alle molen- en vaarsloten kruiste.

Plattegrond van deel van
Zaandam in de eerste helft
van de 17e eeuw
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Concentratie van hout-
zaagmolens in
Westzaandam. Gedeelte
van de kaart uit de
Historische Atlas van de
Zaanlanden
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Houtbouw
Naarmate het aantal houtzaagmolens en andere
industriemolens toenam vermeerderde ook snel de
in en om de molens werkende bevolking. Deze
mensen hadden huizen nodig om in te wonen en
de bouw daarvan werd voortvarend aangepakt. De
hier eerder toegepaste vakwerkbouw werd gron-
dig herzien. Men bedacht dat de gevels van hui-
zen op dezelfde wijze konden worden gedicht als
de scheepswanden: met een getrapte weeg. Dat
bracht ook een vereenvoudiging met zich mee van
het houtskelet. Daarvoor keek men in de stad
(Amsterdam) en in Broek in Waterland rond. Daar
kwamen al houten huizen voor aan het eind van
de zestiende eeuw. Met houten buitenwanden van
handgezaagde, verticaal aangebrachte eiken plan-
ken. Deze houtbouw bracht als consequentie mee
dat de begane grondvloer niet meer op maaiveld-
hoogte maar erboven moest worden aangelegd: de
houten vloer op een balklaag. Behalve onder een
leien kerkdak werd op gebouwen nog geen
beschoten dak gemaakt. Maar het Zaanse bescho-
ten dak is hier vrijwel vanaf het begin op de hui-
zen gemaakt. Dankzij de vrijwel onbeperkte pro-
ductie van de houtzaagmolens, die bovendien
grote lengten zaagden, en de geringe vervoers-
moeite (en dus -kosten) schoten als het ware de
houten huizen hier uit de grond. Overal, in alle
Zaanse dorpen zijn vroeg-17e-eeuwse houten pan-
den aan te wijzen (geweest).
Deze bouwwijze werd in die tijd al als bijzonder

aangemerkt. Zo werd in 1627 van het huis van
een timmerbaas in Amstelveen gezegd dat het van
een Zaans type was. Belangrijk voor de houtzage-
rij en de Zaanse houthandel waren de Noord-
Hollandse droogmakerijen. In de eerste helft van
de zeventiende eeuw werden in de zes grootste
droogmakerijen ruim 1400 nieuwe boerderijen
gebouwd. Dat betekende voor de toenmalige
houthandel een regelmatige levering van circa
1740 m3 hout per jaar. Het is mede daardoor dat
de (Zaanse) houtbouw zulk een grote invloed

heeft gehad op de houtbouw in het
Noorderkwartier van Noord-Holland.
In de loop van de zeventiende en achttiende eeuw
verrezen er overal in ons land houtzaagmolens.
Edam heeft getracht een centrum ervan te worden,
dat mislukte door de verzanding van de haven.
Maar de verspreide molens onderhielden ieder
voor zich een verzorgingsgebied voor gezaagd
hout om de vervoersmoeite en -kosten te beperken.

Tenslotte
De Zaanse houtbouw kon ontstaan door de aan-
wezigheid van de scheepsbouw en de komst van
de houtzaagmolens. Deze laatsten produceerden
vrijwel onbeperkte hoeveelheden gezaagd hout
als balken, ribben, latten en planken. Door de
beperkte vervoerslijnen en dus vervoerskosten
ten opzichte van de toen gebruikelijke baksteen-
soorten, Leidse en Goudse steen (die ook weer
zwaardere funderingen vereisten) konden zeer
betaalbare huizen en pakhuizen snel worden
gebouwd. Door de inventiviteit van de Zaanse
aannemers ontwikkelde zich deze bouwwijze
ook elders. Zij kon vooral in de achttiende en
negentiende eeuw zich met veel sierlijkheid aan-
passen aan heersende "bouwmodes" en daarin
zelfs een zeer eigen karakter tentoonspreiden.
Laten we er nu vooral zuinig op zijn.

Geraadpleegde literatuur:
- A. van Braam, Westzaandam in de tijd van de
Republiek
- M.A. Verkade, Den Derden Dach
- Historische atlas van de Zaanlanden
- Encyclopedie van de Zaanstreek
- S. de Jong/J. Schipper, Gebouwd in de
Zaanstreek
- S. de Jong, Houten gevels, in Anno 1961 nr. 109
- J.W. Groesbeek, Acht eeuwen geschiedenis van
Amstelveen
- S. de Jong, Vijf Noordhollandse boerderijbe-
stekken uit de eerste helft van de 17de eeuw.

Aanwinsten van het gemeentearchief Zaanstad
door Wirn de Jong, gemeentearchief Zaanstad

'Dorp te kijk', een videofilm over
Oostknol lendam
De laatste waardevolle aanwinst in de collectie
Audio Visueel Materiaal (AVM) van het gemeente-
archief betreft een videofilm over Oostknollendam,
getiteld 'Dorp te kijk'. Deze door videoclub
Zaanstreek-Noord vervaardigde band geeft een
goed beeld van een woonbuurt in de Zaanstreek.
Niet alleen mooie plaatjes van de straatjes en
woningen zijn opgenomen, maar ook het sociale
leven wordt goed belicht.
Oostknollendam, een dorp omgeven door water.
Waar komt de naam Knollendam toch vandaan?
Volgens de makers van deze film ligt de oorsprong
in het feit dat er schepen over de dam getrokken
moesten worden met behulp van paarden, ofwel
knollen. Een van de redenen om eens dieper in de
geschiedenis te duiken en er een boeiende film van
te maken, want dat is Videoclub Zaanstreek-Noord
goed gelukt.
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De eerste beelden die we te zien krijgen, zijn vanuit
de lucht. Duidelijk herkenbaar is het zogenaamde
slagenlandschap dat deze streek zo interessant
maakt, met veel groen en sloten. De makers zijn
ver teruggegaan in de tijd. Beginnend in het tijdperk
van Floris V. De archieven zijn erop nageslagen om
een zo goed en compleet mogelijk verhaal te
krijgen vanuit het verleden, Er wordt o.a. met
behulp van oude kaarten aangegeven wanneer de
sluis is gebouwd en een toelichting gegeven op het
doel hiervan, namelijk om de handelsroute tussen
Amsterdam en Alkmaar te waarborgen.
Via de Spaanse tijd komen we in een voor ons
meer herkenbare tijd en omgeving.
Bij de ingang van het dorp is de begraafplaats
gesitueerd. Ook dit plekje heeft een interessant
verleden. Het is een van de weinige particuliere
begraafplaatsen in ons land.
Via portretten van bewoners vanuit het verleden in
fraaie zwart/wit beelden, en onder meer het graan-
pakhuis 'Koningsbergen', komen we in het dorps-
en verenigingsleven terecht. Een belangrijk element
hierin is het dorpshuis. Vele artiesten hielden (en
houden) hier hun try outs en voor de dorpsbewoners
is dit hét verzamelpunt om hun verenigings- en
dorpsleven in stand te houden. Zeshonderd
inwoners en ruim twintig verenigingen/stichtingen,
dat is Oostknollendam.
Fraai in beeld gebracht zijn ook activiteiten als
sjoelen voor de ouderen en de sloot- en prutrace
voor de jongeren. Een niet ontbrekende schakel in
deze film is natuurlijk de overbekende kermis,
bekend tot in de wijde omtrek en altijd gezellig.
Kortom, het dorpse karakter van een buurtgemeen-
schap aan de Zaan wordt in de film op een voor-
treffelijke wijze weergegeven. Vermeldenswaardig
is bovendien dat deze film een derde plaats heeft
behaald op een videofestival in Beverwijk. Ten
gevolge van dit resultaat gaat de videoclub naar de
landelijke wedstrijd op 18 en 10 november a.s. in
Venlo. Wat kan de Zaanstreek zich nog meer
wensen dan bij een grote manifestatie als deze het
'dorpse' te kunnen promoten.

De AVM-afdeling/collectie
Wat houdt de afdeling Audio Visueel Materiaal
(AVM) eigenlijk in? Het is zeker een nog wat
minder bekend onderdeel van het gemeentearchief.
Het 'spitten' naar het verleden, zoals o.a bij stam-
boomonderzoek is inmiddels al meer bekend.
Maar het gemeentearchief heeft meer!
Op de AVM-afdeling worden beeld- en geluids-
dragers (films, videobanden, Ip's cd's e.d.) verza-
meld en gearchiveerd. Al het beeld en geluid dat te
maken heeft met de Zaanstreek is voor het archief
van waarde. Het geeft een indruk van het dagelijks
leven in beeld, en de Zaanse artiest in geluid.
Deze collectie is tot stand gekomen door middel
van schenkingen en aankopen. Een groot aantal
Zaankanters dat in het verleden met de filmcamera
door de Zaanstreek zwierf, heeft hun materiaal al
in het gemeentearchief ondergebracht, zodat het
voor later veilig gesteld is. Maar ook als de
Zaanstreek via de radio en televisie in het nieuws
is, wordt dit opgenomen en bewaard. Het is van
groot belang om deze collectie up-to-date te houden
voor de toekomst. De nieuwste aanwinsten zijn
dan ook in het AVM-archief aanwezig.

Door middel van een computerprogramma is de
gehele AVM-collectie toegankelijk gemaakt waar-
door onderwerpen via trefwoorden gemakkelijk
zijn te vinden. Het meeste filmmateriaal is, -om
het te beschermen tegen slijtage-, overgezet op
videobanden. De videobanden worden éénmaal
per jaar doorgespoeld om te voorkomen dat de
banden gaan 'plakken'.

Het beeldarchief-gedeelte
De onderwerpen van het 'bewegend' beeldmateriaal
zijn zeer gevarieerd. Er zijn bijvoorbeeld films
aanwezig over de bedrijven aan de Zaan in de
jaren twintig, het bouwen van bruggen en de
Coentunnel, maar ook de stadsfeesten van
Zaandam, de werkzaamheden van de vrijwillige
brandweer tijdens de brand van Zaans Veem, als
ook andere belangrijke branden die in de
Zaanstreek hebben gewoed.
Verder vindt u leuke dingen over diverse evene-
menten (bijvoorbeeld Sail) in dit archief.
Wat de video-aanwinsten betreft, zijn onlangs
onder meer de volgende banden aan de bestaande
collectie toegevoegd: een filmimpressie van
Assendelft in 1960, 'Langs de oevers van de Zaan',
gemaakt door AT 5, wethouder M. Horselenberg
in het tv-programma Barend en Witteman, de
Zaanse Zeilvereniging van 1922 tot aan 1957,
machinefabriek Klinkenberg uit Wormerveer in
1938, het tv-programma van de KRO 'Tussen
hemel en aarde', waarin de Zaanse cabaretière
Lenette van Dongen wordt gevolgd, de wielerrronde
van Noord-Holland van 9 april jl.
Bij elkaar opgeteld bevat de gehele collectie zo'n
400 films en videobanden.

Het geluidsarchief-gedeelte
Het geluidsgedeelte van de AVM-collectie bevat
een grote hoeveelheid aan platen en cd's. De
Zaanstreek is rijk aan bekende en minder bekende
artiesten die ieder op eigen wijze platen en/of cd's
hebben uitgebracht. Of het nu gaat over jazz of
klassiek, pop of hardrock, het is allemaal aanwezig.
We noemen er een paar: Freek de Jonge, Het
Kapiteinskoor, De Verkade Harmonie, Stable Roof
jazzband, Jaap Molenaars big band, Opera
Zaanstad, Zaans interkerkelijk mannenkoor, De
Dijk. The Ex en The Pilgrims.

Recentelijk ontvangen aanvullingen zijn bijvoor-
beeld de nieuw uitgekomen cd's van Wolter Kroes,
Aafje Heijnis, Hailander, Shadoogie, The Sky
Devils, Margriet Eshuijs, Nightfall, Swanlake
Bluesband en Garlic, om er maar een paar te
noemen. Binnenkort wordt de nieuwste cd van de
onvervalste Zaankanter Wim Theewis verwacht.
De totale cd-collectie bestaat met deze laatste aan-
winsten uit een kleine 200 exemplaren.

Al dit AVM-materiaal is voor een ieder gratis, op
afspraak toegankelijk. Desgewenst kan het op ver-
zoek ook voor groepen vertoond worden, waar-
voor wel een vergoeding gevraagd wordt. Wilt u
de AVM-collectie eens nader bekijken, schroom
dan niet en maak een afspraak met de AVM-
afdeling van het gemeentearchief Zaanstad via
telefoonnummer 075-6552233.
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Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Zaansche Molen 75 jaar
In een voorwoord bij De Zaansche Molen,
Vijfenzeventig jaar behoud van industrieel
erfgoed vroeg de burgemeester van Zaanstad
dr. Ruud Vreeman zich af waar de fascinatie van
de Zaankanter voor zijn molens vandaan komt.
Is het de herinnering aan het grote industriële
verleden met de eeuwenoude economisch-
technologische structuur van molens? Of het
internationale ondernemerschap dat er uit sprak?
Of betrokkenheid bij het harde bestaan van de
arbeiders in die tijd? Of, aldus Vreeman, om de
schoonheid die de windmolens geven aan het
vlakke veenweidelandschap? Het laatste gevoel
zal zeker bij de grote aanhang van de jubilerende
organisatie van invloed zijn, net zoals bij de
vrienden van het Zaanse Huis.
Het dit jaar verschenen boekwerk is een jubileum-
uitgave van de vereniging en bevat dus geen
geschiedenis van de duizend Zaanse molens. In
het kort wordt verteld over het ontstaan van de
bloeiende vereniging met haar Molenmuseum en
met niet minder dan 3000 leden. Hoofddeel is de
weergave in tekst en plaat van het rijke bezit van
elf molens. Naast oude zwart-wit foto's weergaloos
mooie kleurillustraties gemaakt door Jeroen
Breeuwer. En als extra een uitvouwbare complete
afdruk van het befaamde molenpanorama met 50
molens geschilderd door Frans Mars, zoals het
doek van elf meter lengte te zien is in het
Molenmuseum. Het gebonden boek is een lust
voor het oog. Een fijn trekje is voorts dat alle
facetten van druk, binden, vormgeving e.d. in
handen waren bij Zaanse ondernemingen.
Aan het ontstaan van dit boek ligt tragiek ten
grondslag. De schrijver Rob Kooijman (ook
bekend van zijn recent historisch overzicht van
het Zaanse amateurtoneel) overleed in februari
j.l. zonder zijn boek te hebben kunnen zien. Ton
Neuhaus en Dick Kerssens zorgden voor de
eindredactie. In een tabula gratulatorum werden
achter in het boek de namen vermeld van circa
1300 personen uit de streek of van ver weg die
op dit werk hadden ingetekend.
De prijs is f 39, 50; verkrijgbaar in de winkel en
ook in molen De Kat op de Zaanse Schans.

Is dit Zaanse boek gewijd aan bestaande molens,
hiernaast verscheen Verdwenen molens in Noord-
Holland van de hand van L.J.N. Kouwenberg. In
oude foto's worden ruim honderd niet meer
bestaande windmolens in de provincie afgebeeld.
Een alfabetisch overzicht vermeldt veel meer
verdwenen molens met jaartallen. Het is een
uitgave van Pirola te Schoorl.
De prijs is f 29,50.

Zaanse kerken
Jubilea blijken steeds aanleiding te zijn tot histo-
rische uitgaven en dat is dan ook m.i. het enige
nut ervan. De r.k. Sint Bonifatiuskerk te
Zaandam is in het jaar 1900 in gebruik genomen

en daarom is er een eeuw om te overdenken. In
een bulletin van de Stichting Oude Hollandse
Kerken van herfst 1999 is een degelijk geïllu-
streerde beschrijving van Een honderdjarig
Godshuis aan de Zaan te vinden. Deze geeft een
uiteenzetting van het ontstaan van het neo-gothi-
sche bouwwerk dat vlak bij de oudere protestantse
Oostzijderkerk liet zien dat de katholieken aan
een emancipatorische opmars bezig waren. De
kerkgebouwen moesten imposant zijn als in de
middeleeuwen en de rijke pastoriën toonden de
positie van de clerus. De architectuur en vooral
de aankleding in de kerk worden in het bulletin
uit de doeken gedaan. Een inventarislijst van
beelden, schilderingen, gebrandschilderde ramen
en altaren is toegevoegd.

Ontwerptekening van de architecten Margry en
Snickers te Rotterdam van de Zaandam.se
Bonifatiuskerk en pastorie. Gezien vanuit het
westen. Snickers was familie van de bisschop
van Haarlem en kreeg daardoor in Noord-
Holland opdrachten

De eerste rooms-katholieke kerk mocht bij de
Hogendam gebouwd worden in 1784 in 'de
Noord over de brug van de Bloemgracht aan de
Zaan'. Er was nog geen godsdienstvrijheid want
als voorwaarde werd gesteld dat als priester geen
orde-geestelijke of monnik en het bijzonder geen
Jezuiet werd benoemd. Na honderd jaar, in 1885,
waren er 1300 parochianen. Het hoogtepunt
bereikte deze Zaandamse kerkgemeente in de
jaren vijftig met bijna 7000 gelovigen, waarna
twee nieuwe kerken werden gebouwd in moderne
stijl.
Het boekje is voor een bedrag van f 2,50 ver-
krijgbaar aan de pastorie aan de Oostzijde.
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Eerder werd in deze rubriek aangestipt de ver-
schijning van Zes eeuwen kerken in Krommenie
en Krommeniedijk. Een gedenkboek ter
gelegenheid van het 600-jarig bestaan van
Krommenie als zelfstandige kerkelijke eenheid.
(1999). De Paus gaf op 25 oktober 1399 regels
voor een eigen parochie, de kapel van de H.
Nicolaas in Crommenye en op dit feit gaat het
jubileum terug. Het initiatief voor een gedenk-
boek lag bij de Raad van Kerken te
Krommenie, waarin acht gezindten verenigd
zijn. Door diverse schrijvers is per kerkgenoot-
schap een aspect behandeld uit deze lange
periode zonder dat getracht is een overzicht van
de complete geschiedenis te geven.
De prijs is f 6. -.

Van Hogendijk tot Dominees tuin
In het vorige nummer van ANNO is aandacht
besteed aan de actie van onze vereniging in
verband met (on)gewenste ontwikkelingen aan
de Hogendijk in Zaandam. Het heeft toen
geleid tot een publicatie van de Werkgroep
Advies en Documentatie die de naam kreeg
Hogendijk Lage Hom Krimp Zaandam (maart
2000). Zoals men van deze werkgroep mag
verwachten is het een even aardig als exact
boekje, voorzien van tekeningen en foto's die
betrekking hebben op deze oude buurt aan de
Voorzaan. Samenstellers zijn Ada Hannaart,
Ge Sombroek, Wim Visser en Wim Wester. Hoe
was het hier vroeger en hoe kan er weer een
bebouwing komen die verwijst naar dat verleden?
Het kan, ondanks de grote bouwvolumes van
het nabij gelegen Zaantheater en de Sarabande-
flats. Zo is rond het Czaar Peterhuisje aan het
Krimp nog van alles mogelijk. Diverse open
gaten kunnen ingevuld worden op kleinschalige
wijze. Een voorbeeld is hoek Damplein/Czaar
Peterstraat waar plaats is voor twee huizen
zoals ze er vroeger stonden.
Het boekje is uitverkocht.
Correspondentieadres van de Werkgroep:
C. van Uitgeeststraat 2d, 1508 EH Zaandam,
tel.6700695.

Een andere eenvoudige en smaakvolle uitgave
kwam uit ter defensie van dat prachtige Zaanse
buurtje van houten woningen t.w. de
Domineestuin te Zaandijk. Domineestuin moet
Domineestuin blijven - Beeldkwaliteitsplan
Domineestuin, is de titel. (jan.2000). Zoals men
weet heeft de Stichting Domineestuin leiding
gegeven aan de herbouw van deze verscholen
woonbuurt in Zaandijk, in de stijl laat-18e eeuw
tot medio 19e eeuw. In 1988 verscheen hierover
het boekje 'Achter de kerk gaat nooit verloren',
toen de eerste tien jaren van herstel werden
afgesloten.
Het boekje in beperkte oplage geeft karakteris-
tieken van de bouwstijl incl. kleuren en
erfafscheidingen, als richtlijnen voor verbetering
c.q. verbouwing. Het is kortom een
stijlboek met verwijzing naar algemene ken-
merken van de Zaanse houtbouw. Ook aan een
ontwerp-bestemmingsplan is gedacht. Alle
bestaande 28 huizen zijn in kleur gefotografeerd.
Het secretariaat van de stichting is te vinden
Tuinkade 41, 1544 PD Zaandijk.

Spokerijen
In beperkte oplage is een herdruk uitgekomen van
Spokerijen in de Zaanstreek en Waterland.
Verzamelaar J.R.W. Sinninghe tekende volks-
verhalen en anekdotes uit vroeger tijd op die her en
der verspreid lagen of nog mondeling overgeleverd
werden. Simpele korte stukjes waarvan een tiental
uit de Zaanstreek, eigenlijk meer geschikt als voor-
leesboek voor kinderen.
Kent u de 'spookhaven' in de Zaandamse hout-
haven die volgens het verhaal nu nog zo genoemd
wordt? Hier lag een schip dat elke nacht zich
losrukte van zijn trossen en naar Indië heen en
weer voer om 's ochtends weer voor de kade te
liggen, zij het met de steven naar de andere kant.
Het boekje van f 34,90 maakt deelt uit van een
serie regionale 'spokerijen', uitgegeven door de
Europese Bibliotheek. Deze productieve uitgeverij
aan de Waalkade in het schilderachtige
Zaltbommel bezorgde ons onlangs een herdruk van
'Houten huizen in Noord-Hol land', is bezig met de
Atlas van het Gemeentearchief Zaanstad (f 369,-)
en gaf de bekende ansichtkaartenboekjes uit met
meer dan 5000 verschillende onderwerpen,
waarvan een 50-tal aan de Zaanstreek waren
gewijd (niet meer verkrijgbaar). Een in lokale
'kleine' cultuurgeschiedenis gespecialiseerd bedrijf
derhalve.

Lambertus van Calcar
In ANNO van juli 1997, pag. 1273, ben ik inge-
gaan op het interessante dagboek van de Koogse
Lammert van Calcar Pz. (1845-1905), die 35 jaar
wegens dwarslaesie het bed moest houden. Over
zijn dagboek opperde ik de mogelijkheid tot een
integrale druk naar het voorbeeld van het dagboek
van Aafje Gijsen, dat voorzien van commentaar
van J.W. van Santé een beeld van een bepaalde
periode uit het verleden opriep. Dit dagboek is ook
een kijkboek doordat Van Calcar het had aangevuld
met originele documenten, schaak- en damproble-
men, brieven, bladmuziek en tekeningen. Zover is
uitgeverij Amor Vincit Omnia te Westzaan niet
gegaan. Verdienstelijk is echter dat zij het aan-
gedurfd heeft een bewerking te publiceren van de
doctoraal scriptie over dit dagboek door Rita
Hooij schuur.
De titel van het vorig jaar uitgekomen boek is Een
gekort\viekte huismusch. Het dagboek (1869-1904)
van Lambertus van Calcar Zaandijk 1845 - Koog
aan de Zaan 1905. Illustraties met bijschriften zijn
verzorgd door Klaas Woudt. De inhoud geeft een
levensschets, de sociale opvattingen van een
liberale doopsgezinde, de woonomgeving van ruim
een eeuw geleden en natuurlijk een beschrijving
van het dagboek. In de boekhandel verkrijgbaar
voor f 27,50.

Geschiedkundige adresgids
Dit jaar is verschenen een herziene Adresgids voor
Geschiedbeoefening en Musea Noord-Holland.
In deze uitgave van de Stichting Museaal en
Historisch Perspectief N.H. zijn alle historische
verenigingen, musea, archiefdiensten, genealogi-
sche, archeologische en monumentenorganisaties
opgenomen, alsmede landelijke centra op dit brede
gebied. Te bestellen bij het bureau, postbus 5348,
2000 GH Haarlem, tel.023-5318436 of 5319139.
De prijs is f 12,50 plus verzendkosten.
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Kroniek
door Annemieke Etnond

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

3 februari
De restauratie van de boerensluis in
Oostknollendam kan als het even mee zit nog dit
jaar beginnen. Inspanningen van een aantal lief-
hebbers van de sluis zorgden voor anderhalve
ton aan toezeggingen. De gemeenteraad van
Wormerland besloot zich garant te stellen voor
de ontbrekende vijftigduizend gulden die nodig
zijn voor het herstel van de sluis.

4 februari
De ANWB en de Milieufederatie Noord-Holland
bespreken de mogelijkheid om van de
Wijkermeerpolder tussen Assendelft en
Beverwijk een recreatiegebied te maken. Het
gebied, waar de provincie en de gemeentes
Zaanstad en Beverwijk industrie willen, moet
volgens een woordvoerder van de
Milieufederatie een plek worden met veel groen,
waar mensen kunnen wandelen, fietsen en wel-
licht zelfs kanoën.

5 februari
De verwachting is dat het nieuwe zwembad aan
de Wezelstraat te Koog aan de Zaan eind juni
wordt opgeleverd. De officiële opening vindt
plaats in september, maar het proefdraaien met
publiek kan al in juli starten.

5 februari
Woningbouwvereniging Zaandams
Volkshuisvesting (ZVH) benoemde een com-
missie van drie 'wijzen' om advies uit te bren-
gen over het Vissershop te Zaandam. Over

renovatie wordt inmiddels niet meer gesproken.
De drie 'wijzen' worden geacht na te denken
over drie verschillende nieuwbouwplannen.

8 februari
Het omstreden project om honderden
Assendelftse huizen te isoleren tegen vlieg-
tuiglawaai verloopt chaotisch. Een groot aan-
tal bewoners weigert mee te werken, omdat
ze niet tevreden zijn over de manier waarop
de isolatie wordt aangebracht. Bovendien
willen ze duidelijkheid over wie opdraait
voor bijkomende kosten. Zowel de gemeente
Zaanstad als de betrokken bewoners klagen
over de gebrekkige informatie van de uitvoe-
rende organisatie Progis (Project
Geluidsisolatie Schiphol). Het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat lijkt te erkennen dat
de voorziening van informatie niet voldoet.

9 februari
Waterschap Het Lange Rond bracht centrale
verwarming aan en bouwde een zogenaamd
'klompenhoissie' (een soort luchtsluisje voor
de deur) bij molen De Woudaap te
Krommenie.

9 februari
Woningcorporatie Woonmij Zaanstad kocht
winkelcentrum Het Trefpunt te Zaandam.
Volgens directeur S. de Witte van de Woonmij
is het winkelcentrum gekocht om te kunnen
meepraten over de renovatie van het
Stationsgebied. De verwachting is dat er in dit
gebied zo'n tweehonderd tot vijfhonderd
woningen komen. De woningcorporatie wil
daar graag bij betrokken worden.

Het Vissershop
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Meer serres op de Dam ?

11 februari
Burgemeester Vreeman van Zaanstad wil dat
horeca-ondernemers op de Dam te Zaandam
meer serres voor hun zaken bouwen. Hij ver-
wacht dat de Dam daardoor een gevarieerder
publiek trekt dan hoofdzakelijk jongeren.
Vreeman verwacht dat de serres en een wat
ouder publiek het centrum gemoedelijker en
gezelliger maken en dat het aantal vechtpartijen
zal verminderen. Ook het winkelend publiek
dat overdag het centrum van Zaandam bezoekt
zal eerder een serre instappen dan een donkere
kroeg. De serres moeten mobiel zijn, omdat
onder de grond allerlei leidingen en kabels
liggen waar verschillende diensten bij moeten
kunnen.

11 februari
Tijdens een vergadering van de Commissie
Sportzaken bleek dat de politiek in de gemeente
Zaanstad unaniem steun verleent aan de aanleg
van een kunstijsbaan.

15 februari
De ontwikkeling van het bedrijventerrein
Westzanerpolder in Westzaan liep grote vertra-
ging op. Gemeente Zaanstad wist het exploitatie-
tekort van de geplande haven in de polder niet te
dichten, dus kon het bestemmingsplan niet bin-
nen de voorgeschreven termijn worden vastge-
steld. Als er een oplossing is gevonden voor het
tekort op de haven komt het bestemmingsplan
opnieuw op tafel.

15 februari
Peter Tange, lid van de raadsfractie van
GroenLinks in Zaanstad, is benoemd tot burge-
meester van de gemeente Wormerland.

21 februari
De Werkgroep Advies en Documentatie van de
vereniging Vrienden van het Zaanse Huis maakt
zich zorgen over de toekomst van de Hogendijk
en omgeving. Projectontwikkelaars azen op de
historische bebouwing van dit deel van Zaandam

vanwege de mogelijkheid er woongebouwen van
vier lagen neer te zetten, zoals het in aanbouw
zijnde appartementencomplex Sarabande nabij
het Zaantheater. De vereniging maakte een plan
van aanpak tot herstel van Hogendijk, Krimp en
Lage Horn. G. Sombroek van de vereniging: 'Het
is momenteel een ratjetoe van gevels, maar door
de gevels op elkaar af te stemmen is er met een-
voudige middelen iets moois van te maken.'

23 februari
Zaanstads milieuwethouder R. Geugjes sprak
met minister T. Netelenbos over de problemen
rond het isoleren van circa 2800 huizen tegen
vliegtuiglawaai in Assendelft. De protestgroep
Bewoners-belangen Isolatie Assendelft (B I A)

hoopt dat de
minister naar
aanleiding van
dit gesprek tege-
moet komt aan
de eisen van de
bewoners.
Geugjes beloof-
de zich hiervoor
sterk te maken.

6 maart
Uit berekenin-
gen van het
Ministerie van
Verkeer en
Waterstaat over
het toekomstige
gebruik van
Schiphol blijkt

dat de overlast in Assendelft in de toekomst
vergelijkbaar wordt met de huidige situatie in
Zwanenburg. De toename van het lawaai ont-
staat vooral doordat het luchtverkeer lager
over Assendelft zal vliegen. TNO verricht deze
maand in Assendelft een onderzoek naar de
invloed van vlieglawaai op de slaap van de
dorpsbewoners. Verder kijkt TNO of het
nachtelijke lawaai gevolgen heeft voor het
functioneren van de Assendelvers overdag.

9 maart
In de grond van het terrein van de voormalige
Artillerie Inrichtingen te Zaandam is mosterdgas
gevonden. Voor de sanering van deze grond
roept men waarschijnlijk hulp van het buitenland
in. De vondst van mosterdgas is voor Nederland
uniek; voor de sanering is geen kennis in huis.

11 maart
Zaandammer Sikke de Jong werd benoemd tot
ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn
verdiensten voor het behoud en restauratie van
de historische houtbouw in de Zaanstreek. De
kersverse ridder maakte van de gelegenheid
gebruik om een vurig pleidooi te houden voor
behoud van de historische bebouwing van de
Zaandamse Hogendijk.
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11 maart
Zaanstads wethouder D. Sanders presenteerde de
tussenbalans van de Sportnota. Hij wil onder
andere Sportpark Oostzijderveld te Zaandam
afstoten. In dit gebied wil de gemeente bedrijven
vestigen. De huidige gebruikers van de sportvelden
- de voetbalclubs VVZ en Zaanlandia en tennis-
club De Gouw - moeten in dat geval verhuizen.
Een mogelijk vervangende plek zou Sportpark
Jagersveld kunnen zijn, waar nu onder andere
korfbalvereniging ZKC en de voetbalclubs RCZ
en PSZ spelen. Voor deze clubs moet dan weer
een andere locatie worden gevonden. Zij komen
in aanmerking voor de locatie achter het politie-
bureau te Zaandijk. De gemeente
Zaanstad wil in de toekomst zeven sport- en
recreatiecomplexen in Zaanstad realiseren - een
flinke operatie, die gefaseerd moet worden uitge-
voerd.

14 maart
Woningbouwvereniging Goed Wonen gaat 34
huizen slopen aan het einde van de Genieweg in
Assendelft. Op dezelfde plek komt nieuwbouw,
waarvan ongeveer éénderde zal bestaan uit koop-
woningen. Een deel van de bewoners vindt dit
aantal te hoog en verzet zich tegen het plan.

kosten. De gemeenteraad neemt op 20 april een
beslissing over het plan. De bouw kan op zijn
vroegst in 2003 beginnen.

17 maart
Wethouder J. van Splunter van Oostzaan presen-
teerde een centrumplan voor zijn gemeente
waarin toch een nieuw gemeentehuis gepland
staat. Uit het plan blijkt verder dat de aanbouw
van de Grote Kerk aan de noordkant komt, dat
de gevel van het postkantoor behouden blijft en
dat de supermarkt aan het Hannie Schaftplein
blijft. In totaal komen er dertig nieuwe woningen
bij in het centrum van Oostzaan. De gemeente-
raad neemt op 17 april een beslissing over het
centrumplan.

31 maart
Met ingang van 3 april heeft de gemeente
Zaanstad een eigen stadsarcheoloog. Het is de
39-jarige, in Wormer geboren Piet Kleij. De
bedoeling is dat Kleij voor Zaanstad een beleid
uitstippelt en een cultuur-historische waarden-
kaart maakt, zodat de gemeente beter rekening
kan houden met oude bodemschatten.

Een deel van de 34 te slopen woningen aan de
Assendelftse Genieweg

15 maart
Woningstichting Centraal woningbeheer sloop-
te achttien seniorenwoningen rondom verzorg-
ingstehuis Lambert Melisz te Westzaan. Er
komen 36 nieuwe woningen voor terug.

15 maart
Burgemeester en wethouders van Zaanstad
stellen na een positief haalbaarheidsonderzoek
van bureau Twijnstra Gudde voor, om een
nieuw gemeentehuis te bouwen nabij station
Zaandam. Het nieuwe gemeentehuis moet
ongeveer 17.000 vierkante meter vloeropper-
vlakte tellen en zal zo'n 88,5 miljoen gulden

7 april
Het samenwer-
kingsverband
van bouwmaat-
schappijen Oban
bedacht een plan
om de al aange-
legde funderingen
voor de
geschrapte
woningen in de
Assendelftse
wijk Saendelft
toch nog te
gebruiken. Oban
ontwierp een
bedrijvenpark
waarvan de
gebouwen op de
bestaande funde-
ringen gezet
kunnen worden.

12 april
De oude vleesfabriek van Van Dok aan de
Lagedijk te Zaandijk wordt gesloopt om plaats te
maken voor vier koopmanshuizen in Zaanse stijl.
De nieuwbouw is bestemd voor kantoor- en
praktijkruimtes.

12 april
Gemeente Zaanstad neemt de Hogendijk en
omgeving te Zaandam in bescherming tegen
ongewenste bouwplannen in het gebied.
Zaanstad wil de Hogendijk, Krimp en Lage Horn
karakteristiek houden.
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De gewraakte vleugels
moesten het veld ruimen

De gerenoveerde poort van
Nicolaasstraat /, nu
onderdeel van de zijgevel
van het Zaantheater

18 april
Het kunstwerk Victory ('De Vleugels') onder het
Coentunnelviaduct te Koog is verwijderd. Het
kunstwerk zorgde voor veel ergernis doordat het
een vrije doorkijk naar de Zaan belette.
Burgemeester R. Vreeman zei kort na /ijn aan-
treden in Zaanstad dat hij de gemeente niet eerder
zou verlaten dan de vleugels. Het kunstwerk
wordt de komende drie maanden opgeslagen
zodat kunstenaar Lucien den Arend kan uitkijken
naar een mogelijke andere locatie.

21 april
Een initiatief van architectenbureau Carree en
Wester, de Afdeling Stadsbeheer en de Dienst
Stadsuitvoering van Zaanstad maakte het moge-
lijk dat aan de zijgevel van het Zaantheater te
Zaandam de geheel gerenoveerde poort van het
gesloopte pand Nicolaasstraat l werd geplaatst.
De poort is hiermee weer ongeveer op dezelfde
plek terug als waar hij in 1910 werd gebouwd.

21 april
In Koog wordt binnenkort begonnen met een
vervolgonderzoek naar de palenpest die al eerder
te Zaandam en Zaandijk werd geconstateerd.

26 april
Bij het Heerenhuis in Spijkerboor onthulde bur-
gemeester P. Tange een beeld van veerman Jan
Hop (1878-1950). Het kunstwerk - een afbeel-
ding van Jan Hop op glas, geklemd tussen vier
lange houten palen die elk een dichtregel dragen
- werd gemaakt door de Purmerendse kunstenaar
Linda Meulenhoff. Jan Hop was en is een begrip
in Spijkerboor. Hij was veerman en pachter van
het Heerenhuis in de Tweede Wereldoorlog waar
hij mensen op 'hongertocht' bij onraad waar-
schuwde.

26 april
Tegenover het postkantoor aan de Westkade te
Zaandam werd een openbaar toilet geplaatst om
'wildpiassen' te voorkomen.

27 april
Het nieuwe zwembad aan de Wezelstraat te
Koog gaat de Zaangolf heten.

NB. De data boven de stukjes verwijzen naar de
dag van publicatie en daarmee niet vanzelfspre-
kend naar de dag van de gebeurtenis.
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Culturele agenda
17 juni t/m l oktober 2000
'Schepen in de Zaan. Nautische zaken
uit de periode 1900-2000.
Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog
aan de Zaan. Open: tot eind september:
dinsdag t/m vrijdag van 11.00-17.00
uur, zaterdag van 14.00-17.00 uur, zon-
dag van 13.00-17.00 uur. Vanaf l okto-
ber: dinsdag t/m vrijdag van 10.00-
12.00 uur en 13.00-17.00 uur, zaterdag
van 14.00-17.00 uur en zondag van
13.00-17.00 uur.

l juli t/m 29 oktober 2000
Centoprenten en antiek kinderspeelgoed.
Rijper Museum 'In 't Houten Huis', Jan
Boonplein 2, De Rijp. Open: juli en
augustus: dinsdag t/m zondag van
11.00-17.00 uur. September en oktober:
zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur.
Door de week: groepen op afspraak.
Kosten: volwassenen f2,- , tot 12 jaar
f l,-, MJK gratis.

21 juli 2000
Czaar Petermarkt. Boeken- en kunst-
markt. Centrum Zaandam.

26 en 27 juli 2000
Bruine vlootdagen. 26 Juli: 20.00 uur
Shantykoor en parade, 27 juli 11.00-
02.00 uur: muziek, parade, enz.
Zaanbrug Wormer.

11 augustus 2000
Boekenmarkt. 10.00-18.00 uur.
Dam Zaandam.

19 augustus 2000
Jaarfeest Zaanse Schans. Folklorische
markt met oude ambachten, rondvaarten
en muziek. 10.00-17.00 uur. Info Zaanse
VVV, tel. 6162221/6351747.

28 augustus 2000
Varend erfgoed. Een vaartocht over de
Zaan. Vertrek vanaf de Wilhelminasluis
naar de Zaanse Schans met oude histori-
sche schepen, zoals platbodems. Info
Zaanse VVV, tel. 6162221/63517 47.

9 september 2000
Nationale Open Monumentendag. In de
Zaanstreek houden vele monumenten
open huis. Info Zaanse VVV,
tel. 6162221/6351747.

30 september 2000
Zaanse Molendag. Diverse molens in de
Zaanstreek zijn in bedrijf en toegankelijk
voor het publiek.

14 oktober t/m 12 november 2000
'Hinne in de molen'. Tekeningen van
Hinne Terpstra. Bij deze tentoonstelling
verschijnt een boek met tekeningen van

Hinne Terpstra die wekelijks in
Dagblad Zaanstreek zijn verschenen.
Gelijk met deze tentoonstelling wordt
een selectie geëxposeerd uit recent ver-
worven molenfotocollecties.
Molenmuseum, Museumlaan 18, Koog
aan de Zaan. Open: dinsdag t/m vrijdag
van 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00
uur, zaterdag van 14.00-17.00 uur en
zondag van 13.00-17.00 uur.

t/m 29 oktober 2000
'Jannen en Jannetjes', slibaardewerk met
het thema huwelijk uit de periode 1580-
1725. Rijper Museum 'In 't Houten
Huis', Jan Boonplein 2, De Rijp. Open:
juli en augustus: dinsdag t/m zondag
van 11.00-17.00 uur. September en
oktober: zaterdag en zondag van 11.00-
17.00 uur. Door de week: groepen op
afspraak. Kosten: volwassenen f 2,-, tot
12 jaar f l,-, MJK gratis.

t/m 31 oktober 2000
"Tussen zonnewijzer en atoomklok":
tijdmeters en kalenders uit vier millenia".
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.

t/m 31 oktober 2000
"Kostelijke Kanten". Het jaar 2000 is
uitgeroepen tot internationaal textiel-
jaar. Expositie van 18e- en 19e-eeuwse
kanten uit de omvangrijke collectie van
de heer Henk van der Zanden, kantdes-
kundige. Museum 'Het Noorderhuis',
Kalverringdijk 17 (Zaanse Schans),
Zaandam. Openingstijden: di. t/m zo.
10.00-17.00 uur. Toegang: f2,-, 65+,
CJP en kinderen (4 t/m 11) f l,-.
Museumjaarkaart gratis.
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'De Zeug'
• timmer- en restauratiewerken • stijl interieurs
• nostalgische keukens • antieke bouwmaterialen

Verkoop:
Ameland 18,1506 ZW Zaandam, telefoon: 075-616 05 18

openingstijden: don.-vrij.-zat.: 11.00-17.00 uur. don. 19.00-21.00 uur.

Werkplaats:
J.J. Allanstraat 266c, 1551 RS Westzaan, telefoon: 075-612 04 54

KLASSIEK:ai MODERN

E-N LEVERSr, PLAAT;
ZOWEL IN <5f?ENEM
ALSINANPERE
HOUTSOORTEN.

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

UTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

GERARD WIJMA
vastgoedadviezen

"Voor hout en nieuw"

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
van braam - minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55



B O U W B E D R I J F

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

Postadres:
Postbus 130
1530 AC Wormer

• :

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat 'm Krommenie

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

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

drukwerk nodig? Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed

advies, een scherpe offerte of een heldere presentatie.

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

en uitzetten. Als klant verwacht u duidelijk meerwaarde.

Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.

Door nauwe samenwerking met andere grafische specialisten.

Door ideeën en investeringen, die het beste uit mensen naar

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

In vormgeving, in druktechniek of in afwerking.

Vaak in alle drie tegelijk.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG

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


