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Inhoud
Een dik decembernummer met een keur aan onderwerpen, zoals een Chinees schoteltje van porselein
met een Zaanse afbeelding, een kritische Woosnap over het in aanbouw zijnde kantoorpand bij de
Showboat te Zaandijk, een verslag over de woonbuurt Het Vissershop en de aan de gang zijnde res-
tauraties van Het Kroegie en de oude pastorie in Haaldersbroek.

1570 Een Chinees theeschoteltje
uit de 18e eeuw waarop een
Zaans pandje staat afge-
beeld. Om dat intrigerende
object draait het allemaal in
de bijdrage van architect J.
Schipper.

1571 Het Kroegie aan het Zuid-
einde te Koog stond de laat-
ste jaren te verloederen.
Gelukkig is daaraan een
einde gekomen. Het rijks-
monument wordt momen-
teel ingrijpend gerestau-
reerd. Over wat daar alle-
maal bij komt kijken doet Ge
Sombroek een boekje open.

1574 Het Vissershop, het buurtje
tussen de Zuiddijk en de
Zaan, ligt behoorlijk onder
vuur. De grote vraag is wat
te doen: restauratie of sloop
en vervangende nieuwbouw.
Onlangs verscheen een
gedetailleerd rapport over de
cultuurhistorische waarde
van dit eerste woningbouw-

project van woningbouw-
vereniging ZVH uit het
begin van de 20e eeuw.

1576 In 1764 werd Haaldersbroek
een pastorie rijker. In bijna
drie eeuwen kan er veel
gebeuren. Dick Kerssens
gaat in zijn artikel nader in
op de ontstaansgeschiede-
nis, de pastoors en de huidi-
ge (herbouw)plannen van
het pand.

1582 Jaap van der Horst is niet
gecharmeerd van het grote
kantoorgebouw dat vlak
ten zuiden van de Showboat
in Zaandijk wordt gereali-
seerd. Ook de stichting
Zaan en Dijk is er bepaald
niet blij mee. In de Woosnap
lucht Van der Horst zijn
hart.

1584 De stichting Zaan en Dijk
heeft al weer enige tijd
geleden een gedetailleerd
Beeldkwaliteitsplan opge-

steld voor een gebied waar-
in zich onder andere de
beschermde dorpsgezichten
Haaldersbroek en de
Gortershoek bevinden. Jaap
van der Horst doet in zijn
artikel verslag van de doel-
stellingen van de stichting.

1585 De vrouwenbond van de
afdelingen Zaandam en
Koog kent een roerige
geschiedenis. Dat leert het
materiaal dat zich in het
gemeentearchief Zaanstad
bevindt. Rob Lengers
behandelt het onderwerp
in zijn artikel over de aan-
winsten van het gemeente-
archief.

Verder in dit nummer de vaste
rubrieken: Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis 1569,
Bedoeninkies in de kaikerd
1581, Boekennieuws 1587,
Kroniek 1590 en de
Culturele agenda 1594.

Prijsvraag Zaanse pronkstukken
In Anno 153 (april 2000, bladzijde 1530 en 1531) probeerden we uw Zaanse kennis op de proef te stellen
aan de hand van een prijsvraag met afbeeldingen van fraaie Zaanse panden. De vraag hierbij was of u wist
waar deze panden zich in de Zaanstreek bevinden. De verwachte stormvloed van inzendingen bleef echter
uit. Niettemin is er een prijswinnaar uit de bus gekomen. Herman Wessel uit Zaandijk is de gelukkige
winnaar geworden. Al na drie dagen na het verschijnen van Anno lag zijn briefkaart met de goede op-
lossingen op de mat van de redactie. Zijn prijs bestaat uit het boek 'De Zaanstreek belicht' van Breebaard.
Voor de nieuwgierigen onder u nog even de goede oplossing:
l. Marktstraat te Wormerveer, 2. De Veerdijk te Wormer, 3. Raadhuisstraat te Koog, 4. Verlanenpad te
Zaandijk, 5. Zonnewijzerspad, Zaanse Schans, 6. J.J. Allanstraat te Westzaan, 7. Oostzijde te Zaandam, 8.
Zuiderhoofdstraat te Krommenie.

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:
De winkel van fotograaf P. Nieuwstad, Zuideinde 50 in Koog aan de Zaan, omstreeks 1925.
De bebouwing links van de winkel moest later wijken voor de oprit van de Willem-
Alexanderbrug. De laaste twintig jaar staat het houten pand bekend als Het Kroegie.
Momenteel wordt het ingrijpend gerestaureerd door de firma Somass. Ge Sombroek gaat in
zijn artikel nader op de restauratie in.
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Herengracht 16,
Zaandam,
20 juli 1943

Reactie (1)
Van mevrouw B. Vollmann-Petersen ontvingen
wij een reactie op het artikel 'Langs joodse
bedrijfspanden in de Zaanstreek (1930-1950),
verschenen in Anno 154, juli 2000, blz. 1549-1553.
Zij schrijft dat de tekst op bladzijde 1552 een
foutje bevat. De tekst in Anno luidt letterlijk:
„Joden dienden vanaf 10 mei 1940, tot aan de
capitulatie, binnen te blijven." Volgens mevrouw
Vollmann moet het woord joden vervangen
worden door 'De (gevluchte) Duitsers en alle
buitenlanders'.
Ze schrijft verder: „Mijn moeder mevrouw
Petersen-Stoel vroeg mij of ik durfde naar de
Zuiddijk te fietsen. Daar hadden wij namelijk
nog schoenen ter reparatie bij de schoenmaker
Führer in de Burchtgalerij staan. Ik was niet
bang en haalde de schoenen op. Schoenmaker
Führer heeft later zijn naam in Harry Fields ver-
anderd en heeft nog zijn 100e verjaardag in New
York gevierd. Deze inlichting kreeg ik van een
vroegere schoolvriend Manfred Rosenbaum die
nu in Israël woont. Hij woonde toen op de
Stationsstraat te Zaandam. Zijn moeder ver-

Frans Halsstraat 54,
Zaandam 1970

schoonde de bedden en legde een schoon tafel-
kleedje neer om de Duitsers maar niet te laten
zeggen dat de joden smerig waren. Manfred is
nog zeer geïnteresseerd in alles van Zaandam."
Haar brief was vergezeld van twee foto's van de
parfumerie Paree van de heer H. Petersen die
van 1933 tot 1960 aan de Herengracht 16 te
Zaandam was gevestigd. Omdat deze foto's een
fraaie aanvulling zijn op het bovengenoemde
artikel drukken wij ze hierbij graag af.

Reactie (2)
Van de heer S. Boers, Hazepad 81, Zaandijk ont-
vingen wij een reactie op het artikel 'Vrienden
van het Zaanse Huis avant la lettre' van de heer
H.C. Dorpema in Anno nr. 154 van juli 2000.

Izaak de Haan rabbijn?
,,Zover ik weet was hij Mohel oftewel Besnijder
en Sjocheet, wat ritueel slachter is. Maar van een
Leraar der Halacha die de Schmiecha ontvangen
had van een Rabbijnenschool is me niets bekend
en om leraar van joods onderwijs te zijn behoeft
men geen rabbijn te zijn", aldus S. Boers.

We legden de vraag voor aan H.C. Dorpema.
Diens antwoord luidde: „Bij het schrijven van
mijn bijdrage heb ik onder meer gebruik
gemaakt van het boek 'Carry van Bruggen, een
documentaire', uitgave Nijgh & Van Ditmar,
's-Gravenhage 1985. Daarin wordt op bladzijde 7
vermeld: In 1878 slaagt Carry's vader voor het
examen van godsdienstonderwijzer en vestigt
zich als gazzen in het plaatsje Smilde in Drente'.
En enkele regels verder: 'In 1885 vertrekt de

eigengereide rebbe De Haan met zijn gezin naar
Zaandam.'
Op bladzijde 70 wordt vermeld dat het examen
in 1878 betrekking had op de laagste rang van
godsdienstonderwijzer en op bladzijde 71 zegt
Carry in een interview: 'Mijn vader was rabbijn,
en u begrijpt dat, met het heel groot gezin dat hij
bezat, wij heel bekrompen leefden...'
Ik heb indertijd de woorden 'Rebbe' en 'Rabbijn'
nog eens opgezocht in de Dikke van Dale, 12e
druk. Bij beide lemma's wordt onder meer de
term 'Godsdienstleraar' gebruikt. Ik heb toen
voor het mij bekendere 'Rabbijn' gekozen. Meer
dan honderd jaar geleden sprong men kennelijk
wat gemakkelijker met de titel 'Rabbijn' om dan
tegenwoordig", aldus Dorpema.

Annonce
Te koop gevraagd: 'Het bouwkundig alfabet' van
auteur Sikke de Jong en het boekwerk 'Zaandam
150 jaar stad', uitgegeven in 1961.
Uw reacties stel ik zeer op prijs. Peter Roggeveen.
Telefoon: 075-6313897.
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Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis

Mededelingen van het bestuur

Jubileum
Volgend jaar bestaat de vereniging 40 jaar.
Uiteraard zijn er plannen om hier aandacht aan
te besteden. Een van de belangrijkste daarvan is
het toegankelijk maken van de volledige inhoud
van 40 jaargangen Anno 1961. Dit is een schat
aan waardevolle historische informatie over de
Zaanse bouw- en wooncultuur en - in de eerste
jaren - over het ontstaan van de Zaanse Schans.
Deze informatie staat nu in ingebonden vorm in
de boekenkast van een gelukkige enkeling of bij
een enkele instantie. De moderne technologie
maakt het mogelijk deze informatie beschikbaar
te maken voor iedereen. Op dit moment wordt
onderzocht hoe dit het beste kan, maar duidelijk
is dat er wel wat werk moet worden verzet.
Daarvoor roepen we de hulp in van een aantal
leden.
Een van onze leden heeft het voor elkaar gekregen
een volledige index samen te stellen waarmee
via trefwoorden elk betreffend artikel opgezocht
kan worden. Nu moeten o.a. ook nog alle artike-
len en foto's gescand worden. Hiervoor is een
klein team van mensen nodig dat met inzet van
bijvoorbeeld een dagdeel per week dit werk in
een paar maanden kan doen. We zoeken leden
die hieraan mee willen werken; u hoeft beslist
geen expert op digitaal gebied te zijn. Opgave
graag aan Ada Hannaart, tel. 075-6170655.

Hogendij kbuurt
In het nummer van juli jl. brachten we u ervan
op de hoogte dat Zaanstad ons noodsignaal goed
had opgemerkt en serieus bezig was met maatre-
gelen tot 'redding' van deze buurt in Zaandam.
We zouden de ontwikkelingen met bijzondere
aandacht volgen.
Op het moment dat dit geschreven wordt, dus
een halfjaar later, zijn er geen ontwikkelingen te
melden. Wel krijgen we uit enkele artikelen in de
plaatselijke pers de indruk dat er iets broeit,
maar er is nog niets concreets naar buiten gekomen.
Vanaf deze plaats daarom de oproep aan
Zaanstad snel aan de bevolking duidelijk te
maken wat men met dit stukje Zaandam, waar
bijna elke vierkante meter iets van de rijke
historie kan vertellen, voor heeft. Een beetje
haast kan geen kwaad; tenslotte is een
voorbereidingsbesluit maar één jaar van kracht.

Een hartelijk welkom aan de volgende
nieuwe leden:
W. Ruyter, Assendelft
P. van Tellingen, Koog aan de Zaan
B. Berkhout, Wormerveer
F.J.C, van Draanen, Zaandam
D.J. Keuter, Koog aan de Zaan
R. de Vries, Zaandam
Bouwbedrijf M. Schaap, Zaandam
S. de Witte, Zaandam

P. van Dijk, Zaandam
Fa. Claessen, Jisp
W. Romkes, Zaandam
B. Romkes, Zaandam
T. Brusche, Wormerveer

P. Glas, Assendelft
A. Kaspers, Krommenie
A.M. de Nijs-Leijns, Amsterdam
J. Zwart, Amersfoort
J.G.J. Beckers, Zaandam
Bouwbedrijf Nielen, Zaandam
A. de Vries, Zaandam
S. Meegdes, Krommeniedijk
F. de Wal, Zaandam
K.C. Stuffers, Zaandijk
S. Schurink, Zaandam
W. Oosterveld, Zaandam
P.J. Verdonk, Zaandam
P. Gras, Zaandam
I. de Mari, Zaandam
H.J.P. Stinis, Zaandam
F.H. Grobben, Zaandam
E. en T. de Boer, Wormer
I. van Nek, Zaandam
P. Meinen, Zaandam

Binnengekomen berichten

Erfgoedcursussen
De Stichting Museaal en Historisch Perspectief
Noord-Holland stuurde ons weer een overzicht
van de door haar georganiseerde cursussen in dit
winterseizoen.
Er is weer een groot aantal onderwerpen waar-
over u uw kennis en inzicht kunt vergroten: van
waterschapsgeschiedenis tot paleografie, maar
ook is er een workshop Internet bij de stichting,
tel. 023-5531498, fax 023-5318436 of e-mail
helling@mph-nh.nl.

Restauratiebeurs
Het Nationaal Contact Monumenten heeft, samen
met een vijftiental andere instellingen het initiatief
genomen voor het organiseren van De
Nederlandse Restauratiebeurs. Bedoeling is dat
aanbieders van kennis, vakmanschap, producten en
diensten op het gebied van restauratie, monumenten-
zorg, behoud en beheer van het cultureel erfgoed
elkaar treffen. Bovendien zullen rond deze beurs
talloze activiteiten ontplooid worden.
De beurs zal worden gehouden op 17, 18 en
19 mei 2001 in de Brabanthallen te
's Hertogenbosch.

Adreswijziging
Per l december 2000 verhuist de
Monumentenwacht Noord-Holland naar gebouw
Mercurius.
Het nieuwe adres luidt:
Veerdijk 32, Wormer
Postbus 79, 1520 AB Wormerveer
tel. 075-6474588
fax 075-6474593
e-mail Monumentenwacht.noordholland@planet.nl
Tevens zijn in dit gebouw gevestigd: het
Provinciaal depot voor bodemvondsten,
Stichting Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord-
Holland en Stichting Stelling van Amsterdam.
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Jaarboek 2000 Nederlands
Openluchtmuseum
Aan het eind van dit jaar verschijnt het Jaarboek
2000 van het Nederlands Openluchtmuseum. In
het boek is een artikel opgenomen van museum-
medewerker Simon Honig Jz. over de Zaanse
koopmanswoning voorheen Dubbele Buurt 10-
12 te Koog aan de Zaan. Het artikel behandelt de
bouwgeschiedenis van het pand, in samenhang

met de bewonersgeschiedenis. Het huis was na
een verblijf van ruim zestig jaar in het museum
aan zeer groot onderhoud toe. Van deze
gelegenheid is gebruik gemaakt om de verande-
ringen die tijdens de opbouw waren aangebracht
ongedaan te maken. Ook werden aan de hand
van resultaten van sporenonderzoek enkele
oorspronkelijke vertrekken in de oude staat
teruggebracht.

Een visitekaartje van een Zaanse notaris
door J. Schipper

Het Chinese theeschoteltje
uit de 18e eeuw

Het is vele jaren geleden, namelijk in 1983, dat
ik op de jaarlijkse Antiekbeurs die toen nog in
Delft gehouden werd, aangesproken werd door
de antiquair A.C. Beeling uit Leeuwarden.

Ik kende Beeling redelijk wel omdat hij degene
was die na de oorlog veel beschilderd Hollands
antiek uit het toen nog berooide Engeland weer
naar Nederland bracht. De meeste Zaanse buffet-
kasten, die nu nog in het bezit zijn van het
Zuiderzeemuseum, zijn via hem verworven.
A.C. Beeling is de derde generatie van een door
zijn grootvader Johannes Beeling in 1886 opge-
richte antiekhandel. Dat was in een tijd dat veel
Nederlands antiek aan buitenlanders werd ver-
kocht.

De Wereldtentoonstellingen die sinds 1851 om
de vijfjaar in een der hoofdsteden in Europa
werden gehouden, trokken vooral rijke
Amerikanen en nouveaux riches uit de Engelse
koloniën. Na een bezoek aan de
Wereldtentoonstelling maakten zij vaak een
rondreis door Europa, alvorens weer naar huis
terug te keren. Meestal bezochten zij ook het
land van Rembrandt en kochten daar, niet naar
de smaak van kunstkenners maar naar die van de
burgerman, versierde gebruiksvoorwerpen, zoals
beschilderde kasten, wiegen, houten nappen en
schalen. Dit gold niet voor alleen voor Engelsen,
maar tevens voor de zo klassiek ingestelde
Fransen. De schrijver Henri Havard trok rond
1870 veel landgenoten, waaronder kunstenaars
als Claude Monet, met zijn boek 'La Hollande a
vol d'oiseau' naar ons land en zoals we weten
ook naar Zaandam. Wellicht zijn die Zaanse
beschilderde kasten door Fransen aangekocht,
die in de afgelopen jaren, via Franse veilingen,
weer naar Nederland zijn teruggekeerd.
Toen Beeling mij op de Antiekbeurs in 1983
aansprak, vertelde hij mij dat hij op een beurs in
New York iets gekocht had waarvan hij wist dat
het mij zou interesseren en daarom voor mij had
bewaard. Waarop hij een klein porselein schoteltje
met een voorstelling van een Zaans huis tevoor-
schijn haalde.

De voorstelling
Op het theeschoteltje, met een diameter van 10,5
cm, is een L-vormig groen geverfd huis met een
rood pannendak te zien. De ondergevel is van
rode baksteen, waarin een onder- en bovendeur,
aan weerszijden geflankeerd door een klooster-
kozijn. Boven deze deur is een bord aangebracht

met het opschrift 'Notaris en Procureur'. Het erf
is van de weg gescheiden door een houten
spijlenhek, zoals dat nu nog te zien is bij het
pand Kalverringdijk 21 op de Zaanse Schans.

Op de straatweg van gele Friese klinkers wijst
een jongetje met een hoepel in de hand een stadse
heer in een paarse rok (JasJe) en kuitbroek de
weg naar het huis van de notaris, terwijl een
zwart hondje de bezoeker toeblaft.
De voorstelling van het huis paste niet helemaal
op het schoteltje, zodat het houten bovenschot
van de voorgevel als het ware in miniatuur is
aangegeven.

Volgens Beeling dateert het schoteltje uit de
regeringsperiode van keizer C'ien - Lung, 1736-
1796, toen in grote hoeveelheden het zogenaamde
'familie rose' werd vervaardigd. Inderdaad, op de
onderzijde van het schoteltje zijn drie takjes,
ieder met een roze bloem, aangebracht. Dit por-
selein werd vaak in China op verzoek versierd
met westerse motieven: het zogenaamde 'Chine
de Commande'. Het was echter goedkoper om
onversierde Chinese porseleinen voorwerpen
hier te lande van de gewenste decoraties, zoals
zeilschepen, walvisvaarders, of gebeurtenissen
zoals Stiers Wreedheid, te voorzien.
De zachte kleuren zoals blauw, groen, geel en
paars van de hier gebruikte email verf waren niet
bestand tegen de temperaturen van 1150 tot 1300
graden in de aardewerkovens, zodat de toege-
voegde decoraties bij een lagere temperatuur van
ca. 250 graden, het zogenaamde 'petit feu' op de
al aanwezig glazuur werden ingebrand.
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In alle steden in Nederland, waar aardewerk
werd gemaakt, zoals Delft, Rotterdam, Haarlem
en Amsterdam, zullen plateelschilders zich met
het vervaardigen van dit schilderwerk op bestel-
ling hebben bezig gehouden. Wellicht woonden
de meesten in Amsterdam, omdat dit opnieuw
gedecoreerd porselein 'Amsterdams bont' wordt
genoemd.

Locatie
Men kan zich afvragen wie de Zaanse notaris
was die dit schoteltje heeft laten maken. Omdat
er een lichte beschadiging te zien is op de later
aangebrachte schildering, zal er vast en zeker
ook een beschilderd theekopje zijn geweest. In
welk huis de notaris woonde is daarom ook niet
bekend. Omdat bij dergelijke L-vormige huizen
de binnentuin gewoonlijk op het zuiden ligt,
komt als situering van het pand de bebouwing
tussen weg en Zaan langs de Westzijde allereerst

in aanmerking. Helaas is het pand op de bekende
Westzijderol' niet te vinden. Tevens is de rij hui-
zen aan de oostkant van de Oostzijde te
Zaandam niet uitgesloten. Maar ook in de andere
Zaandorpen waar een notaris heeft gewoond, kan
dit huis hebben gestaan.
Een tweede vraag is waarom de notaris het
beschilderde schoteltje heeft laten vervaardigen.
De meest voor de hand liggende reden is dat hij
het heuglijke feit van zijn benoeming tot notaris
door het Hof van Holland op deze humoristische
wijze wilde vastleggen. Zijn nazaten hebben
helaas de regionaalhistorische waarde van het
schoteltje niet ingezien en zo belandde het via
onbekende wegen in New York. Door de attent-
heid van antiquair Beeling weten we nu weer
iets meer van het dorpsschoon in de Zaanstreek.

Literatuur: Chine de Commande, D.F. Lunsingh
Scheurleer, p. 167 e.v. 1966.

Zuideinde 50 te Koog aan de Zaan: Het Kroegie
door Ge Sombroek

Al jaren een doorn in het oog van menig monumentenliefhebber. Het Kroegie is een rijksmonu-
ment bij uitstek waaraan te zien was waartoe achterstallig onderhoud of beter gezegd geen onder-
houd kan leiden. Het is vreemd dat er bij de gemeente en de Rijksdienst voor Monumentenzorg
geen enkele sanctiemogelijkheid bestaat om hierbij corrigerend op te treden. Zeker als men weet
dat de monumentenbezitter zich aan allerlei regels en voorschriften moet houden wanneer er ver-
bouwd of gerestaureerd gaat worden. Daarentegen gelden bij verpaupering blijkbaar geen regels
en voorschriften meer. De regelgeving zou hier snel voor aangepast moeten worden. Blijkbaar is
dan de enige mogelijkheid tot herstel nog verandering van eigenaar van het monument. Die moge-
lijkheid deed zich wat betreft Het Kroegie voor.

Zuideinde 50 rond J 880
(Foto collectie gemeente-
archief Zaanstad)
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Zuideinde 50 in circa
1910. Destijds de winkel
van de bekende fotograaf
P. Nieuwstad. Op de foto is
duidelijk het linker ronde
hoekraam te zien dat later
zou verdwijnen. (Foto
gemeentearchief Zaanstad)

Volop belangstelling voor
de etalage van fotograaf
P. Nieuwstad. De opname
dateert uit circa 1925. Het
linker raamkozijn is dan al
verdwenen. (Foto gemeen-
tenarchief Zaanstad)

Veiling
Het rijksmonument werd te koop aangeboden op
een veiling in Amsterdam. Omdat wij al jaren
begaan waren met het lot van dit Zaanse monu-
ment, zagen wij eindelijk een mogelijkheid het
tij te keren. Wij waren dan ook zeer gelukkig en
tevreden toen wij ons enige dagen later de eige-
naar mochten noemen van dit etablissement.

Voorbereiding
Vanaf dat moment zijn de plannen voor restauratie
opgestart. Er is dan nog een lange weg te gaan
voordat alles in orde is en er gestart kan worden
met de restauratie. Hierin heeft de gemeente
Zaanstad en met name de monumentenafdeling
een positieve rol gespeeld met betrekking tot de
subsidies en vergunningen. Toch blijft het een
moeilijke zaak ondanks de subsidies, om de
zaken financieel sluitend te krijgen.

Start
Maandag 21 september 2000 was het dan einde-
lijk zo ver dat er begonnen kon worden.
Voordat er wordt gestart, begint de inmeting, het
verklikken van de buitenwerkse grondmaten,
zodat na het aanbrengen van de nieuwe funde-
ringspalen precies nagegaan kan worden waar de
gemetselde voeting heeft gezeten.
Dan volgt het maken van foto's en aantekeningen.
Er worden veel foto's vanuit allerlei hoeken

genomen. Van groot belang
zijn de aantekeningen van
hoogte, breedte en detaille-
ring van in dit geval met
name de voorgevel met al
zijn lijstwerk, de pilaster, het
timpaan en de klokgevel. De
vorm en maat van de klok-
gevel zijn exact vastgelegd
en met mallen gemeten vanaf
de horizontale pullijst.
Het is van vitaal belang dat
er zoveel mogelijk bewaard
blijft van het lijstwerk, hout-
snijwerk, de pilaster, puibalk,
etc., zodat bij het namaken
van de ontbrekende onderde-
len er een exacte kopie van
het betreffende onderdeel
gemaakt kan worden.
Bewaard wordt er ook omdat

dan in een later stadium
onderdeel voor onderdeel
bekeken kan worden en er
beter beoordeeld kan worden
of het nog te herstellen is.
Gebintpoten kunnen bijvoor-

beeld wel voor 50% hersteld worden omdat het
houtrot zich meestal aan de buitenzijde bevindt
en aan de binnenzijde het beeld onveranderd
blijft. Dit is na een restauratie bepalend voor het
karakter van een monument, er moet immers toch
te zien kunnen zijn dat er 300 jaar in geleefd is.

Redelijk gaaf
Al deed de buitenkant anders vermoeden, de
constructie was nog redelijk gaaf te noemen. Wel
waren alle korbelen eruit gezaagd. De originele
puibalken, zowel voor als achter, waren nog aan-

wezig zodat de oorspronkelijk gevelindeling nog
te achterhalen was. Dit is mogelijk omdat vroeger
de kozijnen in voor-en achtergevels geen boven-
dorpels hadden, maar de kozijnstijlen recht-
streeks in de puibalk bevestigd werden. Die
afdrukken en inkepingen geven exact aan hoe dit
oorspronkelijk geweest moet zijn.
Tijdens de ontmanteling bleek dat het oorspron-
kelijk een huisje is geweest zonder afluiving (zij-
aanbouw) aangezien het dakhout met de tengels
en panlatten zich onder het schuine dakvlak van
de afluiving doorzetten tot aan het wurmt (muur-
plaat). Dit was ook te zien aan de gebintpoten
waar vroeger het buitenweeghout aan bevestigd
was geweest. Waarschijnlijk heeft men zo'n 200
jaar geleden het huisje veranderd naar de vorm
die het nu heeft: de klokgevel, de afluiving (wel
toentertijd met eenzelfde ronde hoekraaminvul-
ling als rechts), de kozijnenvormen, het houtsnij-
werk en het zware lijstwerk van de puibalk dat
doorloopt in de goot. In deze vorm wordt het
ook weer gerestaureerd.
Uit deze periode stamt ook het bontje aan de
binnenzijde van de voorgevel (kastjes onder de
ramen) dat doorloopt langs het ronde hoekraam.
De voorramen zijn voorzien van binnenluiken
die weggeschoven kunnen worden tussen het
buitenschot en de binnenbetimmering.

Schoorsteentje
Tegen het buitenschot van de afluiving kwam
nog een prachtig gemetseld schoorsteentje in
empirestijl tevoorschijn dat was afgewerkt met
gips in een zeer lieflijke vorm (zie foto). Tevens
zat er in dezelfde buitenwand een vierruits raam-
kozijn met buitenluik, helemaal gaaf maar niet
meer bruikbaar op die plek omdat de belending
ernaast, gebouwd in de jaren 1920-1930, er
doodgewoon tegenaan gebouwd is.
Tegenwoordig is dit niet meer voor te stellen
zonder dat de rechter er aan te past komt.
Vroeger ging dat allemaal waarschijnlijk wat
gemoedelijker. "Zeg buurman, dat raampje
gebruikte je toch al niet zoveel, hé?"
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Het schoorsteentje in
empirestijl

Een doorsnede van Het
Kroegie, schaal 1:100

Kelder
De kelder die zich in de voorzijde van het huis
bevindt, is nog in zeer goede staat. Hierboven
bevond zich vroeger de opkamer. De kelder met
zijn mooie plavuizenvloer is niet verankerd aan
de nieuwe fundering, maar hangt onder de nieuwe
funderingsbalken zodat hij vrij kan bewegen
(zgn. drijvende kelder). Als er een verankering
had plaatsgevonden, zou de gemetselde kelder
zeker gaan scheuren.

De verdiepingsvloer, gemaakt van planken met
wisselende breedtes (20-45 cm) is ook nog
opmerkelijk gaaf en ligt genummerd en droog in
de opslag van onze werkplaats.
De oorspronkelijke stookplaats kwam ook te-
voorschijn en wel in het vijfde balkvlak aan de
voormalige buitenweeg. De raveling waar de
boezem tegenaan heeft gerust, zat er nog en de
sporen van het gebogen metselwerk waren nog
te zien op de gebintbalken. Verder kwamen er
nog tientallen scherven tevoorschijn van de
bijbeltegels die de smuiger ooit hebben gesierd.
De gebintbalken zijn behoorlijk zwaar van af-
meting, maar ook behoorlijk scheluw. Dat dit bij
de bouw zo'n 300 jaar geleden al het geval was,
blijkt uit het feit dat de pen en gatverbindingen
van ligger met poot enigszins schuin gehakt en
gezaagd waren om deze scheefte op te kunnen
heffen.

Restauratie
Na een aantal weken van intensief herstel aan de
gebintconstructie en het maken van de nieuwe
fundering begint de vorm van het monument (nu
zonder verzakkingen) zich al duidelijk af te teke-
nen. De rotte plekken zijn verdwenen, de korbelen
zijn weer aangebracht en ook het geraamte van
de afluiving zit weer op zijn plaats. Gordingen
en dakhout zijn vernieuwd, waarna de oude dak-
pannen weer aangebracht konden worden. De
kozijnen kunnen weer geplaatst worden waarna
de buitenweeg aangebracht gaat worden. Hierna
komt het aan op de detaillering van klokgevel,
lijsten en versieringen, waarbij langzaam maar
zeker Het Kroegie zijn uitstraling van weleer
weer zal herkrijgen.

Kadaster B 635
1832. Huis en twee erven. Hendrik Roskam -
schipper. In 1844 verkocht aan Jacob Pietersz.
Dekker - schipper. In 1866 successie. Aan Pieter
Jacobsz. Dekker - schipper - en Klaas Dekker en
cons. - schipper. In 1889 verandering. Wordt B
1885: huis, erf en schuur. Hendrik Dekker
Pietersz. - schipper. De firma P.J. Dekker. In
1899 hermeting. Wordt C 782: huis, schuur en
erf. In 1917 verkocht aan Hendrik Jacobsz.
Evenblij - expediteur. In 1922 verkocht aan
Adrianus Smit - schipper. In 1923 stichting en
verbouw. Wordt C 782: huis, schuur en erf en
huis en erf. In 1924 gedeeltelijk verkocht. Wordt
C 2148: huis, schuur en tuin en C 782.
- C 782: Pieter de Vries -fotograaf.
- C 2148: huis, schuur en tuin. In 1930 verkocht
aan Nicolaas Jozef Adrianus Smit - schipper.
Derk Peeters - horecaexploitant en fotojournalist.
In 1980 hermeting. Wordt C 5169: café, terras
genaamd de jeu de boulesbaan. Wordt C 5169:
bedrijfspand en erf. Egbert Bergers - ondernemer.
In 1984 verkocht aan Johannes Antonius Maria
van Kessel - operator.
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Het Vissershop, een cultuurhistorische verkenning
door Anneke Hoogmoed-Jongh

De buurt Vissershop is gelegen tussen de Zuiddijk en de Zaan en ligt ten zuiden van de toevaart
naar de Hanepadsluis. De Zuiddijk is, naast de Hogendijk, Westzijde en Oostzijde, een van de oude
ontwikkelingsassen van Zaandam. De buurt is vernoemd naar het grotere gebied Vissershop, wat
vroeger zowel het huidige Vissershop als de daarnaast gelegen scheepswerf De Conrad - nu het
Millerterrein - omvatte.

De naam Vissershop verwijst naar de geschiede-
nis van dit stuk Zaandam. Oude kaarten laten
zien dat de Zaan in open verbinding stond met
de Zuiderzee. Vroeger lag hier dan ook de
Zaandamse vissersvloot (o.a. walvisvaarders).
De naam Hop verwijst naar een door aanslibbing
steeds ondieper en kleiner wordend water of
inham. Het aanslibbingsproces werd versterkt
door de aanleg van rijsdammen eind 18e eeuw.
Deze dienden om het slib dat door de werking
van eb en vloed en de overwegend westelijke
windrichting als onderstroom werd aangevoerd,
buiten de gebaggerde vaargeul te houden.
Na de totstandkoming van het Noordzeekanaal
werd het gebied drooggelegd en omdijkt. In eer-
ste instantie werd het gebied nog benut als
bouwland. Alleen in de noordwestelijke hoek
was, voor de aanleg van de buurt Vissershop,
enige bebouwing.
Toen begin 20ste eeuw grond nodig was voor
woningbouw, werd het Vissershop aan de rand
van Zaandam door de gemeente beschikbaar
gesteld aan de, toen pas opgerichte, woning-
bouwvereniging Zaandams Volkshuisvesting.

Het Vissershop anno 2000 In het begin van de 20e eeuw waren de arbeids-
omstandigheden en de daarmee parallel lopende
woonomstandigheden van de arbeiders zeer
slecht. In Zaandam was grote woningnood, veel
mensen woonden in krotwoningen, sanitaire
voorzieningen waren slecht en de huren relatief
hoog. Deze slechte omstandigheden voedden de
arbeidersbewegingen. De solidariteit kwam ook
tot uiting op het gebied van de huisvesting. In de
eerste drie maanden van 1913 werden drie
woningbouwverenigingen opgericht in Zaandam,
waaronder Zaandams Volkshuisvesting.

Oprichting Woningbouwvereniging
ZVH
Enkele vaste werknemers van houthandel
William Pont, welke houthandel in 1890 vanuit
Edam naar Zaandam gekomen was, besloten met
elkaar een woningbouwvereniging op te richten.
Houthandel William Pont had loodsen langs de
Prins Hendrikkade en op het Zaan-eiland. De
vereniging zou aan de hand van de woningwet
van 1901, huisvesting leveren voor arbeiders. De
reden hiervoor was, volgens de oprichtingsnotu-
len, "de verschrikkelijke opdrijving der woning-
huren, dus geheel en al overgeleverd aan de
sterkste willekeur der huiseigenaren"

De eerste plannen voor het bouwen van arbeiders-
woningen in het Oostzijderveld werden afgewezen
door het college van B & W. Een nieuw plan voor
120 arbeiderswoningen werd gepland op het
Vissershop. Deze plannen kregen wel goedkeuring
van het college.
In tegenstelling tot wat tot dan toe gewoon was,
waren deze huizen geheel van steen, in plaats
van traditionele houtbouw of gedeeltelijke
houtbouw (alleen een stenen voorgevel) in de
Zaanstreek. Zij waren de eerste arbeiderswoningen
voorzien van een watercloset, aansluiting op het
water- en gasnet. Tevens maakte een ledikant, in
plaats van een bedstee, deel uit van de woning.
De eengezinswoningen waren voorzien van
voor- en achtertuinen, en ook binnen de buurt
werden groenvoorzieningen aangelegd.

Tussen 1914 en 1916 werd het eerste complex
van 120 woningen gebouwd. Plannen voor een
tweede complex van 125 woningen en een kan-
toor werden ingediend. Door de Eerste Wereld-
oorlog (1914-1918) duurde de bouw langer dan
gepland was. In 1919 was de bouw van het twee-
de complex voltooid.

In de wijk was op het centrale plein ruimte gere-
serveerd voor schoolbouw. Voor de Vissers-
hopschool werd in 1922 de bouwvergunning
verleend. Dit gebouw stak met kop en schouders
boven de woningen uit. Begin jaren negentig
werd de school vervangen door nieuwbouw.
Bewoners keken met tranen in de ogen naar de
sloop. Doodzonde vond men het. De bewoners
van het Vissershop waren van allerlei pluimage.
Er woonden o.a. arbeiders maar ook politieagen-
ten, onderwijzers, kantoorbediendes.

Beschrijving van het Vissershop
De eerste indruk is die van een pittoreske, dorpse
buurt, bijna alsof er een stap terug in de tijd is
gedaan. Het Vissershop is een eenheid en heeft
een harmonieus en kleinschalig karakter.
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De buurt is ontworpen in de tijd dat de tuinstad-
gedachte net vorm begon te krijgen in
Nederland. Vissershop is een van de eerste tuin-
dorp-complexen van het land. In de jaren '20 zijn
de meeste tuindorpen gebouwd.
De tuinstad-gedachte is ontstaan in Engeland. De
Nederlandse variant van de tuinstad-gedachte
kwam neer op buurten of wijken waar arbeiders-
woningen werden gebouwd op een min of meer
dorpse plattegrond met veel groen, rust en ruim-
te en eigen voorzieningen, ofwel 'Het dorp in de
stad'.
Het Vissershop is klein opgezet en wordt geken-
merkt door een afwisselend stratenpatroon, open
ruimtes veel groen en laagbouw. De wijk bevatte
oorspronkelijk naast woningen, winkelhuizen,
een school, een werkplaats en een kantoor van
de woningbouwvereniging.

Het Vissershop, een van de
eerste tuindorp-complexen
van het land.

De opbouw van het stratenpatroon (verschillende
lengte, breedte, knikken in een paar straten,
pleintjes) zorgt voor ruimte en spanning en laten
het groen tot zijn recht komen. De twee steigers
aan de Notenlaan geven toegang aan de wereld
buiten het Vissershop. Lange tijd voer van de
kleine steiger een pontje naar de Prins
Hendrikkade, het Eiland en de Havenbuurt (t.b.v.
de arbeiders van William Pont, de Haven en
Bruynzeel). Aan de grote steiger meerden de
grote salonboten af die o.a. op Amsterdam voeren.

Alle straten zijn voorzien van bomen, bovendien
zijn de straten vernoemd naar de bomen die in
die straat voorkomen. De bomen zijn ondertussen
groot geworden en geven de buurt een nog meer
besloten karakter, maar doen de woningen ook
steeds kleiner lijken. Er wordt dan ook door
mensen (die nimmer een woning van binnen
hebben gezien) gesproken over 'kleine woningen',
omdat de bomen de schaalverhouding vertekenen.

De woningen zijn eenvoudig van opzet, maar
hebben een aantal bindende kenmerken. Er is
een doorlopende gootlijn. Ook de rode daken
scheppen een eenheid. De dakpannen zijn nog
origineel. De gootlijn wordt ondersteund door
versierend metselwerk. De vereniging moest
deze 'luxe' aan de woningen verdedigen tegen de

gemeente omdat 'zelfs de eenvoudigste mens van
enige versiering houdt'. De woningen aan de
Notenlaan (Zaankant) hebben portieken en
balusters. De stijl waarin is gebouwd is de
Amsterdamse Stijl. Aan de eensluidende buiten-
kant is niet te zien dat het hier om 26 verschil-
lende typen woningen gaat.

Cultuurhistorische waarde
De aanwezigheid en de kwaliteit van de stede-
bouwkundige, architectonische en groen-
elementen, vormen met elkaar een totaalpakket
die de buurt karakteriseert en haar grote waarde
geeft.
De gemeentelijke monumentencommissie heeft
voldoende punten aan het Vissershop toegekend
om het op de gemeentelijke monumentenlijst te
plaatsen. Dit is echter nog niet gebeurd.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft
in januari 2000 een onderzoek verricht naar het
Vissershop en is tot de conclusie gekomen dat
'Het tuindorp op lokaal/regionaal niveau van his-
torische waarde is; het kan zich ruimtelijk-histo-
risch met de wel geïnventariseerde complexen
meten en het zou dan ook in aanmerking komen
voor toevoeging aan het MlP-bestand als 'gebied
met bijzondere waarde'.
Het Vissershop zou een onderdeel kunnen uitma-
ken van het gehele stadsgezicht Zaanoevers. Het
Vissershop zou in dit stadsgezicht de relatie van
de arbeidersbuurt met de industrie langs de Zaan
weergeven. Echter, over het totale stadsgezicht is
nog geen beschrijving gereed.

In het Charter van Venetië (1964) wordt aange-
geven dat het uitgangspunt bij historische bouw-
werken en stads- en dorpsgezichten instandhou-
ding en herstel moet zijn. Het Vissershop is een
historisch gebied met bijzondere waarden en dus
moet ook hier instandhouding en herstel voorop
staan.

Het sociale karakter van de buurt
Voor de bewoners heeft het Vissershop een spe-
ciale betekenis. Velen wonen er al jaren, zo niet
hun hele leven. De sociale structuur is sterk.
Men kent elkaar (omdat men er al lang woont)
en men let op elkaar. Burenhulp is een vanzelf-
sprekendheid. Door deze sociale structuur krijgen
eenzaamheid en criminaliteit minder kans.
Nieuwe bewoners valt deze gemoedelijkheid op
(geef maar bij de buurvrouw af, ze heeft de sleu-
tel). Structurele familieverbanden zijn sterk aan-
wezig (mijn neef woont even verder). Veiligheid
(ik woon alleen en als ik me weieens verslaap
tikt de buurman op het raam 'leef je nog'); er is
altijd wel iemand in de buurt die even kan helpen.
Gezelligheid (bemoeibankjes in de voortuin).
Omdat de huur laag is heeft er de laatste jaren
een instroom plaatsgevonden van minder draag-
krachtigen, waaronder ook mensen die de huur
van hun woning in een andere wijk niet meer
konden betalen.
Uit een kortgeleden gehouden enquête spraken
bewoners hun grote bezorgdheid uit over wat er
met 'hun' buurtje gaat gebeuren. Bang om de
sociale contacten en de samenhorigheid te ver-
liezen. Misschien wel in een huis dat voldoet aan
de eisen van deze tijd, maar waar het bovenstaande
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ver te zoeken is. Welvaart is nog geen welzijn! Of,
zoals iemand schreef op de vraag waar men dacht
over 5 jaar te wonen: misschien wel op het kerk-
hof, van de stress en onzekerheid of ik wel terug
kan keren naar mijn eigen plekje, of zoals iemand
anders schreef 'in een opvangcentrum voor
mensen die hun huur niet meer kunnen betalen.'

Hoe nu verder
Woningbouwvereniging Zaandams Volks-
huisvesting heeft 4 architecten opdracht gegeven
een 'nieuw' Vissershop te ontwerpen. Aan de
andere kant staat renovatie met funderingsherstel,
dat de woningbouwvereniging alleen niet kan
betalen. Alle partijen zijn zich nu aan het beraden.
Gaan we over een paar jaar zeggen 'wat ongelofe-
lijk jammer dat zo'n gaaf cultuurhistorisch buurtje
is gesloopt, dat had nooit mogen gebeuren' of
hebben we er een stukje historie na de Zaanse
houtbouw bij en krijgt dit 86 jaar oude buurtje een
tweede kans! Er is maar l Vissershop, wees er
zuinig op!

Dit artikel verscheen eerder in de Zaanse Natuur-
en Milieukrant, zomernummer 2000. Het artikel is

een samenvatting van het door mevrouw drs. E.F.
Maats, werkzaam bij het Steunpunt Cultureel
Erfgoed Noord-Hol land, geschreven rapport
'Cultureelhistorische verkenning Vissershop te
Zaandam'. Het rapport werd geschreven in
opdracht van woningbouwvereniging Zaandams
Volkshuisvesting. Gezien de commotie rond deze
buurt leek het ons goed aandacht te besteden aan
deze onder vuur liggende wijk uit het begin van de
vorige eeuw.

Het rapport doet de volgende aanbevelingen:
- Behoud van de karakteristieke buurt, met haar
dragende stedenbouwkundige, architectonische en
groen elementen moet voorp staan.
-Complex één en twee vertegenwoordigen de pril-
ste geschiedenis van de woningbouwvereniging
Zaandams Volkshuisvesting en die van de volks-
huisvesting van Zaandam. Door zich nu in te zet-
ten voor de duurzaamheid en de kwaliteit van de
woningbouw en de stedenbouw die toen onder
moeilijke omstandigheden is gerealiseerd, kan de
woningbouwvereniging aan alle leden laten zien
dat zij zich wil inspannen voor het cultureel erfgoed
en de sociaal-historische waarden van Zaandam.

De oude pastorie in Haaldersbroek
door D. Kerssem

Haaldersbroek stak mooi aftegen de herfstluchten. De geelbruin getinte bladeren van de bomen
waren er grotendeels door de laatste stormen afgewaaid. Het rustieke plekje kreeg de laatste tijd
steeds meer aanzien door diverse bouwactiviteiten. Bouwactiviteiten in de goede zin van het woord.
Een van die positieve bouwactiviteiten is de herbouw van de oude katholieke pastorie in
Haaldersbroek. Op dinsdagmorgen 7 november 2000 werd de eerste paal geslagen als startsein
voor de herbouw. Hoe oud is eigenlijk dit karakteristieke gebouwtje?

In 1765 stond de oude rooms-katholieke schuil-
kerk nog in Haaldersbroek. Voor deze kerk stonden
aan de wegkant enige oude houten huisjes. In een
van die oude huisjes woonde de pastoor van het
Kalf. Het huisje van de pastoor stond aan de zui-
delijke kant van het terrein. Het was pastoor
Jacobus Philippus Heijdendaal die eigenlijk vond
dat hij wel een betere woning verdiende.
De kerkmeesters Pieter Graaf, Allert Jansz. Piet,
bijgenaamd Akbaas en Laurens Hooglander konden
zich wel met de ideeën van de pastoor verenigen.
Men besloot een collecte te houden onder de
parochianen en deze werd een groot succes. Er
werd maar liefst een bedrag van f 5.790,- en 19
stuivers ingezameld. Of dit de totale bouwkosten
zijn geweest, is niet zeker. Wel zijn de rekeningen
bewaard gebleven van de metselaarsbaas Steven
Hooft uit Zaandam.
Op 10 november 1764 werd er een begin gemaakt
met het metselen van de nieuwe pastorie. In de
loop van 1765 kon de pastoor zijn intrek nemen
in zijn nieuwe woning. Er was toen zelfs ruimte
om ook een kapelaan te herbergen. Op 23 juli
1765 deed de eerste kapelaan Adriaan van Rossen
zijn intrede in de parochie. Elf pastoors hebben
van 1765 tot 1887 in de pastorie gewoond.
In 1777 werd pastoor Heijdendaal eervol ontslag

gegeven en vertrok hij naar het Duitse stadje
Vreede alwaar hij in 1779 overleed.

Gebroeders Lexius
Als opvolger werd benoemd Arnoldus van der
Stoot, die op 12 april 1777 werd geïnstalleerd.
Onder het pastoraat van pastoor Van der Stoot
scheidde Zaandam zich af van de parochie aan 't
Kalf. In 1784 werd de parochie van de H.
Bonifatius opgericht. In de maand februari werd
pastoor Van der Stoot tot grote schrik van zijn
parochianen voor dood van de preekstoel gedra-
gen, doch kwam later weer bij zijn positieven.
Waarschijnlijk was hij ziekelijk en was dat mis-
schien de reden dat hij op 13 december om eer-
vol ontslag verzocht, hetwelk hem werd ver-
leend. Hij bleef echter bij zijn opvolger in de
pastorie wonen en overleed op 2 september
1792. Hij werd op 6 september, volgens overle-
vering door 36 dragers grafwaarts gedragen. Hij
werd begraven in de Oostzijder kerk.
Zijn opvolger werd Joannes Henricus Eexius die
op 13 december 1791 werd geïnstalleerd. Zijn
broer Joannes Antonius Lexius nam zijn broer
wel eens waar, als de ander buiten de parochie
werkzaam was. De broers Lexius woonden met
hun vader en moeder en nog een zuster in de
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De rooms-katholieke kerk
en parochie in
Haalderbroek. De pastorie
is nog voorzien van een
voordeur. Olieverf op
paneel door Jan Kruijver.

pastorie. Volgens overlevering zou een derde
broer het kosterschap daar geruime tijd hebben
waargenomen. Op 3 mei 1810 werd pastoor
Joannes Antonius Lexius benoemd tot pastoor
van de Posthoorn te Amsterdam. In datzelfde
jaar werd de broer Joannes Antonius Lexius als
pastoor op 't Kalf geïnstalleerd. Hij verbleef in
de pastorie tot 1816 waarna hij pastoor werd te
Beemster en aldaar is overleden in 1838. Het
pastoraat van de heren Lexius viel dus juist in de
woelige tijd van de Franse overheersing. Ook de
parochie van 't Kalf zal zeker haar aandeel en de
hieraan verbonden lasten hebben ondervonden.

Boerenwagen
Pastoor Cornelis Franciscus Wolters maakte in
1816 zijn opwachting. Hij was zwak van
gezondheid en moest meerdere malen tijdelijk
vervangen worden. Tijdens zijn pastoraat vond
de watersnood van 1825 plaats waardoor de
Wijde Wormer volliep. Drie parochianen ver-
dronken. Verder verdronk bijna al het vee. Op 24
oktober 1835 overleed pastoor Wolters in de pas-
torie en hij werd te Zaandam begraven. In dat-
zelfde jaar werd Lambertus Joannes Quaadman
tot pastoor benoemd. In februari 1841 was hij
ziek, maar ondanks zijn ziekte werd hij op een
nacht naar de Wijde Wormer geroepen om een
tyfuslijdster van de laatste sacramenten te voor-
zien. Zijn plicht volbrengend moest hij in het
barre jaargetijde gebruik maken van een open
boerenwagen. Ten gevolge van een besmetting
ging de vreselijke ziekte op hem over, waarna hij
op 23 februari overleed in de pastorie.
Hij was zeer bemind bij zijn parochianen. De
lijkrede bij zijn uitvaart gehouden had tot tekst,
,,Ik ben de goede herder...." en was zo aangrij-
pend dat de meeste parochianen hun ontroering
niet konden bedwingen en in tranen uitbarstten.

Secreet
Als opvolger van Pastoor Quaadman werd in de
loop van 1841 geïnstalleerd Joannes Stephanus
van Bleyenberg. Hij woonde maar kort in de
pastorie en vertrok in 1845. In april 1845 werd
pastoor Casparus Joannes Antonius Philippus
Martz geïnstalleerd. Onder zijn pastoraat kreeg
het kerkbestuur machtiging om f 300,- te mogen
opnemen tot het doen van herstellingen aan kerk
en pastorie en aanhorige gebouwen, noodzake-
lijk geworden door de stormen van de laatste
tijd. In datzelfde jaar werd de kerk achter de pas-
torie voorzien van een torentje. Op l oktober
1863 werd na ruim 18 jaar geestelijke bediening
pastoor Martz overgeplaatst naar de parochie van
de H. Nicolaas te Amsterdam.

Opvolger was pastoor Martinus van de Broek.
Tijdens zijn bediening in 1864 waren er plannen
voor een eigen kerkhof op de plaats van de
boomgaard. Het werd in de gemeenteraad
besproken maar het kwam er echter niet door.
Ook werd in dat jaar besloten om een latwerk op
het dak van de pastorie te plaatsen tegen de stor-
men en om een lozing te maken voor het
"secreet". Op l juli stelde de pastoor voor om de
kerk, pastorie en sacristie met gas te verlichten.
Men zou met de directie van de gasfabriek te
Zaandam in overleg treden omtrent de kosten en
dan de bisschop de zaak ter beoordeling voorleg-
gen. De aanleg zou op f 40,- komen. Wegens
zwakheid van gezicht plaatste de bisschop pas-
toor Van de Broek op l oktober 1868 over naar
Bovenkarspel.

Gaslicht
Op l oktober 1868 werd Franciscus Josephus
Tieleman als pastoor geïnstalleerd, waarmee de
pastorie weer een nieuwe bewoner kreeg.
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Litho van pastoor
F.J. Tieleman

Hij maakte zich bijzonder verdienstelijk door de
verzameling en beschrijving van de voornaamste
gebeurtenissen die betrekking hebben op de
geschiedenis van de parochie. In november van
dat jaar werd een inzameling gehouden om het
gaslicht in de kerk en de pastorie te bekostigen.
De bijdragen beliepen f 423,25 waarmee de
gasleiding en sieraden voor het tabernakel werden
bekostigd.
Kort daarna werd de kerk en pastorie voorzien
van gaslicht. Op 15 september 1880 werd pas-
toor Tieleman door de bisschop benoemd tot
pastoor te Hoogmade, alwaar hij op 13 april
1884 overleed.

GED1C1TKB araket i!5 JARIG
! c X a a 11 d. a n i aait h. c l rVa l f

1853 Y A H D E I I Z I . P . F J . T I E I

Op 17 september 1880 werd Adrianus
Christianus Hermanus Wilhelmus Koster
benoemd tot pastoor van 't Kalf en hij werd op l
oktober geïnstalleerd door de deken van
Purmerend.
Een zware taak werd de nieuwe pastoor op de
schouders gelegd. De oude kerk in
Haaldersbroek was te klein geworden en pastoor
Koster streefde ernaar om een kerkhof aan te
leggen en een nieuwe kerk te bouwen. In 1885
was het niewe kerkhof gereed. Het werd echter
niet in Haaldersbroek aangelegd, maar aan het
Kalf op de plaats waar later de nieuwe kerk bij-
gebouwd zou worden. In 1887 kwam de nieuwe
kerk gereed aan 't Kalf.

Veiling
De oude kerk in Haaldersbroek had haar dienst
gedaan. Op een veiling, op 26 november 1887,
werd in het "Wapen van Amsterdam" aan de Dam
te Zaandam, de kerk, de pastorie en terreinen ver-
kocht voor f 5.200,-. Koper werd schippersbaas
H. Smit. Deze liet de kerk afbreken en de pastorie
van binnen veranderen, zodat er zes woningen
onstonden. De voordeur, de oude ingang van de
pastorie werd weggewerkt.
Vóór de verbouwing had de pastorie één huis-
nummer nl. nr. 1042. Maar toen de verbouwing
plaatsvond tot woningen kregen deze de nrs. E 276,
E 276a, E 276b, E 276c, E 276d en E 276e. Eater
omstreeks 1900 veranderden de nummers in 38,
36, en 34 zuidkant en 40, 42 en 44 noordkant.

Bewoners
Om uit te zoeken wie als huurders in de woningen
hebben gewoond, is een heel karwei. Circa 50
gezinnen of huishoudens hebben de zes woningen
gehuurd. Dit waren o.a. Cornelis Huijsman,
Maurits Bolleman, Cornelis Groot, Jan Kelder,
en P. van Brugge in woning nr. 34. Nicolaas Kat,
Jan Hooijschuur, Jan Graaf, Jan Looze (eign.) en
verder de familie Eooze in nr. 36. Jan Eooze,
Joseph Glandorf, Elisabeth Groot-Floris, Jan
Graaf, opnieuw Jan Looze en Gerrit van Dijk in
38. Jan Hooijschuur, Jan Velthuis, Pieter
Huijsman, Cornelis Huijsman, Jan Koopman,
Cornelis Meijn, Hendrik Schmidz en Dirk Best
in nr.40. Cornelis Mol, Jan Koopman, de wed.
Kruijver-Bosschieter, P. Janneman, Adrianus de
Haan, gezin Daame, Binne de Boer, gezin Neeft,
gezin Hollekamp en Hendrik Smidz in nr 42. Jan
Casparus Hart, Cornelis Visser, Klaas Pel, in nr.44.
De nrs 42 en 44 werden tijdens de oorlog 1940-
'45 totaal leeggesloopt.

Eigenaren
Hendrik Smit, de eigenaar van de pastorie, over-
leed in 1903. Op 8 september van dat jaar ging
de pastorie door vererving over in handen van de
kinderen van Hendrik Smit. De kinderen waren
niet bijzonder blij met het bezit. De lasten en
kosten werden zodanig hoog dat van rendement
niet kon worden gesproken. Ook stonden er toen
verscheidene woningen leeg, zodat verkopen
eigenlijk de beste oplossing leek.
Op 20 juni 1916 werd Jan Looze, die schippers-
knecht was bij Gebr. Smit, voor f 3.500,- eige-
naar. Jan Looze overleed op 16 mei 1941. De
erven Looze verkochten de pastorie voor f 5.200,-
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De oude pastorie tijdens
de strenge winter van
1963. Opname Dick
Kerssens

aan Simon Vonk. Op 26 juni 1942 verkocht die
het weer aan Gerrit Dekker voor f 5.400,-. In
hetzelfde jaar werd het voor f 6.000,- verkocht
aan Thomas Evert Verweij. Op 9 december 1947
kwam de pastorie in handen van Dirk Best voor
f5.000,-. Toen Best daar enkele jaren woonde,
voerde hij een vrij grote reparatie uit. De oude
voormuur daterend uit 1764-'65 werd vrijwel
geheel afgebroken omdat deze was gescheurd en
circa 30 cm naar buiten uitweek. De oude stenen
werden netjes af gebikt en weer gebruikt voor de
opbouw van de muur. Bovendien werden de oos-
telijke woningen, de nrs. 34 en 44, afgebroken.
In 1955 werd de woning nr. 34 onbewoonbaar
verklaard.
Op 11 november 1968 verkocht Dirk Best de
pastorie aan Jan Sinkeldam. Nadat de huurder
Gerrit van Dijk uit de pastorie was vertrokken,
werd het gebouw nog deels verhuurd aan
Turkse studenten en enkele Surinaamse gezinnen
zonder de toezegging dat het pand opgeknapt
zou worden. Nadat ook deze personen de huur
was opgezegd, werd het pand gedeeltelijk
gebruikt voor schuur, stal en kippenkok.

Bouwval
In de jaren daarna werd het pand er niet beter op
en ging het snel in waarde achteruit. Reeds in
1997 was het pand reeds in zeer vervallen staat.
Zeer op zijn vrijheid gesteld wilde echter eige-
naar Jan Sinkeldam, zelf wonend in perceel nr.
50, de bouwval niet verkopen. Bas, de zoon van
Jan Sinkeldam, had altijd de wens om een nieuw
huis te zetten op de plaats van de oude pastorie.
Zijn vader zag daar echter niets in. Het was
mevr. Sinkeldam-Steenstra die vlak voor haar
dood in 1997 het plan doorzette en aanraadde
om de nieuwbouw te realiseren, hetgeen bewaar-
heid werd. Bas Sinkeldam kon echter niet de
gehele nieuwbouw opbrengen en daarom zou de
helft door zus Trees met vriend Arjan Stroobach

worden gerealiseerd.
Gedeelte nr. 38 kwam in handen van Trees en
gedeelte nr. 40 in handen van Bas Sinkeldam.
De afgelopen zomer werden de plannen verder
uitgevoerd. Eerst werd nog overwogen of restau-
ratie mogelijk zou zijn. Maar omdat al het hout-
werk dermate verrot was, werd besloten om
nieuwbouw te plegen in dezelfde stijl met de nog
bruikbare elementen van de oude pastorie. Ook de
oude stenen uit 1764-'65 en de pannen zouden
weer worden gebruikt.
Zomer 2000 werd werd een begin gemaakt met
de sloop nadat van het gehele interieur en exteri-
eur video-opnamen waren gemaakt. Tijdens de
sloop kwamen enkele oude kelders voor de dag
waarvan één geheel betegeld met oude plavuizen.
De kelders worden in de nieuwe woningen weer
gebruikt. Zoals al is vermeld zijn de palen reeds
de grond ingegaan. Totaal 42 houten palen van 12
meter lang met betonnen opzetters van 4 meter. In
de loop van 2001 zal de bouw gereed zijn.

Geraadpleegde bronnen
Archief van de Parochie H. Maria Magdalena te
Zaandam, 't Kalf, Rekeningen 1764-65.
Klaas Hollebeek, De huizen van Haaldersbroek,
deel 2. Handschrift.
D. Kerssens, Van Vleethuis tot Parochiekerk.
Geschiedenis van de Parochie van de H. Maria
Magdalena te Zaandam 't Kalf. Uitgegeven bij
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
parochiekerk. Zaandam 1987.
D. Kerssens, Beurt om Beurt. De geschiedenis
van de familie Smit een Zaans geslacht van
beurtvaarders en expediteurs. Uitgegeven in
1972 door A. Smit Expeditie B.V. Bij gelegen-
heid van haar 175-jarig bestaan te Koog aan de
Zaan. Koog aan de Zaan, 1972.
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Plan van de nieuwbouw
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Bedoeninkies in de kaikerd

Zaanweg 60 te
Wormerveer

Voortbestaan verzekerd
door H. Bouman

Toen het houten winkelpandje op de Zaanweg 60
te Wormerveer te koop werd aangeboden, belden
meerdere bezorgde Zaankanters het Meldpunt
bedreigde panden. Tenslotte was het pand niet
beschermd en stond het op een plek waar veel
bedrijvigheid heerst.
Op suggestie van onze werkgroep heeft de
monumentencommissie toen het perceel onder-
zocht en beoordeeld. Het bleek gebouwd te zijn
in het begin van de 18e eeuw en ondanks een

aantal verbouwingen (zo
werd omstreeks 1900 de
voorkant 'verwinkeld'
zoals dat heet) bleek nog
veel van de oorspronke-
lijke bouw bewaard.
Reden genoeg om het op
de advieslijst voor
gemeenten l ij ke monu-
menten te plaatsen.
In het voorjaar werd het
pand gekocht door Ruud
Pauw (gemeenteraadslid
van Zaanstad) die het
met gevoel voor histori-
sche waarde aan het
opknappen is. De winkel
krijgt een ambachtelijke
bestemming, in harmo-
nie met het authentieke
karakter van het pand.
Gaat u binnenkort maar
eens kijken.

Langdurige klus
door Jelle Brinkhuijsen

Zeven jaar geleden kochten Michel van der
Koogh en Judy de Boer een oud vervallen woon-

huis aan de Oostzaanse Kerkstraat, nummer 234-
236. Het huis werd in 1889 gebouwd voor het
gezin van Pieter Onrust en zijn vrouw Jannetje
Kater (van de nabijgelegen meelmolen). Latere
bewoners zijn o.a. de gezinnen van kermisreizi-
ger Reijer Gerrit Meijer, de gemeente-nacht-
wacht Gerrit Hottentot en bloemist Koenraad
Hottentot. In 1923 werd het huis gesplitst in
twee woningen en bewoonde de fitter Willem
Visser de westelijke helft van het huis. Destijds
heette de Kerkstraat nog het Weerpad.
De laaste bewoners was Derk Steven Verweij.
Na zijn overlijden was het jonge Oostzaanse
koppel in de gelegenheid het huis te kopen.
Sinds 1993 steken zij bijna al hun vrije tijd in
het herstel van hun huis. Met behulp van de
beide vaders werd het stukje bij beetje onder
handen genomen. Werkelijk al het denkbare
diende te gebeuren, van een nieuwe fundering
tot een nieuw dak en alles wat daar tussenin zit.
Het hokkerige interieur (inclusief de nog aanwe-
zige bedsteden) werd volledig uitgebroken en er
werden ruime kamers gecreëerd. Ook werd er
aan de achterzijde uitgebouwd.
Het oude dak bestond uit een schilddak, even-
wijdig aan de weg. De nok van het nieuwe dak
werd één meter verhoogd. De aanbouw aan de
achterzijde heeft thans twee zadeldaken haaks
op de weg (dit was een eis van de gemeente),
zodat het vanaf deze zijde lijkt alsof er twee
woonhuizen staan. Het dak is weer gedekt met
de originele zwarte Hollandse pannen, aange-
vuld met de pannen van drie andere gesloopte
huizen.
Ook de gevels werden weer opnieuw opgemet-
seld met de oude, netjes afgebikte bakstenen.
De natuurstenen sierbanden en de versieringen
in de getoogde strekken boven de ramen werden
zorgvuldig teruggebracht. Boven het raam in de
oostgevel pronkt het Oostzaanse gemeentewapen
(een drietandige greep) dat in een steen is aan-
gebracht.
Nu zijn ze zo goed als klaar. Volgend jaar trouwen
ze en betrekken ze hun droomhuis dat minstens
weer voor een eeuw vooruit kan.

Kerkstraat 234-236 te Oostman voor de restauratie.
(Foto collectie J. Brinkhuijsen)

Het pand na de ingrijpende restauratie
(Foto collectie J. Brinkhuijsen)
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De Woosnap
door J J.van der Horst

Een hoosvat werd vroeger door Zaankanters een woosnap genoemd. Door de woosnap zo af en toe
te gebruiken werd een lekke boot voor zinken behoed. Gaat de Zaanstreek naar de haaien, of heeft
hozen nog zin?

Links; De fors uitgevallen
erkers van woningen aan
de Lagedijk

Rechts; Het in aanbouw
zijnde kantoorpand aan de
Lagedijk, nabij de
Showboat

Beschermd dorpsgezicht?
Het zal u niet ontgaan zijn dat op het uiterste
noorden van Zaandijk, aan de Zaanzijde van de
Lagedijk vlak ten zuiden van de Showboat, in
korte tijd een opvallend kantoorgebow is neerge-
zet. Volgens het bouwbord wordt hier 'de
Grootvorst gerealiseerd: 'Markant gelegen aan de
Zaan. 511 m2 moderne kantoorruimte.'
Daarna de gebruikelijke vermelding van architect
en makelaar en, dat de oplevering medio decem-
ber 2000 zal plaatsvinden. Het pand is reeds
geheel verhuurd.
Wanneer u deze ANNO onder ogen krijgt is dit
project dus geheel klaar, gerealiseerd, zoals dat
tegenwoordig heet.

Stichting Zaan en Dijk
Omdat dit puntje van noordelijk Zaandijk valt
binnen het Beeldkwaliteitsplan (Bkp), dat vorig
jaar in opdracht van de stichting Zaan en Dijk
werd opgesteld, wendde uw redacteur -oud-
Zaandijker en dus extra geïnteresseerd in wat er
in zijn geboorteplaats wordt gebouwd - zich tot
de voorzitter van Z & D, de heer mr. F.J.Wytema,
om commentaar.
„Daar zijn wij niet gelukkig mee", aldus
Wytema, „om maar eens een graag gebruikte uit-
drukking te gebruiken. De bouwvergunning voor
dat project blijkt al geruime tijd geleden ver-
leend, maar dit gebouw past naar onze mening
niet in het Beeldkwaliteitsplan zoals dat onlangs
door de gemeente Zaanstad is geaccepteerd."
Een exemplaar van dit boekwerk mocht ik ter
bestudering meenemen; het resultaat treft u
elders in dit nummer.

Dominant
Als argeloze wandelaar of fietser, komend vanuit
Zaandijk, ontneemt het hoge pand weliswaar het
zicht op de weinig fraaie Showboat, maar
Wytema is eigenlijk blij dat die er nog ligt. Hij

vraagt zich namelijk af wat er gebouwd zou
(kunnen) worden als die boot daar eenmaal weg is.
Sinds 1990 zijn op dit stuk grond, aan weg en
Zaan, door dezelfde bouwers, drie 2-onder-1 -kap
woningen neergezet. Met hun opvalllende erkers
- het lijken volgens uw redacteur wel voorplech-
ten van schepen die naast elkaar aan de Lagedijk
afgemeerd liggen (!) - wijkt de bouwstijl sterk af
van wat in de Zaanstreek gebruikelijk was en is.
Eén van de bewoners, kennelijk een watersporter,
heeft die vergelijking doorgetrokken en aan de
voorzijde van zijn huis een soort steiger met
ducdalven aangebracht. Zijn 'schip' ligt dus solide
afgemeerd.

Bovendien zijn de woningen opgetrokken uit licht
zandkleurige baksteen. Een bouwmateriaal dat
nogal eens in nieuwbouwwijken wordt gebruikt
voor de bouw van bungalows e.d. maar, hier langs
de Zaan, in deze omgeving naar mijn mening
bijna detoneert. Een andere bewoner antwoordt op
mijn vraag of die extreme erkers niet extra koud
zijn 's winters, 'dat hij daar geen last van heeft.
„En", zegt hij, „je hebt vandaar echt een mooi uit-
zicht zowel naar links als naar rechts."
Kortgeleden werd een vierde type 2-onder-1-kap,
aan de reeds gebouwde drie toegevoegd. Dit is
echter uitgevoerd als dubbelwoonhuis. Tenslotte
verrees naast dat woonhuis dit najaar het ge-
wraakte kantoorpand, dat ook nog een van alle
gemakken voorziene seniorenwoning omvat.
Vanuit Wormerveer komend, rijst het pand op
met een hoge bakstenen muur, die de gehele
omgeving van de Lagedijk ter plaatse domineert.
Weliswaar niet zo hoog als de havermoutfabriek
De Grootvorst die hier vroeger stond, maar het
zal toch moeilijk zijn om hier, op het resterende
stuk grond, iets neer te zetten dat niet letterlijk
en figuurlijk in de schaduw komt te staan van dit
nieuwe, drie verdiepingen tellende pand.
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Het Zaandijker zwembad
nog in volle glorie met
tribune en springtoren.
Een opname uit 1932 (Foto
gemeentearchief Zaanstad)

Torenflat?
Nog niet zo lang geleden was er een plan om
ongeveer op die plaats een torenflat te bouwen.
Door gebrek aan belangstelling verdween dit
plan weer in de bureaula. Misschien wordt het er
op langere termijn nog weer eens uitgehaald?
Wellicht dan toch een torenflat die dan 'over
alles heenkijkt'?

Historie
Vroeger stond daar, op de plaats van de drie 2-
onder-1 -kap-woningen, de oliemolen Het Vette
Schaap. Die werd in 1911 afgebroken en nader-
hand in Wijdenes herbouwd als korenmolen De
Stofmolen.
En, weet u het nog, de Showboat, die de omwo-
nenden liever vandaag dan morgen zien vertrek-
ken, nam de plaats in van de in 1964 verbrande
oliemolen De Koperslager waarvan de stelling
bijna halverwege de (toen) smalle Lagedijk reikte.
Overigens werd de Showboat enkele jaren terug
zelf ook (bijna geheel) het slachtoffer van vuur.
De schade is nog steeds niet helemaal hersteld.
Iets verder naar het noorden, vlak tegen de loodsen
van de Wormerveerse Roeivereniging De Zaan en
tegenover het gemaal Het Leven, lag het Zaandijker
zwembad dat in 1978 definitief zijn deuren moest
sluiten, na 102 jaar lang als eerste zwembad in de
Zaanstreek te hebben gefunctioneerd.

Kwetsbaar gebied
Nu gaat het niet aan om alles in zijn oude staat
terug te brengen. Maar enige voorzichtigheid in
dit toch kwetsbare gebied is gewenst. De
Zaanstreek is bekend om zijn mengvorm van
woonhuizen en industriële bouw, maar ook van-
wege zijn onverwachte doorkijkjes over de Zaan.
(De 'vleugels' in de Koog zijn gelukkig wegge-
haald). Een projectontwikkelaar zou ons inziens
rekening moeten houden met de bouw zoals die
langs de Zaan gebruikelijk is.
Op zichzelf zijn grote gebouwen geen bezwaar,
als er maar ruimte wordt vrijgehouden met zicht

op/over het water. Zo is er contact met de Zaan
en de tegenoverliggende polder. Deze open ruim-
te op de erven is essentieel voor de beleving van
deze typisch Zaanse karakteristiek. Wat verder
opvalt is dat alle huizen van oudere datum langs
de Zaan, vrijwel allemaal van elkaar verschillen.
Ook daarin onderscheidt zich dus dit stukje
Zaandijk-Noord nu met die vier eenvormige 2-
onder-1-kapwoningen, zij het in negatieve zin.
Doorkijkjes zijn er niet omdat tussen de woningen
garages zijn aangebracht.
Jammer, maar het zal wel een kwestie van geld
zijn. Want i.h.a. moet natuurlijk alle ruimte
benut worden en heeft men nauwelijks oren naar
wat cultuur-historisch verantwoord is.

Wellicht had Zaanstad dit gebouw, deze woningen
(en b. v. het Zaans Museum op de plek waar het
nu staat) op grond van zo'n Beeldkwaliteitsplan
kunnen tegenhouden. Wij twijfelen niet aan de
goede kwaliteit van wat er gebouwd is en het zal
er ongetwijfeld prettig wonen en werken zijn,
alleen (ook) deze plaats deugt niet.

Commentaar Architectenbureau FKG
Zoals gebruikelijk stellen wij bij kritische beschouw-
ingen in deze rubriek, altijd ruimte beschikbaar aan
de betrokken architect om zijn visie te geven op
ons geschrijf. In dit geval koos FKG ervoor om
zich van commentaar te onthouden.

Bouwen versus slopen
Ik ben geneigd mij af te vragen wat kwalijker is:
een historisch pand slopen of een pand bouwen
en daarmee ter plaatse passende bebouwing voor
vrijwel eeuwig onmogelijk maken!

Geraadpleegde bronnen:
Beeldkwaliteitsplan Zaan en Dijk, Architectwerk
Twan Jutte 1999
ZAANinfo, oktober/november 2000
J.Neuteboom, red.secr. De Windbrief (De
Zaansche Molen).
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Het Beeldkwaliteitsplan
door J. J. van der Horst

11

Het aandachtsgebied van
het Beeldkwaliteitplan

Om uw geheugen op te frissen verwijzen wij voor
dit onderwerp naar ANNO 141 (p. 1287) van
oktober 1997. Daarin lieten wij voor het eerst
mr.FJ.Wytema aan het woord over de stichting
Zaan & Dijk, die door hem met een aantal mede-
standers begin 1995 werd opgericht. Dit gebeurde
na heffeest in 1994 t.g.v. het 500-jarig bestaan
van Zaandijk, toen er veel enthousiasme bleek te
bestaan voor het verleden en het behoud van de
historische context in Zaandijk.

Wytema is voorzitter van het stichtingsbestuur.
De doelstellingen van Zaan & Dijk luiden:
* het behouden en beschermen van de historisch
bouwkundig en landschappelijk gave structuur
van het plangebied tegen negatieve invloeden;
* het behouden en ontwikkelen van de beeldkwali-
teit van het gebied en de omgeving, omdat het een
zeldzaam gebied is van (inter)nationaal belang.

Het bestuur van Z&D liet hiertoe door Willemijn
Gribnau, rechtenstudente (UvA), in het kader
van een stage een analyse maken van de juridi-
sche mogelijkheden die er zijn om tot een verde-
re bescherming van dat alles te komen.
Dit fraaie rapport onder de titel 'Kwaliteit
Beschermen, een beschouwing van de mogelijk-
heden om kwaliteit te ontwikkelen en te bescher-
men' werd voor rekening van Z&D opgesteld en

verscheen met royale medewerking van gemeen-
te Zaanstad in 1996.
Uit dit rapport van mevrouw Gribnau kwam o.a.
naar voren datje best iets kan aanwijzen als
beschermd dorpsgezicht, maar als de gemeente
dan tegenwerkt, schiet je nog niets op!
Omdat het mevrouw Gribnau bij haar analyse
was opgevallen dat een duidelijke visie en een
hanteerbaar referentiekader ontbraken met
betrekking tot de beeldkwaliteit van het gebied,
gaf Z&D vervolgens aan Architectwerk Twan
Jutte opdracht tot het opstellen van een Beeld-
kwaliteitsplan (Bkp). Dit verscheen in 1998.

Het plan
Een beeldkwaliteitsplan (Bkp) wil zeggen datje
(als gemeente) gedetailleerd gaat kijken naar het
beeld (van het gebied) dat er nu is, de kwaliteit
ervan en datje naar de onderlinge samenhang
kijkt. Dat plan moet een rol spelen in het behoud
van de samenhang tussen landschap en bebou-
wing in het gebied. Behoud van een aantal
monumenten zonder op hun inbedding in de
omgeving te letten is niet genoeg.

Het gebied
Het aandachtsgebied voor het Bkp wordt gemar-
keerd door de Bartelsluis, Engewormer, de
Kalverpolder, de Zaanse Schans, molen De Dood,

1584



De Waakzaamheid en het gemaal (v/h molen) Het
Leven. Binnen dit gebied alsdus Wytema, dat op
de kaart ondanks zijn verschillende verschijnings-
vormen, een duidelijke eenheid vormt, bevinden
zich twee beschermde dorpsgezichten: nl. het
Haaldersbroek en de Gortershoek.

B&W accepteren Bkp
Dit ook weer fraai, in oblongformaat en voorzien
van kleurafbeeldingen, uitgevoerde
Beeldkwaliteitsplan is vorig jaar naar de Dienst
Stadsontwikkeling, Milieu en Beheer van de
gemeente Zaanstad gestuurd. Voordien was het
al gepresenteerd door Z&D tijdens een door de
stichting georganiseerd symposium.
Op 4 april 2000 heeft het college van B & W
van Zaanstad de inhoud van het rapport
Beeldkwaliteitsplan 'Zaan en Dijk' voor kennis-
neming aangenomen en, aldus een Memo van de
commissie Stadsontwikkeling/Onderwijs, het
volgende besloten:
* in te stemmen met het gebruik van het
Beeldkwaliteitsplan door de Welstandscommissie
als toetsingsinstrument bij de bouwaanvragen en
andere ontwikkelingen op huis- en schilniveau '),
onder voorwaarde dat er ruimte moet bestaan
voor nuancering.
* de aanbevelingen mee te laten wegen in de
onderbouwing, beoordeling en toetsing van plan-
nen op netwerk- en kavelniveau (toetsing door
afdeling Ruimtelijke Ordening).
* het Beeldkwaliteitsplan 'Zaan en Dijk' ter ken-
nisname te versturen aan de commissie
Stadsontwikkeling/Onderwijs.
') De gebouwschil is het meest gedetailleerde
schaalniveau. De verschijningsvorm van gebouwen
wordt voor een groot deel bepaald door de textuur
(vlg.Van Dale = o.a. innerlijke structuur, wijze
waarop iets is samengesteld) van de materialen en
door de wijze waarop elementen als dakkapellen

en schoorstenen geplaatst zijn.
De gemeente Zaanstad bleek blij met dit plan, zegt
Wytema. „Ze hadden al lang behoefte aan een
soort richtlijn op dit gebied, maar beschikten niet
over de mensen om zo iets van de grond te tillen."
Hoewel het Bkp een vrij technisch verhaal is,
maken de vele tekeningen en foto's in zwart/wit
en in kleur, het goed leesbaar voor diegenen
waar het voor is bestemd. Vooral omdat steeds
wordt uitgelegd waarom een bepaalde aanwij-
zing wordt gedaan.
Tekst en foto's zijn van ir.Twan Jutte en ir.
Marjolein de Jong.

Het voert te ver om dit uitvoerige rapport hier
geheel te bespreken, maar toch wil ik u één
opmerking niet onthouden. Namelijk, dat het
gebied waar Z&D zich op richt bekend staat om
de kleinschalige groen-met-witte-huizen. Bij
nadere bestudering blijkt, dat groen en wit
geschilderd hout weliswaar refereren aan het
oud-Zaanse beeld, maar niet garant staan voor
een vlekkeloze inpassing van nieuwe gebouwen.
Het Zaanse karakter van de bebouwing wordt
door meer factoren bepaald.

Conclusie
Het Bkp eindigt met de conclusie, en die vat ik
hier samen: Diversiteit en samenhang zijn twee
constanten voor Zaan en Dijk. De onderlinge
verwevenheid van de landschappen en bebouwing
maakt dat het gebied ondanks de vele verschillen
van plek tot plek als een geheel met onderling
grote verschillen te herkennen is.

De eerste oplage van het Beeldkwaliteitsplan
moest noodgewongen (financiën) beperkt blijven.
Zaan & Dijk gaat er vanuit dat de gemeente voor
verdere verspreiding onder belanghebbenden zorg
zal dragen.

Aanwinsten van het gemeentearchief Zaanstad
door Rob Lengers, gemeentearchief Zaanstad

Het gemeentearchief Zaanstad herbergt een grote
verscheidenheid aan archieven. In een vorige bij-
drage is het archief van een instelling die de
belangen van de werkgevers behartigt, aan bod
gekomen, te weten de Kamer van Koophandel en
Fabrieken. Het is aardig om de zaken nu eens
van een andere kant te bekijken.
Onderstaand een schetsmatig overzicht van de
ontwikkelingen die hebben geleid tot het ont-
staan van de vakbeweging. In de 19e eeuw was
de maatschappij duidelijk in klassen verdeeld
met grote verschillen tussen rijk en arm. Ten
opzichte van nu had de werknemer ('arbeider')
weinig rechten en veel plichten: lange werkda-
gen, slechte behuizing, geen ziektewet, etc.
Arbeiders gingen zich verenigen om hun leef- en
werkomstandigheden te verbeteren. Zo ontston-
den de vakbonden. Er was aanvankelijk geen
sprake van één centrale vakbond. Elke groep met
een bepaalde levensovertuiging had zijn eigen
vakbond: socialisten, katholieken enz.

Deze vakbonden richtten zich aanvankelijk op de
verschillende beroepen die je toen had zoals
tabaksbewerkers, bakkersgezellen en gemeente-
werklieden.
In 1905 ging een 15-tal min of meer socialisti-
sche bonden op in het Nederlands Verbond van
Vakverenigingen (NVV). In 1981 fuseerden het
NVV en het Nederlands Katholiek Vakverbond
landelijk tot de Federatie Nederlandse
Vakbeweging.

Vrouwenbond
Na de Tweede Wereldoorlog stond het leven in
Nederland in het teken van de wederopbouw.
Het NVV was van opvatting dat vrouwen van
vakbondsleden meer betrokken dienden te zijn
bij het vakbondswerk. Daarom werd in 1946
begonnen met de organisatie van vrouwenvakan-
tiekampen om vrouwen de gelegenheid te geven
met elkaar in contact te treden. Begin 1948 werd
gelijktijdig met de landelijke organisatie de afde-
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ling Zaandam van de Vrouwenbond NVV opge-
richt.
De Vrouwenbond had aanvankelijk ondermeer
als opdracht het organiseren van
vrouwenbijeenkomsten, kinderfeesten, het bevor-
deren van gezinshulp en het stimuleren van
vrouwen tot deelname aan vakbondsvergaderin-
gen. Dit vanuit de gedachte dat de vrouw in eer-
ste instantie moeder en verzorgster was. De acti-
viteiten in de periode 1948 - 1970 waren dan
ook vooral gericht op de zorg voor gezinnen,

eerste uur met een aardig beeld van de
milieus waaruit ze voortkwamen. Ook het waar-
om van het vakbondslidmaatschap komt aan bod.
Idealisme is een woord dat regelmatig in je
opkomt als je de stukken doorneemt.
Ik heb een ABC aangetroffen met teksten als: 'B
is de Bond waarin we geloven, dat vuur brandt
in ons en is niet te doven. ... K is het kapitalisme
dat we bestrijden, daar moeten we ons allen van
bevrijden. ... V is de vrede tussen alle mensen
die we allen zo hartstochtelijk wensen.'

Een beeld uit vervlogen
tijden. Het vertrek van de
l mei-optocht van de
Burcht te Zaandam. De
foto stamt waarschijnlijk
uit de jaren dertig.
Foto g raaf onbekend. (Foto
collectie gemeentearchief
Zaanstad)

voor zieken en bejaarden. Vanaf de jaren '70
richtte men zich meer op behartiging van de
belangen van de vrouwen zelf. Op 25 februari
1991 ontstond de afdeling Zaanstad van de
Vrouwenbond vanuit de afdelingen Zaandam en
Koog aan de Zaan.

Idealisme
Het archief van de Vrouwenbond Zaanstad (en
van zijn voorgangers de afdelingen Zaandam en
Koog aan de Zaan) bestaat uit een aantal meer
algemene stukken, zoals notulen van leden- en
bestuursvergaderingen en stukken die zich rich-
ten op bepaalde onderwerpen zoals ledenwer-
ving en jubilea. Het ontstaan van de
Vrouwenbond vind je terug in de stukken die
gaan over de jubilea van de afdeling. Hierin
onder andere herinneringen van leden van het

Jaarverslagen uit de eerste jaren van de afdeling
Zaandam eindigen steevast met een aansporing
van de secretaris waaruit een vurige wens tot
verwezenlijking van de idealen van de
Vrouwenbond blijkt.

Lezingen
Het werk van de afdeling richtte zich aanvanke-
lijk vooral op de vrouw en haar rol in die tijd.
Hieronder een greep uit de diverse activiteiten
die men ondernam. Zo werden lezingen gehouden
over het bereiden van peulvruchten, het speel-
tuinwerk, de invloed van de vakbeweging op het
maatschappelijk gebeuren, het moderne gezin en
emigratie naar Canada. Daarnaast werden in de
jaren '50 cursussen voor het maken van lampen-
kappen gehouden. Een aantal zieken en bejaarden
werd in die tijd rond de Kerstdagen verblijd met
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een fruitmand. Verder waren er diverse excursies
naar fabrieken van voedingsmiddelen, tapijten
enz. Ook werden musea bezocht.
Natuurlijk was er ook tijd voor ontspanning:
familie-avonden met medewerking van de NVV-
jongerenafdeling 'Jonge Strijd' uit Wormerveer.
Er werden ook voordrachten gehouden. Op een
kindermiddag begin jaren '60 werd een fi lm
vertoond voor honderd kinderen die daarbij op
koek en een appel werden getracteerd. En de
spieren werden soepel gehouden door huis-
vrouwengymnastiek.

TV
Er was veel hart voor de goede zaak, maar ook
toen al stuitte men op een probleem waar het
verenigingsleven heden ten dage nog steeds mee
kampt: te weinig actieve leden. Al in 1959 wordt
de invloed van de TV aangehaald als een oor-
zaak van de soms geringe belangstelling voor het
vakbondswerk. What's new zou je haast zeggen.
Toch liet men de moed niet zakken. Vanuit de
landelijke Vrouwenbond werden richtlijnen voor
huisbezoek uitgevaardigd. Gewapend met een
instructie om veel voorkomende afwerende vra-
gen tegen te gaan, gingen twee leden van de
afdeling op pad om leden te werven.
Vanaf rond 1970 verschoof de aandacht naar de
belangen van de individuele vrouw.

De Vrouwenbond hield zich bijvoorbeeld bezig
met zaken als herverdeling van betaalde en
onbetaalde arbeid en de sociale zekerheidspositie
van vrouwen (AOW, pensioenen). Daarbij werd
de lokale politiek kritisch gevolgd via vergelij-
kingen van programma's van politieke partijen in
Zaanstad.
Verder ging de afdeling deelnemen aan grotere
verbanden zoals de Federatieve Vrouwenraad
Zaanstad. Dit om deelname van de vrouw aan
alle facetten van de maatschappij te stimuleren.
De Vrouwenbond roerde zich ook op het interna-
tionale vlak door onder andere een demonstratie
tegen de oorlog in Joegoslavië in 1994. Tevens
werden de verschillende VN Wereld Vrouwen-
conferenties bezocht.
Momenteel leidt de afdeling Zaanstad van de
Vrouwenbond volgens de secretaris van de afde-
ling nog steeds een bloeiend bestaan.

Het archief geeft aardig weer waar de
Vrouwenbond zich in de periode 1949 tot en
met 1996 mee bezig heeft gehouden. Het toont
de verandering van een aanvankelijke situatie
waarin de vrouw zich in dienst stelde van haar
omgeving, naar een nieuwe situatie met meer
aandacht voor de vrouw als individu. Het archief
geeft, door te laten zien hoe men dingen beleef-
de en wat men deed, een aardig tijdsbeeld weer.

Boekennieuws
door Pieter Helsloot

Economische geschiedenis
De geschiedenis van de Zaanse economie is
neergelegd in een belangrijke aanvulling voor
onze kennis van het verleden. Schreef ik in de
vorige rubriek badinerend dat het enige nut van
jubileumvieringen gelegen is in historische
publicaties, dan is het nu weer bewezen. Dankzij
het honderdjarig bestaan van het Departement
Zaanstreek van de Maatschappij voor Nijverheid
en Handel werd een overzicht gepubliceerd,
onder de titel Bedding voor Morgen, van 500
jaar Zaanse nijverheid en handel, toegespitst op
de jaren 1950 tot 2000.
Auteur Jan Pieter Woudt moest aanvankelijk van
de afgelopen halve eeuw een beeld schetsen, een
periode waarin het bedrijfsleven niet onderdeed
voor vorige tijdvakken maar het typisch Zaanse
karaker geleidelijk verloor. Hij heeft gelukkig de
totaliteit van het regionale economisch gebeuren,
dat z.i. aanvangt in het jaar!480, onder de loep
genomen, waardoor een compleet handboek voor
deze tak van geschiedenis is ontstaan. Inderdaad
meer een handboek dan een leesboek want een
economische geschiedschrijving met haar vele
gegevens en cijfers laat zich nooit eenvoudig
lezen.
Aan de hand van een duidelijke en uitvoerige
inhoudsopgave (registers ontbreken), verdeeld
over de perioden 1480-1815, 1815-1950 en
1950-2000, is het kloeke boek goed toegankelijk.
Niet alleen handel, industrie en bedrijven wor-

den behandeld, doch ook bijzondere omstandig-
heden zoals de doopsgezinde mentaliteit, klas-
sen-tegenstellingen, ruimtelijke structuur, naijver
tussen de dorpen, relatie tot Amsterdam, arbeids-
conflicten, woningbouw, m.a.w. allerlei maat-
schappelijke kwesties die van economie niet los-
gemaakt kunnen worden.
Verschillende personen worden naar voren
gehaald wat de beschrijving 'menselijker' maakt:
Adriaan Rogge (1732-1816), Tewis Rogge
(1735-1803), Hendrik Göbel (1754-1823),
J.P.Vis (1858-1924), Maartje Vis (1803-1854) en
personen uit de 20e eeuw. Bij de jongste
geschiedenis wordt ingegaan op de slechte ver-
houding die na de vorming van de gemeente
Zaanstad ontstond tussen overheid en bedrijfsle-
ven. Verstoorde relaties tussen personen - dus het
menselijke aspect - speelden volgens Woudt in
die jaren een rol bij het wederzijds 'jennen'. Zijn
gesprekken met de betrokkenen hierover moch-
ten niet worden opgeschreven! Dat is een van de
problemen als men recente historie wil schrijven.
In plaats van de gebruikelijke foto's en platte-
gronden is gekozen voor plezierige verluchting
van het boek door vier Zaanse kunstenaars
(Adsera Riba, Van Assema, Poelmeijer en Van
Huystee) die getracht hebben Zaanse economi-
sche en sociale onderwerpen te verbeelden. Het
toezicht op de tekst door de hoogleraren Ankum
en Van Braam en de voormalige financieel-eco-

nomische wethouders Jonker en Oudega geven
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waarborg voor de wetenschappelijke en juiste
weergave van de feiten.
De liefhebber van de Zaanse geschiedenis zal
zich het gebonden overzichtswerk van Uitgeverij
Noord-Holland te Wormerveer niet laten ontgaan
en er het bedrag van f 49,50 voor over hebben.

Walvisvaart en Zaanse paden
Op bewonderenswaardige wijze zet dr. A. van
Braam zijn reeks geschriften met Fragmenten
van de Zaanse geschiedenis voort. Geen detail
ontsnapt aan zijn aandacht en door bronnenon-
derzoek weet hij nieuwe gegevens boven water
te krijgen en menige vastgeroeste voorstelling
van zaken te ontzenuwen. De aandacht is vaak
gericht op de 17e eeuw vanuit een economische
of bestuurlijke hoek.
Twee deeltjes zijn gewijd aan de Opkomst van
de Zaanse walvisvaart 1610-1660. De auteur
kon putten uit de privé-verzameling van
J.Klopper ( Jisp) m.b.t. Jisper walvisrederijen.
Zoals bekend was de Zaanstreek van meet af
actief bij de jacht op walrussen en robben in
noordse wateren, en had de Zaanse walvisrederij
na 1640 een belangrijk aandeel in de
Nederlandse bedrijfstak.
Schipper Klaas Cornelisz ( zonder achternaam)
was met het Zaandamse schip 'DeWaterhond'
een Hollandse pionier en had de bijnaam 'De

Een beeld van het Dampad
in zijn nadagen (omstreeks
1965). Vormden de
bewoners vroeger een
gemeenschap? Van Braam
zoekt het antwoord.

Robbenvanger'. Direct verbonden met de organi-
satie van walvisvangst was de opzet van traanko-
kerijen, want de opbrengst van de stinkende
traanketels, afgebeeld op verschillende Zaanse
schilderijen, moest de investering van de kostba-
re jacht op zee goed maken. Interessant is ook de
uitkomst van Van Braams onderzoek naar de
bemanningen op deze Zaanse schepen: zij waren
overwegend van allochtone herkomst, d.w.z.
geworven in het Noorderkwartier, op de wadden-
eilanden en in Friesland. Een schat van gegevens
bevatten de twee deeltjes 24 en 25 ( a f 14,50 per
deel + kosten).
Deel 26 is gewijd aan Paden en padschappen
van Zaandam In de zeventiende eeuw. Er is al
veel geschreven over deze Zaanse vorm van
dorpsuitbreiding, zo men wil van straataanleg,
maar dr. Van Braam weet nieuwe gegevens aan
te dragen. Dit geschrift geeft trouwens meer dan
de titel aangeeft, want er wordt eerst een over-
zicht geschetst van de topografie en landbenut-
ting in de 17e eeuw in de streek. Niet geheel
onbekend doch hier handig samengevat door een
bij uitstek deskundige.
Het boekje eindigt met een vraag: waren die
paden enkel gereglementeerde vormen van
buurtbewoning of was er in sociologische zin
een 'gemeenschap'? Van Braam twijfelt aan die
door nostalgie gevoede gedachte. Zaanse samen-

bindende gemoedelijkheid blijkt
niet uit de pad-archieven. Het
wachten, zegt hij, is op nader
onderzoek. Dit lijkt een veld
van geschiedenis dat wegens
haar intieme karakter moeilijk
te ontsluiten is.
Dit laatste deeltje kost los f 16,50
verhoogd met f l ,50 kosten.
Besteladres: Zaanstroom 27,
1521 PL Wormerveer. Tel.075-
6402960. E-mail:
vanbraam @ wxs.nl.

Memoires Jan van
Hesselingen
Het zou goed zijn als iedereen
op het eind van zijn of haar
leven een persoonlijk relaas
schreef van de kleine dingen die
een mens is overkomen, en wel
voor het eigen nageslacht.
Hadden onze voorouders dat
maar gedaan, dan kenden wij
ons zelf beter! Dat deed eens in
Zaandam in het oorlogsjaar
1942 de arbeider en vakbonds-
man Jan van Hesselingen toen
hij 78 jaar was. Het met de pen
geschreven verhaal was jaren-
lang onvindbaar en dook op bij
een familielid in Canada.
Kleinzoon F. van Soeren, vroe-
ger specialist van het Zaanse
ziekenhuis en schrijver van een
geschiedenis van de Zaanse
medische stand, maakte er een
fraaie publicatie van.
De lange titel luidt: Het levens-
verhaal van Jan van
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Hesselingen 1868-1963. Ervaringen en arbeids-
omstandigheden. De strijd om een menswaardig
bestaan, gevoerd door een typische Zaankanter.
Van commentaar voorzien door zijn kleinzoon
F. van Soeren.
Van Hesselingen was zeeman en machinist op
een locomotief. Na de spoorwegstaking van
1903 stond hij op straat. Van SDAP'er werd hij
tot communist. Als goed observator vertelt hij
nuchter over wat hij zag en ondervond. Bij elk
hoofdstuk geeft Van Soeren commentaar met
verklaringen over huizen, schepen en technische
termen. Van Hesselingen woonde en werkte ove-
rigens niet in de Zaanstreek en het is onduidelijk
waarom hij een typische Zaankanter wordt
genoemd. Iets anders is of het zinvol is een der-
gelijk familiestuk uit te geven. Men Ttan het ook
in een openbaar archief doen opnemen zodat
onderzoekers er kennis van kunnen nemen.
Ontwerp en druk van het fraai uitgevoerde boek
met veel illustraties in plat formaat ( 124 pag.) is
van Kunstdrukkerij Mercurius-Wormerveer. In
de boekhandel verkrijgbaar voor f 29,50.

Het geslacht Van Gelderen Veenboer
Van Gelderen Veenboer, een genealogie van het
geslacht, is het product van 20 jaar onderzoek
naar twee verwante families. Zij zijn afkomstig
uit Assendelft van welke de eerste leden in 1680
aldaar achterhaald zijn. De oorspronkelijk
rooms-katholieke familie bestond uit dagloners,
veeboeren, wevers etc. Veel documenten zijn
gereproduceerd in een eigen uitgave, genum-
merd en gesigneerd in een oplage van 150 stuks.
Samenstellers zijn Hans van Gelderen te
Heemskerk en Sjaan van Gelderen-Berkhout,
Dorpstraat 6652 1566 EC Assendelft.

Fotoboeken
Wie kent ze niet, de langwerpige ansichtenboek-
jes die jarenlang, sinds 1966, worden uitgegeven
door de Europese Bibliotheek te Zaltbommel? In
deze reeks zijn niet minder dan 5000 titels ver-
schenen, waarvan een vijftigtal over de
Zaanstreek. De meeste titels zijn na korte tijd
uitverkocht en zelden herdrukt. Tegenwoordig
worden ze door deze uitgever 'Toen Boekjes'
genoemd.
Toch komen er weer nieuwe uitgaven tot stand

en zo verscheen onlangs Zaanstad. Zeven
Zaanse dorpen in oude ansichten. Zelfs met een
aanbevelend voorwoord van de burgemeester.
Dit boekwerk valt enigszins uit de toon en heeft
niet de nostalgische achtergrond waarvan deze
uitgaven (zoals ook de fotoboeken van Poppen
en de serie '..in vervlogen jaren') het nu eenmaal
moeten hebben. De overvloedige toelichting bij
de klein afgedrukte ansichten en foto's doet
afbreuk aan de visuele bedoeling van dit soort
ansichtenboeken, n.l. leuk om in te bladeren en
kiekjes van een eeuw geleden of zo te bekijken
zonder geschiedkundige bedoelingen.
Bij de plaatjes van Zaandam komen nogal wat
onjuistheden voor. Ook de degradatie in de titel
van de stad Zaandam (sinds 1811 met een stads-
regering, een stadsdrukkerij, een stadsteken-
school enz.) tot dorp zal nostalgisch aangelegde
Zaandammers - die bestaan ook - niet gelukkig
stemmen. De prijs is f 34,50.
De verhouding tussen foto en beknopte aandui-
ding is wel in acht genomen in Oud Krommenie
en Wormerveer vanuit de lucht, 22 opnamen in
zwart-wit uit de jaren 1923-1971.
Er is veel te zien op deze machtige luchtfoto's
die tot eigen ontdekking aansporen. Het boek-
werk, uitgegeven door Slingenberg te
Hoogeveen, is voor f 29,50 uitsluitend verkrijg-
baar bij boekhandels Stumpel en Gorter in
genoemde plaatsen. Het eerder verschenen Ou d
Zaandam vanuit de lucht is alleen te koop bij
boekhandel Voordeel, Gedempte Gracht 24 in
Zaandam.

Huizenonderzoek
De enige jaren geleden verschenen gids Op
zoek naar huis, straat of buurt. Handleiding
voor historisch huiz.enonderz.oek is in bijge-
werkte vorm opnieuw uitgegeven. Na genealo-
gie blijkt huisonderzoek het meest onderzochte
thema te zijn in lokale geschiedbeoefening. De
tweede druk, geschreven door Kees van der
Wiel, is nu bezorgd door uitgeverij Verloren en
dus gewoon in de boekhandel verkrijgbaar voor
een bedrag van ca.f 20,-. Naar verwachting
komen er meer gidsen voor vrijetijdshistorici
bij deze uitgever, met onderwerpen als levens-
cyclus (geboorte, huwelijk, dood) en biografisch
onderzoek.
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Kroniek
Door Annemieke Emond

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

Het voormalige complex
van Boon, Wormerveer

2 mei
Woonmij Zaanstad kocht de voormalige zoet-
warenfabriek van Boon te Wormerveer. De
woningcorporatie is van plan hier haar hoofd-
kantoor te vestigen. Daarnaast bestaan er plannen
om op het terrein tussen de vijftig en honderd-
vijftig woningen te bouwen.

3 mei
Russische bezoekers aan Zaandam kunnen
niet langer permanent terecht voor uitleg in
hun eigen taal in het Czaar Peterhuisje. Er
wordt een ambtenaar geplaatst die geen Russisch
spreekt. Hiermee lijkt een lange traditie verloren
te gaan van Russisch sprekende gidsen. Een
beleidsambtenaar van de gemeente Zaanstad
meldt dat Russische bezoekers over het algemeen
ruim van te voren een bezoek aankondigen,
zodat er voldoende tijd is om een Russisch
sprekende gids in te schakelen.

5 mei
Projectontwikkelaar Sura International uit
Westzaan wil op de hoek van de Hogendijk en
het Krimp te Zaandam woningen, winkels en
horecagelegenheden neerzetten - 'Residentie

Czaar Peter'. De Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis reageerde onthutst op de plannen.
Onlangs vroeg de vereniging de gemeente
Zaanstad om de Hogendijk in bescherming te
nemen. De gemeente Zaanstad wil rustig bekijken
of de plannen van de projectontwikkelaar passen
in de gemeentelijke visie op het gebied.

6 mei
Ontwikkelaars van De Hemmes leverden een
plan in bij de gemeente Zaanstad, dat uitgaat
van bebouwing met woningen van het schier-
eiland, met uitzondering van de punt ervan.
Dit deel van het gebied ligt te dicht bij de
omringende industrie.

9 mei
Voor het eerst in de geschiedenis, op
Nationale Molendag, stellen de eigenaars van
voormalige oliemolen De Os aan de
Kalverringdijk te Zaandam de deur van de
molen open voor publiek.

11 mei
Er komen twee nieuwe Zaanse buurtjes met
klassieke houtbouw in Zaanstad. Het eerste
komt op de Westzanerdijk te Zaandam op de
plaats van heipalenhandel Van Ederen en
Beekhoven BV. Dit bedrijf wordt beëindigd.
Het tweede buurtje komt in Assendelft, op de
hoek van de Dorpsstraat-Burgemeester De
Boerstraat-Willem Sijpesteijnstraat.
Bouwbedrijf Somass gaat de huizen bouwen.

11 mei
Het buitenterrein bij flatgebouw de Brandaris
wordt in navolging van terreinen bij de
IJdoorn, de Noordwachter en de Perim voor
een miljoen gulden opgeknapt.
Woningstichting Patrimonium hoopt begin
september met de werkzaamheden te kunnen
beginnen.

14 mei
Zaanstad heeft als eerste gemeente in Nederland
een zogenoemde Cultuurhistorische waarden-
kaart. De gemeente ziet de kaart als een middel
om een bewust cultuurhistorisch beleid te
voeren. Iedereen die betrokken is bij herinrich-
ting van het Zaanse cultuurlandschap (in eerste
instantie de gemeente zelf, maar bijvoorbeeld
ook projectontwikkelaars, architecten en archeo-
logen) kan gebruik maken van deze kaart.

20 mei
Volgens een betonrenovatiebedrijf dat vijftig
koopwoningen in de wijk Hoornseveld heeft
onderzocht op betonrot, zijn de meeste vloeren
in deze wijk voor meer dan vijftig procent
aangetast. Het ministerie van VROM doet een
eigen onderzoek naar betonrot in deze buurt .
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De schepenbuurt in het
Hoornseveld

6 juni
De bijna tweehonderd jaar oude boerderij aan
de Dorpsstraat 247/249 te Assendelft wordt
opgeknapt. Bouwbedrijf Somass uit Wormer
denkt zo'n negen maanden nodig te hebben
voor het herstel, waarbij zoveel mogelijk van
het origineel wordt behouden. De boerderij is
een provinciaal monument.

De restauratie van de
boerderij aan de
Dorpsstraat

15 juni
Het fel bekritiseerde fietspad door het
Westzijderveld van Westzaan naar Westerkoog
wordt niet opgenomen in het in de maak zijnde
bestemmingsplan Landelijk Gebied Westzaan.
B. en W. van Zaanstad zijn wel unaniem van
plan een voetpad op het tracé aan te leggen,
dat alleen buiten het broedseizoen toegankelijk
wordt.

21 juni
Klaas Tot, mede-oprichter van Tot & Beers,
overleed op 81-jarige leeftijd. Op l oktober
1945, begon hij samen met K. Beers een
eigen bedrijf in elektronisch installatiewerk.
Tot & Beers had in het verleden ook een aantal

winkels waar elektronische huishoudelijke
apparaten werden verkocht. Tegenwoordig
opereert het bedrijf onder de naam Fabricom
Electrial BV.

21 juni
De raadsfractie van Rosa wil het Monumento
Urbano laten verplaatsen naar het centrum
van Zaandam. Rosa noemt de Burcht als
mogelijke nieuwe locatie voor het gebouwtje
van de Italiaanse architect Aldo Rossi.
Monumento Urbano staat nu in de wijk
Westerwatering waar het ten prooi valt aan
vandalen.

21 juni
Koen Wijngaard, organiseerde dit jaar voor de
achtste en laatste keer de Zaanse
Cultuurmarkt. Wijngaard wil stoppen met het
project omdat hij het rustiger aan wil gaan
doen. Bovendien vindt dat hij dat de markt een
nieuwe impuls moet krijgen. Hans Eliëns, nu
zijn rechterhand, neemt de organisatie van de
markt over.

23 juni
De gemeente Wormerland ontwikkelt een
ambitieus meerjarenplan voor de Zaanbocht.
Een wandelboulevard over de Zaan en
woningbouw maken deel uit van de plannen.
De gemeente komt in september met een spe-
ciale krant waarin meer over dit project valt te
lezen.

24 juni
De verkoop van huizen in het nieuwbouwplan
D'Oude Werf op het voormalige terrein van
Scheepswerf Van der Molen aan de Zuiddijk
te Zaandam start in augustus. In totaal komen
er 28 woningen.
24 juni
De Dorpsstraat in Assendelft wordt voor ruim
zeven miljoen gulden vernieuwd. Het gaat om
het stuk tussen de spoorwegovergang en de
Zaandammerweg. In het midden komt een
zogenoemde 'knip', auto's en motoren kunnen
daar niet verder.

27 juni
Belangenvereniging Oostzijde en omgeving
(BVOO), wil dat houten heipalen wettelijk
beschermd worden tegen externe bedreigingen
zoals zwaar verkeer, bouwwerkzaamheden en
grondwaterpeildalingen. Om hun eisen kracht
bij te zetten trekken leden van de vereniging
13 september naar Den haag voor een demon-
stratie bij de Tweede Kamer.

30 juni
De gemeente Wormerland wil voor 25 miljoen
gulden het centrum van Wormer opknappen.
Het geld hiervoor moet komen van project-
ontwikkelaars en de gemeente. Details van de
plannen zijn nog niet bekend.

30 juni
Westerspoor Zaanstad BV wil ten westen van
het spoor te Zaandam 350 woningen bouwen.
Op de braakliggende grond tussen Vurehout
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De Rosmolenbuurt

De opknapbeurt van de
Zuidervermaning

en de Houtveldweg zou plek zijn voor hon-
derdtachtig woningen en duizend vierkante
meter kantoor- en bedrijfsruimte. Als de
Houtveldweg verlegd wordt kunnen er nog
eens honderdzeventig huizen komen op de
plek waar nu nog de weg loopt.

l juli
In de nieuwe visie voor de Rosmolenbuurt te
Zaandam staat onder meer dat er de komende
vijftien jaar 220 van de 3.219 woningen ver-
dwijnen. Van de 2.170 huurwoningen worden
er 770 uit de markt genomen. Dat houdt in
dat ze gesloopt, verkocht of samengevoegd
worden. De gemeente Zaanstad gaat woning-
eigenaren aanzetten hun bezit op te knappen.
Tachtig koopwoningen kunnen worden verbe-
terd, zestig tot honderdtwintig komen in aan-
merking voor sloop.

6 juli
Het ontwikkelingsperspectief voor het
Zaandamse stationsgebied werd gepresenteerd.
Burgemeester en wethouders van Zaanstad
kozen voor een brug over de Provincialeweg
en de spoorlijn; een onderdoorgang viel hier-
mee af. De aanpak van het stationsgebied
vergt een totale investering van ruim een mil-
jard gulden. Daarnaast is er nog eens 240 mil-
joen nodig van de overheid om de infrastruc-
tuur te betalen.

7 juli
De gemeente Zaanstad besloot 'de boer op te
gaan' met de nieuw ontwikkelde plannen voor
het stationsgebied te Zaandam. Men hoopt zo
ontwikkelaars en andere bedrijven over te
halen om in het gebied te investeren.

14 juli
Wethouder D. Sanders van grondzaken wil het
door Aldo Rossi ontworpen Monumento
Urbano voor het symbolische bedrag van één
gulden verkopen aan een organisatie met een
'goede instelling'. Zo'n organisatie zou het
vervallen gebouw kunnen gebruiken en tegelij-

een
ters

kertijd de verloe-
dering van het
gebouwtje kunnen
tegengaan.
Sanders verklaar-
de tegen de plan-
nen van Rosa te
zijn, die het
gebouw wil ver-
plaatsen (zie 21
juni). Sanders
denkt dat dit te
duur wordt.

14 juli
Langs de Zaan
worden achttien
nieuwe aanleg-
steigers gemaakt.
Volgens de
gemeente

::.fc;*v-,%i,,. ,•>.. v ^,2.-^,,".a«ft::,;" zaansta(j wordt
door deze steigers

verblijf in de Zaanstreek door waterspor-
een stuk eenvoudiger.

19 juli
De Zuidervermaning te Westzaan wordt opge-
knapt. Alle ramen krijgen nieuwe kozijnen.
Verrotte planken worden vervangen en daarna
wordt de kerk geschilderd.

20 juli
Anja Andres trad begin juni aan als interimma-
nager van de Stichting De Zaanse Schans. Zij
werd geselecteerd door een commissie van
Zaans Museum, Zaanse Schans en de gemeen-
te Zaanstad. Zij stelt zich als eerste doel om
eind augustus 'alle handen op elkaar te krij-
gen' voor een werkactieplan.
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Op deze lege plek stond
voor kort zwembad De
Dolphijn

25 juli
Zwembad De Dolphijn te Assendelft viel ten
prooi aan de slopershamer. Op de plaats van
het zwembad komen waarschijnlijk een multi-
functioneel centrum en een vierde kunststof-
baan voor tennisvereniging TVA.

27 juli
Met het bereiken van een akkoord over reke-
ningrijden heeft Zaanstad niet alleen de twee-
de Coentunnel in zicht maar ook een forse
investering in het openbaar vervoer. Dit is een
onderdeel van het akkoord. Zaanstad wil een
sneltram-achtige verbinding met Amsterdam.

27 juli
Er komen geen woningen op het terrein van
Kan Palen aan de Oostzijde te Zaandam. Het
terrein houdt een bedrijfsbestemming, omdat
woningbouw te duur wordt. De verontreini-
ging met onder meer pentachloorfenol is veel
groter dan aanvankelijk werd aangenomen.

29 juli
Assendelver René
Lute vond met
een metaaldetector
zeven 'splinter-
nieuwe' zeven-
tiende-eeuwse
munten tijdens
het demonteren
van een oud
Zaans huis in
Haaldersbroek.
De munten waren
waarschijnlijk als
bouwoffer in de
houtverbinding
verstopt.

31 juli
President-directeur G. Cerfontaine van
Schiphol zegde het college van burgemeester
en wethouders van Oostzaan per brief toe dat
de gemeente zo spoedig mogelijk een meet-
punt voor het registreren van vliegtuiglawaai

krijgt. Oostzaan
hoopt hiermee
over een belang-
rijk wapen tegen
vliegtuiglawaai te
beschikken.

4 augustus
Na half augustus
buigen burge-
meester en wet-
houders van
Zaanstad zich
over de resultaten
van een onder-
zoek naar een
geschikte plek in
Zaandam voor de
vervangende
nieuwbouw van
de Amsterdamse
Bijlmerbajes. De
komst van een
gevangenis naar

Zaandam zou achthonderd tot duizend arbeids-
plaatsen kunnen opleveren.

22 augustus
Bouwbedrijf Somass uit Wormer maakte een
begin met de restauratie van r i jksmonument
't Kroegie in Koog. Het pand wordt als een soort
puzzel uit elkaar gehaald, genummerd en na
restauratie van de onderdelen weer in elkaar
gezet. Bovendien komt er een nieuwe funde-
ring onder.

De fundering, de start
van de restauratie van

V Kroegie
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30 augustus
Het veenweidepark bij De Poelboerderij in
Wormer wordt najaren van plannen maken en
geld bij elkaar schrapen realiteit. De eerste
graafmachines gingen aan de slag.

31 augustus
Onderzoek van de dienst stadsontwikkeling
van de gemeente Zaanstad en adviesbureau
Oranjewoud wees uit dat de meest geschikte
locaties voor een nieuwe kunstijsbaan in
Zaanstad zijn: het Sportpark Oostzijderveld te
Zaandam of de sportlocatie Midden aan de
Wezel straat te Koog.

31 augustus
Wethouder Margreet Horselenberg-Koomen
werd bij haar afscheid van de gemeente
Zaanstad benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. Zij wordt burgemeester van de
gemeente Doetinchem.

N.B. De data boven de stukjes verwijzen naar
de dag van publicatie en daarmee niet vanzelf-
sprekend naar de dag van de gebeurtenis.

Culturele agenda

2 november 2000 t/m 18 maart 2001
Verpakt en Versierd. Een eeuw Nederlandse verpakkingen. Het Zaans Museum staat in het teken
van pakjes, blikken en andere consumentenverpakkingen uit de afgelopen 100 jaar. Iedereen
heeft nog wel oude blikjes in huis of kent ze nog omdat oma daarin de koekjes bewaarde. De
verpakkingen van vroeger zijn vaak mooi vormgegeven en nu een geliefd object voor verzamelaars.
Vanzelfsprekend is de Zaanstreek, als 'de provisiekast van Nederland', goed vertegenwoordigd op de
tentoonstelling met merken als Verkade, Albert Heijn, Honig en Lassie. De Zaanse verpakkings-
industrie neemt ook nu nog een belangrijk deel van de verpakkingen voor zijn rekening.
Zaans Museum, Schansend 7, Zaandam. Openingstijden: di. t/m za. 10.00-17.00 uur. Zondag
12.00-17.00. Toegang: f 10,-, 65+, CJP en kinderen (4 t/m 12) f6,-. MJK gratis. Houders Rabopas
f5,- .
Tijdens de tentoonstelling is er op de zondagmiddag een speciaalprogramma van lezingen en/of
rondleidingen. Aanbevolen wordt vanwege het beperkte aantal plaatsen hiervoor vooraf te reserveren.
Aanvangstijd 14.00 uur. Duur ca. l uur.
19 november, 10 december, 7 + 28 januari en 25 februari: rondleiding tentoonsteling door Rita
Hooijschuur, historica.
26 november, 21 januari en 18 februari: lezing 'in glas verpakt' door Cees Martin, verzamelaar
van glas.
17 december: lezing 'bl ik in de Zaanstreek' door Frans Jansen, verzamelaar.
14 januari: rondleiding tentoonstelling door Marcel Verhaaf, verzamelaar van verpakkingen en
art-director van Brand New Design.
4 februari: lezing 'van losse melk tot pvc-pak' door Jacco Heeren en Bram den Braber,
Melkboeren- en zuivelmuseum 'De Melkmaten' i.o., Rotterdam.
1 l februari: rondleiding tentoonstelling door Hester Wandel, kunsthistorica en samenstelster van
de tentoonstelling.

2 december 2000 t/m 25 februari 2001
Tentoonstelling 'Er loopt een streepje door'. Moderne patch-work quil ts gemaakt van stroken
(strepen) stof door de 'Zaanse Quilters'. Museum 'Het Noorderhuis', Kalverringdijk 17 (Zaanse
Schans-), Zaandam. Openingstijden: za. en zo. 10.00-17.00 uur. Toegang: f 2,-, 65+ en kinderen
(4 t/m 11) f l ,-. MJK 50% korting. Ie Kerstdag + l januari gesloten.

15 januari 2001
De heer J. Pasveer, dirigent van het Zaans Cantatekoor, laat in zijn geheel het verhaal van het
magnificat van Bach horen. Georganiseerd door Het Nutsdepartement Zaanstad van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. De Vertoeving, Westzijde 82, Zaandam. Aanvang 20.00
uur, toegang gratis.

6 februari 2001
Lezing door de heer A. van Braam over 'padgemeenschap'. Georganiseerd door Het
Nutsdepartement Zaanstad van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Arend Dikzaal,
Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, Zaandam. Aanvang 14.30 uur, toegang gratis.

20 maart 2001
Lezing door de heer D. Kerssens over het 'Zaans Namen Lexicon' Georganiseerd door Het
Nutsdepartement Zaanstad van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Arend Dikzaal,
Mennistenerf, H. Gerhardstraat 77, Zaandam. Aanvang 14.30 uur, toegang gratis.
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Restauratie - Verkoop
van historische bouwmaterialen

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

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

Ameland 18
1506 ZW Zaandam
tel : 075 -61605 18
b.g.g : 0 6 - 5 2 92 54 28

KLASSIEK
ew MODERN

EN LEVERJN5
VAN HOUT, PLAAT
ru WOUT; ENZ.
ZO WEL IN 3 RENEN
ALSINANPERE
HOUTSOORTEN.

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

UTMARKT
GEOPEND 8.30 TOT 17.30 UUR ZATERDAG 9.00 TOT 12.30 UUR

GERARD WIJMA
v as t g o e dadvie ze n

"Voor hout en nieuw"

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

bouwers
van braam •minnesma

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55



B O U W B E D R I J F

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

Postadres:
Postbus 130
1530ACWormer

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie

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

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

drukwerk nodig? Bel Drukkerij Knijnenberg voor een goed

advies, een scherpe offerte of een heldere presentatie.

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

en uitzetten. Als klant verwacht u duidelijk meerwaarde.

Drukkerij Knijnenberg speelt actiefin op deze behoefte.

Door nauwe samenwerking met andere grafische specialisten.

Door ideeën en investeringen, die het beste uit mensen naar

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

In vormgeving, in druktechniek of in afwerking.

Vaak in alle drie tegelijk.

DRUKKERIJ KNIJNENBERG

Zuiderhoofdstraat 70
Postbus 34
7560 AA Krommenie
Telefoon 075 - 627 62 70
Fax 075 - 627 62 22
ISDN 075 - 640 72 90


