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Inhoud

In dit nummer veel aandacht voor houten panden. Vooral het uit 1626 stammende pand Lagedijk 214 in
Zaandijk krijgt de nodige aandacht Daarnaast wordt de geschiedenis van 'Ons Lokaal', Westzijde 181 te
Zaandam belicht en worden in de rubriek 'Bedoeninkies in de kaikerd' twee Zaanse huizen in vogelvlucht
onder de loep genomen.
1627 Piet van Nugteren was als
architect nauw betrokken bij
de restauratieplannen voor de
voormalige bakkerij aan de
Lagedijk in Zaandijk. Zijn
bevindingen zette hij voor
Anno op papier.
1629 De restauratie van Lagedijk
214 was vooral een zaak van
de lange adem. Nico en Cock
Hoffer, de eigenaren van het
pand, weten er alles van. Wat
er de afgelopen allemaal de
revue passeerde, doen zij in
kort bestek uit de doeken.
1630 Hoe bepaal je de oorspronkelijke constructie van een eeu-

wenoud pand? Dat vereist
veel speurwerk en een scherp
oog voor bouwsporen in kapspanten, plafond- en vloerdelen, gebinten en binnenwanden. Als een ware Sherlock
Holmes ontrafelde
G. Sombroek het geheim van
het houten pand aan de
Zaandijkse Lagedijk 214.

1632 Het Zaanse wegennet was in
vroeger dagen vol hobbels en
bobbels. Pas langzaam kwam
daar verandering in. Hoe dat
precies in zijn werk ging, zet
H.C. Dorpema uiteen in zijn
artikel. In dit nummer het eerste deel.

1635 Het pand Westzijde 181 te
Zaandam kent een lange en
bewogen geschiedenis. Dick
Kerssens dook in de archieven en schreef er een doorwrocht artikel over.
1640 Het voormalige weeshuis in
Krommenie, oorspronkelijk
bekend als het Godshuis en
later omgedoopt tot Huize
Barkeloo, beschikt over een
interessant archief dat teruggaat tot 1657. Het is thans toegankelijk in het Gemeentearchief Zaanstad.
P.M. Kernkamp gaat in zijn
artikel nader in op de lange
historie van het gebouw.

Verder in dit nummer de vaste rubrieken: Nieuws van de Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis 1624,
Bedoeninkies in de kaikerd 1638, Kroniek 1643 en de Culturele agenda 1647. Wegens gebrek aan Zaanse
uitgaven is de rubriek Boekennieuws van P. Helsloot dit keer komen te vervallen.

Ads Boumanprijs voor Nico en Cock Hoffer

Het had maar weinig gescheeld of het pand aan de Lagedijk 214 in Zaandijk was met de grond gelijkgemaakt.
De sloopvergunning was door de gemeente Zaanstad reeds afgegeven.
Pas tijdens de eerste sloopwerkzaamheden kwam de ware ouderdom van het pand aan het licht. Die bevinding
leidde tot een nieuwe fase waarin de slooplannen werden vervangen door restauratieplannen. Dat zoiets gemakkelijk gezegd is dan gedaan ondervonden de eigenaren Nico en Cock Hoffer. Er volgde een lange weg die vele
jaren in beslag nam. Maar in 1999 kwam er schot in de zaak en werd er een begin gemaakt met de restauratie.
Het resultaat mag er zijn: een pracht van een houten pand, een sieraad voor Zaandijk. Voor hun inzet en doorzettingsvermogen werd hen op de jaarvergadering van dinsdag 24 april jl. de Ads Boumanprijs toegekend.

De redactie van 'ANNO 1961'
behoudt zich het recht voor
binnengekomen artikelen te
redigeren.

De heer en mevrouw Hoffer
(rechts) ontvangen de oorkonde
uit handen van Carla Rogge,
juryvoorzitter.

Foto's: J.J. van der Horst,
tenzij anders vermeld.
Druk/vormgeving:
Drukkerij Knijnenberg,
Krommenie.
Illustratie omslag:
Het pand Lagedijk 214 te Zaandijk

in volle glorie na een ingrijpende
restauratie. In drie artikelen wordt
in dit nummer ingegaan op de
geschiedenis van dit eeuwenoude
pand nabij de Zaandijkersluis.
(Foto P. van Nugteren)

1623

Reactie

Fred Hoek uit De Rijp vraagt ons het volgende:
„In uw blad no. 157 trof ik een artikel aan over historisch voegwerk van René Prins. Het is een goed compact
artikel met alle raakpunten van het onderwerp. Behalve over voegwerk met een dagstreep. De beschreven methode
van aanbrengen van de dagstreep klinkt nogal eigentijds. Er was helaas geen foto van voegwerk met de dagstreep,
maar soms tref je deze nog aan. Het lijkt dan op gesneden voegwerk waarin nog een sneetje is aangebracht,
maar ik denk dat door verwering de voeg is losgekomen van de steen. En zo trof ik hem ook recent aan in
gerestaureerd snijwerk van een Alkmaars monument, gesneden voegen met nog een extra sneetje.
De heb mijn twijfels over de uitvoering zoals in uw blad beschreven. Misschien komt dat omdat ik nooit een dagge
of dagijzer in handen heb gehad. De tekening van dit stuk gereedschap in Haslinghuis laat een vreemdsoortig mes
zien, doch de omschrijving duidt op iets waarmee je voegen aanbrengt en er wordt geschreven over een scherp
kantje om het streepje te trekken.

(vervolg)
Ik vermoed dat het dagijzer de voorloper van onze voegspijker is en door het aanbrengen van een spijkerpuntje op het eind van de bolle zool kon bij de laatste streek de streep worden getrokken met de achterkant
van de zool. Het spijkerpuntje zorgde vervolgens voor de hedendaagse benaming van de voegspijker, want
u denkt toch niet dat met een spijker kon worden gevoegd.
Een gedetailleerde foto van dit stuk gereedschap zal veel verduidelijken, want er zullen wel niet veel mensen zijn die werkelijk met het dagijzer hebben gewerkt en kunnen uitleggen hoe het werkte."

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.

Annonce
Te koop gevraagd het boek 'Historische Studiën over de Zaanstreek' (tweede bundel) van S. Lootsma.
Graag uw reacties naar: Peter Roggeveen, telefoon 075-6313897.

Nieuws van de
Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis
Mededelingen van het bestuur
Boek 'Honderd jaar Zaanstreek'
In de bijsluiter bij dit nummer wordt de uitgave
aangekondigd van het jubileumboek met bovengenoemde titel. De ondertitel zal luiden
'Opmerkelijke feiten en gebeurtenissen in de 20e
eeuw'. Dit geeft een goed idee van de inhoud: geen
diepgravende historische beschouwingen, maar
dingen die de doorsnee-Zaankanter bezig hielden,
gebeurtenissen waar hij van onder de indruk was.
De 20e eeuw werd door de dramatische bezettingsjaren in twee helften verdeeld.
De artikelen over de tweede helft vormen voor een
groot aantal van ons een aha-Erlebnis, terwijl we
over die van de eerste helft onze (groot)ouders
hebben horen vertellen.
Kortom, dit boek moet je bezitten en dat kan tegen
een vriendenprijs van f 25,-. Volg de instructie van
de bijsluiter en u bent binnenkort de trotse bezitter
van een stuk recente geschiedenis van de streek.

Open Monumentendag
Deze wordt dit jaar gehouden op zaterdag 8
september a.s. en draagt als thema 'Huis en Haard'.
In de serie fiets- en wandelroutes langs Zaanse
monumenten zal deel 2 worden gepresenteerd.
Deze betreft het midden van de Zaanstreek, dus
Wormerveer, Zaandijk en de Zaanse Schans.
Gezien het thema zou het interessant zijn als ook
een aantal monumenten inwendig te bezichtigen
valt. Zijn er eigenaren van monumenten die hier
iets voor voelen?
Als u zich wilt melden dan kunnen we wellicht
samen iets organiseren.

Binnengekomen berichten
Restauratiecursussen
Het nationaal Restauratie Centrum organiseert in

het komend najaar weer een indrukwekkend aantal
cursussen.
Deze bouw- en restauratiecursussen zijn allereerst
bedoeld voor aannemers, ambachtslieden, architecten en ambtenaren in restauratiewerken en monumentenzorg. Als je echter de onderwerpen van de
theoretische cursussen ziet dan zijn er ook titels bij
voor de geïnteresseerde particulier, zoals bijvoorbeeld:
- Begeleiding uitvoering restauratiewerken;
- Herkennen van bouwstijlen;
- Houtaantasting en -bescherming;
- Metsel- en voegwerk;
- Kleurhistorisch onderzoek;
- Gebrandschilderd glas en glas-in-lood.
Datzelfde geldt trouwens voor de praktische
cursussen zoals bijvoorbeeld:
- Restauratiemetselwerk;
- Vergulden met bladgoud;
- Kerven en snijden in hout;
- Restauratie van schilderij lij sten.

De cursussen worden gegeven in Amsterdam.
Meer informatie bij de Stichting, tel. 020-6237791,
fax 020-6208344.

Verhuisbericht
Per 18 april 2001 is Landschap Waterland verhuisd
naar Gorslaan 10 te Purmerend. Telefoon 0229405220, fax 0229-405222, e-mail landschapwaterland® groenbeheer-noord.nl

Verslag Algemene Ledenvergadering
Vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis op 24 april 2001 in de oud-katholieke kerk, Papenpad 13 te Zaandam
Opening
Voorzitter Henk Bouman staat in zijn openingswoord allereerst stil bij het recente overlijden van
Dick van Leeuwen, die ruim 36 jaar voorzitter is
geweest van de Stichting Zaans Schoon.
Hij heet de aanwezige leden - ruim 50 in getal welkom en memoreert dat dit de 40e jaarvergadering van de vereniging is.

Ingekomen berichten
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van de heren Kanis, Emmerig, Van Baal,
Prins en De Jong.
De Stichting Museaal en Historisch Perspectief
vraagt medewerking aan het project
Provinciaal Museaal Netwerk dat gericht is op
het betrekken van de schooljeugd bij de cultuurhistorie. De heer Klomp verklaart zich
bereid de openingssessie bij te wonen en daarover te rapporteren.

Notulen vorige jaarvergadering

Bestuursverkiezing
Bart Leusink heeft te kennen gegeven af te
treden. Er wordt naar een vervangend lid
gezocht. Ada Hannaart is statutair aftredend,
maar stelt zich herkiesbaar. Hier wordt door
alle aanwezigen mee ingestemd.

Rondvraag

Het verslag van de vorige vergadering op
17 april 2000 wordt in bespreking gegeven en
goedgekeurd.

Op het voorstel van de heer R. Sman een website te maken, reageert het bestuur positief. Er
is een aantal initiatieven voor een gezamenlijke
cultuurhistorische site.

Financiën

Uitreiking Ads Boumanprijs

Penningmeester Piet Cordes geeft een toelichting op het financieel verslag 2000 en de
begroting 2001. Voor 2001 wordt een tekort
begroot van bijna tweeduizend gulden.
Er worden vragen gesteld over de opzet van
het verslag. Er wordt verzocht bij het volgend
verslag de begroting van het jaar ervoor
ernaast te plaatsen zodat deze vergeleken kunnen worden.
De kascommissie, bestaande uit de heren
A. Ozinga en P. Bleeker heeft de boekhouding
gecontroleerd en goedgekeurd. De penningmeester wordt onder applaus gedechargeerd.
De heer P. Bleeker is aftredend, aan de reserve
de heer A. Landgraf, zal gevraagd worden zitting te nemen in de kascommissie. Als nieuwe
reserve geeft zich op de heer K. Waal.

Jaarverslag
Na een correctie van de datum van het verslag,
loopt voorzitter Henk Bouman het jaarverslag
2000 door.
Vanuit de zaal komen reacties op de plannen
voor het nieuwe blad. De voorzitter deelt mede
dat het zoeken naar een goede bezetting van
het redactieteam momenteel aan de orde is.
Verder worden er vragen gesteld over de
financiële haalbaarheid van het blad en welke
alternatieven er zijn. De heer J. Knijnenberg,
voorzitter van ZIE, beantwoordt enkele van
deze vragen.
Omstreeks oktober zal, ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van de vereniging, het boek
'Honderd jaar Zaanstreek' worden uitgeven.
Voor leden zal dit boek f 25,- gaan kosten.
Tevens zijn er plannen, ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan, een cd-rom uit te geven met
de inhoud van 40 jaargangen ANNO. Voor
degenen die niet over een computer beschikken
is een index in de maak.
Ten slotte wordt melding gemaakt dat het bij
de gemeente Zaanstad, na een aanvankelijke
geestdrift, wel erg stil is geworden rond de
ideeën betreffende de historische renovatie van
de Hogendijkbuurt.

Verhoging contributie
Het bestuur stelt voor met ingang van 2002 de
contributie te verhogen van f 30,- naar f 38,50
(euro 17,50). De heer G. de Vries vindt de verhoging te fors. Er ontstaat een discussie over
1625

mogelijke opzeggingen door deze verhoging.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en
met vijf tegenstemmen aangenomen.

Na de pauze waarin de aanwezigen kennis
hebben kunnen nemen van de nieuwe plannen
voor het Hogendijkgebied en foto's van de
omgeving van het Papenpad en de Westzijde
hebben kunnen bezichtigen, is het woord aan
Carla Rogge, jurylid voor de Ads Boumanprijs.
Mede namens jurylid Sikke de Jong maakt zij
bekend dat de prijs is toegekend aan de heer
Nico Hoffer voor de restauratie van het pand
Lagedijk 214 te Zaandijk. Ze leest het
betreffende juryrapport met toelichting en
achtergronden voor.
Nico Hoffer en echtgenote Cockie krijgen de
oorkonde en een cheque ter waarde van
f 1.500,- uitgereikt.
Daarna wordt er een aantal kleurenfoto's
geprojecteerd die de details van de restauratie
van het betreffende pand laten zien. Piet van
Nugteren en G. Sombroek geven hierbij
commentaar.

Oud-katholieke kerk
Hans Valk geeft een overzicht van de
geschiedenis van het historische en
waardevolle gebouw waarin we ons bevinden.
Hij staat stil bij bouwkundige aspecten en
kleuren maar ook bij de kerkelijke
verhoudingen van de Tachtigjarige Oorlog in
onze streek.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en onder de
klanken van het historische orgel, bespeeld
door Hans Valk, wordt de thuisreis aanvaard.

Jaarverslag 2000
Algemeen

Het bestuur kijkt terug op een goed verenigingsjaar.
Naast de doelstelling van het vergroten van de
belangstelling voor en het geven van informatie
over de historie van de Zaanse bouw- en wooncultuur, werd aandacht besteed aan het uitbouwen van
de samenwerking van de werkgroepen en de versterking van de samenwerking met gelijkgerichte
historische verenigingen en met de gemeentelijke
overheden.
Het bestuur vergaderde zeven maal. De samenstelling van het bestuur is als volgt: voorzitter Henk
Bouman, penningmeester Piet Cordes, secretaris
Hennie van Zaane, Ada Hannaart, Piet Verhoeven,
Wim Wester, Bart Leusink.
De jaarvergadering werd gehouden op 17 april 2000
in de Lutherse kerk aan de Vinkenstraat te
Zaandam.
Het ledental van onze vereniging bereikte de 985;
het moet toch mogelijk zijn dit in 2001 boven de
1000 te tillen.

Anno

De redactie slaagde er weer in vier uitgaven van ons
kwartaalblad van een hoog kwaliteitsniveau te verzorgen. Het augustusnummer was een gezamenlijke
uitgave met onze zustervereniging Zaans Industrieel
Erfgoed. Deze uitgave had als thema Skepies Kaike,
over de maritieme geschiedenis van de Zaanstreek.
Een compliment aan de redactieleden en een dankwoord aan de vele auteurs van artikelen is hier op
zijn plaats.
Overigens beginnen de plannen voor één Zaans cultuurhistorisch tijdschrift steeds vastere vormen aan
te nemen. Er is nu een redactiestatuut en het zoeken
naar de bemanning van het redactieteam is gestart.
Gemeente Zaanstad heeft toegezegd dit initiatief
financieel te willen steunen.

Werkgroepen

PR en Activiteiten (P. Mars)
Naast het geven van acte de présence op een aantal
manifestaties, organiseerde deze werkgroep een
goed bezochte ledenbijeenkomst in de
Zuidervermaning te Westzaan. Er werd een lezing
gehouden over de historie van de houtbouw en er
werden enkele films over onze streek in het midden
van de vorige eeuw vertoond.
Meldpunt bedreigde panden (R. Prins)
De Zaankanters weten dit meldpunt nog steeds goed
te vinden. In een aantal gevallen lukte het de
bedreigingen af te wenden, o.a. in goede samenwerking met de monumentencommissie Zaanstad.
Helaas moeten we ook constateren dat het niet altijd
gegeven is het beoogde resultaat te behalen.
Advies en Documentatie (W. Wester)
Deze werkgroep besteedde veel tijd aan de opbouw
van een gespecialiseerd documentatiearchief.
Kasten werden aangeschaft en er werd een cursus in
modern archiefbeheer gevolgd.

Vermeld dient te worden de overname van de
belangrijke documentatie van de heer Sikke de Jong
over de Zaanse houtbouw.
Verder gaf de groep een fraai boekje uit over de
historie van de Hogendijk, Lage Horn en Krimp.
Dit was tevens het startsein van onze actie voor
terugkeer van de historische waarde in die buurt.
Het boekje werd uitgereikt aan B&W, de commissie
Stadsontwikkeling en aan de betreffende afdelingen
van het gemeentelijk apparaat.

Jubileum

In 2001 viert onze vereniging het 40-jarig bestaan.
In verband daarmee werden voorbereidingen
getroffen voor een tweetal bijzondere uitgaven.
Allereerst willen we de leden, en uiteraard andere
geïnteresseerden, toegang bieden tot de inhoud van
40 jaargangen Anno. Dit is een belangwekkende
bron van gedetailleerde informatie over de opbouwperiode van de Zaanse Schans en over de Zaanse
bouw- en woonhistorie in het algemeen. Naar het
zich laat aanzien lukt dit in de vorm van een cdrom. Voor de niet-digitalen onder ons is het plan
een index het licht te laten zien.
Verder werd gewerkt aan de voorbereidingen van de
uitgave van een boek met feiten en gebeurtenissen
in de Zaanstreek in de 20e eeuw. Dit zal een
gezamenlijke uitgave worden met ZIE die in 2001
haar 20-jarig jubileum viert.

Overig

Ook dit jaar werd het voorzittersoverleg van de
cultuurhistorische verenigingen voortgezet.
Met de Gemeente Zaanstad werd gewerkt aan de
totstandkoming van een zgn. Cultuurhistorische
Waardenkaart.
Ons bestuurslid Wim Wester is namens onze
vereniging lid van de Monumentencommissie
Zaanstad.
Voor de Zaanse Schans is sprake van een heroriëntatie over de toekomstige bestuurs- en beheersvorm.
De rol van onze vereniging is in deze fase
minimaal.
Aan de heer Sikke de Jong werd op 10 maart een
koninklijke onderscheiding verleend vanwege zijn
grote verdienste voor de kennis van de Zaanse houtbouw. Bij die gelegenheid werd de bel geluid voor
het behoud van de historische Hogendijkbuurt.
De integratie van de Stichting Zaans Schoon in
onze vereniging werd in het verslagjaar bestendigd.
De activiteiten betroffen vooral het gedocumenteerd
aanvragen van rijksbescherming voor enkele historisch waardevolle panden.
Ten slotte zij nog vermeld dat het logo van onze
vereniging werd gemoderniseerd.

Een toekomst voor het verleden
door Piet van Nugteren
De bovenstaande titel is de naam van een rapport dat ooit geschreven werd om het voormalig raadhuis van Zaandijk in een nieuwe exploitatievorm een goede toekomst te bezorgen. Voor het pand
Lagedijk 214 geldt hetzelfde, al is de ontwikkeling wel anders gegaan dan bij het raadhuis.
Mijn eerste kennismaking met het pand dateert van 1993 toen ik met een tijdelijke huurder besprekingen voerde over de overplaatsing van Westzijde 230 naar het Hazepad in het plan Domineestuin te
Zaandijk.
Ondanks de vele ingrepen, met name de vele betimmeringen, ontdekte ik aan de zwaarte van de balken en de staanders dat dit pand minstens uit de 17e eeuw moest stammen.
Na de overplaatsing van Westzijde 230 naar de Domineestuin is het pand Lagedijk 214 wederom tijdelijk in de verhuur geweest tot het omstreeks 1994 leegkwam.
Op verzoek van de heer F. Wytema heeft de toenmalige monumentencommissie het pand gewaardeerd. Het kreeg niet genoeg punten om het op een lijst te plaatsen. Ondertussen had de gemeente
een sloopvergunning verleend op basis van een plan om het pand te slopen en te vervangen door een
garage.
In die periode maakte ik voor het eerst kennis met de eigenaar de heer Nico Hoffer en zijn vrouw
Cocky. Om te kijken of er nog waardevolle aspecten in het pand aanwezig waren, hebben de heer
Wytema en ik de heer Hoffer geadviseerd het pand zorgvuldig uit te pellen. Het resultaat was hoopgevend. Er kwamen namelijk tegelwanden tevoorschijn en wagenschotwanden van eikenhout en er
zat een korbeel achter de boardbetimmeringen.
Voor de pas opgerichte stichting Zaan & Dijk was dit aanleiding om, in overleg met de eigenaar, een
diepgaander onderzoek in te stellen.

Onderzoek
Zó» stond het pand
Langedijk 214 er in 1995
bij (Foto P. van Nugteren)

De toestand in 1995. Op de
foto is duidelijk de doorgezakte kap te zien
(Foto P. van Nugteren)

1627

De stichting Zaan & Dijk voerde toentertijd overleg met de
gemeente over het herstel van de sluis en de brug in samenhang
met het café 'Vanouds Oostindië" en Lagedijk 214.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat het pand uit 1626 dateert.
Het kwam namelijk al voor op de oude kaart van 1626-1627 van
de landmeter Dirk Gerritsz Langedyck. Ook de bewoner werd
vermeld: Hendrick Cornelisz. In het 'Cartboek van de Lengte en
Breete der erven, werven en Landen, liggende aan de Westzijde
van de Zaen' van 1635 staat het pand eveneens vermeld. Als
bewoner werd wederom Hendrick Cornelisz genoemd met als toevoeging 'Backer'.
In de uitgave van 'In de Gecroonde Duyvekater' van J.J. Zonjee
staat in een akte die gepasseerd is op 19 juli 1736 dat de bakkerij
aan Jan de Ruyge was verhuurd. Uit verder onderzoek is komen
vast te staan dat deze bakker later het pand Hazepad 11 heeft verbouwd tot bakkerij, welke is overgeplaatst naar de Zaanse Schans.
Vermelding dient ook nog dat Willem Abercrombie in 1850 het
pand Lagedijk 214 in gebruik had als bakkerij (pagina 88 uit 'Het
goede oude Zaandijk' van G. Oosterbaan). Dit pand was dus, ruim
200 jaar verder, nog steeds in gebruik als bakkerij.
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Al deze gegevens en een plaatselijk onderzoek
door Jaap Schipper maakten duidelijk dat wij
hier te maken hadden met een tweebeukig pand
waarvan de zijbeuk was opgehoogd. Het pand
was oorspronkelijk dieper geweest.
Wat ook uniek was aan het pand, waren de
enkelzijdige ankerbalkgebinten en een raveelconstructie via een balk over de zoldervloer waardoor in het winkeltje aan de voorzijde de gebintstijl achterwege kon blijven.
Met al deze gegevens heeft de stichting Zaan &
Dijk op 23 juli 1996 een verzoek aan B&W
gedaan het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Mede door het intrekken van
de sloopvergunning door de heer Hoffer, heeft
B&W, op advies van de monumentencommissie,
het pand op 23 juni 1998 op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst.
Het sloopwerk in volle
gang
(Foto Nico Hoffer)

door het ontbreken van de puibalk. In de zijgevel
waren de sporen nog wel aanwezig. Voor de
voorgevel hebben we panden op Haaldersbroek
en de Zaanse Schans als voorbeeld genomen.
Aan de hand van deze gegevens werden de tekeningen gemaakt en werd een bouwvergunning
aangevraagd en verkregen.
De heer Hoffer verkoos een deel van de restauratie zelf ter hand te nemen. Dit had tot gevolg dat
in eerste instantie de later aangebrachte stenen
achtergevel werd verwijderd.
Met een bedrijf, gespecialiseerd in funderingsverbeteringen werd een nieuwe fundering aangebracht. Toen werd het tijd om het casco aan te
pakken. Met bouwbedrijf Somass was overeenstemming bereikt over een aanpak waar de familie Hoffer in participeerde. Met het schilderen
van kozijnen en weeghout en het aanbrengen van
de pannen waren zij dan ook menig uur in touw.
De uitvoering van deze cascorestauratie vond
plaats in de tweede helft van 2000.

Momenteel is de familie Hoffer, nadat het buitenschilderwerk gereed was, met de binneninrichting bezig. Zo moet er nog een schouwtje in
komen, versierd met de gevonden tegels en ook
moet het eiken wagenschotwandje op zijn plaats
worden gezet.
Met deze restauratie is vermoedelijk het oudste
pand dat Zaandijk rijk is, behouden gebleven. De
familie Hoffer heeft door hun inzet daarom ook
de Ads Boumanprijs volledig verdiend.

Literatuur:
Bouwhistorisch onderzoek Zaan & Dijk d.d.
23-07-1996 waarin opgenomen:
- kaart landmeter Dirk Gerritsz Langedyck 16261627
- Cartboek Jan Jansz Backer en Dirk Taemisz
Verdoes 1635
Encyclopedie voor de Zaanstreek, blz. 699
J.J. Zonjee: In de Gecroonde Duyvecater, blz. 6.

De restauratie
Nadat de plaatsing op de monumentenlijst formeel geregeld was, kon overgegaan worden tot
de aanpak van het pand.

In de voorafgaande periode was er al veel overleg geweest met de eigenaar en zijn vrouw over
de bestemming van het pand en over de vraag
naar welke stijl het pand gebracht moest worden.

Het blootgelegde, flink
doorgezakte casco
(Foto Nico Hoffer)

1628

Gekozen werd, in overleg met de monumentencommissie, voor een zeventiende-eeuwse raamverdeling met een vast kalf. Als bestemming
werd winkel gekozen.
De reconstructie van de voorgevel was moeilijk

Lagedijk 214
door Nico en Cock Hoffer

Even voorstellen. Wij zijn Cock en Nico Hoffer
en wonen samen met onze kinderen Stef en
Fleur in het voormalig pakhuis Lagedijk 216 te
Zaandijk dat wij in 1985 kochten en verbouwden
tot woonhuis.
Voor het pakhuis stond een vervallen oud huis,
scheef en doorgezakt, het vroegere woonhuis van
de familie Teeling, huisnummer 214. Ons plan
was dit huisje te slopen om op die plek een tuin
te maken en ernaast een garage te bouwen.
Begin jaren '90 begonnen we aan deze klus. We
vroegen bij de gemeente een sloopvergunning
aan, die we na enige tijd ook kregen.
Daar we dachten dat het huisje ongeveer honderd jaar oud was, begonnen we het voorzichtig

asstookplaats op een beer van 3 bij 5 meter,
zevensteens hoog, opgemetseld in het grondwater. Ook vonden we kleine ronde plaatjes die we
achteloos even opzij legden in een emmertje
omdat we dachten 'dat dat niets was', 's Avonds
voor de zekerheid toch maar even een beetje
schoongemaakt en wat bleek: zilveren muntjes
uit 1640 en andere jaren. We kregen van iemand
een detector te leen en toen was het eind natuurlijk zoek, het zoeken werd gewoon een 'verslaving'. We kregen er hulp en advies bij van de
archeologische werkgroep en het eindresultaat
was een fikse zilverschat en aardig wat duiten,
zo'n 50 stuks in totaal. Verder vonden we ook
nog wat klein spul, zoals een afgebroken apostellepeltje, wat merkloodjes, een zalfpotje en de
onvermijdelijke pijpjes. Frans Wytema kwam
regelmatig voorbij en we leerden er heel wat bij
over de geschiedenis van de Zaanstreek.

Lagedijk 214, februari
1995
(Foto P. van Nugteren)

uit te pellen om misschien nog diverse materialen te kunnen hergebruiken.
In die beginfase van sloop kwamen diverse
experts langs met allemaal hetzelfde idee: dit
kon wel eens heel oud zijn.
Na verloop van tijd haalde Frans Wytema van
stichting Zaan en Dijk er de heer Jaap Schipper
bij, die een onderzoek deed naar de oudheid van
het pand. Hij kwam op het jaar 1626. Het pand
was jaren in gebruik geweest als bakkerij.
Stichting Zaan en Dijk hielp ons verder met het
nodige onderzoek, Piet van Nugteren maakte
tekeningen, waarna bouwbedrijf Somass ons
kwam versterken. Na veel afwegingen besloten
we te proberen het pand te gaan restaureren. U
zult begrijpen dat het geen eenvoudige beslissing
was, maar dankzij veel hulp en enthousiasme
verliep alles goed.

Het piekfijn gerestaureerde
Zaanse monument aan de
Lagedijk te Zaandijk, nabij
de Zaandijkers luis
(Foto P. van Nugteren)

1629

Met het uitpeilen kwam we veel tegen. Toen de
vier vloeren weggehaald waren, begonnen we de
grond om te spitten, op zoek naar oude potscherven e.d. Het spitten en graven werd goed
beloond. We vonden van alles, inderdaad oud
aardewerk, maar ook tinnen lepels, majolica
tegelstukken, een oude plavuizen vloer en een

Nu zijn we al weer een paar maanden verder en
Ge en zijn 'jongens' hebben een schitterend
huisje - constructie anno 1626 - neergezet.
Inmiddels weten we veel over de houtbouw in de
Zaanstreek, de geschiedenis van het huisje en
zijn bewoners. We hebben ook tientallen keren
spijt gehad, maar nog veel meer leuke reacties
om door te gaan.
Dus nu de binnenkant nog!!

Lagedijk 214
door Ge Sombroek
Reeds in 1995 werden er voorzichtige stappen
gezet die misschien wel tot restauratie zouden
kunnen leiden van het pand Lagedijk 214 te
Zaandijk. Ik werd toentertijd gebeld door Nico
Hoffer om eens te komen kijken naar zijn Zaanse
huisje waarvan mensen in zijn omgeving hadden
gezegd dat het waardevol was. Hij had immers
sloopplannen maar begon nu wel een beetje te
twijfelen. Misschien was het pand toch wel
waardevol, waar maak ik dan mijn garage, hoeveel gaat restauratie kosten, zijn er subsidiepotjes, enz. Ik kon die twijfel niet wegnemen maar
kon wel beamen dat het een unieke en zeldzame
Zaanse tweebeuk was, waarvan deze in Zaandijk
de laatste was.
Puc Veneman van de gemeentelijke monumentendienst heeft toen een korte beschrijving van
het pand gemaakt waarna er buiten mijn
gezichtsveld door verschillende partijen (stichting Zaan en Dijk, Sikke de Jong, Jaap Schipper,
de monumentenafdeling, de bewoners) hard is
gewerkt om een haalbaar restauratieplan op te
stellen.
In februari 1999 werd ik gebeld door Nico
Hoffer om nog eens te komen praten over de restauratie van het pand. Samen met Nico, architect
Piet van Nugteren en mijn persoontje zijn wij
gaan nadenken in welke vorm het pand gerestaureerd zou moeten worden. Uiteindelijk waren wij
het er over eens dat het de vorm moest krijgen
zoals het uiteindelijk geworden is en kon de restauratie beginnen.
Dat begint vooraf met een aantal uren kijken en
speuren: hoe heeft het oorspronkelijk gezeten,
welke bouwsporen zijn nog aanwezig? Zijn er
nog inkepingen die de oorspronkelijke kozijnmaten kunnen herleiden? Waar zaten de allereerste
scheidingswanden, zijn dit de originele kapspanten of had er vroeger een sporenkap opgezeten?
Hoe was de constructie van de lage wand, hoe
was de verbinding lage wand en dak? Wat moet
je vernieuwen en wat kan er blijven zitten?

Wat betreft het interieur was er weinig authentieks meer zichtbaar aanwezig en dan bedoel ik
met name de oorspronkelijke scheidingswanden.
Wel waren er sporen waar deze waarschijnlijk
hebben gezeten aan de hand van inkepingen in
de gebintpoten en in de vloer- en plafonddelen.
Na het afpellen van de buitenwanden van binnenuit kwamen er wel heel mooi oud schotwerk
en oude betegelde wanden te voorschijn.
Het achterste gebint waar een stenen gevel tegen
aan gemetseld was, bevatte nog aan een zijde een
holle korbeel. Hieruit kan de conclusie getrokken
worden dat het pand minimaal een balkvlak langer is geweest (het laatste gebint voorzag men
nooit van korbelen omdat hier de stijfheid van
1630

het geheel verkregen werd door de houten betimmering aan de buitenzijde.)
Hier waren ook de sporen nog zichtbaar van de
stookplaats die in het midden had gezeten van
het desbetreffende gebint. Hier zou dus een
enkele of dubbele rookkap gezeten kunnen hebben of mogelijk was de oven van de bakkerij
hierin gevestigd geweest.
Hoeveel langer het woonhuis is geweest of, zoals
anderen beweren, dat er aan de achterzijde een
boerderij met stolpvorm heeft gestaan, is niet via
graafwerkzaamheden te traceren omdat een 20
cm dikke betonplaat op het achtererf en het
eigenlijke woonhuis van de familie Hoffer deze
eventuele sporen onzichtbaar heeft gemaakt.
Aan de noordzijde van het pand bevindt zich een
ankergebintconstructie waarbij de pen van de
ligger 20 cm door de staander heen steekt en
deze pen wordt aan de achterzijde van de staander door de pen weer opgewigd. De gebintpoten
aan deze zijde staan dus in het woonhuis omdat
zich aan deze zijde de zogenaamde 'lage wand'
bevindt. De ruimte tussen de 'lage wand' en de
staanders van het skelet noemt men de buitenstijlruimte. Het dakvlak aan deze zijde loopt in
een lijn vanaf de nok over het wurmt tot aan de
buitenwand, waardoor je een enorm lang dakvlak krijgt (een mooi gezicht van buitenaf als je
vanaf Wormerveer komt lopen of fietsen).
De werkruimte in de oorspronkelijke indeling
besloeg twee gebintvakken en was toegankelijk
via de 'dooddeur'.
Het eerste gebintpoot aan de zijde van de tweebeuk was weggelaten en de draagbalk werd
opgevangen door middel van een dwarsbalk, aan
de bovenzijde steunend op het kopjuk en het
derde gebint. Zij waren aan elkaar verbonden
door een zware gesmeden pen met wig.
Door dit weggelaten poot verkreeg men binnen
meer onbelemmerde ruimte.
De tand des tijds was hier en daar verwoestend
opgetreden maar nog niet zo erg dat het geheel
niet meer hersteld zou kunnen worden. Wel
moest om op een goede manier te kunnen restaureren de gehele constructie even van zijn plek
gehaald.
Dat gebeurde nadat Nico Hoffer alle kostbare en
bruikbare onderdelen van de binnenbetimmering
er na maanden van voorzichtig peuteren had uitgehaald. Met een telekraan werden, nadat alle
spanten en gebinten goed geschoord waren, zij
van hun vertrouwde plek afgetild en achter het
huis neergezet.
Voorzichtig zijn de gebinten ontdaan van hun
toognagels, waardoor de poten van de liggers
gescheiden konden worden. Dit was om twee
redenen noodzakelijk. Ten eerste zodat de ooit
weggezaagde korbelen weer in hun oorspronkelijk vorm (met pennen) in de constructie konden
worden aangebracht en ten tweede omdat de
poten aan de buitenzijde zeer slecht waren en er

veelal een lange schuine liplas aangebracht
moest worden die, volledig verlijmd met de
oude, weer een stevige en stabiele poot maakte
die aan de binnenzijde nog zijn oorspronkelijke
doorleefde aanblik behield.

Het weeghout is aangebracht nadat Nico Hoffer
alle planken met de hand had opgeschaafd.
Als laatste is er de afwerking die het huis zijn
typische Zaanse karakter geeft zoals de witte
waterborden, de geschubde windveren en houten

Ondertussen werd op de vernieuwde fundering
weer een gemetselde voeting van oude gebikte
gele Usselsteentjes aangebracht. Het bikken van
de steentjes is door de familie Hoffer zelf gedaan
en heeft vele uren kost, maar het was niet voor
niets. Hierin opgenomen zit de houten balklaag
die straks de oude vloerdelen weer zal gaan
dragen.

goten op de zeventiende-eeuwse gootpennen en
de luiken die in zo'n mooie vermiljoenrode kleur
worden afgeschilderd.
Dit alles maakt de entree van Zaandijk vanuit
Wormerveer weer een stuk boeiender en verleidt
mij toch wel tot de slotzin dat er nog veel meer
van dit moois over zou moeten zijn.

Inhijsen van de jukken
(Foto Nico Hoffer)

Nadat op het oude voetingmetselwerk de verankerde
muurplaat was aangebracht,
konden de gebinten weer
worden teruggeplaatst en kon
het oude, zeer zware wurmt
worden hersteld en op de
doorlopende gebintpoten
worden aangebracht, waarna
de spanten en gordingen
volgden.

Het opzetten van de
spanten
(Foto Nico Hoffer)
1631

Deze fase laat goed zien hoe
mooi een geraamte van een
Zaans huis is, maar het
Hollandse klimaat laat niet
toe dat je het een aantal
maanden zo kan laten staan.
Dus moesten we snel verder
met dakhout en dakpannen.
Daarna werden de kozijnen
met de vele kleine roedenraampjes geplaatst.

Wegen in en om de Zaanstreek in vroeger tijd (deel I)
door H. C. Dorpema

Verharde wegen in 1869
In een tijd waarin we gewend zijn aan verkeersaders als de A7, de A8 en de A9, hebben vele van
ons er geen idee van hoe het verkeer vroeger, toen
onze grootouders en (bet)overgrootouders leefden,
zijn weg zocht. Dit artikel gaat over de verharde
wegen die destijds in onze omgeving te vinden
waren en hoe men via deze wegen vanuit
Zaandam naar de omliggende plaatsen moest reizen. Ter verduidelijking heb ik het hierbij afgedrukte wegenkaartje gemaakt, daarbij gebruik
makend van de kaartjes in de Gemeente Atlas van
de Provincie Noord-Holland van J. Kuyper, uitgegeven in 1869.
Ik had daarvoor een tweetal redenen:
De eerste en belangrijkste reden om van deze
kaartjes gebruik te maken was het feit dat de verharde wegen in genoemde atlas per gemeente duidelijk zijn aangegeven. Ook leek het mij wel informatief dat op de kaartjes in de atlas de oude toestand wordt weergegeven met Wijkermeer en open
IJ. Toen lag Zaandam dus nog aan open zee.
Weliswaar aan een inham (de Voorzaan) van een
inham (het IJ) van een inham (de Zuiderzee) van
de Noordzee, maar toch... Overigens was met de
aanleg van het Noordzeekanaal en de IJ-polders in
1869 al wel een aanvang gemaakt.
De Haarlemmermeer was toentertijd reeds drooggemalen. In de tweede plaats leek 1869 mij wel

Verharde wegen rond
Zaandam omstreeks 1869

1632

een goed tijdstip om van uit te gaan, omdat er zo
rond die tijd sprake was van een zekere stabilisatie
in de verbetering van het wegennet in onze omgeving. In het begin van de negentiende eeuw
bestond dat wegennet in onze streek, evenals trouwens elders in het land, nog bijna geheel uit onverharde wegen.
Maar zoals het kaartje laat zien waren sindsdien
nogal wat wegen van een verharding voorzien. In
de jaren na 1869 bleven de doorgaande verbindingen in onze omgeving op enkele uitzonderingen na
tot aan de jaren dertig van de twintigste eeuw
ongewijzigd.
Behalve van de Gemeente Atlas van de Provincie
Noord-Holland heb ik bij het schrijven van dit artikel ook gebruik gemaakt van de Topographische
en Militaire Kaart van het Koninkrijk der
Nederlanden van omstreeks 1860 (l) en van de
vele gegevens met betrekking tot de aanleg en verbetering van straten en wegen die zijn opgenomen
in boeken als "Encyclopedie van de Zaanstreek",
"Zaandam 150 jaar stad", "Den derden dag" (over
de polder Westzaan) en "De polder Oostzaan".
Enige meer algemene informatie over de wegen in
de eerste helft van de negentiende eeuw ontleende
ik aan het boek "Het lege land" van Auke van der
Woud (2).

Veranderingen na 1869
De belangrijkste veranderingen die nog in de
negentiende eeuw plaatsvonden, waren een gevolg
van de aanleg van de U-polders. Toen het in 1890
mogelijk werd met een kabelpont het kanaal over
te steken, kon men "door de polder", zoals men
dat noemde, Amsterdam en - via Halfweg Haarlem bereiken.
De Hembrug-kabelpont over
het Noordzeekanaal,
omstreeks 1910.
(Foto Gemeentearchief
Zaanstad)

Paadje met één spoor,
Assendelft, circa 1900.
(Foto Gemeentearchief
Zaanstad)

Toen in 1800 de nieuwe eeuw aanbrak, het was in
de Franse tijd, waren er in ons land, in de toenmalige Bataafse Republiek, nog maar weinig verharde wegen te vinden en in de omgeving van
Zaandam, waar het meeste verkeer over het water
plaatsvond, bestonden zulke wegen op wat uitzonderingen in de dorpen na, al helemaal niet. In onze
contreien vond het schaarse wegverkeer plaats via
onverharde wegen op de (klei)dijken en in de
droogmakerijen, zoals de Wijde Wormer, over
kleiwegen. In de zomer, als het niet al te veel geregend had, waren deze wegen redelijk comfortabel
te berijden. Nog tot ver na de Tweede
Wereldoorlog lag er op de Kal verringdijk, tussen
het Haal dersbroek en de Enge-Wormerringdijk
ook zo'n onverhard paadje op de kronkelige dijk.
Afgezien van wat plassen, overgebleven van een
recente regenbui, was dat pad prima met de fiets te
berijden. Dat paadje had één spoor, dat zo'n halve
meter breed was.

Tussen de zuid van Assendelft en Beverwijk kwam
een aantal verharde weggetjes, onder andere langs
het kanaal en over de oude dijken. Belangrijk was
verder de opening van de Zaanbrug in Wormerveer
in 1889, waardoor, afgezien van de Hoopbrug in
Zaandam, de Dam niet langer de enige vaste
oeververbinding tussen de Zaanoevers vormde.

In later jaren werd wel steeds aan verdere wegverbetering gewerkt. Er werden onverharde wegen
alsnog verhard en grind- en gruiswegen werden
van een asfaltlaag voorzien. Het tracé van de
meeste van de op de kaart ingetekende wegen
bleef daarbij tot op de dag van vandaag onveranderd. Echte ingrijpende veranderingen bleven uit,
totdat omstreeks 1930 de provinciale wegen
Zaandam-Limmen en Buitenhuizen-Purmerend
aangelegd werden.
De aanleg van de provincialeweg PurmerendBuitenhuizen, circa 1930.
Op de achtergrond de
Watertoren van Assendelft
en rechts de fabriek van
Molenaar's Kindermeel.
(Foto Gemeentearchief
Zaanstad)

De aansluiting van de Zaanstreek op het hoofdwegennet, gevormd door de autosnelwegen, vond pas
plaats in de jaren zeventig van de twintigste eeuw,
nadat de A9 en de A l O voor het grootste deel voltooid waren. De verbinding tussen de belangrijke
industriegebieden Zaanstad-Zuid en MiddenKennemerland (Umuiden, Beverwijk en
Heemskerk) is vergeleken bij zo'n honderd jaar
geleden pas sinds kort verbeterd. De smalle en
bochtige Westzanerdijk kan nu door auto's geheel
vermeden worden en langs de smalle
Communicatieweg ligt eindelijk een fietspad.
1633

De wegen in de eerste helft van de
negentiende eeuw

De onverharde wegen op de dijken omstreeks
1800 hadden twee sporen, berekend op een spoorbreedte van de wagens van l ,28 meter, het zogenaamde Hollandse spoor. In de zeventiende eeuw
werd dat door de Zeven Provinciën gezamenlijk
vastgesteld. Als de onverharde dijkwegen in de
zomer in goede conditie waren konden flinke
afstanden afgelegd worden.
In "Het dagverhaal van Aafje Gijsen" wordt verteld hoe men in augustus 1775 met de paardenwagen van 't Zand bij Den Helder naar Zaandam
reed in twaalf uur. Via Purmerend,
Monnickendam, Buiksloot was dat toch gauw zo'n
tachtig kilometer. In de duinstreek vond men zandwegen, die moeilijk te berijden waren als de wielen van de wagens wegzakten in het mulle zand of
in de plassen die door de slechte afwatering op de
weg bleven staan. Als Aafje met haar gezelschap
op 15 mei 1775 een reisje naar Lisse maakt,
schrijft ze over de weg tussen Haarlem en
Hillegom, dat die zeer zwaar te berijden was en
dat de Vergierdeweg - nog steeds in HaarlemNoord te vinden - flink onder water stond. De
dijk- en kleiwegen werden in het najaar vaak week
en glibberig en in de wielsporen kon het water
lang blijven staan wegens de slechte doorlaatbaarheid van de klei. Dit kon tot ver in het voorjaar
duren. De wegen waren dan moeilijk berijdbaar en
beloopbaar en aangezien in de winter de scheepvaart ook vaak gestremd was door het ijs, kwam
het er op neer dat het verkeer dan een tijdlang

praktisch stil kwam te liggen. Dat zal de ingelanden van de polders niet onwelkom geweest zijn.
Zij moesten namelijk de kosten opbrengen om de
dijken, primair bedoeld om het water te keren, in
een goede conditie te houden. Zij waren er dus
niet blij mee als de dijk door wildvreemde reizigers beschadigd werd. In Friesland bijvoorbeeld
werden daarom in het natte jaargetij zogenaamde
hinderpalen op de dijken geplaatst om het verkeer
met wagens onmogelijk te maken. Maar vanuit
economisch oogpunt gezien waren de soms lange
perioden van wachten en stilstand vanzelfsprekend
geen goede zaak. Voor het lokale vrachtvervoer
kon als het flink gevroren had nog wel van sleden
gebruik gemaakt worden. En op de schaats konden dan in korte tijd bestemmingen bereikt worden die anders voor de gewone man bijna onbereikbaar waren. Zo maakte bijvoorbeeld Claes
Arisz Caescoper in 1678 met een aantal vrienden
op één dag een tocht langs twaalf NoordHollandse steden.
Zoals gezegd waren er in het hele land maar
Kaart van het
Noordzeekanaal in 1890
(Illustratie Gemeentearchief
Zaanstad)

1890
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weinig verharde wegen te vinden. De kwalitatief
beste wegen waren de straatwegen. Die waren
voorzien van een gesloten wegdek, bestaande uit
klinkers of natuurstenen keien.
Toen de inlijving bij Frankrijk voorbij was, in
1814, bedroeg de totale lengte van deze wegen in
ons land zo'n 500 kilometer, waarvan ongeveer
een derde nog dateerde uit de zeventiende en achttiende eeuw. In de omgeving van Zaandam, in
1811 bij decreet van Keizer Napoleon tot stad verheven, waren zulke straatwegen al helemaal niet te
vinden. Overigens moet men zich de vroegere
straatwegen niet voorstellen als brede
verkeersaders.
De rijksweg tussen Breda en de Moerdijk was bijvoorbeeld 4,3 meter breed en nog in 1888 besloot
de regering om de breedte van de rijkswegen te
versmallen tot 3 of 3,5 meter, een bezuinigingsmaatregel die omstreeks 1900 door minister Lely
teruggedraaid werd.
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Grote veranderingen
Bij het begin van de negentiende eeuw was de
infrastructuur in onze streken sinds de zeventiende
eeuw, de tijd dat de grote Noord-Hollandse droogmakerijen (Beemster, Schermer, Wijde Wormer
etc.) tot stand kwamen, niet of nauwelijks veranderd. Maar in de ruim vijftig jaar die gelegen zijn
tussen het einde van de Franse tijd in 1813 en
1869 veranderde er echter nogal wat. Zo werd in
1825 het Groot Noord-Hollands Kanaal geopend.
De Haarlemmermeer viel begin 1852 droog en er
werden spoorwegen aangelegd: AmsterdamHaarlem in 1839, Alkmaar-Den Helder in 1865,
Haarlem-Alkmaar in 1867 en Zaandam-Uitgeest
in 1869. Vanaf 1867 was Amsterdam dus per
spoor verbonden met zijn voorhaven Den Helder.
Men kon zich voortaan per spoor naar Den Helder
begeven, om zich in te schepen voor bijvoorbeeld
de reis naar Nederlands-Indië. De schepen van de
Stoomvaart-Maatschappij Nederland, opgericht in
1870, vertrokken namelijk tot de voltooiing van
het Noordzeekanaal vanuit Den Helder. Met de
aanleg van dit kanaal werd op 8 maart 1865 een
aanvang gemaakt door zo'n duizend
grondwerkers, gewapend met schop
en kruiwagen. In 1878, de
kanaal werken waren toen min of
meer voltooid, bleek hoe sterk
de mechanisatie inmiddels vorderde. Er was toen een twintigtal
stoombaggervaartuigen in
bedrijf en het was mogelijk
geworden de opgebaggerde specie op te spuiten. Nog wat feiten
die de stormachtige ontwikkelingen op technisch gebied in de
negentiende eeuw illustreren: in
1856 worden Zaandam en
Wormerveer aangesloten op het
telegraafnet, in 1860 brandt in
Zaandam voor het eerst de gasverlichting, in 1882 wordt de
eerste telefooncentrale in
Zaandam ingericht op de zolder
van de HBS aan de Westzijde
en in 1886 doet de waterleiding
zijn intrede. Bij al deze ontwikkelingen kon de verbetering van het
wegennet niet achterblijven.
Er werden door het gehele land, dus ook in
Noord-Holland, veel wegen van een verharding
voorzien. Hierbij was het van groot belang, wat de
nieuwe grondwet van 1848 bepaalde, dat de overheid de materiële zorg had voor het hele nationale
domein, vanaf de zwaarste zeewering tot en met
het simpelste paadje. De verbetering van de
wegen gebeurde niet direct omdat er zoveel verkeer was. Omstreeks 1850 bijvoorbeeld passeerden er op de rijksweg tussen Deventer en
Oldenzaal gemiddeld 77 met paarden bespannen
voertuigen per dag. En om dichter bij huis te blijven: de tol bij het Barndegat, omstreeks 1821
ingesteld om de "beschulping" van de Oostzaner
Zeedijk financieel mogelijk te maken werd alweer
in 1852 opgeheven, omdat de opbrengst nog maar
f470,- per jaar bedroeg.
De tijd was echter rijp voor wegverbetering.
In de jaren dat de industrialisatie op gang kwam,

de economie uit het dal omhoog kroop, stoomboot, stoomtrein en telegraaf het leven versnelden, was het
niet langer aanvaardbaar dat het wegverkeer een deel van het jaar bijna niet mogelijk was. De behoefte
aan meer comfort groeide en men begon ongelukken in de vorm van gebroken wielen, lamoenen, zo niet
erger, veroorzaakt door het slechte wegdek niet langer acceptabel te vinden. In de vergaderingen van de
Zaanlandsche Kamer van Koophandel staan de infrastructuur en de bereikbaarheid van de streek over
water en land in die dagen regelmatig op de agenda.
In 1850 schrijft men over "de gevaren waaraan zoovele menschenlevens op een bijna ongeloofelijke wijze
zijn blootgesteld geweest"(3). Bij de verbetering van de wegen zal er sprake geweest zijn van een sneeuwbaleffect: verbetering van de ene weg deed de kuilen en plassen op de aansluitende weg des te meer
uitkomen, wat weer leidde tot de verbetering daarvan. Schilstra schrijft in het boek "De polder Oostzaan":
Beschulpen was toen het toverwoord, zoals later bestrating, een spoorverbinding, een tunnel... Overigens
zijn volgens de eerder genoemde topographische kaart van omstreeks 1860 de meeste verharde wegen
grindwegen. Ook werden wel wegen "bepuind" of met steenslag verhard. De "grote" straatwegen
Amsterdam-Haarlem en Haarlem-Alkmaar waren bestraal met klinkers, evenals de wegen in de kom van
stadjes en dorpen.
Ook de wegen van Uitgeest naar Limmen en van het Assumerhek naar Beverwijk waren met klinkers
bestraal. De "schulpwegen" waren dus kennelijk al op hun retour.
Alleen de Taandijk in Krommenie en de weg Spijkerboor-De Rijp staan op de topographische kaart nog
als schulpweg aangegeven. Een grindweg zal bij het toenemende verkeer minder onderhoud gevergd
hebben dan een schelpweg. De lagere transportkosten van de schelpen zullen daar niet tegen opgewogen
hebben.
Noten:
1) Opgenomen in de Grote Historische Provincie Atlas van Noord-Holland.
Uitgave Wolters-Noordhoff, Groningen 1992.
2) Uitg. Contact Amsterdam/Antwerpen 1998.
3) 'Zaansche Toestanden' Uitg. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Zaanstreek 1993

Een stukje geschiedenis van het perceel
Westzijde 181 te Zaandam genaamd:
"Ons Lokaal".
door Dick Kerssens

Nu verschillende leden van het Noordhollands Byzantijns Mannenkoor ijverig aan het werk zijn in
hun toekomstige clubhuis is het wellicht aardig om eens wat meer te weten over de geschiedenis
van dit bijzondere pand.
Ofschoon het perceel geheel uit hout is opgetrokken, geeft het toch een vrij solide indruk.
Het doet denken aan aan het houten doopsgezinde kerkje dat eertijds in Krommeniedijk stond.
In 2000, tijdens een bezoek van de
Monumentencommissie aan het pand, waren verscheidene leden er gecharmeerd over, maar
omdat het vrij verwaarloosd was, kreeg het te
kort punten voor toevoeging op de gemeentelijke
monumentenlijst.
In 1880 komt het gebouw voor het eerst voor in
het kadaster van Zaandam. Volgens overlevering
is het afkomstig uit Wormer waar het diende als
pakhuis. Het gebouw wordt gekocht door een lid
van de geloofsgemeenschap "De Vergadering der
Geloovigen" (in het art. genoemd VdG). Deze
geloofsbeweging kwam in de loop van de 19e
eeuw over vanuit Engeland.
De VdG wordt te Zaandam omstreeks 1880
opgericht. In dat jaar staan kerk en schoolge-
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bouw op naam van Trijntje de Jager, weduwe
van Willem Dekker. Trijntje heeft in die tijd
meer onroerend goed waaronder een kerkbergplaats en een schildersbedrijf.
In 1895 vindt er een acte van scheiding plaats
waarbij school en kerk in handen komen van
Pieter Dekker Wz., zoon van de weduwe Trijntje
de Jager. In ieder geval is, volgens de gegevens
van het kadaster uit 1896, Pieter Dekker eigenaar van de school en kerk. Omstreeks die tijd
heeft men Barend Labruijère aangetrokken als
voorganger en onderwijzer van de VdG. Men
kan dan spreken van de eerste Christelijke
school te Zaandam. Uiteraard geheel particulier.
(In het begin van de 20e eeuw kwam pas de
gelijkstelling van de scholen).

Halve Schootjeskerk
In de volksmond wordt het kerkgebouwtje " de
Halve Schootjeskerk genoemd. Elke schooldag
wordt een aantal schootjes brood in het gebouw-

tje afgeleverd. Vele minder bedeelden - men had
toen nog veel bedelaars maar ook hongerige kinderen -, kloppen aan bij de school en kerk en

"Ons Lokaal", een school en vergaderlokaal met
erf en verdere aanhorigheden.
De bovengenoemde, zeer ingewikkelde acte,

ontvingen dan een half schootje brood, om het
dan direct te nuttigen, vandaar de bijnaam. Een
schootje brood bestond uit acht stukjes, elk een

heb ik zoveel mogelijk in verkorte versie en in

gewicht hebbende van een kadetje, maar dan stijf
tegen elkaar op een plaat gebakken.
Op 30 december 1902 verschijnt voor notaris

Pieter Mul te Zaandam, Pieter Dekker Wz. "Die
verklaarde, onder belofte van vrijwaring als naar
rechten te hebben verkocht en in vollen, en vrijen

en onbezwaarden eigendom over te dragen aan
de heren Paulus van Heijningen, koopman,
Tijmen Last, timmerman en Daniel Bruijn, han-

delsreiziger" de notaris bekend en wonende te
Zaandam en verklaren gekocht te hebben en in
eigendom aangenomen, "Een school en vergaderlokaal, met erf en verdere aanhorigheden,
staande en gelegen te Zaandam, aan de
Westzijde, nommer 181...enz." In de acte staat

verder vermeld: "Eindelijk verklaarden de comparanten, dat de verkoper als prijs voor de hierbij
overgedragen percelen heeft bedongen eene lijfrente of levenslange jaarwedde van " f. 3,50 per
week." Bovenvermelde drie personen waren ook
lidmaten van de VdG.

Ons Lokaal
In 1917 is het kerkgenoodschap bekend onder de

naam: de Vereniging "Ons Lokaal", goedgekeurd
bij Koninklijk Besluit van 17 oktober 1917. Op 8
februari 1919 wordt het bij notariële acte door de

in 1902 genoemde personen of hun consorten of
erfgenamen overgedragen aan de vereniging
Het v oor aanzicht
van het gebouw
Westzijde 181, met
op de achtergrond
de gashouder
(Foto collectie D.
Kerssens)

gepasseerd bij notaris A.A. ter Laag te Zaandam,
voor leken begrijpelijke taal weergegeven.

In 1919 wordt de vereniging "Ons Lokaal" uitsluitend eigenaar van bovenvermeld pand. De
waarde van het vastgoed werd bepaald op tweeduizend gulden.

In 1955 wordt door de gemeente Zaandam aan
de vereninging "Ons Lokaal" een bouwvergun-

ning verleend om het perceel Westzijde 181 aan
te passen met een closet met waterspoeling en
het plaatsen van een septictank. De heren A.
Hartendorp en P. Bart zijn dan respectievelijk

voorzitter en secretaris van de vereniging.

Lyceumbuurt
Op 28 januari 1972 wordt door de firma R.
Kakes, gemachtigd namens de vereniging "Ons

Lokaal", aan de gemeente Zaandam te koop aangeboden de in het bestemmingsplan
Lyceumbuurt gelegen percelen Westzijde
173,175 en 181. Nummer 181 is het bewuste
kerkgebouw van de VdG dat zich achter de
woonhuizen 173 en 175 bevindt.
Het kerkgebouw is uit hout opgetrokken:

aangrenzend bevindt zich een consistoriekamer
met een plat dak waarin twee lichtkappen.
De totale inhoud beloopt circa 725 m3.
Het kerkgebouw, de consistorie en de keuken
zijn voorzien van een marmoleum dekvloer, lambrizering van deco-wall, enz.
Het geheel verkeert in goede staat.
Aanvankelijk vroeg de eigenaresse van de
gemeente grond aan de Tjotterlaan in optie ten-

einde een nieuw kerkgebouw te stichten. De
door de deskundige becijferde schadeloosstelling
bij gedwongen verkoop/nieuwbouw werd
bepaald op f. 200270,—.
Gezien het elementair stadium waarin het plan
"Lyceumbuurt" verkeert, is dezerzijds gesteld,
dat hier geen sprake is van een gedwongen verkoop, doch alleen van initiatief van een eigenaar

om zich elders beter te huisvesten.
Inmiddels heeft de Vereniging afgezien van het
in optie gegeven terrein en is een andere oplos-

sing gevonden door aankoop van een bestaand
pand te Zaandijk.

In verband met het bovenstaande vonden de
onderhandelingen met de gemachtigde plaats uit-

gaande van verkeerswaarde, welke in principe
tot overeenstemming leidde op basis van een
koopsom groot f. 75000,—.
Deze prijs acht de directeur van het
Grondbedrijf, de vrije oplevering van het kerkgebouw in aanmerking nemende, aanvaardbaar.

Hij adviseert het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zaandam tot aankoop over te gaan en hem te machtigen tot het
sluiten van een voorlopige koopakte.
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In een brief van 21 februari 1972 machtigen B
en W de directeur van het Grondbedrijf om met
de vereniging "Ons Lokaal" een voorlopige
overeenkomst aan te gaan. Het raadsbesluit vindt
plaats op 8 mei 1972.

Het voor- en zijaanzicht
van het pand in 2001.
(Foto collectie D.
Kerssens)

Op 18 augustus 1972 verschijnen voor Mr. Jan
Hieronymus Zegers, notaris te Zaandam: a.
Gijsbert Bernhard Daniël van Schaik, b. Jan
Dirk van Houten, c. Jacob Last en d. Jacob Vis
die bij het verstrekken der volmacht handelen in
hun hoedanigheid van respectievelijk secretaris,
penningmeester, en leden van het bestuur van
gemelde vereniging, welke vereniging is goedgekeurd bij K.B. van 17 oktober 1917, nummer
11 en welke goedkeuring is verlengd bij K.B.
van 17 juni 1949, nummer 2175, zijnde de comparant de heer Brandsma, en zijn genoemde lastgevers tezamen de enige leden van het bestuur
van de gemelde vereniging "Ons Lokaal", welke
vereniging mitsdien ten deze door de comparant,
de heer Brandsma, in zijn gemelde hoedanigheid, overeenkomstig het bepaalde in art. 11 van
de statuten wordt vertegenwoordigd, terwijl van
de toestemming van de leden van de gemelde
vereniging blijkt uit een uittreksel uit de notulen
van 3 januari 1972 gehouden algemene ledenvergadering. Voor de gemeente Zaandam treedt op
de heer P.S. Roels.
Verder verklaren de comparanten dat deze verkoop en koop is geschied voor de koopsom van
f. 75.000, welk bedrag de comparant sub Ia verklaart voor- en namens de vereniging "Ons
Lokaal", van de Gemeente Zaandam te hebben
ontvangen.

Onder de Roeden
De vereniging koopt vervolgens een bestaand
kerkgebouw te Zaandijk ten zuiden van de meelmolen "De Dood" . Voor de Tweede
Wereldoorlog heette dit kerkgebouw "Onderde
Roeden", dit vanwege de noorderlijk gelegen
meelmolen. De vereniging "Ons Lokaal" van de
Vergadering der Gelovigen zijn nog steeds eigenaar van het kerkgebouw.
Het oude kerkgebouw Westzijde 181 komt leeg
te staan en spoedig melden zich enige huurders.
Het gebouw wordt onder andere verhuurd aan de
waterpolovereniging "Nereus" en een duikersclub. Ook vonden leden van Pinkstergemeente
daar tijdelijk onderdak. Het gebouw werd daarvoor inwendig aangepast met een soort doopkuip
om de leden te kunnen dopen. In 2000 wordt
het gebouw niet meer verhuurd. Het is er in de
loop der tijd niet beter op geworden en maakt
een verwaarloosde indruk.
Het bezoek van de Monumentencommissie kan
het gebouw geen betere status geven.
Ondertussen heeft het bekende Noordhollands
Byzantijns Mannenkoor, gevestigd te Zaandam,
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het oog laten vallen op dit pand.
De vereniging, die zit met een toekomstig huisvestingsprobleem, voelt er veel voor om dit
gebouw van de gemeente Zaanstad te huren.
Zij willen het gebouw desnoods in de oude staat
restaureren.

Begin 2001 geeft de gemeente Zaanstad het
groene licht voor de huur van ten minste zeven
jaar. Sinds die tijd is het in het gebouw een drukte van belang van actieve leden van het koor.
Zowel binnen als buiten wordt het gebouw grondig aangepakt.
Het interieur ziet er als herboren uit. De deuren
waarvan het board verwijderd is, zodat de oude
panelen weer te voorschijn kwamen, zijn weer
opgeknapt. De deuren, het raamwerk en de panelen zijn in twee kleuren geel geschilderd.
Er zijn verder een keuken en twee toiletten
aangebracht. Ook het tegelwerk wordt geheel
vernieuwd. Het elektriciteitswerk, zoals bedradingingen, contactdozen en meterkast, worden
geheel vernieuwd.
De oude gaskachels worden vervangen door
radiatoren.

Het exterieur baart nog wat zorgen omdat het er
tamelijk verwaarloosd uitziet. De oude, gebladderde verf moet er worden afgeschraapt.
Daarna zal er grondig moeten worden geschuurd
om het vervolgens in de grondverf te zetten en af

Het zijaanzicht van de
nieuwe behuizing van het
Noordhollands Byzantijns
Mannenkoor, gefotografeerd
in 2001.
(Foto collectie D. Kerssens)

te schilderen. Het gebouw krijgt zijn oude kleur, zalmkleurig, weer terug. Raamposten, vensterbanken, windvangers en goten enz. worden wit.
Het gebouw is begenadigd met een prima akoestiek. Daar het koor bezig is met opnamen voor een
CD, hebben er reeds tot tevredenheid drie opnamen plaatsgevonden. Voor het eerst najaren klinken er
weer gewijde klanken in het gebouw. In juli, na het leggen van de vloerbedekking, trekt het
Noordhollands Byzantijns Mannenkoor voorgoed in het gebouw.
De naam van het gebouw zal zijn "Ons Lokaal".

Bedoeninkies in de kaikerd
door Henk Bournan

Rechtgezet
Het Zaanse huisje van Bob Adam en Astrid van
der Pol op de Watermolenstraat 23 in Westzaan
was weliswaar wat scheefgezakt, maar ze waren er
erg groos mee. Dat werd al iets minder toen bij
een onderzoek in verband met een eventuele verklaring tot monument de conclusie was dat er in
de loop der jaren te veel verdwenen en vernieuwd
was. Nog harder kwam het aan toen bij plannen
voor restauratie en rechtzetten de aannemer hoofdschuddend verklaarde dat er wel erg veel gesloopt
en vernieuwd moest worden.
Maar het jonge stel liet zich niet zo gauw uit het
Westzanerveld slaan; er kwamen plannen voor historiserende nieuwbouw. Dat bleek echter niet zo
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makkelijk te liggen. Er geldt een bepaling van
beschermd dorpsgezicht en Zaanstad heeft nog
steeds geen bestemmingsplan gemaakt.
Dus mag er eigenlijk niets gebouwd worden.
Voor een ontheffing van het verbod konden de
monumentencommissie en de Rijksdienst voor
Monumentenzorg het lange tijd niet eens worden.
Toen de vergunning toch eindelijk kwam, tekende
Han van Leeuwen een fraai 18e-eeuws woonhuis
met daarachter een luchthuis uit het eind van de
19e eeuw. Het idee daartoe werd aangedragen
door de eigenaren die onder de indruk waren van
een dergelijke combinatie op de Zaanse Schans
(prentenwinkel aan de Kalverringdijk).
Het resultaat ziet u op de foto; de bouwers waren
Bertus van Amerongen en Torn Koenen.

plaats meer voor een boerenbedrijf.
Wat stond er met de stal te gebeuren?
Gelukkig bracht de jongere generatie de oplossing.
Achterneef Pieter Duijn 'viel' op het gebouw en
zag er zijn nieuwe woning in.
De officiële bestemming liet niet lang op zich
wachten, hoewel de uiteindelijke bouwvergunning
voor de verbouwing, die voor dit beschermde
dorpsgezicht via 'Zeist' moest, wel veel langer
uitbleef.
Piet van Nugteren maakte de berekeningen en
tekeningen voor de woonwensen van de nieuwe
eigenaar, waarbij hij ervoor waakte dat het uiterlijk
van de stolp zo oorspronkelijk mogelijk bleef. De
ramen in de houten oostwand zitten op de plek van
de vroegere hooideuren; een aantal nieuwe ramen
in het dak was onvermijdelijk voor de juiste lichtinval.
Pieter Duijn heeft een paar handen die hij flink
kan laten wapperen en een aantal vrienden met
diezelfde eigenschap.
De bouwers werden in het begin nog wel herinnerd aan de oorspronkelijke bestemming van de
stolp: twee keer moesten ze hun gereedschap neerleggen om te assisteren bij het kalveren van een
koe.
De nieuwe aanwinst in de
Westzaanse
Watermolenstraat

Bergbewoners
Vanuit zijn woonhuis op de Haaldersbroekerdwarsstraat l runde veehouder Piet de Goede vele
jaren lang zijn bedrijf. Zijn vader had in de jaren
twintig van de vorige eeuw achter het huis een stevige stal neer laten zetten in de vorm van een
'afgeplatte' stolp. Helemaal volgens de regels van
die tijd: drie stenen muren met stalramen en de
platte wand met een houten getrapte weeg, hooi op
zolder en in het vierkant en koeien aan de drie
lage zijden boven de groep.
Een opvolger zat er echter niet in; volgens de
bestaande regels is er in het woonbuurtje geen
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Het ziet er van binnen prachtig uit, het overvloedig
gebruikte grenenhout streelt neus en oog.
Naar verluidt is ook Piet de Goede zo enthousiast
geraakt dat ook hij plannen maakt voor restauratie
van zijn pand, dat al jaren een rijksmonument is.

De stolp in aanbouw in
Haaldersbroek

Inventaris archief Godshuis te
Krommenie is gereed
door P.M. Kernkamp

Onlangs is bij het Gemeentearchief Zaanstad de inventaris gereedgekomen van het archief van
het voormalig weeshuis, later bejaardenhuis, in Krommenie. Dit weeshuis stond in Krommenie
oorspronkelijk bekend als het Godshuis, wat vroeger een gewone naam was voor liefdadige
instellingen. In de 20e eeuw werd het Krommenieër Godshuis omgedoopt tot Huize Barkeloo.
Het archief beslaat de periode 1657 -1974. De beschadigde stukken zijn gerestaureerd en het
geheel is in zuurvrij materiaal verpakt. Aan de hand van de inventaris zijn de stukken nu in de
studiezaal van het Gemeentearchief in te zien.

Het Godshuis, circa 1900
(Fotocollectie
Gemeentearchief Zaanstad)

Huize Barkeloo

Weeskinderen

De geschiedenis van de wezenzorg in Krommenie
is al ouder dan het gebouw Huize Barkeloo. Het
was reeds op 24 maart 1656 dat de dorpsbestuurders van Krommenie "over de veelheijt der weeskinderen van tijt tot tijt in haren dorpe aangroeijende, genootdrukt waren geweest een weeshuijs
op te rechten". De bouw van dat weeshuis, zal
rond 1656-1657 hebben plaatsgevonden.

Wanneer beide ouders waren overleden en de kinderen niet bij familie konden worden ondergebracht, werden die kinderen in het weeshuis opgenomen. Ze mochten dan niet jonger zijn twee jaar,
en niet ouder dan twaalf. In de regel bleven de kinderen tot hun 18e in het weeshuis. Wanneer een
kind werd opgenomen, verviel de nalatenschap
van de ouders aan het Godshuis. De regenten lieten de boedel inventariseren en betaalden daaruit
de schuldeisers. De oudere weeskinderen werden bij een ambachtsman in
de leer gedaan. De inkomsten die de
wezen hadden, moesten ze afstaan
aan het weeshuis. In 1767 werd
besloten dat alle bewoners een letter
K op hun rechtermouw moesten dragen, en "alle en een ieder behoorlijk
bejegenen en goed beleefdelijk
bescheijt doen en groete".

Buitenbestuur

Huize Barkeloo werd gebouwd aan de Vlusch 8 te
Krommenie als opvolger van dat eerste weeshuis.
Op 25 januari 1743 nam het dorpsbestuur het
besluit om een nieuw onderkomen te bouwen,
omdat het oude 'in sulken slegten staat is' en het
aantal wezen bleef toenemen. Voor een goede
gang van zaken werd een aparte bouwcommissie
opgericht, bestaande uit Hendrik Barkeloo,
Mighiel Ruts en Frans Coster. Met de bouw werd
direct een begin gemaakt: reeds op 15 maart 1743
werd "aan de heijers bij het weeshuijs voor het
haije van het selve" 91 gulden betaald, en ontving
ene Albert Schots 6 gulden en 17 stuivers "voor
janever gebruijkt tot het heije bij 't weeshuijs".
Hendrik Simonsz Barkeloo was schepen van
Krommenie en regent van het weeshuis. De eerste
steen voor het Godshuis werd gelegd door zijn
zoon Jan Barkeloo. Aan hen heeft het Godshuis
zijn latere naam Huize Barkeloo te danken.
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Vanaf 1657 stelde het dorpsbestuur
twee, sinds 1659 drie regenten ofwel
buitenvaders aan. Begin 18e eeuw
veranderde hun titel in weesvaders.
Met ingang van 3 april 1733 werd de
functie gecombineerd met die van de
armenvoogden, aangezien "men bij
ondervindinge gewaar wert, dat er
somtijds oneenigheden [...] ontstaan"
en werden jaarlijks vier
weesvaders/armenvoogden benoemd.
Sinds 1658 werden jaarlijks ook twee of drie 'buitenmoeders' van het weeshuis aangesteld.
Buitenvaders en -moeders waren bestuursleden,
afkomstig uit de gezeten burgerij. Voor de gewone
dagelijkse leiding in het weeshuis waren zogenaamde 'weesouders' in dienst.

Binnenbestuur
Van weesouders of 'binnenvader en -moeder' is
vanaf 1686 sprake: op l mei van dat jaar werd de
buitenvader Sijmen Claesz Ockes aangesteld "om
te dienen ende te gaen woone int [...] weeshuijs als
binnen vader". Als salaris ontvangt hij 100 gulden
per jaar, plus "seep, stercksels, spoelen, dwijlen en
scheeren soo veel hij werckt off wenst". Kennelijk
verdiende hij dus wat bij met weven. Tien jaar
later werden Willem Cornelisz Groot en zijn huisvrouw aangesteld tot binnenvader en -moeder.
Vanaf dat jaar is steeds sprake van een echtpaar,
dat in het weeshuis woont en het dagelijks opzicht

Een fragment uit het oudste
kasboek, 1718-1732. (Archief
Godshuis, inv.nr. 49)

over de wezen tot taak heeft.
Niet alle weesouders bevielen in de praktijk even
goed. Toen op l juli 1702 Mighiel Clasen Kool en
zijn vrouw werden benoemd, werd als extra voorwaarde gesteld dat zij "haar niet sullen hebben te
vervorderen daar te verlopen in sterke drank of iets
anders, maar in alle opregtheijt en getrouweheijt
moeten gedragen soo het betaamt". Of dat was
omdat de vorige weesouders iets fout hadden
gedaan, of omdat Kool een slechte naam had op
dat gebied, is niet bekend, maar het is opvallend
dat hij al op 23 november van hetzelfde jaar werd
ontslagen omdat "hij hem niet heeft gedragen als
behoort, soo met dronken drinken wel twee a drie
dagen aan den anderen (achter elkaar) dronken is
geweest', terwijl zijn zoon zich had begeven 'bij
de meijsjes in het weeshuijs en daar mede quam te
stoeijen"...

Van weeshuis tot bejaardenhuis
Op 31 oktober 1860 werd de 'Vereeniging tot
Verzorging van Weezen te Krommenie' opgericht.
Zij stelde zich met name ten doel meer financiële
middelen te vergaren voor het Godshuis.
De vereniging nam in de praktijk de leiding over
Het bestuur van het
Godshuis in 1943 toen het
gebouw 200 jaar bestond
(Archief Godshuis, inv.nr. 22)
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van het dorpsbestuur. In 1899 werden de eerste
bejaarden in het Godshuis opgenomen. In de loop
van de 20e eeuw daalde het aantal wezen gestaag
tot nul, zodat het Godshuis op den duur vanzelf
uitsluitend bejaarden huisvestte.
In verband met de ouderdom van het Godshuis
werd eind 1963 aan de Eikelaan een nieuw bejaardenhuis, De Durghorst, in gebruik genomen. De
meeste bewoners van het Godshuis verhuisden
naar dit nieuwe onderkomen. Het Godshuis deed
vanaf toen dienst als verpleeghuis. Na de bouw
van weer een nieuw bejaardenhuis, Rosariumhorst,
verhuisden alle bewoners van het Godshuis medio
1976 naar het nieuwe onderkomen en werd het
Godshuis gesloten. Na vele jaren van leegstand is
het gebouw onlangs gerestaureerd en thans huisvest het o.a. het Historisch Genootschap
Crommenie. Voorlopig zal het Godshuis dus nog
wel prominent aan de Vlusch aanwezig blijven.

Het archief
In het nu toegankelijk gemaakte archief is vrij veel
te vinden over de bewoners van het Godshuis. Zo
zijn er registers van wezen uit de perioden 17331765 en 1811-1830, en van bejaarden uit 18991937. Uit financiële stukken zijn ook nog wel eens
namen te halen. Ook over mensen die bedeeld
werden, is het een en ander te vinden. En natuurlijk is er nog veel meer te vinden over de geschiedenis van de wezen- en bejaardenverzorging in
Krommenie.

Achter in de inventaris vindt u een index op persoonsnamen die in de beschrijvingen voorkomen,
maar er komen in de stukken zelf natuurlijk nog veel meer namen voor. Het archief is openbaar,
behalve stukken die jonger zijn dan 75 jaar.

U kunt het Godshuisarchief raadplegen bij het Gemeentearchief, Hoogstraat 34 te Koog aan de
Zaan op de gewone openingstijden. Inzage is gratis.

Een van de vele opmerkelijke documenten uit
het archief van het
Godshuis (inv.nr. 115)
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Kroniek
door Annemieke Emond

Drie maanden de Zaanstreek samengesteld uit
Dagblad Zaanstreek en de Zaanse Weekbladen

De doopsgezinde
vermaning te Krommenie
kreeg tijdens een ingrijpende schildersbeun het kleurenpatroon van 1781 weer
terug

1 februari
Architectenbureau Haskoning presenteerde de eerste schets van de nieuwe brug over de
Thorbeckeweg en de Zuidervaart te Zaandam. De
brug moet de huidige brug gaan vervangen, is
bedoeld voor bussen, voetgangers en fietsen, en
zal de verbinding vormen tussen Poelenburg en de
Achtersluispolder. Belangengroeperingen, die de
schets als eerste te zien kregen, reageerden positief op het lichte en ranke ontwerp, maar vroegen
zich af of de brug geschikt is voor fietsers, of er
rekening is gehouden met een eventuele verbreding van de Thorbeckeweg en of voorkomen kan
worden dat er weer vrachtwagens tegenaan rijden? Architect S. van Breda stelde de vragenstellers gerust: de brug wordt 41 meter lang zonder
tussenpilaren en 4,70 meter hoog en er is rekening
gehouden met fietsers. Het wachten is nu op een
subsidie van het ROA, zodat eind van dit jaar met
de bouw kan worden begonnen.
2 februari
Woningbouwvereniging ZVH kan beginnen met
het herstel van het uit 1930 stammende 'jonge'
rijksmonument: de voormalig essencefabriek
Polak & Schwarz te Zaandam. Dit is mogelijk
dankzij de subsidie van ruim l ,6 miljoen gulden
die de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen ter beschikking stelde. De bedoeling is om het gebouw om te bouwen tot een
appartementencomplex met 22 bijzondere woningen.
2 februari
De doopsgezinde vermaning van Krommenie
krijgt na lange tijd het kleurenpatroon van 1781
terug. Zo wordt het geronde plafond weer terug-

De voormalige essencefabriek Polak & Schwarz te
Zaandam, een rijksmonument uit 1930 dat een nieuwe toekomst tegemoet gaat
als appartemencomplex
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gebracht in het oorspronkelijke Berlijns blauw.
De kosten van de restauratie blijven beperkt tot
28.000 gulden, doordat het werk gedaan wordt
door een tiental schilders in opleiding van het
SPOS (Stichting Praktijk Opleiding Schilderen).
6 februari
Het winkelcentrum in het hart van Wormer krijgt
de komende jaren een ingrijpende opknapbeurt.
Verkeer gaat straks om het centrum heen, winkelen wordt anders en er zullen relatief veel seniorenwoningen boven de winkels komen. Er zijn
inmiddels twee besloten bijeenkomsten geweest
waarbij de winkeliersvereniging en bewoners van
het centrum te horen kregen wat de plannen zijn.

Winkelcentrum
Plaszoom in Wormer
staat in de (nabije)
toekomst een stevige
opknapbeurt te
wachten

6 februari
In de economische visie voor de komende vier
jaar 'Voedingsbodem voor ondernemend
Zaanstad' van burgemeester en wethouders staat
dat bedrijven in de Zaanstreek nauwelijks
managers kunnen vinden, terwijl het aantrekken
van productiepersoneel daarentegen geen enkel
probleem is. Bij het toekomstige economisch
beleid gaat werkgelegenheid een belangrijke rol
spelen. De gemeente Zaanstad wil het imago krijgen van een kantorenstad.

Het nieuwe aangezicht
van het Zaanlands
Lyceum aan de Van
Goghweg te Zaandam

8 februari
Architect Chris Stam van Stam Architecten uit
Wormerveer presenteerde zijn ontwerpen voor
twee nieuwe brandweerkazernes in de Zaanstreek.
Eén kazerne komt op het terrein van de voormalige Wilhelminaschool te Zaandam. Deze krijgt de
uitstraling van een brughuisje. Via een brugconstructie kunnen de brandweerwagens aan de
Vermiljoenweg uitrukken. De andere kazerne
komt naast de cacaofabriek ADM Cacoa te
Zaandijk. De architect wil via drie grote glazen

uitritten aan de Guisweg materialen van de brandweer aan de voorbijgangers laten zien. Stam
rekent met deze twee ontwerpen af met de traditionele gesloten gebouwen met kleine raampjes.
Als de ontwerpen worden goedgekeurd kan na de
zomervakantie met de bouw worden begonnen en
kunnen de brandweerlieden ongeveer een jaar
later hun intrek in de nieuwe kazernes nemen.
8 februari
De gemeente Zaanstad wil unieke natuur, zoals
onder andere het kleibos (een jong bos met een
reigerkolonie en grasland) op het Hembrugterrein
te Zaandam, behouden. Ook de monumentale
panden op dit terrein moeten worden behouden en
kunnen opnieuw worden gebruikt voor bijvoorbeeld bewoning. Volgens wethouder A. Drost van
stadsontwikkeling kan echter niet alles bewaard
blijven. Als de gemeente Zaanstad de grond
koopt, moet de ontwikkeling van het gebied
zoveel opleveren, dat dit ten koste gaat van het
groen.
10 februari
Bureau Wareco startte een veldonderzoek naar palenpest in de
Burgemeesterbuurt te Zaandam.
Vanaf juni krijgen de bewoners
de rapporten met de bevindingen
van het onderzoek toegestuurd.
De gemeente Zaanstad belegt na
de zomervakantie een vergadering met de bewoners om de
adviezen te bespreken.
16 februari
De renovatie van het Zaanlands
Lyceum aan de Vincent van
Goghweg te Zaandam is bijna
voltooid. De hoofdingang kan op
de open dag van de school op 17
februari weer gebruikt worden.
Ook aan de binnenzijde van de
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school zijn vernieuwingen aangebracht. Zo komen
er een nieuwe aula en een mediatheek in het
gedeelte van de school dat altijd achter De
Speeldoos 'verstopt' zat.
23 februari
De gemeenteraad van Zaanstad ging met de krapst
mogelijke meerderheid (18 tegen 17 stemmen)
akkoord met de komst van een casino in het centrum van Zaandam.

Een steen des aanstoots.
De ontsierende hoge
betonnen muur bij het
appartemencomplex
Sarabande aan de
Hogendijk te Zaandam
zorgt voor veel ergernis
bij de omwonenden

16 maart
J. Koeman, eigenaar van molen De Held Jozua,
zou een hoge boete verschuldigd zijn omdat de

26 februari
Bewoners van de Hogendijk
ergeren zich aan de hoge
betonnen muur die bij
Sarabande is verrezen. Hun
uitzicht wordt er danig door
belemmerd. De wand fungeert als afscheiding van de
op- en afrit naar de vier parkeergarages van het
Sarabande- complex en de
vier Dyade-woningen. De
erfafscheiding loopt pal
langs het fraai gerestaureerde monumentale pand
Hogendijk 9, dat werd
gebouwd in de achttiende
eeuw. Het is voorlopig
onduidelijk wie de eigenaar
van de muur is.
14 maart
De voormalige pastorie aan de Kerkstraat te
Zaandijk maakt een goede kans om op de rijksmonumentenlijst te worden geplaatst. Het pand, dat
uit circa 1650 stamt, is van grote architectonische
en cultuurhistorische waarde en is een van de weinige uit de zeventiende eeuw stammende stenen
panden van Zaandijk.
16 maart
Adviesbureau BRO raadde de gemeente Zaanstad
aan snel te investeren in het Zaandamse industriegebied Achtersluispolder. Het oudste bedrijventerrein van Zaanstad is nodig-^an een opknapbeurt
toe.
16 maart
Uit het onlangs verschenen boekje 'Kerncijfers
van Noord-Holland Zuid', een uitgave van de
afdeling Onderzoek van de Provincie Noord-

De voormalige
pastorie uit de
17e eeuw aan de
Kerkstraat te
Zaandijk, mogelijk binnenkort op
de rijksmonumentenlijst

Holland, staat onder meer dat in de komende twintig jaar een kwart van de oppervlakte van Zaanstad
versteend of geasfalteerd zal zijn. In het boekje
staat de toekomst van Zaanstad en andere gemeentes in cijfers en grafieken uitgebeeld.

restauratie van de molen nog niet is voltooid. De
boete vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst die Zaanstad in 1990 met de Stichting
Vrienden van Held Jozua sloot. In deze overeenkomst staat onder andere dat de bijgebouwen binnen zes maanden na restauratie van de molen
moesten zijn voltooid. J. Koeman wil een van de
bijgebouwen tot woning bestemmen.
Omwonenden maakten bezwaar tegen deze voornemens. Vorig jaar nam de gemeenteraad hierover
een voorbereidingsbesluit, maar dat is inmiddels
verlopen. Binnenkort wordt de kwestie opnieuw
besproken.

21 maart
De gemeente Zaanstad probeert in bezit te komen
van een strook grond op de Rozengracht te
Zaandam. Het gaat om een strook aan de zuidzijde
van de straat, waar de markt wordt gehouden en
betaald geparkeerd kan worden op marktloze
dagen. Onlangs werd ontdekt dat de grond eigendom is van de eigenaren van panden aan de
Rozengracht en niet van de gemeente. De eigenaren willen de grond houden.
22 maart
Tijdens een hoorzitting van het Wijkoverleg
Wormerveer (WOW) op de nationale boomfeestdag werd besloten actie te ondernemen tegen de
kaalslag van bomen in Wormerveer. In 1999 werden er 82 bomen gekapt en in 2000 124; er kwam
nauwelijks nieuwe beplanting voor terug.

28 maart
Burgemeester en wethouders van Zaanstad besloten dat de kunstijsbaan aan de Wezel straat te Koog
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Met grote precisie wordt
het rijk beschilderde plafond van de kerk van het
Apostolisch Genootschap
('De Doofpot') aan de

Oostzijde te Zaandam
weer in oude luister
hersteld
(foto onder en boven)

aan de Zaan komt. Het Zaandamse sportpark
Oostzijderveld blijft voorlopig in stand. Nieuwe
sportparken worden gesitueerd achter het politiebureau te Zaandijk en in het Noordsterpark te
Wormerveer.

29 maart
Het neergestorte plafond van de kerk van het
Apostolisch Genootschap te Zaandam wordt in
oude luister hersteld. Stukje bij beetje begint het
plafond weer te lijken op het meesterwerk dat
decorateur A. Koopmans in 1887 creëerde.
29 maart
Tijdens een werkbezoek van staatssecretaris
G. Ybema (economische zaken) aan de Zaanstreek
liet gedeputeerde B. Verburg van de provincie
Noord-Holland weten dat Zaanstad het
Hembrugterrein als bedrijventerrein moet inrichten. Verburg is van mening dat het terrein aan het
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Noordzeekanaal zo optimaal mogelijk moet worden benut, ook al omdat ruimte voor nieuwe
bedrijven steeds schaarser wordt.

30 maart
Waterschap Het lange Rond is trots op het nieuwe
gemaal in de Veenpolder, het vierkant tussen
Assendelft, Nauerna, Buitenhuizen en
Vrouwenverdriet. Sinds een paar jaar is het beleid
van het waterschap om gemalen de naam van de
betreffende polders te geven. De naam 'De Parel'
die prijkte op het oude gemaal, verdwijnt en maakt
plaats voor 'Veenpolder'.
30 maart
Gemeente Zaanstad doet een ultieme poging om
de nieuwe gevangenis op het terrein van de rioolwaterzuivering te Zaandam te krijgen. De gemeente gaat met Uitwaterende Sluizen overleggen over
het opheffen van de installatie. Er moet dan wel

geld beschikbaar komen om de nieuwe zuivering
te Amsterdam uit te breiden zodat daar afvalwater
uit Zaandam-Zuid naar toe kan. Raadsleden zien
de nieuwe gevangenis liever op de plek van de
zuivering dan op het huidige sportpark of in het
Vijfhoekpark.

30 maart
Het inventarisatieverslag over het jaar 2000 van
het reservaat Ham en Krommenije, ten noorden
van Krommeniedijk, vermeldt een grote rijkdom
aan vogels in het gebied. Meer dan veertig vogels
waaronder eenden, bos-, roof- en rietvogels bevolken het reservaat.

3 april
De ontsluiting van de wijk Poelenburg te
Zaandam wordt in de toekomst niet gevormd door
de geplande bus- en fietsbrug die de entree van
Zaanstad moet vormen. Voor het autoverkeer moet
er in de toekomst een nieuwe brug komen, naast
de busbrug.

6 april
De wegsloot van Jisp hoort op de gemeentelijke
monumentenlijst van Wormerland thuis. De werkgroep 'Onze Wegsloot' meldde de sloot officieel
als monument aan bij de gemeente.

De karakteristieke
wegsloot van Jisp
hoort volgens de
werkgroep
'Onze Wegsloot' op
de gemeentelijke
monumentenlijst
thuis
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De werkgroep wil de sloot behouden en geheel in
oude staat terugbrengen. Dit houdt onder meer in,
dat door particulieren 'gestolen' stukjes wegsloot
terug gevorderd dienen te worden.

7 april
De gemeente Zaanstad wil de veertien meter hoge
kastanjeboom in de Kerkbuurt te Westzaan kappen omdat de boom ongezond is en daardoor het
risico draagt om te vallen. De bewoner van het
huis pal naast de boom wil dat de boom behouden
blijft. De hoorcommissie vindt de kastanje beeldbepalend voor de buurt. De gemeente beroept zich
op een rapport uit 1994, dat vermeldt dat de boom
nog vijf tot tien jaar mee kan. De raadscommissie
wil eerst nieuwe rapportage over de staat van de
boom voordat zij een definitieve uitspraak doet.

11 april
Na jarenlang te hebben bezuinigd op onderhoud,
maakt de gemeente Wormerland geld vrij voor het
herstel van de karakteristieke zadeldaken van twee
bergingshokjes op de begraafplaats van Wormer.
12 april
De sloop van de voormalige Jacobsschool aan de
Snuiverstraat te Krommenie is begonnen. Er
komen dertien wooneenheden en een gemeen-

schapsruimte voor lichamelijk en verstandelijk
gehandicapten.

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

13 april
Fokkelien Renckens-Stenneberg (52) komt aan
het roer te staan van het Zaans Museum te
Zaandam. Renckens was productmarktmanager
van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen en treedt
met ingang van l juni aan als 'hoofd productgroep Zaans Museum'. Zij krijgt de taak het
museum op de kaart te
zetten.

13 april
Zaanstad ligt voor op het schema om mensen
attent te maken op de nieuwe verkeersregel dat
(brom)fietsers van rechts voorrang hebben, ook op
gemotoriseerd verkeer. Zaanstad is al begonnen
met het aanpassen van kruispunten.

28 april
Burgemeester R. Vreeman van Zaanstad reikte
samen met zijn collega P. Tange van Wormerland
32 lintjes uit. Alle gedecoreerden werden lid in de
orde van Oranje-Nassau.

Culturele agenda
t/m 3 september 2001
FotoMonument 2000: de spiegel van onze
samenleving, een kijkje in het dagelijks leven
van Nederlanders. De expositie biedt een rijk
geschakeerd beeld van deze tijd. Trefzekere
foto's van zowel alledaagse bezigheden als
feestelijke en gedenkwaardige momenten in het
leven van de mensen anno nu. 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)
f 6,-. Museumjaarkaart gratis.
Houders Rabopas f 5,-.

16 juni tot 31 oktober 2001
'Van kwispedoor en kamergemak'. Expositie van
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in onbruik geraakte gebruiksvoorwerpen uit
grootmoederstijd. Museum 'Het Noorderhuis',
Kal verringdijk 17 (Zaanse Schans), Zaandam.
Openingstijden: di t/m zo. 10.00-17.00 uur.
Toegang:
f 2,20, 65+ en kinderen (4 t/m 11)
f 1,10. MJK gratis. Houders Rabo/NS-pas
50% korting.

17 juni tot 20 september 2001
Wisselexpositie in samenwerking met
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen.
'Water in de buurt'. Natuurhistorisch Museum
E. Heimans, Thijssestraat l, Zaandam.

De 18-jarige koningin Wilhelmina en haar moeder Emma tijdens een rijtoer op 17 april 1899 door
de Zaanstreek, kort na haar inhuldiging. Zij bezocht behalve enkele fabrieken ook het park in
Wormerveer dat sindsdien haar naam draagt. Links, achter de palfreniers, is een deel van het
Noorderhuis zichtbaar. Rechts een deel van TKoopmanshuys D'Mol zoals die ooit stonden aan de
Lagedijk in Zaandijk. Begin 70-er jaren werden beide panden overgevaren naar de Zaanse Schans.
De (glasplaat)foto is gemaakt door dr.C.E.van der Horst, toentertijd huisarts en amateurfotograaf
woonachtig in het Noorderhuis. Zijn huisdeur staat nog open!

23 juni t/m 30 september 2001
'Stoom aan de Zaan'. Deze expositie omvat een
groot aantal stoommachientjes in diverse maten
en uitvoeringen, welke beschikbaar zijn gesteld
door enkele topverzamelaars. De tentoonstelling
legt een verband naar de overgang van wind op
stoom aan de Zaan. Molenmuseum,
Museumlaan 18, Koog aan de Zaan.
Open: dinsdag t/m vrijdag van 11.00-17.00 uur,
zaterdag van 14.00-17.00 uur en zondag van
13.00-17.00 uur.
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l juli t/m 28 oktober 2001
'In Vogelvlucht'. Een terugblik op 40 jaar
tentoonstellingen: affiches, foto's, voorwerpen,
etc. Museum 'In 't Houten Huis', Jan Boonplein
2, De Rijp. Open: juli/augustus: dinsdag t/m
zondag van 11.00-17.00 uur, september/oktober:
zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur.
Kosten:
volwassenen f 2,50, van 4-12 jaar f 1,25,
Rabo/NS f 1,25, MJK gratis.

8 juli 2001
Natuurhistorisch arrangement 'Jisp te voet en te
water'. Historische vaartocht door het Wormeren Jisperveld inclusief streeklunch in De
Lepelaar te Jisp, een voettocht door Jisp en een
bezoek aan het raadhuis. Georganiseerd door de
Poelboerderij, Veerdijk 106, Wormer.
Start 9.45 uur aldaar.
Kosten:
f 49,50. Voor informatie en opgave:
Frits Hendrikse, tel. 075-6219100.

29 september t/m 2 oktober 2001
Presentatie Open Atelier Route. Centrale
expositie tijdens de atelierroute. Zaans Museum,
Schansend 7, Zaandam. Openingstijden:
di. t/m za. 10.00-17.00 uur. Zondag 12.0017.00. Toegang: f 10,-, 65+, CJP en kinderen (4
t/m 12) f6,-. Museumjaarkaart gratis.
Houders Rabopas f 5,-.

16 oktober 2001

26 augustus 2001
Demonstratie honingslingeren.
Tijdstip: 13.00-17.00 uur.
Natuurhistorisch Museum
E. Heimans, Thijssestraat l, Zaandam.

8 september 2001
Open Monumentendag. Thema 'Huis en Haard'.
Open zijn o.a. in Zaandam het Czaar
Peterhuisje, de St. Bonifatiuskerk,
Vrijmetselaarsloge Anna Paulowna,
Westzijderkerk, Doopsgezinde Vermaning; in
Koog a/d Zaan de Nederlands Hervormde kerk;
in Zaandijk het Honig-Breethuis en het voormalig Raadhuis; in Wormerveer het stoomschip
HMS Elfin; in Krommenie de Nederlands
Hervormde kerken, Doopsgezinde kerk, Oudkatholieke kerk en pastorie; in Assendelft het
oude Raadhuis; in Westzaan het Regthuys, de
Grote of St.-Joriskerk, het woonhuis
drs. W.P. Tip en de Zuidervermaning.
Tevens zal deel 2 van de fiets- of wandelroute
langs Zaanse monumenten worden gepresenteerd. Deze betreft het gedeelte van Wormerveer
tot de Zaanse Schans.

23 september 2001
Vierde themalezing door dr. J.J. Haspels,
conservator/directeur Nationaal Museum van
Speelklok tot Pierement te Utrecht, Nederlandse
speelklokken: 'de Francois de Mey-klok'.
Georganiseerd door het Museum van het
Nederlandse Uurwerk vanwege het 25-jarig
bestaan van het Museum van het Nederlands
Uurwerk en het 15-jarig bestaan van de
Vriendenkring. Verkadezaal Zaans Museum,
Schansend 7, Zaandam.
Tijdstip: 14.00-1500 uur.
Na afloop wandeling over de Zaanse Schans
naar het Museum van het Nederlandse Uurwerk
alwaar de tentoonstelling bezocht kan worden.

1650

Lezing door J.J. Stolp over de ontwikkeling van
ons landschap. Deze geven een beeld over de
ontginningen in de Zaanstreek en Waterland.
Georganiseerd door de Archeologische
Werkgemeenschap van Nederland (AWN),
afdeling Zaanstreek-Waterland e.o. Locatie:
werkruimte AWN, Tuinstraat 27a, Zaandijk.
Aanvang: 20.00 uur, toegang gratis.

21 oktober 2001
Laatste themalezing door mw. C. Rogge,
Monumentenzorg Alkmaar, 'De Zaanse klok in
het Zaanse binnenhuis'. Georganiseerd door het
Museum van het Nederlandse Uurwerk vanwege
het 25-jarig bestaan van het Museum van het
Nederlands Uurwerk en het 15-jarig bestaan van
de Vriendenkring. Verkadezaal Zaans Museum,
Schansend 7, Zaandam. Tijdstip: 14.00-1500
uur. Na afloop wandeling over de Zaanse
Schans naar het Museum van het Nederlandse
Uurwerk alwaar de tentoonstelling bezocht kan
worden.

13 november 2001
Lezing door Peter Bitter, stadsarcheoloog van
Alkmaar, over recente opgravingen in deze stad.
Georganiseerd door de Archeologische
Werkgemeenschap van Nederland (AWN),
afdeling Zaanstreek-Waterland e.o. Locatie:
werkruimte AWN, Tuinstraat 27a, Zaandijk.
Aanvang: 20.00 uur,
toegang gratis.

'De Zeug'
timmer- en restauratiewerken • stijl interieurs
nostalgische keukens • antieke bouwmaterialen

GERARD WIJMA
vastgoedadviezen

"Voor hout en nieuw"

Verkoop:
Ameland 18,1506 ZW Zaandam, telefoon: 075-616 05 18
openingstijden: don.-vrij.-zat.: 11.00-17.00 uur. don. 19.00-21.00 uur.

J.J. Allanstraat 266c, 1551

Werkplaats:
RS Westzaan, telefoon: 075-612 04 54

KLASSIEK en MODERN
uit eigen produktie

Utiliteitsbouw
Woningbouw
Renovatie/Restauratie
Onderhoudswerken

Wij leveren ook: Hout, plaat, tuinhout, enz.
zowel in grenen als in andere houtsoorten.

bouwers
van braam • minnesma
Sluispolderweg 25 - 1505 HJ Zaandam
Telefoon: (075) 616 42 22 - 616 42 25
Fax:
(075) 670 12 65

E-mail:

Zwart-Hout@Planet.nl

jonge arnoldusstraat 20 zaandam tel. 075-617 86 55

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

: 075-628 90 40

Postadres:
Postbus 130
1530ACWormer

BOUWBEDRIJF

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

DRUKKERIJ KNIJNENBERG

Het Knijnenberg-kantoor aan de Zuiderhoofdstraat in Krommenie

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

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

