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THEEKOEPELS EN LUCHTHUIZEN AAN DE ZAAN

Sinds ruim een jaar is ons aller Zaanse Schans een fraaie
theekoepel rijker geworden. Het charmante gebouwtje is
afkomstig uit de tuin achter het gebouw van de Algemene
Bank Nederland in de Westzijde te Zaandam. Bij de laatste
uitbreiding van het bankgebouw stond de koepel, na ruim

twee eeuwen aan de westelijke Zaanoever gepronkt te
hebben, in de weg en werd ter overplaatsing aan de stichting
Zaanse Schans aangeboden. Daarmede verdween weer een
stukje 18e eeuwse romantiek en restte nog slechts aan een
tweetal exemplaren hun oude standplaats, de een achter het
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kantoor van de n.v. Jan Schoemaker en de ander achter
het pand waarin de Amsterdamse Bank voor de verhuizing
resideerde en waarin nu de fa. Hollink haar damesmodezaak
zal gaan vestigen.
Van de tientallen koepels en luchthuizen die de beide Zaan-
oevers eertijds sierden, is maar weinig overgebleven en die
enkele zullen zich bovendien als ontheemden gevoelen
tussen de min of meer moderne, maar zeker niet fraaie
fabrieks- en kantoorgebouwen, die op deze plaatsen zijn
verrezen.

In de 18e eeuw vele koepels aan de Zaan

Op vele 18e en 19e eeuwse tekeningen, gravures en schil-
derijen kan men ze waarnemen, vaak sierlijk van vorm en
rustend op consoles over het water en in sommige gevallen
gestoffeerd met een theedrinkend gezelschap. De prenten
van De Beij er en van Bulthuis uit de 18e eeuw en de schilderij en
van Claude Monet uit de 19e eeuw verhalen ons ervan. Zo'n
koepel had in de tijd dat men zich niet zo snel verplaatsen
kon en het levenspatroon heel anders dan nu gelegd werd,
voor hen die het zich konden veroorloven, een aantrekke-
lijke funktie.
Meestal met een ruim uitzicht over de druk bevaren Zaan
kon men zich aangenaam diverteren onder het genot van
een kopje koffie of thee, een glaasje madeira of misschien
wel „succelaat" zoals Aafje Gijzen, in haar dagboek be-
schrijft. De familie Gijzen, wier kapitale herenhuis in de
Westzijde benoorden de molen de Grauwe Beer stond, had
in haar overtuin aan de Zaan ook een koepel staan... Het
huis dat over de wegsloot was gelegen had bovendien een
fraai luchthuis op het zuiden. Een luchthuis had in tegen-
stelling tot een koepel o.a. een vaste verbinding met het
stamhuis, maakte daar a.h.w. deel van uit. Het gebruik
ervan was in de regel beperkt tot de zomermaanden, hoewel
sommigen van stookplaatsen voorzien waren. Aafje Gijzen
vermeldt dat de familie in de winter van de koepel uit een
prachtig gezicht had op het ij s vermaak, dat op de dicht-
gevroren Zaan op zo uitbundige wijze plaatsvond.

In eigendom bij de familie Jager

Toen op het eind van de achttiende eeuw de bezittingen van
de familie Jager geveild werden behoorden tot de goederen
o.a. ook het herenhuis in de Westzijde (toen Molenbuurt
genoemd) dat omringd door een grote tuin aan weg en
Zaan op de plaats stond, waar op het eind van de 19e eeuw
het huis voor de familie Pauw werd gebouwd.

De uitgebreide veilingsnotitie van 1796 vermeldt behalve de
drie paltrokken: de Oude, de Groene en de Rode Jager,
houtloodsen, landerijen en scheepsparten ook het perceel
Jagerspad, dat eerder naar de Schans werd overgeplaatst en
waar nu de familie Binsbergen woont.
De koepel, die afzonderlijk wordt vermeld, is aan de buiten-
zijde in rococo-stijl versierd met o.a. een wapenschild,
waarin de heer S. Honig duidelijk een graaf (=scherpe spade)
heeft ontdekt. Dit nu was het familiewapen van de Zaan-
dijkse familie Graftdijk, waarvan enkele leden zich ook in
Zaandam hadden gevestigd. Men zou kunnen veronder-
stellen dat de koepel, die op de erfscheiding van het Noor-
derperceel stond, misschien oorspronkelijk niet bij het huis
van Jager behoord heeft, maar daar later aan toegevoegd is.
Inwendig zijn wat de raamindeling betreft, enige veranderin-
gen aangebracht, die deze veronderstelling zouden kunnen
steunen.

Ook gebruikt door de familie Elias

Toen burgemeester Elias als laatste bewoner van het huis
naar elders vertrokken was, werd het huis aangekocht door
de Twentse Bank, die het liet inrichten als bankiershuis. De
koepel bleef uiterlijk ongemoeid, maar inwendig werd een
wandschildering, voorstellende een episode uit het walvis-
vangstbedrijf verwijderd. Er bestaat hoop dat dit schilderij
achterhaald wordt en zijn oude plaats weer zal innemen.
Zoals reeds werd opgemerkt, kent men in deze mobiele tijd
andere vermaken dan in een koepel rustig thee te drinken
en dat zal dan ook wel de reden geweest zijn, dat de koepel
nimmer gebruikt werd.
Op aandrang van Zaans Schoon werd in 1948 het toen reeds
vervallen gebouwtje gerestaureerd, maar het kreeg evenwel
geen bestemming, totdat in 1968 de overplaatsing een feit
werd. Het ging op spectaculaire wijze per drijvende hijs-
kraan van zijn oude plaats naar de te voren gereedgekomen
fundering, om daar grondig gerestaureerd te worden. Bij
deze ingrijpende operatie kwam aan het licht, dat het een
wonder mocht heten, dat de koepel het transport had over-
leefd: binten, stijlen en dak bleken in abominabele toestand
te verkeren.
Maar nu kan het, geheel passend in de Zaanse Schans (het is
geheel van hout gebouwd!) weer de eeuwen trotseren.
Hopelijk zal in de toekomst, wanneer ter plaatse een passend
woonhuis zal zijn verrezen, de oorspronkelijke bestemming
aan dit fraaie bouwsel teruggegeven kunnen worden.

F. Mars

NOG GEEN DUIZEND LEDEN, MAAR WEL DUIZEND GULDEN
Ons ledental

In het aprilnummer maakten wij U deelgenoot van het
streven van het bestuur om in 1971 een ledental van 1000
te bereiken.
Vol moed sloten wij bij elk nr. van „Anno 1961" een brief-
kaart om U in staat te stellen minstens één lid te winnen. Als
we dit schrijven is uw aktie blijkbaar nog niet op gang ge-
komen. Wat wij dachten: stromen van kaarten in de
brievenbus van de secretaris, werd helaas geen werkelijkheid.

Het moet toch mogelijk zijn dat ieder lid één lid wint. Toe,
help het bestuur eens een handje! Dan kunnen wij in het
volgend nummer een lange lijst van nieuwe sympathisanten
vermelden.
Er was na onze oproep een groot lichtpunt: een gift van
ƒ 1000,—. Maar ja, om zulk een bedrag door ledenwinst te
bereiken, hebben we ongeveer 120 nieuwe leden nodig . . .
Of die nieuwe leden zouden voor meer dan/7,50 off 10,—
per jaar kunnen inschrijven.
Stel ons niet teleur. Op naar de duizend leden.
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VERSLAG STICHTING DE ZAANSE SCHANS OVER 1968

Moest in het verslag over het jaar 1967 reeds worden gesteld,
dat met het oog op de investeringen in de afgelopen periode
de bouwactiviteit in de Zaanse Schans van beperkte aard
bleef, ook voor het jaar 1968 gold min of meer hetzelfde.
Wél werd in het begin van het jaar door het bestuur de
planning gemaakt voor de definitieve afronding van de
Zaanse Schans. Het bestuur bezichtigde tezamen met de ad-
viseurs en architekten de diverse voor overplaatsing naar de
Zaanse Schans in aanmerking komende panden. Vervolgens
werden door een commissie ad hoc de plaatsen bepaald in de
Zaanse Schans alwaar de over te plaatsen panden het best
gesitueerd en dus het meest tot hun recht zouden komen.
Dat situeringsrapport werd door het algemeen bestuur ge-
sanktioneerd en als werkplan voor de eerstkomende jaren
aanvaard. Met dat plan werd tevens bereikt dat van alle
schakeringen van de Zaanse bouwkunst van de 17e tot de
20e eeuw belangrijke specimen in de Zaanse Schans be-
waard zullen worden, terwijl tevens het stedebouwkundig
patroon van voormalige Zaanse dorpen tot uitdrukking zal
komen. Voor de realisering van dat werkplan werd opnieuw
uitgegaan van een periode van ±10 jaar, daar gebleken is,
dat de oorspronkelijke tijdplanning van 10 jaar te kort was.
Bovendien bleken de destijds geraamde kosten te laag door
de sedertdien tot stand gekomen loon- en prijsstijgingen.
De subsidiërende instanties zullen dan ook benaderd moeten
worden om de periode waarover zij subsidie toekenden te
verlengen. Daarmede zal de inkomstenbron zodanig ver-
groot kunnen worden, dat - als ook de partikulieren en be-
drijven grotere bijdragen geven - het plan voor de afron-
ding van de Zaanse Schans kan worden gerealiseerd. Met
het onderzoeken van de mogelijkheden tot vergroting van
de inkomsten-bronnen werd in het verslagjaar reeds een
aanvang gemaakt. Met het Provinciaal Bestuur en vertegen-
woordigers van de grote internationale bedrijven werden
daartoe besprekingen geopend, die het komend jaar afge-
rond zullen moeten worden. Daarop aansluitend zal ook met
de diverse gemeentebesturen gesproken moeten worden.
Door de rijksdienst voor de monumentenzorg werd reeds
min of meer officieel medewerking toegezegd.
Blijkt uit het vorenstaande dat de grond voor verdere bouw-
aktiviteit rijp werd gemaakt, in het verslagjaar werd meer
gedaan dan dat. Eind 1967 waren er 12 woningen bewoond;
eind 1968 was dat aantal gestegen tot 14 en was tevens de
theekoepel bij de entree van de Schans in gebruik.
Op dat moment was er nog slechts één pand in aanbouw,
het perceel Oostzijde 322-324, maar plannen voor overplaat-
sing van het perceel Rozengracht l en Oostzijde 242
(Scheve Schans) waren in een gevorderd stadium van
voorbereiding.
In 1968 werd voorts de brug van de Kal verringdijk naar het
Zonnewijzerspad gemaakt en werd genoemd pad ook in
de oude stijl gestraat. De afwerking van dat pad met over-
tuinen, hekwerken, boenhok en schoeiingen in de oude
stijl, overeenkomstig een door het bestuur gesanktioneerd
plan, zal in het voorjaar van 1969 ter hand worden genomen.
Tevens zal in die periode het Zeilenmakerspad onder het
voor een dergelijk pad passend profiel worden gebracht en
de brug worden gemaakt. Een en ander zal het algemeen
aanzien van de Zaanse Schans ten goede komen.

Vervolgens zal het bestuur als eerse prioriteit zien de af-
werking van de Kalverringdijk. Daarop wordt onder 4c
meer gedetailleerd teruggekomen.
Het rijk keerde in 1968 aan de stichting een bedrag van
ƒ235.341,— (v.j. ƒ 173.246,—) uit, hetgeen er toe leidde, dat
de financiële positie van de stichting enigszins verbeterde,
ondanks de in dat jaar uitgevoerde werkzaamheden, waar-
over in hoofdstuk 4b meer wordt medegedeeld.
Dat de Zaanse Schans zich in het verslagjaar opnieuw mocht
verheugen in grote belangstelling, kan worden aangetoond
uit de opbrengst van het bezoek aan het winkelmuseum
ƒ4.347,12 (v.j. ƒ 2.714,16), de opbrengst aan parkeergelden
ƒ12.664,98—v.j.ƒ3.641,44) en bezoeken van belangstellende
verenigingen en groepen geïnteresseerden zoals:
1. personeel van de dienst gemeentewerken te Amersfoort

(± 40 man)
2. personeelsvereniging uit gem. Velsen
3. de hoofdingenieur-directeuren van de provinciale direc-

ties van de volkshuisvesting en de bouwnijverheid.
4. het gemeentebestuur van Ridderkerk
5. het jaarlijkse antibiotica congres verzocht de dames in de

Zaanse Schans te ontvangen.
6. de burgemeester van Moskou met vier van zijn wet-

houders
7. de dames van de te Amsterdam congresserende notarissen

werden in de Schans rondgeleid.

Een belangrijke bijdrage in de propaganda voor de
Zaanse Schans werd gelevred door Meyer Pers N.V., die
voor ƒ 3,75 een publikatie in kleuren over de Zaanse
Schans in de handel bracht, die elke toets van kritiek kan
doorstaan.
Ook in dagbladen, tijdschriften en periodieken werd in 1968
weer regelmatig iets over de Zaanse Schans gepubliceerd.
Dat ook de partikuliere bijdragen voor ons werk blijven
binnenkomen blijkt uit de jaarlijkse bijdrage van de vereni-
ging van vrienden van de Zaanse Schans ad ƒ 16.000,—
(v.j. ƒ 12.500,—). In het kader van de vergroting van de
inkomsten bronnen zal met het bestuur van genoemde
vereniging overleg plaats moeten vinden om na de aktie met
de puzzles van de Zaanse Schans, op een andere wijze een
beroep te doen op de burgerij om daarvan de onmisbare
steun en aanvulling op de overheidssubsidies te verwerven.

Bestuur

De samenstelling van het algemeen bestuur onderging in het
verslagjaar enige wijzigingen. In de eerste plaats werd de
heer J. Vis te Zaandijk, lid van dit bestuur namens de
Zaanlandse Oudheidskamer, als plaatsvervanger van de
heer J. W. de Boer, die in januari voor het laatst een verga-
dering bijwoonde.
Voorts werd de heer J. C. Duyvis te Hoofddorp, voorzitter
van de vereniging „de Zaanse molen", lid van het algemeen
bestuur in de plaats van de heer J. W. A. Honig, die in 1967
overleed. De heer Duyvis woonde in april 1968 voor het
eerst een vergadering bij en was sedertdien ook een trouw
bezoeker van de bouwvergaderingen. Per 31 augustus
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besloot de heer F. Mars, die enige maanden voordien de
pensioengerechtigde leeftijd bereikte, om zijn adviseur schap
van de stichting neer te leggen. Aangezien de heer J. J. Zon-
jee, de nieuwe heemkunde-ambtenaar van de gemeente
Zaandam qualitate qua adviseur is van het stichtingsbestuur,
woont deze nieuwe funktionaris van de gemeente Zaandam
sedert zijn aanstelling alle vergaderingen bij. Daar het
bedanken van de heer Mars het stichtingsbestuur wel voor
problemen stelde terzake van de altijd door hem geleverde
bijdragen in de vormgeving, berustend op plaatselijke
kennis, waarover de nieuwe heemkunde-ambtenaar nog
niet beschikt, werd besloten de heer J. Vis te vragen om niet
alleen als lid van het algemeen bestuur op te treden doch ook
als adviseur het stichtingsbestuur terzijde te staan.
De heer Vis - die als voorzitter van de Oudheidkamer goed

bekend is op het terrein waarop de stichting zich beweegt -
gaf gevolg aan deze uitnodiging en ook hij woont thans
steeds trouw alle bouwvergaderingen bij.
Tenslotte werd in het verslagjaar nog de basis gelegd voor
een andere mutatie. In het dagelijks bestuur bestond na-
melijk nog steeds een vacature van een lid dat een der
samenwerkende Zaangemeenten moest vertegenwoordigen.
Men achtte het het beste, dat de gemeente Zaandijk in het
dagelijks bestuur vertegenwoordigd zou worden. De heer
P. N. Helsloot, de vertegenwoordiger van Zaandijk, die niet
in staat was alle vergaderingen van de stichting bij te wonen,
werd daarop bereid gevonden zijn plaats beschikbaar te
stellen voor de heer R. Bakker, wethouder van de gemeente
Zaandijk, die dus thans de dagelijks bestuur- en bouwver-
gaderingen bij woont.

GOED JAARS ENDJES
Rozengracht l (Zaandam)
Luchthuis (Krommenie)
Zoals reeds in het nummer van december 1968 vermeld,
komt in het verlengde van het winkeltje Rozengracht l een
luchthuis aan de Zaan.
Het wordt een getrouwe copie van het bouwsel dat bij
perceel Noorderhoofdstraat 94 te Krommenie behoort. Het
complex wordt 25 m lang. Bouwbedrijf A. K. Offenberg te
Zaandam voert het werk uit.

Nog een paltrok naar de Schans?
Onze zustervereniging de Zaanse Molen heeft blijkens het
verslag 1968 goede hoop, dat „De Held Jozua" staande in
het Westzijderveld bij het station naar het molenreservaat
bij de Schans kan worden verplaatst.

Zuiderkerkstraat l, Koog
Nu eens een pand dat ter plaatse zal worden gesrestaureerd,
door de Stichting Zaans Schoon. Het pand is eigendom van
de Stichting en zal in de oorspronkelijke staat worden
teruggebracht.

Bijna 250.000 bezoekers
De Zaanse V. V. V. heeft aan de hand van het aantal gepar-
keerde auto's vrij nauwkeurig kunnen vaststellen, dat het
aantal bezoekers aan de Schans in 1968 bijna een kwart
miljoen bedroeg.
Als die eens allemaal lid werden.?!

BERICHTEN
Kontributie
Van de oprichting af, hebben wij aangenomen, dat de leden
de kontributie gireren. Ook al om het anders vele werk voor
onze penningmeester maar nu vooral om de hoge kosten
van inning per kwitantie (ƒ l,—).
Wij hopen dat na de oproep in het april-nummer vrijwel
ieder gegireerd heeft.
Kent U het gemak van automatisch gireren? Éénmaal een
witte kaart ingevuld (verkrijgbaar in elk postkantoor loket
zegelverkoop) en u hoeft er niet meer naar om te zien. Ons
giro-nummer vindt U onder aan deze bladzijde.

Als U de Schans wilt bezoeken per trein:
Uitstappen station Koog-Zaandijk, de Provinciale weg over-
steken, linksaf gaan. Na ̂  50 meter aan Uw rechterhand de
Guisweg inslaan; deze geheel uitlopen en dan de Juliana-
brug over. De Schans ziet U dan aan Uw linkerhand.

Per auto
Uit zuidelijke richting komend tot het kruispunt met stop-
licht even voorbij station Koog Zaandijk, dan meteen
rechtsaf de Guisweg. Verder: zie boven.

Vereniging „Vrienden van de Zaanse Schans"
Goedgekeurd bij K.B. van 16 augustus 1967
Secretariaat: A. Voorbergen, van Ostadestraat 7, Zaandam
Penningmeester: D. de Boer Ezn.,
Evertsenstraat l, Wormerveer
Postgiro 742899 ten name van:
Penningmeester Ver. Vrienden van de Zaanse Schans,
Wormerveer

NIEUWE LEDEN
Wij mochten de volgende nieuwe leden, die wij hierbij van
harte welkom heten, inschrijven:

Amsterdam
G. H Stradmeijer, B. Zweerskade l
Aruba (Ned. Antillen)
Th. W. van Velzen, Postbus 91, Seroe Colorado
Blaricum
J. F. Smit, Verbindingsweg 4
Haarlem
F. W. v. d. Berg, Mr. Cornelisstraat 34 rd
Krommenie
J. F. Kriek, Vlusch 25
Oosterhout N.Br.
Mevr. Stevens-Wals, Hertogenlaan 284
Oostzaan
J. Eijdenberg, Kerkstraat 98
Wormerveer
J. van Waveren, Javastraat 54
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