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Orgaan van de „ Vereniging Vrienden van het ZaanseHuis'
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Administratie: Zonnewijzerspad 8, Zaanse Schans
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iye JAARVERGADERING 29 oktober 1979

In het tot 30 aanwezigen gerichte openingswoord werd meteen door
de voorzitter met de deur in huis gevallen. Het niet zo geslaagd zijn
van de ledenwerfactie moest hem van het hart. De Folkloredag is voor
de vereniging succesvol geweest. Voor de toeristen is de aanleg van een
fietspad een ware lotsverbetering. Het nog te bouwen spuithuis zal een
definitieve plaats krijgen op het land van De Haan. De Prentwinkel
wordt opgeheven. Als nieuwe bewoner komt daar de kunstenaar Han
Koning. Uit gehouden tellingen is gebleken dat de Schans per jaar
door 400.000 personen bezocht wordt. Het huisje van de Dames
Brinkman naast Pieter Bon wordt geheel hersteld. Ondanks vele posi-
tieve geluiden is voor onze vereniging actie echter bitter hard nodig en
dient alles wat verloren dreigt te gaan of verwaarloosd wordt, bij Mevr.
Valk in Westzaan gemeld te worden. We dienen een actieve vereniging
te worden (ook wat betreft de winning van nieuwe leden). Aldus de
voorzitter in zijn openingswoord.
Hierna volgde voorlezing van de verslagen van secretaris en penning-
meester. Konden we vorig jaar nog een bedrag van f 12.000 aan de
Stichting ter hand stellen, dit jaar zal het maar f 10.000 kunnen zijn.
De Heer Kok haakt hierop in en stelt ter discussie of het, nu de Schans
afgebouwd is en de doelstellingen verbreed zijn, wenselijk is andere in-
stanties met geld te steunen. De Heer De Vries uit zich in dezelfde geest.
Het bestuur zal zich over deze suggestie ernstig beraden.
Vervolgens kreeg de ledenwerfactie nog de nodige aandacht. Men werd

opgeroepen leden te winnen. De Heer Kok vraagt naar de ervaringen van
de voorzitter bij het houden van zijn lezingen voor de scholen. Jeugdige
leden blijkt dit niet op te leveren. Wel aanmeldingen van de kant van de
leraren. Uitdragen van de doelstellingen is echter de hoofdzaak.
Via een bijgevoegde circulaire zal aan de 237 leden, die minder dan
f 15 betalen, gevraagd worden hun bijdrage te verhogen. Een dergelijk
verzoek zal ook gedaan worden aan de andere leden. De Heer Pielken-
rood stelt dienaangaande voor het contributiebedrag niet op de giro-
kaart in te vullen om daarmee de leden de vrijheid te geven een hoger
bedrag te vermelden.
De Heer Brinkman meent dat van een verbeterd uiterlijk van Anno een
stimulerende werking kan uitgaan. De voorzitter antwoordt dat de fi-
nanciën ons hierin parten spelen. Advertentiewerving zou de grondslag
moeten vormen voor de kostenbestrijding. De advertenties dienen ech-
ter wel bij het karakter van Anno te passen. De uitgave van een jaar-
boekje is financieel totaal niet haalbaar.
Tenslotte de suggestie van de Heer Bloem om de bedrijven te vragen
hun bijdragen te verhogen. Het bestuur zal onderzoeken welke bedrij-
ven daarvoor in aanmerking kunnen komen.
Na een extra lang durend huishoudelijk gedeelte kon de Heer A.P. Smaal
van Monumentenzorg de avond voortzetten met de vertoning van een
film over de functie van monumenten in de samenleving, waarna er
zich een korte discussie ontspon.

FINANCIEEL OVERZICHT 1978/1979

Saldo 1.10.78 f 16.078,44 Drukkosten Anno f 5.583,76
Contributie "18.005,-
Mappen etc. " 68, -
Kalenders " 340, -
Folkloredag " 556, -
Rente rekening " 466,98

f 35.514,42

Verzending Anno
Sociaal Werkvoorz.
Diversen
Overgemaakt
Stichting
Saldo in kas 1.10.79

" 1.168,02
" 1.401,86

218,44

" 12.000,-
" 15.142,34
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Goedgekeurd bij K.B. van 16 augustus 1967.
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VAN BOUWVAL TOT 'MONUMENT' IV

Het gezin uit ons vorige artikel zal dus nu moeten nagaan of en hoe ze
hun plannen financieel kunnen realiseren. De aankoop van hun huidige
woning is gefinancierd via een bank en het ligt voor de hand, dat ze
daar te rade gaan. In ons vorige artikel zijn we uitgegaan van een bruto
jaarinkomen van f 50.000,-. Vrij fors, zult u zeggen, maar in dit voor-
beeld is de hypothecaire last die op de huidige woning drukt na 5 jaar
nog een flink bedrag en ook de verkoopwaarde van de eengezinswoning
in Plan Kalf loopt niet in de tonnen. Is de lopende hypotheek dus
lager en/of krijgt men bij verkoop van de huidige woning een hoger
bedrag, dan is een en ander ook bij een lager bruto jaarinkomen best
haalbaar. Het gaat hier om een cijfervoorbeeld. De berekening van het
fiscaal belastbaar inkomen ziet er als volgt uit:

bruto jaarinkomen over 1979
af trekbar j kosten:

kosten van verwerving f 800,
reiskosten " 200,
A.O.W.-premie "5.200,

geschatte huurwaarde eigen woning

belastingvrije voet
fiscaal belastbaar inkomen

aankoop van de woning vallend onder monumentenzorg
hierop vallende registratie en overdr. kosten

voorziening m.b.t. de lasten van de financieringen
gedurende de eerste drie jaar
in overleg met architect is een verbouwingsplan
(duur l jaar) geconstrueerd, tot. kosten
totale aankoopkosten na verbouwing

Beschikbaar
verkoopwaarde eigen woning
hierop rust nog een hyp. lening ad pro resto
beschikbaar na verkoop

f 50.000,-

" 6.200,-
f 43.800,-
" 1.170,-
f 44.970,-
" 10.070,-
f 34.900,-

f 70.000,-
" 5.000,-
f 75.000,-

" 30.000,-

" 200.000,-
f 305.000,-

f 175.000,
" 100.000,-
" 75.000,-

Subsidies
Ik heb al eerder opgemerkt, dat subsidies uitsluitend bestemd zijn
voor kwalitatieve herstelwerkzaamheden: vloeren en plafonds zoals
die oorspronkelijk waren en hun constructies, betimmering van de
binnenkant van de ramen, een mooie schoorsteen, een fraaie opkamer,
etc. Niet subsidiabel zijn de kosten van bijv. verwarming, isolatie, bad-
kamer, slaapkamers, etc. Op grond van de bestaande C.R.M.-regeling
kan van de restauratiekosten van f 200.000,- in ons geval, een bedrag
van f 140.000,— subsidiabel zijn. De subsidie kan worden verleend,
resp. door C.R.M, ad max. 30%, de gemeente Zaanstad 30% en door de
provinciale overheid ad ca 8%, in totaal 68% van f 140.000,- zijnde
f95.200,-.
Uit eigen middelen (mede door subsidies) beschikbaar:
f 75.000 + f 95.200 = f 170.200,-
Te kort f 134.800 (f 305.000 - f 170.200)
waarvoor een hypotheek dient te worden aangetrokken ad f 130.000,—

Er zijn nu verschillende financieringsvormen mogelijk tegen het thans
geldende tarief van 9,7%. Een lineaire hypothecaire geldlening, die hier
een bruto jaarlast meebrengt van f 17.307,-, een annuïteits hypothe-
caire geldlening met een bruto jaarlast van f 13.998,- en een hypothe-
caire geldlening op basis van léven-verzekering, die jaarlijks een last
oplevert van f 16.194,75, waarbij aflossing niet verplicht is. In delasten
van de eerste twee vormen zijn de kosten van een risicopolis begrepen.
Het zou te ver voeren en te veel plaats innemen om op de inhoud en
berekeningen van deze financieringsvormen in te gaan. Welke men

kiest is bovendien sterk afhankelijk van de situatie waarin men ver-
keert. Voor geïnteresseerden is de volledige offerte van de bank be-
schikbaar. De subsidie van provincie en gemeente wordt na afloop van
de restauratie uitbetaald als het werk door C.R.M, is goedgekeurd.
C.R.M, kan, wanneer er een definitieve toezegging voor subsidie is,
ieder kwartaal een deel van de toezegging uitbetalen. Sommige ge-
meenten betalen dan gelijk met C.R.M. uit. Iets geheel anders is de
goedkeuring van de plannen. Die goedkeuring kan betrekkelijk snel af-
komen en dan kan men aan de gang.
In de praktijk duurt het echter toch wel 2 tot 3 jaar voor de subsidies
loskomen. Men moet daardoor gedurende deze periode een rentelast
dragen over het tijdelijk te financieren uitkeringsbedrag ad f 95.200,-
alsmede over het bedrag uit de opbrengst eigen woning ad f 75.000,-.
We gaan er hier van uit dat de eigen woning eerst zal worden overge-
dragen na het gereedkomen van de gerestaureerde woning. Het 'on-
gunstigste' geval dus. Trekt men al tijdens de restauratie in de woning,
dan kan een en ander financieel nog wat gunstiger uitvallen.
De kosten verbonden aan de overbruggingsfinanciering in rekening-
courant bedragen ca 11% (gebaseerd op huidige tarieven).

l- l hypotheek 9,7%

l- 4 overbrugging 11%
l- 7 overbrugging
1-10 overbrugging
l- l overbrugging

opnamen totaal cum.
f 100.000,- f 75.000,-onr.g.

f25.000,- Ie bouwkosten
f 30.000,- depot

" 50.000,- f 50.000,-
" 50.000,- " 100.000,-
" 50.000,- " 150.000,-
" 25.000,--/-f 75.000,- "100.000,-

(eigen woning)

Rentelasten Ie jaar
bestaande hypotheek
nieuwe hypotheek
overbrugging (3/4 jaar)
overbrugging (1/2 jaar)
overbrugging (1/4 jaar)

f 110.000,-a 9 % = f 9.900,-
"100.000,- a 9,7% = " 9.700,-
" 50.000,-a ±11 % = " 4.125,-
" 50.000,-a ±11 % = " 2.750,-
" 50.000,-a ±11 % = " 1.375,-

(30.000-
in depot)

f 27.850,-

Overbruggingsfaciliteit einde l e jaar
opgenomen gelden
rentekosten Ie jaar
opgenomen uit hyp. depot
totaal leningbedrag
aflossing uit fiscaal voordeel ca
rentelast 2e jaar 11% over f 97.850,-

aflossing uit fiscaal voordeel ca
rentelast 3e jaar 11% over f 98.613,50

aflossing uit fiscaal voordeel ca
uitkering subsidie
voordelig saldo

f 100.000,-
" 27.850,-

10.000,-
10.763,50

f 127.850,-
" 30.000,-
f 97.850,-

" 763,50

8.000, -
10.847,50

f 98.613,50

" 2.847,50

8.000,
95.200,

f 101.461,

" 103.200,-
f 1.739,-

U ziet dat er zelfs nog een klein voordelig saldo uitrolt.
Bij realisatie van bovengenoemde financieringsopzet resteren de navol-
gende betalingen, die voldaan moeten worden uit eigen middelen, t.w.
het salaris:
Ie jaar: aflossingsbedragen oude en nieuwe hypotheek;
2e jaar: bruto hypotheeklasten rente + aflossing, resp. premie m.b.t.

hypotheek ad f 130.000,-;
3e jaar: *) gelijk aan 2e jaar.

Marie-Louise Tiesinga

*) De fiscale voordelen zijn hier gebruikt ter aflossing van de over-
bruggingsfaciliteit .
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Waar men zich wendt of keert
Wonen en werken tot de 17e eeuw

Nadat de vroegste mensen gedurende vele eeuwen door overstromingen
zijn verdreven, vestigen zij zich opnieuw in het Noordhollandse wadden-
gebied achter de strandwal, dat in de loop der tijden langzaam verzoette.

De Zaanlanden doemen uit het verleden op als een verzameling veen-
kusseneilanden, omsloten door getijwater en doorsneden door wate-
ringen en veenrivieren als de Zaan.
Het nu zo vertrouwde groene huis begint zijn geschiedenis als een bou-
ten bouwsel; de grond is drassig, natuursteen ontbreekt. Mens en dier
leven in dezelfde ruimte. Het meest gebruikelijke huistype is het drie-
beukige woon-stal huis, dat we al in de Ie eeuw v.Chr. langs de Noord-
zeekust aantreffen en dat we tot ver in de 17e eeuw terugvinden.
Na de Romeinse overheersing rond het begin van de jaartelling wordt
Noord-Holland opnieuw door de zee overspoeld. De grote meren ont-
staan. De bewoners trekken zich terug op kunstmatig opgeworpen
woonheuvels.
Geen wonder dat in de vroege middeleeuwen de aanleg van een dijken-
stelsel met kracht ter hand wordt genomen. Na ontginning en verkave-
ling vertonen de Zaanlanden dan reeds het karakteristieke beeld van
een door rechte kavelsloten versnipperd polderland.
Er ontwikkelen zich twee- en éénbeukige huizen, die via de wanden
meer licht binnen laten. Het houten skelet wordt bekleed met een uit
planken bestaande wand, in tegenstelling tot het vakwerk uit de om-
ringende landen.
In de eerste eeuwen van hun bestaan hebben de Zaandorpen zich via
lintbebouwing langs de dijken uitgebreid.
Veeteelt vormt lange tijd het voornaamste middel van bestaan op de
afgestoken veengronden. Maar de cultuurgrond is beperkt en wanneer
de bevolking toeneemt moeten nieuwe bestaansmiddelen worden ge-
vonden. Gezien de ligging van de Zaanlanden liggen daarbij visserij en
scheepvaart voor de hand. Sinds het begin van de 13e eeuw is er in
onze gebieden sprake van een bescheiden binnen- en buitenlandse han-
delsscheepvaart, die zich in de 14e eeuw vooral richt op voedsel en ge-
bruiksvoorwerpen. De haringvangst zorgt een eeuw later voor een gun-
stige positie op de internationale handelsmarkt. In de loop van de 16e
eeuw zijn in de Zaandorpen de niet-agrarische bestaansmiddelen toe-

genomen. Gereedschap en vaardigheid nemen toe. Nieuwe technieken
en inzichten doen hun invloed gelden op de bouw van woningen en
bedrijfspanden. Veel daarvan gaat verloren door oorlogshandelingen
en branden. In de steden worden keuren uitgevaardigd tegen het ge-
bruik van houten wanden. Op het platteland blijven ze echter dikwijls
bestaan.

West-Zaandam wordt na de Spaanse oorlog het middelpunt van een
niet-agrarische bedrijvigheid. Produkten uit de Oostzeelanden en de
omgeving van de Middellandse Zee worden verwerkt in een groeiend
industriegebied met honderden molens, ten behoeve van het opkomen-
de Holland en de overige Westeuropese landen.
Als aan dijken en kaden geen ruimte meer over is voor bebouwing,
vindt komvormige dorpsuitleg plaats en wordt min of meer haaks op
de dijk het veld ingebouwd langs de talrijke sloten: de paden ontstaan.
De Zaanse economie krijgt in de 17e eeuw een nieuwe impuls met de
walvisvaart. Door gezamenlijke inspanning van vooraanstaande families
kunnen de grote kapitalen voor scheepswerven, lijnbanen en walvis-
vaarders worden gegenereerd.
De stad Amsterdam neemt als handelscentrum in betekenis toe naast
het Zaanse platteland, hetgeen zijn invloed heeft op de Zaanse archi-
tectuur. Met als voorbeeld de in steen uitgevoerde steedse gevels, ver-
sieren de welvarende Broekers en Zaankanters hun huizen met wat als
een 'broeker voorschot' (een houten pilaster- of klokgevel) bekend zal
worden. Het huis wordt eerder verfraaid dan vergroot, naar de mode
van de tijd.

Literatuur
'Houten huizen' - H. Janse, S. de Jong
'Het economisch/sociale leven aan de Zaan in de 17e en 18e eeuw' -
Aris van Braam
'Historische atlas van de Zaanlanden' - Prof dr A. van Braam, Mr J.W.
Groesbeek, Dr S. Hart, Dr M.A. Verkade
'Westzaandam in de tijd van de Republiek' - Prof dr A. van Braam
'De opkomst van de Zaanstreek' - Dr M.A. Verkade

M. van Leeuwen-Enklaar

Bouwkundig alfabet

Balk. Handelsbenaming voor gezaagd hout.
BalkdeeL Plank of deel die uit een balk is gezaagd.
Baluster. Vaas- of kandelaarvormige colonnet in hekwerken van trap-
pen en balkons.
Balustrade. Hekwerk met balusters.
Barrekoene. Eiken perkoenpalen.
Beboiding. Houten beplanking van een dakvlak. Het aanbrengen ervan
werd in de bestekken 'béborden' genoemd.
Bedstede. Slaapplaats; deze waren meestal in de wandbetimmering van
de vertrekken opgenomen. De afmetingen bedroegen doorgaans 4 a
4 Va x 6 a 7 voet. Ook in het opkamertje boven de kelder en langs de
schuinte van het dakvlak op zolders waren bedsteden gemaakt. In
boerderijen werden voor de knechts bedsteden uitgebouwd in de hooi-
berging, die bereikbaar waren vanaf de koegang. In Noord-Holland
werden deze koets of koes genoemd. In de bedsteden sliep men op
hooi of stro, dat in een beddezak of -tijk was gestopt. Onderdelen van
bedsteden zijn:
. beddenkwast: koord of band met kwast en/of beugel om je aan op te

trekken.
. beddeplank of bedsplank: uitneembare plank aan de voorzijde van de
bedstede. Behoedt tegen eruit vallen.

. bedlaag: onderste laag of het vloertje.
• bedsbordje: plank of schap in de bedstede bestemd voor het geld of
de po. Soms ook werd daar de wieg of mand geplaatst.

. bedsdeuren: de deuren voor de bedsteden. Oorspronkelijk hadden
bedsteden geen deuren.

. bedsvak: de plaats in het huis waar zich de bedstede bevond.

. zie voorts bij: Dreylen, klopperwacht, kot, laning.
Literatuur
G.D.J. Schotel, Zeden en gebruiken in de Zaanstreek, Haarlem 1874
(heruitgave).
L. Brandts Buys, De landelijke bouwkunst in Noord-Holland, Arnhem
1974.
Beeld, gemodelleerde knijpdeel onder de rietkap van molens; ook ge-
schreven: Beelt.
Beeldhouwer, hier worden bedoeld beeldsnijders, die met hout werk-
ten. Hoewel er verscheidene moeten zijn geweest, ook en vooral in de
scheepsbouw, zijn er maar weinig Zaanse houtsnijders met naam be-
kend. Te noemen zijn:
. Hendrick Claesz. Seeman, hij sneed de rozetten van het gewelf in de
Westzijderkerk (1680).

. Claes Pr. Zeeuw, maakte o.a. de vier gesneden vazen op de balustrade
van de toren van dezelfde kerk (1692).

. Dirck Jacobsz. Tijse, wordt genoemd in het verpondingsregister van
1742 (zie 'de Zaende' 1947, bl. 319). Hij woonde op de Hogendijk;
werk van hem is (nog) niet bekend.

Literatuur
S. Lootsma, Historische studiën over de Zaanstreek, Ie bundel, Koog
aan de Zaan 1939, bl. 218 en 220 (noten 9-10-11).
Behang. Wandbekleding. Oorspronkelijk handbedrukt door middelvan
stempels op naturel linnen aangebrachte (bloem)motieven in patronen.
De breedte van de aan elkaar genaaide banen linnen of doek bedroeg
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ca 70 - 85 cm. Dit linnen werd direct op de houten wanden aangebracht.
Ook genoemd: Beschietsel. Nog aanwezig 18de eeuws voorbeeld: in
de kapiteinskamer op de verdieping van het in 1752 gebouwde huis,
dat in 1856 als raadhuis van Zaandijk in gebruik werd genomen. Ver-
der werden de patronen ook op papier gedrukt: daaruit ontwikkelde
zich de behang-industrie. Dit papier werd op linnen geplakt, dat op
een tengelwerk was gespannen.
Behangsel. Ook geschilderd behang genoemd. Op linnen geschilderde
tuingezichten, landschappen, enz. en deel uitmakende van een gehele
kamerbetimmering. De voorstelling die veelal boven een lambrizering
was aangebracht, liep geheel door over 3 of 4 wanden van de (pronk)-
kamer. En over de zich daarin bevindende deuren. Een enkele keer
werd zo'n schildering onderbroken door staande panelen, waarop dan

allerlei figuratieve voorstellingen waren geschilderd. Van de in de
Zaanstreek voorkomende behangsels waren de meeste gemaakt door
de schilders van de 'Vaderlandse Maatschappij van Reederij en Koop-
handel ter liefde van 't Algemeen'. Deze maatschappij werd in 1777 in
Hoorn opgericht om werkgelegenheid te scheppen voor kunstenaars,
die door de economische teruggang in de tweede helft van de 18de
eeuw, armoede leden. Voorbeelden in de Zaanstreek zijn o.a. te zien
in de Oudheidkamer in Zaandijk en in de raadzaal van het vm. raad-
huis aldaar.
Literatuur
Ned. kunsthistorisch jaarboek 1961, bl. 149
J.J.F.W. van Agt, De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en
kunst, deel VIII, Waterland en omgeving, bl. 78-167-169-170.

JAARVERSLAG 1978/1979
De in januari 1979 van start gegane ledenwerfcampagne heeft niet de
gehoopte grote aantallen nieuwe leden opgeleverd: het waren er slechts
82. Mogelijk dat bij de werving het barre winterweer een negatieve rol
heeft gespeeld; het was ook niet aanlokkelijk om op pad te gaan. Het
zij zo. Wel heeft deze actie erg veel geld gekost om extra Anno's en
vele circulaires en aanmeldingskaarten te laten drukken en aangezien
de drukkosten ook regelmatig stijgen zal een geringere jaarlijkse af-
dracht aan de Stichting daar weer het gevolg van zijn.
Er zijn steeds leden die keer op keer gemaand moeten worden om hun
contributieplicht na te komen, hetgeen resulteert in het feit, dat het
bestuur dan maar besluit deze lieden als lid af te voeren. Laatbetalers
kent de vereniging ook: tot op dit moment zijn er nog 15 leden die
nog niet betaald hebben. Hoe het ook zij: het ledenbestand blijft zor-
gen baren. Het septembernummer werd aan 1035 adressen verzonden,
maar daarvan zijn maar 994 betalende leden. Een financieel lichtpuntje
is, dat uit de nalatenschap van wijlen de Heer Klaas Bolding te zijner
tijd 1/12 deel aan onze vereniging gelegateerd gaat worden.

Om de aandacht op de vereniging te vestigen werd op 8 februari een
persconferentie gegeven. Typhoon, Zaanlander en Onze Krant hebben
toen lezenswaardige artikelen aan de vereniging gewijd. Door de voor-
zitter werden voor diverse middelbare scholen, voor de studenten-
sociëteit en voor bejaarden met dia's verluchte causerieën gehouden.
Op de leestafels van de diverse bibliotheken ligt Anno ter lezing. Ho-
pelijk werpt het hier genoemde toch nog wat vruchten af.
Op zaterdag 18 augustus was de vereniging weer present op de Fol-
kloredag. Enkele dames in Zaans costuum maakten dat onze stand
extra aandacht trok.
De volgende heren hebben zich inmiddels als correspondent aange-
meld: Aid. Kwadijk, B. IJskes, G.H. Smit en Hans Pielkenrood. Me-
vrouw Van Zanten-Geertsema is reeds actief bij het documentatiewerk
betrokken. Behoudens de normale contacten tussen de leden van het
dagelijks bestuur, werden voltallige bestuursbijeenkomsten belegd op
19 december, 4 april, 4 mei, 6 augustus en 22 oktober.

ZAANS SCHOON
Bestemmingsplan Lagedijk en omgeving, Zaandijk
De voorbereidingen voor het bestemmingsplan Gortershoek hebben
vastere vorm aangenomen. Inmiddels heeft er een hoorzitting plaats
gevonden over een z.g. conserverend bestemmingsplan, volgens art. 26
van de Monumentenwet. Als dit gerealiseerd is, zal de Gemeente Zaan-
stad komen met een officieel Bestemmingsplan, waarvan het doel is,
de Gortershoek te bestempelen tot 'Beschermd Dorpsgezicht'. Reeds
nu zijn verschillende individuele panden aangewezen als beschermd
monument.

Zaanlands Museum
In ons nummer van september 1978 werd de verwachting uitgespro-
ken, dat voor een betere behuizing van de Zaanlandse Oudheidkamer,
op het open terrein bij de Gortershoek een gebouwencomplex zou ver-
rijzen. Wegens de hoge kosten is deze verwachting de bodem ingeslagen.
Thans zijn er overwegingen om in de Oostzijderkerk te Zaandam, die
toch gerestaureerd moet worden, het museum onder te brengen.

Gebouw De Jonge Prins, Wormerveer
Tot teleurstelling van velen werd dit restaurant, een typisch houten
gebouw, in september afgebroken. Hoewel het niet meer terugkomt
als Café-Restaurant, is het toch verheugend mede te kunnen delen, dat
de herbouw is begonnen. Inwendig wordt het anders: er komen 17 apar-
tementen in, maar uitwendig zal het geheel in oude staat worden op-
getrokken, waarbij gebruik zal worden gemaakt van het afgekomen
materiaal.

Hogendijk 74, Zaandam
Het is verheugend, dat in de buurt 'Begin Hogendijk' na sloop, weer
een echt Zaans houten huis is verrezen. Hulde aan de familie de Witte,
die daardoor een eerste aanzet heeft gegeven om de gevelwand tussen
het 'Huis de Cardinaelen' en het z.g. 'Blauwe Huis' weer een heel an-
der aanzien te geven.

Ads Bouman

EEN HARTELIJK WELKOM AAN DE NAVOLGENDE NIEUWE
LEDEN:

De Heer Tom Kreuning
Mevr. D. Hoek-Versteeg
De Heer G. Nieuwenhuizen
Mevr. H. Warnink-Roodenburg
Mevr. An. Oosthuizen

Lid voor het leven
De Heer P. de Jong
De Heer R. Sman

Hilversum
Koog a. d. Zaan
Koog a.d. Zaan
Koog a.d. Zaan
Wormerveer

Zaandam
Zaandijk

ADRESVERANDERING
Nog steeds komen er exemplaren van ons orgaan onbestelbaar terug.
Nogmaals met klem een vriendelijk verzoek: stuur ons, OOK ONS, bij
verhuizing een kaart met Uw adresverandering. - Vergeet ons niet!

DE CONTRIBUTIE
Onze penningmeester heeft berekend hoeveel leden minder dan f 15,-
(de officiële minimum-contributie) betalen. Het zijn er 230. Bij de
stijging van de kosten, vooral van ons orgaan, is dit een onhoudbare
toestand.
Op de Jaarvergadering is dit nog eens uitdrukkelijk uitgesproken. Op
de binnenkort toe te zenden accept-giro's, zal het bedrag oningevuld
worden gelaten, teneinde die leden die het betreft, in staat te stellen
hun contributie op peil te brengen.
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