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OUD KOOPMANSHUIS
GESLOOPT...
In "Trouw" van 16 oktober 19!?^ stond een bericht met bovengenoemde titel. Het betrof het huis Zuiddijk 169 te
Zaandam. -In dit huis nebben mijn ouders en grootouders
jarenlang gewoond en hun bakkersbedrijf uitgeoefend.
Het was ooit in Zaandam bekend onder no. liO, later werd
het no. A 217. Toen de nummers per straat werden gegeven:
Zuiddijk 169. Naar schatting is het in de 18e eeuw gebouwd
Het had een gedeeltelijk stenen voorgevel en stenen zijmuren. De achtermuur en ook het voorschot waren van hout.
Het had een z.g. tuitgevel. Dat de huizen eromheen niet
zo oud waren komt waarschijnlijk door een brand, waarbij
alle omringende huizen verloren gingen. Later werd het
toch weer ingebouwd en het had dus geen steeg.
Naar verluid behoorde er in de 18e eeuw een z.g. moestuin
bij, die was vanuit het huis te bereiken via een brugge-
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tje over de dijksloot. Door die moestuin naar rechts gaande kon men dan de Zuiddijk bereiken.
Dit bruggetje was ter hoogte van een spuithuis
(dit spuithuis is in de jaren 50 gesloot en er staat nu
nieuwbouw). De plaats was ongeveer tegenover het huidige
huis Zuiddijk 130.
Koooakten.
Eerst zij vermeld wat belangwekkend is uit enkele koopakten. In de koopakte dd. Il mei 1860, verleden door notaris Jacob Dozy, staat dat Cornelis Rogge junior, opZuiddijk 169, Zaandam,
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zichter van de lijnbaan genaamd "De oude lijnbaan", verkoopt aan Dirk Simonszoon Kaan, van beroep koopman, mede
te Zaandam: het huis getekend Nummer 110, staande en gelegen aan de Zuiddijk, voor vijftienhonderd gulden.
Blijkens koopakte van l oktober 1866 is op een openbare
verkoping eigenaar geworden Ooris Buys, aanspreker, voor
de som van Negen Honderd gulden.
In de akte van 15 december 1874 bieden op een openbare
veiling in het logement "Het Wapen van Amsterdam" Cornelis Smit Gerritzoon, Lucas Brinkhorst, Huibert Kluijver
en Pieter Endt Gerritzoon, kooplieden, wonende te Zaandam, als tezamen uitmakende het Collegie van diakenen der
Nederlands Hervormde Gemeente van Westzaandam, het huis
ten verkoop aan.
Verder staat erin: is vastgehecht gemagtigde van den Heer
Cornelis Corver van Wessem, houtkoper, wonende te Zaandam,
als eerste hypotnecairen schuldeischer van Joris Buijs,
aanspreker.

Het huis wordt als volgt omschreven: een woonhuis nummer
110 met luchthuis daarachter, erf en verder aanbehoren,
staande en gelegen te Zaandam, oostzijde aan den Zuiddijk... is hiervan kooper geworden Pieter de Vries junior, molenmaker,... op deszelfs hoogste bod: Duizend vijf
en zestig gulden.

In 1880 huurde Andries Bouman (1840) "het heerenhuis aan
de Zuiddijk van P. de Vries jr., Molenmaker van 't Ameland, voor f 2,50 per week met recht van koop voor
f 1.600,--." Volgens koopakte van 19 juli 18y2 kocht voornoemde Andries Bouman het huis voor f 1.6UO,— van Pieter
de Vries jr. ten overstaan van notaris P. Mul. Bij de
Scheidingsakte van 16 mei 1927 werd het huis eigendom van
Arend Bouman (1869).
Beschrijving van het huis.
in 1880 waren er in de voorgevel 2 woonhuisramen met
kleine ruitjes van 22 bij 26 cm. Omdat deze te klein waren
werden het in de plaats daarvan in elk raam 6 ruitjes van
45 bij 53 cm. Daarachter was de etalage van de banketbakkerswinkel. Later, in 1909, kwam er in de plaats van de
twee ramen één groot winkelraam.
Het huis is in 1787 ook nog verbouwd. Dat blijkt uit de
namen op een van de zware balken boven de woonkamer, die
toen blijkbaar weggetimmerd zijn. Er kwam namelijk een
houten plafond met gesneden lijst en houten rozetten onder die balken. Bij de sloop in 19ï>4 kwamen ze vrij en op
één ervan stond als datum 1787 16 septem. en daarbij de
namen van de timmerlieden. Als eerste Pieter Hoogermolen,
deze naam geschreven met veel gekrulde letters. Verder nog
enkele andere namen als Ooost Hooft, Johannes Harst, enz.

Tegel uit de wijnkelder

Plafondrozetj
woonkamer

Het huis was dus een dijkhuis, d.w.z. van achteren één verdieping meer dan van voren. Men kwam naar de kelderverdieping langs een trap, die enige meters recht achter de
voordeur begon. Het geheel was in tweeen verdeeld. Links
de woonkeuken met aan het eind een groot raam met kleine
ruitjes (22 x 26 c m . ) . Rechts de eigenlijke, zeer grote
keuken, met een formidabele smuiger, waaronder met hout
gestookt kon worden. Een groot deel van deze keuken (ex
wijnkelder) was betegeld. Door een deur rechts kwam men

Die Pieter de Vries had 100 knechts, die hij 's zomers
aan de molens liet werken en 's winters aan oude huizen.
Toen hij het huis kocht stond het leeg. Het laatst had
de familie Babel erin gewoond. Daarom stond het bekend
als "het huis van Babel".
Daarvóór woorde er een slager in, genaamd Levi, van wie
werd verteld dat hij erg ruw was en de schapen als ze
aankwamen de trap af gooide naar de benedenverdieping,
de z.g. kelderverdieping.
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op het erf,
waar zich het luchthuis verhief. Men moest
5 a 6 treden naar boven om het te bereiken. De bovenbouw
geheel van hout met een zadeldak. In de achtergevel een
raam met een prachtig uitzicht over de weilanden.

venverdieping waar de slaapkamers waren. De zolder daarboven was zo gemaakt dat hij f / 5 van de lengte besloeg.
Met een losse trap was hij aan de voorzijde te bereiken.

De muren van het onderhuis waren van steen, dikke muren.
De plavuizen vloer was zeer laag, ongeveer 30 cm. boven
de waterspiegel van de dijksloot.
Omdat het erf vrij hoog was, ongeveer l meter boven de
waterspiegel, ging men via een gemetseld stenen trapje
naar beneden. In het onderhuis een grote, brede deur en
ernaast, naar het water iets aflopend, de z.g.
boen- en
wasbank.
Wat de verdieping aan de voorzijde betreft, er was iets
eigenaardigs mee. De voorkamer (waar in 1880 de winkel
werd ingericht) was ongeveer een meter lager dan de achterkamers. Om die te bereiken moest men een massief eikenhouten trapje op.
Het huis kende ook een spiltrap. Deze begon in de woonkeuken en draaide zo naar boven dat men er halverwege,
d . w . z . vanuit de overloop langs de achterkamers, gemakkelijk op kon stappen om naar boven te gaan, naar de bo-

Nu het bericht over de sloop. Het luidde:
Zaandam. Weer valt een stukje Zaanse historie onder slopershamers. Het is de vroegere bakkerij van de heer Bouman, Zuiddijk 169, welke plaats moet maken voor een brandweergarage. Dat het in vroeger jaren een voornaam Zaans
koopmanshuis is geweest getuigt o.m. de nu vervallen wijnkelder. Er zal nog het een en ander van het pand bewaard
blijven. De mooie rode steentjes van de voorgevel zijn
bestemd om te zijner tijd gebruikt te worden bij de bouw
van het Zaanse buurtje. Ook de zwarte verglaasde dakpannen, welk soort tegenwoordig niet meer gebakken wordt,
worden voor hetzelfde doel bewaard. Voorts zal wat houtwerk worden bewaard voor de Zaanse huisjes in het Buurtje , waarmede door de Stichting Zaans Schoon binnen niet
al te lange tijd een begin kan worden gemaakt.

ZAANDAM...

Ads.

Bouman

? DAT BESTAAT NIET MEER!

Sporadisch kom ik er. Ik weet het vooruit, toch overvalt
het me telkens weer, een gevoel van teleurstelling, van
verlies. En hoewel ik me heb voorgenomen het niet te zeggen,
zelfs niet te denken, ontglipt het me weer: "Zaandam?
Dat bestaat niet meer:" Dat slaat dan niet op het besluit,
afzonderlijke gemeentebesturen naar huis te sturen.
Weliswaar ligt de gedachte "laten we het klein houden"
mij nog altijd beter dan die eeuwigdurende groei, maar of
voor voordelen van grootschaligneid in dit geval tegen het
verlies van de eigenheid der samenstellende delen opweegt,
vermag ik niet te beoordelen.

Waar ik dan door getroffen word, is de vervreemding die
mij overvalt als ik denk in Zaandam te zijn maar niets terugvind, in elk geval steeds minder, waar ik prettige herinneringen van weleer aan kan overeind houden. Nostalgie?
Zeker. Maar het wereldbeeld uit m ' n kinderjaren, dat sterk
werd bepaald door de wijde horizon achter het Westzijderveld, maar evenzeer door de paden en plekjes waar stil wegdromen mogelijk was, wil ik toch proberen nog een beetje
vast te houden.
't Begint vanzelfsprekend daar waar mijn kinderjaren zich
afspeelden: Het Rustenburg, waar "de wije steeg" toegang
gaf tot de oud-ijzerhandel van G. Roos. Maar vooral: "De

Zalm", onlosmakelijk verbonden met kindervrees voor "de
bullebak". Want die loerde volgens de grote mensen onder
water bij het bruggetje op je I Maar die angst kon je er
niet van weerhouden om toch met een stokje in het water
en de modder te gaan roeren. Torretjes, kevertjes, wormpjes. Belletjes, die uit de bagger omhoog kwamen. Griezelig,
maar boeiend genoeg om verder alles te vergeten.
En dan de Hogend ijk.
Namen, die geschiedenis wakker maken.
Daar is "het Driiveld", waarvan vader, die het ook maar
van horen zeggen had, wist te vertellen dat 't niets met
kikkerdril te maken had, maar dat daar vroeger, in de
Franse tijd bijvoorbeeld, soldaten werden afgericht en
gedrild, 't Was maar een opmerking, dus je fantasie had
er wel werk aan daar soldaten te zien marcheren, maar
spannend was het wel.
Even verder kwam je over de kippebrug op het zwarte pad.
De remmingen links met de dekschuiten en balkenvlotten
waren erg verleidelijk maar om aan "het blauwe zand" te
komen moest je verder, naar de coupure. De eerste, want
onder de tweede door was je op weg naar de Hembrug.
Maar voor je daar zou zijn hadden salamanders, sprinkhanen of libellen je al zo lang bezig gehouden dat er
terug langs de haven geen tijd meer was ergens te blijven treuzelen.
Anders was je wel blijven plakken bij het molentje, waar

Rustenburg, Zaandam
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in de eerste plaats had je daarvoor de centjes niet en in
de tweede plaats zouden ze dan thuis helemaal niet weten
waar je bleef. 3e ging toch alleen maar naar "het blauwe
zand"?! En dan nog, er was toch aan de westkant wel zoveel te beleven dat die Zuiddijk met z'n rooie dorp en
z'n Weerpad eigenlijk nog helemaal niet aan de beurt was.
Aan deze kant van de Zaan was wel zoveel te zien en er
kwamen stukjes geschiedenis of verhalen omhoog waar je
naar hartelust op dóór kon fantaseren over "vroeger".
Misschien heb ik daarvan overgehouden dat de toekomst mij
altijd te vlug dichterbij komt. Dat ik beslissingen, die
tenslotte op slopen en afbreken uitdraaien maar moeilijk
kan verwerken. Al weet ik drommels goed dat het Zaandam
van toen nu onbestaanbaar zou zijn, zomin als het wereldbeeld uit mijn jeugd nog vergelijkbaar is met de wereld
van nu.
Desondanks, af en doe daarin even wegdromen maakt het
soms toch weer meer aanvaardbaar, die volkomen veranderde
wereld - positief en negatief - te accepteren en tegelijkertijd strijdbaar te blijven
later de marechausseekazerne verscheen. 3e zou je daar
graag hebben laten overzetten naar het Vissershop. Maar

Kees Offenberg

UITNODIGING
De besturen van de Vereniging "Vrienden van het Zaanse
Huis" en het Genootschap Boekenoogen hebben het genoegen
u uit te nodigen voor het bijwonen van een lezing onder
de titel:

MIDDELEEUWSE OPGRAVINGEN
INASSENDELFT
door de heer drs 3.C. Besteman van het Instituut voor
Pré- en proto-historie te Amsterdam, op woensdag, 4 april
aanstaande om 20.00 uur in Cultureel Centrum "Het Saen"
te Zaandijk.
U bent allen van harte welkom!
Het bestuur van het Genootschap Boekenoogen deelt nog
mede, dat er geen afzonderlijke uitnodigingen aan haar
leden worden gezonden.

ZAANLANDSE OUDHEIDKAMER
Uver de voortgang van de restauratie van ons museumgebouw te Zaandijk kunnen wij tevreden z i j n . Zoals het er
nu uitziet, zou heropening in de tweede helft van april
mogelijk z i j n .
De openingstijden zullen dezelfde zijn als in 1982, n.l.
van 14.00 - 16.00 uur

Zondag
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag

gesloten
van 10.00 - 12.00 en

Zaterdag

gesloten

Toegangsprijzen:

f 2,50 p/p voor volwassenen
f 1,25 p/p voor 65+-kaarthouders
f 1,00 p/p voor kinderen

van 14.00 - 16.00

Wat spottend noemen wij de "Vereniging tot Instandhouding
en Uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling
3acob Honig 3ansz. 3r. te Zaandijk" wel eens de vereniging met de lange naam. In deze naam zijn de doelstellingen van onze vereniging duidelijk weergegeven.
Waarschijnlijk hebben vele lezers zich afgevraagd: "Wie
"was 3acob Honig Hansz. 3r.?" Wel, 5 mei 1816 werd hij te
Zaandijk geboren als oudste zoon van 3an Honig en Antje
Vermeulen. Hij overleed te Zaandijk op 14 november 1870.
In het zakelijk leven was hij papierfabrikant met de molen "De Vergulde Bijenkorf" tot 1853. Verder was hij ook
makelaar in assurantiën en effecten. In 1845 was hij medeoprichter, met de heren van Orden en Avis, van de "Zaanlandsche Assurantie Compagnie voor Brand en Binnenvaart".
Verder was hij raadslid en later wethouder van de Gemeente Zaandijk.
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Door zijn afkomst en omgeving was hij zeer geïnteresseerd
in de geschiedenis van onze streek. Hij verzamelde alle
gedrukte stukken, prenten, voorwerpen enzovoort, en publiceerde hierover. Het is altijd zijn wens geweest deze verzameling onder te brengen in een openbare verzameling.
Hemzelf mocht dit niet lukken.
Ook onder invloed nog van 0. Honig Oansz. Or. kwam er in
1874 een Comité tot stand, waarin 3.0. Honig, de oudste
zoon van 0. Honig Oansz. Or., secretaris was. Dit Comité
had tot doel de voorbereiding van een historische tentoonstelling in 1874. Deze tentoonstelling werd gehouden
in 1874 in het gemeentehuis te Zaandam.

zameling voor het publiek toegankelijk te stellen en dat
het beheer zou geschieden door een vereniging, waarvan drie
leden van het bestuur door de Gemeente zullen worden aangewezen en twee leden door de leden van de vereniging.

In de loop van de jaren breidde de collectie zich uit en
werden de tentoonstellingsruimten in het gemeentehuis te
klein. Tevens vroeg de gemeente-administratie meer ruimte.
Dankbaar waren alle belanghebbenden, dat in 1940 het pand
Lagedijk 80 beschikbaar kwam om hierin de collectie onder
te brengen. Dit pand, waarin jaren Mejuffrouw Neeltje de
Oager heeft gewoond, werd door de heer Evert Smit Sr. namens het Dagblad "De Zaanlander" aan de Gemeente Zaandijk
geschonken. Voorjaar 1940 werd het nieuwe museum geopend
in tegenwoordigheid van de verschillende Zaanse burgemeesIn 1890, door het overlijden van burgemeester A. Smit Gz.
van Zaandijk (deze burgemeester woonde in het gemeentehuis ters.
De laatste jaren zijn er plannen geweest voor een ander
in), kwamen in dit gemeentehuis enige vertrekken vrij.
0.0. Honig schonk toen zijn collectie aan de Gemeente Zaan- museumgebouw maar deze zijn vervaagd. Aan te nemen is, dat
dijk, onder voorwaarde, dat de Gemeente te allen tijde een het gebouw Lagedijk 80 te Zaandijk nog lang als museum gebruikt zal worden.
passende ruimte beschikbaar zou stellen, teneinde de ver-

Nu alweer enkele jaren opereert de "Werkgroep Kalverpolder" aktief voor het behoud van de Kalverpolder als agrarisch gebied. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers
van diverse Zaanse belangengroepen. Ook de Stichting
"Zaans Schoon" neemt deel aan de werkgroep.
Eén van de onderhanden projekten is het plan tot plaatsing van weidemolens in de Kalverpolder, dat in samenwerking met de vereniging "De Zaansche Molen" wordt uitgevoerd. Er zijn in de Kalverpolder momenteel 19 onderbemalingen, waarvan er 4 voorzien zijn van een Zaanse,
houten weidemoIen en 6 van een Amerikaanse weidemolen.
Op de overige onderbemalingen is de molen defekt of verdwenen. Het is de bedoeling van het projekt om op 4 van
die onderbemalingen (nieuwe; Zaanse weidemolens te plaatsen. Daarmee worden diverse belangen gediend; niet alleen het landschappelijk belang - vanouds zijn de Zaanse
polders gestoffeerd met houten weidemolens - maar ook het
natuurwetenschappelijk belang. De Kalverpolder is namelijk, mede door de extensieve veehouderij, een gebied
waarin veel natuurwetenschappelijke waarden behouden
zijn gebleven. Het is één van de rijkste weidevogelgebieden van de Zaanstreek. Ook botanisch biedt de polder alles wat van een brak veenweidegebied verwacht mag worden.
Doordat echter een aantal onderbemalingen in de winter
volledig onderloopt, wordt een eeuwenoud patroon verstoord
en ontstaat voor de daar aanwezige flora en fauna een nadelige situatie. Met name zijn die gebieden als broedgebied verloren. Met de uitvoering van het weidemolenprojekt
kan de waterstand echter weer op peil gebracht worden en
kan het evenwicht zich weer herstellen.

De "Werkgroep Kalverpolder" houdt ook steeds het belang
van de boeren in het oog. Ook zij zullen voordeel van de

weidemolens hebben: het land wordt na natte perioden beter begaanbaar en motorpompen zullen niet meer nodig
zijn.
Wij hopen van harte dat het projekt een succes wordt I

H. Pielkenrood
385

PLAN DOMINEESTUIN
Ditzelfde geldt voor de bestrating en verlichting van het
Met het Plan Domineestuin wordt beoogd, de aangepaste reconstructie van het eeuwenoude buurtje in Zaandijk, bekend totale plan.
als "Achter de Kerk". In dit plan past de bouw van nieuwe
Aan de Nieuwe Vaartkade, linksaf vanaf het pad Domineeshouten woningen in Zaanse stijl en de restauratie van bestaande pandjes (totaal 22 pandjes). Zelfbouw, in de prak- tuin, een in grijze grondverf geschilderd pandje, het gerestaureerde pand Nieuwe Vaartkade 9. Eigenaar Rob Bakker.
tijk op basis van een door een aannemer opgeleverde skeDeze is met de reeds eerder genoemde Erik Gruijs druk beletconstructie, door de eigenaar staat voorop. Hierdoor is
het mogelijk dat de stichtingskosten sterk beperkt worden. zig met het huis van Reinier en Annet Jongerius aan het
Orgelmakerspad.
Zo gaat dat in dit buurtje, elkaar helpen waar het nodig
en mogelijk is. Binnen enkele maanden zullen ook de andere panden aan de Orgelmakersgracht alle in aanbouw zijn.

DOMINEESTUIN, OP WEG
NAAR VOLTOOIING

Domineestuin op een zonnige zaterdagmiddag in februari.
Vanuit het nieuwbouwplan loop ik het pad op waarnaar het
plan Domineestuin is genoemd. Het pad-contour wordt al
duidelijk. Links het kleine, net gereed gekomen, huisje
van Hans Pels. Hans is nog druk bezig het interieur te
vervolmaken. Aan de overkant van dit pandje, het grotere
pand van Erik Gruijs geheel voltooid, zowel binnen als
buiten. Alleen het schuurtje bij dit pand is nog in aanbouw. Het pand er naast is van Jan Duyvis. Jan is binnen
met een grote "klus" bezig: het schilderen van de houten
binnenwanden, de deuren en de omlijstingen. Hij hoopt begin maart gereed te zijn.
Schuin aan de overkant, dus naast het pand van Hans Pels,
verrijst het houten skelet van de twee-in-één-woning,
Schans 2-4-, afkomstig van Zaand ijk-noord, enkele honderden meters van de huidige nieuwe locatie; nieuwe dikke
massieve staanders, en balken met korbelen, bevestigd
door middel van pen en gat. Helaas konden slechts weinig
delen van het oorspronkelijke pand gebruikt worden. Voor
het overige wordt nagenoeg de oorspronkelijke maatvoering
toegepast.
Daarnaast nog een open plek, gereserveerd voor de familie
Beekhoven. Het laatste huis nog, dan is het gehele pad
Domineestuin voltooid. Naast dit pand komt een klein
pleintje met wat bomen en bankjes. Met de Gemeente Zaanstad is afgesproken dat zij daarvan wat moois gaat maken.
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Aan het Langepad in de Romney-loods is Jan Piet Bloem bezig. Voor zijn relatief grote pand, een voormalige herberg uit de Oostzijde te Zaandam, is reeds geheid. Ook
voor dit gedeelte van het plan Domineestuin kan worden
verwacht dat binnen enkele maanden de meeste van de 5 geplande pandjes in aanbouw zullen zijn.

In 1985 zullen alle 22 nieuw gebouwde, overgeplaatste
respectievelijk gerestaureerde panden bewoond zijn.
Dan is een uniek plan voltooid.
R. Sman

HOOGSTRAAT 6-8

Verslag van een restauratie - Dl

Februari 1983. In de panden Hoogstraat 6 en 8 herleeft
de bedrijvigheid van het voorafgaande najaar, toen in
hoog tempo werd gewerkt aan het afronden van de restauratie van het casco. De wanden zijn gesloten, de kozijnen
voorlopig met plastic afgedicht. De aandacht verlegt zich
naar, het interieur.

van hun verwerking. Een niet te verwaarlozen onderdeel
van de afwerkingsfase is het aanbrengen van het glas in
de ramen. Voor meer dan 300 ruiten en ruitjes moet oud
glas worden gevonden, op maat gesneden, schoongemaakt en
ingezet. Na dit buitengewoon tijdrovend en precies werk
zijn vooral de oude groene en paarse ruitjes weer een
lust voor het oog.

Het eerst komt de werkkamer achter de voorgevel van no.
8 aan de beurt. Scheidingswanden en binnenbetimmeringen
worden op tekening uitgedetailleerd, compleet met lambrizering, schoorsteenbetimmering en bontjes. Er komen
werktekeningen voor electra- en loodgieterswerk. Regelen aftimmerhout wordt net huis binnenbedragen, klaar om
verwerkt te worden. Voor de timmerman begint een nieuwe,
interessante fase van het werk. Na het zware constructief herstel in felle kou of brandende zon is het werken
binnenshuis met lichtere materialen en fijn timmerwerk
een plezierige ervaring.
Zodra het regelwerk is aangebracht wordt het electranet
-straks op de stopcontacten na volledig onzichtbaar- aangebracht en wand voor wand met grote zorg geïsoleerd.
Voor wie, zoals wij, meer dan 12 jaar in een nog niet
gerestaureerd houten huis heeft gewoond, zal een huis
zonder kieren en tocht een compleet wonder lijken. Hoe
aardig is het om na de casco-restauratie te kunnen beginnen aan de afwerking: het oude houten snij raam voor boven de voordeur, al jaren wachtend op zijn nieuwe bestemming, wordt ter reparatie naar de houtsnijder gebracht.
De monumentale voordeur, afkomstig uit het verbrande Weeshuis te Zaandijk en al meer dan 20 jaar bewaard om opnieuw te worden toegepast, biedt nog een heel trieste aanblik. Op de gesneden houten ornamenten na is de deur vrijwel geheel door de brand verwoest. Ook hij vindt zijn weg
naar de houtsnijder, die alle ornamenten op een nieuw gemaakte deur overbrengt. Vóór de deur moet een natuurstenen stoep komen en de details worden met de natuursteenhandelaar besproken. Het aanbrengen van de zware stukken graniet zal maanden later dat jaar heel wat voeten in
de aarde hebben. Met een takel wordt het gevaarte op zijn
plaats gebracht. De omtimmering van de voordeur wordt van
de vele, oude verflagen ontdaan, op maat gemaakt en van
bijpassende houten neuten voorzien. De makelaar van het
pakhuis krijgt een grondige opknapbeurt en er wordt een
nieuwe bijgemaakt voor no. 8.

Nu het glas in de ramen zit komt het schilderwerk van
ramen en kozijnen aan de beurt. Vier lagen verf zullen
het houtwerk de komende jaren afdoende bescherming bieden,
De kroonlijst gaat opnieuw in de verf en de stenen voorgevel wordt met zoutzuur behandeld om cementsporen uit
te wissen. Vervolgens wordt hij behandeld met een waterafstotende laag, waaraan een kleurstof is toegevoegd om
de gevel donkerder te maken. Hij wordt afgewerkt met een
gesmeerde plint die een natuurstenen band suggereert.
Nadat het tegelwerk van het trottoir is aangeheeld is
ook dat deel van het werk afgerond.

Er worden oude tuindeuren gevonden voor de achtergevel
van no. 8, vrijwel identiek aan de deuren die daar 30
jaar geleden nog inzaten maar in later tijden werden vervangen door ramen.
Een hele puzzel vormt de trap die weer op zijn oude plek
langs de zuidgevel moet komen, juist op de plaats waar
een I7e-eeuws raam zit. Na veel denkwerk worden de juiste
afmetingen en vormen gevonden, waarna de timmerfabriek
aan de slag kan. Het stellen van een nieuwe trap in een
oud huis blijkt geen sinecure, maar met passen en meten
is het dan zover dat de ladder die jarenlang de toegang
tot de bovenverdieping heeft verschaft wordt vervangen
door een comfortabele trap met eiken spil.
Binnen gaat het schuur- en schilderwerk van de werkkamer
In rap tempo worden de binnenwanden van red-ceder aangeachter de voorgevel gestadig voort. Nauwgezet worden gaten
bracht, gegrond en geschuurd. De bontjes afgewerkt met
en beschadigingen in houten stijlen en plafond gedicht.
fraaie profielen en voorzien van deurtjes en planken.
Daarna moeten de kleuren worden bepaald.
Het is tijd om het plafond eens in ogenschouw te nemen:
Er wordt gekozen voor drie tinten "wit", van romig wit tot
vele, deels afgebladderde verflagen zullen moeten worden
zacht parelgrijs, die goed passen bij zowel de empire beverwijderd, wil het geheel ooit weer toonbaar worden.
timmeringen van west- en oostwand van de kamer als bij de
Pogingen om de verf met een föhn te verwijderen mislukken; zakelijke sfeer die in deze werkruimte gewenst wordt.
de lagen zijn te dik. Dan maar op de oude, beproefde manier: deel voor deel wordt afgebrand en kaalgekrabd, naWie het huis vóór deze grote restauratie heeft
dat alle lagen en de hier en daar nog vaag zichtbare
gekend zal met ons van mening zijn dat met geduld en doorkleurafscheidingen in kaart zijn gebracht. Een monnikenzettingsvermogen veel is te bereiken.
werk dat tergend langzaam vordert.
Eind januari 1984 is het zover dat de werkkamer kan worden
Nee, dan geeft het meer plezier om na jarenlang opgeingericht. Een groots moment, waarnaar meer dan 4 jaar met
spaarde voorraad eiken wagenschot te inspecteren op bruik- spanning is uitgekeken. Nu één deel van Hoogstraat 8 in
bare delen voor de aftimmering van de hal. De delen worden gebruik is genomen zullen de overige ruimten naar wij houitgezocht en waar nodig te drogen gelegd in afwachting
pen spoedig kunnen volgen.
M. van Leeuwen
387

PLHH'DEZWHHR"
STICHTING 'DOMINEESTUIN' LANCEERT PLAN
VOOR TERREIN KOEMAN
Het open terrein, ten noorden van de Julianabrug, op de
hoek Guisweg/Lagedijk te Zaandijk, is een tere plek in
relatie tot de omgeving. Hier begint de prachtige Gortershoek, aan de overkant bevindt zich de Zaanse Schans. Wat
op deze plek zal worden gebouwd, zal een belangrijke uitstraling hebben op deze unieke omgeving.

Plan Domineestuin nadert langzamerhand zijn voltooiing.
Een succesvol plan, niet in de laatste plaats door de formule: Zaanse houtbouw door middel van zelfbouw, waarvoor
de eigenaar/bewoner geen "brede" beurs hoeft te hebben.
Deze formule is bij uitstek geschikt om ook elders toe te
passen. Uiteraard rekening houdend met specifieke planologische en architectonische eisen.
Toen het Bestuur van de Stichting Domineestuin vernam dat
de Gemeente het plan had om op kortere termijn het Plan
Koeman te doen bebouwen, besloot zij hiervoor een plan op
te zetten, overeenkomstig de eerder vermelde uitgangspunten.

Dit plan, waarvoor een planologische opzet is gemaakt, is
door de Stichting omgedoopt in Plan De Zwaan, naar de
vroegere herberg op deze locatie. Op het Zwaan-terrein is
een 10-tal panden gepland, in twee rijen. Op de foto van
de maquette ziet u een rij aan de Lagedijk en gescheiden
door tuinen en een pad een tweede rij panden aan de Zaan.

Er is in voorzien dat de woningen aan de Lagedijk een (gedeeltelijke) uitkijk hebben op de Zaan.
Het grote pand, gelegen aan de oprit van de Julianabrug,
heeft als functie, de woonbebouwing af te scheiden van de
geluidsoverlast van het verkeer op deze oprit. Tevens zal
dit pand op de begane grond dienst doen als parkeergarage
voor de bewoners. Op de tweede verdieping is plaats voor

extra berging voor de bewoners.
Gezien de behoefte aan een gezellig terras op de Zaan,
uitkijkend op de Zaanse Schans, wordt er naar gestreefd
aan de Zaankant ditzelfde pand en het bijbehorende terrasgedeelte te reserveren voor een "tea-roomachtig" etablissement. Een fijne plek voor de zich verpozende Zaankanter
en toerist. Aan de overkant tussen de Lagedijk/Guisweg en
het Schoolpad is in het plan tevens voorzien in nog een

aantal houtbouwwoningen.
De Stichting Domineestuin hoopt dat haar plan de voorkeur
zal krijgen boven een door anderen ingediend plan, dat
voorziet in de bouw van 5 kapitale woonhuizen en een z.g.

breakfast-hotel met 12 kamers en aan de overkant van de
Lagedijk o.a. een bankgebouw en winkels.
Stichting Domineestuin heeft de bedoeling om andere belanghebbende verenigingen en stichtingen uit te nodigen
deel te nemen in een nieuwe stichting: Stichting De Zwaan.
Hierbij wordt gedacht aan de volgende deelnemers:

Vereniging Bewoners Gortershoek, Stichting Zaans Schoon,
Stichting Frans Mars, Vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis en Stichting Zaanse Schans.
R. Sman
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BOUWKUNDIG ALFABET
KRALENTUIN. Siertuin waarin één of meerdere perken belegd waren met figuren van gekleurde kralen. Vroeger óók
in de Zaanstreek zeer bekend. Een (gerestaureerd) kralentuintje is thans nog te zien naast het pand Havenrak l
te Broek in Waterland.
Lit.: over het fabriceren van kralen (in Amsterdam) in
de 17e eeuw: W.G.N, van der Sleen, artikel in het maandblad "Ons Amsterdam", 1964 no. 8, pag. 234 t/m 238.
KRALING. Kraal, een ronde versiering aan (zolder)balken
en kozijnstijlen, niet verwarren met een DUIVEOAGER.
Het schaven gebeurt met een speciale kraalschaaf. In een
werkomschrijving uit de eerste helft van de 18e eeuw las
ik: "Vorf et solder groen en de kraling an de balken wat
lichter."
KRAMHOUT. Anker ter meerdere verstijving van een houtverbinding (H.S. bestek 1746, art. 7).
KRANEN. (Zaans): het verrichten van klein-zaagwerk. Elders is het het zagen met een KRAANZAAG.
KRAPSTOK. Lat met klampjes of hakkels (kepen) om het
dichtvallen van luiken te verhinderen. Zie ook: SLAGHOUT
en bij HANG- EN SLUITWERK.
KRABBING. (17e eeuw, Noord-Holland). Ruif in de paardestal.
KRENG. Timmermansknoop.
KRIB. Plaats van een kind in de bedstede van de ouders;
ook: kreb.
KRINGE(N). Iets moedwillig niet haaks bouwen om een betere aansluiting met een (ouder) bouwwerk te verkrijgen.
KROFT. Krocht. (Een verzameling van) onaanzienlijke,
meestal oude, huisjes.

KROMHOUT. Krommer. Gebogen gegroeide tak waaruit bijv.
spantbenen werden gezaagd. Zie bij HOUT.
KROMMER. Zie KROMHOUT.

KROONLI3ST. Samengestelde, afdekkende lijst voor gevels
(goten) of werken van kleinere architectuur, zoals wandbetimmeringen en schouwkappen. De vormen zijn afkomstig
uit de classische (Grieks-Romeinse) bouwwijzen en bij de
Renaissance weer in de westerse architectuur teruggebracht.
KROPGAAT3ES. Gaatjes in de gemetselde PIOP, de schoorsteen buitendaks, waarbij de loden KROPGOOTOES in vier
richtingen het doorslag-water afvoeren op de dakpannen.
KROPGOOTOES. Zie KROPGAAT3ES.
KRUISHOUT. Werd en wordt gebruikt door de timmerman voor
het afschrijven (afkrassen) van lijnen, pengaten enz.,
Die lijnen zijn vaak blijvend herkenbaar.
Lit.: H. Oanse, Bouwers en bouwen in het verleden, Zaltbommel 1965.
KRUISKOZI3N. Vensteropening waarvan het houten of stenen
kozijn door middel van een tussenstijl en een tussendorpel in vier vakken is verdeeld.
KRUISZWIEPING. Planken die kruislings (overkruisd) aan
de bouwsteigerpalen werden bevestigd.
KUF. Walstoep.
KUIL. Zie KOLK.
KUIP. Een kuip zonder bodem die gebruikt werd om heipalen
sterk samengeperst in de grond bij elkaar te houden.
KUSTEN. Afrekenen van het gemaakte werk (onder andere bij
wevers).
KWAKEL. Hoge trapjesbrug.
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KWIBUS. Ue bij GEK.

LAAD. Lade.
LAMBRIZERING. Wandbetimmering of (houten) bekleding van
het benedengedeelte van een wand.
LANGKWAST. Houten stok met een gat in het boveneinde,
waardoor een gewone schilderskwast gestoken kon worden.
LANGSKLAMP. Zie bij KLAMP.
LANING. Onderlagen van een bedstede of bed; de losse
planken waarop het beddegoed ligt. In Wormer: lanissen.
Soms worden er de klampen tegen het schot mee bedoeld,
waarop deze planken liggen.
LAST. Inhoudsmaat voor droge produkten. Een scheepslast
steen was 3.600 ponden (ca. 2.000 kg.).
LASIOZER. Zie bij SPIOKERS.
LAT. Zie bij HOUT (afmetingen).
LAUWERKRANS. Gesneden of gebeeldhouwde omranding van een
middenstuk; als versiering aan gevels of plafonds.
LEIGOOT. Goot langs de kopgevel van een gebouw of huis.
"Aan de voor en achterzijde van het huis een goot aan te
brengen... alsmede twee leigoten, zwaar 6? x 12 duijm
voor ieder end heenlopende naar de achtergoot; vanuit deze goot te maken nog een leigoot, zwaar 6i x 12 duijm,
met een HANGPOMP van 23 streeps vurehout in de (regen)
bak." (H.S. bestek Wormerveer).
LEIL30ENEN. Een paal of een balk van de scherpe kanten
ontdoen. Ook een schuine kant maken aan bijv. een onderdorpel.
LENING. Leuning; ook in overig Noord-Holland.
LEUGENBALK. Een balk tussen de gebintbalken van een skelet. Deze rust dan niet op stijlen, maar is tegen het
buitenschot bevestigd of hangt aan het wurmt of de muurplaat. Ook: leuvebalk. H.S. bestek 164-9 (Schermer): "een
losse balck."

REACTIE IN DE KAART GEKEKEN...
Van de heer Klaas Landsman ontvingen wij een reaktie op
het kaartje van Zaandijk-noord. We willen deze onze lezers niet onthouden. Ten aanzien van de molens zij opge-

ningen, want op 7 mei 1698 verschijnen voor notaris H.13.
Spaans te Zaandijk Pauwei Appel d.z., Pieter Appel d.z.
en Trijntje Appel, d .d., die besluiten land te verkopen
benoorden het Zonnepad en bezuiden Jan Konisz., als bouwterrein voor huizen en het pad zal heten het Appelenpad.

merkt dat een aantal molens al verdwenen was toen de kadasterkaart die wij gebruiken gemaakt werd.

Onze dank aan de heer Landsman.
'in uw blad ANNO wordt beschreven een gedeelte van Zaandijk vanaf 't Gorterspad tot aan de watermolen "Het Leven". Ik wil u hierop het volgende bekend maken:
Op het getekende kaartje staan de navolgende molens niet
vermeld: de papiermolen "De Herder", gebouwd in 1694-,
gesloopt 184-2; de gierstmolen "De Witte Raaf" aan het
bakkerspad, verbrand 1831; paltrokmolen "De Windhond",
gebouwd 1964-, gesloopt 1908; de oliemolen "De Zwarte
.Ruiter", gebouwd 1693, gesloopt 1895; de blauwselmolen
"Het Gekroonde Blauwselvat", gebouwd 174-1, gesloopt 1827
en houtzaagmolen "Het Konijn", gebouwd 1644, gesloopt
1844.
De oliemolen "De Koperslager" staat verkeerd aangegeven.
Op die plaats stond oliemolen "De Vlijt", nu ongeveer de
Komarkt. "De Koperslager" stond waar nu de Showboot ligt.
Aan het Herderskind pad stonden 2 molens: "De Herder" en
"Het Herderskind". "De Herderin" stond bewesten "De Hoop",
waar nu het gemeentehuis staat. Deze molen is gebouwd in
1690 en gesloopt in 1830. Het Wiesbaden is nog niet zo'n
oude naam en door burgemeester Smit bedacht. Deze kwam
eens kijken naar de door Musch nieuw gebouwde huizen,
welke over het toen nog bestaande slootje waren gebouwd.
Dit slootje liep van de Zonnepadsloot naar de Schanssloot.
Toen burgemeester vroeg hoe het hofje heten moest, wist
Musch het niet en daar Smit in Duitsland de stad Wiesbaden zo mooi had gevonden, werd de naam "Wiesbaden".
Het eerste gedeelte was ouder dan de in 1885 gebouwde wo390

Bij Domineestuin worden de namen genoemd van 't Zand,
Elba en Jodenhoek. Domineestuin werd door een slootje in
tweè'en gedeeld, de zogenaamde Orgelmakersgracht. Het eerste gedeelte, tussen de Nieuwe Vaartkade en genoemd slootje heette "De Zandhoek"; over het slootje: Domineestuin.
De naam Elba is ontstaan omdat er een man woonde die de
bijnaam van Napoleon had. De naam 't Zand heb ik nooit
gehoord. De Oodenhoek is nog gedeeltelijk aanwezig aan
het einde van het Hazepad.
Het Bakkerspad wordt niet genoemd. Hier verbrandde in
1831 de molen "De Witte Raaf", later genoemd "De Hoop".
De kermis achter de kerk was in die jaren een groot gebeuren. De kramen stonden langs het Langepad, de draaimolen op het blauwselmolenerf, net over de draaibrug. Een
soort schouwburg stond aan Domineestuin op een open plek
tussen de boerderij van Fontijn en 't woonhuis van Bakker.

Manus Knaap had ik het nu nog bestaande huis een kroegje
en zo was 't feest compleet. Op een kwade dag was het
vechten geblazen en werd er iemand met een mes gestoken
en dat was het einde van de kermis.
Toen ging men kermis houden bij het station, bij 't café
van Smit, staande waar nu de Museumlaan en de Provinciale
weg bijéén komen, maar dat was niet van lange duur."

IN DE KAART GEKEKEN... ZAANDAM
4.
5.
6.
6a.
6b.
7.

van 3an Oansz. van den Bergh (later no. 7: dit pand
staat thans aan de Zaanse Schans).
Noorderkerkstraat.
Klauwershoek. Op de genoemde kaart van De Groot
staat: "straat naa 't sijltje" (een zijl is een
sluis).
Zuiderkerkstraat.
Verbindingsstraat naar het Kerkhofpad.
Kerksteeg.
Hogedam. Het oostelijke gedeelte van de Dam. Er waren
eerder drie sluizen (voor 1906); van west naar oost
waren dat: de grote sluis, de kleine sluis en de duiker,

Oostkade. De huidige Oostkade is ontstaan door de in
1906 aangelegde Wilhelminasluis. Het straatje naar
de sluizen in westelijke richting werd genoemde
straat "na den Duuyker".
Rosemarijnesteeg. Het begin van de thans verdwenen
Peperstraat. De steeg komt al voor op een kaart van
A. Fransz. de Groot (1678).
Schoolsteeg. Deze lag tussen een in 1626 aanwezig
pand aan de Noorderkerkstraat van de schoolmeester
Gerrets Eeckelboom en het eveneens 17e-eeuwse pand
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8. De Zuiddijk. Deze is een onderdeel van de reeds in
1288 aanwezige Noorder I0-dijk of Waterlandse Zeedijk.
9. Voorrn. kerkhof. Thans is er de A.F. de Savornin Lohmanstraat. Op een deel van dit oude kerkhof, thans
plantsoen, staat het verzetsbeeld. Achter het kerkhof
waren tuinen, thans de Tuinierstraat.
9a. Kerkhofpad.
10. Het Braakje.
lOa.De Braak of het Meer van Genève.
11. Boomgaardspad. Padreglement 1650 voor het Bogertpadt;
volgens Frans Mars was het pad al ouder. De padreglementen werden herzien in 1782 en 1787. Er achter lag
"de oude lijnbaan" en ten zuiden, oostelijk van de
Braak lag de lijnbaan "De (Blauwe) Arend"; deze verbrandde op 16 mei 1779. Ten zuiden hiervan lag 't
Bosch.
12. Lijnbaanstraat. Ook wel eens Baanpad genoemd. In de
17e en de 18e eeuw lagen hier in de omgeving drie
grote lijnbanen. De straat werd aan het einde van de
19e eeuw aangelegd.
13. Prinsenpad. Thans Prinsenstraat. Het padreglement
werd opgesteld bij de aanleg van het pad op 20 december 1643. Het werd ook genoemd dan Vingerlingsven
(1669). Beide namen zijn afgeleid van familienamen.
Het pad gaf toegang tot de lijnbaan "De Blauwe Arend".
In 1887 verbrandden drie huizen en een boerderij aan
dit pad.
14. St. Cathrijnepad. Ook genoemd Dirck Claasz. Ven
(Ibe eeuw). In het boekje Frans Mars, Zaandams straatnamen verklaard, 2.j., lezen we op pag. 14: "Aller- ,
eerst moet worden opgemerkt dat men bij de officiële
naamgeving aan straten te Zaandam een vergissing
heeft begaan en de namen voor het Pantepad en St. Cathri jnepad heeft verwisseld. Op de kaart van Oacob
van Oostwoud en 3an van Heteren uit 1794 staat de
juiste aanduiding, die o.a. ook blijkt uit oude koopbrieven van percelen die aan de paden staan of stonden. Wat de naam betreft wijst Lootsma er op, dat de
patrones van de vroegere R.K. parochiekerk in Oostzaan St. Catharina was. Hij veronderstelt dat in
vroeger jaren misschien een verbindingspad door de
landerijen naar de kerk in Oostzaan heeft gelopen,
waarvan de kerkgangers aan de Zuiddijk gebruik maakten" .
15. Pantepad. Het pad bestond al vóór 1697 en dankt zijn
naam aan de familie Pant die steeds aan het pad heeft
gewoond. Omdat het ook onder de naam "Dirck Claesesven" bekend stond ligt het voor de hand te veronderstellen dat hij als familienaam Pant voerde.
16. Kattegat. Deze naam heeft niets te maken met de aldus
geheten zeestraat. Er waren zelfs meerdere paden die
"Kattegat" of "Caddegat" heetten. De naam is afgeleid van de familienaam Kat, welke in de 17e en 18e
eeuw door talrijke houtzagers en scheepsbouwers werd
ge voe rd.
In de veilboeken van Westzaandam staat (1731): "Een
werf op de Nieuwe haven, de ordre en reglementen vant
Kaddegat en Nieuwe haven subject." We hebben, hier niet
te doen met een (woon)buurt, maar met de gemeenschappelijke belangen van werven aan de Nieuwe haven, waarop getimmerten staan. De inrichting van het reglement,

17.

18.

19.
20.

21.

dat al blijkt te dateren van 22 augustus 1651, is echter gelijk aan die van de pad-ordonnantiè'n.
In 1697 verbrandden bij dit pad 14 huizen en in 1878
12 huizen en werden er k zwaar beschadigd. Ten noorden
van het Kattegat loopt de huidige Ganzewerfstraat, genoemd naar een stukje buitendijks land "De Ganzewerf".
't Roozendaal. Het pad lag ter plaatse van de tegenwoordige Arnoldusbuurt of Burgemeestersbuurt en is nu
'verdwenen. Het werd aangelegd in 1671 en (vermoedelijk)
genoemd naar één bewoner Roos. De genoemde Arnoldusbuurt is omstreeks 1936 aangelegd en daarna bebouwd.
Hanepad. In 1731 werd, volgens Lootsma, door de eigenaars van dit pad een reglement opgemaakt wegens "verscheijde differenten.... tsedert veele laren herwaarts
.... ontstaan." Het pad is dus veel ouder. De naam is
afkomstig van een familienaam.
Sluis.
Sluispad. De aanhef van een uit 1720 opgestelde akte
luidt: "Contract, ordre en Reglement... waarna sig
alle ende een ijder welke op de Zuijdermolenpats halve
v e n . . . een off meer e r v e n . . . begeerde te koopen en
vervolgens te betimmeren, zal hebben te regelen." Het
werd opgesteld op last van Louris Willemsz. Sem, "als
eijgenaar en possesseur".
Ooster Kattegat. In 16J6 werd het Oosterhem geschikt
gemaakt voor bewaarplaats van hout (in vlotten). De
aanlegger was doch. Pietersz. Kat. Dit water is later
vergraven tot zijkanaal, bij de aanleg van het Noordzeekanaal; daardoor ontstond het Eiland.

In no. 86 van dit blad heeft de redactie enige kritische
kanttekeningen geplaatst bij de oprichting van bovengenoemde Stichting in april 1983. De achterliggende gedachte was of het nu wel nodig was om nog een club toe te
voegen aan de vele instanties, die zich in Noord-Holland
met de gebouwde omgeving en het landschap bemoeien. Een
logische gedachte. Een vraag is echter of iedereen in
Noord-Holland die in moeilijkheden zit of bezwaard is
over aantasting van zijn leefomgeving, nu direkt bij
het juiste adres weet aan de kloppen. Vanuit de Zaanstreek, waar de Stichting Zaans Schoon c.s. opereert,
lijkt dat wellicht sterk overtrokken. Maar zo is het niet!
Wat dat betreft zijn er in onze provincie nog veel witte
vlekken. En daar wil de nieuwe stichting, gesteund door
de drie Zaanse Rotary-clubs, iets aan doen.

Gebouwen en bouwwerken

A.

B.

C.
D.

De Oostzijderkerk. In 1411 wordt de aanwezigheid van
een kapel in Oostzaandam vermeld. Deze was gewijd aan
de H. Maria Magdalena, onder de parochie van Oostzaan.
In 1449 is het een driebeukig kerkgebouw, waaraan in
1460 een torentje boven de ingang wordt toegevoegd.
In 1576 raakt de kerk in brand en nadat deze in J.585
was vrijgekomen van Oostzaan, w,ordt deze brandschade
in 1592 hersteld. In 1685 wordt een nieuwe zuidbeuk
gebouwd en in 1850 wordt op de plaats van de noordbeuk de (huidige) toren gebouwd.
Gebouwd als pastorie, thans apotheek Bakker. De gevelsteen aan dit pand, voorstellend het wapen van
Oostzaandam, moet bij een eventuele sloop worden teruggegeven aan de N . H . gemeente.
Zuiddijk 169. Bakkerij van Bouman. Elders in dit nummer vindt u de geschiedenis van dit pand opgeschreven
door A. Bouman.
Stadhuis. De plaats (ongeveer) van het in 1847 gebouw-

de en nu nog aanwezige raadhuis. Ten zuiden ervan ligt
E.
F.
G.
H.
I.

de Burcht, waarvan het bouwblok tussen de (huidige)
Prins Hendrikkade en de Zuiddijk in 1936 is gebouwd.
De voormalige Stadsherberg.
"De oude lijnbaan".
Lijnbaan "De Arend".
't Bosch '
Lijnbaan "De Zalm".

het Gooi onze stichting op deze manier al zinvol werkzaam
kon zijn.
Een tweede doelstelling is dat op bescheiden schaal een
financiële handrijking kan worden geboden in de vorm van
een lening. Bijvoorbeeld om een eerste aanzet danwei de
afronding van herstelplannen mogelijk te maken. Zo heeft
onze stichting een kortlopende lening verstrekt voor de
herbouw van het pand Kerkplein 8 te Krommenie.
Wat tenslotte onze stichting in het bijzonder wil bevorderen, is de zelfwerkzaamheid. Want alles wat van onderaf opborrelt, is beter dan wat van bovenaf wordt geregeld,
Het zijn vaak de kleine aantastingen van ons leefmilieu
die ter plekke door de buurt moeten worden aangepakt.
Duist deze groepen willen wij met adviezen en zo nodig
met een lening steunen.

In Noord-Holland zijn er 49 Rotary-clubs met ruim 2.200
leden, die alle denkbare beroepen hebben en zo een schat
van kennis en kundigheden bezitten. Dit te bundelen en
te richten op het behoud van de schoonheid van onze provincie is het doel van de nieuwe stichting.
Wij willen dit bereiken door het geven van adviezen,
wat in de praktijk vaak ^zal resulteren in het doorverwijzen naar één van de vele landelijke verenigingen of naar
overheidsdiensten. De ervaring van nog geen jaar bewijst
dat in de Kop van Noord-Holland, in Kennemerland en in

Adres tot wie men zich kan wenden:
Secretaris Stichting Pal tegen Verval, Reguliersgracht 13E
1017 LJ Amsterdam, telefoon: 020 - 256590.

Voorzitter: R. Sman, Lagedijk 88, 1544 BJ Zaandijk,
telefoon 075 - 28 43 88.
Secretaris: R. de Hoog, Zonnewijzerspad 8, 1509 BW Zaandam.
Penningmeester: 0. Benjamin, T. Slagterstraat l, 1551 CE
Westzaan.
Postgiro 74 28 99 ten name van: penningmeester "Vereniging Vrienden var. het Zaanse Huis", Westzaan.
Redactie "ANNO 1961": S. de Jong, M. van Leeuwen-Enklaar,
R. Brinkman en J. Tijmens. Redactie-adres: Van Ostadestraat 10, 1506 LA Zaandam

Verzending en administratie: Zonnewijzerspad 8, 150O
Zaandam

Ik hoop dat het bovenstaande een bevredigend antwoord is
op de terecht gestelde vraag in uw blad.
3. Schipper

