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VOORWOORD
ZAANSE HOUTEN PAKHUIZEN ONTDEKT ALS MONUMENT

De redacties van 'Anno 1961' en 'met Stoom ', hebben de mogelijk-
heid om samen opnieuw een themanummer te maken aangegrepen
om de laatste overgebleven Zaanse houten pakhuizen als belangrij-
ke bouwkundige en industriële monumenten voor het voetlicht te
brengen. Er zijn twee aanleidingen om nu met een dergelijk thema-
nummer te komen. Het pakhuis 'Vrede ' is overgebracht naar de
Zaanse Schans en gaat in 1994 het bezoekerscentrum van de Zaan-
se Schans vormen. Architect J.Schipper heeft namens M.B.T.Z. een
inventarisatie gemaakt van de overgebleven Zaanse houten pakhui-
zen. Zijn rapport is aangevuld met de gegevens van de houten pak-
huizen in de gemeente Wormerland, die al in 1985 op de provincia-
le monumentenlijst zijn geplaatst. De verzameling bouwkundige
gegevens die zijn rapport vergezellen, zijn nog nooit eerder gepu-
bliceerd. Daardoor wordt dit themanummer een gemakkelijk toe-
gankelijke bron van documentatie over de Zaanse pakhuizen. Van
de vele honderden houten pakhuizen zijn er nog weinig over. Een
snelle plaatsing op monumentenlijsten is noodzakelijk om dit
belangrijke bouwkundig en industriële erfgoed te behouden. De
kans is anders te groot dat het verlies aan pakhuizen nog steeds
door zal gaan.

Houtloodsen vormen een speciale categorie opslagplaatsen. Een
kwart eeuw geleden waren grote delen van Zaandam nog bebouwd
met deze houtloodsen. Met name het gebied dat nu 'Houtveld' heet,
stond vol met deze loodsen. Hoewel de windhoutzagerij in de
Zaanstreek er-eeuwen geleden begon, waren deze grote houtloodsen
onderdeel van complexen met stoomhoutzagerijen en schaverijen,
die vanaf het derde kwart van de negentiende eeuw de windhout-
zaagmolens gingen opvolgen. De capaciteit van de stoornzagerijen
was veel groter dan de windmolens. De mogelijkheid voor opslag
van ongezaagde stammen en balken, moest worden uitgebreid o.a.
door het graven van de nieuwe Zaandamse zeehaven in 1911 en de
opslag van produkten moest ook worden vergroot. Hoe de samen-
hang tussen windhoutzaagmolen en houtloodsen was, valt nog te
zien bij 'de Held Jozua ' en bij 'de Gekroonde Poelenburg'. Bij
deze laatste molen is een replica van een houtloods gebouwd. S. de
Jong laat zien hoe de grote houtloodsen waren gebouwd en hoe
hun ontwikkeling is geweest. Zijn verhaal maakt ook pijnlijk duide-
lijk dat er van de grote rijkdom aan houtloodsen die er is geweest,
nog maar weinig over is. Dit is een belangrijke reden om te zorgen
dat de loodsen die er nog zijn, worden behouden.

Op basis van een rapport van het 'Bureau Inventarisatie en Advies
Monumenten ' is de geschiedenis van het pakhuis 'Vrede ' beschre-
ven. Om het te behouden moest het Pakhuis naar de Zaanse Schans
worden verplaatst. Op de Zaanse Schans zijn al andere pakhuizen:
'De Lelie ' 'De Vrede ' uit Westzaan, 'De Bonte Kraai', 'De Bezem '
en het 'Vleethuis ' uit Koog aan de Zaan. Het pakhuis 'Vrede' uit
Zaandam gaat ingericht worden als bezoekerscentrum.

De artikelen van J. P.Bloem over de pakhuizen in Oost-Knollendam
en van G.J.Onrust over de Westzaanse pakhuizen geven aan wat de
functie van deze gebouwen in de loop van de eeuwen is geweest.
En het leert ons dat het verplaatsen van pakhuizen in de loop van
de eeuwen een heel gewone bezigheid was.

Ik sta wat nader stil bij de betekenis van pakhuizen voor de
geschiedenis van de Zaanstreek. De Zaanse houten huizen en de
molens zijn erkend als belangrijke monumenten. Hierbij horen ook
de pakhuizen. De techniek van de houtbouw is in de Zaanstreek ver
ontwikkeld. Het zou goed zijn om een systematisch onderzoek naar
de geschiedenis van de houtbouw in de Zaanstreek te doen. Wat
waren de begunstigende factoren? Natuurlijk de vele houtzaagmo-
lens die er werkten. En er was niet, zoals in de steden, een verbod
op houten huizen vanwege brandgevaar. Mogelijk ging er ook een

belangrijke invloed uit van de omvangrijke scheepsbouwsector in
de streek. De getrapte weeg van de pakhuizen lijkt sterk op de
overnaads gebouwde romp van schepen. Deze bouwwijze stamt
reeds uit de tijd van de Vikingen. Ook andere constructies in hou-
ten huizen en pakhuizen doen denken aan constructies die in sche-
pen in de zeventiende en achttiende eeuw worden aangetroffen.
Een gezamenlijk onderzoek van scheepsarcheologen en bouwhisto-
rici zou nieuw licht op dit vraagstuk kunnen werpen. De anonieme
dichter van de rijmkroniek 'De Saenlans Wassende Roos ' uit 1693
zag wel een relatie tussen houtbouw en scheepsbouw.
Het unieke karakter van de Zaanse houtbouw ligt o.a. in de enorme
schaal waarop van deze constructiewijze gebruik werd gemaakt.
De Zaanse industrie gebaseerd op windkracht, fungeerde in de
achttiende eeuw als een soort Europoort van Amsterdam. In de
Zaanse industrie werd uitsluitend gebruik gemaakt van hout als
constructiemateriaal. Elders werd meestal baksteen en natuursteen
gebruikt in de bouw van pre-industriële bedrijven, zoals in koren-
molens en watermolens. Aan het einde van de achttiende eeuw
werd in Engeland voor het eerst gietijzer gebruikt als constructie-
materiaal. In de Zaanstreek bleef men trouw aan het hout tot aan
de komst van de stoomfabrieken vanaf 1850. De Zaanse houtbouw
is van belang omdat zij een historisch-architectonische fase verte-
genwoordigt die vele eeuwen duurde. De Zaanse houten pakhuizen
zijn daarnaast ook belangrijke economisch-historische en indus-
triële artefacten.

In kringen van monumentenzorg wordt momenteel gediscussieerd
of Nederland voordrachten moet doen voor de werelderfgoedlijst
van de Unesco. Moet de lijst, waarop o.a. de Taj Mahal, de Boro-
budur, de Pyramiden van Gizeh en de Tower van London staan,
worden uitgebreid met het Paleis op de Dam en de St.Jan in 's-Her-
togenbosch? Er zijn anderen die naar specifiek Nederlandse zaken
zoeken zoals het windmolencomplex in Kinderdijk en de Hollandse
waterlinie. Ik zou een lans willen breken voor de Zaanstreek die als
een bakermat van de industrialisatie van Europa kan gelden. De
Zaanse molens en pakhuizen hebben nog te veel het odium van
schilderachtigheid. Dat is een belangrijke voorwaarde om toeris-
ten te trekken, maar nog belangrijker is hun economische-histo-
risch belang.

Rond het midden van de negentiende eeuw gingen trekschuit en
windmolen gelden als een spreekwoordelijke vorm van Hollandse
achterlijkheid. Dit soort opvattingen had waarschijnlijk vooral te
maken met mentale aanpassingsproblemen van Nederland aan ver-
anderde Europese verhoudingen. In ieder geval was de industriële
windmolen een innovatie die ruim drie eeuwen van economisch
belang is geweest en de trekschuit was een innovatie die het bijna
twee eeuwen heeft uitgehouden. De schaal waarop industriële acti-
viteit met windkracht is bedreven, is uniek geweest in de wereld en
te vergelijken met het historisch belang van de ontwikkeling van de
stoommachine en de ijzerindustrie in Shropshire in Engeland en de
ontwikkeling van de textielindustrie op waterkracht in de vallei van
de rivier de Derwent in Derbyshire en de stoomtextielindustrie in
Manchester en Lancaster.

Ik heb reeds eerder een pleidooi gehouden voor de aanstelling van
een streekhistoricus. De afgelopen jaren hebben er wel veel locaal
historische publicaties het licht gezien, maar er is weinig weten-
schappelijk verantwoord onderzoek gedaan. De kennis van de
geschiedenis van de streek is wel verbreed, maar amper verdiept.
Een streekhistoricus zou er toe kunnen bijdragen dat het inzicht in
de historische ontwikkeling verdiept wordt. Samen met de staf van
het Gemeentearchief en de staf van het toekomstig Zaans Museum
kan deze functionaris een belangrijke rol spelen bij het ontsluiten
van het Zaanse verleden. Het succes van de 'Encyclopedie van de
Zaanstreek' en van serie 'Ach Lieve tijd' laat zien dat de interesse
voor het Zaanse verleden volop aanwezig is. Nadere studie zou het
grote belang van de rol van de Zaanstreek in de geschiedenis van
bedrijf en techniek goed duidelijk kunnen maken.

Jur Kingma



ZAANSE PAKHUIZEN.
Van zuid naar noord door de Zaanstreek fietsend, kwam je voor de Tweede Wereldoorlog nog een
groot aantal beeldbepalende pakhuizen en pakhuiscomplexen tegen. Om te beginnen het kapitale
pakhuis 'Groningen', even ten noorden van de Wilhelminasluis, dan de reeks grote pakhuizen aan
beide zijden van de Mallegatsloot, vervolgens de veempakhuizen op de Hemmes, de aaneengeslo-
ten reeks pakhuizen op de Dijk tussen Zaandijk en Wormerveer en tenslotte de indrukwekkende rij
pakhuizen 'Bergen, Schepel, Maas, en Waal' aan de Veerdijk te Warmer. Nu, een halve eeuw later,
zijn de meesten afgebroken of verbrand en rest ons slechts een fractie van het aantal pakhuizen dat
in 1940 nog aanwezig was. Tussen de groene houten huizen, met hun pittige witgeverfde kozijnen
en windveren en de molens met hun kleurige zeilen, vielen de donkere pakhuizen weinig op. Alles
was zwart geteerd; niet alleen de getrapte wegen, maar ook de deuren, ramen, kozijnen, windve-
ren. Voor de Tweede Wereldoorlog beantwoordden ze nog geheel aan hun doel, de opslag van han-
delsgoederen. Voor het na-oorlogse gebruik met behulp van heftrucks waren ze echter niet
geschikt. Voor de meeste pakhuizen betekende dit het einde van hun bestaan. Nu, aan het einde van
de 20-ste eeuw, moeten wij de trieste balans opmaken en terugblikkend naar het verleden, ons
bezinnen op het behoud van deze karakteristieke panden, waarin de industriële- en handelsactivi-
teiten van onze voorouders plaatsvonden.

J. Schipper

PAKHUIZEN ALS INTEGREREND ONDER-
DEEL VAN DE MOLENNIJVERHEID.

Voor een vlotte arbeidsgang in de molens
was het noodzakelijk dat de ruwe grond-
stoffen, nadat ze per schip waren aange-

voerd, in de onmiddellijke nabijheid van de
maal werktuigen in het molenlij f werden opge-
slagen. Na de bewerking moest het afgewerkte
produkt tijdelijk naast de werkruimte worden
opgeslagen. Elke molen beschikte daartoe over
een bergschuur, waarin de ruwe grondstoffen
en het afgewerkte produkt gescheiden werden
weggezet. In verband met stormen en ijsgang
lag de aanvoer van hout, granen en potas uit de
Oostzeelanden gedurende het najaar en de win-
ter geheel stil. Ook de aanvoer van specerijen
en rijst uit het Verre Oosten kon door de moes-
sonwinden alleen in de zomer plaatsvinden. Als
gevolg hiervan waren pakhuizen nodig voor de
tijdelijke opslag van allerlei ruwe grondstoffen,
zoals granen, oliehoudende zaden, specerijen,
cacaobonen, tabak, potas, verfhout, krijt en
ruwe aardverven. Ook de opslagcapaciteit voor
de afgewerkte produkten in de molenschuren
was beperkt, zodat tevens voor deze waren aan-
vullende bergruimte, vooral tijdens de winter-

maanden, nodig was.
De pakhuizen vervulden aldus een zeer belang-
rijke, zo niet cruciale rol in het geheel van de
Zaanse molennijverheid. Zonder voldoende
beschikbare opslagruimte, was de Zaanstreek
niet uitgegroeid tot het grootste Nederlandse
industriegebied in de 17e- en 18e eeuw.
Doordat de pakhuizen functioneel een andere
vestigingsplaats hadden dan de molens, is lange
tijd hun onmisbare rol in de industriële produk-
tie niet onderkend.
Hun cultuurhistorische waarde is pas na de
Tweede Wereldoorlog voor iedereen duidelij k
geworden. Als gevolg hiervan werden zeven
pakhuizen naar de Zaanse Schans overgeplaatst.
Op de hier afgedrukte vereenvoudigde molen-
kaart, waarop slechts 700 van de cica 1000
Zaanse molens konden worden aangegeven, is
te zien dat de molens voornamelijk in de pol-
ders ten westen en ten oosten van de Zaan ston-
den en wel langs de oost-west lopende sloten.
Vanaf Zaandijk in noordelijke richting lagen
zeer veel molens langs de beide oevers van de
Zaan. In Zaandam en Koog aan de Zaan ston-
den slechts enkele molens aan de Zaan. De
meeste buitendijkse gronden werden hier in de
17e- en 18e eeuw in beslag genomen door

Schepel, Maas en
Waal te Wormer
(foto Henk van 't Loo)



éénbeukig pakhuis

(de pakhuistekeningen
zijn schaal 1:400)

woonbebouwing, scheepswerven en pakhuizen.
De pakhuizen stonden gewoonlijk langs de
Zaan en langs de hiervoor genoemde oost-west
gerichte poldersloten, meestal echter in de
nabijheid van de sluizen, die toegang tot de
Zaan gaven. Door deze ligging was een snelle
aan- en afvoer van de goederen van en naar
elders gewaarborgd.

In de tweede helft van de 19e eeuw, toen Wor-
merveer en Wormer het voortouw namen bij de
toepassing van stoom als krachtbron, werd
langs de Zaanweg te Wormerveer een reeks
grotere pakhuizen gebouwd; nog steeds geheel
van hout, maar met een stenen voorgevel. In
deze periode werden de vele pelmolens in Wor-
merveer en Wormer vervangen door de bekende
reeks stenen rijst- en gortpellerijen op de ooste-
lijke oever van de Zaan, op het grondgebied van
de gemeente Wormerland In deze fabrieken
waren de bovenste verdiepingen bestemd voor
de opslag van granen en rijst, zodat hiervoor
geen afzonderlijke pakhuizen werden gebouwd.

Toen na 1901 de bouw van houten panden in
Nederland werd verboden, werden desondanks
ook na deze datum nog vele houten pakhuizen
gebouwd, waarvoor dan ontheffing door Burge-
meester en Wethouders werd verleend. Voor de
opslag van de grote hoeveelheden aangevoerde
granen hadden de bestaande graanpakhuizen nu
te weinig capaciteit. In de periode 1912 tot
1940 werd daarvoor in de Zaanstreek een groot
aantal silo's van gewapend beton voor de
opslag van dergelijke grondstoffen opgetrokken.

VORM EN AFMETING VAN DE HOUTEN
PAKHUIZEN

De verlangde opslagcapaciteit was bepa-
lend voor de vorm en de afmetingen van
de pakhuizen, die in de loop van drie

eeuwen in de Zaanstreek werden gebouwd. De
behoefte aan berging nam, ondanks oorlogen en
recessies, gestadig toe, om in het laatste kwart
van de 19e eeuw explosief te stijgen, zodanig
dat hout als constructie-materiaal niet langer
toereikend was en dit vervangen werd door
ijzer en gewapend beton. Nauw samenhangend
met de wijze waarop in de streek houten wonin-
gen en boerderijen werden opgetrokken, zijn in
de pakhuisbouw de volgende typen te onder-
scheiden:
a. éénbeukige pakhuizen"
b. tweebeukige pakhuizen
c. driebeukige pakhuizen
d. vier-en vijfbeukige pakhuizen

Elk type komt voor, zowel met een enkele bouw-
laag, als met twee of meer bouwlagen. Behalve
de breedte en de hoogte was ook de lengte van
de pakhuizen bepalend voor de opslagcapaci-
teit. Vaak ook was de lengte afhankelijk van de
aard van de goederen of van de daarin uit te
oefenen werkzaamheden. Vooral de droogschu-

EENVOUOIGE MOLENKAART

ren voor hout en papier, alsmede de lijnbanen
van de touwslagerijen hadden een zeer grote
lengte.

Het éénbeukige pakhuis
Dit type, dat slechts een bescheiden opslagcapa-
citeit had, heeft zich desondanks gedurende drie
eeuwen gehandhaafd. Tot dit type behoort
onder andere het pakhuis 'Archangel', vroeger
staande aan het Noordeinde 65 te Wormerveer,
daarna overgeplaatst naar Nauerna en voorko-
mend op de provinciale monumentenlijst. Dit
pand bestaat slechts uit een enkele bouwlaag en
een zolder. De pakhuizen 'Asia' en 'Gouda'
bestaan echter uit twéé bouwlagen en een zol-
der, terwijl het pakhuis 'De Ruiter' later met
een bouwlaag is verhoogd tot drie lagen. Ter
vergroting van het vloeroppervlak werden der-
gelijke één-beukige pakhuizen vaak uitgebreid
met een aflegering aan één van de zijden, zoals
de pakhuizen 'Asia' en 'De Tulp'. Van deze
éénbeukige pakhuizen zullen er in de loop der
eeuwen zeer vele zijn geweest. Dergelijke een-
voudige houten gebouwen werden tevens veel-
vuldig gebruikt voor het uitoefenen van de tal-
loze ambachten in de streek, bijvoorbeeld ten
behoeve van timmerlieden, scheepsbouwers,
kuipers, draaiers, huisschilders en dergelijken.
Ook de lijnbanen, waarin de garens tot touw
werden geslagen en waarvan de grootste zelfs
een lengte had van 350 meter, waren éénbeuki-
ge gebouwen. De garens werden van hennep
gesponnen, gewoonlijk buiten onder beschut-
ting van een laan van vruchtbomen. ( zie de
afbeelding op blz. 199 in de Encyclopedie v.d.
Zaanstreek). In de streek hebben zes lijnbanen
gestaan, twee in het Westzijder- en vier in het
Oostzijderveld2»



Het tweebeukige pakhuis
Van dit type pakhuis zijn er een tiental overge-
bleven. De meesten van deze brede panden
bestaan slechts uit één enkele bouwlaag met een
zolder. De overigen hebben één of twee bouw-
lagen meer.

Het driebeukige pakhuis
Het driebeukige pakhuis behoort met het één-
beukige pakhuis tot de oudste typen. Dit geldt
voor de pakhuizen 'Jagerslust', 'Zeeman', 'De
Lelie', de klompenmakerij 'De Vrede' en
'Koningsbergen'. Deze bestaan uit een brede
middenbeuk en twee lagere zijbeuken met lesse-
naarsdaken. Alleen de middenbeuk heeft een
zolder en een vliering.
Het driebeukige pakhuis 'De Zeug' is in feite
een stenen pand met een inwendig houtskelet.
Gezien het steenverband dateert het uit de l Te-
begin 18e eeuw. Dit enorme pand heeft twee
bouwlagen, een zolder en een vliering. De beide
andere driebeukige pakhuizen, 'De Dissel' en
'Purmerend', beiden te Wormerveer, dateren
waarschijnlijk uit de vorige eeuw. De afmetin-
gen van de skeletdelen zijn geringer dan die van
de overige panden, tevens ontbreken de korbelen
aan de standvinken. Beide pakhuizen bestaan
uit twee bouwlagen, een zolder en een vliering.

Het vierbeukige pakhuis
Van de beide vierbeukige pakhuizen is het pak-
huis 'Vrede' te Zaandam ongetwijfeld het oud-
ste. Gezien het zware houtskelet en de steile
kap dateert het uit het begin van de 18e eeuw,
ca. 1721 -1731. Het pand bestaat uit één bouw-
laag, twee zolders en een vliering. Het andere
vierbeukige pakhuis 'Amsterdam' te Wormer-
veer is van oorsprong een hoog driebeukig pand,
dat in 1884 met een brede beuk is vergroot. Het
pand kreeg daarbij een nieuwe kap en een stenen
voorgevel.

Het vijfbeukige pakhuis
Het is bijzonder te betreuren, dat enige jaren
geleden het pakhuis 'De Zwarte Rave', Ameland
26 te Zaandam, is gesloopt. Gelegen aan de
zuidkant van de Mallegatsloot, behoorde het met
een aantal andere grote pakhuizen aan beide
zijden van deze toevoerweg te water tot het
Westzijderveld, tot een complex van handels-
pakhuizen, zoals nergens in de Zaanstreek
bestond. Het pakhuis 'De Zwarte Rave' kwam
qua type overeen met het nog aanwezige pak-
huis 'Vrede', maar was aanmerkelijk breder.
Ook de opbouw van het houtskelet was anders.
De balklaag van de eerste zolder vormde name-
lijk met de eerste en de vierde standvink een
ankerbalkconstructie. Ter vergelijking is een
opmetingstekening van dit pakhuis afgebeeld.

De kaats
Een kaats is een gebouw-type dat reeds in de
16e eeuw werd vermeld. Boekenoogen releveert
namelijk in zijn 'De Zaanse Volkstaal', blz.176,
hetgeen de notaris E.D.A.Valcoogh in zijn Cro-

nycke van de Sype, 1599, vermeldt over de
klacht van de dijkwerkers aldaar: "In arme hut-
kens moeten wij slapen, in onsen kaets is soo
weynich te freten".
Een kaats is een schuur zonder zolder, gedekt
met een lessenaarsdak. De ondersteunende hout-
constructie bestaat slechts uit een aantal jukken,
waarvan de dakliggers onder een betrekkelijk
flauwe helling, door middel van zwiepingen aan
de stijlen zijn verbonden. Een zwieping is een
schoor, die niet met pen en gat maar met loeven
aan de liggers en stijlen is verbonden. De con-
structie van een kaats vereiste daarom weinig
vakmanschap.

Ook in de daarop volgende eeuwen werden
kaatsen gebouwd en in notarisprotocollen
genoemd. In de Verpondingsregisters van 1731
worden voor Oost- en Westzaandam respectie-
velijk 7 en 10 kaatsen vermeld, tegenover 137
pakhuizen in geheel Zaandam. De kaatsen
vormden dus slechts een gering percentage van
het totale aantal pakhuizen. Hun opslagcapaci-
teit zal gering zijn geweest, omdat ook de huur-
waarde slechts 10-20 gulden per jaar was. De
gemiddelde jaarhuur van een pakhuis bedroeg
ruim 80 gulden.

Kaatsen waren dus eenvoudig gebouwde goed-
kope pakhuizen. Op het ogenblik bestaat deze
bouwvorm uitsluitend nog voor kleine berg-
schuurtjes. In de tuin van het Zaans Uurwerk
Museum, Kal verringdijk 3, is een dergelijk
schuurtje in de vorm van een kaats te vinden. In
de 18e- en 19e eeuw werden echter ook grotere
achterhuizen van woningen, waarin zich bergin-
gen en zomerkeukens bevonden, in de vorm van
een kaats gebouwd. Afbeeldingen van kaatsen
zijn zeldzaam. Ze komen o.a. voor in 'De Zaan-
streek belicht' op blz. 24 en 34 en in het 'Zaans
Kaikboek' op blz. 43 en 57.

DE CONSTRUCTIE VAN DE HOUTEN
PAKHUIZEN.

Constructief bestaan de houten pakhuizen
uit een aantal jukken of gebinten,
geplaatst op een onderlinge afstand van

120-150 cm, waartegen de vloeren, de wanden
en het dakbeschot zijn aangebracht. Elk juk is
samengesteld uit een zolderbalk, steunende op
twee muurstijlen, en zoals bij meerbeukige pak-
huizen op één of meer tussenstijlen, standvin-
ken genoemd. Zolderbalk, muurstijlen en stand-
vinken zijn onderling verstevigd door rechte
korbelen. In dit verband kan opgemerkt worden,
dat in Zaanse woonhuizen deze korbelen altijd
licht gebogen zijn, danwei in de woonvertrek-
ken versierd werden door ze in de vorm van een
zwanehals uit te zagen.
Meerdere verdiepingen in een pakhuis werden
gerealiseerd door dergelijke jukken op elkaar te
plaatsen. Pas in de 19e eeuw werd deze traditio-
nele constructie vervangen door doorlopende

2 beukig pakhuis
'Wildeboer'

3 beukige pakhui-
zen 'De Dissel'

'Jagerslust'

4 beukige pakhui-
zen ' Vrede'
'De Bonte Kieft'

afgebroken pakhuis
'De Zwarte Rave'

Ameland 32, Zaan-
dam (5 beukig)

kaats



Getrapte weeg
(foto Henk van 't Loo)

muurstijlen. Op elk juk werd een kapspant
geplaatst, rustende op een voetgording of
'wurmt'. Ter hoogte van de vliering en in de
nok zijn de spanten door gordingen gekoppeld.
Ter ondersteuning van het dakbeschot bevinden
zich vaak tussen de spanten lichtere gordingen
(op hun plat).
De kappen van alle Zaanse schuren, met uitzon-
dering van de droogschuren, zijn beschoten, dat
wil zeggen dat ze voorzien zijn van verticaal
dakbeschot. Daardoor waren deze daken water-
dicht, hetgeen noodzakelijk was ter bescherming
van de daaronder opgeslagen goederen.
In het artikel 'Het Zaandammer dak' in het blad
'Anno 1961', april 1991-117, heeft schrijver
dezes geconstateerd dat alle Zaanse woonhuizen
sedert het begin van de 17e eeuw voorzien
waren van beschoten daken. Dit in tegenstelling
tot hetgeen in den lande gebruikelijk was.
Elders maakte men altijd bepaald niet water-
dichte onbeschoten sporenkappen. Dit was zelfs
het geval bij de uit een ruime beurs gebouwde

Amsterdamse grachtenpanden en Amsterdamse
pakhuizen. Alleen enkele zeer belangrijke
opslagruimten in Amsterdam, zoals 'het Oost-
Indisch Huis' (specerijen) en 'het Arsenaal' (turf)
waren voorzien van beschoten kappen. Wellicht
was het in ruime mate beschikbaar zijn van hout
de reden, dat in de Zaanstreek alle bouwwerken
deze kostbare beschoten daken bezaten.

De vloerconstructie van de pakhuizen bestaat
uit brede grenen delen, steunende op vloerbal-
ken, die meestal halverwege opgevangen wor-
den door een onderslagbalk of 'doorslag'; een
in de lengterichting van het pand lopende zware

balk. Al deze balken liggen op hun plat. Een
beter inzicht in de sterkte van balken ontstond
pas in de 19e eeuw, waarna dergelijke balken
steeds op hun kant werden gelegd.

Het gewicht van het pand en die van de opge-
slagen goederen werd via vloeren, balken en
gemetselde poeren, overgebracht naar de paal-
fundering. De van gele Friese klinkers gemet-
selde poeren rustten op een fundering van een
groot aantal korte heipalen van 5-7 meter,
gewoonlijk geheid binnen een in de grond aan-
gebrachte ton. Het is opmerkelijk, dat deze vrij
primitieve constructie voldoende draagkracht
oplevert, daar geen van de nog aanwezige pak-
huizen verzakkingsverschijnselen vertoont, het-
geen van vele Amsterdamse grachtenpanden en
pakhuizen niet gezegd kan worden.

De wanden van de pakhuizen waren aan de bui-
tenzijde bekleed met zogenaamde 'getrapte
weeg'. Dit zijn grenen delen, 2,5-3 cm dik en
ca 30 cm breed, die met een overlap van 5 cm
tegen de muurstijlen werden aangebracht. Op de
langsnaden sloten ze door een speciale vernage-
ling luchtdicht op elkaar aan. Dit was noodza-
kelijk om te beletten, dat bijvoorbeeld het zeer
fijne koolzaad door deze naden naar buiten viel.
Nadat een geteerde hennepdraad tussen de naad
was gelegd, werd van binnenuit een taaie nagel
(gesmede spijker) door de overlapping gesla-
gen. Deze werd aan de buitenzijde omgeslagen,
zodanig dat deze als een vishaak weer in het
hout drong. Een dergelijke bewerking werd
'naaien' genoemd en was afkomstig van de
Middeleeuwse manier van het aanbrengen van
een scheepshuid,
Deze bestond namelijk uit overnaadse planken.
Voor zover hier te lande is na te gaan, werden
deze overnaadse huidplanken door spijkers of
klinknagels zo waterdicht mogelijk op elkaar
aangebracht. Dit was reeds het geval met de
bekende Vikingschepen. Het is echter denkbaar
dat in een daaraan vooraf gaande periode de
huidplanken inderdaad met de taaie wortels van
een denneboom aan elkaar werden 'genaaid'.

De wanden van de pakhuizen waren vrijwel
raamloos. Een enkele maal, zoals bij voorbeeld
bij het pakhuis 'Asia' werden ramen aange-
bracht voor verlichting van een kantoor. De
schuren van molens en de werkplaatsen van
ambachtslieden waren daarentegen wel van de
nodige ramen voorzien.
Aan de ventilatie van de pakhuizen moest grote
aandacht worden besteed om broei van de opge-
slagen goederen te voorkomen. In de langs- en
kopwanden werden daartoe smalle luiken aan-
gebracht, strokende met de beplanking van de
wanden. Ze waren aan de bovenzijde afgehan-
gen en konden met getande stokken worden
opengezet. In gesloten stand werden ze vastgezet
met kromme wiggen, 'komkommers' genoemd.
De buitenwanden van de pakhuizen, met inbe-
grip van de waterborden, windveren, deuren,



luiken, kozijnen en ramen, kortom al het hout-
werk werd geteerd. Dit geschiedde met bruine
Stockholmer teer; sinds de 19e eeuw echter met
zwarte koolteer. Daar waar pakhuizen in de
woonbebouwing lagen, werden de windveren en
waterborden gewoonlijk groen geschilderd.

Evenals bij de molens had ook elk pakhuis een
naam; dit ter oriëntering van de beurtschippers.

VERSCHILLENDE SOORTEN PAKHUIZEN,
ONDERSCHEIDEN NAAR HET GEBRUIK

De uiteenlopende eisen, die de opslag van
de ruwe grondstoffen of de afgewerkte
produkten aan de pakhuizen stelden,

leidden er toe, dat voor specifieke produkten
afzonderlijke pakhuizen werden opgetrokken.
Dit gold tevens voor de pakhuizen en schuren,
waarin een deel van het produktieproces, zoals
het drogen van hout, papier, krijt en dergelijke,
plaatsvond. Door economische oorzaken wijzig-
de het gebruiksdoel van vele pakhuizen zich in
de loop der tijden soms vele malen, hetgeen
blijkt uit vergelijking van de gegevens in de
zogenaamde 'Pakhuisboeken voor de Zaan-
streek van de Amsterdamse assuradeuren' uit de
jaren 1879, 1905 en 1910.
Ondanks deze vele wisselingen kunnen de vol-
gende soorten pakhuizen worden onderschei-
den:

1. Graan- en zaadpakhuizen.
2. Oliebakpakhuizen.
3. Kaaspakhuizen.
4. Papierpakhuizen.
5. Stijfselpakhuizen
6. Vleethuizen
7. Veempakhuizen
8. Droogschuren voor hout, krijt enzovoort.

Graan- en zaadpakhuizen
Van de door Zaanse graanhandelaren uit de
Oostzeelanden rechtstreeks of via de Amster-
damse graanbeurs aangekochte tarwe en gerst,
was de tarwe deels bestemd voor de zeer
belangrijke scheepsbeschuitbakkerijen in Wor-
mer en Jisp en voor de vele stijfselmakerijen in
de streek, daarnaast voor de handel in den lan-
de. De gerst werd in de pelmolens verwerkt tot
gort, het volksvoedsel in de 17e-, 18e- en 19e
eeuw. Uit dezelfde Oostzeelanden werd het lijn-
en hennepzaad betrokken, terwijl het raap- of
koolzaad voornamelijk uit Vlaanderen en Oost-
Friesland werd aangevoerd.
In de pakhuizen moesten deze granen en zaden
los gestort worden opgeslagen in zogenaamde
karen, kleine compartimenten met lage houten
of stenen wandjes, waarin het om broei te voor-
komen regelmatig met de schop moest worden
omgezet. Het in zakken aangevoerde graan
werd door zaadsjouwers via steile ladders naar
hoger gelegen verdiepingen gebracht en daar in
de karen gestort. De afvoer van de granen en

Ojsen

zaden liet men aan de zwaartekracht over. Door
in de vloeren aangebrachte schuif!uikj es liet
men het graan naar beneden stromen, om het
daar in zakken op te vangen voor vervoer naar
elders of om het in de naastgelegen molen te
verwerken. De belasting op de houten vloeren
kon hoog oplopen. Om het te sterk doorbuigen
van de vloerbalken te voorkomen, werden hal-
verwege de stijlen en standvinken, tussen de
vloer- en zolderbalken houten stutten geplaatst,
passende in een lichte uitholling van een houten
slof tegen de zolderbalk.

Oliebakpakhuizen
De eindprodukten van de oliemolens, de lijnolie
en de raapolie, werden tijdelijk opgeslagen in
ronde of vierkante oliebakken 3). Dit waren
gemetselde kelders, aangebracht onder de pak-
huizen of molenschuren, ongeveer 150 cm diep.
Meestal was de houten pakhuisvloer over de
kelders doorgetrokken en waren deze alleen
bereikbaar via een vloerluik. Een enkele maal
stak de bovenkant van de keldermuren ongeveer
een halve meter boven de vloer uit. Door mid-
del van houten pompen werd de olie in vaten
overgebracht. De verdiepingvloeren van de Olie-
bakpakhuizen werden gewoonlijk voor de
opslag van oliehoudende zaden gebruikt. In de
zijwanden van deze schuren waren de gebruike-
lijke ventilatieluiken aangebracht.

Kaaspakhuizen
Deze pakhuizen waren eigendom van handela-
ren, die de kaas opkochten van kazende veeboe-
ren in de streek. Reeds in de 17e eeuw was de
kaashandel zeer belangrijk en zou dit in de 18e

Ventilatieluiken
(tekening S. de Jong)



De Schoolmeester te
Koog aan de Zaan
met dubbele ventila-
tie luiken
(foto Henk van t Loo)

Stijfselhuizen aan de
Oostzijde te Zaandam
vóór 1900
(foto Gemeente
Archief Zaanstad

en 19e eeuw blijven, doordat de handelaren zich
tevens op de export naar de omringende landen
waren gaan toeleggen. In 1716 waren er in Wor-
merveer al 21 kaaskopers gevestigd, allen
doopsgezind. De handel concentreerde zich in
dit dorp, waar tot 1882 een waag gevestigd was.
In de kaaspakhuizen werden de kazen gelagerd
op stellingen waar tussen smalle looppaden. De
jonge kazen moesten namelijk regelmatig
gekeerd worden. De oude kazen dienden, voor-
dat ze verkocht werden, van schimmel te worden
ontdaan. De drie nog overgebleven kaaspak-
huizen bevinden zich alle in Wormerveer. De
pakhuizen 'De Dissel' en 'Gouda', gelegen aan
de Zaanweg, respectievelijk no.13 en 19, dateren
uit 1785 en 1699(7). Aan de standvinken van
deze 18e eeuwse pakhuizen ontbreken de korbe-
len. Het derde kaaspakhuis in Wormerveer,
het pakhuis 'Purmerend' is gelegen aan de
Sluissloot in het Guisveld, echter op korte afstand
van de sluis, die toegang tot de Zaan gaf. Dit
enorme pakhuis, bestaande uit twee bouwlagen
en twee zolders, dateert tevens uit de 18e eeuw.
In het overigens sterk verbouwde interieur is de

plaats van de tussenstijlen, waar-aan de kaas-
stellingen waren bevestigd, nog duidelijk zicht-
baar.

Papierpakhuizen
De papierfabricage was een zeer arbeidsinten-
sief proces, dat veel ruimte vroeg in de molen,
maar meer nog in de lange droogloodsen. Ook
buiten de molen was veel ruimte nodig voor de
aanleg van grote waterreservoirs voor de opslag
van helder water vereist voor het vervaardigen
van wit schrijfpapier. Van de 60 papiermolens
waren de meesten in het Westzijderveld en het
Guisveld gelegen; 13 in Zaandijk, 10 in West-
zaan, 8 in Koog en Wormerveer en 7 in West-
zaandam. Van al deze molens is slechts de
molen 'De Schoolmeester' te Westzaan nog
aanwezig en in bedrijf. In de lange droogloods
is de noodzakelijke dwarsventilatie mogelijk
gemaakt, door de in de beide langswanden aan-
gebrachte luiken; twee hoog boven elkaar.

Stijfselpakhuizen
Helaas is geen van de vele Stijfselpakhuizen, die
er ooit geweest zijn, meer aanwezig. Het stijf-
selmaken werd reeds in de 17e eeuw in de
Zaanstreek beoefend. In de 17e eeuw was de
Zaanstreek internationaal de voornaamste leve-
rancier van stijfsel, ten behoeve van het stijven
van linnen kleding, molenkragen en kanten. Tot
1880 werd het maken van stijfsel van tarwe in
kleinbedrijf uitgevoerd. Daarna ontstond de
fabriekmatige produktie van maisstijfsel. De
Stijfselhuizen bestonden gewoonlijk uit een
beganegrond waar de produktie plaatsvond en
een verdieping, waar de blokken stijfsel werden
gedroogd. De buitenwanden van deze verdie-
pingen bestonden geheel uit houten luiken, die
afgehangen aan de onderzijde, naar buiten toe
open vielen.
Gezien de stank, die bij het stijfselmaken vrij
kwam, werden dergelijke bedrijven zo veel
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mogelijk uit de bebouwde kom
geweerd. Het bijprodukt, de 'stijfsel-
drank', bevatte nog zoveel voedings-
stoffen, dat boeren in de omgeving
hierdoor zeer lucratief varkens konden vet-
mesten. Vaak bezat de eigenaar van een
stijfselhuis tevens een varkensmesterij 4).

Vleethuizen
De Zaanstreek was in de 18e eeuw de voor-
naamste haven, waar walvisvaarders werden
uitgereed. De walvisvaart was een risicovol sei-
zoenbedrij f. De vangstresultaten waren zeer
wisselend en er waren veel gevaren voor schip
en bemanning. In de 18e eeuw werd de traan
niet meer op Spitsbergen of op Jan Mayen
gekookt, maar werd het spek naar Nederland
verscheept om in de Zaanssreek tot traan ver-
werkt te worden. In verband met de stank die de
traankokerijen verspreidden, stonden deze
steeds buiten de bebouwde kom. Daar de
omvangrijke hoeveelheid gereedschap van een
walvisvaarder, zoals harpoenen, spekmessen,
bijlen, roeiboten en tuigage, de 'vleet'
genoemd, buiten het jachtseizoen voor de rest
van het jaar zorgvuldig opgeborgen moest wor-
den, werden deze zaken in een zogenaamd
vleethuis opgeslagen.
Het enige nog in de streek aanwezige vleethuis,
Hoogstraat 46 te Koog aan de Zaan, kon helaas
wegens de slechte staat waarin het verkeerde,
in 1965 niet naar de Zaanse Schans worden
overgeplaatst, maar moest daar worden gerecon-
strueerd.
Het betreffende vleethuis bestaat uit twee
bouwlagen met een kap. Op de beganegrond is
een overluiving aangebracht om tuigage buiten
te laten drogen. Dergelijke overluivingen komen
voornamelijk in de Zaanstreek voor aan woon-
huizen ter verhoging van het woongenot. Ook
deze vleethuizen waren van ventilatieluiken in
de langsgevels voorzien.

Veempakhuizen
De Zaanse handel vormde met de nijverheid een
twee-eenheid. De meeste moleneigenaars, gaan-
dehouders genoemd, bezaten veelal door aan-
koop of door vererving zogenaamde 'parten' in
andere molentrafieken of handelsondernemin-
gen. Meestal waren deze in handen van familie-
leden of geloofsgenoten. Dergelijke 'partenre-
derijen' kwamen in alle takken van de Zaanse
nijverheid voor, echter in het bijzonder bij risi-
covolle ondernemingen zoals de walvisvaart of
bij zeer kapitaalsintensieve bedrijven zoals de
papierindustrie.

Wanneer bijvoorbeeld de eigenaar van enkele
paltrokmolens tevens in olie en graan handelde
en voor deze goederen opslagruimte behoefde,
huurde hij deze in een veempakhuis voor korte-
re of langere tijd. Hoewel deze veempakhuizen
al in de 17e- en 18e eeuw een integrerend deel
van de Zaanse nijverheid en handel uitmaakten,
ontstond in het begin van de 19e eeuw een con-

Ys Boom
Sloeps Riem
Walvis Lens
Walvis Harpoen
Fnits
Staart en Baart Mes
Walrus Lens
Mes op de Vis
S trant Snyers Mes
Achter bank Mes
Piekeniers Haak
. Malle mokx Haak
Kap Mes
Sloeps Kap Mes
Sley ofgroote Houten Hamer
Serdua of Mik
Pikker
Baart Byl
Spooren

. Baart Anker en d'Klauwen
Neus Haak
Baart Beytel
Hant of Spek Haakje

centratie van veempakhuizen in eigendom van
de familie de Boer op het schiereiland de Hem-
mes bij de buurtschap Het Kalf. In de loop van
de eeuw groeide deze onderneming, centraal in
de Zaanstreek gelegen, uit tot het omvangrijke
veem- en factorbedrijf 'Zaans Veem'. Door ver-
plaatsing van het bedrijf naar Zaandam nabij het
Noordzeekanaal is helaas van dit complex van
veempakhuizen niets meer aanwezig.

Hoogstwaarschijnlijk werden in vroeger eeuwen
geen pakhuizen speciaal voor het veembedrij f
gebouwd, maar werden reeds aanwezige pak-
huizen voor dit doel bestemd. Zij hebben daar-
om geen specifieke vorm of indeling. Pas in
deze eeuw werden zeer grote loodsen door het
Zaans Veem op de Hemmes voor de tijdelijke
opslag van handelsgoederen gebouwd.

DROOGSCHUREN VOOR HOUT EN KRIJT

Houtloodsen

De droogschuren ten behoeve van de
houtzagerij, de oudste Zaanse industrie,
gegroepeerd rond de tientallen houtzaag-

molens, bepaalden reeds in de 17e eeuw het
landschap in de polders ter weerszijden van de
Zaan. Ook na de overgang van wind op stoom
bleef deze industrie voornamelijk in het West-
zij derveld bij Zaandam geconcentreerd. In het



einde van de 19e eeuw toen de aanvoer van
gezaagd hout in omvang de produktie van de
eigen zagerijen vele malen overvleugelden,
werden in het Westzijderveld en op het Eiland
in de Voorzaan zeer grote houtloodsen
gebouwd. Zowel de houtindustrie in het West-
zijderveld als op het Eiland heeft in de 80-er
jaren het veld moeten ruimen voor de stadsuit-
breiding.
Alleen de uit 1719 daterende paltrokmolen 'De
Held Jozua' te Zaandam, die zich nu in verval-
len staat temidden van een moderne woonwijk
bevindt, is nog omringd door de oorspronkelijke
houtloodsen.

Krijtloodsen
De ruwe grondstof krijt wordt zowel uit Enge-
land als uit Frankrijk ingevoerd in de vorm van
onregelmatige brokken, ter grootte van circa 30-
50 cm. Omdat het vermalen van deze brokken
tot poeder alleen mogelijk is als ze geheel droog
zijn, moeten ze vooraf zorgvuldig worden
gedroogd. Alle 50 verfmolens die ooit in de
streek aanwezig waren, beschikten over zo'n
loods voor het op een natuurlijke wijze drogen
van krijt. De wanden van dergelijke loodsen
bestonden aan alle zijden uit houten luiken, die
open gezet konden worden om de noodzakelijke
dwarsventilatie bij elke windrichting mogelijk
te maken. Daarbij onderscheidde men twee
soorten luiken. Bij de ene soort bestonden de
wanden uit twee rijen luiken boven elkaar, die
respectievelijk aan de onderzijde en aan de
bovenzijde naar buiten open vielen. Bij de
andere soort waren de luiken even hoog als de
wanden en vielen aan de bovenzijde naar buiten
toe open.
In het voorjaar van 1992 is naast de verfmolen
'De Kat' aan de Kal verringdijk een kleine
droogloods van dit laatste type gebouwd. Het is
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gereconstrueerd naar oude foto's van overeen-
komstige loodsjes bij de overigens verdwenen
verfmolens 'De Krab' en 'De Krijthengst'.

BOUWJAAR EN AANTAL VAN DE HOU-
TEN PAKHUIZEN.

Het bouwjaar van de uit de 17e-,18e- en
19e eeuw daterende pakhuizen en schu-
ren, is zonder uitgebreid onderzoek in de

Maatboeken, de Veilboeken en de Verpondings-
registers van de verschillende dorpen niet te
achterhalen.Slechts de Notarisprotocollen zijn
door schrijver dezes geraadpleegd. De vroegste
vermelding van een pakhuis dateert uit 1695.
Het ontbreken van eerdere vermeldingen is in
tegenstelling tot de kennis omtrent het wel en
wee van de windmolens. Hiervan ligt het bouw-
jaar gewoonlijk vast doordat in het betreffende
jaar per windbrief het windrecht door de Staten
van Holland en Westfriesland werd verleend.
Het einde van de molen stond eveneens te boek.
Molenbranden werden namelijk opgetekend in
de Brandkronieken, terwijl in de boeken van de
Onderling Assurantie Compagnieën de afbraak
van de molen werd vastgelegd. Het ontbreken
van gegevens over pakhuizen in de 17e eeuw
kan wellicht veroorzaakt zijn doordat Amster-
damse kooplieden, die hun goederen in de
Zaanstreek lieten bewerken, deze goederen
opsloegen op hun eigen zolder of in de toen
reeds in Amsterdam aanwezige pakhuizen. De
bouw van pakhuizen in de Zaanstreek zou dan
verband houden met de eigen handelsactivitei-
ten van de Zaankanters.

De eerste indicatie van het aanwezige aantal
pakhuizen is te vinden in het 'Redres-generaal
der verpondingen van Holland en Westfries-
land, 1628-1630'. Daarin waren voor de Zaan-
streek 128 molens opgenomen.

In 1731 werd op last van de Staten een herzie-
ning van de verponding doorgevoerd, waaruit
S.Hart ('de Zaende', maart en april 1947) de
hierachter afgedrukte staat heeft opgemaakt. Er
blijkt dat er in het jaar 1731 een aantal van 286
pakhuizen en 17 kaatsen in de Zaanstreek aan-
wezig waren, alsmede 583 windmolens. Op het
hoogtepunt van de welvaart in de streek, name-
lijk in de eerste helft van de 18e eeuw, blijken
er dus op elke honderd molens een aantal van
50 pakhuizen aanwezig te zijn. Het grote belang
van de pakhuizen voor het functioneren van de
molens wordt hiermee duidelijk.

In het jaar 1806 werd een lijst opgesteld van de
toen aanwezige opstallen in Oost-Zaandam,
waaruit blijkt dat er van de 64 pakhuizen die in
1731 in dit deel van Zaandam aanwezig waren,
er nog maar 36 over waren. Dit als gevolg van
de recessie in het einde van de 18e- en het begin
van de 19e eeuw.
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In het laatst van de 19e- en het begin van de
20ste eeuw geven de Amsterdamse assuradeu-
ren zogenaamde 'Pakhuisboeken voor de Zaan-
streek' uit, namelijk in 1879, 1905 en 1910. Uit
de vergelijking van het aantal pakhuizen in deze
kwart eeuw is de vooruitgang in de industriële
ontwikkeling duidelijk af te lezen. Temeer
omdat de aantallen gesplitst zijn in houten en
stenen pakhuizen. Er blijkt dat het aantal houten
panden van 1879 tot 1905 toeneemt, om in de
daarop volgende 5 jaar licht af te nemen. Het
aantal stenen pakhuizen stijgt daarentegen; in
het bijzonder in Wormerveer, namelijk van 7
naar 23 stuks.In de gehele Zaanstreek steeg het
aantal houten pakhuizen van 218 stuks in 1879
naar 250 in 1905. De in de Pakhuisboeken
genoemde aantallen pakhuizen zijn echter te
laag, omdat daarin niet zijn opgenomen de pak-
huizen in Westzaan en die, staande in het West-
zijder- en Oostzijderveld.

Van de 250 houten pakhuizen aanwezig tijdens
de eeuwwende zijn er nu in 1994 nog slechts
34 over.

TABEL VAN DE MOLENS IN DE ZAANSTREEK IN 1731
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De Beer, de Big, de
Zeug aan het Ameland.
In het verschiet pak-
huis De Zwarte Rave.
(foto Gem. Archief
Zaanstad)

Noten:

1) Wetenschappelijk wordt een dergelijk gebouw aangeduid met 'zaalhuis', voor de eenvoud is hier gekozen voor de bena-
ming 'eenbeukige pakhuis'.

2) De laatste lijnbaan 'De Zalm', gelegen aan het einde van het Boomgaardspad, werd in 1877 gesloopt. Van deze lijnbaan
met een lengte van 350 meter, is onlangs door Bruun v.d. Stadt een maquette op schaal l :50 gemaakt die opgesteld is in het
Molenmuseum.

3) Zie de Windbrief, febr. 1988, artikel van Klaas A. Knaap "Vader vertelt over ...oliebakken".

4) In het jaar 1735 beëindigden Cornelis Reik en Dirk
Dirksz. Groot te Westzaan hun zakelijke samenwerking. Voordien handelden zij gezamelijk in granen en waren eigenaren
van de pelmolen 'Het Prinsenhof, het pakhuis 't Oude Pakhuis', een stijfselmakerij en een varkensmesterij, alles gelegen aan
de Zuidkant van de Weelsloot aldaar, (mededeling N.J. Heermans).
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VAN NEGEN-EN-TWINTIG NAAR TWEE
G.J. Onrust Zo midden tussen de J..J. Allanstraat en pelmolen De Prinsenhof, direct grenzend aan de Weelsloot

(en dus staand aan het Relkepad) staat het voormalige graanpakhuis Zeeman. Jagerslust staat aan
de andere zijde van de Allanstraat. Dit pakhuis heeft als adres J. J. Allanstraat 453 en staat ook
aan de Weelsloot. Het zijn de laatste twee van minimaal 29 houten pakhuizen die in Westzaan heb-
ben gestaan.

Pakhuis Jagerslust in
Westzaan

Houten pakhuizen in West/aan
De zeventiende en achttiende eeuw waren ook
voor Westzaan tijden van economische voor-
spoed. Westzaners waren al vroeg - vanaf het
einde van de 15e eeuw - betrokken bij de graan-
import en opslag, maar verdienden hun geld
onder meer ook in de houtzagerij, de scheeps-
bouw, de oüeslagerij en de papiermakerij.
Waarschijnli jk kende het dorp haar grootste
bloei in de tweede helft van de 17e eeuw en het
begin van de 18e. Zo op het begin van de waar-
schi jnl i jk economische neergang werd voor het
eerst een aantal bedrijven, waarvan de totalen
nu nog bekend zijn, geregistreerd. In 1731 ston-
den 27 pak- en twee vleethuizen in het moeder-
dorp van Westzaandam. Over bijna anderhalve
eeuw tasten wij daarna in het duister. In het
pakhuisboek uit 1879 worden veertien houten
pakhuizen geregistreerd. Tot 1905 worden daar-
van minimaal vijf afgebroken. In 1910 heeft het
aantal zich op negen gehandhaafd. Sindsdien is
het aantal houten pakhuizen (de droogschuur
van De Schoolmeester wordt niet meegerekend)
tot twee, te weten 'Zeeman' en 'Jagerslust',
afgenomen.

Jagerslust:
Dit is een geheel houten pakhuis op hoge poe-
ren ( l . l O meter boven het maaiveld). Het drie-
beukige pand met ankerbintconstructie in de
middenbeuk is rondom voorzien van een
getrapte weeg. Bij de verbouwing tot scheeps-
werkplaats en woning zijn nieuwe ramen aange-
bracht. Zoals bij vele houten pakhuizen voorko-
men Hollandse rode dakpannen inregening.
'Jagerslust' stond oorspronkelijk niet op deze
plaats. Omstreeks 1791 plaatste de Westzaner
koopman en handelaar Jan de Jager dit pand aan
de Weelsloot. Het maatboek van Westzaan van
dat jaar verraadt dat het van elders is vervoerd.
Het is echter onzeker waar dit gebouw vandaan
kwam. Mogelijk maakte het deel uit van de
opstallen van een opgeheven stijfselmakerij met
varkenshokken in de buurt van 'Het Prinsenhof.
De Jager deed namelijk in 1786 een dergelijke
aankoop. In 1811 werd koopman Jan Uff de
nieuwe eigenaar. Bij diens overlijden kreeg zijn
dochter Aagje het pakhuis. Haar echtgenoot,
heelmeester Jacobus van Waert, verhuurde
'Jagerslust'. Bij zijn overlijden in 1881 werd
peller Jan Adriaansz Dekker de nieuwe eige-
naar. Kort voor de Tweede Wereldoorlog
gebruikte Hans Verwer het pakhuis voor het
maken van divans. In 1974 kwam 'Jagerslust'
in bezit van de huidige eigenaar Gerrit Volkers.

Zeeman
De 'Zeeman' was een graanpakhuis. De granen
werden gewoonlijk los bewaard in kleine com-
partimenten, de zogenaamde karen. De inhoud
van de karen werd, om broei te voorkomen,
regelmatig met de schop omgezet. Zaadsjouwers
brachten de in zakken aangevoerde granen naar
hoger gelegen verdiepingen. Door gaten in de
vloer te openen kon het graan naar beneden
stromen. Graanpakhuizen moesten zeer solide
gebouwd zijn, omdat er grote hoeveelheden
graan werden opgeslagen. Het driebeukige pand
is twee maal zo lang als het breed is, namelijk
10.50 bij 21 meter. Ook de 'Zeeman' is op hoge
gemetselde poeren gefundeerd. Het houtskelet
is rondom met een zwart geteerde weeg betim-
merd. Ook hier vormt een rood pannendak de
afsluiting van het geheel. Toen architect Jb.
Schipper dit pand twee jaar geleden opnam,
constateerde hij dat de poeren en het weeghout
in slechte staat verkeerden. De 'Zeeman' is op
dit moment in gebruik bij de Schietsport Ver-
eniging Zaanstad.
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Pakhuis Zeeman, op de
achtergrond pelmolen
Het Prinsenhof
(foto Henk van 't Loo)

De oorspronkelijke bouwplaats van de 'Zeeman'
lag bij de Hogedijk aan de Dijksloot, ten oosten
van de Gouw (dus Westzaandam). Het pakhuis
werd in 1745 van deze plaats naar Westzaan
getransporteerd. Eenjaar daarvoor hadden Cor-
nelis Reik en Gerrit Tip en Zoon dit pakhuis,
toen nog 'De Paardemolen' genaamd, voor
ƒ 250,- verkocht. Pieter Cornelisz Zeeman werd
de nieuwe eigenaar. Timmerman Zeeman was
vooral bekend doordat hij dijkbaas was van de
Polder Westzaan. Hij moest toezicht houden op
de Westzaner Noorder IJ- en Zeedijk. Dat was
een zware klus voor deze 'Overtomer', omdat
precies in die tijd de 'paalworm-plaag' in alle
hevigheid toesloeg. Zeeman gebruikte zijn
'Zeeman' voor de opslag van granen en zaden.
Het is mij niet bekend waarvoor de volgende
eigenaars het pakhuis benutten. Van Adriaan
Tip kan men het gebruik nog gissen. Deze eige-
naar van 'Het Prinsenhof kreeg de 'Zeeman' in
1808 in zijn bezit. Eenjaar later bood hij het
gebouw ter veiling aan. Zijn bedoeling was dat
het werd gesloopt. Daar dacht Jan IJff, die
f650,- betaalde, iets anders over. Dit is dezelfde
IJff die wij al bij 'Jagerslust' tegenkwamen.

Bij diens overlijden kwam de 'Zeeman', via zijn
dochter Aagje, ook in handen van dorpsdokter
Jacobus van Waert. Jan en Cornelis Avis,
bekend van de blauwselfabriek, voegden het
pakhuis in 1852 aan hun bezit toe. Ruim een
eeuw geleden (in 1889) werd de 'Zeeman' weer
aan pelmolen 'Het Prinsenhof gekoppeld. Jan
Adriaansz Dekker werd de nieuwe eigenaar.
Cacaofabrikant Grootes maakte tussen 1903 en
1926 gebruik van deze opslagruimte. In laatst-
genoemdjaar werd de 'Zeeman' naar concurent
J.D. Stuurman getransporteerd.

Literatuur:
N. Heermans, Te hooi en te gras. Afleveringen 9 en 14.
In: De Wessaner 9e jaargang no.'s 3 (maart 1993) en 11
(dec. 1993), blz. 11 en 5.
J. Schipper, Houten pakhuizen en schuren gebouwd in de
Zaanstreek in de periode 1600-1940. Zaanstad 1992. Blz.
13, 21, 22 en beschrijvingen 18 en 19.
L.A. Ankum, e.a. (red.). Encyclopedie van de Zaanstreek.
deel 2. Wormerveer 1991, blz. 787.

de gemetselde poeren
van pakhuis Zeeman te
Westzaan
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HOUTLOODSEN.

S. de Jong Inleiding.
De houtzagerij en de houthandel in de Zaanstreek begonnen omstreeks 1600. De toenemende bevol-
king, de scheepsbouw, de bouw van boerderijen in de Noordhollandse droogmakerijen en de bouw
van steeds meer (industrie) molens en pakhuizen, waren de oorzaken van het grote houtverbruik.
Wanneer één of meer daarvan het lieten afweten - zoals het verdwijnen van de scheepsbouw - was er
ook een terugval in de houtbranche merkbaar. Veranderingen in de aantallen zaagmolens - er waren
±160 houtzaagmolens in Westzaandam, waar de houthandel zich vooral concentreerde, in 1730 -
was ook de in de tweede helft van de 18de eeuw groeiende invoer van gezaagd hout uit het buiten-
land. Veel moleneigenaren/houtkopers fuseerden in de loop der tijd. Dit gebeurde vooral in de (twee-
de helft van de) negentiende eeuw en hield mede verband met de komst van de stoommachine.

De Westzijde van
Zaandam. Tekening
door G. Lamberts uit
1817, (z.Ill.nr.139).

Doorsnede van een
houtloods van Dek-
kers Houthandel in
het Westzijderveld
achter het station.
(Opmeting architect
Aanstoot, ±1970)

De concentratie van de houtzagerij in
Westzaandam hield verband met de lig-
ging dichtbij het open water. Speciaal

hiervoor werden in de 17de eeuw de Nieuwe
Vaart en het Wester Kattegat, de Nieuwe Haven
aangelegd.

Op oude afbeeldingen zien we ook in de West-
zijde houtloodsen langs de Zaan en op een
bekende tekening in kleur door G. Lamberts uit
1817 van de Westzijde op de plaats van Wasto-
ra (Zaanlandia Illustrata nr. 139). Deze laatste
toont een (gedeelte van een) houtloods met een
zolder of hemel. Zie ook de omslag van het
boek 'Gebouwd in de Zaanstreek'.

Toen het Noordzeekanaal werd gegraven en
'het Eiland' in de Zaan ontstond (1884) en eer-
der al bij de aanleg van de spoorlijn (1869)
bleef deze concentratie in Zaandam gehand-
haafd. Zij breidde zelfs uit doordat de Fa. Wil-
liam Pont haar houthandel naar het eiland over-
bracht. In 1911 kwam er nogmaals een nieuwe
zeehaven bij die echter door het wegvallen van
te zagen stammen na WO.l nooit helemaal tot
zijn recht kwam. Wel vestigde zich daaraan een
nieuwe tak van de houtindustrie: de directe
houtverwerking (Bruynzeel 1921).

Het gebruik en de bouw van houtloodsen.
Het opslaan van het gezaagde hout in loodsen
was oorspronkelijk een onderdeel van het pro-
duktieproces. Nadat de gekapte stammen (bal-
ken) voldoende en gedurende een flinke periode
in het water hadden gelegen, werden deze in de
molens nat gezaagd. Het verblijf in het water -
o.a. door het vervoer in vlotten over de rivieren
en het 'wachten' in de balkenhavens - was
nodig om de groeisappen uit de vezels te spoe-
len en deze zoveel mogelijk door water te ver-
vangen.
Dit maakte het hout duurzamer, d.w.z. minder
kwetsbaar voor houtrot en minder aantrekkelijk
voor hout-vreters. Na het zagen tot platen en
delen werd het hout in de houtloodsen gelegd
om te drogen. Het drogen, tot winddroog, moest
geleidelijk gebeuren. Tussen de delen werden
latjes gelegd. Grotere maten hadden langere tijd
nodig om de goede droogtegraad te bereiken.
Vaak zien we dat in onvoldoende gedroogde
balken lengte- of hartscheuren ontstaan, nadat
ze tot gebinten of anderzijds zijn verwerkt. Het
geleidelijke droogproces bevorderde het ver-
houten - het tot hout worden - van de celwan-
den, waardoor sterker hout ontstond dat minder
werkte (uitzetten en krimpen).

De nabij de molens staande houtloodsen werden
daartoe op een bepaalde manier gebouwd. De
wind moest er overal vrij spel hebben. Soms
werd het hout op rondhout op de grond gelegd.
Maar meestal stapelde men geheel vrij boven
het maaiveld op brede op de poeren gelegde
onderslagbalken. Deze kwamen voor in dwarse
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richting onder de gebintstijlen (de houtstapeling
was dan in de lengterichting). Meestal echter
waren deze ondersteuningen in de lengterich-
ting gelegd (dwars stapelen).

De loodsen hadden grote overstekken. In de
eerste plaats waren deze gemaakt om te voorko-
men, dat het gezaagde hout teveel met het direc-
te zonlicht in aanraking kwam. Daarom is bij
sommige loodsen het overstek aan de zonkant
vaak groter dan aan de niet-zonkant. Teveel fel-
le zon kon het hout doen scheuren of krom trek-
ken, doordat het plaatselijk te snel droogde.
Ook dienden de overstekken om bescherming te
bieden tegen de regen. Zoals in de Zaanse bouw
gebruikelijk, werden deze loodsen opgebouwd
met gebinten (de afstand ertussen varieerde
evenals de breedte) op gemetselde poeren en
met langsverbanden in de onbeschoten kap.
Vrijwel alle houtloodsen hadden een tot de nok
doorlopende tussenstijl. Voor de bouw gebruik-
te men niet altijd gezaagd hout of bekantrechte
balken. Soms was een houtloods opgebouwd uit
gesloopte gebinten van een ouder gebouw. De
dakhelling was in veel gevallen eigenlijk te
gering voor dakpannen. Maar enige lekkage
daardoor deerde het hout weinig. De oudste
loodsen hadden in de meeste gevallen goten. De
looppaden naar en langs de houtloodsen waren
veelal bestrooid met witte schelpen.

Het uiterlijk
Soms werden houtloodsen voorzien van een lat-
tenwand langs een lange zijde (regenkant).
Deze wanden waren wegneembaar of draaibaar
als deuren.De kopgevels werden gedicht, hetzij
met delen hetzij met verticale latten met (lucht)
openingen er tussen. Hoe de vorm van de oudste
kopgevels eruit zag, weten we niet precies. Ver-
moedelijk waren ze rechthoekig afgewerkt en
volgden de dakhelling. Waarschijnlijk is men -
uit praktische overwegingen vanwege doorloop
onder het overstek - er toe overgegaan hieraan
een holle vorm te geven. Samen met de in de
tweede helft van de 18de eeuw toegepaste in-
en uitzwenkende topgevel (brede klokvorm)
ontstond zo het typische beeld van de Zaanse
houtloodsen. In sommige gevallen, vooral bij de
(ver) in het veld staande houtloodsen van (pal-
trok)molens, werd tegen een kop-eind in een
loods een (schaft)keet gebouwd.

De latere houtloodsen
Het uit andere landen ingevoerde, reeds gezaag-
de hout vereiste een andere opslag. Naast de
mogelijkheid te sorteren op soort en maat, was
de ligging nabij de haven ook hier van belang.
In eerste instantie, in de 19de eeuw, ging het
vervoer nog steeds over water. We zien dan ook
vaak tussen twee houtloodsen een overkapte
insteekhaven. Bovendien vereiste de opslag van
dit handelshout ook veel grotere loodsopper-
vlakken. We herinneren ons nog goed de kort-
geleden verdwenen grote houtloodsen van Wil-
liam Pont, sinds 1884 op het Eiland in Zaandam
gevestigd. Deze loodsen hadden aan de kopein-
den dezelfde vorm (zie: 'de Zaansche Handel en
Nijverheid', uitgave 1983).

Doorsnede en gevel
van een houtloods
van de fa. Blees,
nabij de splitsing
van de spoorlijn
naar Purmerend.
(Opmeting NOM
1943)

Houtzaagmolen 'de
Groene Jager', in
1868 gesloopt voor
de aanleg van de
spoorlijn Zaandam-
Uitgeest.

Houthandel van
Wessem 'achter het
spoor', omstreeks
1915.
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Houtzaagmolens
tussen de Westzaner-
d ij k/H ogend ij k en de
Stationsstraat tijdens
de aanleg van de
spoorlijn in 1869.
(Arch. Zaans Schoon)

Overzicht van de vm.
N. V. Houthandel v/h
P. Rot Cz. (Archief
Pont Meijer)

De spoorlijn van Amsterdam naar Alkmaar met
de ernaast gelegen spoorsloot vormde sinds
1869 een abrupte scheiding tussen Zaandam en
de in het Westzijderveld gelegen houtbedri jven.
Mede door de komst van de stoommachine, in
de tweede helft van de vorige eeuw, ontstond
'achter het station' een nog grotere concentratie
van stoomhoutzagerijen, later aangevuld met
schaverijen. Op andere plaatsen verdwenen
deze successievelijk door stadsuitbreidingen.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de achter
het station gelegen houtbedrijven, maar ook
degenen die aan de oostkant van de Zaan al
meer dan een eeuw in bedrijf waren, verplaatst
naar de nieuwe havens van Zaandam in de Ach-
tersluispolder en naar elders.
Zo zijn er slechts enkele houtzagerijen en hout-
handelaren nog op hun oorspronkelijke plaats
aanwezig.

Het houtbedrijf Pont-Meijer te Westzaan
Van de huidige houthandel Pont-Meijer aan het
Zuideinde in Westzaan (sinds 1991) begint de
geschiedenis met een door Pieter Rot opgerichte
handel in brandhout in 1886. Deze groeide uit
naar een handel in timmerhout.
In 1918 werden de opstallen en terreinen over-
genomen van de gestaakte houthandel A. de
Lange en Zonen. Daarbij was de stoomhoutza-
gerij 'de Huismus', gebouwd op de plaats van

Overzicht van gebouwen, loodsen en terreinen der N. V. Houthandel
v/h P. Rot Gzr.
Twintig loodsen en veertien kaden vormen met een stoer kantoor-
gebouw ,,De Villa", het domein van de heeren Rot, in Westzaan.
Twintig duizend kubieke meter hout kan hier een plaats vinden.
Dat beteekentr om en nabij de vier duizend standaards. Hout: voor
huizen en hekken, voor schepen en schuren, voor kisten en kratten.
En meer.

dwarse onc
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de in 1875 verbrande molen met dezelfde naam.
De naam werd in 1918 veranderd in 'de Adelaar'.
In 1938 werd begonnen met een schaverij- en
lijstenfabriek.

Op het terrein zijn nu nog een aantal houtloods-
en, daterend van vóór 1906, vóór 1918 en van
even na 1918, aanwezig. Er zijn luchtfoto's van
deze loodsen van vóór en van na 1945. Na 1945
werd de naam Rot veranderd in Rote. De grote
100 meter lange en 20 meter brede houtmaga-
zijnen zijn na de Tweede Wereldoorlog erbij
gebouwd. De sloten tussen de oude houtloodsen
- maar niet de dijksloot - zijn nu gedempt.

De oudste houtloods (nog van A. de Lange)
heeft langse onderslagen. De overige houtloods-
en zijn gebouwd van baddinghout en hebben
geen onderslagen gehad waarop de houtvoorraad
werd gelegd. Men kon er onbelemmerd doorheen
rijden. Merkwaardig aan de kapcontructie is, dat
de over de gordingen aangebrachte vierkante
sparren waarop de panlatten zijn bevestigd, niet
haaks maar onder een schuine hoek zijn aange-
bracht. De reden hiervan is vooralsnog niet dui-
delijk. Deze houtloodsen hebben aan beide
zijden een fors overstek. Aan de zuidkant van
de verdubbelde loods (C) zijn de wegneembare
lattenwanden nog aanwezig.

Houthandel v/h D. van Konijnenburg te
Wormerveer
Een ander houtbedrij f, dat al zo'n honderd jaar
deels tussen de bebouwing en achter de vroege-
re dijksloot van de Noorddijk in Wormerveer
aan de Zaan ligt, is het complex houtloodsen,
een zagerij en het kantoor van de houthandel
v/h D. van Konijnenburg. Op deze plaats stond
eerder de in 1839 gebouwde en in 1896 ge-
sloopte paltrokmolen 'de Rozenboom'. Vrij
spoedig daarna, in 1908, is deze houthandel
gestart met de bouw van een grote en een klei-
nere houtloods met insteekhavens. Het gezaag-
de hout werd toen aangevoerd vanuit de haven
van Zaandam. Successievelijk werden daarna
(1935, 1939 en 1940) meerdere loodsen en
overkappingen hieraan toegevoegd. De insteek-
havens zijn nu gedempt. Sinds de jaren 1920 en
1930 werd het transport over de weg steeds
belangrijker.
De oudste houtloodsen (1910) kregen op de
paalfundering betonnen poeren. Daarover wer-
den in de lengterichting ijzeren I-balken gelegd,
waarop de houten gebintconstructie staat. Op de
ijzeren balken werd tevens de houtvoorraad
opgeslagen. Deze loodsen hebben een zolder
waarop hout werd opgeslagen. Vanuit de schui-
ten werd dit via rollen naar boven gestoken. De
overstekken van het dak van deze loodsen
waren zeer groot, zodat de arbeiders droog kon-
den werken.

De latere houtloodsen en overkappingen van dit
bedrijf kregen een min of meer eendere con-
structie, ook met gemetselde poeren die soms

Oudste houtloods (A)
(Archief Pont Meijer,
foto 1959)

werden gepleisterd. Het bedrijf bezit voorts een
kleine zagerij, in de loop der jaren voorzien van
brandpreventieve voorzorgen en een kantoor
aan de wegzijde.Van het complex zijn een aan-
tal bouw- en situatietekeningen bewaard geble-
ven, o.a. de oorspronkelijke situatietekening.

Situatietekening
(1910) van houthandel
v/h D. van Konijnen-
burg.

Kleine houtloods bij
de firma Konijnen-
burg (1910)
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Eerste grote hout-
loods bij de firma
Konijnenburg (1910)

Houtloodsen getekend
op de 'Westzijde-rol'
(±1760) aan de Zaan.
(Gem.Arch. Zaanstad)

GEVEL M/) DE 5JA&M C Î OZTe HOUTi.CCOS') I9IO.

DOORSNEDE

De voormalige houtschuur aan de Oostzijde
te Zaandam.
Een houtschuur - thans scheepsreparatiebedrijf -
Oostzijde 319 te Zaandam is door (de) andere
bestemming(en) in de loop der tijd sterk ver-
bouwd. Er zijn echter herkenningspunten met
enkele van zulke schuren die voorkomen op de
Westzijde rol (± 1760) en de eerder genoemde
tekening van G. Lamberts. Die veranderingen
vallen te betreuren omdat dit dan waarschijn-
lijk nog de enig overgebleven houtschuur aan
de Zaan zou kunnen zijn. Het oorspronkelijke
houtskelet bestaat uit twee gebinten boven
elkaar van bekantrechte balken, oorspronkelijk
zonder korbelen. Aan de balken van de boven-
ste gebinten zijn ijzeren haakankers aangebracht
die aan de buitenkant tegen het gevelschot zijn
bevestigd door middel van ijzeren platen.

Waarschijnlijk lagen er oorspronkelijk geen of
slechts gedeeltelijk houten vloeren op de ver-
dieping en de zolder (looppaden).
Thans zijn deze geheel bevloerd op een toege-
voegde balklaag over de gebintstijlen. De kap-
constructie, die geheel vernieuwd is, staat op

een ca. 1,5 voet verhoogd wurmt. De afstand
tussen de gebinten bedraagt ca. 3 a 3,5 meter.
De begane grondvloer geeft de indruk altijd op
straathoogte te hebben gelegen.
Een overeenkomstige houtschuur bevindt zich
nog aan het Hazepad te Zaandijk (zie: Anno
1961,nr. 99, sept. 1986).

Houtloodsen met vergelijkbare constructies,
maar kleiner van afmetingen, bevonden zich op
de werven van de diverse aannemersbedrijven.
Zij hielden altijd een houtvoorraad aan. Deze
loodsen werden ook gebruikt voor het opbergen
van het (houten) steigermateriaal.

Houthandelaren
Hieronder volgt een opsomming van de
houthandelaren en stoomzagerijen die rond
1900 in de Zaanstreek actief waren.

Zaandam:
- Van Wessem en Co.,

import en stoomschaverij 'de Tijdgeest'
- Fa. H. van de Stadt Czn.,

stoomhoutzagerij 'de Morgenster'
- E. van de Stadt & Zonen
- Wed. Stadlander en Middelhoven,

stoomhoutzagerij en houthandel
- H. Simonsz en Zoon, houtzagerij
- Fa. P. Schipper Gz.,

stoomhoutzagerij en houthandel
- NV Houthandel v/h William Pont
- Houthandel Pieter de Lange Cz.,

stoomhoutzagerij 'Czaar Peter'
- Fa. P. Kluyver Jr.,

stoomhoutzagerij 'de Eadder Jacobs'
- G. Kamphuys & Zonen,

stoomhoutzagerij 'de Zwarte Bruinvisch'
(later: Kamphuys en Loosbroek).

- N.V. Houthandel Gebrs. Endt,
stoomhoutzagerij 'de Breeuwer'

- van Doesburgh & Co.,
Houthandel 'de Held Jozua'

- Fa. J. Dekker Jz., stoomhoutzagerij
- Remmert Aten, houthandel 'de Bark'

Elders in de Zaanstreek:
- Houthandel D. van Konijnenburg te Wor-

merveer
- Corn. Vis & Zoon te Zaandijk
- Fa. Donker & Zoon te Zaandijk
- P. Rot Czn., houtkoperij en houthandel te

Westzaan
- A. de Lange & Zonen, stoomhoutzagerij

en houthandel 'de Adelaar' te Westzaan.

Literatuur.
Uitgebreide informatie met betrekking tot de houthandel,
houtzagerij, zaagmolens en firma's is te vinden in de Ency-
elopedie van de Zaanstreek.
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PAKHUIS VREDE

"Een kapitaal, hecht, sterk en uitmuntend
gesitueerd zaad- en graanpakhuis"

De eerste vermelding van "pakhuys de
Vreede" treffen we aan in een notariële
akte uit 1742. Eigenaar is dan Jan Claasz.

Nel, koopman te Westzaandam. In het verpon-
dingsregister van Oostzaandam, opgemaakt in
1721, is een nieuw verpondingsnummer bijge-
schreven (waarschijnlijk in 1731 bij het vast-
stellen van nieuwe verpondingen) op naam van
Jan Claasz Nel, met de aantekening dat het hier
een nieuw pakhuis met erf betreft. Het pakhuis
zal dus tussen 1721 en 1731 gebouwd zijn. Het
verpondingsregister van 1740 bevestigt dat het
hier om pakhuis Vrede gaat, blijkens een inge-
bonden notitie (ongedateerd) bij het betreffende
nummer.
Bij de boedelinventaris van Jan Claasz Nel,
opgemaakt in 1755, wordt het als volgt
omschreven: "Een pakhuys genaamt de Vreede
met deszelfs erf staende ende gelegen tot Oost-
saendam aen de Saen belent ten suyden de erve
Jan Pietersz Kist en ten noorden een gemeene
sloot en ten oosten Gerrit Jut." Na in 1764
eigendom te zijn geworden van Adriaan Crom-
hout, komt het in 1777 in handen van Gerrit Jut,
die naast het pakhuis een stijfselmakerij exploi-
teerde. Tot 1848 blijft het pakhuis in de familie
Jut. Het wordt dan geveild onder "Nummer 1.
Een kapitaal, hecht, sterk en uitmuntend gesitu-
eerd zaad- en graanpakhuis, genaamd De Vrede
(waarin berging voor plus minus tweehonderd
lasten) en erf'. Eigenaar wordt Pieter Sijners
van der Goot.

Rijstopslag
Van 1876 tot 1919 heeft het pakhuis dienst
gedaan als rijstopslag van de rijstpellerij Blans.
De nv gebroeders Blans, fabriek voor verwer-
king van graan, rijst en stijfselprodukten, ging
onder invloed van de internationale concurren-
tie en de stopzetting van de aanvoer van rijst tij-
dens de Eerste Wereldoorlog, in 1919 failliet.
Daarna diende de 'Vrede' onder meer als pak-
huis voor een veembedrijf. Sedert 1951 is het in
bezit van Meypro BV (bindmiddelen-produktie-
bedrijf). Op 6 juni 1993 is het pakhuis overge-
bracht naar de Zaanse Schans, waar het een
nieuwe bestemming als bezoekerscentrum zal
gaan krijgen.

Bouwkundige beschrijving
Het pakhuis 'Vrede' lag aan de Oostzijde, over-
langs en op korte afstand van de Zaan. Aan de
noordkant lag een smalle (6 tot 10 meter) circa
50 meter lange insteekhaven, haaks op de Zaan.
Het pakhuis beslaat een rechthoekige platte-
grond (21,35 x 12,45) en telt vier gebruikslagen:
de begane grond met twee zolderverdiepingen

en een vliering. Het heeft een, met rode oudhol-
landse pannen gedekt, laag afhangend zadeldak
met de nok op 9,90 meter afstand. Dakvoet met
overstek en houten dakgoten, gedragen door
eenvoudige korbeelschoren.
De wanden bestaan uit geteerde getrapte wegen
van brede delen (gelast met scherven en genaaid
met gesmede spijkers). In alle wanden zijn slag-
luiken met slaghengsels aangebracht, ter hoogte
van de onderkant van de vloeren. Op de kopge-
vels zitten windveren en waterborden en ter
hoogte van de vliering een liggend venster. In
de noordgevel zit een centrale dubbele deur en
op de erboven gelegen verdieping een enkele
deur. Achter deze deuren is een hijsgat uitge-
spaard. In de tegenoverliggende kopgevel zit
een gewijzigde deur en tenslotte zit in de oost-
wand een zijdeur.
Het houtskelet bestaat een vijftiental zware
gebinten met stijlen van circa 1 8 x 1 8 centime-
ter aan de kopgevels. Deze gebinten (met stand-
vinken) verdelen het pakhuis in de breedte in
vier vakken en in de lengte in zestien vakken.
De gebinten rusten op gemetselde poeren van
gele ijsselsteen. In een latere fase is in het pak-
huis een betonnen vloer aangebracht. De onder-
linge afstand van de gebinten is 1,39 meter. Op
de begane grond zijn de gebinten samengesteld
uit een balk, gedragen door twee wandstijlen en
een drietal standvinken, alle met rechte korbelen.

Op de zolderverdieping schieten de voornoemde
wandstijlen een weinig door; hierop is het
wurmt aangebracht waarop de gordingenkap

A. van Diepen

Pakhuis Vrede op z 'n
oorspronkelijke plek
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Op de Zaanse Schans
zal pakhuis ' Vrede '
gaan fungeren als
bezoekerscenrum
(foto Henk van 't Loo)

rust. De zolderbalk wordt gedragen door een
drietal standvinken, waarbij de buitenste korbe-
len lager zijn aangezet. Op de erboven gelegen
zolder vinden de gebinten hun voortzetting met
een in het midden geplaatste stijl. Tussen kap-
benen en vlieringbalk zitten korbelen. De vlie-
ring heeft geen nokstijlen.
Tussen de wandstijlen aan de westkant van het
pakhuis is een bakstenen binnenmuur gemet-
seld, om de ruimte zo koel mogelijk te houden.
Aan de noordkant is in de vloeren een hijsgat
uitgespaard, waar zich steektrappen bevinden.
De oorspronkelijke functie van het zaadpakhuis
is behalve aan de slagluiken en de stenen bin-
nenmuur afleesbaar aan de moeten van de aan
de stijlen bevestigde latten waartussen de losse
planken werden geschoven van de schotten voor
de zogenaamde zaadkasten, de vakken waarin
het pakhuis was opgedeeld.

Bezoekerscentrum
Op het moment dat het pakhuis overgedragen
werd aan de Stichting de Zaanse Schans bevond
het zich weliswaar in een redelijke bouwkundi-
ge staat, maar het onderhoud liet wel te wensen
over: losse pannen, lekke goten, ontbrekende
windveren en waterborden en verwaarloosd
houtwerk. Het pakhuis wordt met subsidie van
de provincie Noord-Holland gerestaureerd en
zal in de loop van 1994 worden geopend.

Dit artikel is grotendeels gebaseerd op een
rapport van het 'Bureau Inventarisatie en
Advies Monumenten' te Utrecht, dat in opdracht
van de gemeente Zaanstad in 1992 is uitgevoerd.

bronnen:
• Rijksarchief H33iïem. Kadastrale 3rchieven, OAT (1832)

Zaandam; kadastraal minuutplan Oostzaandam, 1817.
• Rijksarchief Haarlem. O.R.A., overschrijvingsregisters

akten van eigendom, dl. 140/a.2 (1838), dl. 88/a.2 (1848)
• Rijksarchief Haarlem. Index notariële archieven.
• Streekarchief Waterland. Oud-archiefvan de polder Oost-

zaan, inv .nr . l l , Ligger of maatboek van alle onroerende
goederen te Oost-Zaandam, opgemaakt in 1721, f.212;
inv.nr. 12, idem, opgemaakt in 1740, f.274, f.442, f.514.

• Gemeentearchief Zaanstad. O.N.A., dl. 5995/a.43 (1742);
dl. 5910/a.l (1755); dl. 5810/a.78 (1756); dl. 6089/a.226
(1782); dl. 6102/a. d.d. 25-02-1790.

• S. Hart, De Zaanstreek en Oostzaandam in het bijzonder,
in het jaar 173 l , in: De Zaende, jrg. 1947.
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PAKHUIS KONINGSBERGEN
TE OOST-KNOLLENDAM
Met de hierna volgende gegevens zal inzicht gegeven worden in de historie en geschiedenis van het
pakhuis 'Koningsbergen ', nu gelegen aan de Dorpstraat 43 te Oost-Knollendam aan de Zaan en
voorheen gelegen aan de grens van de Banne Warmer en de Banne Jisp ten noorden grenzend aan
het Zwet.

J. P. Bloem

De oorsprong van de naam 'Koningsber-
gen' moet gezocht worden in het feit dat
in de 'Gouden Eeuw' in Jisp handel

werd gedreven met de stad 'Koningsbergen' in
Oost-Pruisen.
De Jisper haringvloot had aan het einde van de
16e eeuw een belangrijke naam, in het begin
van de 17e eeuw gevolgd door de beschuitbak-
kerijen. Na de terugval in de tweede helft van
de 17e eeuw richtte Jisp zich op de walvisvaart
en de handel met de Oostzeelanden, hetgeen na
de tweede helft van de 18e eeuw afliep en in de
Franse tijd geheel eindigde. Het is ook in die
periode van graanhandel dat het ontstaan van
het pakhuis gezocht moet worden.
Het pakhuis heeft de kenmerken van een zaad-
pakhuis en had dan ook van oorsprong geen
ramen, maar uitsluitend ventilatieluiken, waar-
van er in de noord- en oostgevel nog enkele zijn
overgebleven. Verder zijn er later door het
gewijzigde gebruik als opslag voor fourage
extra deuren en vensters in geplaatst.
Van de zaadkasten die ongetwijfeld in het pak-
huis moeten hebben gestaan zijn uitsluitend nog
sporen in de gebinten en stijlen te herkennen.
Wel zijn in de vloer houten schuiven achterge-
bleven voor het vertikaal transport van het
graan en veevoeder.
Constructief behoort het pakhuis tot de zaalhui-
zen met tussenbalkgebint en licht geloogde kor-
belen met aan beide zijden een aanluifing (zie
tekeningen). De hoofdconstructie is nog origi-
neel; de kapconstructie vertoont echter wijzi-
gingen die vermoedelijk tijdens de overplaat-
sing zijn uitgevoerd. De kap heeft namelijk een
extra zolder gekregen, waarvoor een hogere

trekbalk is ingebracht en de originele is verwij-
derd, waarna een extra vloer is aangebracht (zie
doorsnede).
Aan de constructie zijn geen telmerken, merkte-
kens die gebruikt werden door de timmerman
die de constructie monteerde, gevonden, hoewel
er met blauw krijt wel aantekeningen gevonden
zijn die stammen uit de tijd van de verplaatsing.
Op een van de skeletstijlen is een bijzonder
teken gevonden dat mogelijk een teken van de
herbouwers is geweest (zie foto).
De gevels zijn aan alle vier de zijden als getrap-
te weeg uitgevoerd en zoals gebruikelijk
geteerd; in de gevels zijn nog originele luiken
aanwezig voor de ventilatie van het licht- en
vochtgevoelige graan.

De kapdelen variëren in breedte van 18,5 tot 31
cm, de vloerdelen van de verdieping gemiddeld
25 cm breed en 3 cm dik terwijl de begane
grond is opgebouwd uit delen van 5 cm dik en
breedtes van 46 tot 49 cm. Het verhaal gaat dat
deze brede delen afkomstig zijn van de voeting-
platen uit de fundering van een gesloopte molen
en vanwege de lange tijd dat deze onder water
hebben gelegen bij het hergebruik als vloerde-
len zo gekrompen zijn dat het nodig was tussen
de delen latten te plaatsen. Deze latten zijn nog
steeds aanwezig.
Eerder onderzoek bij uitkomende delen van dit
soort voetingplaten heeft echter aangetoond dat
er dan altijd onuitwisbare sporen van de vele
paalkoppen in het hout zichtbaar waren (funde-
ringsherstel pakhuis Riga te Wormer). Deze
sporen zijn in de hier genoemde delen niet te
vinden; de hier geuite bewering is niet echt op

Voor- en achterzijde-
pakhuis 'Konings-
bergen
(foto 's E. Gruis)
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basis van sporen te bevestigen. Wel blijft over-
eind dat dit zeer brede delen zijn en indien zij
vochtig verwerkt zijn inderdaad een grote krimp
vertoond zullen hebben.

Tot zover de technische gegevens van het pak-
huis; de studie over de oorspronkelijke plaats
van het pakhuis in de Banne Wormer, grenzend
aan de Banne Jisp en later in Oost Knollendam
alsmede de eigendomsgeschiedenis geven een
heel ander kleurrijk beeld, waarvan hieronder
de beschikbare gegevens worden vermeld:

1746-juli
Het verslag van een veiling verhaalt van de vol-
gende verkoping: "Een pakhuis en erf in de
banne van Wormer, belend ten oosten het Jisp
Weiver, ten westen burgemeester Claas Neven,
ten zuiden Claas Yp, ten noorden Claas Schoen-
juli 1746 en hetzelve als dan met gereede en
contante penningen te betalen doch vrij van

- LANSSDOOR.SMEDE-

armen- en wesengeld en aanstonds voor reke-
ningen risico van de koper.
Gehaald door Corn. Bos op 310 gulden,
gemijnd door Corn. Ploeger in de 20 st ver-
hoogd met 50 gulden, gemijnd door Corn. Bos
in de 12 st en verhoogd met 40 gulden gemijnd
door Corn. Ploeger in de 12 st en verhoogd met
20 gulden de laatste blijft koper. Borgen zijn
Aris Neef en Jan Mol."
Cornelis Ploeger wordt dus eigenaar.
Bron: Veilingverslag archief onbekend, waarschijnlijk
Streekarchief Purmerend.

Noot: Er is enige twijfel over de vraag of het
hier wel gaat om het pakhuis 'Koningsbergen '
enerzijds omdat het niet met name genoemd
wordt en anderzijds omdat in het verslag ten
noorden van het pakhuis het erf Claas Schoen-
maker genoemd wordt en niet het Zwet. Omdat
de verkoop van het erf in het verslag is toege-
voegd zou het kunnen zijn dat het pakhuis op
het erf genaamd Claas Schoenmaker stond dat
zich naar het noorden uitstrekte tot het Zwet.
Nader onderzoek van de veldnamen zal uitsluit-
sel moeten geven.

1766
In de onderstrook van een afbeelding van een
optocht in Jisp op 8 maart 1766 ter gelegenheid
van de ambtsaanvaarding door stadhouder Wil-
lem V staat achter de Doopsgezinde Vermaning
ten westen van de Weiversloot een pakhuis
afgebeeld die qua vorm overeenkomt met pak-
huis 'Koningsbergen'.
De gravure hangt in het voorm. Jisper Raadhuis

1792-31 mei
In een staat van Inventaris van Cornelis
Simonsz.Bettelem uit 1776 wordt vermeld dat
hij reeds aan zijn dochter Anna Bettelem het
Moeders erf had afgegeven. In de indrukwek-
kende inventaris- en boedellij st opgemaakt na
zijn overlijden komt ook de eigendom van het
pakhuis 'Koningsbergen' voor.
Bron: Molens te Jisp- J.Klopper 1992 NNC blz 27
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1805-21 okt.
In een staat en inventaris van alle de goederen,
middelen en effecten van juffrouwe Anna Bet-
telem wordt naast een enorme lijst van landerij-
en, boerderijen en molens de halve eigendom
van het pakhuis 'Koningsbergen' genoemd,
gelegen in de Banne van Wormer belend ten
noorden het Zwet en ten zuiden Cornelis van
Meanen Wzn. Op het kadastraal minuutplan uit
1817 is de beschreven locatie met pakhuis ook
duidelijk te zien.
Bron: Streekarchief Purmerend ONA 3005 nr 618

Noot: Op 21 december 1841 verkoopt Johannes
Wildschut, burgemeester te Jisp het stuk land
bekend onder sektie C no 368, gelegen ten zui-
den van het land waarop het pakhuis 'konings-
bergen' stond, aan zijn zoon Adrianus Wild-
schut Johzn., landeigenaar te Jisp. De verkoper
Johannes Wildschut had dit land verkregen uit
de nalatenschap van zijn vader Adrianus Wild-
schut en zijn moeder Jannetje Sterke op 28 juli
1841.
Bron: Akte van koop en verkoop geregistreerd te Zaandam
24-12-1841 vak zes en zeven, 4/98 36/86 5-2-1842.

Adrianus Wildschut had het land op 5 juli 1826
op een veiling in 'de Bonte Os' in Jisp van
Jacob Schaap uit Purmerend gekocht.
In eerder verschenen stukken over het pakhuis
'Koningsbergen' wordt verondersteld dat het
pakhuis op dit erf heeft gestaan, hetgeen gezien
het boven- en hieronderstaande niet juist is
gebleken. Zie o.a. de beschrijving van het
monument in de Provinciale Monumentenlijst
en het boek 'Molens te Jisp'.

1882- 17 maart
Opgave van overgangen van onroerend goed
vanaf l januari 1882: Pakhuis 'Koningsbergen'
en erf te Wormer sektie C no. 367 groot 4 roe-
den 50 ellen. Nieuwe eigenaar is Willem Corne-
lisz. Honigh te Wormerveer; vorige eigenaar
waren de Erven Cornelis Adriaansz. Honigh te
Zaandijk.

1882 - 3 april
Opgave van overgangen van onroerend goed
vanaf l januari 1882: Pakhuis 'Koningsbergen'
te Wormer aan het Zwet sektie C no. 367 groot
4 roeden 50 ellen. Nieuwe eigenaar is Pieter
Klaas op 't Land te Wormer; vorige eigenaar
was Willem Cornelisz. Honigh te Wormerveer.

1888- 14 april
Akte van Koop en verkoop voor notaris Pieter
Langbaard te Wormerveer waaruit blijkt dat
pakhuis 'Koningsbergen' en erf is verkocht
door Jacob Bakker Klaasz. te Wormer aan Pie-
ter Groot te Krommenie.
Bron: Kantoor der hypotheken te Hoorn d.d. 5 mei 1888
deel 524 nummer 78.

1889-17 juni
Akte van koop en verkoop
tussen verkoper Pieter Groot,
koopman te Krommenie en
koper Johannes Wildschut,
fabrikant te Jisp betreffende
de grond gelegen aan het
Zwet, waarop heeft gestaan en
welke heeft behoord bij het nu
gesloopte pakhuis 'Konings-
bergen' bekend in sektie C no.
367, groot vier aren, vijftig
centi-aren.
Bron: Streekarchief Purmerend dag
58/1318 20 juni 1889532/80

Hier eindigt dus de geschiede-
nis van het pakhuis 'Konings-
bergen' aan de rand van de
Banne Jisp om binnen de Ban-
ne Wormer te verhuizen naar
Oost Knollendam gelegen
in de toenmalige gemeente
Wormer.

HOE KOMT HET DAT
EEN PAKHUIS WORDT
GESLOOPT OM ELDERS
WEER OPGEBOUWD
TE WORDEN?

Om dit te begrijpen is het nodig terug te
gaan in de 'herinneringen van Willem
Groot', geboren op 23 oktober 1895 en

op dit moment wonende te Zaandam, waarin hij
verhaalt over de geschiedenis van de familie
Groot.

Jan Groot, geboren 1827 en wonend te Oost
Knollendam begint als werkman bij de firma
Pieter Kraij, een groothandel in granen en
gevestigd in Oost Knollendam ( zie de kadastra-
le minuutkaart met aanduiding met twee grote
houten graanpakhuizen).
Jan Groot trouwde met Neeltje Voogd uit Jisp
en ging wonen aan het Sluispad in Oost Knol-
lendam. Ze kregen acht kinderen, waarvan Pie-
ter, Wijbrand en Krijn voor dit verhaal van
belang zijn.
Pieter Groot verhuisde na zijn huwelijk met
Guurtje Reijne in 1878 naar Krommenie en hem
zien wij later als koper van het pakhuis met erf
in 1889 terug.
Jan Groot bezat een stuk grond ten noorden van
de sluis dat in de volksmond 'het hoge erf werd
genoemd werd en wordt (zie de kadastrale
minuutkaart met aanduiding # ). Hij bouwde
daar een pakhuis, kocht een 'Langedijker' en
begon daar samen met zijn zoons Wijbrand en
Krijn een later goed lopende fouragehandel.
Een groot deel van de fourages betrok hij bij de
eerder genoemde firma P. Kraij.
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Toen Jan Groot op 15 mei 1886 plotseling over-
leed was dit voor zijn bedrijf een financieel dra-
ma. De boeren die hij in de afgelopen winter
van veevoeder had voorzien hadden nog niet
betaald en de openstaande rekeningen bij zijn
grootste toeleverancier kon het bedrijf hierdoor
ook niet direkt voldoen.
De firmanten van de firma P.Kraij zagen in de
ontstane situatie een gelegenheid om het door
hen al lang begeerde 'hoge erf in handen te
krijgen en lieten het bedrijf van Jan Groot fail-
liet verklaren.

De broers Wijbrand en Krijn lieten zich niet uit
het veld slaan en bouwden met hun zwagers een
pakhuisje achter het woonhuis van hun moeder
aan het Sluispad om opnieuw de fouragehandel
van hun vader voort te zetten.
Krijn Groot trouwde in 1890 met Marie Schoe-
huis van Uitgeest en met hulp van zijn beide
zwagers Gerrit Max en Petrus Visser, die het
timmervak verstonden, liet hij een woonhuis en
het eerder al door broer Pieter Groot gekochte
pakhuis 'Koningsbergen' bouwen. Dit pakhuis
was voor dit doel gekocht op 14 april 1888 met
een bijbehorende erf nabij Jisp en werd her-
bouwd op een stuk buitendijks land in Oost
Knollendam, sektie A no. 310. Het overgeble-
ven erf nabij Jisp werd in juni van datzelfde jaar
weer verkocht.
In dit pakhuis zette Krijn Groot zijn deel in het
bedrijf van zijn vader verder voort. Nadat zijn
broer Wijbrand in 1894 trouwde met Jansje
Schoehuis, liet ook hij een woonhuis naast het

pakhuis bouwen en zette ook hij zijn bedrijfs-
deel in het pakhuis voort tezamen onder de firma-
naam K. Groot.

Krijn Groot's zoon Jan, die al vroeg in het bedrijf
meewerkte, zette na het overlijden van zijn
vader in 1929 het bedrijf onder dezelfde firma-
naam met Wijbrand Groot voort, waar vanaf
1911 ook Wijbrand's zoon Willem in meewerkte.
In 1937 trad Wijbrand Groot terug uit de firma
en zette Jan Groot de firma K. Groot zelfstandig
voort.
In juli 1962 eindigde de firma K. Groot en ver-
kocht Jan Groot het woonhuis met pakhuis aan
J. Husslage uit Zaandam die het woonhuis ging
bewonen en het pakhuis voor opslag van zeilbo-
ten gebruikte.
Vanaf 1969 bewoont Husslage's zoon Car het
woonhuis en wordt de eigendom van het pakhuis
gedeeld met Jan Duits uit Zaandam.
De laatste bestemming van het pakhuis is tot
heden niet gewijzigd.

Overige bronnen:
- Herinneringen van Willem Groot geschreven in 1989 1990. In de beschrijving wordt bovendien ingegaan op de wijze van

werken, de gebruikte transportmiddelen en de verhandelde granen en veevoeders in het bedrijf.
- Gebouwd in de Zaanstreek door S. de Jong en J. Schipper
- Encyclopedie van de Zaanstreek
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VERKLARENDE WOORDENLIJST
AANLUIVING: Buitenstij 1-ruimte van een
huis. Het dak van een 'luif' is meestal geknikt
t.o.v. het dak van het hoofdhuis, hetgeen verband
houdt met de breedte.

AFLEGERING: Synoniem van aanbouw of
aanluiving.

ANKERBALKCONSTRUCTIE: Constructie
met tussenbalken waarvan de pennen door de
stijlen heen steken en met wiggen aan de achter-
zijde zijn verankerd.

BADDINGHOUT: Balkhout van bepaalde
afmetingen (6'/2x6V2 of 6V2xl8) uit het machi-
nale tijdperk.

BESCHOT: Vlak van houten planken, zoals
gevels, binnenwanden en daken.

BEUK: Bij pakhuizen met meerdere beuken
geldt een aantal zaken. Afhankelijk van het aan-
tal standvinken (ondersteuningen) spreken we
van tweebeukig (bij één ondersteuning), drie-
beukig (bij twee ondersteuningen), enz. Die
ondersteuningen heten pas standvinken wanneer
ze met schoren of korbelen aan de bovenliggen-
de balk zijn verbonden. Ook moeten ze de
vloerbelasting van de vloeren erboven rechtst-
reeks doorgeven aan de fundering. Tenslotte
geldt hiervoor dat het dak (de daklijn) over het
geheel ongebroken (zonder knik) doorloopt.

DOORSLAG: Balk die (op de platte kant) op
de gemetselde pilaren, penanten of poeren
onder een gebouw rust waarover de vloerbalken
of-richels worden gelegd. Rust meestal op een
'peulu' of peluwhout. Ook wel onderslagbalk
genoemd.

GEBINT: Het stelsel van houten stijlen, bal-
ken en korbelen. Meerdere gebinten vormden
het houtskelet van een (Zaans) houten huis.
Er waren verschillende soorten gebinten:
- Dekbalkgebinten, waarbij de balk op de stijlen

rust, een pen aan de stijl past in het gat in de
balk. Pen en gatverbinding. Toepassing veelal
bij boerderij-vierkanten.

- Trekbalkgebinten, waarbij de balk tussen de
stijlen is aangebracht. Toepassing in de hout-
skeletbouw. Een bijzondere vorm van een
trekbalkgebint is het

- Ankerbalkgebint. Hierbij steekt de pen door
de stijl heen. De extra verankering geschiedt
door het aanbrengen van houten wiggen aan
de achterkant van de stijlen. Toepassing daar
waar de stijlen niet in de buitenwand stonden,
zoals bij twee- en driebeukige (kalle)huizen.
Bij de Zaanse houtbouw staan de gebinten op
en met een kleine pen in de vloer. Gebouwen

met een verdieping hadden soms doorlopende
stijlen en soms twee gebinten op elkaar gezet.

GORDING: Horizontale richel in de lengte-
richting van het dak om het dakhout op te spij-
keren. Het aanbrengen ervan werd in de 17e- en
18e-eeuwse bestekken 'righelen ' genoemd,
vanwege de gebruikte soort balkjes, z.g. righels.

HAAKANKER: Smeedijzeren anker met
dwarsstuk om het uitwijken van constructies te
verhinderen.

JUK: Is hetzelfde als een gebint (balk + stijlen);
ook spantjuk of kapgebint (spantbenen + hane-
balk).

KANTRECHTEN: Het vierkant behakken van
een ronde stijl met behulp van een kerfbijl.

KORBEEL (KARBIEL): Verstijvingsbalk,
schuin aangebracht tussen skeletstijl en gebint-
balk. Korbelen zijn soms dateerbaar door hun
vorm en versieringen.

OJIEF- (OGIEF-) VORM: Veel gebruikt pro-
fiel van een in- en uitzwenkende lijn (hol en
bol). Afkomstig uit de gothiek. Er zijn diverse
gebruiksvormen van.

ONDERSLAG: Houten balk waarop de vloer-
richels of-balken worden gelegd. Ook: doorslag.

OVERNAADS: Getrapte weeg.

OVERSTEK (OVERLUIVING):
Horizontale overbouwing of voorsprong van
een (ge)bouwdeel, zoals bij een verdieping, pui
of lijst, t.o.v. het eronder aanwezige bouwonder-
deel. Komt met name voor bij vakwerkbouw en
houtskeletbouw.

PANLAT: De horizontale latten op een dak,
waaraan de dakpannen met een nokje hangen.
Bij rieten daken spreken we van rietlatten. Dak-
tengels zijn de verticale latten over (de naden
van) het dakbeschot.

POER: Gemetselde funderingskolom onder de
houten gevels en balklagen. Andere namen:
penant, pinant, pilaer, stiep.

RONDHOUT: Soms wordt er stam mee
bedoeld, soms ook hout voor masten, ra's enz.

SLAG: 1. Planken en borden die neergeklapt
werden (b.v. slagtafel).
2. Horizontaal draaiende luiken van pakhuizen,
stijfselhuizen e.d. Ook genoemd slagluik.
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SPARREN: Rechte dunne stammen van naald-
hout.

SPORENKAP: Kapconstructie, bestaande uit
een reeks tot een driehoek samengevoegde sporen
of sparren (dunne stammen), de z.g. gespannen
die de dakbedekking (riet of pannen) draagt.

STANDVINK: 1. Tussenstijl van een (meestal)
in de lengterichting van het gebouw lopende
steunconstructie.
2. Hangstijl of schoor in de kap van een gebouw
(huis); de schuingeplaatste stijl tussen de stijlen
en de spanten (krommers). Andere benamingen:
moerstijl, stand-vincke.
3. In West-Vlaanderen werden stand-vincken
gebruikt als de zijmuurtjes die de mantel van
een schouw ondersteunden en daarmee de (voor-
uitstekende) hoeken van een haard uitmaakten.
4. Ook gebruikt voor: de stijlen van een (hemel)
bed en voor de hoofdpijler (-baluster) van een
trapleuning.

TREKBALK: Balk aan de voet van een kap-
constructie die de zijdelingse trekkrachten
opvangt.

VERPONDINGSREGISTER: Register (in de
tijd van de Republiek, tot 1795) waarin de
belasting op onroerend goed staat geregistreerd.

VOETING: Funderingsmuur vanaf de (houten)
(paal)funderingsaanleg tot even boven het maai-
veld.

WATERBORD: Plank over de naad tussen het
pannendak en de (top)gevel.

WEEG: In het algemeen de (buiten)wand van
een huis. Meer speciaal de constructie waarbij
de weegdelen dakpansgewijs over elkaar en
tegen de constructiestijlen werden aangebracht.

WINDVEER: De schuine plank tegen de drie-
hoekige topgevel. Kende in Noord-Holland en
vooral in de Zaanstreek vele versieringsvormen.
Oorspronkelijk was deze de knelplank tegen de
onderzijde van een overstekend rieten dak om
het opwaaien van het riet te voorkomen: wind-
vering.

WURMT: Balk over de skeletstijlen, aange-
bracht in de lengterichting van het gebouw of
huis. Op het wurmt werden de kapspanten of de
daksparren geplaatst. Komt ook voor bij vier-
kanten in stolpboerderijen en was eveneens de
benaming voor de bovenste plaat van een luif of
uitlaat, waartegen de bovenste weegdeel werd
bevestigd.

Bron:
5. de Jong, Zaans bouwkundig alfabet. Stichting Uitgeverij
Noord Holland, 1991.

NOG AANWEZIGE HOUTEN PAKHUIZEN
IN DE ZAANSTREEK

Zaandam
1. De Zeug Ameland 18
2. houtloods Oostzijde 319
3. De Tulp De Hemmes
4. vleethuis De Walvis Kal verringdijk 15
5. De Bonte Kraai Kraaiepad 1
6. scheepmakersschuur Brouwer

Kraaiepad 2
7. De Lelie Zeilemakerspad 7
8. De Vrede Zeilemakerspad
9. schuur De Bezem Kraaienest 1-2-3

10. De Vrede (De Klomp) Kraaienest 4

Koog aan de Zaan
1 1 . De Bonte Kieft Breedweer 4 1
12. Memel Zuideinde 42 A
13. Reus Zuideinde 42 A
14. Suez Zuideinde 42 F
15. Asia Lagedijk 66

Zaandijk
16. De Haan Lagedijk 8
17. Zaandijk Lagedijk 278
18. Het Vette Schaap Lagedijk 280
19. De Schans Hazepad 39

Westzaan
20. Zeeman Relkepad
21. Jagerslust J.J.Allanstraat 453

Wormerveer
22. De Wildeboer Dubbele Buurt 19
23. De Ruiter Zaanweg 4
24. Amsterdam Zaanweg 12
25. De Dissel Zaanweg 13
26. Gouda Zaanweg 19
27. Nieuwe Sluis Kaarnemelksepad
28. Purmerend Sluispad 15

Wormer
29. Schepel Veerdijk 22
30. Maas Veerdijk 23
31. Waal Veerdijk 24
32. Riga Veerdijk 62
33. Koningsbergen Dorpsstraat 45

Oost Knollendam

Nauerna
34. Archangel Nauerna 40

P = Provinciaal monument
G = monument gemeente Zaanstad

Inventarisatie en tekeneningen J. Schipper, architect BNA.

aantal beuken
3
2
2
1
2

1
3
4
1
3

4
5
5
3
1

2
2
4
4

3
3

2
1
4
3
1

16 2
3

3
3
4
3
3

1

P

P
P
P
P

G

P
P
P

P

P
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Vormgeving: Ruud en Wikje van Ritbergen

Personalia van de
auteurs:

J.P. Bloem (1952). Ingenieur, specialisatie res-
tauraties. Afstudeerproject de pakhuizen aan de
Zaanbocht Wormerzijde. Thans werkzaam bij
de Universiteit van Amsterdam, dienst Bouw
en Huisvesting. Bestuurslid Stichting Zaans
Schoon.

A. van Diepen (1961) . Studeerde geschiedenis.
Sinds 1989 als museumcoördinator voor de
Zaanstreek in dienst bij Stichting Steun Musea.
Redactielid 'ANNO'.

S. de Jong (1927). Bouwkundige en publicist.
Werkte bij architectenbureau Eilman en later
Schipper; daarna bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Bestuurslid Zaans Schoon
en Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis.
Publicaties: 'Houten huizen' met H. Jansen,
'Gebouwd in de Zaanstreek' met J. Schipper en
'Zaans bouwkundig alfabet'.

G.J. Onrust (1962). Leraar geschiedenis,
maatschappijleer, economie en Engels op 'Het
Noorderven' te Wormerveer. Afgestudeerd in
nieuwe geschiedenis aan de R.U.U. in 1992.
Redacteur 'Encyclopedie voor de Zaanstreek',
'Ach Lieve Tijd' en 'Met Stoom'.

J. Schipper ( 1915) . Architect BNA; winnaar
Prix de Rome 1946, ondermeer uitmondend in
de Zaanse Schans. 1948-1982 particulier archi-
tect bij bureau Schipper, Verbeek, Zijlstra.
Architect van ± 1000 woningen en div. bejaar-
dencentra in de Zaanstreek (Groenland, Park-
zicht, d'Acht Staten en voorm. Mennistenerf).
Veel restauratiewerk w.o. de synagoge, thans
Joods Historisch Museum te Amsterdam.
Bestuurslid vereniging MBTZ. Schreef samen
met S. de Jong 'Gebouwd in de Zaanstreek'.

Recente ontwikkelingen:
Op 7 jun i konden we in 'Dagblad Zaanstreek'
lezen dat de provincie zich heeft voorgenomen
op korte termijn enige historische Zaanse pak-
huizen op haar monumentenlijst te plaatsen.
Selectie zal gaan plaatsvinden aan de hand van
de lijst die door de Vereniging tot behoud van
Monumenten van Bedrijf en Techniek is opge-
steld. Behalve naar de architectuur zal worden
gekeken naar de sociale en culturele waarde.
Vermoedelijk zullen acht pakhuizen worden
voorgedragen voor bescherming. Het voorstel
van Gedeputeerde Staten zal in september in de
statencommissie voor culturele zaken worden
besproken. De noodzakelijke verhuizing van
pakhuis 'Vrede' was er de oorzaak van dat deze
oorspronkelijk eindjaren '90 geplande inventa-
risatie vervroegd werd.
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Inhoud
Door de gemeenschappelijke uitgave van het pakhuisnummer van ANNO en Met Stoom, beperken wij
ons tot de vaste ANNO-rubrieken: Stichting de Zaanse Schans meldt... (blz. 903), Portret van ... (blz.
908), Boekennieuws (blz. 909), Kroniek (blz. 910) en Culturele Agenda (blz. 912). De uitzondering
op de bekende regel wordt gevormd door de bijdrage van Seiny Klopper over de nieuwe bestemming
van het pakhuis 'Bassein' aan de Veerdijk van Wormer.

Nieuws van de vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
Assendelver buffetkast
Van het Zaans Historisch Museum ontvingen we
het volgende bericht: 'Mede dankzij een schen-
king van Stichting VSB Fonds, (het VSB Fonds
ontstond in 1990 bij de fusie tussen VSB Bank en
verzekeraar AMEV), Utrecht, is het Zaans Histo-
risch Museum in het definitieve bezit gekomen
van een unieke Assendelver buffetkast uit het
einde van de 17e of begin 18e eeuw. Hoewel de
kast al in 1992 werd aangekocht, kon met de gift
van het VSB Fonds de indertijd noodzakelijke
geldlening worden afgelost.
De bijdrage van het VSB Fonds onderstreept an-
dermaal het belang dat dit nog jonge fonds hecht
aan het behoud van Nederlands cultureel erf-
goed. In het recente verleden werd reeds de res-
tauratie van het raadhuis Zaandijk financieel ge-
steund, terwijl het Fonds momenteel betrokken is
bij de herinrichting van de Zaanse Schans.
Het behoud van cultureel erfgoed is overigens
slechts een onderdeel van het totale aandachts-
gebied dat het VSB Fonds bestrijkt.

Het fonds steunt een zeer breed terrein en neemt
daarmee een unieke positie in. Inmiddels zijn
honderden instellingen en organisaties op het
gebied van kunst, cultuur, gezondheidszorg en
natuur en milieu, gesteund'.

Vernieuwd molenboekje
De Vereniging 'De Zaansche Molen' berichtte
ons het volgende: 'Vrijdagmorgen 6 mei j l . werd
in het Molenmuseum te Koog aan de Zaan het
vernieuwde molenboekje gepresenteerd aan de
aanwezige pers en aan de voorzitter van 'De
Hollandsche Molen,' de heer C. de Groot, en aan
de heer J.J. Meurs van 'De Zaansche Molen.'
Beiden ontvingen tevens bijdragen van resp.
ƒ 5000,- en ƒ 1500,- voor diverse molenprojecten.
Hiermee kwam de opbrengst van de actie (25
cent per boekje wordt afgedragen) op een totaal-
bedrag van f 26.000,-, beschikbaar voor het her-
stel en onderhoud van molens, binnen en buiten
onze streek. Voor 'Panorama Frans Mars' in 't
Molenmuseum was reeds eerder een bijdrage
ontvangen.

Men hoopt van de vernieuwde uitgave 'Molens
in Nederland' nog vele exemplaren te kunnen
verkopen, zodat, mede via deze bijdragen, de be-
nodigde restauraties uitgevoerd kunnen worden.
De boekjes verschijnen in het Nederlands, En-
gels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Japans, Espe-
ranto en binnenkort in het Chinees. Ze zijn voor
ƒ 8,75 te koop. Inlichtingen bij de heer J. Kooijman,
P.O. Box 179, 1540 AD Koog aan de Zaan.

Bruidssuikers
Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur meldde
ons: 'Er wordt een tentoonstelling gehouden on-
der de titel 'Bruidssuikers en wittebroodsweken'
van 13 mei tot en met 10 september in Museum
Nairac, Langstraat 13 te Barneveld, telefoon 03420-
15666.
Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van
10.00 - 17.00 uur. Het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur geeft tevens het boekje 'Bruids-
suikers en wittebroodsweken' uit, geschreven
door Ineke Strouken, ook via de boekhandel te
bestellen voor de prijs van ƒ 14,90'. Via de Stuur-
groep Peter de Grote Manifestatie 1996-1997
kregen wij de volgende mededeling: 'Zaanstad,
de gemeente waar het tsaar Peter-huisje staat,
gaat na op welke wijze zij zou kunnen deelnemen
aan de Peter de Grote Manifestatie 1996-1997.
In 1947 is de aankomst ook herdacht met een
reconstructie en een groots vuurwerk.

Lesmateriaal over Peter de Grote
Er zal een lesbrief verschijnen over Peter de
Grote. Deze lesbrief is bedoeld voor het basis- en
voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt, in het
kader van de Nederlands-Russische onderwijs-
samenwerking, gewerkt aan lesmateriaal voor
Russische leerlingen over Nederland en omge-
keerd. E.e.a. vindt plaats onder auspiciën van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Bij
deze activiteiten zijn met name betrokken Bureau
Cross te Den Haag en Educaplan BV te Enschede.
Nadere inlichtingen bij: directeur dr. Th. J.Siskens
(Bureau Cross tel.: 070-3463770) en account
manager drs. M.L.M. Pieters (Educaplan B V tel.:
053-801080).



Zeefdruk
Van de Stichting Zaandijk 500, Weefhuispad l ,
1544 BB Zaandijk ontvingen we de volgende be-
richten:
I Ter gelegenheid van het vijfde eeuwfeest van
Zaandijk heeft de Stichting de bekende beeldend
kunstenaar Piet Hein Zijl bereid gevonden om
(geheel belangeloos) een zeefdruk te vervaardi-
gen van een door hem speciaal hiervoor gemaak-
te pentekening van een aantal markante Zaandijkse
dorpsbeelden. De zeefdrukken welke door de
kunstenaar persoonlijk zijn genummerd en ge-
signeerd, zijn voorzien van een gesneden passe-
partouten ingelijst in een lijst van -naar uw voor-
keur- aluminium of hout. In de pentekening zijn
twee bekende molens prominent aanwezig.
Lange tijd werd immers van Zaandijkers gezegd
dat zij 'bestaan tussen leven en dood'. Hierbij
werd verwezen naar de eerste molen van het dorp
genaamd 'Het Leven' en de laatste die 'De Bleeke
Dood' heette. Behalve de beide molens, beeldde
Zijl in de tekening (zie afbeelding) ook het voor-
malige raadhuis af en schetste hij de beeldentuin.
De ingelijste zeefdruk komt op ƒ 375,-.

Zeefdruk van Piet Hein Zijl.

II Wie nog een originele Zaandijkse vlag wil ko-
pen kan zich wenden tot de Stichting en bestellen
via 075-212336/287628.
Tijdens de restauratie van het Raadhuis van
Zaandijk werd de oude gemeentevlag gevonden
en deze wordt ter gelegenheid van dit vijfde
eeuwfeest opnieuw uitgegeven. De prijs bedraagt
ƒ 25,- of ƒ 90,-, afhankelijk van de afmeting.

III De Stichting hoopt dat zoveel mogelijk Zaan-
dijkers zich tijdens de feestweek in kleren uit de
jaren tussen 1500 en 1900 zullen hullen. Voor de
doe-het-zelvers zijn er aanbiedingen van patro-
nen en wel in 't Guishuis, elke eerste woensdag-
ochtend van de maand van negen tot half twaalf.

Omgevingsgeschiedenis
In het Historisch Magazine no. 2 van april 1994,
uitgegeven door de Stichting Regionale Geschied-
beoefening Noord-Holland, lazen we uit het ver-
slag van de studiedag 'Omgevingsgeschiedenis
in de praktijk' gehouden op 5 februari jl., het
volgende:
Door invoering van de basisvorming in het voort-
gezet onderwijs (augustus 1993) is omgevings-
geschiedenis een vast onderdeel geworden van
de geschiedenislessen. Dit biedt archiefdiensten
en historische verenigingen de mogelijkheid ac-
tief samen te werken met de scholen in hun
werkgebied. De geschiedenis van de eigen woon-
plaats wordt door goede lespakketten onder de
aandacht van de jeugd gebracht. Zij zijn immers
de toekomstige leden van de verenigingen en de
gebruikers van de archieven. De gelegenheid kan
zo worden aangegrepen om bij de jeugd de be-
langstelling te kweken voor het eigen verleden en
de bewustwording te vergroten.

Kort samengevat komt het erop neer dat leerlin-
gen de vaak theoretische schoolkennis moeten
kunnen toepassen (binnen het vak en daarbuiten),
dat ze allerlei vaardigheden leren zoals samen-
werken of een onderzoekje doen. Omgevingsge-
schiedenis is wettelijk verplicht geworden voor
alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, toege-
spitst op twee elementen: belangrijke verschijn-
selen en ontwikkelingen van regionale betekenis
enerzijds en het doen van historisch onderzoek,
in de eigen omgeving, anderzijds.
Advies aan de leraren: stuur je leerlingen op on-
derzoek uit buiten de klas, laat de leerlingen
'veldwerk' doen in plaatselijke archieven, bij het
kadaster, in het museum en laat hen gesprekken
voeren met mensen die veel van regionale ge-
schiedenis weten. Historische verenigingen wor-
den aangespoord contacten met scholen te inten-
siveren of hen te benaderen met voorstellen om
samen te zoeken naar mogelijkheden om leerlin-
gen onderzoek te laten doen naar aspecten van
omgevingsgeschiedenis.
Mochten er geschiedenisdocenten zijn die menen
dat leden van onze vereniging behulpzaam zou-
den kunnen zijn bij de invulling van 'omgevings-
geschiedenis op school' dan kunnen ze hiervoor
medewerking, bijdragen, begeleiding vragen via
onze rubriek 'De Woosnap'
Immers: Doelstellingen van onze vereniging om-
vatten o.a.
I Door publiciteit de belangstelling voor het Zaan-
se culturele erfgoed vergroten.
II Het promoten van het streekeigen i n de oorspron-
kelijke tien Zaandorpen (de Zaanstreek).
III Met grote zorgvuldigheid ons Zaans erfgoed
bewaren, zodat ook komende geslachten ervan
kunnen blijven genieten.
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Vrijwilligers
De Stichting Vrijwillige Natuur- en Landschaps-
beheer Noord-Holland (VNLB) is nog op zoek
naar vrij willigers voor de weidevogelbescherming
in de provincie Noord-Holland. Vrijwilligers moe-
ten vier uur per week aan bescherming kunnen
besteden.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met
T. Bosma p/a Stichting VNLB, Postbus 6090,
2001 HB Haarlem, tel. 023143080.

Annonces
Wie, o wie, helpt mij aan een complete of bijna
complete verzameling 'Anno's' vanaf het ont-
staan in 1961 tot aan heden. Heeft u genoemde
verzameling in uw bezit en wilt u hier afstand van
doen, dan zou ik deze gaarne overnemen.
Bericht hierover aan Ge Sombroek, Veerdijk 40,
1531 MS Wormer. Tel: 075-706034.

Nieuwe leden
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe
leden:
Mevr. M. Alfarez, Amsterdam
Ing. J. Emmerig, Krommenie
Staal bv, Westzaan
I.V.V.O., Wormerveer
G.G. Borghuis/S.M. Zierke, Zaandam
Scheepswerf Wed. K. Brouwer bv, Zaandam
De heer J.C. van Gelder, Zaandam
De heer J. v.d. Kramer, Zaandam
De heer J. v.d. Starre, Zaandam
De heer P.A.M. Kleij, Zaandijk

Stichting De Zaanse Schans meldt ...

Ir. J.P. Bloem, Langepad 27, 1544 PS te Zaandijk,
tel: 075-210664 zoekt voor een relatie in New
York de uitgave, 'Gebouwd in de Zaanstreek',
van S. de Jong en J. Schipper. Wie weet er nog een
of heeft er een te koop. Gaarne een berichtje.

Op ons redactieadres komen herhaaldelijk vra-
gen binnen over oude Anno's. Wie Anno's over
heeft kan dat via deze rubriek kenbaar maken of
een berichtje zenden aan redactie 'Anno 1961',
Weiver 5, 1546LA Jisp.

Aanstelling directeur
Zaanse Schans
In de vorige Anno berichtten wij u reeds over de
aanstelling van de nieuwe directeur voor de Stich-
ting De Zaanse Schans per l september 1994.
De heer Koos de Jong, woonachtig in Amster-
dam, zal deze functie gaan vervullen.

Curriculum vitae Koos de Jong
Koos de Jong werd in 1948 geboren in Amster-
dam. Hij voltooide daar in 1976 de studie kunst-
geschiedenis en archeologie.
Na een jaar lang verbonden te zijn geweest als
wetenschappelijk medewerker aan het Amster-
dams Historisch Museum, trad hij in 1977 in
dienst bij het Provinciaal Overijssels Museum in
Zwolle. Daar werd hij eenjaar later directeur. In
deze functie was hij verantwoordelijk voor het
beleid dat het museum veranderde van stij Ikamer-
museum in een modern historisch museum. Van-
wege de bescheiden collectie werd veel energie
gestoken in een intensief tentoonstellingspro-
gramma en de organisatie van educatieve activitei-
ten. Naast deze museale functie hield hij zich, als
lid van de Zwolse evenementencommissie, bezig
met de organisatie van allerlei culturele activi-
teiten zoals straattheater en concerten.
In 1985 trad hij in dienst als hoofd van de afdeling
Collecties bij de Rijksdienst Beeldende Kunst in
Den Haag.
Hier was hij verantwoordelijk voor de reorgani-
satie en automatisering van het beheer van de
collectie van 425.000 kunstwerken, de recuperatie
van kunstwerken die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog illegaal het land uit werden gevoerd, de af-

stoting van het niet-museumwaardige deel van de
BKR-collectie en - in het kader van het Deltaplan-
project voor cultuurbehoud - het wegwerken van
in decennia opgebouwde achterstanden op het ge-
bied van registratie en conservatie.
Sinds een ingrijpende reorganisatie van de Rijks-
dienst Beeldende Kunst is hij vanaf l januari
1993 senior consultant. In deze functie adviseert
hij zowel het Ministerie van WVC als de musea
over beleidsmatige en meer praktische zaken.
Koos de Jong is tevens secretaris van de Sectie
Behoud en Beheer van de Nederlandse Museum
Vereniging en bestuurslid van de Vereniging van
Nederlandse Kunsthistorici.

Aanstelling coördinator
publiekszaken
Op l juni 1994 begint de coördinator "publieks-
zaken" met zijn werkzaamheden voor de Zaanse
Schans. De heer Arjen Grootveld gaat deze func-
tie vervullen. Zijn taken zullen onder andere be-
staan uit het ontwikkelen van het marketing- en
PR-beleid voor de Zaanse Schans. Hij gaat lei-
ding geven aan de medewerkers die werkzaam
zullen zijn in het publieksdeel van het bezoekers-
centrum en hij geeft uitvoering aan alle acties die
betrekking hebben op publieksgerichte activitei-
ten zoals bijvoorbeeld de samenstelling, organisa-
tie en verkoop van groepsarrangementen.

Met de selectie van de kandidaten voor de functie
van baliemedewerker in het bezoekerscentrum
wordt binnenkort begonnen. Uiteraard zal de heer
Grootveld hier samen met de directeur een rol in
spelen.
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Curriculum vitae
Arjen Grootveld
Arjen Grootveld werd in 1959 geboren in Am-
sterdam-Noord. Het grootste deel van zijn jeugd
bracht hij door in Amsterdam. Hier bezocht hij
het Barlaeus-Gymnasium. Doordat hij tijdens
zijn middelbare schooltijd belangstelling kreeg
voor kunst en cultuur vertrok hij na zijn examen
naar Italië om daar te gaan werken in het toeris-
me. In 1983 kwam hij terug in Nederland. Zijn
kennis vergrootte hij dooreen aantal opleidingen
en cursussen op het gebied van gidsen, toerisme
en marketing te volgen. Hij heeft gewerkt als
rondvaartgids, busgids en tourmanager voordat
hij een functie aanvaardde als manager excursies
bij Holland International. In deze laatste functie
was hij verantwoordelijk voor excursies met ver-
trek uit Amsterdam voor buitenlandse toeristen.
Eén van deze excursies was de excursie naar Am-
sterdam en Edam.

De heer Grootveld is met ingang van l juni werk-
zaam in zijn nieuwe baan.
Wegens ruimtegebrek in het kantoortje aan het
Kraaienest is zijn werkplek tijdelijk bij Keeg aan
de Zaan. (Bur. voor procesbegeleiding in organi-
saties) in Zaandam. Hij zal vanzelfsprekend wel
veel aanwezig zijn op de Zaanse Schans.

Nieuwe huisstijl Stichting
De Zaanse Schans
Door de ophanden zijnde opening van het
bezoekerscentrum in het najaar, werden wij gecon-
fronteerd met verschillende vormgevingsaspecten
op het gebied van belettering en bebording in het
pand. Hierdoor drong de noodzaak tot het ont-
wikkelen van een nieuwe huisstijl voor de Stich-
ting De Zaanse Schans zich op. Inmiddels zijn wij
met verschillende ontwerpbureau's in gesprek
om te komen tot een opdracht tot het maken van
een schetsontwerp. Dit zal zich niet beperken tot
het ontwerp van een logo of beeldmerk voor
nieuw briefpapier. Ook de bewegwijzering en be-
lettering, etcetera zal in de toekomst in deze stijl
worden uitgevoerd. De verschillende belangen-
groeperingen op de Zaanse Schans worden zo-
veel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van
de huisstijl. Het is de bedoeling dat deze bij de
officiële opening van het bezoekerscentrum in dit
najaar wordt gepresenteerd.

J. Keegstra,
Stichting De Zaanse Schans,
directeur a.i.

Hergebruik pakhuis Bassein, Veerdijk 41, Wormer
In het laatste weekeinde van september (24 en
25), en het eerste weekeinde van oktober (l en 2),
organiseert de Culturele Commissie Wormer-
land voor de tweede maal een atelier-route waar-
bij men o.a. in de gelegenheid wordt gesteld de
ateliers en het werk van kunstenaars uit Wormer-
land te bezichtigen. In het voormalig rijstpakhuis
'Bassein' bevinden zich dertien ateliers, waarvan
u het werk, door een aangegeven route, via hoge
smalle trappen, kunt bezichtigen.

In het kader van de hier bijgesloten speciale
gezamenlijke uitgave 'pakhuizen in de Zaanstreek'
ontstond het idee (eventueel voor a.s. deelnemers
aan de route) iets over de geschiedenis van ge-
noemd pakhuis en de rijstpellerij te vermelden.

Zadeldak
Pakhuis Bassein werd in 1898 als pakhuis voor
graanprodukten gebouwd in opdracht van de firma
Bloemendaal en Laan uit Wormerveer. Het ge-
bouw vormt met andere opslaggebouwen en pelle-
rijen een beeldbepalende fabriekswand langs de
Zaan.
Het pakhuis telde in 1898 twee bouwlagen onder
een afgeknot zadeldak met topgevel en twee dak-
vensters. In 1905 kreeg het pakhuis er een bouw-
laag bij en werd het recht opgetrokken, zodat het
vier bouwlagen telde onder een plat dak.
In 1909 werd het pand aan de achterzijde aanzien-
lijk uitgebreid met een rechthoekige aanbouw
aan het oostelijk deel van de achtergevel, ook
over een hoogte van vier bouwlagen.
Het pakhuis staat op een onregelmatige L-vormige

plattegrond, het oorspronkelijke gebouw wordt
naar het oosten toe dieper. De muren zijn opge-
trokken uit rode baksteen in kruisverband en het
geheel is verlevendigd met blokken gele sier-
steen rond de vensters en deuren, en banden op de
lisenen.
De voorgevel wordt bekroond door een bakste-
nen fries, afgedekt met hardsteen, aan de onder-
zijde verrijkt met schijnconsoles in baksteen.
De aanbouw uit 1909 is geleed door lisenen die
blinde, recht afgesloten spaarvelden over een
dubbele traveebreedte omvatten. Het interieur
toont dezelfde constructie met ijzeren kolommen
als bij de ernaast liggende pakhuizen. Dit pakhuis
heeft vier centimeter dikke vloeren en kan een
belasting hebben van 800 kilogram per vierkante
meter.

Ondergang
Met de ondergang van de Zaanse pellerij leek ook
de 'industriewand' aan de Veerdijk bedreigd te
worden. De panden vervielen snel en in 1978 gaf
de eigenaar, de firma Wessanen, opdracht tot
sloop van de panden Siam, De Hoop, Birmah,
Indië, Rouan en De Unie. Deze gebouwen (15.000
m3 puin) liggen nu in het Alkmaardermeer.
Plaatsing op de Monumentenlijst verhoedde de
sloop van de resterende pakhuizen. In 1973 startte
meubelfabrikant 'Constant eiken' in pakhuis Java.
Constant groeide en kreeg ook de beschikking
over Bassein en Saigon. De panden kregen hun
oude functie terug; zij werden voor opslag ge-
bruikt. Door de moordende concurrentie op de
meubelmarkt ging de zaak in 1985 failliet, waar-
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Foto van kunstenaars in
pakhuis Bassein
beschikbaar gesteld door
fotograaf Ronald
Goedheer Assendelft,
atelier-houder in dit
pakhuis.

bij Saigon in het faillissement bleef (Bouwbedrijf
Somass betrok dit pakhuis en voltooide de restau-
ratie in 1986). Tot 1989 werkte men in Bassein
nog aan de fabricage van eiken tafels. De enorme
voorraad werd l angzaam maar zeker weggewerkt.
De ruimtes die vrij kwamen werden verhuurd.
'Vooral kunstenaars zijn er gek van', aldus de
heer Jan Constant. De huurprijs bedroeg toen vier
tot vijf tientjes per m2 per jaar. Er werd gestreefd
naar een eigen opgang voor iedere huurder.
Het gebouw is van sociaalhistorische betekenis
als een - mede door de ruimtelijk-historisch sa-
menhangende context ervan zeldzaam geworden
- element uit de geschiedenis van de handel en in-
dustrie in Noord-Holland, in casu de graan-
verwerking in de Zaanstreek.

Korte geschiedenis van de rijstpellerijen.
Niet eens zo heel lang geleden was de rijstpellerij
nog een van de belangrijke industriële nijver-
heden in de Zaanstreek. Pellen betekent het ont-
doen van het kroonkafje, meestal pel (dop) ge-
noemd, zonder de korrel te breken.
In de Zaanstreek werd in vroeger eeuwen gerst

gepeld, met gort als produkt. Vanaf het midden
van de 19e eeuw werd de rijstpellerij belangrijk.
Rond 1900 was de invloed van de Zaanse rijstpellerij
wereldwijd. Deze pellerij concentreerde zich voor-
namelijk in twee plaatsen: in Zaandam aan de
Oostzijde en in Wormer. De eerste windpelmolen
werd in 1639 in de Koog gebouwd. In totaal
hebben er 121 pelmolens in deze streek gestaan.
Reeds vanaf de late middeleeuwen importeerde
men rijst uit Italië. De koopman Jan Laan was de
eerste Zaankanter die in rijst ging handelen. De
invoer in Nederland van (on)gepelde rijst steeg
snel. In de periode 1825-1929: 9000 ton, in 1850
21000 ton. De rijst kwam via de haven van Am-
sterdam. Mede doordat Zaandam met het Noord-
zeekanaal een grote haven en sluis had gekregen
was het vraagstuk van een goede aanvoer van
grondstoffen en de afvoer van de eindprodukten
opgelost.

De eerste Zaanse stoompellerij verscheen in 1852
in Zaandam. De produktie was gelijk aan die van
twee grote windrijstpelmolens. De Wormerveerse
molenbouwer Gorter kreeg de eerste opdracht
van een pellerij gebouw aan deze Veerdijk te
Wormer. In 1872 werd deze in gebruik genomen.
Niet alle windmolenpellers gingen over op stoom.
Sommige moleneigenaren probeerden het leven
van hun molen nog te rekken door doppen te
malen in plaats van het pellen van rijst of gort,
doch tegen de fabrieken was het een ongelijke
strijd; de molens raakten in verval en werden
gesloopt. De rijstpellerij kwam tot bloei. Het top-
jaar in de rij staanvoer was 1908: 1.266.979 balen.

De eerste wereldoorlog heeft echter een behoor-
lijke knauw gegeven in deze industrie. Na de oor-
log begon men de grondstoffen in de landen van
herkomst zelf te verwerken (dat was overigens
een tendens die zich reeds in de jagen '20 had
ingezet). Eindjaren '60 viel het doek voor deze
branche definitief. De laatste vertegenwoordiger
van de Zaanse pellerij is Lassie bv. Het produktie-
proces bestaat daar echter niet meer uit het tradi-
tionele pellen, maar uit het 'voorkoken' van el-
ders gepelde rijst.
Het hergebruik van de panden, wat pakhuis Bas-
sein betreft door kunstenaars, werd het behoud
van de overgebleven 'Monumentale Zaanwand'.

Seiny Klopper

Bronvermelding:
Ontwerp-provinciale monumentenlijst 1985.
'Ooit gesloopt Nederland' van Jord den Hollan-
der 1985.
'ANNO 1961', december 1986.
'Met Stoom', mei 1991.
Encyclopedie van de Zaanstreek, Pellerij 1991.
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Zaandijk zal vijfhonderdjarig bestaan groots vieren

Honderd jaar geleden werd
het 400-jarig bestaan van
Zaandijk uitbundig gevierd.
Ook toen was de versiering
van het dorp een belangrijk
element in de dorpsfeesten.
Op de hoek van de Guisweg
en de Lagedijk werd bij-
voorbeeld een erepoort
opgericht. Nu, bij het 500-
jarig bestaan, wordt daar-
van een kopie gemaakt.

Er zijn nogal wat Zaandijkers die menen dat hun
dorp verreweg het mooiste van de Zaanstreek is.
Zoals Klaas Woudt het eens uitdrukte: 'Ja, Zaandijk
is inderdaad de parel van de Zaanstreek; een
mooie parel, maar in een rommelige zetting...'
En zo zijn er heel wat meer Zaandijkers die
dergelijke gedachten koesteren, vaak niet met de
knipoog die het aangehaalde citaat vergezelde.
Zaandijk is het mooiste; Zaandijk moet Zaandijk
blijven... Is het waar, is Zaandijk nou echt zoveel
geweldiger? De schrijver van dit stukje is een
Zaandijker, dus elk antwoord op deze plaats is op
voorhand gekleurd. Maar zeker is het, dat het in
de periode van 2 tot en met 1 1 september aan-
staande een waarheid als een koe zal zijn: dan
namelijk zal heel Zaandijk 'mooigezet' worden
om het vijfhonderdjarig bestaan van het dorp
luister bij te zetten.

Vijfhonderd jaar Zaandijk... Veel van de geschie-
denis van het dorp is bekend en op andere plaat-
sen al uitputtend beschreven. Het verhaal van de
Westzaner Oud-Heijn bijvoorbeeld, die zich op
20 september 1494 op de lage dijk posteerde om
schout en schepenen tijdens hun schouw te vra-
gen of hij zijn woonstede op de dijk mocht
vestigen. Of het verhaal van de vijf zonen van

Oud-Heijn, die nabij de woning van hun ouders
bleven wonen en naar wie de kleine buurtschap
lange tijd De Vijf Broers werd genoemd. Het zijn
bekende verhalen. En zo zijn er heel veel meer:
hoe ook Zaandijk leed onder de Spaanse Troebel
en daarna meeprofiteerde van de snelle economi-
sche opbloei vanaf het einde van de zestiende
eeuw; hoe het dorp groot werd in bijvoorbeeld de
papiermakerij en de olieslagerij (voor een be-
langrijk deel bedreven aan de Kalverringdijk aan
de overzijde van de Zaan); hoe -later dan in de
meeste andere dorpen- ook in Zaandijk in de loop
van de achttiende eeuw het economisch tij keerde
en een periode van achteruitgang volgde; hoe de
laatste decennia van de negentiende eeuw voor
opleving zorgden, de crisis van de jaren dertig
toesloeg, de oorlog sporen trok, het dorp in 1974
in Zaanstad opging, en hoe tenslotte Zaandijk
zich tot een moderne en niet te veel afwijkende
woonplaats heeft ontwikkeld.
Het is allemaal beschreven, en datzelfde geldt het
dorpsbeeld van Zaandijk. Het chauvinisme van
Zaandijkers is deels uit dat uiterlijk van hun dorp
verklaarbaar. Mede doordat de onbebouwde
Kalverpolder aan de overzijde van de Zaan een
vestigingsplaats voor bedrijven bood, bleef
Zaandijk meer dan de meeste andere dorpen
verschoond van industriële produktie binnen de
gemeentegrenzen. Zo hield het dorp meer z'n
authentieke karakter. Als dat al ergens geldt dan
is dat in de Gortershoek -het rijke deel tegenover
de Zaanse Schans, dat in 1986 de status van
'beschermd dorpsgezicht' kreeg. Een andere buurt
waar Zaandijkers trots op zijn is de Dominees-
tuin, de vroegere -door particulier initiatief fraai
opgeknapte- arbeiderswijk Achter de kerk.

Zaandijk als zelfstandige gemeente bestaat niet
meer; Zaanstad maakte daar in 1974 een einde
aan. Maar daarmee is niet gezegd dat elk 'dorps-
gevoel' -noem het 'gemeenschapsbesef'- is uit-
gebannen. Al ver voor het jaar 1994 aanbrak was
men zich in Zaandijk bewust dat het vijfhonderd-
jarig bestaan van het dorp in het verschiet lag. Het
was in eerste instantie de Bewonersvereniging
van de Gortershoek die het initiatief nam tot de
voorbereidingen van de eeuwfeesten. Toen dat
balletje eenmaal rolde, dijde de groep betrokke-
nen snel uit. De Stichting Zaandijk 500 werd
opgericht, die een algemeen en een dagelijks
bestuur kreeg. En er kwamen steeds meer com-
missies die zich met deelonderwerpen gingen
bezighouden, zoals de commissies kinderspelen,
bejaarden, historie, kunst, zaterdagavond, histo-
rische kleding, versiering enzovoort.
Voor deze laatstgenoemde commissie versiering
is een belangrijke taak weggelegd. Als het vijfde
eeuwfeest van Zaandijk van 2 tot en met l l
september wordt gevierd, moet het hele dorp
'mooi staan'. Dat de Zaandijkers daaraan willen
meewerken, blijkt bijvoorbeeld uit het succes
van de vlaggenactie. Bij de restauratie van het
raadhuis aan de Lagedijk werd in een hoek op de
zolder van dat pand een oude vlag gevonden, die



De Zaandijker dorpsvlag
vond grote aftrek en
wappert regelmatig van
vele huizen, winkels en
bedrijven.

de status kreeg van 'dorpsvlag'. Deze werd geko-
pieerd en opnieuw in produktie genomen. Hon-
derden Zaandijker gezinnen schaften zich ver-
volgens een exemplaar aan, en bijvoorbeeld op
Koninginnedag en 5 mei wapperde overal in
Zaandijk het 'rood-geel-blauw' met het wapen
van de banne van Westzaan.
Een andere aanduiding dat de Zaandijkers hun
dorpsfeesten massaal gaan meevieren, blijkt uit
het succes van de commissie historische kleding.
Nadat een aantal Zaandijker vrouwen eenvou-
dige patronen had gemaakt en een aantal histori-
sche kostuums in elkaar gezet, volgden er mode-
shows die massaal werden bezocht. Tijdens de
daarop volgende informatiedagen en -avonden
kwamen er inmiddels honderden om de patronen
over te trekken; in heel wat Zaandijker zolderka-
mers wordt inmiddels hard genaaid.

Het programma van de Zaandijker feestweek is
voor een belangrijk deel bekend. Het is een over-
vol programma, zo overvol dat er hier slechts een
aanduiding van kan worden gegeven. Vóór op
vrijdagavond 2 september het officiële startsein
van de feestweek zal worden gegeven, brengt de
Stichting Zaandijk 500 een 'Feestwijzer' uit, waarin
een praktisch overzicht van alle activiteiten wordt
gegeven. De plaatselijke pers zal daar nader over
berichten - wie het feest mee wil vieren wordt dus
aanbevolen de kranten goed te lezen.
Hier slechts een greep uit het omvangrijke pro-
gramma:
Na de opening van de feestweek op 2 september
volgt een stratenloop door het dorp; het aantal
deelnemers daaraan wordt vooraf geschat op
minimaal 2000. Zaterdag 3 september wordt over-
dag een Zeskamp gehouden. In de Parklaankerk
is er op de zaterdagavond koorzang door Daniël
de Lange. Vanaf zondag 4 september tot en met
vrijdag 9 september, en op zondag 11 september
worden dagelijks wandelingen door Zaandijk ge-
organiseerd, die in het bijzonder aantrekkelijk
zullen zijn voor de historisch-geïnteresseerden.
Startpunt is steeds de Zaandijker sluis.

Zondag 4 september is er 's ochtends een bijzon-
dere kerkdienst in de Parklaankerk, en zijn er 's
middags een 'high tea party' in de Beeldentuin en
een prutrace in Nieuw-Rooswijk.
Maandagavond 5 september is er opnieuw koor-
zang in de Parklaankerk. Vanaf dinsdag 6 sep-
tember staat op het grasveld bij de Zaandijker
kerk en Pielkenrood de tent 'De Zwaan' opge-
steld. Hier wordt deze eerste avond een historisch
bal gehouden. Gelijktijdig treedt in de Parklaan-
kerk de fanfare op. De Zwaan is woensdagavond
voor karaoke ingeruimd.
Muziekliefhebbers kunnen die avond bij de
Beeldentuin terecht, waar harmonie Apollo en
een Big Band zullen spelen. Woensdag overdag
is er circus bij het Saenredamcollege in Roos-
wijk.
Donderdagmiddag is er voor ouderen een cabaret-
voorstelling in De Boed, 's avonds treedt het Uni-
versiteitskoor op bij de Beeldentuin en is er in de
tent De Zwaan een dansavond.
Vrijdagmiddag 9 september gaat bij basisschool
Gortershoek een kermis van start, die tot en met
zondag wordt gehouden. Bovendien is er in De
Boed een damdag en wordt in het raadhuis een
expositie van Han Mes geopend.
Zaterdag 10 september zullen er de meeste acti-
viteiten zijn. Overdag zijn dat een kinderoptocht,
een damdag in De Boed, een loterij in het raad-
huis, 'koptekenen' op de Lagedijk, turndemon-
straties in de tent De Zwaan, de reünie 'Oudt-
Heyn' bij De Bannehof, een antiekmarkt op de
Lagedijk, muziekoptredens op de Lagedijk, kin-
derspelen op de Willem Dreeslaan. Zaterdaga-
vond om 7 uur begint dan de 'nacht van Zaandijk'
met verspreid door het dorp vele optredens. De
hele zaterdag zal een paardentram door Zaandijk
rijden.
Zondag 11 september is de laatste dag van de
feestweek. Er is dan op de Willem Dreeslaan
ringsteken met paarden, een 'high tea party' in de
Beeldentuin, terwijl om half zeven op de Zaan
een slotconcert wordt uitgevoerd.

Behalve deze aan kalenderdagen gebonden acti-
viteiten is er dan ook nog een doorlopende histo-
rische tentoonstelling in het Zaans Historisch
Museum, en heel veel meer. Zaandijk zal bruisen
en het effect daarvan zal lang naijlen. Want uitein-
delijk is dat wellicht het mooiste van de dorps-
feesten. Zoveel Zaandijkers zijn bij de organisa-
tie betrokken - alleen al doordat de straten door de
bewoners collectief worden versierd - dat het niet
anders kan dan dat Zaandijkers ook na 11 septem-
ber wat hechter zullen samenleven.

Jan Pieter Woudt.
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De voorgevel van
Het Noorderhuis.
Foto
J. J. van der Horst.

Portret van museum Het Noorderhuis
Een van de eerste panden die naar de Zaanse Schans werden verplaatst was het koopmanshuis Het
Noorderhuis. Tot dat moment stond het al enkele eeuwen op het noordelijke deel van de Lagedijk in
Zaandijk. Het werd in 1970 in delen overgevaren naar de Zaanse Schans, evenals het aangrenzende
Koopmanshuys D' Mol. Na de restauratie werd het in 1972 door koningin Juliana als museum ge-
opend.

Het museum
We spreken met Dirk Kind, de beheerder, die
samen met zijn vrouw het historische pand be-
woont. Het huis werd in 1670 gebouwd als een
kleine woning -wat nu de voorkamer is- voor
Gerrit Luytsz. en Trijn Pietersdr.
In de periode 1800 tot 1850 kreeg het pand zijn
huidige vorm, op enkele kleine verbouwingen na.
In die periode was het huis eigendom van koop-
man Jan Pietersz. van Bergen die het enorm uit-
breidde. Er kwam een achterkamer, een gang, een
zijbeuk en een gedeelte dat nu de keuken vormt.
Daarna was kennelijk zijn geld op, want er is
gewoon papieren behang gebruikt in plaats van
beschilderd behang zoals de gewoonte was bij
kapitaalkrachtige huiseigenaren. Nog is goed te
zien dat het huis in de loop van de tijd werd uit-
gebreid; aan de dikke binnenmuur tussen voor- en
achterkamer is te zien dat die vroeger de bui-
tenmuur is geweest. Ook op andere plaatsen is te
zien dat er nu zo nu en dan wat werd verbouwd.
Bijvoorbeeld aan de ophanging van de schoor-
steen; die zit onder het plafond in plaats van er-
boven. Om het zijraam aan te kunnen brengen in
de voorkamer moest eerst een stuk uit een balk
worden gehaald om het raam te kunnen plaatsen.
Oorspronkelijk had het huis ook een houten voor-
gevel, maar die is in de loop der tijd ten dele ver-
vangen door een stenen ondergevel. Dat stenen
onderstuk was ook het enige dat moest worden
afgebroken om de tocht over de Zaan mogelijk te
maken; het deel is tijdens de restauratie, die twee
jaar vergde, steen voor steen weer opgemetseld.

Het aanbrengen van die stenen ondergevel is wel-
licht mogelijk gemaakt door een winstgevend

jaar. Zo'n 'goedjaarsend', zoals dat in de Zaanstreek
heet, grepen huiseigenaren vaak aan om hun pand
uit te breiden ofte verfraaien. Ook Het Noorder-
huis heeft een goedjaarsend in de vorm van een
aanbouw aan de achterzijde. Deze Zaankamer
met keuken sloot via een portaal aan op het be-
staande pand. In de keuken bevindt zich een te-
gelschouw van oudHollandse tegels met bijbelse
voorstellingen. Op de bovenverdieping -niet toe-
gankelijk voor bezoekers- is te zien dat de ver-
bouwingen zich voor een groot deel aan de bin-
nenzijde voltrokken. Er werd daarmee voorko-
men dat de voorname raamindeling van de gevel
zou worden aangetast. Hierdoor is er op zolder
een raam dat zich halverwege de eerste verdie-
ping en de vloer van de zolder bevindt!

Stijlkamers
In het museum zijn twee stijlkamers. De voorka-
mer toont een Empire-stijl interieur. Opvallend is
het gemarmerde hout aan de wanden en de zoge-
naamde 'witjes' boven de deur en de bedstee. De
bedstee is, gemeten naar de huidige maatstaven,
klein: l,07 m breed en 1,68 m lang. Zo'n 300 jaar
geleden waren de mensen niet alleen kleiner,
maar sliepen vaak zittend. Dit laatste uit bijgeloof
en ook omdat men dacht dat door een liggende
houding het bloed naar de hersens zou stromen
met de dood als gevolg.
In de achterkamer is een gezelschap zich aan het
kleden voor een toneelstuk. De kleding van de
spelers geeft een goede indruk van het traditio-
nele kostuum uit de 18e en het eerste kwart van de
19e eeuw. Het Zaanse vrouwenkostuum was een
van de rijkste klederdrachten in Nederland en dat
niet alleen door de 'Zaanse kap' die in de loop van
de tijd steeds rijker werd versierd met gouden of
zilveren ornamenten, maar ook door de vele me-
ters stof (linnen, wol en zijdedamast) die werden
verwerkt in de bovenrok en een groot aantal on-
derrokkken.
In de zijkamer worden regelmatig wisselende
exposities ingericht door het echtpaar Kind.

De bewoners van Het Noorderhuis
Op het fraai versierde gevelbord boven de toegangs-
deur staan de namen vermeld van Vis, Honig en
Van Bergen. Het zijn de namen van de families
die door de eeuwen heen eigenaar van het pand
waren. Na het overlijden in 1887 van Geertje,
dochter vande papierfabrikant Adriaan Cornelisz.
Honigh die tevens oliefabrikant en makelaar in
roerende en onroerende goederen was, werd Het
Noorderhuis openbaar verkocht. Het kwam toen
in handen van manufacturier Sietse de Rooy die
het ging verhuren.
De eerste huurster was de weduwe Welle, de
vrouw van dominee Jan Welle, met haar zeven



Museum Het Noorderhuis
Kal verringdijk 17
1509 BT Zaandam
Telefoon 075- 173237

Openingstijden:
maart t/m juni en
september t/m oktober:
di. t/m zo.
10.00- 17.00 uur
juli t/m augustus:
ma. t/m zo.
10.00- 17.00 uur
november t/m februari:
zaterdag en zondag
10.00- 17.00 uur

dochters en een zoon. Zij bewoonden het huis van
1888 tot 1893. De tweede huurder was de huisarts
dr. C.E. van der Horst -de grootvader van schrij-
ver dezes- die er woonde tot 1900. (Hij nam in dat
jaar de praktijk over van dr. Jan Mulder). Twee
van zijn drie kinderen, -de zonen Jos(ephus) en
Jacob Jan- werden daar geboren. Laatstgenoemde
volgde in 1928 zijn vader op als huisarts.
Daarna werd Het Noorderhuis tot 1914 bewoond
door de weduwe van Sietse de Rooy. In dat jaar
werd het huis gekocht door de Zaanse historicus
Gerrit Jan Honig. Tot 1970 is het huis eigendom
geweest van de erven Gerrit Jan Honig.
De beheerder Dirk Kind woont al 26 jaar op de
Zaanse Schans. Eerst, toen hij nog molenaar was
op de mosterdmolen De Huisman, in een huisje
op het Zonnewijzerspad dat vroeger op het Ezels-
pad (nu dr. Willem Dreeslaan) in Zaandijk stond.
Sinds vier jaar woont hij als beheerder in Het
Noorderhuis. Hij ontvangt daar jaarlijks zo'n
25.000 tot 27.000 bezoekers.

J.J. van der Horst

Literatuur:
- Woudt, T.: Wandeling door Koog a/d Zaan en
Zaandijk, 1964
- Museumkrant voor Noord-Holland 1992

Beheerder Dirk Kind voor de bestee in een van
de stijlkamers. Foto J. J. van der Horst.

Boekennieuws
Het boekennieuws mag deze keer de naam
eigenlijk niet dragen. Slechts een publika-
tie zijn wij tot eind maart rijker geworden.
En dat is dan ook nog een boekje dat niet in
de handel te koop is.
De Bouw- en Houtbond FNV in Krommenie
en Wormerveer bestaat dit jaar precies een
eeuw en vierde dat onder meer met de
uitgave van een boekje. 'Door vereniging
tot verbetering' is een poging om meer
inzicht in de historie van met name de
voorlopers van de uitgever (?) /vakbon-
den te krijgen. Voor de goede orde, hierbij
moet zowel aan de socialistische als de ka-
tholieke bonden worden gedacht.
Geschiedenisleraar Arjen van Ginkel heeft
er een prettig leesbaar boekje van gemaakt
dat een betere vormgeving verdient. Hij
toont aan dat, ondanks beperkte tijd en
beperkt archiefmateriaal, er nog leven na
't Hoen is. De beperking die door het
materiaal wordt opgelegd, zal waarschijn-
lijk debet zijn aan het ontbreken van een
grote lijn. De laatste jaren komen er ook
wat bekaaid af, er is geen duidelijk einde.
Het blijft echter een nastrevenswaardig
initiatief dat een plaatselijke afdeling een
opdracht aan een professionele onderzoe-
ker geeft, vooral omdat op dit terrein het
historisch besef (de meeste archieven zijn
spoorloos verdwenen) nogal eens beperkt
is geweest.

Deel twaalf van de Cahiers voor lokale en
regionale geschiedenis gaat over sociale
zorg. Dit is het verzamelgebied van ar-
menzorg, maatschappelijk werk, onder-
linge hulp, zorgregelingen in het bedrijfs-
leven en bij commerciële verzekeraars,
alsmede de sociale verzekeringen en voor-
zieningen. In de Zaanstreek hebben wij op
dit gebied de laatste jaren een aantal publi-
katies gekregen. Ik noem het artikel Wees-
en Armenzorg in de Encyclopedie van de
Zaanstreek, de MO-scriptie van Tjeerd
Andringa over armenzorg, Jos Raad-
schelders' dissertatie over de bestuurlijke
ontwikkelingen en het proefschrift van
Chantal van Coppenolle over C.J. Honig.
Daarnaast beschikken wij over uitgebreide
statistische gegevens die sinds de Tweede
Wereldoorlog door het Sociografisch Bu-
reau (nu afdeling Economie, Statistiek en
Onderzoek) zijn gepubliceerd. Het lijkt er
dus op dat wij al heel wat weten. Dat is niet
het geval.
Weeshuizen zijn meestal vanuit het oog-
punt van de bestuurders beschreven. Er
bestaat zelfs geen overzicht wanneer welke
weeshuizen (en hoeveel kinderen er in
verbleven) in gebruik waren. Onze kennis
over de zogenaamde dodenbossen (de pre-
kapitalistische begrafenisfondsen) is sum-
mier, hoe de onderlinge hulp in de pad-
gemeenschappen was georganiseerd is nooit

goed op papier gekomen, et cetera. Met na-
me het laatste heeft, zeker nu er een roep
bestaat tot meer sociale controle, actuele
betekenis.
Het door dr. M.H.D. van Leeuwen, die on-
derzoeker is bij de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen en doceert
aan de vakgroep Sociologie van de Rijks-
universiteit Utrecht, geschreven boekje
vormt een handzame inleiding op het on-
derwerp. In het kort worden de Neder-
landse ontwikkelingen op het terrein tus-
sen 1600 en 1696 behandeld en daarnaast
vormt het een uitstekend startpunt voor li-
teratuuronderzoek. Kortom, z'n vijftien gul-
den meer dan waard.

Ger Jan Onrust

Besproken zijn:
A. van Ginkel, 'Door vereniging tot verbe-
tering', Honderd jaar Bouw- en Houtbond
FNV in Krommenie en Wormerveer (1894-
1994). Uitgave Bouw- en Houtbond FNV,
afdeling Krommenie-Wormerveer. 32 blz.
metzwart-witillustraties. Wormerveer 1994.
M.H.D. van Leeuwen, Sociale zorg. Deel
12 in de Cahiers voor lokale en regionale
geschiedenis. Walburg Pers, Zutphen 1994.
64 blz. met uitgebreid literatuuroverzicht,
register. Prijs: ƒ 15,-
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Kroniek
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de
Zaanse kranten Dagblad Zaanstreek en De Zaanse
Gezinsbode.

l februari
In het winkelcentrum in de nieuwbouwwijk Roos-
wijk-Noord te Zaandijk zullen elementen van de
traditionele bebouwing van de Zaanstreek worden
overgenomen. Er komen silo-achtige rondingen
in, terwijl op de vijfde verdieping facetten van de
Zaanse houtbouw herkenbaar worden.

8 februari
In De Bannehof te Zaandijk werd het voorlopig
ontwerp gepresenteerd voor het nieuwe culturele
centrum aan de Zaan te Zaandam (bezuiden de
Wilhelminabrug). Het centrum krijgt twee zalen,
met elk een eigen foyer en horeca-faciliteiten.
Daarmee kunnen alle theaterprodukties weer wor-
den gebracht in de Zaanstreek. De leden van Zaan-
stads raadscommissie Welzijn reageerden posi-
tief op de plannen.

15 februari
Met de verplaatsing van de verwaarloosde thee-
koepel achter Westzijde 76 (Zaandam) werd na
lang wachten een begin gemaakt. De theekoepel
wordt overgezet naar een plek achter het voorma-
lige hervormde weeshuis aan de Westzijde. Het
werk wordt uitgevoerd door de familie Koene, die
het project overnam van de Stichting Frans Mars.

17 februari
B. en W. van Zaanstad namen het advies van de
gemeentelijke monumentencommissie over dat
aan de oud-katholieke kerk aan de Noorderhoofd-
straat te Krommenie geen ontmoetingsruimte met
glazen wanden mag worden gebouwd. Het college
zal de rijksdienst voor de monumentenzorg ver-
zoeken dit besluit over te nemen.

19 februari
Uit handen van wethouder A. Brinkman ontving
grafisch ontwerper Swip Stolk in de Zuiderver-
maning te Westzaan de cultuurprijs 1993 van ge-
meente Zaanstad. Brinkman omschreef Stolk als
een 'zeer veelzijdig creatieveling', die ook in
vakkringen erkend en geprezen wordt. De 'Prijs
voor bijzondere waardering' ging naar de 'Com-
missie Zuidervermaning' voor haar inspanningen
om de Zuidervermaning om te toveren tot een cul-
tureel centrum.

24 februari
Schiereiland De Hemmes in Zaandam moet in de
beginjaren van de 21e eeuw worden volgebouwd
met 600 woningen. Dat kwamen gemeente Zaanstad
en de provincie Noord-Holland overeen. Gemeente
en provincie willen gezamenlijk een plan ontwik-
kelen om de bodem van De Hemmes allereerst te

24 februari
Woningbouwvereniging Oostzaans Volkshuisves-
ting heeft het voornemen 235 woningen te bou-
wen in het Plan Kolksloot. De woningbouwver-
eniging wil daarbij zélf als projectontwikkelaar
fungeren.

24 februari
Op industrieterrein 'Op 't Spoor' te Zaandam
(tegenover de westelijke afrit van de Den Uylbrug)
wordt in september begonnen met de bouw van

een zogeheten'woonboulevard'. Er worden meubel-
winkels en daaraan verwante zaken gevestigd.

25 februari
De gemeenteraad van Zaanstad ging akkoord met
een gemeentelijk rioleringsplan, dat voorziet in
een investering van ƒ 160 miljoen om 56 kilome-
ter oud riool te vervangen. Dit werk zal tot ver na
de eeuwwisseling in uitvoering blijven en op den
duur tot lastenverzwaring voor de burgers leiden.

26 februari
Assendelft-Noord, de beoogde grote bouwlocatie
van Zaanstad, wordt in twee fases bebouwd. In de
eerste fase worden er 3000 woningen gebouwd;
omstreeks het jaar 2000 wordt bekeken of daar
2000 woningen bij moeten komen.

26 februari
Het grote winkel- en kantoorgebouw nabij de
Beatrixbrug te Zaandam (hoek Damkade/West-
kade) blijft voorlopig grotendeels leeg staan, zo-
als al het geval is sinds de verhuizing van een
aantal gemeentelijke diensten uit het pand. Uit on-
derzoek blijkt dat het te duur is appartementen in
het gebouw te vestigen.

26 februari
Jan Pasveer, scheidend directeur van de Gemeen-
telijke Muziekschool Zaanstreek, werd benoemd
tot officier in de Orde van Oranje Nassau. Pasveer
leidde de muziekschool vanaf 1961.

26 februari
Na gedurende 108 jaar in 386 logo' s te zijn voorge-
komen, verdwijnt 'het Ruitertje' bijna volledig uit
het beeldmerk van Koninklijke Verkade. In plaats
daarvoor komt een kroon in het logo van de Zaan-
damse voedings- en genotmiddelenfabrikant. Het
Ruitertje was een verwijzing naar korenmolen De
Ruyter, die eens aan de Zaandamse Westzijde
stond.

28 februari
Een aantal huishoudens en bedrijven uit de omge-
ving van het gemaal van de Enge Wormer liet
weten tegen de sloop van het gemaal te zijn. Ineen
protestbrief aan het bestuur van Waterschap De
Waterlanden stelden zij dat het gemaal nog zeker
een tiental jaren goed kan blijven functioneren;
investeren in een nieuw gemaal zien zij als een
overbodige luxe.

2 maart
Het pand Dam 2 te Zaandam werd in de steigers
gezet voor een restauratie, die volgens de plan-
ning in de zomer moet worden voltooid. Onder het
gemeentelijke monument werden 65 nieuwe pa-
len geslagen. Daarnaast moeten de gescheurde ge-
vels worden hersteld en dient het dak te worden
vervangen. In de toekomst krijgt Dam 2 een ho-
recabestemming.

2 maart
Restaurant De Hoop Op d'Swarte Walvis in de
Zaanse Schans zal in augustus de deuren weer
openen. Dat hoopt directeur A. Siliakus van het op
nieuwjaarsdag door brand zwaar getroffen restau-

4 maart
Binnen gemeente Zaanstad bestaan al meer dan
honderd actieve buurtgroepen. Dat blijkt uit een

inventarisatie door het Opbouw- en Ondersteunings-
instituut. Bewonersgroeperingen worden steeds
belangrijker voor het beleid in de wijken.

5 maart
De volledige inboedel van het Automuseum aan
de J.J. Allanstraat te Westzaan wordt geveild. Dat
is het gevolg van een conflict tussen de eigenaar
van het museum, J. Waterdrinker, en gemeente
Zaanstad. Zaanstad vindt de agrarische omgeving
van het museum niet geschikt voor museumbezoek
en wil dat de automobielen slechts één dag per
week te bezichtigen zijn. Waterdrinker kan zich
daar niet mee verenigen.

5 maart
Gemeente Zaanstad overweegt een verhuizing uit
gemeentehuis De Bannehof te Zaandijk en het
Stadskantoor in Westerspoor (Zaandam) naar de
Albert Heijn-toren aan het Zaandamse Anker-
smidplein. De AH-toren komt in 1996 leeg. Als
voordeel van de concentratie van de gemeente-
lijke diensten in één pand werd genoemd dat de
reistijden tussen twee panden voor de ambtenaren
wegvallen. Volgens velen moet de achttien ver-
diepingen hoge toren als 'beeldbepalend' worden
beschouwd.

7 maart
Gemeente Zaanstad verzocht het Ministerie van
WVC de 18e-eeuwse stolpboerderij aan de J.J.
Allanstraat 158 te Westzaan van de rijksmonu-
mentenlijst af te voeren. De erven van de laatste
bewoner hadden de gemeente daar om gevraagd;
herstel van het vervallen (en daardoor onver-
koopbare) pand zou tussen de acht ton en één mil-
joen gulden kosten. Volgens de monumenten-
conmmissie kan het beeldbepalende pand behou-
den blijven.

7 maart
Gemeentehuis De Bannehof te Zaandijk werd met
nazi-leuzen beklad. De gemeente liet de spreuken
meteen verwijderen.

8 maart
Realisering van een centraal Zaans Historisch
Museum is een stuk naderbij gekomen. Dat bleek
tijdens de presentatie van de meerjarenberoting
van Zaanstad, waar wethouder P. Oudega mee-
deelde dat het Rijk defintief een subsidie heeft
toegekend voor de museumbouw in het kader van
de stimulering van de werkgelegenheid. De subsi-
die (ook bestemd voor het bezoekerscentrum op
de Zaanse Schans en voor het verleggen van het
kruispunt Leeghwaterweg/D. Sonoy weg) bedraagt
ƒ 7,65 miljoen en is bedoeld ter verbetering van de
toeristische infrastructuur van Zaanstad.

8 maart
Het bestuur van de Gereformeerde Kerk aan de
Wilhelminastraat in Koog kreeg een grote teleur-
stelling te verwerken bij het veilen van het kerkge-
bouw. Het bestuur bood zélf mee om de prijs op te
drijven. Uiteindelijk was het bod van ƒ 269.000
door de voorzitter van de commissie van beheer
van de kerk echter het hoogste dat werd gedaan; er
werd niet 'gemijnd'.

8 maart
Jacob Willem van Santé overleed op 82-jarige
leeftijd in het Wormerveerse verpleeghuis De
Noordse Balk. Van Santé heeft een geweldige
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betekenis gehad voor de geschiedschrijving van
de Zaanstreek, daarvoor kreeg hij in 1990 de Cul-
tuurprijs van de gemeente Zaanstad. Hij was au-
teur van 'Het dagverhaal van Aafje Gijsen, 1773-
1775' en bouwde een omvangrijk historisch regis-
ter met meer dan 50.000 verwijzingen op, dat hij
in 1989 aan gemeente Zaanstad schonk.

9 maart
De Dam te Zaandam zal er na de geplande opknap-
beurt niet wezenlijk anders uitzien dan de nieuwe
Gedempte Gracht. Er worden dezelfde straatste-
nen gebruikt en identiek straatmeubilair geplaatst.
De Dam krijgt in de ontwikkeling van het Zaandamse
centrum met name de functie van 'horeca-plein'.

9 maart
Het gebied rond de Poelboerderij geldt als groot-
ste strijdpunt in de 'Zaanoevervisie' die de ge-
meente Wormerland liet opstellen. Een woord-
voerder van De Poelboerderij liet weten tegen
woningbouw in de omgeving van de boerderij te
zijn; eerder was er in de raadscommissie ruimte-
lijke ordening al bezwaar gerezen tegen woning-
bouw op die plaats. De 'Zaanoevervisie' is geen
concreet bouwplan, maar een toekomstvisie.

12 maart
De bouw van het bezoekerscentrum in de Zaanse
Schans vordert gestaag. De fundering is inmiddels
gereed terwijl ook het skelet van pakhuis Vrede
vrijwel is voltooid. Aangezien het pand inmiddels
een provinciaal monument is geworden, levert de
provincie een bijdrage in het herstel. De totale
kosten zullen ƒ 1,5 tot ƒ 2 miljoen bedragen.

16 maart
Vereniging De Zaansche Molen wil het Molen-
museum aan de Museumlaan te Koog voor tijde-
lijke exposities uitbreiden. Het plan is de expositie-
vleugel met 5,5 meter te verlengen. De kosten
daarvan bedragen ƒ 150.000.

17 maart
Het Van Raaltencentrum en het bijbehorende park
te Zaandam kunnen mogelijk toch worden behou-
den. Dat meldde de Bewonersvereniging Schilders-
buurt, Waddenbuurt en Koog-Bloemwijk en de
Plangroep Van Raaltencentrum tijdens een mas-
saal bezochte voorlichtingsbijeenkomst. Woning-
bouwvereniging Saenwonen heeft in samenspraak
met de gemeente plannen ontwikkeld om 55 koop-
en huurwoningen in het gebouw te vestigen.

19 maart
Het nieuwe gemaal Nauerna in de Assendelver
Zeedijk werd officieel geopend. De kosten van het
geheel computergestuurde gemaal bedroegen circa
ƒ 2 miljoen. Het oude, uit 1877 stammende ge-
maal De Landbouw is hiermee overbodig gewor-
den en krijgt vermoedelijk een woonbestemming.

23 maart
Het interieur van de hervormde kerk te Krommenie
werd ingrijpend opgeknapt dankzij de inspannin-
gen van acht aspirant-gezellen van de Stichting
Praktijk Opleidingen voor het Schildersbedrijf.
Zij werkten drie maanden in het kerkgebouw.

28 maart
Na vijfjaar wachten werd eindelijk de gerestau-
reerde spits op de toren van de Zaandijker kerk

teruggezet. Het takelwerk nam krap een half uur in
beslag en trok veel belangstelling. De officiële
handeling door Zaanstads wethouder A. Brinkman
werd tevens beschouwd als officieus begin van de
viering van het 500-jarig bestaan van Zaandijk (zie
daarvoor elders in deze Anno).

28 maart: De Zaandijker kerk krijgt na vijf
jaar haar spits terug.

29 maart
Zaanstads burgmeester J. Bruinsma-Kleijwegtgaf
het officiële sein voor het begin van de restauratie
van paltrokmolen De Held Jozua in de Zaandamse
wijk Westerwatering. De handeling die deze start
moest markeren - het takelen van de roeden uit de
kap - kon door harde wind geen doorgang vinden.
(Zie ook 19 april.)

31 maart
Het uurwerkenmuseum op de Zaanse Schans ver-
wierf zich een aantal nieuwe aanwinsten, waaron-
der een zogeheten Haagse klok van Oosterwijck
uit 1600. Verder werd de collectie regionale klok-
ken uitgebreid met onder meer een Zaanse Wand-
klok uit 1740 en een zogenoemde 'Friese meiden-
klok' uit 1840.

l april
In de Zaanse Schans openden Zaanstads burge-
meester J. Bruinsma-Kleijwegt en wethouder A.
Brinkman onder veel belangstelling het nieuwe
ambachtencentrum de Saense Lelie. Het voorma-
lige vestzaktheater De Lelie werd voor dit centrum
ingrijpend veranderd; het moet nu de sfeer van een
'dorpsplein' uitademen, waar diverse oude am-
bachten zijn te bewonderen.

6 april
Gemeente Zaanstad tekende een met het Nationaal
Restauratiefonds een samenwerkingscontract, dat
het voor eigenaars van oude woningen, monumen-
ten en beeldbepalende panden eenvoudiger moet
maken om woonhuisverbetering of restauratie te
financieren. Voorzitter van het Restauratiefonds
mr. P. van Vollenhoven zei tijdens de onderte-
keningsbijeenkomst in De Bannehof: 'Wij zijn dé
restauratiebankier van Nederland. Wij weten welke

subsidies er zijn en kunnen die voorfinancieren.'
Zaanstad is de vijftiende gemeente die een derge-
lijke overeenkomst tekent; deze gemeente be-
hoort bij de 35 belangrijkste monumentengemeenten
van Nederland.

8 april
Op de plaats van het Natuurhistorisch museum E.
Heimans in het Darwinpark te Zaandam moet een
volledig nieuw pand worden gebouwd. Dat zijn
althans de plannen die de Stichting Natuur- en
Mi-lieu-educatie ontvouwde, onmiddellijk na de
overdracht van het museum door gemeente Zaanstad
aan de Stichting. Voorts is het de bedoeling de
schoolwerktuinen naar de omgeving van het mu-
seum te verplaatsen.

12 april
Stichting Zaans Schoon wil de houten brug bij de
Houthavenkade te Zaandam redden. De kleine
fiets- en voetgangersbrug moet wijken voor een
oeververbinding waar ook auto's over kunnen.
Ook PSP'92 beraadt zich op acties voor behoud
van de brug.

14 april
Met het slaan van de eerste paal gaf Zaanstads
wethouder M. Horselenberg-Koomen het start-
sein voor de bouw van 527 woningen op het
Eiland in de Voorzaan te Zaandam. Het Eiland
zal, zo werd door burgemeester J. Bruinsma-
Kleijwegt tijdens de bijeenkomst gesteld, 'de
allermooiste wijk van Zaanstad worden'. De pro-
jectontwikkelaars die zorg dragen voor de bebou-
wing van het Eiland schonken de gemeente een
groot baken dat op de zuidpunt aan de Voorzaan
wordt geplaatst.

19 april
Paltrokmolen De Held Jozua in het Zaandamse
Westerwatering werd van zijn plaats gelicht en
zo'n tien meter verderop 'gestald'. Daardoor kan
de fundering van de molen worden hersteld. (Zie
ook 29 maart.)

20 april
Behoud van de panden Hoogstraat 42-46 te Koog
is niet belangrijk genoeg om plaatsing op de mo-
numentenlijst te rechtvaardigen. Dat besloot de
monumentencommissie van gemeente Zaanstad.
De kans op subsidie - en daarmee op restauratie -
is daarmee afgesneden.

21 april
De huisschilders van Stichting De Zaanse Schans
kregen een nieuw atelier aan de Kalverringdijk.
Dit was noodzakelijk omdat hun vorige onderko-
men boven restaurant De Kraai niet goed geventi-
leerd werd.

26 april
De nieuw op te richten provinciale ontwikkelings-
maatschappij voor toerisme en recreatie wil de
circa 800.000 mensen die jaarlijks de Zaanse
Schans bezoeken en daar gemiddeld een uur ver-
toeven wat meer van de provincie Noord-Holland
laten zien. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht
aan het aanbieden een passe-partout waarmee
diverse aansluitende dagtochten gemaakt kunnen
worden.
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30 april
Papiermolen De Schoolmeester te Westzaan zal
waarschijnlijk meer last ondervinden van een
nieuw te bouwen tennishal aan de Middel dan tot
nu toe werd aangenomen.
Aanvankelijk werd aangenomen dat de vermin-
dering van de windvang van de molen minder dan
één procent zou bedragen. Na bestudering door

het Energieonderzoek Centrum Nederland wordt
uitgegaan van het ontstaan van wervelingen, die
de molenwieken kunnen belasten.
Vereniging De Zaansche Molen liet weten zich
hierdoor gesterkt te voelen in haar verzet tegen de
bouw van de tennishal.

NB: De data boven de stukjes verwijzen naar de
dag van publikatie en dus niet vanzelfsprekend
naar de dag van de gebeurtenis. Tentoonstellingen
en dergelijke, alsmede de verschijning van boeken
en proefschriften, zijn buiten deze kroniek gehou-
den. Daarvoor zij verwezen naar respectievelijk
de rubrieken 'culturele agenda' en 'Boekennieuws'.
Annemieke Emond/Jan Pieter Woudt

Culturele agenda
16 april - 27 september 1994
Tentoonstelling 'Klein maar fijn', collectie van
antieke poppen en speelgoed. De tentoonstelling
is speciaal ingericht voor kinderen, dus op kinder-
hoogte en met voor kinderen begrijpelijke teksten.
Bij de tentoonstelling hoort een speurtocht die
door het museum en over de Zaanse Schans voert.
Na inlevering van de speurtocht ontvangen de
deelnemertjes een kleurenposter van de Zaanse
Schans en omgeving.
Museum Het Noorderhuis, Kalverringrijk 17,
Zaandam,
(open: di/zo van 10.00 tot 17.00 uur).

19 mei - 31 juli 1994
Tentoonstelling 'Perfect gemeten', getekende kaar-
ten uit de 16e en 17e eeuw.
Stedelijk museum Alkmaar, Doelenstraat 5, Alk-
maar.
(open: di/vr 10.00-17.00 uur, za. en zo. 13.00-
17.00 uur).

25 j u n i - 9 oktober 1994
Expositie 'Hoera 't is Kermis', draaiende en be-
wegende miniaturen, affiches en verdere kermis-
onderwerpen.
Molenmuseum, Museumlaan 18 te Koog aan de
Zaan.
(open: di/vr van 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00
uur, za van 14.00-17.00 uur en zo van 13.00-17.00
uur, ook maandagmiddag van 13.00-17.00 uur).

1 juli - 28 augustus 1994
Zomertentoonstelling thema 'Water' n.a.v. Toer-
in manifestatie.
Museum Waterland, Kaasmarkt 16 Purmerend.
(open: di/zo van 14.00-17.00 uur).

2 juli-31 oktober 1994
Tentoonstelling over de restauratie van de glazen
van de Grote Kerk, De Rijp.
Rijper Museum, 'In 't houten Huis',
Jan Boonplein 2, De Rijp.
(open: dagelijks van 11.00 tot 17.00 uur).

2 jul i -31 juli 1994
Expositie 'Etsen Guisveld, Zaanstreek',
van Frans Room.
Stichting De Poel boerderij, Veerdijk 106 te Wormer.
(open: dagelijks).

3 juli -17 juli - 7 augustus en 21 augustus 1994
Culturele wandeling 'Koiere en Kaike'.
Georganiseerd door Gilde Zaanstreek, met bege-
leiding van een gids. U kunt kiezen uit:
l 1.30 uur, start 'De Burcht', Zaandam, en via de
sluizen, de Dam, het Bodecentrum naar 't Czaar
Peter-huisje, duur ongeveer 2 uur of:

10.30 uur start bij 't sluisje in Zaandijk en via
Domineestuin en Zaandijker kerk, Lagedijk naar
de Julianabrug, duur ongeveer 2 1/2 uur.

9 juli - 28 augustus 1994
Tentoonstelling 'Rampzalige Vloedt, Vijf eeu-
wen watersnoodrampen in Noord-Holland'. Het
meeste materiaal is afkomstig uit de Provinciale
Atlas, aangevuld met enkele bruiklenen.
(Toer-in manifestatie)
Purmerends Museum, Kaasmarkt 20 Purmerend.

7 augustus 1994
Fietsexcursie 'Bodem'. Een rondrit door de Beem-
ster, de Purmer en Wormer, en onder deskundige
leiding de bodem bekijken. De zware kleigrond
van de Wijde Wormer, de veenbodem van het
Wormer- en Jisperveld worden, via onderzoek
middels bodemkundige instrumenten, bekeken,
gevoeld en geproefd en er wordt uitgelegd hoe de
bodem in onze omgeving met zijn typische ken-
merken is ontstaan. Picknickspullen meenemen.
Stichting De Poelboerderij, Veerdijk 106 te Wormer.
(aanvang l l .00 uur).

20 augustus 1994
Jaarfeest Zaanse Schans, met o.a. oude ambach-
ten, rondvaarten en rondvluchten,
(aanvang 10.00 tot 17.00 uur) .

l september - 30 september 1994
Tentoonstelling 'Waterland in beeld', een rei-
zende tentoonstelling, ontwikkeld door Het Recre-
atieschap Waterland. Inzicht in het ontstaan en het
beheer van het landschap Waterland en de cen-
trale rol die het water (-beheer) daarin speelt.
Stichting De Poelboerderij, Veerdijk 106 te Wormer
(open: dagelijks)
Informatie over de tentoonstelling: recreatieschap
Waterland, De Erven 2, 1151 AS Broek in Water-
land, tel: 02903-3606.

3 september - 13 september 1994
In verband met het 500-jarig bestaan van Zaandijk,
elke dag: De culturele wandeling' Koiere en Kaike',
georganiseerd door Gilde Zaanstreek met begelei-
ding. Start 10.30 uur bij het sluisje in Zaandijk,
route via Domineestuin en Zaandijker kerk, Lage-
dijk naar de Julianabrug, duur ongeveer 2,5 uur.
Kosten/ 2,50 per persoon, kinderen gratis. Boek-
jes over de wandelingen ƒ 2,—.

3 - 10 september 1994
Feestweek in Zaandijk in verband met het 500-
jarig bestaan. Onderdeel hiervan is een historische
optocht voor schooljeugd. Aanvang 9.30 - 12.00
uur. Informatie over deze week ook bij de Zaanse
VVV, tel: 075-162221.

3 september - 30 oktober 1994
Tentoonstelling 'Zaandijk 1494-1994', expositie
ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van
Zaandijk. Zaans Historisch Museum, Lagedijk 80,
Zaandijk.
(open: di/vr van 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur
en zondag van 14.00-16.00 uur.

10 september 1994
Open Monumentendag, Monumenten gratis te
bezichtigen.
Expositie 'Geschiedenis van bakkers, bewoners
en eigenaren van perceel Wei ver 39 J isp ' . Georga-
niseerd door de Oudheidkundige Commissie Jisp
in samenwerking met de Culturele Commissie
Wormerland. De expositie wordt gehouden in de
oude bakkerij van Jaap Groot, naast Kunstnijver-
heidswinkel, Tnverdan', Dorpsstraat 2 la te Jisp.

11 september 1994
Historische vaarexcursie, onder leiding van een
Zaanse archeoloog op zoek naar aanwijzigingen
ui t een ver verleden en aandacht voor de geschie-
denis van het gebied. Stichting de Poelboerderij.
Veerdijk 106 te Wormer.
(aanvang: 14.15 uur).

24 september 1994
Zaanse Molendag, informatie b i j de Zaanse VVV,
tel: 075-162221.

24 sept - 25 sept -l okt en 2 oktober 1994
Atelier-route Wormerland, georganiseerd door de
Culturele Commissie Wormerland, waarbij men
o.a. in de gelegenheid wordt gesteld, het pakhuis
'Bassein'. via de ateliers van dertien kunstenaars
te bezichtigen. Plaats Veerdijk 41 te Wormer.

19 oktober 1994
Lezing van Prof. dr. A. van Braam over 'Zaandam
in de Middeleeuwen'. Georganiseerd door de Ne-
derlandse Genealogische Vereniging afd. Zaan-
streek-Waterland, Zaal 'De Aansporing', Stations-
straat 15, Zaandam,
(aanvang: 20.00 uur; toegang gratis).

Tijdelijk
Rondvaarten door de Zaanse veenweidegebieden,
met begeleiding.
(reserveren: Zaanse VVV, tel. 075-162221/351747).
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