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Open monumenten in Zaandam
1.Hembrugterrein
Hemkade 18/Verloren Spoor 1

Het Hembrugterrein is een gebied van 42,5 hectare op de grens tussen Amsterdam
en Zaandam. De naam Hembrug verwijst naar de vroegere spoorbrug over het
Noordzeekanaal tussen Zaandam en Amsterdam. HEM is de historische naam voor
buitendijks land, in dit geval in het voormalige IJ. Na de aanleg van het
Noordzeekanaal werd deze landtong opgehoogd en kwam het beschikbaar voor
gebruik. Op het mysterieuze terrein, achter hoge hekken en strenge beveiliging,
produceerde de Artillerie Inrichtingen vanaf 1895 vuurwapens, artillerie en munitie
voor het Nederlandse leger. De plek is zorgvuldig gekozen achter de
verdedigingslinie van de stelling van Amsterdam, vanuit het hart van de stelling kon
de fabriek het leger van wapens en munitie voorzien.
Er is door de jaren heen flink bijgebouwd en ook gesloopt op het terrein. Door de
functie van de fabriek en het explosiegevaar kent het terrein kenmerkende
gebouwen zoals die met halfronde daken die een eventuele schok moesten
geleiden.
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Ook de positie van de gebouwen en de inrichting van de buitenruimte, zoals de
aarden wallen en het plof bos, waren gericht op het beperken van de schade in
geval van een explosie. Het resultaat is een voor Nederland uniek fabrieksterrein.
Het Hembrugterrein kent een bewogen geschiedenis. Van werkplek voor 8500
mensen na het uitbreken van de eerste wereldoorlog tot de bezetting en bijna
vernietiging tijdens de tweede. Met behulp van het Marshallplan de productie weer
gestart. Inmiddels Eurometaal geheten, sloot het bedrijf in 2003 definitief de
deuren. De natuur nam het verlaten gebied over en de gebouwen raakte in verval.
Met uitzondering van een aantal creatieve ondernemers die er een tijdelijke plek
hadden gevonden, was het terrein jarenlang afgesloten van de buitenwereld.
In 2011 werd de eerste stap in de ontwikkeling van het verlaten terrein gezet toen
3 monumentale gebouwen werden gerenoveerd. Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar
van het terrein, tekende vervolgens in 2012 een samenwerkingsovereenkomst met
de Provincie Noord-Holland en de gemeente Zaanstad. Het doel was het terrein
nieuw leven in te blazen als bedrijventerrein voor creatieve en innovatieve
ondernemers.
De grootste verandering vond plaats in januari van 2014 toen voor het eerst in de
geschiedenis de hekken opengingen voor het publiek. Verschillende ondernemers
werken inmiddels in de gerenoveerde, industriële gebouwen en er vinden
verschillende evenementen en festivals plaats. Sinds de opening in 2014 is een
steeds groter gebied te bezoeken. Het terrein doet inmiddels ook dienst als een
stadpark en is een aanwinst voor de regio.
Activiteiten tijdens Open monumentendag
Een beheerder licht de actuele situatie toe van mogelijke ontwikkelingen op het
terrein. Dit doet zij voor individuele gasten en als start bij de rondleiding van het
museum.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur
Zondag
: 10.00 – 17.00 uur
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2.Hembrug Museum
Kanonnenloods 14

Op het Hembrugterrein in Zaandam, ooit het militaire hart van de Stelling van
Amsterdam, stond ruim honderd jaar de nationale munitie- en wapenfabriek
‘Artillerie Inrichtingen’ (later Eurometaal NV). De fabriek, beter bekend als
‘Hembrug’, was destijds een van de grootste en modernste militaire complexen van
Nederland. In het diepste geheim werden hier wapens en munitie gemaakt, getest
en opgeslagen. Later zijn er ook civiele producten geproduceerd, zoals draaibanken
en zonnecollectoren. In twee voormalige transformatorhuisjes toont het Hembrug
Museum de rijke historie van het mysterieuze terrein. Bezoekers ervaren wat zich
afspeelde op dit lange tijd hermetisch afgesloten terrein. Wat werd er gemaakt?
Voor wie? Wie werkten hier? En waarom werd de wapenfabriek juist in Zaandam
gebouwd? Zie ook www.hembrugmuseum.nl
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
De onbemande presentatie is openbaar toegankelijk en dagelijks gratis te
bezichtigen.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur
Zondag
: 10.00 – 17.00 uur
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3. Czaar Peterhuisje
Krimp 23

Bouwjaar: ± 1632

Het Czaar Peterhuisje is één van de oudste houten huizen van Nederland. Het
bestaat uit een houten 17e eeuws woonhuis met daar omheen gebouwd de
museumhal. Het houten woonhuis is omstreeks 1632 gebouwd. In 1697 kwam Czaar
Peter de Grote naar Zaandam om het vak van scheepsbouwer te leren en tijdens
zijn verblijf logeerde hij in dit pandje. In 1818 is het pandje aangekocht door koning
Willem I als geschenk voor zijn schoondochter Anna Paulowna. Het museumcomplex
werd gebouwd in 1896-1897 naar ontwerp van de Amsterdamse architecten G.B.
Salm (1831-1897) en zijn zoon A. Salm (1857-1915). Opdrachtgever was tsaar
Nicolaas II wiens vader Alexander III het aan het Krimp gelegen Czaar Peterhuisje
in 1886 als geschenk had gekregen van koning Willem III. Het in het voorjaar van
2013 grondig gerenoveerde Czaar Peterhuisje bevat een schat aan herinneringen.
Natuurlijk aan het verblijf van tsaar Peter de Grote zelf. In en rondom het Czaar
Peterhuisje hangen en staan allerhande memorabilia en curiositeiten. Veel mensen,
waaronder Russische tsaren, Nederlandse vorsten en zelfs Napoleon, brachten een
bezoek aan het Czaar Peterhuisje. De talloze namen die in de ramen en houten
wanden geschreven en gekerfd staan, herinneren daar nog steeds aan.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Persoonlijk ontvangst, rondleidingen.
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Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur
Zondag
: 10.00 – 17.00 uur

4. Oostzijderkerk Zaandam
Zuiddijk 1 (bij de sluis)

Bouwjaar: 1411

De Oostzijderkerk is eeuwenlang betrokken geweest bij veel landen in Europa.
Het hout voor huizen en scheepsbouw werd uit verre landen over de rivieren
aangevoerd in vlotten. Daarop bivakkeerden de houtvesters vele dagen tijdens de
reis stroomafwaarts, in een provisorisch hutje op het vlot. Daarvan getuigt een glasin-lood raam van 1724, waarop de houtkap, het transport en de bouw van huis en
schip zijn afgebeeld. Een geschenk van de Zaanse houtkopers. Kort daarna in 1747
kwam Czaar Peter van Rusland in Zaandam wonen in een nog bestaand huisje op
het Krimp. Hij was hier kort maar nam de kennis van de scheepsbouw mee naar zijn
land, inclusief wat vaklieden. Zo ook Napoleon, bezeten van Europa, maar als
keizer gevallen, bezocht Zaandam. Hij verbood het verder begraven van mensen in
deze kerk. Veel schepen, in Zaandam gebouwd voeren door geheel Europa, en ver
daarbuiten om handel te drijven en ook voor de walvisvangst. Zij passeerden na de
bouw altijd de Oostzijderkerk, eerst via de overtoom, later door de sluis. Daar
tegenover bestond weer een tolgeldregeling voor doorvaart en te innen vis- en
molenrechten.
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De Oostzijderkerk heeft sedert 1411 veel zien gebeuren. Het monumentale gebouw
met geïntegreerd raadhuis van Oost-Zaandam is door zijn bijzondere ramen en
schilderijen bekend in vele landen. Van de geschiedenis en bevolking getuigen veel
gravures op de honderden hardstenen grafstenen in de vloer, symbolen van
betrokkenheid met het gehele continent Europa. Deze oudste kerklocatie anno 1411
in Zaandam is ontstaan als een kleine kapel, ondergeschikt aan de kerk van
Oostzaan. Dat was kort na het aanbrengen van een dam in de Zaan. Het moment
dat deze oeververbinding reden was voor vestiging van een woongemeenschap.
Na fiat van de Bisschop van Utrecht kwam er pas omstreeks 1450 een zelfstandige
katholieke kerkgemeenschap. Sedert de reformatie omstreeks 1585 is het een
protestantse kerk geworden. Er was geen beeldenstorm. Tijdens en na een grote
uitbreiding in 1685 is de kerk sober ingericht, waarbij monumentale verfraaiingen
zijn aangebracht. Deze zijn terug te vinden in houtsnijwerken in
“burgemeestersbank” en “preekstoel”, koperen kroonluchters, glas-in-lood ramen
met zowel burgerlijke als ideologische en christelijke verbeeldingen. Daarbij geeft
1 prachtig raam de aanvoer en verwerking van hout weer t.b.v. woning- en
scheepsbouw omstreeks 1700. Een bijdrage van de Zaandamse houtkopers. Maar
ook Hoogheemraadschap en Kennemerland schonken ramen, terwijl kaarsenkronen
door zelfs jonge mensen en burgers werden gedoneerd, waarvan inscripties
getuigen.
Het Rijksmonument Oostzijderkerk straalt een sfeer uit, welke tijdens de rondgang
een ieder kan laten genieten van de ruimte, het licht en daaraan bijdragende
koperen lichtkronen met graveringen, oude schilderijen en het prachtige raamglas,
grotendeels, daterend van omstreeks 1700 en eerder. Het karakteristieke grote
kerkorgel “Flaes & Brünjes anno 1863 ondervond twee deelrestauraties pas na 2014,
waarvan de windvoorziening, de Prestantgroep en het complete pedaalregister zijn
voltooid. Recent zijn de voorgevel en het hoge buitenschilderwerk van het
kerkgebouw aangepakt.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Rondleidingen, orgelmuziek. Bij goed weer: torenbeklimming. Koffie en thee staat
klaar.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 18.00 uur
Zondag
: 13.00 – 16.00 uur
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5. R.K. Sint Bonifatiuskerk
Oostzijde 14

Bouwjaar: 1898-1900

Rijksmonument sinds 17 september 2001 en de architecten zijn A.A.J. Margry
en J.M. Snickers
De Bonifatiuskerk (bouwjaar 1898 - 1900), een driebeukige kruisbasiliek, is een
mooi voorbeeld van de neogotische bouwstijl. Deze stijl, teruggrijpend op de
middeleeuwse kathedraalbouw, bepaalde vanaf ca. 1850 het aanzien van
honderden nieuwe Rooms Katholieke kerken in Nederland. De architecten van de
Bonifatiuskerk, A.A.J. Margry en J.M. Snickers, behoorden tot de school van Pierre
Cuypers (1827-1921). Deze liet zich inspireren door de bouwconstructie van
gotische Franse kathedralen.
Kenmerken van de (neo)gotiek zijn: nadruk op verticale lijnen (streven naar
omhoog), spitsbogen, kruisribgewelven en doorbreking van de muren door hoge
ramen die een doorzichtige voortzetting van de wand vormen. De Bonifatiuskerk
toont al deze kenmerken. De kerk heeft een prachtig westwerk met drie
torens, spitsboogramen, roosvensters en een vooruitspringend portaal. Hoge
wanden, opgebouwd in drie verdiepingen met spitsbogen, verdelen de kerk in drie
schepen.
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De lagere zijschepen hebben stenen kruisribgewelven terwijl het middenschip en
dwarsschip, naar Hollandse traditie, bedekt zijn door een beschilderd houten
gewelf.
Wie de kerk betreedt, wordt direct getroffen door de prachtige gebrandschilderde
glas-in-loodramen uit verschillende gerenommeerde ateliers. In de hoofdapsis
bevinden zich de oudste (neogotische) ramen met scènes uit het leven van de
patroonheilige: Bonifatius. De kerk bezit vele kunstzinnige interieurstukken uit
bekende ateliers, waaronder drie neogotische altaren, marmeren
communiebanken, een preekstoel (Hans Mengelberg), een doopvont met fraai
bewerkt koperen deksel en een geschilderde kruisweg van Jan Dunselman. Het
Mitterreitherorgel (1786) is afkomstig uit de voormalige schuilkerk.
Een recent verworven waardevolle kunstschat wordt gevormd door 14
gebrandschilderde glas-in-loodramen uit het voormalige St. Jan Ziekenhuis te
Zaandam. Eind 2016 werden ze aan de Bonifatiusparochie geschonken door het
Zaans Medisch Centrum. Ze staan opgesteld in de zijschepen van de kerk.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Het Mitterreitherorgel (1786) wordt om 10.15 uur bespeeld door Jeroen Rijpkema
en om 14.00 uur is er een rondleiding van kunsthistoricus Clara Bruins. Leerlingen
van Muziekschool Fluxus zullen op deze dag een aantal optredens verzorgen,
waaronder een blokfluitensemble o.l.v. Berend van Halsema.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur
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6. Monet atelier en luchthuis
Westzijde 14g, toegang via Gedempte Gracht/opgang Beatrixbrug
Een luchthuis is een meestal gedeeltelijk over het water hangend
theehuis of theekoepel, waar zich een schuitenhuis onder bevindt.
Het luchthuis is als het ware een huis in de lucht is.

De luchthuizen aan de Zaan werden gebruikt ter ontspanning:
een koppie tee drinke op het lugthuys* (met uitzicht op de Zaan).
Nu wordt het luchthuis aan de Zaan gebruikt als Monetmuseum.
Vroeger was het recreatie, nu museale kunsten.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
In het Luchthuis naar Zaandam kijken door de ogen van Claude Monet. Naast
vertellen over Claude Monet en de schilderijen die hij in de Zaanstreek heeft
gemaakt wordt er thee en koffie geschonken, met speciaal Monetgebak erbij. Dit
in de 19e eeuwse sfeer. Ook zullen er gedichten voorgedragen worden door ZPINK.
De dichters hebben zich laten inspireren door de schilderijen van Claude Monet.
Openingstijden
Zaterdag : 12.00 – 17.00 uur
Zondag
: 12.00 – 17.00 uur
* quote van http://www.surfspin.nl/zee-ezel1483.html
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7. Evangelische Lutherse Maartenkerk
Vinkenstraat 34

Bouwjaar: 1699-1700

Dit rechthoekig bakstenen gebouw uit 1699-1700 bezit in het interieur nog
verschillende monumentale onderdelen zoals een preekstoel en doophek uit 1704
en een orgelkas van Chr. Muller uit 1737. Het binnenwerk van het orgel is van M.
Maarschalkerweerd uit 1900. De kerkbanken en herenbank, stammen uit de 18e
eeuw evenals de twee tochtportalen. Verder is in de kerk een geschilderde
allegorische voorstelling van Liefde en Hoop, gebrandschilderd glas uit 1720 en een
epitaaf uit 1780 te zien.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
De Lutherse Maartenkerk Zaandam is in januari 2019 weer in gebruik genomen na
een grondige restauratie aan de binnenzijde. Ook het Maarchalkerweerd kerkorgel
heeft een renovatie ondergaan. De Lutherse kerkgemeente is trots op haar
monument en voelt zich erg thuis in de Maartenkerk. Het is een fijne plek om samen
te zijn, te vieren, te gedenken en ... plezier te hebben met elkaar! Want ook plezier
maken kan en mag in de Maartenkerk.
We hebben een mooi programma in petto voor u:
10:30 uur opening van de kerk met gratis koffie/thee met taartje
11:00 uur Officiële opening Open Monumentendag
12:00 uur Orgelspel
13:00 uur Verkoop soep en broodjes
14:00 uur Orgelspel
15:00 uur Optreden shanty koor Zilt, een graag geziene groep zangers in
zeemanstenue, met zeemansliedjes uit het leven gegrepen.
16:00 uur afsluiting met hapjes en drankjes
Door de dag heen is er een 'doe-het-zelf-gidsje' verkrijgbaar als hulpmiddel voor
een rondleiding. Diverse kerkelijke kunstwerken en het kerkzilver zijn te
bezichtigen.
Openingstijden
Zaterdag: 10.30 tot 16.30 uur
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8. Vrijmetselaarsloge ‘Anna Paulowna’
Stationsstraat 61

Bouwjaar: 1883

De Vrijmetselarij is een organisatie die haar wortels heeft in de middeleeuwen.
Bouwlieden reisden heel Europa door om de bouw aan kathedralen, kerken en
kloosters uit te voeren. Aan het begin van de 18e eeuw werd de organisatie
hervormd en verspreidde zich vanuit Engeland opnieuw over heel Europa. In
navolging van het gedachtegoed van de Verlichting vormden de loges een
toevluchtsoord voor vrijdenkers die aan de standenmaatschappij wilden ontkomen.
In de 19e eeuw vormden de vrijmetselaars de voorhoede van de sociale beweging.
De 20e eeuw zorgde onder fascistische en communistische regimes voor
vervolgingen die de Orde overal overleefde. Tegenwoordig staan vrijmetselaars
wereldwijd in het midden van de maatschappij en proberen met hun arbeid de hen
omringende wereld een klein stukje beter te maken.
Het huidige gebouw werd in 1883 als Loge ontworpen en gebouwd door J.H. Eilman.
In 1940 werd het pand door de bezetter geconfisqueerd en het interieur volledig
vernield. Na de oorlog werd het opgeknapt en in 1949 weer door de loge in gebruik
genomen. De afgelopen jaren vond een grondige restauratie plaats waarbij vele 19e
-eeuwse elementen van het interieur hersteld werden.
Het gebouw heeft nu moderne voorzieningen en wordt wekelijks gebruikt door de
Loge en een aantal andere verenigingen.
15

Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Bezoek gebouw, tentoonstelling over 200 jaar Vrijmetselarij in de Zaanstreek.
Rondleidingen.
Openingstijden
Zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur

9. Doopsgezinde Vermaning Het Nieuwe Huys (incl. orgel)
Westzijde 80

Bouwjaar: 1687
De vermaning ‘Het Nieuwe Huys’
werd gebouwd in 1687 bij de
fusie tussen de ‘Vlaamse’ en
‘Waterlandse’
doopsgezinde
gemeenten in Zaandam-West.
Op
8
september
is
de
‘Westzijderol’ hier te zien, een
tekening van bijna 10 m lengte,
gemaakt tussen 1750 en 1800,
met de bebouwing aan de
Zaankant van de Westzijde. De
rol wordt bewaard in het
Gemeentearchief Zaanstad. Deze
vermaning is daarin opgenomen;
het voorste gedeelte was toen
van hout.

Opmerkelijk zijn de zes pilaren van eikenhout. Uit de stam waar deze pilaren uit
gemaakt zijn pasten vier pilaren. Zo’n dikke boomstam was in 1687 zeker 250 jaar
oud, dus dateerde uit ca 1450.
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Activiteiten tijdens Open Monumentendag
In samenwerking met het Gemeentearchief Zaanstad wordt de uitrol van de
Westzijderol georganiseerd, inclusief een kleine tentoonstelling. Wat weten we
eigenlijk over de Westzijderol? De Westzijderol is een lange rol papier van 12 cm
hoog en 8,5 meter lang uit de tweede helft van de 18e eeuw. Eén van de topstukken
uit het archief! Alleen deze dag is het originele exemplaar van de Westzijderol, dat
normaal gesproken veilig opgeborgen ligt in een speciale doos in het depot van het
gemeentearchief, voor publiek te bezichtigen.
Op de Westzijderol staan alle huizen en andere gebouwen, zoals een molen en een
Vermaning, aan de Zaankant van de Westzijde: van het voormalige Blauwepad iets
benoorden de huidige Bernhardbrug (links) tot het Vinkenpad (rechts), de
zogenaamde Molenbuurt, van ongeveer huisnummer 340 tot en met 16. Behalve de
originele rol kunt u ook een uitvergroot exemplaar bekijken, dat u wel mag
aanraken en van dichtbij kunt bekijken voor details. Daarnaast zijn er boeken en
een laptop met meer informatie over de Westzijderol.
Orgelbespeling tussen 12.00 en 13.00 uur.

Openingstijden Doopsgezinde Vermaning Het Nieuwe Huys
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur
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10. Nederlands Hervormde Westzijderkerk
Westzijde 75

Bouwjaar: 1638-’40

Deze kruiskerk is gebouwd in 1638-’40, en in 1672 en 1680, resp. in westwaartse en
oostwaartse richting verlengd. Op de kruising van de kerk is een sierlijk houten
torentje in gotische trant geplaatst. De gevels met frontons en een geleding doen
denken aan de trant van Vingboons. In het interieur is de zerkenvloer nog aanwezig.
Twee gebrandschilderde glazen uit 1682 en 1725 zijn te zien evenals de schildering
uit 1737, voorstellend “de Stiers Wreedheid”. Verder zijn nog de preekstoel,
doophek, twee herenbanken en kerkbanken, Herenbank (1712), tiengebodenbord
(1656), bord met namen der predikanten (1778), luidklok (1640) en een orgelkas
van J. Duyschot te zien. In 1976 plaatste Flentrop Orgelbouw een nieuw instrument
met gebruikmaking van enig oud pijpwerk in de orgelkas.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Bezichtiging van de kerk, verhaalvertelling ‘de wreedheid van de stier en orgelspel.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur
Zondag
: 10.00 – 17.00 uur

11. Zaanse Chocoladefabriek
Westzijde 170a

Bouwjaar: 1885

Het unieke complex van de Verkadefabriek in Zaandam, bestaat uit een
fabriekscomplex dat begon als een bakkerij, gebouwd in 1886, en is uiteindelijk
doorgegroeid tot de fabriek die in 2003 is achtergelaten.
18

In 2004 is gestart met de transformatie tot multifunctioneel gebouw met een
belangrijke cultureel-stedelijke uitstraling. De transformatie is in fases uitgevoerd.
Ericus Gerhardus Verkade bouwde in 1886 samen met zijn twee zoons zijn eerste
broodfabriek 'de Ruyter' op de Westelijke Zaanoevers in Zaandam. In de daarop
volgende decennia werd de fabriek gestaag uitgebreid, met als laatste uitbreiding
de vergroting van de Chocoladefabriek in 1968. Het is een zeer compleet en gaaf
bewaard gebleven voorbeeld van een in fasen, gedurende een eeuw, tot stand
gekomen fabriekscomplex. De bouwstijlen van de verschillende delen verraden de
periodes waarin zij gebouwd zijn. Het beeldbepalend complex langs de Zaan vormt
een staalkaart van architectonische stijlen en constructiewijzen. De ontwikkeling
van draagconstructies en raamopeningen zijn een interessant voorbeeld. Van
neorenaissance naar zakelijke architectuur en van houtskelet via gietijzer en staal
naar betonbouw. Het is één van de, zo niet het meest, beeld- en identiteit
bepalende industriële monument in Zaanstad en vormt daarmee het Zaanse DNA.
In 2003, heeft United Biscuits, de nieuwe eigenaar van Verkade, het complex
verlaten. In 2004 is de fabriek aan de Zaan verkocht aan projectontwikkelaar Cocon
Vastgoed. Tussen 2004 en 2009 is het complex onder de naam 'De Zaanse
Chocoladefabriek' in fases gerestaureerd en getransformeerd in een
multifunctioneel verzamelgebouw door Carree Architecten in opdracht van Cocon
Vastgoed.
Verkade is een gebouw, dat ingebed zit in het stedelijke geheugen met zijn
geschiedenis, de fabrieksgebouwen, de plaatjes en de meisjes van Verkade. Het
heeft een belangrijke rol gespeeld voor Zaanstad in de voedselmarkt. Het is een
beeld- en identiteit bepalend industriële monument. Met het openbreken van het
gebouw en de restauratie zijn de verschillende stijlen van het gebouw weer in volle
glorie te bezichtigen. Het industriële karakter heeft verschillende creatieve en
culturele bedrijven en voorzieningen aangetrokken waardoor het een
ontmoetingsplek langs de Zaan is geworden voor werkend en bezoekend publiek.
Zo heeft het een duidelijke plek verworven in de stedelijke beleving van Zaanstad.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Bezichtiging.
Openingstijden
Zaterdag : 11.00 – 15.00 uur
Zondag
: 11.00 – 15.00 uur
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12. Apostolisch Genootschap, De Doofpot
Oostzijde 82

Bouwjaar: 1860-1861

De kerk is gebouwd als doopsgezinde vermaning naar eclectisch ontwerp van
architect L.J. Immink De kerk staat op de hoek van de Oostzijde en de Belgische
straat en is iets terug uit de rooilijn gebouwd. Het pand is uitgevoerd in
centraalbouw en dit is een typisch protestants verschijnsel. In een dergelijk gebouw
kan iedereen dicht bij de preekstoel zitten, wat voor de protestante eredienst van
groot belang is. Daar staat immers het woord, de preek, centraal. Het achtzijdige
pand heeft een in oorsprong identieke uitbouw ten behoeve van de
consistoriekamer. Deze uitbouw werd in 1923 vergroot.
Het interieur van de kerk - dat vanaf galerijhoogte gaaf is bewaard - wordt bepaald
door de centrale achthoekige kerkruimte waaromheen de andere functies
gegroepeerd zijn. De kerkruimte heeft in elke hoek een spant dat tegen een oculus
loopt. De velden ertussen zijn gepolychromeerd en voorzien van enkele teksten en
bladmotieven. De ruimte heeft over zeven geveldelen een doorlopende galerij met
oplopend bankenplan. Onder deze galerij bevinden zich twee originele spiltrappen.
De kap van de kosterswoning heeft Philibertspanten die in één punt tegen de gevel
van de kerk samenkomen.
Sinds 1953 is de kerk in bezit van het apostolisch genootschap. De Doofpot is een
achthoekige koepelkerk en daardoor architectonisch een zeer belangrijk
kerkgebouw.
Werkelijk uniek is de beschildering van de grote zaal. Met veel goud-op-snee en
typisch Zaans kleurgebruik.
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In de periode 2001 – 2005 heeft een uitgebreide plaatsgevonden. Er vinden
regelmatig vrij toegankelijke culturele bijeenkomsten plaats om het karakter van
een vrije plaats voor levenskunst te benadrukken, zie hiervoor www.culturale.nl
of www.apgen.nl/contact/Locaties/Zaandam.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Rondleidingen
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur

10. Het 'Monethuis’
Oostzijde 221

Bouwjaar: 1620-1640

Het woonhuis werd rond 1620 gebouwd. In de tweede helft van de 18e eeuw werden
de houten gevels gedeeltelijk door steen vervangen en kreeg de woning zijn huidige
vorm met een gemetselde uitbouw aan de noordkant. Daarbij kregen zowel deze
uitbouw, als de naar de Zaan gerichte gevel, een weelderig versierde klokgevel met
kuif in rococostijl. Ook in het interieur is deze stijl terug te vinden.
Op 16 januari 2010 raakte het pand ernstig beschadigd door de aanvaring van een
stuurloos geraakt schip. Stevig remmingswerk in de Zaan moet nu eventuele
toekomstige averij voorkomen.
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De wereldberoemde Franse impressionist Claude Monet (1840-1926) verbleef in
1871 vier maanden in de Zaanstreek. Dit gebied staat bekend als het oudste
industriegebied van West-Europa. Daarvoor woonde hij acht maanden in Londen.
Zo ontvluchtte hij waarschijnlijk de Frans-Pruisische oorlog. Ondanks de
opkomende industrie, concentreert Monet zich op door het water bepaalde
motieven: rivier de Zaan, de molens, de haven etc. Voor het schilderij ‘Huizen aan
de Achterzaan’ (Oostzijde 221) heeft Monet op de westoever van de Zaan gestaan,
vlakbij de huidige Prins Bernhardbrug. Eenmaal terug in Frankrijk, groeit Monet uit
tot een van de invloedrijkste schilders uit de moderne kunstgeschiedenis.
Het schilderij hangt in Frankfurt en reist de hele wereld rond voor bijzondere
tentoonstellingen.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Bezichtiging
Openingstijden
Zondag : 10.00 – 16.00 uur

14. Maria Magdalenakerk aan ‘t Kalf
Kalf 160

Bouwjaar: 1886

De kerk is gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van de architect A.A.J.
Margry. Het oorspronkelijke karakter van de kerk is
bijzonder gaaf bewaard gebleven, zowel wat exterieur als
interieur betreft. Het is een fraai voorbeeld van 19deeeuwse neogotiek, die gepaard ging met de herrijzenis van
het katholicisme in Nederland. De kerk is officieel gewijd
aan de H. Maria Magdalena. De kerk en pastorie staan
enkele tientallen meters terug uit de rooilijn, met daarvoor
een aangelegde tuin, die van de openbare weg wordt
afgescheiden door een smeedijzeren spijlenhek. In deze
tuin staat op een bakstenen voetstuk een beeld van
Christus Koning uit 1946, van de hand van F. Balendong.
Achter de kerk ligt de begraafplaats. Deze is iets ouder dan
kerk en pastorie en is in 1882 door A.C. Bleys ontworpen. De relatie met Bleys liep
stuk, zodat hem de bouw van de kerk niet werd gegund. De geschiedenis van de
parochie gaat terug tot tenminste 1655. In dat jaar werd meester Jacob Rosant
benoemd tot priester in ’t Kalf. Hij kerkte aanvankelijk in boerderijen, maar kocht
later het vleethuis in het Haaldersbroek dat als schuilkerk ’t Kalf zou gaan
functioneren. In 1730 werd op dezelfde plaats een nieuwe schuilkerk ‘De Spijker’
gebouwd. Deze schuilkerk werd bij de bouw van de huidige kerk in 1886 afgebroken.
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De eerste steen voor de kerk werd op 6 mei 1886 gelegd. Ter herinnering daaraan
is rechts, bij het Jozefaltaar een gedenksteen ingemetseld met de tekst:
‘PRIM. LAPIO POSUIT / JAC. HERM. KAPPEL¬HOF / DECAN PURMER / A.D.
MDCCCLXXXVI VI DIES MAJI’.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Er is die dag een boekenmarkt en rondleiding voor particulieren. Verder komt er
een expositie v/e plaatselijke kunstenaar. Eens per uur is er een orgelspel.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur

15. Servisch-Orthodoxe H. Nicolaas v Myra kerk
Stationsstraat 15

Bouwjaar: 1875

De kerk is gebouwd in de 20ste eeuw en is oorspronkelijk een Gereformeerde Kerk
geweest, bekend als Spoorstraatkerk. Begin 2000 is het gebouw aangekocht door
de Servische gemeenschap en sindsdien in gebruik door de Servische Orthodoxe
kerk. Er worden regelmatig diensten gehouden. In de linker zijwand is vanaf 2005
in etappes een grote, mooie, van vele iconen voorziene, orthodoxe altaar wand
aangebracht, zoals behorend bij Orthodoxe erediensten. Ook onderin de andere
wanden zijn vele iconen geschilderd. Voor de Open Monumenten dagen hebben
we naast de rondleiding ook een tweetal workshops georganiseerd voor het
publiek om kennis te maken met icoon schilderen en Byzantijnse kerkzang. En
zoals St. John van Damascus zei: “De kleur van de tekening (iconen, fresco's)
trekt me ertoe om erover te denken en ervan te genieten, en als een weiland
waarin onze zintuigen genieten, brengt hij de goddelijke glorie in onze ziel.”
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Programma zaterdag:
10.15 Rondleiding kerk met aandacht voor de icoon (fresco’s) schilderijen
10.30 Icoonschilderen introductie lezing (in het Engels)
11.30 Icoonschilderen demo (in het Engels)
13.00 Workshop Byzantijns zingen (in het Engels)
Programma zondag:
10.00 Heilige liturgie bijwonen
11.30 Rondleiding kerk
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 15.00 uur

Zondag : 10.00 – 15.00 uur
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Open monumenten in Koog aan de Zaan
16. N.H. Kogerkerk
Kerkstraat 14

Bouwjaar: 1686
H.W. Flentrop – orgel 1922

De kerk is gebouwd in 1686, midden in de Gouden Eeuw. Amsterdam en de
Zaanstreek vormden in deze tijd een nieuw tehuis voor talrijke bevolkingsgroepen
die hun eigen land ontvluchtten wegens oorlogsdreiging, geloofsvervolging en
slechte economische vooruitzichten. In de Zaanstreek bloeiden tegelijkertijd de
scheepsbouw, de houtverwerking, de walvisvaart en de molenindustrie. De Zaanse
volkstaal werd verrijkt met talrijke buitenlandse uitdrukkingen. In het Rusland van
Peter de Grote werden Hollandse scheepsbouwtermen gemeengoed. In de
Kogerkerk bevindt zich al teken van de zeventiende eeuwse welvaart een fraai
opgetuigd kerkschip.
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In 1824 is het gebouw vergroot tot kruiskerk. In 1920 is de kerk na blikseminslag
afgebrand waarbij de kap en de toren verloren gingen. Grote delen van het
interieur, waaronder de orgelkas raakten beschadigd maar konden na restauratie
toch worden behouden. In 1922 volgde na herbouw, waarbij ook een nieuwe met
lood beklede toren werd geplaatst, de weder - ingebruikneming.
In het interieur zijn verschillende monumentale onderdelen aanwezig zoals de
preekstoel (1686), orgelkas (19e-eeuws), drie herenbanken, kerkbanken (16751700), een koperen doopbekkenhouder, vier koperen lichtkronen glazen en een
model van een driemaster (alle laatste kwart 17e eeuw). De lichtkroon stamt uit
de 19e eeuw en werd bij de restauratie in 1922 aangebracht. Verder is er een
lezenaar, afkomstig van het doophek met het zelfde wapen als op de
burgemeestersbank. Deze lezenaar is iedere zondag nog in gebruik. Rond de laatste
eeuwwisseling is de kerk volledig gerestaureerd waarbij onder meer bij de ingang
aan de oostzijde een garderobe is aangebracht (realisatie in 2005).
In 1828 werd voor de Kogerkerk een nieuw tweeklaviers orgel met 18 registers
opgeleverd door orgelmaker Bartolomeus Looiaard uit Alphen aan de Rijn. Dit orgel
werd in 1886 vervangen door een kleiner instrument van de firma Kruse (1 klavier,
9 registers), dat op zijn beurt in 1913 op zijn beurt plaats maakte voor het Van den
Brink – orgel uit de Antonius van Paduakerk in Haarlem. Bij de kerkbrand op 2 mei
1920 raakte het Koger instrument zwaar beschadigd. De kas en een deel van het
pijpwerk werden echter opnieuw gebruikt bij de bouw van een nieuw orgel,
waarvoor de orgelmaker H.W. Flentrop de opdracht kreeg. Het betrof het eerste
nieuwgebouwde orgel van deze Zaanse orgelmaker. Het Koger orgel werd het eerste
grote instrument van orgelmaker. Het eindresultaat bleek voortreffelijk. Albert
Schweitzer bezocht het in 1927. Hij waardeerde de klank zeer, maar adviseerde
wel met klem om vooral terug te keren naar het oude ambacht met de toepassing
van de beproefde mechanische sleepladen.
Nadat het orgel in het laatste kwart van de 20ste eeuw enkele registerwijzigingen
in de destijds gangbare ‘neo-barokke’ richting had ondergaan werd het in de
nieuwe eeuw onder Monumentenzorg geplaatst. De firma D.A. Flentrop ontving de
opdracht om het instrument te restaureren naar de oorspronkelijke toestand in
1922. Deze restauratie kwam gereed in 2008. In 1964 bouwde de firma D.A. Flentrop
een positief met 1 klavier en 6 registers voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
in Wormerveer. Nadat dat kerkgebouw in 2005 werd gesloten, is het orgel
overgeplaatst naar de Kogerkerk waar het dienst doet als koororgel.
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Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Er zijn exposities te zien van keramiek en van schilderijen met als onderwerp:
dieren. Daarnaast is er een grote boekenmarkt en verkoop van handwerken. In het
‘grand café’ is koffie en thee verkrijgbaar. Achtergrondmuziek wordt verzorgd op
de piano.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 16.00 uur
Zondag
: 10.00 uur kerkdienst

17. Kooger Vermaning
Lagedijk 34

Bouwjaar 1680

De Kooger Vermaning is in 1680 gebouwd. Van oorsprong bestond het gebouw
geheel uit hout met getrapte wegen (=gepotdekselde buitenwanden). Pas later
worden aan de west- en zuidzijde gemetselde gevels aangebracht die het gebouw
een voornamer uiterlijk geven. In 1784 verdwijnen de banken uit het midden van
de kerkzaal. In datzelfde jaar worden de 2 koperen kronen gekocht bij Andries Spits
kopergieter te Amsterdam. voor een bedrag van 292 gulden. In 1870 komt er een
plan tot herstellen en verfraaiing voor 6.500 gulden. De west- en zuidgevel worden
vernieuwd, de diakenbanken verplaatst met zodat er zicht is op de kansel en er
komen nieuw stoelen. Tot op de dag van vandaag zitten wij op deze stoelen.
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De vensters in de oost- en westgevels krijgen matglas in verband met afleiden van
de predikant. Ze zijn gemaakt door de kunstenaar: Carl Lion Cachet (1864 – 1945)
Bij de hoofdingang op het ruitje rechtsonder heeft hij zijn handtekening
achtergelaten met als datum 1937.
De gehele kerk, zowel van binnen als van buiten wordt geschilderd. Het orgel
dateert van 1870. Daarvoor werd tijdens hoogtijdagen gebruik gemaakt van een
kabinetorgel van één van de leden.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Musici die van onze ruimtes gebruik maken presenteren zich met concertjes op
zaterdag 14 september. De uitvoeringen in de Vermaningen in de Zaanstreek zijn
op elkaar afgestemd. Optredens in de Kooger Vermaning:
11.30 Zaans Symfonie Orkest
15.30 Whale City Sound, barbershopkoor
Ook onze lees-en gesprekskringen presenteren zich.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur

18. Bezoekerscentrum “Historie Cacao de Zaan”
Hoogstraat 31

Cacaofabriek de Zaan werd in april 1911 opgericht als chocoladefabriek door de
Onderlinge handelsvereniging ‘de Onderneming’ te Zaandijk.
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De eerste jaren werden flinke verliezen geleden. In 1916 kocht één van de
aandeelhouders (Jan Huysman) alle aandelen en werd hij directeur van de fabriek.
Hij schafte machines aan voor het maken van cacaoboter en cacaopoeder. In deze
tijd werden tevens de zogenoemde regeringsrepen in de fabriek gemaakt. In 1924
werd de chocoladeproductie echter weer gestopt. De vraag naar cacaoboter bleef
echter stijgen en in 1930 werd de fabriek uitgebreid. Tijdens de oorlogsjaren liep
de productie snel terug en kwam uiteindelijk stil te liggen. Na de oorlog kwam de
productie weer langzaam op gang en in 1955 werd zelfs een nieuwe fabriek
gebouwd. In 1959 was de productie weer op het vooroorlogse niveau en in 1964
nam het New Yorkse bedrijf W.R. Grace & Co cacaofabriek de Zaan. In de jaren ’70
en ’80 bleef de productie stijgen en de naam van de fabriek werd veranderd in
Grace Cacao. In 1997 is het overgenomen door ADM. Toen werd het ADM Cocoa BV.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Vertelling over de geschiedenis en wereld van cacao. We draaien een film over het
proces. De bezoeker kan bovendien genieten van onze lekkere cacao.
Openingstijden Bezoekerscentrum “Historie Cacao de Zaan”
Zaterdag : 10.00 – 17.00

28

Open monumenten in Zaandijk
19. Voormalige Gortershoek school
Tuinstraat 27a

Bouwjaar: 1938

Door de gemeente Zaandijk werd in 1938 opdracht gegeven voor het bouwen van
een school voor openbaar lager onderwijs met 7 lokalen en een gymlokaal. De
bouwkundigen Kwist en Engel hebben vervolgens tekeningen gemaakt voor de
school aan de Tuinstraat in Zaandijk. De lokalen waren aan de zijde van het schoolplein gesitueerd, zodat aan de eis werd voldaan dat de lokalen voldoende licht en
frisse lucht moesten krijgen. Dit is kenmerkend voor functionele bouw uit de jaren
dertig van de 20e eeuw. In 1950 werd de school uitgebreid naar plannen van
architect W.A. Van Gogh. Op de gedenkplaat in de hal van de v.m. basisschool De
Gortershoek wordt onderwijzeres Mej. T. Jansma geëerd, omdat zij tijdens de
oorlog Joodse onderduikers heeft geholpen. In haar Amsterdamse woning zaten
jarenlang twaalf Joodse mensen ondergedoken. Al die tijd kregen zij van juffrouw
Jansma voedsel en verzorging. Juf Jansma overleed uiteindelijk in 1945 aan de
Tyfus. Zij werd 31 jaar oud. Op dit moment wordt het gebouw gebruikt door diverse
bedrijven, kunstenaars en een archeologie vereniging. Deze laatste organiseert een
open dag en bezoekers kunnen de tentoonstelling bekijken. De archeologie
vereniging heeft vele vondsten uit de 17de en 18de eeuw, maar ook uit de
middeleeuwen en de prehistorie.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Bezichtiging.
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Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 16.30 uur

20. Honig Breethuis
Lagedijk 80

Bouwjaar: 1708; 1830 (wandbespanning)

Dit voormalige woonhuis van Cornelis Jacobsz. Honig is gebouwd in 1708 en
gewijzigd in 1765 en 1830. De gesneden deur heeft boven een snijraam in Lodewijk
XVI-stijl. In voorgevel zijn vier van elders afkomstige gevelstenen te zien.
Het interieur bezit veel monumentale onderdelen. De voorkamer heeft een
schoorsteenmantel, deuromlijsting, lambrisering e.d. in rococostijl. Ook is
geschilderd behang door W. Uppink uit 1830 te zien. De bedstedewand dateert uit
dezelfde tijd als het behang. De keuken in de achterbouw met tegelschouw en
betimmering dateert uit de 18e eeuw en de Zaankamer met betimmering, snijwerk,
nisschouw en gesneden plafond dateert uit 1830. Het woonhuismuseum toont het
leven van de gegoede papierfabrikant.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Museum openstelling
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Openingstijden
Zaterdag : 13.00 – 17.00 uur
Zondag
: 13.00 – 17.00 uur

21. Voormalig Raadhuis Zaandijk
Lagedijk 106

Bouwjaar: 1752

Dit Koopmanshuis werd gebouwd in 1752 door oliefabrikant Cornelis Florisz De
Lange. Een huis van buiten sober en ingetogen, bijna 16 meter breed en 10 meter
diep. Zeer fraai zijn de behangschilderijen in de voormalige raadszaal; het zijn
allemaal fantasielandschappen. Ook het plafond is een staaltje vakmanschap. In de
raadskamer ziet men zogenaamde grisailles of grauwtjes. Sinds 1854 is het pand
raadhuis.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Bezichtiging.
Openingstijden
Zondag
: 10.00 – 17.00 uur
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Open monumenten in Wormerveer
22. Stoomsleepboot Scheelenkuhlen
Zuideinde 36
Kolen gestookte
stoomsleepboot uit 1927.
Activiteiten tijdens Open
Monumentendag
Rondleiding,
uitleg
over
stoom en geschiedenis door
bemanning in machinekamer.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur

23. Torpedobergingsvaartuig HMS Elfin
Zuideinde 36
De Elfin is een ex. British Royal Navy stomer en gebouwd in 1933 door de beroemde
J. Samuel White & Comp. East Cowes, Isle of Wight. Het is het grootste zeegaande
stoomschip van Nederland.
Activiteiten tijdens Open
Monumentendag
Rondleiding,
uitleg
over
stoom, geschiedenis door
bemanning in machinekamer.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur
Zondag: 10.00 – 17.00 uur
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24. Protestantse kerk Wormerveer
Noordeinde 20

De historie van de kerk in Wormerveer begint in 1504 met de bouw van een
katholieke kapel, welke tijdens de Tachtigjarige oorlog wordt geplunderd en
verwoest. De huidige kerk verrees in 1637 en was tot 1767 een éénbeukig kerkje,
toen werd de kerk in zuidwaartse richting uitgebreid. In de 19e eeuw is het
voorportaal aangepast en de consistoriekamer vergroot en werden er vanwege het
toestromende kerkvolk twee gaanderijen aangebracht.
De zuidelijke topgevel heeft een fronton met rococo-aanzetkrullen en steunbeerbekroningen alsmede een rond venster met een omlijsting, die tevens
zonnewijzer is. In het interieur zijn verschillende monumentale onderdelen te zien
zoals een doophek in Lodewijk XVI-stijl, een koperen lezenaar, twee koperen
doopbogen en twee houten psalmborden (XVIII). Het orgel is in 1846 gebouwd door
H. Knipscheer.
De luiklok dateert van 1662. In 1970 tijdens de restauratie van de kerk ontdekte
men onder het vurenhout de huidige prachtige eikenhouten kansel, verder is toen
het interieur aangepast aan de eigentijdse liturgische vormen.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Bezichtiging van de kerk. Orgelspel op gezette tijden.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur
33

25. Doopsgezinde Vermaning Wormerveer
Zaanweg 57

Bouwjaar 1830

De Doopsgezinde Vermaning Wormerveer is
gebouwd in 1830-1831. Het is een prachtige
kleine neoclassicistische kerk zonder toren
en werd gebouwd ter vervanging van een
eerdere
Doopsgezinde
Vermaning
in
Wormerveer. Kerk en orgel worden sinds de
restauratie van het orgel in 2006-2007
beheerd door een Stichting, die ongeveer
maandelijks
concerten
in
de
kerk
organiseert. De Vermaning is een zaalkerk
met
monumentale
neoclassicistische
voorbouw met fronton, halfrond venster en
een ingangsomlijsting, bestaande uit twee
Dorische zuilen met een fronton, daterend
uit 1830. Tweeklaviers mechanisch orgel met
van oorsprong aangehangen pedaal, gemaakt
door de fa. Flaes en Brünjes uit Amsterdam
in 1855. De Vermaning is ook in gebruik voor exposities van de Historische
Vereniging Wormerveer. Het laatste groot onderhoud en restauratie van het
interieur dateert van 2015.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
De Vermaning is ter bezichtiging open en er worden een zestal concerten van 20 à
25 minuten gegeven. Het concertprogramma van het seizoen 2019 - 2020 wordt
gepresenteerd en een uitleg over de andere activiteiten gegeven. Leidraad qua
tijden worden t.z.t. op de website doorgegeven.
Zie hiervoor
www.wormerveersevermaning.nl

Openingstijden
Zaterdag : 11.00 – 17.00 uur
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26. Oude Begraafplaats West
Naast het Doktershuis, Marktstraat

Bouwjaar 1868

Toen in 1868 de dorpsbegraafplaats van Wormerveer in gebruik werd genomen liep
het dorp vooruit op de Begrafeniswet van 1869 die het begraven binnen de
bebouwde kom verbood. Tot dan werd er begraven op het dorpskerkhof rond de
kerk aan het Noordeinde, doch plaatsgebrek hier noopte tot een nieuwe
begraafplek. Die plek werd gevonden aan het eind van de Marktstraat die eindigde
bij het markante houten herenhuis dat hier in 1850 werd gebouwd door de
houthandelaar Jacob Kaan. Rondom was verder geen bebouwing en letterlijk het
eind van het dorp. Het weiland met verschillende sloten moest als begraafplaats
worden opgehoogd met zeker twee meter zand. Aldus geschiedde en zo kwam er
een nieuwe dodenakker van 3400m² tot stand die zeker, althans dat was de
verwachting, tot in lengte van jaren zou voldoen.
Dit pakte echter anders uit want al in 1897 moest er worden uitgebreid terwijl
datzelfde ook nog eens in 1948 gebeurde. Daarna werd de begraafplaats niet
meer vergroot, ook niet omdat de snelle uitbreiding van het dorp er debet aan
was dat rondom woonbebouwing was gerealiseerd. Dit leidde er toe dat in 1964
een nieuwe gemeentelijke begraafplaats werd aangelegd in het noorden van het
dorp. Vanaf dat moment kreeg de oude begraafplaats de naam Begraafplaats
West. Na de ingebruikname van de nieuwe dodenakker (Begraafplaats Noord)
werd er steeds minder op de begraafplaats aan de Marktstraat begraven. Vanaf de
1980 reduceerde dit zelfs tot slechts enkele bijzettingen per jaar; begraven werd
nog slechts toegestaan in een al bestaand eigen graf.
De Historische Vereniging Wormerveer en de Oude Begraafplaats. Op het moment
van oprichting van de HVW (2002) bood de begraafplaats aan de Markstraat een
desolate aanblik. Achterstallig onderhoud, vernielingen en woekerend groen deden
geen recht aan deze plek waar zeker vier generaties Wormerveerders waren
begraven. De vereniging besloot dan ook de Oude Begraafplaats (nieuwe naam) te
adopteren met een plan om de dodenakker te gaan opknappen. Vrijwilligers van de
vereniging begonnen eerst met een inventarisatie. Tientallen grafzerken bleken
zover verzakt en 'dichtgeslibt' met bladafval van jaren dat ze niet meer zichtbaar
waren. Loodzware zerken werden opgehaald, beschadigde grafmonumenten
werden gerepareerd en er werd veel wildgroei aan struiken en onkruid verwijderd.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Rondleiding om 14.00 uur
Openingstijden
Zondag: 10.00 - 17.00 uur
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Open monumenten Wormer
27. Maquette in molenpakhuis De Schepel
Veerdijk 22

Bouwjaar 1718

Het rechtse gebouw is ‘De Schepel’. Het molenpakhuis, een Rijksmonument uit
1718, behoorde bij de niet meer bestaande oliemolen ‘De Schepel’. In
samenwerking met de Historische Vereniging Wormerveer is de door hen
gebouwde maquette van 1.5 bij 5 meter “Wormerveer Anno 1750” te bezichtigen.
Er zal een toelichting zijn van de makers. De maquette is op dezelfde locatie
opgesteld. Hier is ook de constructie van de zolder van het gebouw in originele
staat te bewonderen.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Toelichting en tentoonstelling makers van de maquette.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 16.00 uur
Zondag
: 10.00 – 16.00 uur
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28. Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen in
molenpakhuis De Schepel
Na de bouw van het nieuwe Zaans Medisch Centrum vond de Commissie Historie
Zaanse Ziekenhuizen op de zolder van het pakhuis, haar nieuwe opslag- ,
expositie- en werkruimte.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Getoond en uitgelegd wordt een selectie van oude medische instrumenten
alsmede religieuze voorwerpen uit de kapel van het voormalige St. Jan Ziekenhuis
te Zaandam. Verder zijn er foto's, een slideshow en een film te zien over de
geschiedenis van de Zaanse Ziekenhuizen.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 16.00 uur
Zondag
: 10.00 – 16.00 uur

Open monumenten in Krommenie(dijk)
29. Nicolaaskerk
Kerkplein 1

Bouwjaar huidig gebouw 1657

Prehistorie
In de eerste eeuw waren de oevers van de Krommenije bewoond door Friese
boeren. In de tweede eeuw steeg de waterstand en grote delen van Noord-Holland
veranderden toen in rietmoeras, moerasbos en nat grasland. Pas in de tiende eeuw
begon men vanuit het westen het gevormde veen te ontginnen. In de dertiende
eeuw werden dijken aangelegd en nam bewoning toe. Vermoedelijk ontstond na
verloop van tijd de behoefte aan een eigen kapel, zodat de bewoners niet meer
elke week naar Uitgeest hoefden voor de kerkgang. De eerste bronnen vermelden
dat de al bestaande kapel rond 1360 werd overgedragen aan de abt van Egmond,
ter vermijding van twisten.
Sint Nicolaaskerk wordt zelfstandig
Op 25 oktober 1399 droeg paus Bonifatius IX de abt van Egmond op om de kapel van
de heilige Nicolaas in Crommenye af te scheiden van de parochiekerk te Uuthgeest
en deze tot parochiekerk te verheffen.
Kapel vervangen door een grotere kerk
Rond 1475 werd de kapel vervangen door een grotere kerk, die in 1574 door
plunderingen en branden door de Spaanse troepen gedeeltelijk in verval raakte.
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Tussen 1657 en 1658 werd de gehavende kerk gerestaureerd en uitgebreid op haar
oude fundamenten en staat er tot op de huidige dag.
De Nicolaaskerk (Kerkplein 1) is een éénbeukige kerk met driezijdig gesloten koor
en een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De oorspronkelijk 15de-eeuwse
kerk werd na brand in 1574 ingrijpend hersteld in 1657-'58. In de geveltoren hangt
een door Rudolphus de Montigny gegoten klok (1396). Bij de restauratie in 1962-'69
is de buitenbepleistering uit 1873 verwijderd en de buitenschil van het muurwerk
nagenoeg geheel vernieuwd. Het interieur wordt gedekt door lichtgeel geverfde
houten tongewelven met gemarmerde trekbalken, korbelen en muurstijlen; de
kleurstelling is gereconstrueerd op basis van bij de restauratie gevonden sporen.
Tot de inventaris behoren een preekstoel op natuurstenen voet (1658), een doophek
en herenbank (beide circa 1670), 17de-eeuwse kerkbanken (enkele uit de kerk van
Middelie) en een vroeg-18de-eeuws scheepsmodel. Afkomstig uit de (oude)
Doopsgez. kerk aan de Oostzijde te Zaandam is het door J. Bätz gebouwde orgel
(1838, overgebracht 1968).
Achter het orgel toont het beschilderde houten schot (1737) een voorstelling van
de Tien Geboden. De zerkenvloer is na de restauratie aangevuld met enkele zerken
uit de kerk van Nieuwe Niedorp.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Op deze plek genieten mensen van mooie muziek, een goed gesprek, het fraaie
gebouw, de rust en de stilte, saamhorigheid, geloof en bezinning. Voor kinderen in
de basisschoolleeftijd is er een puzzeltocht door het gebouw, waarbij diverse
wetenwaardigheden (veelal van historische aard) over het gebouw aan de orde
komen. Verder is er een doorgaande beeldpresentatie over diverse aspecten van
het gebouw.
Openingstijden
Zaterdag : 11.00 – 16.00 uur
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30. Doopsgezinde Vermaning Krommenie
Noorderhoofdstraat 46

De Doopsgezinde Vermaning
Noorderhoofdstraat.

Bouwjaar: 1703 (orgel: 1780, kas: 1801)

in

Krommenie

staat

sinds

1703

aan

de

Op het eerste gezicht is de Vermaning aan de buitenzijde niet direct als kerk
herkenbaar maar als pakhuis. Dat is niet zo gek, omdat doopsgezinden van de
overheid geen kerken mochten bouwen die van de weg af herkenbaar waren. De
Vermaning is gebouwd door meestertimmerman Claes Gerritz Onderwater ter
vervanging van een ouder "Vermaanhuys" dat in 1702 door brand was verwoest.
Met hulp van omringende Doopsgezinde Gemeenten kon het nieuwe gebouw op 17
mei 1703 worden ingewijd.
Het voor het grootste gedeelte houten gebouw vergt veel onderhoud en de laatste
renovatie vindt in 2001 plaats als het interieur zoveel mogelijk in oorspronkelijke
kleuren wordt teruggebracht. Tussen 1959 en 1963 heeft er een grote restauratie
plaatsgevonden waarbij in de kerkenkamer (consistoriekamer) een antieke
tegelschouw is geplaatst.
In 1827 komt het eerste orgel in de Vermaning die drie jaar later wordt voorzien
van een Teves-front dat er nu nog steeds staat. Het orgel is eind jaren '70 vervangen
en klinkt prachtig in het akoestisch fraaie gebouw met hoog plafond.
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Het zand op de houten vloer is al ruim 300 jaar kenmerkend voor dit sfeervolle
kerkje. Tijdens het Open-Monumenten-weekend bent u van harte uitgenodigd om
in dit sfeervolle kerkje een kijkje te komen nemen. Niet alleen kunt u dit
historische pand bezichtigen, ook kunt u het werk van Negin Kianfar en Kim
Peereboom komen zien. We zijn trots om deze expositie in de Vermaning te
hebben.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
De Vermaning is absoluut het bekijken waard. Het gebouw uit 1703 heeft mooie
details en archief stukken zijn in te zien. Samen met de andere Zaanse
Vermaningen is een programma opgesteld, waarin we streven naar een diversiteit
in het aanbod (muziek, cultuur, hedendaagse activiteiten, historie).
Wist u dat de industriële ontwikkeling en welvaart in de Zaanstreek met name aan
de Doopsgezinden is te danken? Dat er op een gegeven moment wel 17 Vermaningen
in de Zaanstreek stonden? Waarvan nu nog vijf in functie! Op de open
monumentendag leidt Kok Klever u op zaterdag 14 september om 15:00 uur in kort
bestek door de rijke Doopsgezinde geschiedenis in de Zaanstreek. Hoe zijn ze ooit
hier gekomen? En.. wat betekent het Doopsgezinde gedachtengoed vandaag de dag
nog?
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 16.00 uur

31. Oudkatholieke kerk van de Heilige Nicolaas
Noorderhoofdstraat 135

Bouwjaar: 1550

Zaanse boerderij uit 1550, die rond 1600 in gebruik werd genomen als schuilkerk.
Het huidige interieur en exterieur is 18e-eeuws. Sinds 1600 kerken de katholieken
van Krommenie in dit schuilkerkje. Vanaf de straat ziet u alleen de pastorie, een
Zeeuwse boerderij in 18e-eeuwse stijl. Als u langs de pastorie naar achteren loopt,
bereikt u de ingang van de kerk.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
In de kerk is een boekenmarkt.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 16.00 uur
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32. Hervormde Kerk te Krommeniedijk
Krommeniedijk 182

Bouwjaar: 1755

Op de plaats van het huidige kerkgebouw hebben nog drie andere godshuizen
gestaan: een kapel (ergens tussen 1296 en 1520), een grote (Roomse) kerk en een
kerk die daarna - wellicht gedeeltelijk met gebruik van de restanten van de grote
kerk - is herbouwd en in 1754 is gesloopt ter vervanging van het huidige
kerkgebouw. Over de eerste kerk, of kapel, is weinig bekend. De kapel is vermoedelijk in de zestiende eeuw - vervangen door een grotere kerk, die de
oppervlakte van de huidige kerk inclusief de begraafplaats innam. Lang heeft de
grote kerk niet mogen bestaan, want tijdens de Tachtigjarige Oorlog is deze
verwoest door de Spanjaarden (veelal Duitse en Waalse huurlingen).
Haast letterlijk uit de as van de vorige kerk, verrees een nieuwe. Dit kerkgebouw
was echter kleiner dan het vorige.
Wellicht was geldgebrek een reden, of wellicht het feit dat de “kerk” inmiddels
met twee afsplitsingen te maken had gekregen. De doopsgezinden en de roomskatholieken hadden hun eigen plaatsen van samenkomst op Krommeniedijk. Deze
3e kerk is echter in 1747 door een verschrikkelijk noodweer zo zeer beschadigd dat
besloten werd een nieuw gebouw in dezelfde stijl te laten verrijzen.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Bezichtiging.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 16.00 uur
Zondag
: 10.00 – 16.00 uur
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Open monumenten in Westzaan
33. Grote Kerk Westzaan
Kerkbuurt 37

Bouwjaar: 1740-1741

De Hervormde kerk is een kruiskerk met een rijke façade in régence-stijl, gebouwd
in 1740-’41. De kerk werd op 14 juli 1741 in gebruik genomen. De kerk heeft geen
toren. In het interieur zijn verschillende oorspronkelijke elementen nog te zien
zoals een preekstoel (XVIIIb) met onder de kuip een pelikaan met jongen, twee
lezenaars, een doopbekkenhouder, een zandloper-houder, vier lichtkronen en een
lichtarm van koper (XVII). Het tweeklaviers orgel is in 1866 door P. Flaes gemaakt.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Op zaterdag zijn er heel veel activiteiten omdat die dag ook de Dag van Westzaan
is. Diverse concerten en ook presentaties over de geschiedenis van de kerk.
Expositie in de Grote Kerk
Op initiatief van de Stichting Westzaanse bodemvondsten Kok-Voogt exposeren de
twee zussen Selma en Karin Timmerman gedurende de ‘Dag van Westzaan’ op 14
september aanstaande van 10.00 tot 17.00 uur in de Grote Kerk van Westzaan.
Beeldend kunstenaar Selma, geen onbekende onder kunstminnende Zaankanters,
maar thans wonende in Achlum (Fr.) toont werken in gemengde technieken en
Karin, wonend in Westzaan laat een mooie serie prachtige foto’s zien. Zowel
Selma als Karin staan beiden met hun getoonde werken borg voor een
bezienswaardige expositie. Deze expositie is aansluitend ook te bezichtigen op
zondagmiddag 15 september van 12.00 tot 16.00 uur.

Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur
Zondag
: 11.30 – 16.00 uur
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34. Zuidervermaning
Zuideinde 233

Bouwjaar: 1731

Houten Friese Doopsgezinde ‘Zuidervermaning’, incl. een klaviersorgel
De Zuidervermaning, een voormalige Doopsgezinde schuilkerk. De houten kerk
stamt uit 1731 en is een van de oudste gebouwen van Westzaan. Groot houten
gebouw met schilddak uit 1731. De banken zijn voorzien van koperen blakers (18e
eeuw). De Zaanse houten kerk munt uit door haar eenvoud. Op de vloer ligt wit
zand. Fraaie zogenaamde Zaanse smuiger in de consistoriekamer. Het orgel dateert
uit 1718 en maakte oorspronkelijk deel uit van de Kleine Kerk in Edam.
Vermaning der Friese Doopsgezinden. Groot houten gebouw met schilddak uit 1731.
Preekstoel en acht stel banken, waarvan twee overhuifd, XVIII A; de banken
voorzien van koperen blakers XVIII A. Eenklaviers orgel, rond 1720 gemaakt door M.
Verhofstad. Van het instrument is in later tijd vrijwel al het pijpwerk vervangen.
Acht koperen lichtkronen, twee lichtarmen (thans als lessenaarsdragers benut) en
een lichtarm van koper, XVIII. Uurwerk en wijzerplaat, XVIII. In de kerkeraadskamer
een tegelschouw XVIII.
Door de bijzondere bouw en prachtige, landelijke ligging is dit kerkje met zijn
sobere pracht een uitstekende locatie voor evenementen. In 1731 werd een eerder
gebouwde schuurkerk afgebroken en vervangen door de geheel uit hout
opgetrokken Zuidervermaning, die nu nog, compleet met wit zand op de houten
vloer, te bewonderen is.
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Bij de restauratie van 1995 werd het houtwerk van het interieur, na zorgvuldig
kleuronderzoek, weer naar de oorspronkelijke kleuren teruggebracht. Deze
kleurstelling draagt in belangrijke mate bij aan de unieke sfeer van dit oude
preekhuis.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Fotogroep CLICK exposeert met prachtige foto’s.
Keramiek cursisten van de “KWAKER” exposeren een veelheid aan keramiek
objecten. Het Westzaans dameskoor treedt om 14.00 uur op.
Openingstijden
Zaterdag : 10.00 – 17.00 uur

Open monumenten in Assendelft
35. Sint Odulphuskerk
Dorpsstraat 572

Bouwjaar: 1894

De St.Odolphuskerk is gebouwd in 1887 door architect A.C. Bleys (ook wel bekend
van de St. Nicolaaskerk in Amsterdam, nabij het centraal station). De kruisbasiliek
is in neoromaanse stijl gebouwd en bezit een hoge westtoren. In het interieur is
een alternerend stelsel van marmeren zuilen en pijlers zichtbaar. Het eenklaviers
orgel van M. van de Brink uit 1836 werd in 1863 door J.J. Vollebregt verbouwd,
waarbij de kas van Van de Brink wel gehandhaafd bleef.
In 2000 is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen zes antennes. Dit is een
manier om inkomsten te genereren, zodat de hoge kosten van het onderhoud van
een kerk gedekt kunnen worden. In 1997 is in noordwestelijk transept van de kerk
een toiletruimte gebouwd. Het in bouwen van toiletgroepen wordt tegenwoordig
veel gedaan om nevenfuncties in de kerk mogelijk te maken. De kosten die
gepaard gaan met deze aanpassingen voor nevenfuncties wordt zelfs financieel
ondersteund door het Nationaal Restauratiefonds.
Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Openstelling
Openingstijden
Zaterdag : 10:00 - 17:00 uur.
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Open monumenten in Heemskerk
36. Fort Veldhuis
Genieweg 1

Bouwjaar: 1897

Het fort werd bij de grens van Assendelft en Heemskerk gebouwd in 1897. In het
fort konden 365 militairen gelegerd worden in tijden van oorlog. Het fort is in de
Tweede Wereldoorlog nog gebruikt door de Duitsers als onderdeel van de
Atlantikwall, hun grote verdedigingswerk langs de westkust van Nederland, België
en Frankrijk. Na de oorlog, tussen 1945 en 1947, is het fort gebruikt als
interneringskamp voor Nederlandse collaborateurs. Vanaf 1948 tot ca. 1990 was het
bij Defensie in gebruik als mobilisatiecomplex. Tegenwoordig is in het fort het
luchtoorlog museum van de Stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945
(www.arg1940-1945.nl) gevestigd.

Activiteiten tijdens Open Monumentendag
Openstelling
Openingstijden
Zaterdag : 11:00 - 17:00 uur
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Colofon
Druk- en zetfouten voorbehouden. Het beeldmateriaal is tot stand
gekomen met medewerking van de monumenteigenaren.
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