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Marc Flat weer vrij na hennepvondst
Regionaal

Zaandam Q Een persoon is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een
schietincident op de Wachterstraat
in Zaandam. De politie startte met
een politiehelikopter en honden
een zoekactie naar een of meer
schutters.
Het slachtoffer werd tegen drie uur
neergeschoten. De aanleiding is
nog niet bekend. Ook over de iden-
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Gewonde bij schietincident in
Wachterstraat Poelenburg
titeit is nog niets bekendgemaakt.
De Wachterstraat en een gedeelte
van omliggende straten werden
afgesloten. Een auto met bloedsporen stond bij de flats. De politie
controleerde voorbijgaande auto’s,
ook op de Thorbeckeweg van en
naar de A8/A10, op verdachte zaken. Er is geen signalement vrijgegeven van de verdachte(n).

In 60 seconden

Frenk Klein Arfman Q redactie.zaan@nhd.nl

Onbeleefd
O

nlangs trokken twee vliegen bij mij in. Of
muggen, daar wil ik vanaf zijn. Zichzelf
even keurig voorstellen was er namelijk niet
bij. Die vlogen opeens door mijn huis alsof ik
er te gast was. Ze schoven aan als ik ging eten,
zaten op mijn been of arm. Ik erger mij zelden
aan dieren, maar dit gedrag vond ik steeds
ongepaster worden. In een winkel vond ik een
elektronische vliegenmepper. Niet elektrisch
in de zin van dat je hem aanzet en hij gaat

meppen. Nee, meppen moest ik zelf doen. Dat
baarde me zorgen. Ik heb nooit getennist, dus
dat leek me een nadeel. Daarentegen, zo bedacht ik me, staan vliegen - of muggen - ook
niet bekend als bikkels op de tennisbaan. Ik
heb er in ieder geval nog nooit een in een
tennisfinale zien staan.
Toch stonden de vliegen - of muggen - in een
mum van tijd voor met 0-40. Ik had ze zelfs
niet laten schrikken met mijn elektrische ten-

Zaanstad ’ontmantelt’
kunstwerk paddenpoel
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Oudste gebouw Hembrug
is dit weekend open

Amsterdammer

Willemien Schenkeveld

Regionaal

nisracket. Wel had ik een vol kopje koffie geraakt, mijn eigen linkerscheenbeen en een
klein plantje dat overigens nog maar weinig
weg had van het plantje dat ik gekocht had. Ik
koos voor een andere tactiek: wachten op de
fouten van mijn tegenstanders. Al snel stond
ik op breakpunt. De resterende mug - of vliegvloog echter door het raam naar buiten. Toch
acht ik mij de morele winnaar. Ook zonder het
beslissende punt te maken.

Zaanse Ontmoetingen

Lang geleden, ,,toen de Bosbaan de Bosbaan nog was’’, ging Wim
Silleman voor het eerst uit vissen. Begin jaren zestig was dat,
samen met zijn vader vanuit de Jordaan naar het Amsterdamse
Bos. Dat waren nog eens tijden.
,,Daar had je een Willy Alberti. Een Cees de Lange - dat was een
hele goeie conferencier. De Wama’s. Kees Manders. Cor Steijn die bespeelde het orgel in Tuschinski. Al die bekende artiesten,
die zaten daar allemaal te vissen. Op 1 juni was de opening van
het visseizoen en dan waren ze er allemaal, de hele nacht door.
En ze traden ook op.’’
Wim Silleman vertelt het terwijl we buiten bij zijn huis aan de
Harpstraat zitten, een paradijs aan de rand van het Guisveld. Al
bijna vijfentwintig jaar woont hij hier in Zaandijk, toch voelt hij
zich nog steeds een Amsterdammer. ,,Mijn vrienden hier zijn
ook Amsterdammers. Amsterdammers zoeken elkaar op, hè.’’
Nu vist hij in het prachtig heldere water van het Guisveld. Hij
trekt er met de fiets op uit, ’s ochtends vroeg of ’s avonds na het
eten. Altijd op karper. ,,Die is het sterkst. Die geeft de
meeste sport.’'
’Hengelbouwer Willem’, zegt een bordje in zijn
tuin. Hij laat zien wat hij maakt. ,,Kijk’’, zegt hij,
,,Ik vind het toch veel móóier dan die fabriekshengels uit Taiwan enzo.’’ Zijn hengels hebben een
kurken handvat met een aluminium cone en
een houten dop. En handgemaakte hardchromen ogen uit Engeland. ,,Vergelijk dat eens
met deze fabrieksogen. Wat een verschil hè!’'
Hij wikkelt de draad om de ogen op de hengel te bevestigen, draadje voor draadje met
de hand. En in welke kleur je maar wil. ,,De
meeste fabriekshengels worden zwart gewikkeld.’’
Hij leerde het vak van niemand minder dan
Jan Schreiner, één van de hengelsporthelden
die hij als jongen al leerde kennen. Die wist
alles van vissen. Bouwde prachtige hengels.
En schreef prachtige boeken. Silleman laat een
ouderwets pocketboek uit 1965 zien: ’Een leefnet
vol. Modern vissen op voorn, brasem en karper’.
,,Hij heeft zo’n ontzettend mooi taalgebruik. ‘De
Reve onder de hengelsportvissers’ noem ik hem. Je
mag best wat boeken van hem lenen, hoor.’’
,,En kijk eens’’, Silleman bladert en laat een foto
zien. Een tengere jongen van een jaar of tien, met
flaporen en een petje, kijkt ernstig in de camera en
houdt geconcentreerd een enorme karper omhoog.
,,Dat ben ik! Bij de Bosbaan.’’
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Zaanstad Q Tijdens Open monumentendag is voor het eerst Gebouw
8 op het Hembrugterrein open voor
publiek.
Gebouw 8 is een rijksmonument dat
pas gerenoveerd is door de gemeente, de provincie en het Rijksvastgoedbedrijf. Het is een voormalig
wapendepot en het oudste monument op het Hembrugterrein. Het
pand is gemaakt in neo-renaissancistische stijl en het interieur en de
hoofdingang werden vormgegeven
in de jaren vijftig. Bij de renovatie
zijn oude elementen van het gebouw behouden.
Tijdens een bezoek aan Gebouw 8
kan het publiek een enorme maquette zien van Haven-Stad, het
nieuw te verrijzen stadsdeel in Amsterdam. Twaalf bestaande deelgebieden in het havengebied worden
de komende decennia getransformeerd naar woon- en werkwijken.
Daarmee groeit Amsterdam verder
tegen Zaanstad aan.

Gebouw 8.

FOTO JOSÉ PIETENS

Het Hembrugterrein wordt in de
komende jaren ook een wijk om te
wonen en te werken.
Naast Gebouw 8 zijn tal van andere
monumenten op het Hembrugterrein te bezichtigen op Open monumentendag. Open Monumentendag
is vandaag en morgen.

Drie gewonden Wijdewormer
Wijdewormer Q Bij een botsing
tussen een automobilist en een
motorrijder op de kruising van de
Leeghwaterweg en de Westerdijk
in de Wijdewormer, zijn gisteravond drie personen gewond geraakt.
De motor is door nog onbekende
oorzaak bovenop de auto geklapt.
Met als gevolg dat beide voertuigen zwaar beschadigd zijn ge-

advertentie

Bart Nieuwenhuijs (links) en Pieter van Vollenhoven lichten de vang en zetten

daarmee de molen in werking.

Pieter van Vollenhoven opent Zaanse

hennepklopper
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Wieken van De Paauw draaien

Rob Swart

José Pietens

Zaandam Q De gemeente heeft de
klimop van een van de kunstwerken
in het Darwinpark verwijderd in de
hoop het daarmee minder aantrekkelijk te maken als hangplek.
Het gaat om ze zogenaamde paddenpoel. Dat is een ijzeren koepel
die begroeid hoort te zijn met klimop. In het midden van de koepel is De paddenpoel.
een kleine betonnen vijver. Maar de
laatste tijd was het vooral een hang- Daarnaast wordt gezocht naar een
plek en was de vijver een afvalbak langduriger oplossing en krijgen
waar naast frisdrankblikjes en aan- ouders van de betrokken jongeren
stekers, zelfs een hele parkbank in een brief.
verdween. Bewoners hadden boven- De paddenpoel maakt deel uit van
dien last van de groep.
een serie kunstwerken van landDe gemeente heeft nu de begroeiing schapsarchitecte Nicole Verbeek
weggeknipt. Daarmee komt de plek Wolthuys en kunstenaar Kees Bierin het zicht en is het minder aan- man. Ze werden gemaakt bij een
trekkelijk om er rond te hangen. grote opknapbeurt in 2003.

Nauerna Q Loftuitingen alom voor
Bart Nieuwenhuijs en zijn collegatimmerrnannen. Zonder hen had
gisteren molenensemble De Paauw
niet geopend kunnen worden. Aan
de hand van slechts één constructietekening uit de achttiende eeuw
wisten zij een nieuwe hennepklopper te bouwen. De laatste hennepklopper verdween ruim een eeuw
geleden uit de Zaanstreek en De
Paauw is nu de enige hennepklopper ter wereld.
Dat een traditionele windmolen in
ere wordt hersteld is een zeldzaamheid, zei Rosa-raadslid Ruud Pauw
tijdens de officiële opening. „Maar
als het aan Bart ligt, gebeurt het
elk jaar. Met zijn enthousiasme en
inzet voor het behoud van het

Zaans erfgoed levert Bart een belangrijke bijdrage aan de schoonheid van de Zaanstreek.”
Die bevlogenheid leverde Westzaner Nieuwenhuijs de Daam Schijfprijs op, een onderscheiding voor
Zaankanters die zich inzetten voor
de streek.

Molenschuur
De totstandkoming van De Paauw
duurde tien jaar. Stichting Zaanse
Pakhuizen kocht de zwaar vervallen molenschuur die bij de gesloopte oliemolen De Pauw hoorde.
„De stichting betaalde weinig,
maar kreeg er ook heel weinig voor
terug”, grapte voorzitter Louis
Groen.
Nadat de molenschuur was gerestaureerd, werd het plan geboren
om er een molen naast te bouwen.

De romp van molen De Haan, die
stond te verpieteren langs de A7,
werd op spectaculaire wijze over
water naar Nauerna vervoerd en
’gerecycled’ in De Paauw.
De gehele bouw van de hennepklopper en de rol van hennepkloppers in de Zaanse zeildoekindustrie is door stichting Zaanse Pakhuizen vastgelegd in het boek ’De
Paauw, veranderingen in een molenbestaan’. De eerste exemplaren
reikte auteur Ron Sman, penningmeester van Zaanse Pakhuizen, uit
aan professor meester Pieter van
Vollenhoven, burgemeester Jan
Hamming van Zaanstad en emeritus hoogleraar sociologie Joop
Goudsblom. De 86-jarige Goudsblom groeide op in Krommenie en
deed vanaf zijn vijftiende onderzoek naar de verdwenen hennep-

kloppers in Krommenie en Assendelft. Deze molens verwerkten
hennep voor de zeildoekindustrie,
die in de 17e en 18e eeuw door beide
dorpen werd gedomineerd.
Van Vollenhoven heeft affiniteit
met het onderwerp, want hij is
opgegroeid in de zeilmakerij. „Hier
liggen mijn wortels. Het is mij een
eer om hier te zijn.”
Volgens hem was dat absoluut geen
beleefdheidsfrase die hij op elke
bijeenkomst uit. Monumenten
gaan hem aan het hart, zei hij. Tot
eind 2012 was Van Vollenhoven
voorzitter van van de Stichting
Nationaal Restauratiefonds.

Vergissing
„Ambtenaren vonden mijn benoeming een historische vergissing,
want ik wist niets van monumen-

ten af. Maar ik ben 27 jaar gebleven. Vooral onder particulieren zie
ik zóveel enthousiasme voor het
behoud van monumenten, net als
hier in Nauerna.”
Stichting Zaanse Pakhuizen voert
inmiddels gesprekken met een
potentiële huurder over bewoning
van de molenschuur. Ook de molen
wil zij laten draaien. Hierover
praat de stichting met het Amsterdamse Hennepmuseum en met
Hempflax uit Oude Pekela. Het
idee is om de in De Paauw geklopte
hennep te gebruiken voor bijvoorbeeld kleding of isolatie.
Met het lichten van de vang - oftewel het loslaten van de rem - stelden Nieuwenhuijs en Van Vollenhoven De Paauw officieel in werking. De stellingmolen is dit weekeinde voor publiek te bezichtigen.

raakt. Zowel de bestuurder van de
auto als die van de motorfiets en
een passagier, die achter op de
motor zat, raakten bij het ongeval
gewond. Ze zijn alle drie voor behandeling naar het ziekenhuis
gebracht.
Onderzoekers van de Verkeers
Ongevallen Analyse waren ter
plekke om de oorzaak van het ongeval te achterhalen.

