GEMEENTE ZAANSTAD VERKOOPT
HAAR MONUMENTEN
Er is blijkbaar een periode aangebroken, waarin niet
meer vaststaat of monumenten, die in eigendom zijn van
de gemeentelijke overheid, dat ook zullen blijven. Dit
is op zijn minst opmerkelijk, omdat in het verleden vaak
het argument is gebruikt, dat de toekomst van een monument het best gewaarborgd is in handen van de overheid.

Al eerder is het pand 'de Scheve Schans', waarvoor de
middelen tot restauratie bij de gemeente ontbraken, aan

Waar het particuliere eigendom - ondanks de wettelijke
bescherming en het daaraan verbonden toezicht - blijkbaar toch een risico inhield voor onjuist gebruik en verwaarlozing, was dit risico in die visie bij de overheid

maar betreurenswaardige of juist een gelukkige ontwikke-

een particulier verkocht. Zelfs bij het voormalige raadhuis in Zaandijk is sprake geweest van verkoop en recent
is het huis ' de Cardinaelen' aan de Hogedijk te Zaandam

ten verkoop aangeboden . Is dit nu een noodzakelijke
ling? Ook in de Stichting "Zaans Schoon" is hierover

niet aanwezig.
Schaarste aan financiële middelen gaf in de politieke opvattingen ruimte aan privatisering als oplossing voor de

noodzaak de overheidsuitgaven te beperken. De rijksoverheid ging hierin voor en het werd zelfs mogelijk om

geen eenstemmigheid. Het is nog steeds een sterk argument, dat waar de verantwoordelijkheid voor het behoud
van alle monumenten wettelijk in handen is van de overheid - en zelfs in de toekomst vooral in die van de gemeentelijke overheid - ook de eigendom van monumenten

bij diezelfde overheid in goede handen is. Waar echter,
vanwege de geringe financiële middelen politieke prioriteiten gesteld moeten worden, is het niet denkbeeldig,
dat juist de monumenten niet hoog zullen scoren. Vooral
de monumenten, die in eigendom van een dergelijke gemeente zijn, zullen hierdoor schade ondervinden.
Het particuliere eigendom van monumenten is overigens
oen gebruikelijke situatie. Het merendeel van onze huidige monumenten is door particulieren gebouwd en is nog
altijd in handen van particulieren. Daarbij moet gezegd
worden, dat vele van deze particuliere eigenaren zeer
veel zorg en kosten besteden aan hun bezit. Het behoud
van monumenten is bij de particulieren over het algemeen

rijksdiensten zoals de PTT en het loodswezen, die sinds
mensenheugenis in overheidsbeheer waren, in aanmerking

te brengen voor privatisering.
Het is daarom eigenlijk niet verwonderlijk, dat - zelfs
in een gemeente met een 'links' bestuur als Zaanstad de gedachte aan afstoten van gemeente-eigendommen aan
particulieren heeft postgevat. In de laatste jaren brokkelde het politieke adagium van de erfpacht af en werd
het mogelijk dat grond-die in gemeente-eigendom was aan particulieren verkocht kon worden. Nu is de beurt
aan de monumenten.

in goede handen.

547

Zelfs de aanmerkelijk slechtere financiële hulp bij restauratie en onderhoud (subsidie en fiscale aftrek) ontmoedigt de meeste van hen niet in de zorg voor hun monumentale bezit.
Toch komt het voor dat particuliere eigenaren door gebrek
aan belangstelling of door financiële noodzaak het in hun
eigendom zijnde monument ernstig verwaarlozen of vermin,ken door verbouwingen of sloop. Ook is de huidige goede
zorg van particuliere eigenaren geen waarborg voor een
goede zorg in de toekomst, wanneer het monument in andon ' handen overgaat.

Alles bij elkaar is er een zorgelijke situatie, die vooral wordt veroorzaakt door het gebrek aan financiële middelen, waardoor zowel de overheid als de particuliere
eigenaar van een monument in de problemen komen bij het
'als goed huisvader' beheren van hun cultuurbezit.

RAADHUIZEN IN ZAANSTAD
(getouwd: l B 'J 8.
Historische waarde: Gebouwd op de plaats van ee:
daterend eerder rechthuis. Voordien vond op do//,
eveneens de rechtspraak plaats.
Ligging: Het gebouw moet als beeldbepalend worden i*—
schouwcü door zijn centrale plaats in het dortX
Architectonische waarde (exterieur): Eenvoudig van architectuur, behorend bij de vormgevingen uit het eind van
de vorige eeuw (vgl. Gebouwd in de Zaanstreek, bl.172);
(interieur): In het gebouw bevinden zich een aantal zaken die afkomstig zijn uit de middeleeuwse voorganger
van de huidige Ned. Hervormde kerk en van het vorige
rechthuis (vgl. Geïllustreerde Beschrijving, bl. 4).
Huidige functie: Beperkte wijkfunctie/beperkt open.
(Tijdelijk) Onderkomen van de A.W.N, (archeologen) afd.

Jr., mits het gebouw op de plaats werd neergezet waar
diens bakkerij had gestaan. Ook de aannemen- was een inwoner van Koog aan de Zaan.
Ligging: Tussen weg en Zaan. Het markante van het gebouw
i s aangetast door de bouw van het viaduct van de Coentunnelweg.
.Architectonische waarde (exterieur): Het kleine raadhuis
met trapgevel is een laat voorbeeld van de architectuur
uit het einde van de 19de eeuw (vgl. Gebouwd in de Zaanstreek, bl. 172).
(interieur): behoudens enkele geringe aantastingen van
de fraaie binnendetaillering, nog in de oorspronkelijke
staat.
Huidige functie: Volledige huipsecretarie.

MONUMENTEN-RESTAURATIES IN ZAANSTAD
gemeenteraad hierover beslissen. Dit kan enige uitbreiding geven aan de restauratie-activiteiten voor woonhuismonumenten in de gemeente, al blijft het (gedeelde) budget
nog steeds beperkt. Helemaal duidelijk is het overigens
niet. In art. 29-1-f wordt gesproken om een bijdrage niet
toe te kennen als "het pand, voor zover gelegen in een
beschermd of te beschermen stads- of dorpsgezicht, na het
treffen van de voorzieningen (^restauratie) geen bijdrage
levert aan het uiterlijk van het stads- of dorpsgezicht".
Dus toch niet voor panden buiten een dorpsgezicht? Of gelden er andere regels voor die panden?
In art. 32-2 van de subsidieverordening, waarin de bijlagen worden genoemd die bij (met) een subsidieverzoek
zullen moeten worden meegestuurd, ontbreekt helaas de
rapportage van een vooronderzoek. Deze is wel gewenst, omdat daaruit nu juist de noodzaak van de herstelwerkzaamheden moet blijken. Op basis van zo'n onderzoek komt een
restauratieplan tot stand. Daardoor kunnen ook meerwerken
worden beperkt of voorkomen. En het kan de (lange) termijn bekorten die B. en W. krijgen (maximaal 9 maanden!)
De gemeente wil hier wel iets aan doen.
"Zaanstad ontfermt zich over de rijksmonumenten" stond in om over een aanvraag te beslissen.
de Zaanlander van 12 januari. Nadere informatie bij de
Ervaring leert dat overleg, voorafgaande aan de indiening
gemeente leerde deit het ging over een voorstel van B. en
van plannen, deze termijn ook kan bekorten. Onder dat overW. aan de gemeenteraad om een wijziging van de subsidieleg vooraf moet ook een goed werkende monumenten(advies)
verordening Stads- en Dorpsvernieuwing, hoofdstuk 3,
commissie worden begrepen. De huidige commissie "MonumenBeeldbepalende panden. Het voorstel houdt in om voor de
ten en beeldbepalende panden" functioneert niet goed.
door het Rijk beschermde monumenten én voor door de geDe problemen worden onvoldoende snel "opgepakt". Blijkmeente beschermde monumenten (in de zin van de Monumenten- baar heeft de commissie, gezien de tegenvallende restauverordening van de gemeente Zaanstad), subsidiegelden
raties, zijn inpassing in de gemeentelijke monumentenvoor restauraties beschikbaar te stellen uit het reeds
procedures nog niet gevonden.
eerder gereserveerde bedrag van het stadsvernieuwingsfonds.
Het ligt aan de initiatieven van de eigenaren van
De commissie '"Welzijn" heeft dit inmiddels (op 21 janumonumenten om nu van deze verruiming van de restauratieari) behandeld: geen bezwaar. Op 11 februari '88 zal de
mogelijkheden gebruik te maken.

In de afgelopen acht jaren (1980 tot en met 1987) hebben
wc in de december-nummers van "ANNO 1961", onder het kopje "Restauratienieuws", opgaven gedaan van de restauratiewerken in voorbereiding, in uitvoering en van de gereedgekomen werken. De gegevens werden op ons verzoek, door
de verschillende Zaanse gemeenten verstrekt.
Het leeuwedeel in de aantallen heeft daarbij uiteraard de
gemeente Zaanstad. Deze laten we hieronder zien in een
grafiek. Bedenken we daarbij dat zowel de voorbereiding
als ook de uitvoering van restauratiewerken soms meerdere
(vele) jaren kan duren en dat die werken ook steeds weer
in beide categorieën werden genoteerd. De cijfers hebben
betrekking op restauraties van alle beschermde monumenten:
Kerken, overheidsgebouwen, particuliere monumenten en molens.
Bij de cijfers van gereedgekomen werken loopt het jaargemiddelde van 11 in 1981 terug tot 5 in 1987. Een zorgelijke ontwikkeling.

NIEUWE LEDEN

REACTIE OP ONZE NOTA

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

Naar aanleiding van de nota "Bezinning op de Zaanse
Schans" ontvingen we onderstaande reactie van de directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
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Geacht Bestuur.

Onder het motto "beter laat dan nooit" bevestig ik hierbij dat ik Uw nota "Bezinning op de Zaanse Schans" in
goede orde ontving; hiervoor mijn dank.
De in de nota gesignaleerde problematiek rechtvaardigt
inderdaad een fundamentele discussie als door U beoogt.
(De compacte maar evengoed doeltreffende formulering stimuleert een zakelijke en adequate aanpak; Uw aanbevelingen lijken mij de goede weg te wijzen, ofschoon daarmee
het blijvende spanningsveld tussen de woonfunctie enerzijds en de museale functie anderzijds niet ongedaan kan
worden.
Met Uw initiatief heeft U zich ware vrienden van het
Zaanse Huis getoond.
Ik wens U dan ook alle succes met het vervolg.

BERICHT
Bij de uitgeverij Amor Vincit Omnia, te Westzaan verscheen de vierde druk van het boek "Uit den goeden ouden
tijd", jeugdherinneringen van Neeltje Mulder.
Neeltje Mulder was de vrouw van de toenmalige geschiedschrijver Jacob Honig Jansz jr.
De onderwerpen die zij beschrijft zijn o.a. woning en
bewoning, kleding, het kind, dienstboden, postwezen,

Hoogachtend,
Jhr.ir.L.L.M. van Nispen tot

Sevenaer,
directeur.

familie en vriendenkring, bruiloftsgewoonten, de buurt,

familie en geslachtsnamen, uitstapjes en vermaken, ijs,
onderwijs, begrafenis en rouwkleding en de geneeskunde.
Het boek is bij de Zaanse boekhandel voor ƒ 22,50 te koop.
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UW KOPIJ VOOR HET JUNI-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE VOOR l
MEI TEGEMOET!!!

DAMPAD 537 WESTZIJDE 352: RENOVATIE VAN EEN OUDE DEUR
De materialen, afkomstig van de vele in het ongerede ge'raakte monumenten welke door de Stichting "Frans Mars"
bewaard worden, waren nog maar net in een opslagruimte
binnengekomen, zo vonden we daar een deur, met aangespijkerde plank "Dampad 53", welke uitstekend geschikt kon
zijn voor ons restauratie-onderdeel Noordgevelsteeg.
Dit deurtje, 84| x 191 j, uit het midden van de vorige
eeuw, met Bossingpanelen en een later aangebracht raampje,
dient nu als tweede ingangsdeur naar het achterhuis.
We hebben er een kozijn omheen gemaakt, hardstenen stoep
ervoor, ijseltjes in de straat en een lief klein halletje er achter gesitueerd.
Er is ons nooit meer gevraagd of de deur weer opnieuw
een bestemming heeft gekregen, dus meenden we er goed
aan te doen om op deze manier melding te doen van hergebruik. Waar het ons ook om te doen is, is duidelijk te
maken welk een plezier het is om te ontdekken hoe groot
het vakmanschap moet zijn geweest om zo'n onderdeel te
maken. Zuiver handwerk. We willen deze deur dus uit
elkaar halen want er moet van de hangstijl een gedeelte
vernieuwd worden. De deur is nat en we hebben de tijd
voor voorbereiding. Konstrukties waarvan de onderdelen
door vocht gezwollen zijn krijg je niet uit elkaar.
De vochtigheidsgraad is te meten met apparatuur. Wij
doen dat nog op gevoel, gaan af op gewicht en op de omringende materialen. We hebben de deur in een binnen-buiten situatie met matige trek gedroogd. Langzaam drogen

moet, om te voorkomen dat de onderdelen van elkaar losscheuren. Deze deur is perfect gemaakt. Met een eiken pen
slaan we de toognagels er uit die de verbindingen aantrekken en opsluiten. Met de hamer en een klosje tikken
we de verbindingen uit elkaar; goed kijken waar het nog
kleeft of wringt. Enkele spaantjes blijven hangen, deze
zullen we later lijmen. Alles handgemaakt, machinale precisie lijkt het want de delen zijn naar elkaar toe pasgeschaafd. Het hout van de panelen zuiver kwartier gezaagd waardoor er minimale trekspanning in het hout ontstaat. De juiste speling rondom, zodat deze kunnen krimpen en uitzetten. Nergens is er sprake van verrotting.
Bij het opnieuw inpassen gaan de verbindingen zuigend in
elkaar, verf was er niet gebruikt. Dat hebben wij niet
zo gelaten. Waarom dan nu wel verf aan de pennen en in
de gaten. In de loop van + 150 jaar treedt er toch een
weinig struktuur-verarming in het hout op, afhankelijk
van de houtsoort, dat vul je op zo'n manier aan.
Deurdikte 33 mm. is ongehoord dun, het houdt een groot
risico in voor krom en scheluw trekken. In dit geval
wordt het risico kleiner gemaakt door het 40 mm. dikke
paneel dat weer meer stijfheid geeft.
Buitenom in de grondverf en afhangen.
Bij de ijzerhandel kom ik nog een doos fitsen met koperen
pen tegen. Let wel, gegalvaniseerd en dat kom je niet
meer tegen. Fitsen zijn vrij lichte scharnieren, voor deze deur goed te gebruiken. Door de inkeping in de stijl
wisten we dat er een Frans voordeurslot gebruikt was dat
achter opschroevend is. Bij een stijldikte van 33 mm.
kun je geen insteekslot nemen dat geheel in de stijl verdwijnt. Het zou de deur vernielen. De knop is van koper,
vierkant op een rechthoekig grondplaatje, een waarvan je
aan de binnenkant de moer van de bijna ronde schroefstift
ziet. Lekker soepel valt de deur in het slot.

Danpad 53, ik meen dat dat was tegenover de werkplaats
van IJf de meubelmaker. Waar dan ook, de deur draait en
ik zie er met plezier naar om.
Een klein onderdeel van een zeer omvangrijke restauratie.
Westzijde 352 heeft 6 buitendeuren en 18 binnendeuren
er is nog veel te melden en dat komt op een goed moment
nog wel.
M. Faber.

OPENING GEMEENTE-ARCHIEF
Op vrijdag 29 januari jl. opende de heer A.G. Brinkman,
wethouder van welzijnszaken, het nieuwe gemeente-archief
aan de Hoogstraat 34 in Koog aan de Zaan.
Ter gelegenheid van deze opening is er een speciaal openingslied geschreven door de heer Klaas Woudt. De muziek
hiervoor werd geschreven door de heer Jan Pasveer.
Dit pas geopende gemeente-archief Zaanstad heeft een officieel verzoek gestuurd aan de rijksarchivaris van NoordHol land om een aantal oude archiefbestanden over de voormalige zeven gemeenten, over te dragen aan Zaanstad.
Deze archieven liggen nu opgeslagen in Haarlem en bevatten onder andere doop-, trouw- en begraafregisters, testamenten, rechterlijke documenten en ander historisch
materiaal, hetgeen interessant is voor mensen die zich
bezighouden met familie-onderzoek.
In totaal gaat het om 186 strekkende meter archiefbestand.
Wij melden het u wanneer tot overdracht wordt overgegaan.

BERICHT
n s.

10.

BERICHTEN
EEN KOLFBAAN HEROPEND.

In Atlantic te Krommenie is de twee eeuwen oude kolfbaan
weer in ere hersteld. De baan was al op de Zuiderhoofdstraat te vinden toen Atlantic nog naar de naam Heerenlogement Waagmeester luisterde.
Het kolven, overigens een sport die in de 18e eeuw mateloos populair was, kan nu weer door de kol f club Onder
Ons-Togido, na de•: sluiting van sociëteit Ons Genoegen ,
in Atlantic beoefend worden.

Het veilinghuis Van Gendt Book Auctions bracht op 2 en 3
februari jl. een uitzonderlijke Zaanse collectie boeken,
manuscripten en calligrafische werken onder de hamer.
De collectie, door een particulier bijeengebracht, bevatte alles wat er over de Zaanstreek is geschreven.
Er was van alles te vinden over handel, nijverheid, het
kerkelijk leven, taalkunde, folklore, molens, topografie
en genealogie (stambomen). Manuscripten betreffende de
schutterij van Zaandam, het Cornelispadt en het Blauwepadt, het manuscript met de predicatiën die Claas Claasz.
Stoffels tussen 1681 en 1726 in Westzaan hield, oude
telefoongidsjes vanaf 1898, en een boek met twaalf originele tekeningen van Zaanse types getekend door F.
Landsman, dat door het Gemeente-archief Zaanstad gekocht
werd voor ƒ 576,—. Tevens kocht het GAZ de archieven
van het Cornelispadt en het Blauwepadt uit de periode
1693-1917 voor ruim zevenhonderd gulden.

175 JAAR GESCHIEDENIS, van een Krommenieër familieonderneming.
Naar aanleiding van het 175 jaar bestaan van Tuf ton BV
Krommenie, heeft schrijver Klaas Woudt een prachtig gedenkboek samengesteld "Van Canefas tot Coral", waarin de
lange voorgeschiedenis van een Krommenieër familieonaerneming wordt beschreven. Tufton BV is voortgekomen uit
Textiel KS BV. Daarvoor heette het bedrijf Weverij Kaars
Sijpesteijn.
Rond het begin van de 19e eeuw kon de Zaanstreek een
plaats opeisen tussen de grote textielcentra in Nederland. Er waren in die tijd honderden thuisspinners en

thuiswevers. Eind jaren 70 werd de weverij afgestoten en
bleef Tufton over, dat vloerbedekking (Coral) voor bedrijven fabriceert en brandslangen.
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POTAS UIT ALICANTE
Soms is een museum aan de buitenkant ook interessant, zoals het geval is net de Zaanlandse Oudheidkamer. De buitenmuur aan de straatzijde heeft een gevelsteen genaamd
D'Stadt Allekante.
Deze steen werd in 1732 door Jan Middelhoven in zijn kantoor te Krornrenie gemetseld waar hij zei l fabrikant was en
handel In potas dreef.
De plaats Alicante is een uitvoerhaven aan de Spaanse
Oostkust. De belangrijkste uitvoerproducten waren potas
en soda.
Barilla. of "soda van Alicante;" zijn namen voor as van
strandplanten die aan de Zuid- en Oostkust van Spanje
voorkomen. Deze as bevat saus wel 30% zuivere soda.'
Vroeger was potas een veel bekender begrip. Van Santé
schrijft in zijn boek "Het dagverhaal van Aafje Gijsen"
over een Trijntje Pgtas die getrouwd was met Jan Pietersz
9}2§l«ilï.r een beroepsaanduiding die tot familienaam werd.
"Ongel ** is n. l. een Zaans woord voor kaarsvet en een ongelaar is een kaarsenmaker.
"Potas™ is een oude; naam voor kaliumcarbonaat welke stof
gebii.ii.kt werd bij de zeildoekfabricage en in de blekerijen.
In Kronmenie maakte men zelf ook wel potas door het branden van eikenhout. Dit gaf aanleiding tot veel klachten
omdat de branders Schotse kolen gebruikten die de blekerijen van de rolreders (zeildoekfabrikanten} met een
laagje roet bevuilden. De handel, in de veel gevraagde
potas was blijkbaar lucratief. Jan Aten schrijft in
i
zijn beek "Wormerveer langs weg en Zaan" dat de families
Schenk en Schermer met hun handel en import van, potas uit
Rusland en. Polen via de havens Daritzig en Koningsbergen
een zeer groot, vermogen hebben verdiend. Over het. qebruik
van, potas vertelt eveneens Klaas Wbudt in z'n boek "Van
Canefas tot Coral".
Wanneer men nu uit het raam van de Zaankamer van, het museum kijkt» ziet men olietankboten voorbijgaan. Vroeger
waren dat o.a. schepen niet hennep van de uiterwaarden
langs de Lek. Dit was de grondstof' voor de zeilenmakerijen in Kronnenie. De hennep die hier aankwam had op het
veld al een eerste bewerking ondergaan, n.l. het "roten",

d.w.z. dat de gemaaide hennep enige tijd op het veld,
bleef liggen. Onder invloed van, regen, dauw en vocht uit
_de bodem ontwikkelden zich microorganismen, in hoofdzaak
schimmels, die de vezels losser maakten. In de Zaanstreek
aangekomen werden de hennepstengels "gebeukt" in de hennepkloppermolens. Vervolgens werden de stengels gehekeld.
Men sloeg de vezels op ijzeren pennen cm deze te ontdoen
van, stof, onkruid, klei en andere ongerechtigheden. Zieden, en spinnen waren de volgende bewerkingen.
H e t z i e den w a s h e t koken v a n d e
v e z e l s rn e t: p o t a s.
Dit koken met loog was nodig om wit, althans zo veel mogelijk ontkleurd garen te krijgen.
De zeildoekfabrikanten konden zich geen eigen molen veroorloven, daarom kochten zij gezamenlijk alle hennepkloppermolens op. Zo waren er in 1,711 in Krommenie 6 hennepkloppermolens die 56 eigenaren hadden. Dit. waren de molens: De Haan, De Karsebcom, De Swan, De Witte Duyff, De
Blauwe Arent en De Vogel Fenix. De zeildoekfabricage
wist, zich in Kronnenie qoed te handhaven tot, de nederlaag van Napoleon. Hierna werd de Russische concurrentie te groot. Het; Russische doe*, stond niet zo goed
bekend als het Hollandse:;, maar de prijzen waren veel lager. Daarbij kwam ook dat onze industrie te lijden had.
van het verdwijnen van scheepstimraerbedrijven en de Groenlandsvaart .
S. Hart noemt de produktie van rollen zeildoek in 1725:
33.271 rollen van 33 meter lengte! In 1730 waren te Krommenie nog 20 zeildoekfabrieken naar in het begin van de
19e eeuw waren er reeds verscheidene verdwenen. Ook de;
scheepvaart kreeg een zware slag te verduren. In 1780
gingen nog 2058 Hollandse schepen door de Sont en in 1781,
tijdens de oorlog met Engeland waren dat er nog' maar zes.
Andere afnemers van p o t a s waren de b l e k e r i j e n.
Loosjes schrijft dat er in 1.616 in Oostzaan 100 blekerijen waren die aan 1000 mensen werk verschaften. In 1794
was er nog' l over! Ten tijde van de blekerijen was er ook

(lev-elsteen in de
muur van ffe Zaan-

Jarïdse öudfte,/dlca/se

veel akkerbouw die gedaan werd door de blekerijarbeiders
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ren voor de melkzuring van het lijnwaad betekende dus
De Zaende 1947: Familie Potas en zeildoekfabricage
voor de boeren zuivere winst.
De Zaende 1948: J. Goudsblom, De Zeildoekindustrie
Het bleken van gesponnen en geweven linnen en katoen beDe Zaende 1950: S. Hart, Zeildoekproductie
stond uit het wegnemen van alle natuurlijke pectinestoffen, was, hars uit de vlasvezel en katoenpluis. Daartoe
werden de stoffen 36 a 48 uren geweekt in houten kuipen
J.C. de Jong.
met veel water en verdunde, reeds gebruikte loog. Na het
weken werd gespoeld in zuiver water om het losgeweekte
vuil te verwijderen. Hierna kwamen het wringen en drogen.
Vervolgens werd geloogd waardoor de natuurlijke vetdelen
en kleurstoffen werden omgezet in eenvoudige verbindingen
die door wassen verwijderd konden worden. Voor het loog
gebruikte men potas met nog enige toevoegingen die men
in verband met de concurrentie angstvallig geheim hield.
Loog werd verkregen door de potas in grote koperen ketels
te koken. Voor het vuur gebruikte men grotendeels Friese
turf. Na het logen volgde een uitspreiden van het linnen
in de open lucht tot het doen oxyderen van de natuurlijke
kleurstoffen. De loog spoelde men weg door het lijnwaad
nat te houden met behulp van een houten hoos. Deze was
totaal 2 meter lang en had een uitgeholde, enigszins gekromde vorm. Met een hoos kon een geoefende knecht ruim
18 meter wegslingeren. Was het linnen door afwisselend
logen en bleken voldoende gereinigd, dan kon men met de
zuurbaden beginnen. Men merkte dat het zuren met melk een
zwaarte en stevigheid aan het linnen gaf. Door de zuurbaden werden de kalkresten van de loogverbindingen door
oplossing weggenomen. Het linnen bleef 5 tot 7 dagen gisten in de melk waarna het werd uitgewassen met zeep.
Na dit zepen, wassen en weer uitspoelen werd het linnen
opnieuw in de loog gelegd, buiten gebleekt en opnieuw
"gemelkt" waarbij het zuur steeds zwakker en het loog
steeds sterker genomen werd. De loog werd van verschillende soorten as gemaakt. Uit Frankrijk kwam veel wijndroesemas, Dantzig voerde eikenas uit en Ierland gebruikte
zeewier.
Zo heeft een gevelsteen toch meer te vertellen dan ik
oorspronkelijk vermoedde.

men het spoelwater wel
18 me ter wegsI i n ge ren.

BERICHT

EXPOSITIE MOLENMUSEUM

ZAANS STIJLBUURTJE AAN DE WESTZANERDIJK?.

De heer P. van Nugteren heeft overleg gehad met wethouder
R. Pans van stadsontwikkeling inzake het van de grond
krijgen van het Zaanse stijlbuurtje aan de Westzanerdijk,
waarmee in 1985 reeds een aanvang was gemaakt.
Gif in de grond zorgde voor twee jaar uitstel en het afhaken van kandidaten.
Om de Stichting Frans Mars te helpen, met het verwezenlijken van de plannen, het stichten van houten woningen
in Zaanse stijl, zal de projectleider stadsvernieuwing
van de dienst stadsontwikkeling ook bij de werving betrokken worden. Kandidaten die zelf een Zaans houten huis
willen bouwen en bewonen kunnen zich melden bij de heer
P. van Nugteren, bestuurslid van de Stichting Frans Mars,
adres van de Stichting, Hoogstraat 8, Koog aan de Zaan.

Zaterdag, 20 februari j.l. startte in het Molenmuseum
te Koog aan de Zaan een expositie van het werk van oudWormerveerder W. Engel, die in 1984 zijn tekeningen,
aquarellen en houtsnedes aan onze verening 'Vrienden
van het Zaanse Huis' schonk.
Op deze tentoonstelling waren ook foto's en prentbrief'kaarten te zien die betrekking hebben op de geschiedenis
van de Zaanstreek.
Tijdens deze tentoonstelling kon men kijken naar een
film over de watersnoodramp van 1953.
Wij hopen dat veel leden van onze vereniging deze tentoonstelling hebben kunnen bezoeken, daar deze collectie
getoond onder de noemer 'Zaens Skoon lank eleje', voor
het eerst in het openbaar te bezichtigen was.

UITNODIGING

VERLAGING POLDERPEIL.

In de Zaanlander van 21 december 1987 stond een artikel
met als kop: "Verlaging polderpeil niet nadelig voor
funderingen". Deze uitspraak is afkomstig van Provinciale Waterstaat. Elke verlaging van de waterstand, ook
een van drie centimeter, brengt een gebouw dichter bij
of onder het "kritische" punt. De uitkomsten van het
"simulatie-model" moet men wel met een grote korrel zout
nemen. Eventuele schade aan gebouwen door een waterpeilverlaging is, in tegenstelling tot wat het artikel zegt,
niet afhankelijk van de bouwtechnische staat, maar afhankelijk van het aantal centimeters water dat een houten fundering (en niet de paalkop) nog onder of al boven
het grondwater staat. En dat dan na de al vele keren
toegepaste verlagingen van het polderpeil in de periode
nadat een bouwwerk werd opgericht. Bovendien heeft iedere verlaging ook weer inklinking tot gevolg waardoor
de "negatieve kleef" (extra druk op de palen) toeneemt
en schade kan veroorzaken.
Beide, de te lage waterstand (verrotten) én de negatieve kleef, hebben daardoor al langer nadelig gewerkt op
de oudste bouwwerken. En dat zijn nu juist de gebouwen
met waarde als monument.
Ook maakt de Provinciale Waterstaat niet (alleen) uit
of aan een gebouw het predikaat slecht (waaraan ze zelf
dus al lang debet zijn!) moet worden toegekend of niet.
In dit blad "ANNO 1961" (Dec. 1982, nr 84, bl 340) hebben we er eerder op gewezen hoe eigenaren kunnen handelen
om de "Waterstand-verlager" aansprakelijk te stellen
voor eventuele schade.

Het Historisch Gezelschap "Dr. G.J. Boekenoogen"
nodigt zijn leden en de lezers van "ANNO" uit voor
een lezing te houden door Prof. Dr. A. van Braam.

Het onderwerp is:
ZAANS DORPSBESTUUR IN DE 17e EN 18e EEUW

Deze lezing wordt gehouden te Zaandam in het
gebouw "De Vertoeving", naast de Doopsgezinde
yermaning in de Westzijde, en wel op maandag
2 mei a. s. om 20.00 uur.

WILT U DIT IN UW AGENDA NOTEREN!

BIJZONDERE PRESTATIE.

Het verheugt ons dat de heer J. van Schooten te Westzaan
een prijs heeft ontvangen van het Geertje Visser-Schoenfonds voor de ruim vier honderd uur werk, die hij gestopt heeft in de restauratie van de houten makelaar
(een afrondend 'kunstwerk' op de top van de gevel) van
het pand aan de J.J. Allanstraat 326 te Westzaan.
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