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EEN WAAKZAME DAME OP DE DEUR

ZAANDIJK, Lagedijk 104 (vm. Raadhuis, linkerdeur)

In het vorige nummer van Anno (dec. 1989, nr 112,
p.617) werden de taferelen van de bovenlichten boven
de deuren van het pand Lagedijk 104 in Zaandijk be-
schouwd en werd verteld wat de vogels tussen de at-
tributen van Mercurius en Neptunus te beduiden had-
den. Het desbetreffende pand heeft echter niet al-
leen twee bovenlichten met een bijzondere voorstel-
ling, maar ook de beide deuren onder die bovenlich-
ten dragen een opmerkelijke afbeelding. Evenals de
bovenlichten zijn de deuren uitgevoerd in de stijl
van het neoclassicisme dat in de laatste jaren van
de 18e eeuw en in de eerste decennia van de 19e eeuw
gangbaar was.
De twee vogels, de haan en de kraanvogel, die de vo-
rige maal behandeld werden, bleken allebei als sym-
bool van de waakzaamheid te moeten worden beschouwd.
Van de kraanvogel werd een 17e-eeuwse houtsnede ver-
toond. Deze of een vergelijkbare prent zal hoogst-
waarschijnlijk (rechtstreeks of via - via) de bron
zijn geweest, waarnaar de anonyme ontwerper van het
bovenlicht heeft gewerkt (een bovenlicht dat van
ijzer gegoten is, en niet, zoals men op het eer-
ste gezicht wellicht zou denken, van hout gemaakt).
Dezelfde prent heeft kennelijk ook de anonyme ont-
werper van één van de deuren geïnspireerd. Wanneer
we kijken naar de linkerdeur, dan treffen we daar
een dame aan die dezelfde attributen vasthoudt als
de dame op de prent: n.l. een groot opengeslagen
boek en een olielampje.
In de Nederlandse editie van het boek "Iconologia"
van Ripa (Amsterdam 1644) kan men lezen dat deze
vrouw, net als de haar begeleidende kraanvogel -
met steen -in de poot-, de "waakzaamheid" of "wack-
erheyt" symboliseert.
De toelichting luidt aldus: "... de Wackerheyt des

Geests (wort uytgedruckt) door 't Boeck, waer in
men de wetenschappen leerende, den Mensche wakker en
vaerdigh maeckt, om de ongevallen der fortuyne tegen
te staen, en de driften des gemoeds te beschouwen".
De olielamp duidt op de wakkerheid van het lichaam,
"in dien tijd, die daer bequaemst is totte ruste en
slaep".
De dame op de
deur is afge-
beeld binnen
een ovale om-
randing. Aan
weerszijden
daarvan zijn
hoorn des
overvloeds en
palmtakken
aangebracht.
Voorstellingen
van hoorns des
overvloeds of
palmtakken of
een combinatie
van beide ziet
men wel vaker op
deuren uit de
neoclassistische
tijd. Maar
beeldingen van
dames (of heren)
op deuren komen
maar betrekke-
lijk weinig voor.

Carla Rogge
ZAANDIJK, Lagedijk 104/106 (v.m raadhuis)
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STICHTING ZAANS SCHOON:
GORTERSPAD 3 TE ZAANDIJK
Het pand Gorterspad 3 te Zaandijk dateerde vermoede-
lijk uit de 18e eeuw en droeg de kenmerken van meer-
dere bouwhistorische perioden, waaronder de empire-
periode.
Het pand maakte indertijd deel uit van een dubbel
woonhuis met tweelinggevel, waarvan het westelijk
gedeelte na 1907 gesloopt is en vervangen door een
stenen woonhuis (thans schoenhandel Van Urk).

Het stedebouwkundig aanzicht van de hoek Lagedijk/
Gorterspad werd in belangrijke mate door het pand
Gorterspad 3 bepaald. De desbetreffende hoek is met
name ook van belang omdat deze beschouwd kan worden
als de afronding van het beschermde dorpsgezicht
"Gortershoek".

Zaans Schoon was van mening dat het gewenst was om
het pand Gorterspad 3 te plaatsen op de gemeente-
lijke monumentenlijst. De waarde van het pand recht-
vaardigde de plaatsing op de lijst, terwijl daarme-
de tevens een op planologisch gebied gewenste situ-
atie zou worden gehandhaafd.

In de gemeentelijke Monumentencommissie werd beslo-
ten dat het pand interessant genoeg was om een na-
der onderzoek in te stellen. Daar is echter helaas
niet meer van gekomen omdat het pand einde 1989 is
gesloopt.

Achteraf kan worden vastgesteld dat ten tijde van
de behandeling van de aanvrage tot plaatsing van
het pand op de gemeentelijke monumentenlijst door
de Monumentencommissie, door de gemeente Zaanstad
reeds een aanschrijving tot sloop van het pand aan
de eigenaar was verzonden.

Toen het pand eenmaal gesloopt was, kon de gemeente
niet anders dan afwijzend beslissen op ons bescher-
mings-verzoek.

Een betere coördinatie op bestuurlijk niveau binnen
de gemeente Zaanstad had de betreurenswaardige af-
loop van deze zaak kunnen voorkomen. De stichting
Zaans Schoon heeft hier al eerder op gewezen met be-
trekking tot de gang van zaken rond de sloop van
Dam 40 te Zaandam, een der oudste huizen aldaar (zie
'Anno' no. 103, september 1987).

Zaans Schoon dringt thans aan op verantwoorde be-
bouwing van het vrijgekomen perceel grond aan het
Gorterspad, waarbij rekening gehouden zal dienen te
worden met het nabij gelegen beschermde dorpsgezicht.
(N.b.: het in 1987 gesloopte pand Dam 40 is nog
steeds een "krater" in het centrum van Zaandam).

H. Pielkenrood.

BOEKENNIEUWS
Dit keer weinig nieuws van het boekenfront.
Slechts één publikatie heeft de afgelopen periode het
licht gezien. Het was wel direct een boek dat het
vermelden meer dan waard is.
'DE TAAL DER DINGEN', want zo heet het proefschrift
dat begin 1990 op de markt kwam, is een onderzoek naar
de materiële cultuur en levensstijl op het Nederland-
se platteland in de 19e eeuw. De auteur, Anton Schuur-
man, heeft zich gericht op drie gebieden: Oost-Gro-
ningen, Oost-Brabant en de Zaanstreek. Ik denk dat het
niet toevallig is dat de Zaanstreek één van de gebie-
den is. Al eerder hebben wij van de Landbouwuniversi-
teit in Wageningen een uitstekende publikatie gekre-
gen (ik bedoel Het Noorderkwartier van A.M. van der
Woude) Mogelijk heeft Van der Woude, die nu hoogle-
raar is aan de LUW, Schuurman op het spoor van het
Zaanse notariële archief gezet. 'De taal der dingen'
is zowel als AAG-bijdrage als HES-uitgave verschenen.

Ger Jan Onrust
Tijdens de produktie van deze Anno kwam een ander
noemenswaardig boekje uit: 'ECONOMISCHE GESCHIEDENIS
VAN DE ZAANSTREEK' van prof. dr. A. van Braam. Het
boekje is een nét-verzorgde overdruk van het arti-
kel dat prof. van Braam voor de Encyclopedie van de
Zaanstreek schreef, en dat inmiddels in De Typhoon
verscheen. Het boekje werd uitgebracht in de kleine
oplage van 170 exemplaren en wordt (nog steeds: tij-
dens de produktie van deze Anno) te koop aangeboden
bij de boekhandels Knijnenberg in Krommenie, Koome
op de Koog en Bruna te Zaandam. De opbrengst (het
boekje kost ƒ 19,90) komt geheel ten goede aan de
bouw van de manege voor de Blijde Ruiters.
'Economische geschiedenis van de Zaanstreek' heeft
een omvang van 40 pagina's (met kleine encyclopedie-
lettertjes!) en geeft een systematisch overzicht
van de historie van de verschillende economische
sectoren en hun onderlinge samenhang. Het overzich-
telijk in hoofdstukken ingedeelde verhaal begint
aan het einde van de 15e eeuw en loopt door tot in
onze tijd.

Van heel andere aard, maar van even hoog en weten-
schappelijk niveau, is 'HET ONDERGRONDS VERWACHTEN',
dat eind oktober vorig jaar verscheen. Het is de
publicatie in boekvorm van het proefschrift van
Piet Calis, die er inmiddels op is gepromoveerd. In
het dikke (572 pagina's) boek wordt ingegaan op ne-
gen van de grote groep clandestiene tijdschriften
die tijdens de Tweede Wereldoorlog verschenen. Eén
van de door Calis behandelde tijdschriften is "Zaans
Groen'.
Er is een wezenlijk onderscheid tussen illegale en
clandestiene tijdschriften. Illegaal waren de pu-
blicaties waarin de schrijvers zich nadrukkelijk
tegen de Duitsers en hun handlangers uitspraken. In
het clandestiene "Zaans Groen" gebeurde dat niet.
Dat jongeren-tijdschrift bevatte pogingen tot kunst-
zinnigheid van beginnende beeldend kunstenaars en
vooral dichters. Zij waren tegen de Duitsers en te-
gen de oorlog, maar dat sterke gevoel leidde niet
(althans, niet in 'Zaans Groen') tot daadwerkelijk
verzet. Hun verzet was meer spiritueel. Ofschoon
het door de Duitsers was verboden (niets mocht ver-
schijnen buiten de Nederlandsche Kultuurkamer om,
maar het risico was niet groot) probeerden zij tij-
dens de oorlogswinter op hun eigenzinnige - jeugdi-
ge - wijze schoonheid in gedichten te vinden. Het
is wel eens 'het verzet van de zachte krachten' ge-
noemd.
Calis schetst in zijn proefschrift het ontstaan van
het tijdschrift in het najaar 1944, en de wording
van de vier nummers die er van verschenen. Namen
van betrokkenen zijn bijvoorbeeld: Klaas Woudt,
Marcus Bakker, Jacob Schipper Jr.
Klaas Woudt nam een spilfunctie in; hij drukte het
blad op een gietijzeren degeltrappersje (dat bete-
kent: met de voet aangedreven, en vel na vel apart
ingestoken) in de drukkerij van zijn vader.
'Het ondergronds verwachten, Schrijvers en tijd-
schriften tussen 1941 en 1945' van Piet Calis is
uitgegeven door Meulenhof en kost ƒ 65,—.

Jan Pieter Woudt.
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HOUTEN HUIZEN IN AMSTERDAM
Dit keer wil ik het met u hebben over houtbouw in
Amsterdam, dn precies te zijn in Amsterdam-Noord.
Binnen de gemeente-grenzen van Amsterdam-Noord zijn
diverse dorpen die vroeger zelfstandig waren, nu in-
gelijfd bij Amsterdam. Ik hoef u maar wat namen te
noemen: Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam en Buik-
sloot. Over het laatste dorp wil ik het hebben.
Het centrum van Buiksloot bevindt zich aan de Buik-
sloterdijk. Deze dijk was vroeger de waterkering
van het IJ en de noordelijk van Amsterdam gelegen
polders. In de dijk bevindt zich een draaibrug die
over het later gegraven Noord-Hollands kanaal ligt.
Dit kanaal begint dan ook aan de Buiksloterdijk en
gaat vandaar naar Den Helder.

Ongeveer 15 jaar geleden kreeg architect Schipper
van de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel op-
dracht om een houten woonhuis te restaureren, gele-
gen aan de Buiksloterdijk nr. 224. Ik was als pro-
jektleider hierbij betrokken. De opdrachtgever had
ons buro gekozen vanwege de grote ervaring met hou-
ten huizen. Het huis had een langskap en was een
typische dijkwoning met een stenen onderbouw en
daarop een houtskelet met zware stijlen en balken.
De gevel was met grenen delen bekleed, met als bij-
zonderheid dat in de delen met V groeven een inde-
ling was gemaakt zodat het een natuursteengevel
moest suggereren. De woning was vroeger bewoond ge-
weest door een admiraal. Veel woonhuizen aan de
Buiksloterdijk werden door zeevarenden bewoond. Het
restauratieplan voorzag wel een andere bestemming
van de stenen onderbouw. Vroeger had hij als tuin-

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

De heer A.C. Hijne
De heer N. Roos
De heer A.P. Joor
De heer N. v.d. Schaaf
De heer H.M. Nugter
De heer J.A. Heermans
Historische Ver. Westzaan
De heer H. Zwart
Mevr. J. Horn-Bouwman
De heer C. Adriaanse
De heer Th. v.d. Akker
De heer R. Blonk
De heer C.H. Fortuijn
De heer C. Groenveld
Mevr. A. Hartog-Ristjouw
De heer Jacobi
De heer R. Sanches

Assendelft
Koog a.d. Zaan
Koog a.d. Zaan

Krommenie
Oostzaan
Westzaan
Westzaan
Westzaan

Westgraftdijk
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam

kamer dienst gedaan en voor een deel als berging.

De woning is nu geschikt gemaakt voor een gezin.
Onderbouw: slaapkamer, berging en c.v. ruimte.
Beg.grond of wel dijknivo: woonkamer en op de ver-
dieping nog twee slaapkamers.
De woningen aan de Buiksloterdijk zijn niet onder-
heid maar staan zo op de kleidijk. Dat was ook met
dit huis het geval.

Tijdens de restauratie van Buiksloterdijk 224 werd
met Stadsherstel gesproken over de restauratie van
Buiksloterdijk 228. Dit fraaie pand was in zeer
slechte staat. Het had in het verleden dienst ge-
daan als raadhuis en was dientengevolge nog steeds
eigendom van de Gemeente. Stadsherstel ging in on-
derhandeling met de Gemeente over aankoop van het
pand. Ondertussen had zich bij Stadsherstel een kan-
didaat gemeld die het pand wilde huren na restaura-
tie. Bij een bezoek aan het pand bleek het inmiddels
gesloopt te zijn. Op verzoek van de buren was Bouw-
en Woningtoezicht gaan kontroleren.
Door de slechte staat had de inspekteur de eigenaar
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(Gem.Grondbedrijf) een schrijven doen toekomen om
het pand te beschermen of anders te slopen.
De dienstdoende ambtenaar wist niet van de onderhan-
deling met Stadsherstel af en gaf daarom opdracht
tot sloop. Daarna ontstond er een lange periode van
onderhandeling met de Gemeente over de herbouw.
Bi j Monumentenzorg was er n.l. een opmeting van het
pand. Na jaren van afwachten kwam er een inwoner
uit Amsterdam-Noord die wel interesse toonde voor
dit pand. Hij was n.l. geïnteresseerd in historische
woonhuizen en de plek aan de dijk stond hem ook wel
aan. Alleen wilde hij niet huren van Stadsherstel,
maar voor eigen rekening bouwen. Hierdoor moest door
de wethouder toestemming worden verleend (staat in
de statuten van Stadsherstel).
Nadat de toestemming was verkregen, werd overgegaan
tot planvorming. Door de eigenaar was vooraf de fi-
nanciële budgettering vastgesteld. Dit had wel tot
gevolg dat de duurdere historische skeletkonstruktie
niet toegepast kon worden. Het pand werd daarom in
de moderne z.g. platvorm methode opgetrokken. Dit
is later in de Domineestuin ook toegepast. Ook werd
besloten om het pand van een paalfundering te voor-
zien. De mogelijkheid werd door het Waterschap ver-
leend daar de dijk geen waterkerende funktie meer
heeft. In samenwerking met een Zaanse aannemer werd
het pand opgetrokken. In het interieur zijn alleen
op de begane grond (dijknivo) historische detaille-
ringen toegepast.

Nog tijdens de herbouw van nr. 228 kwam de heer
Groot uit Amsterdam-Noord naar ons toe met het ver-
zoek om onze medewerking bij de herbouw van de pan-
den nr. 230 en 232. Hij had n.l. op een oude foto
ontdekt dat daar twee identieke panden hadden ge-
staan. Ons buro heeft voor de heer Groot de tekenin-
gen verzorgd en de heer Groot heeft de panden zei f
gebouwd. Het zijn twee fraaie panden geworden met

typische gevels zoals deze op de Buiksloterdijk
voorkwamen.

Toen de heer Groot de twee panden aan het opbouwen
was, kwam er nog een kandidaat voor de overgebleven
kavel grond. Deze kandidaat was zelf architect en
heeft zelf zijn huis ontworpen in moderne stijl.
Wel heeft hij de schaal van de naastliggende panden
overgenomen. Hiermede was het al jaren lange be-
staande gat in de bebouwing met fraaie houten huizen
dichtgebouwd.

Er was toen nog een probleem, n.l. nummer 236. Op
nr 236 stond n.l. een houten pand dat vroeger als
kleuterschool had dienst gedaan. De wat oudere men-
sen noemden dit gebouw dan ook het voormalige Kippe-
schcoltje. Nadat de school eruit gegaan was, is het
jarenlang als schilderswerkplaats ingericht geweest
en als laatste zat er een machinefabriek in.
Het pand had van de laatste bestemming nogal te lij-
den gehad. In eerste instantie wilde de Gemeente het
pand slopen en daar een nieuw woonhuis laten bouwen.
De Stadsdeelraad was daar op tegen en stelde dat het
wel gerestaureerd of anders herbouwd moest worden.
In die fase kwam er een kandidaat bij ons die de
laatste eis wilde inwilligen.
Wij hebben na rijp beraad besloten voor een herbouw,
daar het pand erg slecht was en er ook geen funde-
ring aanwezig was. Nadat het pand was opgemeten is
het gesloopt en in z'n geheel opnieuw opgetrokken.
Het interieur is aangepast aan dat van de vorige
eeuw met lambrizeringen en een fraaie schouw.
Hiermede was het laatste pand eveneens gered.
Zoals ik er nu op terug kijk is het toch wel een
lange maar dankbare operatie geweest. Tussen de
eerste en laatste herbouw zat wel een periode van
vijftien jaar.

Piet van Nugteren.

DE VOLMAAKTE SCHEPPING

Ik heb u reeds eerder verteld dat in de Zaanlandse
Oudheidkamer de verwondering het begin van de pret is.
Altijd kom je wel met een verhaal thuis. Deze keer
zal ik vertellen over iets kleins, n.l. EEN ZILVEREN
RIJGNAALD, zoals u misschien nog wel tegenkomt in
uw moeders naaidoos.
De hier afgebeelde rijgnaald heeft een klein lepel-
tje aan het einde. Dit lepeltje werd gebruikt om wat
"ooreboter" uit het oor te scheppen om de draad glad
mee te maken. Dit gebruik van oorlepeltjes komt al
in de 17e eeuw voor, zoals te zien is op de afgebeel-
de rijgnaalden in het boek "Opgravingen in Amsterdam".
De rijgnaalden werden in de vorige eeuw gemaakt in
Schoonhoven.
Deze stad heeft in de zilverindustrie een heel aparte
plaats voor de fabricage van klein-zilver. In 1700
schafte men zelfs de jaarletter af omdat men geen
groot-zilver maakte. Deze jaarletter kwam pas in 1714
weer terug. De kracht van de Schoonhovense zilversme-
den lag in de manier waarop men werkte. Men maakte
reeds vroeg een serieproduktie van dozen voor tabak,
snuif en loderein. Verder: tasbeugels, klein schep-
werk als suikerstrooilepels, boekklampen en naaige-
rei. De grotere series waarvan in de 17e eeuw in
Schoonhoven al sprake is, maakten het lonend om be-
paalde bewerkingen te mechaniseren. Zo beschikte
Lucas van Velsen in 1673 al over een vingerhoedmachi-
ne. De zilversmeden waren veelal ook reizigers in

het door hen zelf gemaakte zilver. Door de grote
concurrentie konden de Schoonhovense zilversmeden
zich moeilijk staande houden en waren zij genoodzaakt
om door een uitgekiende wijze van produceren, gecom-
bineerd met een aan slimheid gepaarde zuinigheid,
te werken. Ondanks het feit dat de zilversmeden, of .
werkmeesters, zoals zij daar genoemd werden, met
goud en zilver werkten en men pleegt te denken dat
de zilversmeden welgesteld waren, was niets minder
waar. Toen in 1880 de veepest uitbrak en de boeren-
stand als afnemersgroep wegviel betekende dit voor
30 van de 103 werknemers het einde van de zelfstan-
digheid. Doordat Zeeland zijn klederdrachten nog
lang bleef gebruiken, was deze provincie één der be-
langrijkste afzetgebieden voor Schoonhoven. In het
zilvermuseum in Schoonhoven is van de toenmalige
produktie nog heel wat te zien.
Ik noemde de slimheid. Deze was te zien in de produk-
ten. Filigrainwerk weegt n.l. een stuk lichter dan
massief zilver en aan een suikerstrooilepel zit heel
wat minder materiaal dan aan een groentelepel.
Een zilversmid heeft voor zijn werk goed licht nodig
en omdat te krijgen gebruikte hij een ordinaal, dit
is een fles met een ronde buik, met water gevuld,
die voor een lampje of kaars geplaatst werd om het
licht te versterken. Zo'n ordinaal staat in Schoon-
hoven nog opgesteld in de museum-werkplaats.

J.C. de Jong

628



OVERPLAATSING VAN EEN 13e-EEUWSE WONING
Het is nu 2\ jaar geleden dat ik bij toeval een hou-
ten pandje in de Zaanstreek ontdekte. De Zaansteeg
is een steeg ter hoogte van de Belgische straat en
loopt vanuit de Oostzijde richting de Zaan. Het pand-
je was aan het oog onttrokken door woningen en win-
kels in de Oostzijde en een hoge schutting in de
Zaanstreek. Navraag leerde mij dat het de voormalige
werf van Bouwbedrijf Kakes was. Kakes had de werf in
gebruik tussen 1895 en 1987. De werf met een aantal
woonhuizen en houtloodsen is daarna aan Crowny Foods
overgedaan.

Uit nieuwsgierigheid en een stukje hobbyisme heb ik
het pandje in januari '89 voor het eerst opgenomen
en globaal opgemeten. Het pandje was inwendig geheel
leeggesloopt en was als werkplaats in gebruik. Door-
dat ook de begane grondvloer weg was, was direct te
zien dat het nog in een redelijke conditie verkeerde.
De afmetingen waren 630x750 cm, met een later aange-
bouwde afluyving van 420x660 cm. Omdat de eigenaar
het pandje weg wilde hebben heb ik de mogelijkheden
onderzocht het over te plaatsen. Een mogelijke nieu-
we plaats was Haaldersbroek. Dit bleek uiteindelijk
(door de hoge grondprijs) niet haalbaar. Een tweede
mogelijkheid was het Stuurmanspad in Zaandam. Gezien
de omgeving bijzonder geschikt voor de overplaatsing
en haalbaar. Op het moment van schrijven (nov.'88)
blijkt dat het perceel grond deels vervuild is en
valt het nog te bezien of het daar naartoe overge-
plaatst kan worden.
Doordat de mogelijkheden van overplaatsing aanwezig
waren wilde ik het huis voor de winter weghalen.
Vóór de demontage was het noodzakelijk om de bestaan-
de toestand geheel op te meten en uit te tekenen,
alsmede een reconstructie te maken van de oorspronke-
lijke huisplattegrond. Doordat de begane grondvloer
en alle binnenwanden reeds weggesloopt waren, was dit
geen gemakkelijke opgave. Door onderzoek te doen naar
oude bouwsporen en de adviezen van de heer S. de Jong
kon een reconstructie worden gemaakt.
Het huis heeft vanaf het begin (ca. 1740) een funde-
ring van penanten gehad. Deze waren nog aanwezig on-
der de (getrapte) weeg tussen het oorspronkelijke ge-
deelte en de later aangebouwde afluyving. Rond 1800
is de afluyving aangebouwd en kreeg ook het oorspron-
kelijke gedeelte een doorgaande voeting op spaarbo-

gen. Door een verzwakking in de voeting en het ontbre-
ken van korbelen had het pand een scheefstand van
5-7 cm gekregen in de loop der jaren.
Vrijwel alle balken en stijlen zijn voorzien van pro-
fielen, behalve ter plaatse van het binnenschot tus-
sen het woonvertrek en het voorhuis en opkamer.
Vraagtekens zijn er op het moment als een profiel aan
een stijl doorloopt tot in de kelder en profielen
weggewerkt zijn in een bedstede wand. Door onderzoek
naar oude inkepingen en verfmoeten tegen het plafond
kan dan worden vastgesteld dat een doorlopend profiel
in de kelder en een profiel in de bedstede "fouten"
moeten zijn geweest.
Direct was ook te zien een voormalige stookplaats
in de zuidgevel. Door de raveelconstructie tegen de
zoldervloer en het verloop van het voormalig rookka-
naal op zolder kon worden afgeleid dat het om een
smuiger ging, recht onder de nok.
literatuur:
1. Gebouwd in de Zaanstreek blz. 33 -t- 34.
2. Houten huizen blz. 76.
Opmerkelijk hierbij was dat de balk van het eindjuk
geheel doorliep door de stam van de smuiger. In een
brandkeur van 1723 werd het verboden om de balk in
de stam te leggen. De balk werd dan aan weerszijden
van de stam opgevangen door een stijl. Door het ont-
breken van die stijlen en het doorlopen van de balk
in de stam kan worden gedacht dat het huis van vóór
1723 is gebouwd. Doch omdat het pand geen korbelen
heeft (ook niet weggewerkt) kan ook worden aangenomen
dat het rond 1740 werd gebouwd. Doordat de smuiger in
het midden van de zuidgevel stond was links ervan
geen bedstede maar een open ruimte, met mogelijk een
bordenlijst erboven langs de wand. Rechts van de smui-
ger heeft een hoekraam gezeten dat uitkeek op de Zaan.
Doordat de houten zuidgevel en een deel van de west-
gevel vervangen waren door een gemetselde gevel was
dit hoekraam alleen terug te vinden door een restant
van een dubbele skeletstijl in het desbetreffende balk-
vak en een schuine verfmoet tegen het plafond. Het
hoekraam had een breedte van ca. 80 cm. Met het ver-
dwijnen van het hoekraam werd de skeletstijl naar het
hoekraam weggezaagd en werd ter plaatse een deurkozijn
aangebracht. De stijl rustte dus op de bovendorpel
van het deurkozijn!
(wordt vervolgd)

Rene Prins.
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OMBRE KRONIEK

Fiche van het ombre spel met een waarde van 1;
gesneden en gegraveerd parelmoer.

Oude inventarislijsten zijn vaak interessant omdat
daar zaken op voorkomen die wij nu niet meer kennen.
Op een inboedellijst uit 1890 kwam ik tegen dat er
twee ombre-dozen waren. Die ombre-dozen bevatten fi-
ches van gesneden en gegraveerd parelmoer, een andere
doos had fiches van been. De waarde van de fiches
was: een visje = 1; een rechthoek = 10 en een rondje
= 50. Ombre werd door drie personen gespeeld. Dit
geringe aantal spelers was natuurlijk een groot na-
deel omdat twee echtparen al vier spelers hebben. On
hieraan tegemoet te komen werden de regels veranderd
en ontstond het quadrillespel dat met vier spelers ge-
speeld kon worden.
Een enkele oudere lezer zal misschien nog weten dat
het spel gespeeld werd met 40 kaarten. De 8, 9 en 10
worden niet gebruikt. De bridgespeler van nu zou
vreemd opkijken als hij zijn grootvader ombre zag
spelen. Het spelen, het bieden en het maken van de
slagen gaat tegen de richting van de klok in, dus
linksom.
Geven: Ieder krijgt 9 kaarten met 3 tegelijk. De laat-

ste 13 vormen de stock.
Doel: Het halen van meer slagen dan elk van de tegen-

spelers. Men bepaalt na het ruilen zelf de
troef. Een bod kan overboden worden door te
bieden zonder het ruilen van kaarten te spelen.

Ruilen: De speler mag als eerste ruilen met de stock.
Hij neemt een aantal kaarten uit de stock, ge-
lijk aan die hij heeft weggelegd. De anderen
op hun beurt doen evenzo, zolang dit mogelijk
is. De speler bepaalt de troefkleur en komt
uit.

Slagen: De normale regels, met uitzondering van de
matadors, dit zijn:
Spadille is schoppenaas.
Manille, troef 2 indien zwart, troef 7 indien
rood.
Basto is klaver aas.
Zij kunnen er niet door gewone troeven uitge-
drongen worden, doch slechts door elkaar.

Het is niet mogelijk u hier een compleet verhaal over
ombre te geven. Bovenstaande geeft u echter enig idee
over het spel dat onze voorouders op hun gezellige
avondjes speelden.

J.C. de Jong

Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de
Zaanse kranten De Typhoon, De Zaanlander en De
Zaanse Gezinsbode.

1 november - Gemeente Zaanstad presenteerde het
plan 'Zaanstroom', naar een ontwerp van architect W.
Kruiswijk. Het plan voorziet in bebouwing van de
hoek van de Kerkstraat en het Noordeinde te Wormer-
veer en telt 112 woningen, voornamelijk in de sociale
sector. Door een golvend ontwerp te maken heeft
Kruiswijk getracht de binding van de bebouwing met
de Zaan te benadrukken. In het historische pand Su-
riname (thans in gebruik als opslagplaats voor cacao)
komen seniorenwoningen. Zaanstroom kan volgens de
planning in de zomer van 1991 gereed zijn.

2 november - De Zaandamse schutterij is in ere her-
steld. De ondersteunende dienst van leger en politie,
die functioneerde tussen 1827 en 1907, werd vorig
jaar heropgericht, en trad nu voor het eerst naar
buiten om het jubileum te vieren van een der oprich-
ters als directeur van een assuradeursbedrijf.

9 november - De provincie zal binnenkort een aparte
nota uitbrengen over de veenweidegebieden in Water-
land. Deze vormt een aanvulling op de Structuurvisie
2015, en moet een einde maken aan de onzekerheid bij
de boeren in dit gebied. Een woordvoerder van het
Landbouwschap Waterland vertelde dat het voor veel
boeren in Waterland (waartoe ook het Oostzijder-,
het Jisper- en het Wormerveld behoren) volstrekt niet
duidelijk is wat er met hun land zal gebeuren. Het
ontwerpstreekplan, het recreatieplan, de structuur-
visie en lokale bestemmingsplannen zijn op dit mo-
ment onuitgewerkt. Als er nu geen duidelijkheid komt
zal het voor veel boeren te laat zijn om nog in hun
bedrijf te investeren.

16 november - De Stichting het Noordhollands Land-
schap is een intensieve ledenwerfactie begonnen. De
Stichting heeft momenteel 3000 leden, maar wil dat
aantal met 7000 vermeerderen. De Stichting bestaat
inmiddels 54 jaar en heeft tot doel door aankoop en
beheer van terreinen natuur en landschap in de pro-
vincie Noord-Holland voor de toekomst te bewaren,
inmiddels heeft het Noordhollands Landschap zo'n
1200 hectare in bezit, waaronder waardevolle veen-
weidegebieden in het Ilperveld en de Eilandspolder.

Dit ronde fiche van het ombre spel heeft een
waarde van 50, de rechthoekige een waarde van 10.
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20 november - Over het gebied rond de Twiskepolder
verscheen het boekje 'Het hart in de rondte'. De ti-
tel herinnert aan een oude uitspraak van onder ande-
re Oostzaners. Als zij een wandel- of fietstocht om
het Twiske gingen maken zeiden ze: "We gane het hart
in de rondte" (vergelijkbaar met "de ban omgaan" in
de westelijke Zaandorpen). In het boekje zijn anec-
dotes en verhalen opgenomen over het oude Twiske en
de dorpen daar omheen.

27 november - Ook in de middeleeuwen woonden de West-
zaners al in een lang lint achter elkaar. Het dorp
lag evenwel meer westwaarts. Dat blijkt uit een on-
derzoek van de Zaanse afdeling van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland in het afgelopen voorjaar.
Alle vindplaatsen (o.a. aardewerkscherven) ten wes-
ten van Westzaan lagen op gelijke afstand van de
Dorpsstraat. De vondstencollectie wijst op een begin-
nende bewoning in de 12e eeuw. Een opmerkelijke
vondst werd gedaan even ten westen van Westerkoog.
Ook daar zijn duidelijke sporen gevonden van een ne-
derzetting uit de 12e eeuw.
2 december - Aan de Oostzijde te Zaandam zal in
maart 1990 worden begonnen met de bouw 'Zaanveste',
dat bestaat uit een nieuwe vestiging van de Deka-
markt, twee of drie kleinere winkels, drie kantoor-
gebouwen en parkeerruimte. Zaanveste wordt gebouwd
op een braakliggend stuk land, waar vroeger de
pakhuizen Java, Rangoon, Birma, Bassein en Rijsthalm
stonden. Gemeente Zaanstad verwacht dat uitvoering
van het plan de Oostzijde een stuk aantrekkelijker
zal maken.

2 december - Gemeente Zaanstad zal op korte termijn
het woonwagenkamp Zaanderhorn ontruimen. Daarna wil
de gemeente het gebied van de voormalige Balkenha-
ven inrichten tot industrieterrein, waar de meest
hinderlijke bedrijven kunnen worden gevestigd.

5 december - Provincie Noord-Holland wil dat er een
sneltram komt van het Centraal Station te Amsterdam
naar het nieuwe NS-station Kogerveld. Voorts moet er
van het station Zaandam een snelbusverbinding komen
met Schiphol (via Westzaan, Velsen en IJmuiden). Dat
staat in de Beleidsvisie Openbaar Vervoer, die Gede-
puteerde Staten publiceerden.

8 december - Na twee jaar stilstand werd het oude
watermolentje De Hadel in ere hersteld. Burgemees-
ter Ouwerkerk van Zaanstad zette de molen in werking
tijdens zijn officiële kennismaking met de Zaanse
Schans. Het molentje werd twintig jaar geleden aan
de Zaanse Schans geschonken door een dominee uit
Bennebroek, en werd de afgelopen twee jaar gerestau-
reerd .

9 december - Sanering van verontreinigende grond in
Krommenie-Oost gaat vermoedelijk tien miljoen gul-
den kosten. De bodem in het gebied tussen de Nauer-
nase Vaart en de Durgslcot is ernstig verontreinigd
met lood en cadmium. Bovendien werd op het terrein
van Tufton ernstige kwikvervuiling aangetoond. Deze
verontreiniging is afkomstig van een begin 19e eeuw
gesloopte verfmolen, Het Fortuin.

15 december - Het gemeente-archief van Zaanstad
kreeg een belangrijke schenking. J.W. van Santé gaf
zijn kaartsysteem aan het archief. Dit systeem, dat
hij in de loop van vele jaren opzette, bevat vele
tienduizenden kaartjes. Deze vormen een naamregis-
ter van mensen die een rol hebben gespeeld in de
Zaanse geschiedenis, aangevuld met een verzameling
van de lidmaten van de drie doopsgezinde gemeentes
van Zaandam vanaf 1680 tot het begin van de bevol-
kingsadministratie (begin 19e eeuw) en de inwoners
van Zaandam-West in 1826. Met name bij genealogisch
onderzoek kan de 'collectie Van Santé' van groot
nut zijn.

22 december - Aan de Zaan moet in 1994 een nieuw
multifunctioneel centrum verrijzen, waarin onder
meer het nieuwe theater van Zaanstad een plaats
moet krijgen. Dat moet twee zalen krijgen van res-
pectievelijk 850 en 250 plaatsen. Daarnaast zouden in
het complex ruimten voor de WV, het Filmhuis, de
stadswinkel en een expositieruimte en vergaderruimte
moeten komen. De plaats van het Bodecentrum bij de
Dam zou de beste plaats voor dit centrum zijn. Dat
staat in een tussenrapportage van de afdeling Welzijn
van Zaanstad.

22 december - De werkgroep Guisveld is nieuw leven
ingeblazen. Aanleiding daartoe is het rapport van het
Regionaal Overleg Amsterdam. Door dat raport is het
Guisveld plotseling weer bedreigd; het ROA wil het
veld bebouwen. De werkgroep bestaat uit mensen die
zich 15 jaar geleden succesvol inzetten voor behoud
van het veld. Een woordvoerder van de werkgroep noem-
de het Guisveld "voor de Zaanstreek het belangrijk-
ste natuurgebied".

23 december - Windmolen de Hercules in de Kalverpol-
der (de zogenoemde 'Amerikaanse windmolen') wordt
vrijwel zeker geen rijksmonument. B en W van Zaan-
stad stelden de gemeenteraad voor geen gebruik te ma-
ken van het aanbod van het ministerie van WVC om de
molen op de lijst te plaatsen, omdat dan pas in 1997
gelden beschikbaar komen voor restauratie. De Hercu-
les staat al op de provinciale monumentenlijst; er
wordt onderhandeld over provinciale subsidie voor
restauratie.

29 december - Een meerderheid van de Eerste Kamer
stemde met tegenzin in met uitstel van de gemeente-
raadsverkiezingen in Wormer, Jisp en Wijdewormer,
de drie gemeenten die tot Wormerland zullen worden
samengevoegd. De raadsverkiezingen zullen daar niet
op 21 maart worden gehouden, maar eind november.

2 januari - In een pagina-grote advertentie riep
de Werkgroep Behoud Guisveld op 'de Zaanstreek de
Zaanstreek te laten'. Zaankanters werd gevraagd een
bon uit te knippen, te ondertekenen en naar wethou-
der Pans te sturen. 'Nee, ik voel er niets, maar dan
ook helemaal niets voor om de leefbaarheid in de
Zaanstreek naar de knoppen te laten gaan. Ik eis
daarom dat de bestuurders die met plannen rondlopen
om van de Zaanstreek één groot stedelijk industrie-
gebied te maken, die plannen onherroepelijk weer uit
hun hoofd zetten,' was de tekst van de bon.

8 januari - Vandalen richtten flinke schade aan in
de overtuin in de Zaanse Schans. Twee beelden en de
zonnewijzer werden van hun sokkel getrokken.
10 januari - In de pakhuizen aan de Veerdijk te Wor-
mer moet een historisch industriepark worden gemaakt.
Daarvoor pleitte de voorzitter van de Federatie In-
dustrieel Erfgoed Nederland, H. van Eerenbeemt. In
het industriepark moeten oude produktietechnieken
worden bewaard en blijven toegepast.

11 januari - Aan het Ruiterveer te Zaandam werd be-
gonnen met de bouw van tien luxe appartementen. De
bouw begon later dan de bedoeling was, aangezien het
moeilijk was kopers voor de appartementen (van ƒ
305.000 tot ƒ 385.000 in prijs) te vinden.

16 januari - Zaanstad stelt zich onverminderd op
achter de uitgangspunten van het rapport 'De grenzen
Verlegd' van het Regionaal Overleg Amsterdam (ROA),
maar nu met de restrictie dat de rol van Zaanstad be-
perkt moet blijven. Tot 2015 willen B en W niet meer
woningen bouwen, dan voor de eigen behoefte noodza-
kelijk is. Bovendien wordt bebouwing van het Guisveld
mede afhankelijk van de uitkomsten van een uitgebreid
milieu-onderzoek. Dat staat in de nieuwe raadsvoor-
dracht, die B en W opstelden nadat de raadscommissies
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april 1990 :Tentoonstelling Jan Groenhart,aquarel-
list, met o.m. landschap- en polder-
aquarellen, Molenmuseum, Museumlaan
18 te Koog a/d Zaan.

april 1990 :Tentoonstelling "Alle Hens aan dek",
Openbare Bibliotheek, filiaal Wormer-
veer, Zaanweg 61 en Stoomfestival
i.s.m. Stichting tot behoud van au-
thentieke stoomvaartuigen en motor-
sleepboten, Zaanbocht Wormerveer.

4 april 1990- :Tentoonstelling "Oorlog en Verzet",
11 mei 1990 in stadhuis, Bannehof l, Zaandijk,

niet geopend in weekenden en op 30
april en l mei.

12 april 1990-:Tentoonstelling olieverfschilderijen
17 mei 1990 van Cor Tuijn (uit Assendelft) betref-

fende o.a. Zaanse landschappen, buurt-
huis "De Kwaker", J.J. Allanstraat
127, Westzaan.

24 april 1990 :Lezing Klaas Woudt over "De Zaan-
streek en de taal van vroeger", georg.
door Nutsdepartement Krommenie, Prof.
v.d. Leeuwschool, Jupiterstraat 143,
Krommenie, aanvang 20.00 uur.

24 april 1990 rLezing drs. J. Besteman over onder-
zoek naar Vroeg-Middeleeuwse vorming
van Uitgeest (met huisplattegronden
en waterputten), georg. door Archeo-
logische Werkgemeenschap van Neder-
land, afd. De Zaanstreek e.o., Dorps-
straat 370, Assendelft, aanvang
20.00 uur.

28-29 april :Nationaal museumweekend: 50% korting
in vrijwel alle Zaanse musea.

apr/mei 1990 :Verzetstentoonstelling georg. door
Openbare Bibliotheek, hoofdgebouw
Vermiljoenweg 9 en diverse filialen.

mei 1990 :Tentoonstelling Koogse topografie uit
collectie van Piet Servaas en hout-
snijwerk van Frans Sjollema, Molen-
museum, Museumlaan 18 te Koog a/d
Zaan.

juni 1990 :Tentoonstelling "Nieuwbouwwoningen
Zaanoeverproject", Openbare Biblio-
theek, filiaal Krommenie, Kerverl-
straat 189.

vanaf 20 juni :Tentoonstelling in de kijkschuur "De
Lelie" op de Zaanse Schans i.h.k.v.
Toer-in 1990 met als thema "Wind en
Water" en tentoonstelling in de Zaan-
landse Oudheidkamer, i.h.k.v. Toer-in
1990 met scheepstekeningen van de
Zaanse tekenaar Rens Lensselink
(1860-1946).

milieu en standsontwikkeling zich over een eerdere
voordracht hadden uitgesproken. In eerste instantie
hadden B en W zich minder terughoudend opgesteld.

19 januari - De roeden van Het Pink te Koog werden
verwijderd. Een week later zouden nieuwe roeden
worden aangebracht. De oude roeden waren doorgeroest.

20 januari - Het plan Zaancentrum, dat van de Zaan-
damse binnenstad een modern winkelparadijs moet ma-
ken, wordt ingrijpend aangepast. De ideeën die de ge-
meente half oktober bekend maakte, blijken lang niet
allemaal haalbaar. Overwogen wordt nu de markt ge-
woon op de Rozengracht te houden (inplaats van op de
Burcht), terwijl ook het idee om kiosken op de Ge-
dempte Gracht te bouwen op losse schroeven staat. Er
liggen daar nogal wat kabels en buizen in de grond
die dat onmogelijk maken, of anders in ieder geval
veel duurder.

25 januari - De meeste bewoners van de Spoorbuurt te
Zaandam waren niet aanwezig bij de informatieavond
over de plannen van architect Theo Bosch voor hun
buurt. De Spoorbuurtbewoners bleven weg uit protest.
'De gemeente heeft herhaaldelijk laten merken dat
naar ons toch niet wordt geluisterd,' aldus de woord-
voerdster van de Spoorbuurtvereniging. Volgens het
plan van Bosch moet aan de Provincialeweg een langge-
rekt flatgebouw van vier of vijf verdiepingen komen.
Aan de Vaart komen acht kleine flatgebouwen van vier
bouwlagen, die om hun vorm meteen werden omgedoopt
tot 'hoededozen'. Tussen Vaart en Provincialeweg wil
de architect de oude loop van de straten zoveel mo-
gelijk handhaven. Hier komen eengezinswoningen.

25 januari - Het schoonmaken van de zwaar verontrei-
nigde bodem van de Zaan zal volgens globale bereke-
ningen van de provincie Noord-Holland zeventig mil-
joen gulden kosten. Dat geld is nodig om de circa
1,2 miljoen kubieke meter verontreinigende bagger-
specie op te baggeren, op te slaan en eventueel te
verwerken. De bodem van de Zaan is over de hele leng-
te zwaar verontreinigd; op enkele plaatsen kan de
baggerspecie zelfs als chemisch afval worden aange-
merkt.

26 januari - De orkaan die over Nederland raasde
verwondde in de Zaanstreek ruim zeventig mensen, van
wie drie zwaar. Verscheidene gebouwen in de streek
werden beschadigd.

30 januari - Gemeentehuis De Bannehof krijgt een
spilfunctie toebedeeld in de nieuwbouwwijk Rooswijk
1300. Aan een nog aan te leggen stadhuisplein, dat
in noordoostelijke richting aan het gemeentehuis
wordt vastgehaakt, komt onder meer een winkelcentrum.
De eerste paal voor Rooswijk 1300 zal in 1991 de
grond ingaan.

30 januari - De Noordbrug komt er. Dat besloot de
gemeenteraad van Wormer. WD en D '66 stemden tegen.

31 januari - De gemeentelijke woningstichting Cen-
traal Woning Beheer houdt voorlopig vast aan het
plan om in het voormalige gemeentehuis op de Burcht
te Zaandam een klein theater en wooneenheden te ves-
tigen, ondanks de recente plannen voor de bouw van
een multifunctioneel centrum met theateraccommodatie
aan de overkant van de Zaan. Gemeente Zaanstad ziet
het gebouw ook als de mogelijke locatie voor de ves-
tiging van een Zaans museum. Moeilijkheid is de gro-
te achterstand in onderhoud dat aan het gebouw moet
worden gepleegd. Alleen het opknappen van de buiten-
kant en funderingsherstel zal al 850.000 gulden kos-
ten.

NB. De datum aan het begin van een stukje verwijst
naar de dag van publicatie in de krant, en dus niet
naar de dag van de gebeurtenis.
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