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'DE JONGE PRINS'- geschiedenis van een herberg
Het is zoals steeds met oude, monumentale panden: zij
vertellen ons aan de hand van hun geschiedenis over het
wel en wee van onze eigen, vertrouwde Zaanstreek. Hoe
verrassend is het om te lezen over dingen die we welis-
waar vermoedden maar die we niet steeds in hun verband
hebben gezien! Het verhaal van "de Jonge Prins", voorma-
lige herberg te Wormerveer, geeft ons opnieuw een gelegen-
heid om een oud Zaandorp te volgen temidden van de roerse-
len van de historie.
Het doet de redactie dan ook veel genoegen u hierbij in
twee afleveringen een bewerkte samenvatting aan te bieden
van "De geschiedenis van een herberg", van de hand van
S.H. Hoogterp, Kol. KLu. b.d., gepubliceerd in "Nederland-
se Historiën" no. 5 en 6, 18e jaargang, 1984.

ters! De Spanjaarden beheersen grote delen van het Hoor-
derkwartier en richten grote schade aan. Zaankanters en
Waterlanders werpen versterkingen op en verzetten zich
tegen de Spaanse overheersing onder leiding van o.m.
Diederick van Sonoy, leider van de opstand in het Noor-
derkwartier. Dat verhindert echter niet dat Wormer, Assen-
delft en vele andere dorpen en buurtschappen door de vij-
and in brand worden gestoken. Ook Wormerveer gaat in
vlammen op. Het zijn nog slechts ashopen die de lokatie
bij het veer naar Wormer markeren! De huislieden die naar
de ruïnes van hun huizen in dorpen en buurtschappen ten
westen van de Zaan terugkeren hebben genoeg van opstand
en oorlog. Op hun aandringen verklaart in mei 1576 de
Banne Westzaan, waaronder Wormerveer ressorteert, zich

Middeleeuwen aan de Zaan. De rivier stroomt zuidwaarts
van Alkmaar in de richting van het grote 10. Ter hoogte
van Wormer heeft zich een scherpe haarspeldbocht gevormd.
Op deze plaats loost een brede uitwateringssloot het pol-
derwater op de Zaan. Voor het uitlaten van het water heb-
ben de eerste dijkenbouwers in de streek de waterkering
aan weerszijden van de sloot enkele tientallen meters
landinwaarts laten lopen. Daar kwam een zogenaamde val-
deur, die aldus werd beschermd tegen het rechtstreeks ge-
weld van de golven als het bij storm op de Zaan begon te
spoken.
Aan de noordkant van de afwateringssloot tussen Zaan en
valdeur moeten zich na de eerste dijkaanleg enkele boeren,
tevens vissers, hebben gevestigd, die de valdeur bedien-
den door optakelen of neerlaten. Het aantal huizen breidt
zich uit, vooral na 1374, als een schutsluis wordt ge-
bouwd in de Knollendam. Door deze schutsluis wordt de
Zaan een scheepvaartroute tussen de snel groeiende steden
Amsterdam en Alkmaar. De haarspeldbocht in de Zaan bij Wor-
mer biedt een goede aanleg- en overnachtingsplaats. Hier
staan immers enkele huizen en de aanlegplaats wordt al-
lengs een ontmoetingspunt voor vissers en schippers.

In 1504- staan er al 15 huizen en korte tijd later ver-
schijnt een kapel en enkele molens. Er zijn geen schrif-
telijke gegevens uit die tijd omtrent het bestaan van een
herberg. Maar het kan bijna niet anders of een dergelijk
etablissement is er al vroeg geweest; een buurtschap met
een eigen kapel, een meelmolen, een gorterij en een klei-
ne vismarkt maar zonder herberg is ondenkbaar. Een ver-
klaring voor het ontbreken van gegevens kan wellicht
hierin schuilen dat vaak een gewoon woonhuis als taplo-
kaal diende en dat men eerst over een herberg ging spre-
ken als de zaak groter werd.
Intussen is de buurtschap vanaf 1500 onder de naam Wor-
merveer in z^wang gekomen, omdat deze voor passerende
schippers duidelijk de lokatie aangeeft: het veer naar
het aloude Wormer.

Het aantal huizen is in 1574 gegroeid tot rond de 50.
Het jaar 1574, een gedenkwaardig jaar voor de Zaankan-
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tot neutraal gebied, zulks met instemming van Oranje,
Sonoy en de Staten van het Noorderkwartier. De Spaanse
bevelhebber/stadhouder eerbiedigt de neutraliteit door
een wapenstilstand en demilitarisatie.

Wormerveer herrijst uit zijn as, niet meer als buurt-
schap van alleen maar boeren, vissers, schippers en een
enkele molenaar maar als een klein centrum van in de
eerste plaats schippers en handelaren.

We lazen dat er reeds voor de brand van 1574 zo goed als
zeker een herberg is geweest aan de noordkant van de ont-
wateringssloot met de valdeur, maar dat hierover geen
schriftelijke aanwijzingen zijn gevonden. Wel staat vast
dat er op die plaats bij de wederopbouw van Wormerveer
een naamloze herberg verrijst. Deze wordt het eerst
schriftelijk vermeld in een akte uit 1612. De eigenaar
wordt dan Jan Willemsz., die er f 775,- voor betaalt.
De herberg draagt dan nog steeds geen naam. Dat de oude,
door de brand verwoeste herberg naamloos was, is verklaar-
baar: in een buurtschap van toen nog maar 50 huizen heeft
niemand er behoefte aan gehad een naam te geven want er
was maar één herberg en die was ook zonder naam welbekend.
Dat geldt niet voor de tweede herberg die bij de wederop-
bouw vlakbij de oude verrijst. Deze concurrent krijgt de
naam "De Vier Heemskinderen". Een lang leven is dit eta-
blissement echter niet beschoren want in 1619 is hij al
ter ziele. Wormerveer, met zijn zeer gematigde Doopsge-
zinde bevolking, heeft genoeg aan één herberg!
De oude herberg krijgt, nadat verschillende herbergiers
er zonder succes hun geluk in hadden beproefd, in 1622
een energieke waard, Cornelis Jeroensz. Deze bedient er
18 jaren de tapkraan en breidt zijn zaak in 1625 uit door
het pand te verlengen. In 164-0 komt er na zijn overlijden
een nieuwe waard, Pieter Jansz. Breda. De koopprijs be-
draagt dan f 1750,- In het begin heeft Breda twee concur-
renten maar deze nieuwkomers gaan spoedig failliet. Om
zich van zijn mededingers te onderscheiden geeft Breda
zijn zaak echter eindelijk een naam: "de Jonge Prins".
Deze naam slaat op de in 1626 geboren zoon van Frederik
Hendrik, de latere stadhouder Willem II. De actieve Breda
wil tegelijkertijd de herberg moderniseren door ramen en
deuren aan te brengen in de zijgevel op het zuiden. Hij
begint met het maken van een deur, maar nu komt de her-

vormde predikant Ds. Borstius in het geweer! Deze wendt
zich op 15 september 1641 namens de "kerckeraedt tot de
"Schepenen en vroedtschappen" van de Banne Westzaan met
het verzoek de herbergier te gelasten de gemaakte deur
weer dicht te timmeren. Anders, aldus Ds. Borstius, zul-
len "moedwillige dronkerts groote occasie hebben om al-
le voorbij gaende te bespotten of tot haar godloos
geselschap aan te locken en óók de jonge dochter qualijck
te bejegenen, gelijck daarvan alreeds exempel is!"
De dominee krijgt zijn zin! De deur wordt dicht gemaakt
en er komen geen ramen in de zuidgevel. Vanwege de tegen-
werking van de dominee geeft Pieter Breda er de brui aan.
Hij verkoopt zijn zaak in 1643 voor f 1980,- aan Willem
Cornelisz. Gorter als "een huys en erff daer de Jonge
Prins uythangt". In 1661 komt de herberg vervolgens in
handen van Gerritsz. Schouten, "brouwer te Haerlem in de
Olyphant" voor f 4845,-. Kennelijk is het pand inmiddels
vergroot, want de waarde ervan is meer dan verdubbeld.
Toch blijft "de Jonge Prins" slechts een eenvoudig tap-
lokaal en logement. Dit blijkt uit de opgave betreffende
de inventaris. De waard, Gerrit Huybertsz., beleent deze
namelijk in 1661 voor f 1000,- aan zijn zwager, "coopman
en schuytvoerder Oeroen Cornelisz." De specificatie luidt:
"7 bedden, 16 wollen dekens, 100 aarden schotels, 5 grote
tafels, 30 stoelen, l koperen kroon en nog veel meer".

De schippers/handelaren die Wormerveer uit zijn as hebben
doen herrijzen, blijven slechts korte tijd uitsluitend
bij hun handel. Reeds spoedig beginnen zij de ingekochte
granen en zaden niet meer slechts door te verkopen maar
ook te veredelen tot producten van hogere waarde. Het
aantal molens en industrieën neemt snel toe. Tegen het
einde van de 17e eeuw bedraagt het aantal inwoners rond
de IA-00 en zijn er A-0 oliemolens, 5 papiermolens en nog
een meelmolen. Naarmate Wormerveer en zijn industrie zich
uitbreiden gaat het ook "de Jonge Prins" voor de wind.
De herberg is wel inmiddels ingesloten door 5 oliemolens
en een verfmolen, die een oorverdovend lawaai maken. Met
hun vele heien en stampers van elk 100 kg. roffelen zij
er bij goede wind op los met 36 tot 54 slagen per minuut!
Zij worden daarbij nog begeleid door de 35 overige olie-
nolens rondom het dorp. Kortom, het zal niet altijd even
rustig toeven zijn geweest daar in "de Jonge Prins"!
Ondanks het dagelijks lawaai blijft "de Prins" groeien.

Wormerveer,1573
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Steeds meer handelaren en industriëlen komen er samen
voor het afsluiten van transacties. Een toenemend aantal
zaken moet echter over de beurs te Amsterdam lopen. Het
is dan ook niet te verwonderen dat Wormerveer in 1683 een
eigen bootverbinding met Amsterdam krijgt op beursdagen.
De steiger voor afvaart en afmeren komt natuurlijk bij
"de Jonge Prins", in 1693 beschreven als "een voornaeme,
seer wel ter neeringh staende herberg, genaamt "de Prins".
De "voornaeme herberg" heeft inmiddels ook een "chais",
waarmee de bezoekers naar Zaandam kunnen rijden. Het voet-
pad op de dijk langs de Zaan richting Zaandam is name-
lijk inmiddels verbreed tot een "rijdweg".
Hoeveel personen gemiddeld in de herberg logeren, hoe-
vaak er zakelijke of andere bijeenkomsten worden gehouden
en hoeveel maaltijden in vreugd of droefenis bij huwelijk
of begrafenis worden genuttigd, weten wij niet, want nim-

mer heeft de waard een journaal bijgehouden. Wel weten
wij uit het verslag van een rechtzaak dat de herberg in
de avonduren dikwijls wordt bezocht door de gegoede jeugd
van de Zaanstreek en dat het dan vrolijk kan toegaan on-
der 's Prinsen olielamp. Éénmaal leidt dit tot moeilijk-
heden wanneer er een liefdesaffaire ontstaat tussen de
waardin Neeltje Gerrits en de Zaandijker losbol van ge-
goede familie Cornelis Vis. Neeltje bevalt op 17 januari
1692 van een zoontje dat de vader niet wil echten. Deze
tragische geschiedenis krijgt later voor "de Prins" toch
nog een gelukkige afloop, want het zoontje van Neeltje
groeit op tot een flinke en eerlijke jongen die zich weet
op te werken tot eigenaar en waard van "de Jonge Prins"
tussen 1721 en 1730.

wordt vervolgd.

RUBRIEK ZAANS SCHOON - FRANS MARS
ZAANS SCHOON ALS INTERMEDIAIR
Onbekend maakt onbemind.... Veel mensen hebben er geen
idee van dat de Zaanstreek een schat aan historische woon-
huizen herbergt. Van eenvoudige woonhuismonumenten tot
rijke koopmanswoningen. Ik doel hier natuurlijk met name
op mensen van buiten de Zaanstreek, want de Zaankanters
weten het wel. Zoals u van tijd tot tijd in de Woonkrant,
die hier huis aan huis wordt bezorgd, kunt lezen, worden
dergelijke woonhuizen regelmatig te koop aangeboden.
Uiteraard is er bij liefhebbers van buiten de Zaan wel
belangstelling om in een Zaans huis te wonen, maar men
kent vaak de mogelijkheden niet die hier aanwezig zijn.
Zaans Schoon wil nu trachten hierin verandering te brengen.
Door middel van doelgerichte publicaties in tijdschriften
(bijvoorbeeld in "Heemschut") en in "woonkranten" die bui-
ten de Zaanstreek verschijnen, wil Zaans Schoon trachten
ook dat "andere" publiek te bereiken. Hen kan zijn naam
en wensen op woonhuisgebied aan ons opgeven, waarna wij

zullen pogen om gegadigde en verkoper(s) (danwei make-
laar (s)) met elkaar in contact te brengen. Let wel: ver-
der dan het vervullen van een intermediair-functie gaan
wij niet. Nadat gegadigde en verkoper met elkaar in con-
tact zijn, trekt Zaans Schoon zich terug (natuurlijk wel
in de hoop dat er "iets moois" tot stand komt!)
Op deze manier hopen wij dat er meer mensen (liefheb-
bers) in het juiste huis terecht komen.

Voor vragen of opgave kan men terecht bij ondergetekende
op het adres Plataanweg 57, 1544 PB Zaandijk, telefoon
075-21 06 87 of bij de administratrice van Zaans Schoon,
mevrouw W.C. Hilarius-Kamerling, Weiver 15, 154-6 LA Gisp,
telefoon 02982-16 37.

H. Pielkenrood
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HET IN STAND HOUDEN VAN MONUMENTEN
DOOR REGELMATIG ONDERHOUD
DEEL 3
VJe willen in enkele nummers van ANNO aandacht besteden
aan het onderhoud van monumenten. We doen dit vooruitlo-
pend op publicatie-activiteiten hierover die bij de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg in ontwikkeling zijn en
mede voor de vele eigenaren van niet beschermde, maar wel
gekoesterde, monumenten.

?. Aandachtspunten bij inspecties en bij uitvoering van
onderhoud (vervolg). ~~

Ventilatie . Wanneer er geen of een slecht werkende venti-
latie in ruimten als kappen, kelders en kruipruimten aan-
wezig is, kan daardoor spoedig een gunstig klimaat ont-
staan voor het optreden van zwammen en dergelijke. In
vertrekken waar regelmatig met losse gas- of oliekachels
wordt gestookt, worden grote hoeveelheden waterdamp ge-
produceerd. Het is nodig om regelmatig na te gaan of al-
le ventilatieopeningen voldoende werken. In dit verband
wordt opgemerkt dat het aanbrengen van isolatiemateri-
aal (kierdichtingen) in verband met energiebesparende
maatregelen, niet onbelangrijk is, maar dat men voor vol-
doende ventilatie moet blijven zorgen.

Houtwerk. Het houtwerk van goten, dakkapellen, kozijnen,
deuren, ramen, luiken, houten gevels enz. zal regelma-
tig geschilderd moeten worden. Bij de inspectie zal men
letten op kale plekken, barsten en blazen. Speciaal de
horizontale (liggende) delen zoals dorpels en roeden vra-
gen extra aandacht. Het ontbreken of loszitten van stop-
verf in glassponningen kan lekkage en verrotten van het
hout tot gevolg hebben. Door het bijwerken van deze klei-
ne gebreken kan een grote schilderbeurt iets langer uit-
gesteld worden, zonder dat de kwaliteit van het gebouw
gevaar loopt.

IJze rwe rk. Het ijzerwerk aan een gebouw vraagt bijzonde-
re aandacht. Helaas wordt het nogal eens vergeten. Het
zijn niet alleen hekwerken en torenkruisen die van be-
lang zijn. Aan een gebouw zitten veel metalen (ijzeren)
onderdelen: muurankers, gootijzers, roosters (van venti-
latie -openingen) , scharnieren en gehengen met hun beves-
tigingsmaterialen. Idzer kan grote schade toebrengen aan
aangrenzende gebouwdelen en materialen. Een stel roesten-
de schroeven van een scharnier kan een raamstijl in twee-
en splijten! Van ijzerwerk moet dus regelmatig het schil-
derwerk worden nagekeken en bijgewerkt of vernieuwd.

Hetselwerk. Inspectie van al het muurwerk is nodig om
tijdig maatregelen te kunnen nemen voor reparaties aan
de voegen. Speciaal moet aandacht worden geschonken aan
de voegen op maaiveldhoogte. Op deze plaatsen kan veel
vocht in de gevel binnendringen door opspatten, langs
de gevel lopend water, ondeugdelijke afvoeren enz.
De schoorsteenpijpen op het dak mogen evenmin aan de
aandacht ontsnappen.
In het algemeen belet een begroeiing tegen gevels het
drogen ervan en kan door het aanhechten ervan schade aan
de voegen ontstaan. Afhankelijk van de schade moet over-
wogen worden of zo'n begroeiing kan blijven of' moet wor-
den verwijderd. Wanneer bijzondere planten worden aange-
troffen kan een deskundige ingeschakeld worden. Te dicht
bij een gevel staande bomen kunnen eveneens een goede
droging in de weg staan en bovendien door hun takken
schade berokkenen en door vallende bladeren goten doen
verstoppen.

Bliksembeveiliging/brand pre vent ie . De controle van het
functioneren van een aanwezige bliksembeveiliging moet
altijd door een daartoe deskundig installatiebureau
worden uitgevoerd. Zelf kan men er op letten of de lei-
dingen zijn losgeraakt of gebroken.
Eventueel aanwezige blusapparatuur moet regelmatig wor-
den gecontroleerd.

Grondwater. Veel problemen treden vaak op door wijzigin-
gen van het grondwaterpeil en daarmee in de grondwater-
spanning. Regelmatig controleren is nodig, /onder het uit-
voeren van ingewikkelde metingen is het waarnemen van de
waterstand in aangrenzende sloten goed mogelijk. Door te
letten op informatie in de pers kan men op de hoogte ko-
men van komende veranderingen in het grondwaterpeil.
Die veranderingen treden onder meer op door: grondbema-
ling, bouwputten, aanleg van (diep)riolen, dempen van
sloten, wegenaanleg, ruilverkaveling of maatregelen van
waterschaps- en polderbesturen.
Door verlaging van het grondwater kunnen (houten) funde-
ringen droog komen te staan en zal een veenbodem in-
klinken. Een en ander kan ernstige verzakkingsverschijn-
selen tot gevolg hebben. Als zo'n situatie in een vroeg
stadium bekend is kunnen tegenmaatregelen worden genomen.
Een verhoging van het waterpeil kan door (meer) optrek-
kend vocht eveneens nadelig zijn voor het monument. Er
zijn mogelijkheden om door het injecteren van muren het
vochttransport naar boven te verhinderen. Maatregelen
dienen pas te worden genomen na onderzoek en (goedgekeurd)
advies van een onafhankelijk adviseur.

Bestratingen, stoepen, trottoirs. Bij het vernieuwen van
trottoirs en stoepen moet men er op toezien dat deze
niet teveel omhoog worden gebracht. Als gevolg daarvan
kan (water)overlast ontstaan door dan te laag liggende
(onderkanten van) deurdorpels en stoeptreden.

Wordt vervolgd .

Losgeraakte dakpannen-.lekkage en dus. .. verrot t ingsgevaar!
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De in het vorige nummer gestarte rubriek "ANNONCES" heeft
ertoe geleid dat de heer Sman in het bezit is gekomen van
het door hem begeerde boek "Wormerveer langs weg en Zaan".
De vele positieve mondelinge reacties op de rubriek stem-
men ons hoopvol over het welslagen ervan. Dit ondanks het
feit dat er voor dit nummer slechts één annonce werd aan-
geboden. Voor de "spelregels" verwijzen wij naar het vo-
rige nummer van ANNO. Nieuwe annonces dienen ingezonden
te worden vóór 20 april aanstaande, t.a.v. R. Brinkman,
Schoolpad 33, 1521 DE Wormerveer.

G.K. Kuiper, Eindelaan 20, 1561 CE te Krommenie zoekt
volledige uitgaven van "De Zaende", jaargangen 194-6 t/m
1951 (Meijer Pers, Wormerveer). Eiefst ingebonden. Hoog
bod.

BERICHT
Restauratie van beschermde monumenten

Per l januari 1985 zijn er wijzigingen gekomen bij het
aanvragen van restauratiesubsidies door particulieren.
Bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is een folder
beschikbaar waarin staat aangegeven hoe men daartoe nu
moet handelen. Voorts staat er in aangegeven tot wie men
zich kan wenden voor fiscale aftrekmogelijkheden.
Het adres waar de folder, maar ook meer informatie, kan
worden aangevraagd is:

Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Postbus 1001
3700 BA Zeist
telefoon: 03404 - 28122 (vragen naar de afdeling Voor-
lichting) .

BOUWKUNDIG ALFABET
PEAT. Plat dak, ook wel platting genoemd.
PEATING. Muurplaat; ook de dekbalk van een beschoeiing
(zie: SEOOF.).
PLAT3E. Drempel, plankje onder een kamerdeur, stofdorpel.
PEAVUIS. Gebakken vloertegel. Oude benaming: estrik, heel-
back. Plavuizen waren vaak groen en geel, soms zwart en
rood of bruin gekleurd en geglazuurd. "Roestige heel-
backen" (17e eeuws) waren bruine ongeglazuurde plavuizen.
PEEE. Secreet, het "huisje" aan de sloot.
PEEGHOUT. Zie: PEGHOUT.
PEEISTERWERK. Afwerking van kalk, cement en zand op ge-
metselde (gevel)wanden of op een andere ondergrond.
PEOKGEED. Strijkgeld: premie bij een openbare verkoping
bij afslag aan degene die bij opbod het hoogste bod deed.
PEUG. Zie: PEGHOUT.
POEYCHROMIE. Veelkleurigheid. Wanneer kleuren zijn toe-
gepast voor decoraties aan bouwwerken spreekt men van po-
lychromie, bijv. gepolychromeerde deurkalven.
POOIBAEK. Zie: PUIBAEK. Aangetroffen in een HS bestek in
Westzaan, 1746.
POOIPEANK. Puibalkplank. Ca. 3" dikke plank aangebracht
op de puibalk of op de "endelbalk", om het overkragende
topgevelschot tegen aan te spijkeren.
PORRING. Hoogtemaatje bij een (gemetselde) boog.
PORTAAE. Zie: HOS.
PORTEBRISÊE. Deuropening met twee openslaande deuren.
(Bestek Rechthuis Westzaan, 1781, art. 16).
POST. Eoodrechte stijl van de omlijsting van een deur of

venster. Eatijns "postis" = deurstijl.
POTDEKSEEEN. Dichtmaken van wanden en dakvlakken met
twee lagen, verticale (achter)delen. Tussen de delen van
de onderste laag wordt een ruimte gelaten die afgedekt
wordt door de planken van de tweede laag.
PROFIEE. Omtrek van een doorsnede. Profielen drukken het
karakter uit van een bouwstijl of -tijdperk en kunnen
een voortreffelijk middel zijn bij de datering van bouw-
werken.
PRONKKAMER. De mooie kamer in een huis. Deze werd meest-
al niet bewoond, doch slechts bij speciale gelegenheden
gebruikt. Sinds de tweede helft van de 17e eeuw.
PROOK. Wandhaak(je) om iets aan op te hangen.
PUIBAEK. Horizontale balk van het laatste gebint of de
geprofileerde afdekbalk van de onderpui. Het is de draag-
balk voor het erboven staande opgaande werk, bijv. de
topgevel.

QUARTIERBOOM. Trapboom van quartier gezaagd (eike-) hout
(Bestek Rechthuis Westzaan, 1781).

RAAMZAAG. Houten raam waarin een zaagblad is gespannen.
Gebruikt voor het handzagen van stammen en behakte stam-
men tot platen en planken. In zaagmolens bevindt zich
een zaagraam. Vgl. KRAANZAAG.
Eit.: E.A. van Prooi je, De Vakleu en et vak, Arnhem 1984,
pag. 10 e.v.
RABAT. 1. Profiel aan verticaal zowel als aan horizon-
taal aangebrachte weegplanken.
2. Oud, bouwvallig huis (ook een in Amsterdam gebruike-
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lijke uitdrukking).
RAF TER. Van boven toegespitste smalle plank (palissade)
zoals men voor hekwerken gebruikt. In de vroegere bete-
kenis (Middeleeuwen) gebruikt voor plank of balk in het
algemeen. Ook : rafterdeel.
RAFTERHEK. Palissadehek. De tegenwoordig wel eens ge-
bruikte naam rasterhek is niet juist.
RAK. Drookrek, droograk of potrak. Dit kon een vaste
plaats hebben op een erf, bijv. bij de pomp. Er waren
ook verplaatsbare.
RAKKEN. 1. Zonneblinden, zonnerak.
2. Latten of roosterwerk op de dakpannen; pannenrooster.
RAMP. Schuin oplopend houten vloertje dat vanaf het maai-
veld toegang gaf tot de hoger gelegen beganegrond-vloer
van een huis of (meestal) een pakhuis.
RAP-END. Dat einde van het dorp waar de armelijkste hui-
zen stonden; m.n. in Koog aan de Zaan gebruikelijke be-
naming.
RAPPORT. Regelmatige herhaling van een patroon, bijv. op
ornamenttegels of bij de moderne behangsels.
RASPHUIS. Gevangenis waar de gevangenen hout moesten ras-
pen t.b.v. het maken van verfstoffen.
RATELSPANIG. Loodrecht op de middellijn gescheurd hout.
"Item alle dit werck te maecken van goet greenenhout...
niet vierigh ofte rodolff ofte ratelspanich ende sonder
onredelijck spint ofte waenkant." (HS bestek Spinhuis
Assendelft, 166A-). Ook: ratelscheel.
RECHTBONT3É. Aan de muur of tegen de wand getimmerd kast-
je, ook onder de ramen. Zie: BON.
REGEL. 1. Horizontaal balkje of rib om verticaal planken
tegen te spijkeren.
2. Rij (koe)stallen: lange regel en korte regel.
RÊGENCE. Benaming van een in de (decoratieve) kunst gel-
dende Franse (bouw)stijl. Het is de overgangsperiode van
Lodewijk XIV naar Lodewijk XV, waarbij het strenge en
strakke van de eerste plaats maakt voor de gebogen lijn
van de tweede.
RELINK. Lambrisering. Regel aan de wand; komt van rege-
link.
RIB. Balkhout van diverse afmetingen.

P. K.

ScKcxa.lt l: 2.

IN DE OUDHEIDKAMER KAN MEN ZIEN WAARMEE
MEN VROEGER 'SPINKTE'
Het is te begrijpen dat de Zaankanters een eigen uitdruk-
king voor pronken hebben, namelijk "spinken". Dit spink'en
gebeurde in de 18e eeuw vaak met gegraveerde tabaksdozen
van koper of zilver. Het hier afgebeelde exemplaar had
maar liefst vijf gegraveerde deksels.

Op één deksel is de voorstelling van het interieur van een
zilversmidwinkel. In de gildetijd werden deze winkeliers
"kashouders" genoemd. Vanwege de Zaanse afbeeldingen op
de doos is het goed mogelijk dat deze winkel het eigendom
was van een Zaanse zilver- of goudsmid.

Volgens professor A. van Braam komen de volgende zilver-
smeden in de notariële protocollen voor:
1667 - Johannes Schrijver te Oostzaandam.

Jacobus Willemsz. Swart, eveneens te Oostzaandam.
Willem Jacobsz. Swart, zoon van de zojuist genoem-
de, te Oostzaandam. Gacob Swart overleed in 1691.
Cornelis Klaasz. Groot te Westzaandam.
Willem Willemsz. Spier de Jonge te Westzaandam
(eveneens in 1730 en 1735). Vader Willem Spier de
Oude was boekdrukker/boekverkoper te Westzaandam.

1718 - Bartholomeus v.d. Hoeck. Vader Robert v.d. Hoeck
was vermoedelijk ook zilversmid. Beiden te West-
zaandam. De v.d. Hoeck-en waren oorspronkelijk af-
komstig uit Schiedam (1656).
Tymon Gelepy te Westzaandam.

J.C. de Jong

1695
1717

UITNODIGING
Het Historisch gezelschap "Dr.G.J.Boekenoogen"
nodigt haar leden en de lezers van "ANNO" uit
voor een lezing,te houden door de heer A.I.J,M
Schellart,secretaris-directeur van de stich-
ting Kastelendocumentatie.Het onderwerp is:

NOORD-HOLLANDSE
KASTELEN

vergeleken wet overeen-
komstige voorbeelden

elders.

Wilt u in uw agenda noteren dat deze lezing ge-
\houden wordt in pakhuis "De Lelie" in de Zaansel
Schans op woensdag 10 APRIL a.s. om 20.00 uur.
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Molens te Zaandam

Gezicht op de Voorzaan

Mythologiscne voorstel l i ng
met Neptunus en Venus

Scheepstimmerwerf

Gezicht op de Voorzaan



Goudsmidwinkel,interieur

Groenlandse visserij

Molens en schepen te Zaandam

Beleg van Haarlem
Verzilverd koperen tabaksdoos,
formaat 160 x 53 x 53 mm,380 gr.
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APRIE TEGEMOET.
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