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MONUMENTENBELEID IN BEWEGING
Het rommelt in de monumentenzorg en dat doet het al jaren.
De ingrijpende bezuinigingen van de overheid hebben daar
uiteraard alles mee te maken, maar er is toch meer aan de
hand. Na de invoering van de Monumentenwet in 1961 heeft
de bescherming van monumenten, door middel van plaatsing
op de z.g. Monumentenlijst een grote vlucht genomen. Aan
het eind van de jaren '70 kwamen er ongeveer 40.000 ob-
jecten op deze lijst voor (nu ca. A-2.000). Ook de restau-
ratie-activiteiten aan deze monumenten zijn, vooral in de
jaren '70, sterk toegenomen.
Het aangezicht van vrijwel alle historische stads- en
dorpskernen heeft er een opvallende face-lifting door on-
dergaan, zodanig dat ook het grote publiek meer aandacht
heeft gekregen voor de kwaliteiten van de historische be-
bouwde omgeving. Dit alles is zeer positief, maar met de
kentering van het financiële getij in het begin van de ja-
ren '80 kwam hierin verandering. De opeenvolgende verant-
woordelijke Ministeries zochten naar methoden om tot een
ander subsidiebeleid te komen, een beleid dat naast be-
perking van de financiële middelen tevens tegerroet zou
komen aan een tweetal politieke principia, te weten:
a. deregulering
b. privatisering.

Er werd zelfs een organisatiebureau voor ingeschakeld
(rapport v.d. Bur.t, 1982). De beleidslijn, waarin dit
resulteerde (1982) hield in:
1. de beperking van de rijksbeschermingsactiviteiten en

vergroten van de taken en bevoegdheden van de lagere
overheid, met name de gemeenten (decentralisatie van
de monumentenzorg);

2. ondersteuning van het particulier initiatief.
Na het nodige heen.-en-weer-praten met betrokken overheids-
instanties en particuliere organisaties werd in mei 1984
een nota monumentenzorg aan de Tweede Kamer aangeboden,
waarin - uitgaande van de bovengenoemde beleidslijn -
over de volgende onderwerpen voorstellen werden gedaan:

- bescherming stads- en dorpsgezichten
blijft rijksbeleid. Vereenvoudiging van de procedures,
meer aandacht voor de laat-19e eeuwse en vroeg-20e
ee> »se stedebouw;

- bescherming van monumenten
aanwijzingsbeleid blijft in principe bij de Minister.
Herinventarisatie van de monumentenlijst (afvoeren van
enkele duizenden objecten!). Inventarisatie van be-
schermde monumenten na 1850. Aparte gemeentelijke mo-
numentenlijsten. Vereenvoudiging van de procedures;

- vergunningstelsel (wijzigen of slopen van een monument).
Overdracht aan gemeenten. Gemeenten moeten wel aan voor-
waarden voldoen (beschikken over een monumentenverorde-
ning en deskundigencommissie);

- subsidi e-re gi me
voor woonhuis-monumenten (panden met economische waar-

de) wordt de a fonds perdu-subsidie van de huidige 60%
teruggebracht tot 30%. De uitvoeringsprocedures lopen
via de gemeenten. Voor objecten zonder onderpandswaar-
de blijft de huidige 60% van kracht;

- Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Inkrimping van uitvoeringstaken. Meer aandacht voor her-
inventarisatie monumentenlijst en inventarisatie jongere
bouwkunst. Kennisbundeling en onderzoek (milieuschade,
kostenbeheersing, beheersplannen en hergebruik grote
monumenten, herziening monumentenwet);

- nationaal restauratiefonds
Dit fonds is een particuliere instelling en zal de fi-
nanciële middelen aantrekken van institutionele beleg-
gers (omvang ca. 350 min. gulden, benodigd kapitaal per
jaar 75 a 150 min. gulden).
De Minister zal bovendien een subsidie van f 12,5 min.
per jaar aan het fonds verstrekken. Voor belanghebben-
den van woonhuismonumenten die een subsidietoezegging
hebben, zal het fonds, zonder de nu gebruikelijke jaren-
lange wachttijden, direct kunnen uitbetalen in de vorm
van een laag rentende lening (ongeveer 5% beneden de
normaal gangbare rente voor Ie hypotheken). De subsi-
dietoezeggingen worden dan aan het fonds gecedeerd.

UITNODIGING
Het Historisch Gezelschap "Dr G.3. Boekenoogen" nodigt
zijn leden en de lezers van ANNO uit voor een lezing, te
houden door de heer N. Heermans. Het onderwerp is:

OUD-WESTZAAN
met dia's

De lezing wordt gehouden in pakhuis "De Lelie" in de Zaan-
se Schans, op dinsdag 15 oktober aanstaande om 20.00 uur.

WILT U DIT IN UW AGENDA NOTEREN?:



De Tweede Kan er heeft op deze voorstellen in grote lijnen
positief gereageerd. De belangrijkste kritiek gold de
vrijwel weggevallen rol van de provincies. Door middel
van notities is de Minister verzocht hier verandering in
te brengen. Een speciaal daartoe ingestelde stuurgroep
is belast met de uitwerking van één en ander. Het is de
bedoeling dat reeds l januari 1986 het nieuwe subsidie-
stelsel zal kunnen functioneren.

Uit de geluiden, afkomstig uit deze stuurgroep, valt op
te maken dat de provincies nu met name ir, de procedure
rond de bescherming van stads- en dorpsgezichten een dui-
delijke plaats krijgen zal. Ook met de instelling van het
Nationaal Restauratiefonds (NRF) zijn inmiddels vorde-
ringen gemaakt.

Alles bij elkaar ingrijpende veranderingen, waarvan velen
verwachten dat ze niet alle verbeteringen zullen blijken

te zijn. Vooral bij het hanteren van de nieuwe taken en
ingrijpende bevoegdheden door de gemeenten valt te vre-
zen dat in de lokale politieke afwegingen de belangen
van de monumenten vaak aan het kortste eind zullen trekken.
Wat de gemeente Zaanstad betreft bestaat er weliswaar
reeds jaren een afdeling Monumentenzorg van de Dienst
Gemeentewerken en is er eveneens reeds jaren een "monu-
mentencommissie" werkzaam, waarin ook particuliere orga-
nisaties zitting hebben, maar laat de monumentenverorde-
ning al zeer lang op zich wachten. Het is te hopen dat dit
laatste niet illustratief is voor de belangstelling van
het gemeentebestuur voor de monumenten, nu deze belang-
stelling in de toekomst zo bitter noodzakelijk zal zijn
voor het behoud van onze Zaanse historische houtbouw.

D. van Leeuwen

Het Haaldersbroek,Zaandam.

BERICHT
In de bijgesloten folder van het boek "Het dagverhaal van
Aafje Gijsen" wordt als einddatum van voorinschrijving ge-
noemd l september 1985. In verband met het tijdstip van
verschijnen van ANNO is deze datum gewijzigd in 15 oktober
1985.

3.W. van Santé, Lagedijk A-1, 15̂ 4 BB Zaandijk, zoekt ge-
bonden jaargang 1950 van "De Zaende".

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden

De heer P. Boon
De heer B. van der Peet
Stichting A.L.G.Z.
De heer P. Gravesteijn
De heer Ph. Visbeek
De heer C. Gruijs
De heer S. de dong
De heer 3. van Houts
De heer R. Kiburg
De heer L. Krikke
De heer P. van Nugteren
Mevrouw G. Teulings
De heer S. van Houts
De heer G. van den Nieuwendijk
De heer J.H. de Wit
De heer K. de Witte

Koog aan de Zaan
Koog aan de Zaan
Krommenie
Kromme riie
Landsmeer
Westwoud
Wormerveer
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk

Mevrouw G. Reys
De heer H. Hamel
Zuiderzeemuseum

Amstelveen
Amsterdam
Enkhuizen

UW KOPIJ VOOR HET DECEMBER-NUMMER ZIEN WIJ GRAAG VOOR
20 OKTOBER TEGEMOET.
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'VRIENDEN v/h ZAANSE HUIS'

25 JAAR

Volgend jaar, om precies te zijn op l oktober 1986, is
het 25 jaar geleden dat de toenmalige "Vereniging Vrien-
den van de Zaanse Schans" werd opgericht. Een gebeurtenis
die we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij kunnen laten
gaan! De voorbereidingen voor de viering van dit heuge-
lijke feit zijn dan ook in volle gang. Er is een jubileum-
commissie in het leven geroepen en de plannen en ideeën
beginnen al aardig vorm te krijgen.

Om u nu al een beetje een idee te geven van wat u te wach-
ten staat, willen wij vast een tipje van de sluier op-
lichten: de voorbereidingen voor de uitgave van twee boeken
zijn in een vergevorderd stadium, er komt een foto-wed-
strijd voor basisscholen, er zullen fietstochten en/of
excursies worden georganiseerd. Er zal een "jubileumbij-
drage" worden toegekend aan een nog nader te bepalen Zaans
monument. Als grote manifestatie zal een historische markt
worden georganiseerd. Het ligt in de bedoeling om deze
markt iedere twee jaar te herhalen.

Al deze plannen worden in de loop van het jaar verder uit-
gewerkt en u zult er zeker in de komende nummers van ANNO
meer en uitgebreider over vernemen.

De Jubileumcommissie

BOUWKUNDIG ALFABET
Deze rubriek behelst een alfabetische opsomming van uit
drukkingen, werkwijzen en gebruiken, materialen en ge-
reedschappen, zoals deze in en om de Zaanse bouwaktivi-
teiten werden gebruikt.

SCHAVOT. Klein, laag zolderkamertje. Ook: schavotje.
SCHEELF. Scheluw, bijv. een scheelfe (schelwe) trap.
SCHEELFTE. Scheluw zijn, niet haaks zijn.
SCHEER. Werktuig waarmee men latten, raamposten, die ge-
steld moeten worden, tijdelijk vastzet. Ook: schaer.
SCHEERHOUT. Zie SCHAKEL.
SCHEG. Wigvormig stuk hout.
SCHELPKALK. Metselkalk vervaardigd door het branden (in
kalkovens) van schelpen. Na het branden werd de kalk ge-
blust en in het kalkhok op de bouwplaats in "de rot ge-
zet" cm ook de laatste schelpdeeltjes nog te blussen.
SCHERING. Afscheiding (hek, heg, schutting) tussen twee
percelen.
SCHERINGWERK. De gezamenlijke stijlen en regels waardoor
een gebouw in vertrekken wordt afgescheiden en die daarna
met delen worden bekleed. "Het gebouw geheel en al in te
deelen volgens tekening met stijlen en regelwerk...; dit
scheringwerk te beschieten met 17 streeps vuren hout, ge-
schaafd, geploegd en gemest". (HS bestek Wormerveer, XIX)
SCHIETEN. Het tijdens het bouwen bepalen van (hoogte;
maten.
SCHILDERWERK. Zie bij VERFWERK.
SCHILPBLOK. Zware houtblokken waarop werd geschilpt (ge-
schulpt) .
SCHILPEN. Het overlangs doorzagen van hout. Ook: schulpen.
SCHOENMAKER. Houten stokpasser (in gebruik bij de timmer-
man).
SCHOOR. ZWING, KORBEEL.
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SCHOORSTEEN. Algemene benaming van een stookplaats in de
vorm van een schouw. Oorspronkelijk werd de rookvangende
(natuur)stenen schouwkap ondersteund (geschoord) (vgl.
ANNO februari 1965 no. 12/13), waardoor de naam "schoor-
steen" ontstond. Later werd deze benaming gebruikt voor
het hele rookafvoerende stelsel, dus ook voor de rookka-
nalen.
SCHOORSTEENMANTEL. In de 17e eeuw werd de schouwkap meest-
al aangeduid met de MANTEL. Toen later in de 18e en de
19e eeuw de rookvangers waren verlaagd en de stookplaat-
sen werden verfraaid en vaak met marmer bekleed, sprak
men voor het bovendeel van schoorsteenmantel. Deze waren
vaak voorzien van lijstwerk, spiegel of een schilderstuk.
SCHOORSTEENSTUK. Schilderstuk op een schcorsteen-ommante-
ling; zie bij DESSUS-DE-PORTE.
SCHOT. 1. Algemene benaming voor een houten wand. Ter on-
derscheiding van de plaats: buitenschot, binnenschot,
noorderschot, koeschot. Ook wel schut genoemd.
2. Afschot, afwatering.
3. Gelderse verplichting, belasting.
SCHOTEL. Houten of ijzeren pin die ergens vóór geschoten
wordt in grendel of slot. "Een kas met vierkante schotels
en sleutels en 3 kuipsloten en 3 grendelsloten." (HS be-
stek weeshuis Oost-zaandam, 1737.)
SCHOUW. 1. zie bij HAARTWULFT, HANGER, MANTEL, HET SWART,
STAM, VOOI.
1. Met het woord schouw werd vroeger niet de stookplaats
aangeduid, evenmin de latere smuiger. In de 17e eeuw
sprak men van het maken van een "schoorstien" of van de
"hart" of "haart" (o.a. HS bestek Oostzaan, 1680).
3. Inspectie van waterwegen, duikers en sloten in polders,
SCHOUWKAP. Zie: MANTEL en SCHOORSTEENMANTEL.
SCHOUWLI3ST. De schouwkap of mantel, meestal een gemet-
seld klampmuurtje, werd gedragen door de MANTELBALK. Deze
was meestal met profiellijsten en een bordenlijst betim-
merd: SPRINGENDE LIJST.
SCHRIK. Anker van een houtvlot, voor het afremmen en het
stilleggen.



SCHROOD. Smalle stroken hout van bekantrecht vuren of
grenen. Ook: wane schroden.
SCHUIFRAAM. Zie ENGELS RAAM.
SCHULP. Verteerd lood in de loodwit-makerij.
SCHULPEN. 1. Schelpen. Deze werden gebruikt voor het ma-
ken van SCHELPKALK, voor het bestrooien van (siertuin)
paden en gestrooid onder de huizen. Op bruggen werd grof
schelpengruis gestrooid in een mengsel van teer en turf-
as.
2. Zie: SCHILPEN.
SCHUT. Houten schutting of hek. (Gelezen in een transport-
acte van een huis in Zaandijk, 1736).
SEKREET. Gemakhuisje, stilletje, PLEE; zie HUISDE.
SEMENT. Kalkspecie waarin tras is verwerkt. Ook tras werd
vaak aangeduid met sement. Zie: METSELSPECIE.
SLAG. 1. Planken en borden die neergeklapt werden (bijv.
slagtafe1).
2. Horizontaal draaiende luiken van pakhuizen, stijfsel-
huizen en dergelijke. Zie: KOMKOMMER en bij HANG- EN
SLUITWERK, SLAGHENGSEL, SLAGHOUT. Ook genoemd: SLAGLUIK.
SLAGHENGSEL. Geheng voor een slagluik. De twee delen er-
van zijn door ringen aan elkaar gesmeed.
SLAGHOUT. Zie: KOMKOMMER.
SLAGLUIK. Zie: SLAG. In HS bestek Spinhuis Assendelft,
166A-: slachluycken.
SLECHT3E. Het geëffende deel van een weg of pad. Ook:
slechie .
SLEES. Zie: BRUG.
SLEI. Zware houten hamer.
SLIET. Dunne heipaal.
SLEUTEL. Zie: SNETEL.
SLEUTELSTUK. Houten draagstuk tussen een balk en het kor-
beel ervan.
SLOOF. 1. Dekbalk van een schoeiing, ook: PLATING.
2. Ander woord voor een slons - kleine in de hand gedra-
gen lantaarn. Oostzaans: sloving.
SLUITBOOM. I3zeren of houten afsluiter van luiken en
(hooi)deuren aan de binnenzijde.
SMOUSGE. Een zeer kleine schaaf die men in zijn jaszak
kan bergen, om op plaatsen te schaven waar men met een
gewone schaaf niet bij kan komen.
SMUIGER. Geheel betegelde open stookplaats, waarvan het
bovendeel (meestal) naar voren welft en met een, even-
eens betegelde, verlaagde rookvang of smuiger.
Lit.: ANNO 1961, febr. 1965, no. 12/13.
SMUIGERHOUT. Houten balkje in de vorm van de ronding van
de rookvang waar deze op draagt.
SMUIGERI3ZER. 1. Staande haardplaat, zie: SMUL.
2. Idzeren strips, als smuigerhout.

RUITER.

BLOkSCftAAF

SMUIGERRAND. De zichtbare rand van het smuigerhout of het
met koper beklede smuigeri jzer.
SMUL. De staande haardplaat.
SNEEDEEL. Dunne plank die uit een dikker deel is gezaagd
(snee-dee1-zagerij ).
SNETEL. Sleutel (gelezen in Dijkboeken van Wormer , 1667).

Betegelde smuiger in de
Zaanlandse Oudheidkamer
te Zaandijk.



UITNODIGING LEDENVERGADERING
Op maandag 4 november aanstaande, waarschijnlijk in Cul-
tureel Centrum "'t Saen" te Zaandijk. Over de definitieve
plaats ontvangt u nog nader bericht.

Wilt u deze datum in uw agenda noteren?

Agenda

1. Opening

2. Notulen vergadering 7 november 1984-

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Jaarverslag van de penningmeester

6. Rapport van de commissie tot nazien der boeken,
de heren Schaap en Pielkenrood

7. Bestuursverkiezing
De bestuursleden 3. Benjamin en K. Betlem treden af.
Beiden stellen zich herkiesbaar. Ter voorziening in

de vacature van de heer H . A . Happe uit 1982 stelt het
bestuur voor te benoemen de heer E. van der Toorn
Vrijthof te Akersloot

8. Mededelingen van de voorzitter, in het bijzonder ten
aanzien van het jubileumjaar 1986

9. Rondvraag

PAUZE

10.Film over "De Hembrug", alsmede een korte inleiding
verzorgd door mevrouw M.L. Tiesinga over "De Vereni-
ging tot Behoud van Monumenten van bedrijf en techniek
Zaanstreek"

11.Sluiting

HET IN STAND HOUDEN VAN MONUMENTEN
DOOR REGELMATIG ONDERHOUD
DEEL 4
[•Je 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.

Met se l werk

Aan het muurwerk dient altijd veel aandacht te worden ge-
geven. Het moet zoveel mogelijk gesloten zijn en dus dient
men ontbrekende en loszittende voegen en stenen weer goed
aan te brengen. Vooral open voegen op maaiveld hoogte ge-
ven aanleiding tot vochtproblemen, zoals algengroei en
zoutuitslag aan de binnenzijde. Het muurwerk dient, waar
dit maar enigszins mogelijk is, aan de bovenzijde afge-
dekt te worden met lood, hout, natuursteen of een ander
daarvoor in aanmerking komend materiaal. Bij reparaties
van voegwerk is de samenstelling van de specie heel be-
langrijk. Een te harde specie zal het vochttransport in
de muur belemmeren, waardoor de stenen kunnen stukvriezen.
Het gebruik van chemische reinigingsmiddelen, zoals zout-
zuur, azijnzuur en dergelijke, is af te raden. Deze tasten
de steen of het voegwerk aan. Schoonmaken van muren met
water of stoom is eveneens onjuist omdat hierdoor teveel
water in de muur blijft en de zich daarin bevindende
hygroscopische zouten oplossen. Hoewel spouwmuurvullingen
in volkomen droge toestand een zekere (maar niet grote)
isolerende waarde kunnen hebben, moet bedacht worden dat
de nadelen ervan groot kunnen zijn. De spouwbladen (d.i.
de buiten- en de binnenmuur) zullen minder goed drogen.
Daardoor kan bij vorst de buitenmuur afschilferen -
scheuren. Bovendien kan het isolatiemateriaal een vocht-
brug vormen naar de binnenmuur (de isolatiewaarde is dan
niet meer aanwezig), waardoor schade aan het binnenpleister
werk kan ontstaan. Wanneer muurwerk, al dan niet gepleis-

terd, geschilderd moet worden kan daarvoor het best een
z.g. ademende verf worden gebruikt. Deze heeft de eigen-
schap om waterdamp (in de lucht aanwezig) door te laten,
maar houdt water tegen.

Houten constructies

Belangrijke en monumentale onderdelen van gebouwen zijn
de houten elementen van kappen, goten, houten gevels,
balklagen en vloeren, kozijnen, binnenwanden en betim-
meringen. Deze onderdelen kunnen vele eeuwen trotseren
mits aan één voorwaarde wordt voldaan: het hout moet
droog blijven. Men bereikt dit door goede ventilatiemoge-
lijkheden, regelmatige inspecties en door bescherming
van het materiaal. Houtwerk dat aan de buitenzijde van
een gebouw is aangebracht moet regelmatig geschilderd of
geteerd worden; de beschermlaag moet worden onderhouden.
Bij geïsoleerde daken dient erop te worden gelet dat de
kapruimte goed geventileerd wordt door dakramen, dakka-
pellen, monnikskappen enzovoort. Condensvocht kan ver-
rotting van het dakbeschot en de -constructie tot gevolg
hebben. Wanneer houtaantasting wordt geconstateerd moet
men allereerst de vochtbron(nen) wegnemen en na deze re-
paraties met veel overleg overgaan tot een bestrijding.

Hout kan worden aangetast door schimmels en insecten.
Het is noodzakelijk om goed te inventariseren wat de soort?
en de omvang van de aantasting is en of er (nog) van een
actieve aantasting sprake is.
Er zijn verschillende middelen in de handel ter bestrij-
ding van houtaantastingen. Vrijwel zonder uitzondering
zijn het zeer giftige producten, voor het gebruik ervan
gelden verschillende toelatingseisen. Het behandelen van
aangetast hout in bewoonde ruimten is met de meeste mid-
delen niet toegestaan. Ook moet op de verpakking of bij-
gesloten papieren aangegeven zijn voor welk toepassings-
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gebied het middel is toegelaten. Ook dient te worden ge-
let op het brandbaarheid van deze producten. Een vlam-
punt van minder dan 55 C moet met klem worden ontraden.

Door zwam aangetast hout en rottend hout moet-uit het
gebouw worden verwijderd en verbrand. Dit betekent verlies
van oorspronkelijke materialen en constructies. Te behan-
delen oppervlakken moeten eerst goed schoongemaakt wor-
den. Wanneer in een gebouw vleermuizen, uilen of andere
vogelsoorten aanwezig zijn dient men nader advies hierover
in te winnen bij natuurbeschermingsinstanties, omdat het
gebruik van houtverduurzamingsmiddelen en de daarbij
benodigde oplosmiddelen het leven van zulke dieren in ge-
vaar kan brengen. Onoordeelkundig gebruik wordt absoluut
ontraden.

Brandpreventie

Veel branden zijn ontstaan tijdens en na soldeerwerkzaam-
heden bij het repareren van goten en dergelijke. In res-
tauratiebestekken moeten maatregelen ter voorkoming van
brand worden opgenomen. Geconstateerd kan worden dat bij
het uitvoeren van onderhoudswerk deze noodzakelijke maat-
regelen veelal achterwege blijven, evenals de controle
(van hogerhand) op de naleving ervan. Tijdens soldeer- en
laswerkzaamheden met open vuur moet blusmateriaal in de
onmiddellijke nabijheid aanwezig zijn. Na afloop van de
werkzaamheden of de werktijd is enige keren gedurende
enige uren een controle ter plaatse nodig. Bij schilder-
werk dient men open vuur te vermijden en moet gewerkt
worden met afbijtmiddelen en moderne verfverwijderings-

apparatuur. Hierbij moet nog worden vermeld dat in veel ge-
meenten ten aanzien- van de brandpreventie gemeentelijke
voorschriften gelden; men kan hiernaar informeren.
Bij een goede brandpreventie is het van belang dat alle
delen van een gebouw goed bereikbaar zijn, ook zolders en
kapruimten. Daken kunnen bereikbaar worden gemaakt via
dakkapellen, een luik of door klimhaken. De aanwezigheid
daarvan zal ook bij het uitvoeren van inspecties en repa-
raties kostenbesparend werken en halsbrekende toeren kun-
nen dan achterwege blijven.

Afvoerpijpen, riolering

Regenwaterafvoeren moeten zodanig zijn bevestigd met
goede stoppen of manchetten, dat ze niet uit kunnen zak-
ken. Bochten in afvoeren geven aanleiding tot verstop-
pingen die meestal niet zo eenvoudig te verhelpen zijn.
De soldeernaad of fels van een regenpijp moet zichtbaar
zijn en niet aan de achterzijde aangebracht worden.
Een eventueel lek zal daardoor eerder te zien zijn en
het water zal niet direct langs de muur lopen. De onder-
einden van de afvoerpijpen moeten van een materiaal zijn
gemaakt dat niet kan worden ingedrukt (slagvast materi-
aal). Als een regenpijp niet op de riolering kan worden
aangesloten, is het nodig om het water van de muur af te
leiden door het aanbrengen van een flauwe bocht aan de
onderkant.
In de riolering moeten ontstoppingsputten of -openingen
op bekende plaatsen aanwezig zijn. Deze zijn eveneens
van belang bij de controle van de doorstroming.

RUBRIEK ZAANS SCHOON - FRANS MARS
DORPSSTRAAT 37 TE JISP

Jisp,rond 1660.Tekening verm. door A.Beerstraten
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De Stichting Zaans Schoen werd geattendeerd op het feit dat
deze kleine houten arbeiderswoning op de nominatie stond
om gesloopt te worden. Enkele bestuursleden zijn daarop
eens een kijkje gaan nemen en kwamen tot de conclusie dat
het pand als zodanig niet voldoende de moeite waard was
om tot bescherming over te gaan. Het gaat hier om een wo-
ninkje van omstreeks 1890-1900, dat niet zozeer karakte-
ristiek genoemd kan worden.
Niettemin werd toch besloten krachtig tegen de sloop te
protesteren. Dorpsstraat 37 is namelijk één van de wei-
nige woonhuizen in Oisp die nog schuin getand in de weg
staan. Op het stofomslag van het boek "Houten Huizen"
van H. Janse en S. de Gong is een prent afgebeeld van Jisp
waarop men kan zien dat enkele eeuwen geleden alle huizen

aan de Dorpsstraat in Jisp op die typische wijze in de weg
geplaatst waren zoals dat met no. 37 nu nog het geval is.
Aangezien de Dorpsstraat in de loop der jaren voor het be-
langrijkste deel rechtgetrokken is, is bij no. 37 (en ook
bij het buurhuis) sprake van een unieke situatie.

Juist één dag voordat met de sloop een aanvang zou worden
genomen wist de Stichting uitstel daarvan te bewerkstel-
ligen. Overleg met de eigenaar van Dorpsstraat 37 leidde
ertoe dat het pand na overdracht opgeknapt zal worden op
aanwijzingen van de Stichting Frans Mars en dat de eeuwen-
oude historische situatie voor de toekomst behouden blijft.

H. Pielk e nrood

ZELFS HET OORLEPELTJE WAS VAN ZILVER
In het vorige nummer werd u vrouwenpronk getoond in de
Zaanse Oudheidkamer. Ditmaal een afbeelding van een knip-
koker waarmee de mannen "geurden". En niet zonder reden:
deze knipkoker is 92 mm. lang en hij moet door een zeer
bekwame Haagse zilversmid zijn gemaakt. Het model is
achtkantig, naar onderen smaller toelopend. Aan de onder-
kant is een gekroond rococoschild met een dubbelmonogram
van de letters A en V in een ovaal.
Aan de bovenkant een deksel, voorzien van profielranden,
opklappend door een veer. Op het deksel het wapen van de

familie Visser en de initialen A en V. Als versiering
heeft men graveerwerk van een jongen met een molentje en
een meisje met een tulp in schild jes met rococo blad- en
bloemornamenten. De inhoud van de koker bestaat uit 3 in-
strumentjes met getorste steel. In de 18e eeuw bestonden
er nog geen orenschoonmakers in de vorm van een stokje
waaromheen een watje gedraaid is. De Westzaanse koopman
Aris Visser vond het blijkbaar te gevaarlijk om zijn oren
neg langer met een breipen schoon te maken. Een van de
instrumentjes is dan ook een zilveren oorlepeltje!

Voorstelling van man met
stok over de schouder

Spiegelmonogram op de
bodem van de knipkoker.

Heren zak"nécessaire"



DIRECTEUR SCHEEPSWERF 9V2 MAAND GEGIJZELD...
Deze kop zou nu de internationale pers halen, doch in 1776
presteerde Marten Muil het om voor een schuld van f 4.000,-
de Zaandamse scheepsbouwer Oacob Cornelisz. Cardinaal te
doen gijzelen in de Gevangenpoort in Den Haag. Zijn twee
vrienden Claes Sem en Pieter Corver wisten hem na ruim 9
maanden vrij te krijgen. Uit dankbaarheid werd een penning
gemaakt die nu nog te zien is in de Oudheidkamer te Zaan-
dijk. De voorzijde van de penning vertoont Cardinaal ach-
ter de tralies van de Gevangenpoort in Den Haag, met de
tekst: "Gearresteerd en na 's Hagen gebragt; den 22 may
Ao 1776." De achterzijde van de penning wordt door een
zuil, waarboven een lauwerkrans, in twee gedeelten ver-

deeld. Links komen twee mannen met het papier van de in-
vrijheidstelling de gevangenis binnen, waarvan de deur
open blijft staan.'De rechterzijde vertoont een straat
waarin twee mannen een derde, die met ontbloot hoofd en
de driepunt in de hand hen nadert, verwelkomen. Het om-
schrijft luidt: Ontslaage en in vryheyd gesteld, den l
maart Ao 1777.
Jacob Cornelisz. Cardinaal was evenals zijn voorouders
een der belangrijkste scheepsbouwmeesters uit zijn tijd.
Toch was het voor Cardinaal niet mogelijk om zijn bedrijf
voort te zetten. In 1778 werden de werven van Jacob Car-
dinaal en Tewis Rogge geveild.

Voor-en achterzijde van de gedenkpenning.
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