Verschijnt 3-maandelijks.
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HISTORISCHE HOUTLOODSEN BEDREIGD!
In het gebied rond de Sluissloot - Nieuwe Vaart en
Langepad te Zaandijk was tot circa 15 jaar geleden
houthandel Donker gevestigd. Aldaar stonden de vele
houtloodsen die inmiddels allemaal, op twee na,
zijn geweken voor woningbouw. Het was de bedoeling
om, door middel van het behoud van deze twee laatste houtloodsen, de herinnering aan de Zaandijkse
houthandel levend te houden.
Uit een door de heer S. de Jong voor Stichting Zaans
Schoon opgestelde beschrijving van de houtloodsen
blijkt onder meer het volgende:
"De "dubbele houtloods ligt aan het meest westelijke, nog resterende deel van het [lazepad. Samen
met nog enkele houten huizen vormt deze houtloods
een restant van de vroegere padbebouwing. Deze bebouwing liep eerder verder naar het westen door en
is gesloopt voor de aanleg van de spoorlijn en de
daarna aangelegde provinciale weg. De rest van de
padbebouwing, naar de Lagedijk toe, is gesloopt en
ligt nu braak.
Ten zuiden hiervan is het buurtje de Domineestuin
gelegen. Met een goede stedebouwkundige oplossing
zou dit laatste en de rest van de Hazepad-bebouwing
"verbonden" kunnen worden.
De voorste houtloods dateert uit (de tweede helft
van)de 18de eeuw. De achterste is waarschijnlijk nog
in het begin van deze eeuw daaraan toegevoegd. Beide
loodsen zijn in gebruik bij scouting-groepen. De gebruikers hebben zowel aan het onderhoud als aan de
inrichting veel moeite, tijd en geld besteed. De
loodsen verkeren daardoor in een zeer goede en bruikbare staat.
De 18de eeuwse loods bezit een gebintconstructie die
nu in de Zaanstreek nergens meer voorkomt (zie tekening). Deze constructie-opzet werd toegepast bij een
gering bouwoppervlak dat evenwijdig aan een vaarwater was gelegen.
Hierbij kon men het hout in twee lagen boven elkaar
stapelen; de bovenste bergplaats werd wel met "hemel"
aangeduid. De verstijving van de gebinten wordt verkregen door toepassing van korbelen en kniehouten
die zowel in dwarse als in de lengterichting (door
het ontbreken van vloeren) werden, aangebracht. De
gevel aan het pad (en waarschijnlijk ook de oorspronkelijke achtergevel) is samengesteld uit smalle
planken met luchtopeningen ertussen. Deze werden per
vak als deuren uitgevoerd. De rode dakpannen zijn
(helaas) verdwenen en vervangen door golfplaten. De
oude panlatten op de vierkante sporen zijn evenwel
nog aanwezig. De achterste en latere loods is eenvoudiger van constructie en heeft een gordingendak".

Beeld van het Hazepad en Sluissloot te Zaandijk,
in oostelijke richting gezien met houtloodsen van
houthandel Donker (Zomer 1973) .

Inmiddels worden de houtloodsen- die eigendom zijn
van de gemeente Zaanstad- met sloop bedreigd.
Het ware naar de mening van Stichting Zaans Schoon
te betreuren indien deze sloopplannen zouden worden
uitgevoerd, mede gezien- zoals ook uit het rapport
van de heer de Jong blijkt- de zeer goede staat waarin de houtloodsen zich bevinden en de zinvolle bestemming die zij hebben.

Teneinde het belang van behoud van de houtloodsen
onder de aandacht van de overheid te brengen, heeft
Zaans Schoon enige tijd geleden het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verzocht de hout-
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loodsen aan het Hazepad te plaatsen op de Provinciale lijst van beschermde monumenten.
Wij houden U op de hoogte van het vervolg van deze
zaak.
H. Pielkenrood.
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NIEUWE LEDEN

In het vorige nummer werd het nieuws over de jubi leumboeken ondertekent met Dr Ir R. Sman.
Voorzitter Sman deelde ons in dit verband het volgende mede.
"De natuur heeft mij helaas met twee linkerhanden uitgerust, zodat mijn vrouw de gewone technische 'klussies' moet uitvoeren.
Voor moeilijkere zaken vragen wij altijd raad bij
meer technisch begaafden.
Dat in het vorige nummer voor mijn naam de titels
Dr Ir werden gevoegd, heeft mijn ego zeer gestreeld.
Mijn gebrek aan technisch inzicht loopt bij de redactie blijkbaar toch niet zo in de gaten. Het moge
u nu duidelijk zijn en voor bekenden was dit het
reeds eerder, dat deze vererende titels per vergissing aan mijn naam werden toegevoegd."

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:
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De Heer en Mevrouw
A. en G. de Jong Zonneveld
Mevrouw W.C. Hilarius
Mevrouw S. Klopper-Bruijn
De Heer Fred Eyk
De Heer J. van der Lingen
De Heer L. Moerland
De Heer Erik Thoma
De Heer J. Schoemaker
Mevrouw J.C. van Wijngaarden
De Heer P.W. Gobels

Koog
Koog
Koog
Koog

Breda
Jisp
Jisp
a. d. Zaan
a. d. Zaan
a. d. Zaan
a. d. Zaan
Wormer
Wormer
Zaandam

NIEUWS OVER DE
JUBILEUMBOEKEN

UITNODIGING

1. "Gebouwd in de Zaanstreek" van S. de Jong en
J. Schipper.
Dit unieke boek van rond 200 bladzijden kunt u

Het Historisch Gezelschap "Dr. G.J. Boekenoogen"
nodigt zijn leden en de leden en lezers van ANNO
uit voor een lezing, te houden door Dr. D. van
Leeuwen. Het onderwerp is:

verkrijgen door overmaking van onderstaand bedrag
op postgiro 7^2899 ten name van Penningmeester
Vereniging van Vrienden van het Zaanse Huis te
Assendelft onder vermelding van "Gebouwd".

WAAROM IS MONUMENTENBELEID NOODZAKELIJK

Het over te maken bedrag is:
- voor leden in de Zaanstreek, thuisbezorgd f 39,50
- voor leden buiten de Zaanstreek,
incl. verzendkosten
- voor niet-leden in de Zaanstreek',
thuisbezorgd
- voor niet-leden buiten de Zaanstreek,
incl. verzendkosten

met d i a ' s
De lezing wordt gehouden in pakhuis "De Lelie"
in de Zaanse Schans, op dinsdag 21 oktober aanstaande om 20.00 uur.

U krijgt zo spoedig mogelijk na overmaking het

WILT U DIT IN UW AGENDA NOTEREN

boek thuisgezonden of gebracht.
^9,50 na verschijning
Het boek is voor
vens verkrijgbaar in de boekhandel onder
-71123-04-91.
"De Zaanstreek belicht": de foto's van Breebaard
(1862 - 1878).
Dit prachtige boek met rond 100 foto's en voorzien van tekst door Jan Pieter Woudt en een voorwoord van Klaas Woudt, is verkrijgbaar in de
boekhandel vanaf eind oktober a.s. voor f 29,50.
Voor nadere inlichtingen omtrent de verzending
van het door u bestelde gelieve u contact op te
nemen met onze penningmeester de heer J. Benjamin,
Delftsingel 64, 1566 VJ Assendelft, tel.02987 4823.

UW KOPIJ VOOR HET DECEMBER-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE
VOOR 1 NOVEMBER TEGEMOET!!!

UITNODIGING
VOOR DE

FEESTELIJKE LEDENVERGADERING
Op maandag 3 november a.s. om 20.00 uur houden wij
onze jaarlijkse ledenvergadering. Gezien het 25-jarig
bestaan van onze vereniging hebben wij deze vergadering een feestelijk tintje gegeven.
Het is bij ons een goed gebruik om het officiële gedeelte kort te houden teneinde ruim de tijd te kunnen
geven aan een interessante lezing over een, meestal

Zaans, onderwerp na de pauze. Voor deze avond hebben
wij één van de twee auteurs van ons nieuw boek
ie Zaanstreek
ons bestuurslid S. de
bereid gevonden om een inleiding te verzorgen.
Mogen wi j u ia- grote getalen in
Zaanse Schans begroeten":
7a. NAGEKOMEN AGENDAPUNT: Bekendmaking van de

uitslag van de FOTOWEDSTRIJD met het thema
"Zaans Schoon".De WINNENDE foto's worden

2. Notulen vergadering d.d. 4 november 1985

geëxposeerd.

5. Jaarverslag van de penningmeester en kascontrole
Een inleiding met dia's door de heer S. de Jong.
bestuurslid van onze vereniging, werkzaam bij
Monumentenzorg, mede-auteur van "Gebouwd in de
redactielid'van Anno en samenstel-

6. Bestuursverkiezing
De voorzitter R. Sman en het lid R. Brinkman trevolgens rooster af.
stellen zich herkiesbaar.
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IN MEMORIAM
Op '17 juli jongstleden is in haar woning in Koog
aan de Zaan Dr. Margaretha A. Verkade overleden.
Mevrouw Verkade was zeer betrokken bij en geïnteresseerd in alles wat in de Zaanstreek gebeurde.
Vooral op het gebied van de Zaanse geschiedenis was
haar kennis breed en diepgaand. Of het nu was over
de industriële- en handelsontwikkelingen, de polderen waterschapgeschiedenis of de ontwikkelingen op
kerkelijk gebied, ze was zeer gedetailleerd op de
hoogte en kon er ook boeiend over vertellen. Maar
vooral haar publikaties blonken uit door duidelijk
in het schrijven en exactheid van de gegevens.
De Zaanstreek heeft in mevrouw Verkade één van de
belangrijkste historie-schrijvers verloren.
We zullen ons haar blijven herinneren met gevoelens
van groot respect.

Opkomst van de Zaanstreek (proefschrift, Utrecht

1952). Voor iedereen die iets over het ontstaan
van de Zaanse bedrijvigheid te weten wil komen
Ls dit een belangrijke bron.
Handel, Nijverheid en Verkeer, in: Zaandam 150

jaar stad (1811 - 1961), Zaandam 1962.
Medewerking aan het boek: C. Mol, Uit de geschiedenis van Wormer, 1962.
Diverse publikaties in jubileum-uitgaven van

bedrijven.
De Zaanse Schans: het Colonial Williamsburg van

INFORMATIEKRANT
WOONHUIS-MONUMENTEN
ZAANSTAD
De gemeente Zaanstad heeft in juli een speciale
informatiekrant voor de woonhuismonumenten uitgegeven *) .
Naast een inleidend gedeelte en korte beschrijvingen
van de drie beschermde (te beschermen) dorpsgezichten, met kaartjes daarvan, wordt ook informatie gegeven over de mogelijkheden en manieren voor het verkrijgen van subsidies en fiscale aftrekmogelijkheden
bij restauraties en herstelwerkzaamheden. Hierbij
moet onderscheid worden gemaakt tussen de van Rijkswege beschermde monumenten en de beeldbepalende panden in de genoemde dorpsgezichten. De nieuwe subsidie mogelijkheden zijn per 1 januari '86 ingegaan.
Deze gaan op basis van een door de gemeente opgesteld (op te stellen) meerjarenprogramma, waarvoor
op 13 maart '86 enkele wijzigingen zijn vastgesteld
(Staatscourant nr 61 van 2 7 - 3 -'86).
De informatiekrant vermeldt niet dat het toezicht
op de uitvoering van verbouwings- en herstel- of
restauratie werkzaamheden per 1-1-'86 is overgegaan
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg naar de
gemeenten.
In de lijst met "belangrijke adressen" ontbreekt
de stichting "Frans Mars". Deze stichting houdt zich
juist en voornamelijk bezig met-het herstel van (al
dan niet van Rijks- of Gemeentewege beschermde) monumenten en het verstrekken van informatie daarover
of daadwerkelijke hulp daarbij.
Adres: Hoogstraat 8, Koog aan de Zaan.

ons land? in ANNO 1961, nr 41 (maart 1972).

Omdat het in deze informatiekrant uitsluitend
ging over (woon)huizen, ontbreken daarin uiteraard
mededelingen met betrekking tot andere monumenten,
zoals molens en kerken. In de hiervoor genoemde wijziging van de R.R.M.(Rijkssubsidieregeling Restauratie
Monumenten) van 13-3-'86, zijn bijvoorbeeld de subsidiepercentages voor molens veranderd (verhoogd).
Voorts melden wij, ter aanvulling, ook het bestaan
van de R.O.M. (Rijkssubsidieregeling Onderhoud Monumenten) Deze werd eveneens vanaf l januari '86 van
kracht, ter vervanging van een eerdere regeling van
1981. De onderhoudsregeling is ondermeer van toepassing op (van Rijkswege beschermde) kerken, orgels en
stoomgemalen.
S. de Jong.

Den Derden Dagh, Wormerveer 1982. Dit is wel het
belangrijkste boek uit haar werken. Ze beschrijft
hierin, na een jarenlange studie van de (polder)
archieven, het ontstaan en de ontwikkeling van de
polder Westzaan. Het boek werd uitgegeven en geschreven in opdracht van het waterschap "Het Lange Rond".

NIEUWS OVER DE FOTOWEDSTRIJD
Eenendertig augustus was de sluitingsdatum van de

Zaanstreek t.a.v. hun woonomgeving maar ook, hoe men-

fotowedstrijd in het kader van het 25-jarig bestaan
van onze vereniging.

sen van "buiten", de Zaanstreek zien.
Om dit doel te bereiken zijn heel wat affiches verspreid.
In bibliotheken, zwembaden, bejaardenhuizen enz. zijn
ze opgehangen. Bijna alle scholen in het voortgezet
onderwijs zijn van affiches met daarbij een nadere
toelichting voorzien.
Ook via de media is de aandacht op de fotowedstrijd
gevestigd.
Na deze aktiviteiten hebben wij 142 foto's ontvangen.

Toen het plan werd geopperd een fotowedstrijd te organiseren werd daar enthousiast op gereageerd. Dit
enthousiasme werd later wat getemperd toen we, nadat
we ons licht hier en daar opgestoken hadden betreffende fotowedstrijden, tot de konklusie kwamen dat de belangstelling vaak minimaal is. We hebben het toch doorgezet met het idee dat dit naar onze mening toch iets
meer dan een willekeurige fotowedstrijd was. Immers iedereen kon d.m.v. een foto laten zien, wat voor hem of
haar de Zaanstreek is.
Wellicht zouden de inzendingen ons iets meer kunnen
vertellen over wat leeft onder de bevolking van de

Het is jammer dat er voor zover na te gaan geen enke-

le foto bij is uit de groep jongeren (d.w.z. uit het
voortgezet onderwijs). Is de belangstelling bij deze
groep zo klein voor dit onderwerp? Had het op een andere manier gepresenteerd moeten worden? Was het tijd478

stip niet goed gekozen? Het is moeilijk op dit soort
vragen antwoord te geven, maar het lijkt mij nuttig
het toch binnen niet al te lange tijd te proberen.

Maar dat kunt u voor een deel zelf zien als op 3 november op de jaarvergadering de prijsuitreiking plaats
zal vinden. Ook de pers zal aandacht besteden aan een
aantal van de winnende foto's.
De jury zal nog enige tijd nodig hebben om de prijzen
toe te kennen. We hopen echter eind september de prijswinnaars bekend te kunnen maken.

Ondanks de vraagtekens kunnen we toch stellen dat het
een succes is geworden mede gezien het aantal inzendingen. De kwaliteit van de foto's is goed en er zijn

vaak "rake" onderwerpen bij.

EEN REDEVOERING... DEEL 2
Hebt gij uit mijnen monde gehoort wat Herders
aan deze plaetse geweidt hebben, nu wat de Oude Kerk
aenbelangt.
"Deszelfs stigtinge is mij geheel onbekent en hebbe
ook niemand aengetroffen, die mij daervan enige onderrigtinge heeft kunnen geven, 't enige dat ik van
de Kerk te Crommeniedijk gevonden hebbe, is in een
oudt maniescript onder Kerkmeesteren berustende,
meldende, van de inkomsten en Renten van de voorschreve Kerk, waerin ik vinde aengetekent, dat Matthijs Dirksz, seepsieder aen Heer Hendrik of de
Capeldienaar heeft gemaekt 'n gedeelte van de renten
van een stuk lants ten delen aen de Capelle van
Crommeniedijk, ten delen aen den Priester en ten
delen aen de armen besproken hebben - en onder aen
staet: Dit geschiede int Jaer ons Heren Duizent vier
ondert, een en sestig.- Dit is 't aller oudste 't
geen ik oit van de Kerk te Crommeniedijk gevonden
hebbe, nu 294 jaeren geleden: hoewel deze Kerk waerschijnlijk veel vroeger sal sijn gebouwt, terwijl,
in 't gemelde manuschript niets van desselfs stigtinge wort gesproken- dat deze Kerk van ouds groter
als in onze dagen is geweest, vertonen noch eene de
oude overgeblevene muragien (thans nog aanwezig) of
dese kerk door ouderdom, of door ongeluk, of door
moedwil der vijanden is vernielt, vinde ik niet
klaer gemelt, evenwel komt 't mij waerschijnlijk

de Commissie gestelt, om onze vlijt aen te wenden
waer 't mogelijk de nodige penningen ter bouwinge
van ene Nieuwe Kerk magtig te worden.
Dit ons opgelegd zijnde hebben wij ons 't allereerst vervoegt bij 't Eerwaarde Classis van Haarlem,

daarna bij 't Christelijke Synodie van Noort Holland,
waar na de liefdegaven van tijt tot tijt zijn ingekomen, maar ziende, dat wij de Penningen hiertoe
noodig niet magtig konden worden, hebben wij ons gekeert tot de Edele groot Mogenden de Staten van Holland en Westfrieslant, hier zijn wij ook niet afgewezen, neen zij hebben ons zelfs eene aenzienlijke
subsidie toegestaen.
't Was op den 20sten January 1755, als men met 't
afbreken van de Oude Kerk ene aenvang heeft gemaekt
en op den 17den April zijn de arbeidtslonen ter opbouwinge van deze Kerk besteedt, 't Metzelwerk wiert
aengenomen door Arnoldus Smallenburg en Cornelis
Paerdekoper, metselaren te Woerden en Kamerik en 't
timmerwerk door de broeders Willem en Floris Reus
en Jan van Bergen, timmerlieden, de twee eersten op
de Koogh en de laeste te Oostzaendam.
Eerste steen aen dit gebouw is gelegt door Cornelis Bak, op den 26sten May gelijk de gedenksteen
boven de deur boven de Consistorykamer zal aenwijzen, dit gebouw is voltrokken en opgemaakt onder
't opzicht van Wiere Riedeman, mr.metselaar te
Crommenie en Cornelis Ploeger, mr. timmerman te Wor-

voor dat deselve in de jare 1574 door de Spanjaers
verwoest zal zijn, dewijl ons de geschiedenisse van

dien tijd doet zien, dat de Spanjaers, die in de omliggende plaetsen als Assendelft en ander Dorpen lagen. Crommenie en Crommeniedijk en andere plaetsen

merveer. 't Verwulftsel van deze Kerk is gestucadoort of geplakt door Jacob Cloëtta, mr. stucadoor
te Amsteldam.
't Binnenwerk, als dezen Predikstoel, Doophek en

groot deel verbranden, der halve ist niet te denken, verdere gestoeltens is aengenomen en in die orde,
dat die moedwilligen de Kerk verschoont zullen hebben. als gij heden ziet, gebragt, door dezelfde timmerDoch deze Kerk is door uwe vaderen of door eigen
vermogen of door ondersteuningen van anderen wederom

lieden, die dit gebouw gemaekt hebben.

ten deele opgebouwt en tot den openbaren godsdienst
bequaem gemaekt en wel voor een groot gedeelte in
die orde en gesteltheit als wij deselve gekent hebben.
't Was op den 12den December 1747, dat deze gewesten met een ijsselijken stormwint wiert getroffen,
waerdoor vele zielen in de afgront van de zee zijn
nedergezonken, verscheide gebouwen in ons Lant hebben door dien Bulderenden wint vele schaden geleden
en heeft de Kerk van deze Plaetse ook enen groten

Krak gekregen.
't Gebouw was oudt, deze plaatse zeer onvermogente, zodat geen behoorlijk onderhoudt kon toegebragt
worden, waer door 't van tijt tot tijt droevig verviel, 'tgeen zo verre was gekomen, dat men des winters wegens de 'tocht en koude, niet dan met groot
ongemak en bij harde wint, uit vreze dat zich iets
begeven zoude, niet dan met kommer, schrik en vreze
onze godsdienst konden waernemen.
Dus hebben wij gesukkelt tot Paesschen 1754, wanneer Frederik Bak, toen Schepen van dezen Banne en
Burgemeester van Crommeniedijk geworden zijnde, met
zijn mede Regenten, de Kerkeraet en Kerkmeesteren
verzogt, om gezamentlijk alles aan te leggen, wat

ter verkrijginge van ene Nieuwe Kerk konde dienen.
Nadat de Oude Kerk 'door Lieden was afgekeurt en
onherstelbaar geoordeelt zijn Frederik Bak en ik in
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ALLE TIJDEN HEBBEN WEER TIJDEN...
Aan deze Zaanse uitdrukking voor: Andere tijden andere zeden" dacht ik toen ik in Boorsma las dat er vroeger 83 snuifmolens aan de Zaan waren.
Het gebruik van snuif is vrijwel geheel verdwenen, een
enkele gespecialiseerde tabakszaak op de Gracht verkoopt het nu nog, maar dat is Engelse en Duitse snuiftabak.
Via een radiouitzending op 12 juli werd men uitgenodigd om in de Zaanlandse Oudheidkamer de familie- of
vriendensnuifdozen te komen zien. Deze snuifdozen wa- -,
ren heel kunstig gemaakt van o.a. koper in de vorm
van een schip en van een schoen. Op de ene doos stond
een rijmpje gegraveerd: "Die wil snuyve uit de hiel
van mijn schoen die het syn
vinger en duym van doen".
Het bovenstaande was het aanloopje om wat meer van
snuif aan de weet te komen.
In het boek "Zwaaiende wieken" door H.A. Visser las
ik dat men bij snuiffabricage uit gaat van een grove
baal met een gewicht van 600 kg. Deze baal wordt losgeschud, het blad uitgevouwen en gedompeld in een sausje. Daarna worden de bladeren op de grond uitgebreid,- Sommige vorsten gaan als ware snuifmaniakken de geschiedenis In. Van Frederik de Groote is bekend dat
zodat de saus erin Kan trekken. Hierna volgt de clou
hij in alle kamers van zijn paleizen een snuifdoos
van het bedrijf: hec maken van de z.g. "carotten"
had staan. Indien zijn gasten allemaal zouden zijn
uit de gesausde tabaksbladeren, dit zijn sigaarvormials Voltaire zou er heel wat snuif gebruikt zijn.
ge, met touw omwonden tabaksrollen van ongeveer 2.250
Van Frederik de Groote is bekend dat hij 1500 snuifgram elk. Op de "stripbank" worden de bladeren "gestript" d.w.z. van hun stelen ontdaan, en dan samendozen bezat met een waarde van 1.750.000 Talers. Een
gebundeld tot pakken. Ieder pak wordt op een doek gegedeelte van deze collectie is nu te zien in Huize
legd en in de gewenste sigaarvorm gerold. Om snuif te
Doorn.Marie Antoinette moet 52 gouden snuifdozen hebfabriceren worden de carotten, die soms wel dertig
ben gehad.
jaar oud zijn, uit elkaar getrokken en in langzaam
In de collectie van de hertog van Sutherland komen
rnooie snuifdozen voor gemaakt van een klein dierlijk
ronddraaiende tonnen fijngehakt. De aldus ontstane
snuif is de z.g. carottensnuif. Fijnere soorten worden hoorn, afgewerkt met een zilveren dop.
Deze hebben de naam "muil", dit is de uitspraak voor'
verder nog gezeefd en gemalen hierna gekleurd en geparfumeerd tot "nagelsnuif", "tonkasnuif", "rozensnuif" het woord "mill" door de Schotse Hooglanders. Het
woord "mol».,n" heeft betrekking op de molenstenen waarenz. Een veelgevraagde soort is ook de "Eclosnuif"
tussen de tabak gemalen werd.
de z.g. Belgische snuif die veelal in kloosters gebruikt wordt.
De meeste snuif werd verkocht in spanen doosjes en
De goedkoopste soort snuif werd gemaakt van de tabaks- thuis overgedaan in de familie- of vrienden dozen zostelen die er na het strippen overbleven, deze soort
als hier afgebeeld of iri kleinere doosjes. Deze werden gemaakt van: hout, been, hoorn, herten hoeven,
heette "Rappe".
amber, ivoor, walrus, zilver, andere metalen, schelpen
van zeedieren en papier. Dit laatste was papierstof
Wie waren nu de gebruikers? In deze eeuw waren dat
vooral de arbeiders in de kolenmijnen en in de fabrie- + lak of Arabisch gom + porseleinaarde. Deze stoffen
ken waar niet gerookt mocht worden.
Gaan we vroeger in de geschiedenis terug dan lezen we
dat priesters ook veel snoven en dat paus Urbanus VIII
hier in 1624 een einde aan maakte door het snuiven in
de ban te doen.
Vrouwen waren soms ook verslaafd aan snuif, zo was de
bijnaam van de vrouw van de Engelse koning George IM
"Snuffy-Charlotte".
De snuif werd ook aan de molens in 't klein verkocht,
klanten daarvoor waren o.a. de "Maandloopsters":
oude vrouwtjes, meest weduwen, die op de eerste dag
van de maand hun "Maandhuizen" bezochten, vaste adressen, waar ze een kleinigheid aan geld mochten halen.
Vele van deze oudjes waren echte "snuifneuzen" en daar
ze maar weinig geld aan hun liefhebberij konden besteden, kochten ze hun materiaal uit de eerste hand.
Voor een stuiver hadden ze al een aardig zakje met
"rappe".
De snuif werd algemeen gebruikt. Alle koningen van
Frankrijk, van Lodewijk XIV af,snoven en keizer Napoleon I muntte ook als snuiver uit. Via de hofgewoontes begonnen de aanzienlijken en gewone burgers met
snuiven.
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werden na gemalen te zijn geperst in de verlangde
vorm, hierna gelakt en gepolijst met tripel, dit is
een grauwgele droge steensoort, hierna werd nog een
keer gelakt.De doosjes die nu nog het meest voorkomen
zijn de zilveren doosjes. •
Deze komen in zeer verschillende vormen voor zoals in
de Zaanlandse Oudheidkamer te zien is.
Dat het gebruik van snuif het zovele jaren heeft uitgehouden komt misschien wel omdat dit een middel was
om te bewijzen tot welke groep men behoorde. Het gebruik was n.l. aan strenge regels gebonden en er werd
wel beweerd dat het drie generaties duurde voordat men
dit volkomen eorrect en elegant kon doen. Zo schrijft
de "Hoe hoort het eigenlijk" van die tijd voor:
Vat de doos met de rechterhand
Breng de doos over in de linkerhand
Sluit de doos
Open de doos
Bied de doos aan 't bijzijnd gezelschap
Haal de doos weer naar u
Houd de doos open
Verzamel de snuiftabak in de doos en sla tegen de
zj_jde van de doos
Nijp de snuiftabak zeer beknopt met de regterhand
Houd de snuiftabak een wijltje tussen de vingeren,
eer dat gij hem aan de neus brengt.
Breng de tabak aan de neus
Snuif behoorlijk met beide neusgaten, zonder grimassen
Nies, kuch, rochel
Sluit de doos

Verder kon men zijn materiële staat natuurlijk tonen door een kostbaar en soms uitzonderlijk zilveren
doosje te gebruiken. Voor de dames kwam daar dan nog
bij een fraai kanten zakdoekje om in te niezen.

Koperen snuifdoos in de vorm van een scheepje,
18e eeuws
Hoog 7,5 cm; Lang 12,5 cm;

Op het deksel graveerwerk van twee Zaanse meisjes
drinkend aan een tafel, tussen voluten.

Dat niet alles rozegeur was, moge blijken uit de
moeilijkheden van de Poolse koning August de Sterke,
die omstreeks 1733 Aurora von Köningsmarck verstootte omdat hij haar naar snuif vond stinken. August
dankte zijn bijnaam zowel aan zijn lichaamskracht
als aan zijn potentie. Hij kon met blote handen een
hoefijzer verbuigen en zou 324 buitenechtelijke kinderen hebben verwekt.
Dat het gebruik van snuif iets heel normaals was
blijkt wel uit de naam "tabatière anatomique".
Dit is nu nog de officiële naam voor het kuiltje
dat men boven op de hand krijgt in het verlengde
van de duim, wanneer men de duim haaks op de hand
strekt.
Het einde van de snuiffabricage in de Zaanstreek
werd door het continentale stelsel van Napoleon ingeluid. Men gebruikte nog wel inlandse tabak doch
door de slechte kwaliteit nam de liefde voor het
snuiven snel af.
J.C. de Jong.

EEN REDEVOERING MET TOEKOMST?
Drukten wij in ANNO no 98 en 't vervolg in no.99, de
redevoering af gehouden in 1755 bij de inwijding van
de Nederlands Hervormde Kerk te Krommeniedijk, zo
leek het ons aardig u hieronder de redevoering door
te geven welke Mevrouw N. Kwadijk-Pot hield op 28
december 1985 tijdens de heropening van het dorpshuis
"de Lepelaar", verbouwd tot Zaans koopmanshuis.
Mevrouw Kwadijk is bewoonster van een schattig gerestaureerd huisje "ANNO 1656" te Jisp .

Want eerlijk gezegd en dan spreek ik misschien niet
namens de hele commissie, had ik bij het vernemen van
Uw plannen, "de Lepelaar" te verfraaien met een gevel

in de trant van een oud Zaans koopmanshuis, wel zo
mijn scepsis. Wanneer ik hoor van een pand op jaren

dat men van plan is te gaan restaureren houd ik mijn
hart al vast, maar als je je de voormalige Lepelaar
voor de geest haalt, wat nu eigeniijk al moeilijk is
en je denkt je daar een "los leverbare" antieke gevel voor, dan lijkt enige reserve niet onterecht.
Mensen die menen zich met de historie te moeten bezighouden, of ze nu oudheidkundig zijn of' mogelijk alleen rnaar oud- en weinig kundig, die voelen zich a]
snel aangesproken door het begrip "geschiedvervalsing1'
Dat we ons desondanks toen gedeisd hebben gehouden,
is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat,
aan de toenmalige Lepelaar weinig viel te bederven.
Toen we echter de eerste foto's van het ontwerp

"Prettig is het dat ik me nu, namens de Oudheidkundige Commissie, kan aansluiten bij de voorgaande
sprekers-sters om u onze felicitatie aan te bieden
bij deze heropening van "de Lepelaar", nadat haar metamorfose is voltooid.
Maar we willen u niet alleen feliciteren maar ook complimenteren met het resultaat van dit formidabele en
mijn inziens ook wel gewaagde karwei.
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Graag hadden we u iets aangeboden met een meer historische intentie, mogelijk komt dat later nog wel

in de krant zagen, bleek, dat het gelukkig niet om
een voorgevel alleen ging. Er kwam ook een nieuwe kap
op en wat voor één!
Logisch gevoig daarvan waren natuurlijk ook de vernieuwde kopgevels en dat ontwerp gaf meteen al veel
vertrouwen.
Ken vertrouwen dat groeide naarmate £n de afgelopen
herfst de gedaanteverwisseling van "de Lepelaar" van
plan tot realiteit werd. Met als resultaat, ik zei
het al, een compliment waard, want het is een aanwinst
voor ons dorp. Hiervoor is een warm proficiat voor
het bestuur, dat zoveel doorzicht toonde in deze,
zeker op zijn plaats!
Maar bouwen doe je nooit alleen.
Als bestuur was u initiatiefnemer en opdrachtgever1
doch voor do basis van een bouwplan is een architect
nodig en hem komt onze waardering toe voor dit goede

eens. We hebben ons nu bediend van een foto gemaakt
door ons lid Jan Aafjes en tot posterformaat vergroot.
Het is een typisch beel uit het Jisperveld. Koeien
aan de waterkant weerspiegeld in het water.
We spreken wel over' een typisch Jisper beeld, maar
dergelijke beelden worden, met de voortschrijdende
meer moderne en "misschien" economischer bedrijfsvoering van de veehouderij, steeds schaarser binnen
onze polder.
Laten we hopen dat men over 25 jaar, een periode
waarover we hier, in verband met de dan te openen
herinneringskist, veel horen spreken, niet zal moeten
vaststellen dat dit beeld helaas tot het verleden
behoort.
Want de mens zal bij brood alleen niet leven.
Naast "welvaart" hebben we ook een grote behoefte
aan "wei zijn".
Tot dat welzijn van Jisp en de Jispers behoort, denk
ik, on het traditionele beeld van ons veld en ons

evenwichtig ontwerp.

(Architektenburo H.F,. Wadman B.V. Broek in Waterland)
Daarna moet het dan nog uitgevoerd worden en aan degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, niet in het

minst natuurlijk die, welke er met inzet van veel
vrije tijd en pro deo aan hebben gewerkt, is onze
dorpsgemeenschap veel dank verschuldigd.

dorpsbeeld met de wegsioot en de bomen en vanaf nu
ook de aanblik van ons dorpshuis "de Lepelaar" in
haar huidige Zaanse uitvoering."

NIEUW

OUD

AANBIEDING
UW ANNO'S INGEBONDEN
Zoals U hebt kunnen lezen hebben wij
Eric Schots,handboekbinder te Krommenie bereid
gevonden om Uw jaargangen van "ANNO" in te binden.Om de prijs zo laag mogelijk te houden is
er gekozen voor één standaard-uitvoering,die U
hierbij ziet afgebeeld.Uw jaargangen worden gebonden in een luxe,stevige groene linnen band
met goudopdruk op de rug.Er wordt uitgegaan van
ongeveer 10 jaargangen,oftewel 50 nummers.
Eric Schots kan ook aan andere
wensen m.b.t. de uitvoering
tegemoet komen,uiteraard tegen
aangepaste prijs en na overleg.
De prijs voor de STANDAARD-UITVOERING bedraagt ƒ 35,— per
band.Voor inlichtingen en
beste llingen:Eric Schots,

tel.075-28 71 51.

In de vorige aankondiging
stond een foutief telefoonnummer vermeld f Bovenvermeld nummer is het juiste!

13 NOVEMBER A.SH!

UITNODIGING
DE KOOG
EN DE HERVORMDE KERK
1686-1986

BOUWKUNDIG ALFABET
VRIJNEN. Natuursteen-bewerking. Elders: frijnen, in
Vlaanderen: freenen. Zie: VRIJNSLAG.
VRIJNSLAG. Bestek Steenhouwerswerk Krornmenie (1781)
in Zaanl. Oudheid Kamer: ".... Er moeten niet minder als negen vrijnslagen in een duymbreedte zijn".
In Holland werden de kepen nauwer en dichter bij elkaar geslagen dan in België.
VUUR. Houtgebrek.
VUURBEN. Korf of mand (vuurmand) waarin vuur brandde.
Aangetroffen in Hs inventarissen Wormer (1767 en
1773).
VUURPLAAT. De liggende (giet)ijzeren plaat met asgat waarop het vuur van de schouw of smuiger werd
gestookt.
WAAN. Zie: BLES. Waankant of wan.
WAGENSCHOT. Op straal gezaagde of gekloofde dunne
eikehouten planken. Gebruikt voor binnenbetimmeringen en meubelen. (Lit.: D. Vis, De Zaanstreek,
Leiden 1948, blz. 210) Het woord "wagen" is afkomstig van wage = wand. Dit is terug te vinden in het
woord weeg. De Zaanse houtzagers waren specialisten
in het wagenschot zagen (zie opmerking in: F. Mars,
Zaandams straatnamen verklaard, Uitg. afdeling Heemkunde Zaandam, bl 11, onder: Bouwmanspad).
De planken hadden een lengte van 3 ellen en 4 palmen
tot 4 ellen ofwel 3.40 - 4m. (Lit.: L. van Heusden,
Handleiding tot de Burgerlijke bouwkunde, Amsterdam
1833, bl. 37.)
WALHOK. Zie: WALHUIS
WALHUIS. Deel van een huis of schuur aan de sloot gelegen en waar men de huishoudelijke spoelwerkzaamheden verrichtte. De deur "op de sloot" was meestal
verlaagd aangebracht en de opening was voorzien van
een + 20 cm hoge plank om te voorkomen dat men in
de sloot gleed. Hs bestek Wormerveer (1861):..."
Langs de sloot te maken eene walschoeying en twee
walhuizen, met in ieder twee secreten en walstoep
met waschbanken...". Hs bestek Westzaan (1746)
spreekt over: "binne-wal".
WALPOORT. De deur "op de sloot" van een walhuis.
WALSCHOEIING. De beschoeiing langs een erf-sloot.
WALSTOEP. Stoep in de WALSCHOEIING om te spoelen in
de sloot.Meestal van hout, een enkele van steen.
Ook: BOENSTOEP, KUF en STUP genoemd.
WAR. Warrig hout: hout met veel kwasten.
WARVEL. Oudste (?) woord voor wervel of worvel.
WEEG. In het algemeen (buiten) wand van een huis.
Meer speciaal de constructie waarbij de weegdelen
dakpansgewijs over elkaar en tegen de constructiestijlen werden aangebracht. Zie ook: NAAIEN, KEERHOUDEN.
WEEGEN. Het aanbrengen van het weeghout. Ook: weegenen, weechten, weeghten.
WEEL. Brug over een opening in een dijk welke twee
sloten verbindt en tot doorvaart dient. Oorspronelijk
was het de opening zelf. Het onderhoud van de welen
was opgedragen aan de gezamelijke eigenaren van de
aanliggende landerijen.
WEELMEESTER. Iemand die was aangesteld om te zorgen
dat de weelen (op tijd) hersteld werden. De kosten
daarvan werden uit het "weelgeld" betaald. Dit was
de contributie van de belanghebbenden; het geld werd
door de weelmeester opgehaald.
WEER. Land tussen twee sloten.
WEIVER. Verbindingsvoetpad, meestal de loodrechte verbinding tussen (twee gedeelten van) streekdorpen, zoals in Westzaan waar het Weiver de verbinding vormde
tussen de Kerkbuurt en de Middel.
Lit.: Fr. Mars, Zaandams straatnamen verklaard,
uitg. afdeling Heemkunde Zaandam, bl 19, onder:
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Haaldersbroek.
WELPUT. Put voor het oppompen van grondwater.
WERVEL. Zie bij HANG- en SLUITWERK.
WEVERSEND. Het gedeelte van het kantoor of pakhuis
van een zeildoekfabrikant, waar de wevers kwamen
KUSTEN.
WINDVEER. De schuine plank tegen een driehoekige
topgevel. Kende in Noordholland en vooral in de Zaanstreek vele versieringsvormen. Oorspronkelijk was deze de knelplank tegen de onderzijde van een overstekend rieten dak, om het opwaaien van het riet te voorkomen: windwering. Lit.: H. Janse/S. de Jong, Houten
huizen, Zaltbommel 1970, blz 42 e.v.
WINKELBORD. Plank of schap in een winkel, waarop het
winkelgoed stond of lag.
WINTEREND. Het vertrek waarin men 's winters woonde.
WISSELDORPEL. De bovendorpel van het schuivende onderraam samen met de onderdorpel van het vaste boven-

raam bij de schuiframen.
WITJE. Zie bij: GRISAILLE en GRAUWTJE.
WITSEL. Witkalk. Ook: witteles.
WITTELEN. Behandelen met witkalk.
WORM. Zie: WURMT.
WOUTER. Lat in een getimmerde kast, past in de KEEPLATTEN; erop rusten de kastborden of -planken. Ook
gelezen: woutertje en wouterman(ne)tje.
WULFREGENBAK. Gemetselde regenwaterbak waarvan de
bovenzijde halfrond (met een tongeveltje) is gemetseld.
WULFT. Gewelf, meestal in de vorm van een TONGEWELF.
Ook: verwulf(t). Ook elders gebruikelijke benaming.
WURMT. Balk over de skeletstijlen aangebracht in de
lengterichting van het gebouw of huis. Op het wurmt
werden de kapspanten of de daksparren geplaatst.
Komt ook voor bij vierkanten in stolpboerderijen en
was eveneens de benaming voor de bovenste plaat van
een houten gevel van een luif of UITLAAT, waartegen
de bovenste weegdeel werd bevestigd. (vgl.: bovenste
muurplaat)
Elders ook: Ommeloop, bovenbalk of bovenlegger.
Hs Spinhuis Assendelft (1664) ..." Op deze stijlen
salmen leggen twee wormten van greenen hout, aen elcke
sijde een wormt so langh als het huys is, breedt thien
duym dick 7 duym...".
Rekeningen van Egmond (fo 31, ro 1388):..."Item om 2
langhe eken philierwormen 9 Dorsche gulden".
IJZERGLIMMER. Verf ter bescherming van (giet) ijzeren
constructies, zoals hekwerken.
ZAAG. 1. Ijzeren scherm dat voor het haardvuur werd
geplaatst om het vuur te keren. Veelal gemaakt
van een oude molenzaag.
2. Voor een HAAL, boven het vuur, werd eveneens
soms gebruik gemaakt van oude zaagbladen, om
de HEUGEL aan te hangen.
3. Timmermansgereedschap. Zie o.a. KRAANZAAG,
RAAMZAAG.
ZAGELES. Oude naam voor zaagsel.
ZEESE. Een rij kerkbanken. Hs bestek Zuidervermaning
in Westzaan ( 1731)
ZINK. Metaal, sinds -1825 als gewalst zink in de-bouw
toegepast voor dakbedekkingen, gootbekledingen e.d.
ZIJDELDEUR. Zijdeur. Hs Prov.archief T246 fo 68 ro
Jisp (1648):..."Een vrijgangpadt van achteren uyt de
ooster zijdeldeur van haer voorsz.huijs..." .
Zijdel of zijel (ook elders in Noordholland gebruikt)
ook in andere combinaties: zijdelgang, zijdelwand,
sijdelvenster, zijelkamer, zijelzaal. Ook in: S.
Lootsma, Historische Studiën over de Zaanstreek I,
Koog aan de Zaan 1939, bl 106:..." de sijdeldeur vant
backhuijs..." (1631).

en stalruimten.
ZONNEWIJZER. Tijdaanwijzer. De oudste zijn waarschijnlijk die welke op of aan (kerk) muren waren aangebracht,
voor de komst van de torenuurwerken. Later kwamen de
losstaande zonnewijzers, vooral als tuinversieringen
in gebruik. Lit.:
J.G. van Cittert-Eymers,Zonnewijzers
aan en bij gebouwen, Zutfen 1972.
ZOMEREND.De kamer waarin men 's zomers woonde. Vaak
waren deze vertrekken niet voorzien van een stookplaats.
In het Hs bestek Predikantenhuis in Westzaan (1733)
wordt gesproken over de -zomerwoning. Zie: WINTEREND.
ZONNERAK. Zonneblinden, houten jalouzie buiten en met
scharnieren aan de kozijnen bevestigd. Ook genoemd
zonnetrap en RAK.
ZWALUWSTAART. Verbinding van haaks op elkaar staande
(houten) onderdelen (vloeren, balken, kasten) waarbij
de uiteinden van taps toelopende lippen zijn voorzien
die in elkaar schuiven.
ZWAM. Naam van een groep sporenplanten zonder bladgroen: schimmels en paddestoelen behoren tot deze groep.
Zie bij HOUT (houtzichten).
ZWEED. Grote, dikke spijker met kop, gemaakt van zweeds
ijzer. Toegepast voornamelijk in de molenbouw.
ZWIK. Gebogen hoeksteen, veelal ter versiering aangebracht, onder andere bij deurkozijnen: boogzwik.
ZWING. Schuin geplaatste steun van een gebint-construotie. (vgl.KORBEEL) Over het algemeen in de boerderijbouw zo genoemd. Synoniem: band.

DOMINEESTUIN, BIJNA VOLTOOID
Het duurt niet lang meer of het zal in de Domineestuin te Zaandijk geleidelijk stiller gaan worden.
Geen gehamer, geen gezaag, geen geboor meer. Stilte.
Mochten de vorige zinnen de indruk hebben gewekt dat
er in het oude-nieuwe woonbuurtje iets ernstigs
staat te gebeuren, dan moet die meteen worden weggenomen. Het tegendeel is het geval. De invallende rust
in de Domineestuin heeft juist een feestelijke oorzaak: dit najaar zal het project voltooid worden.
Het project van de Domineestuin is bekend: dankzij
de inspanningen van de Stichting Domineestuin werd
op een historische plaats in het begin van de jaren
'80 een aanvang gemaakt met de renovatie/herbouw van
een complete Zaanse woonbuurt. De werkzaamheden verliepen voorspoedig (in een volgend nummer van Anno
komen we daar uitgebreid op terug) en kunnen, zoals
gezegd, binnenkort dus worden afgerond.
De huizen in de Domineestuin zijn in drie groepen
onder te verdelen. De eerste groep bestaat uit de
woningen die er toen met het bouwproject werd begonnen al stonden; deze panden waren de laatste overblijfselen van de historische Zaandijkse wijk
'Achter de Kerk'. De tweede groep bestaat uit nieuw
gebouwde huisjes, in de (afwisselend 17e, 18e en 19e
eeuwse) traditionele Zaanse houtbouwstijl. Historiserende bouw heet dit in het jargon. De derde (kleine) groep tenslotte wordt gevorm door een tweetal
elders in de Zaanstreek gesloopte en in de Domineestuin herbouwde huizen. De panden Schans 2 en 4 uit
Zaandijk werden na lang opgeslagen te hebben gelegen,
met nieuw materiaal herbouwd aan de Domineestuin en
worden nu bewoond door de gezinnen van zowel vader
als zoon Stam. Het andere pand stond aan de Oostzijde
325, werd herbouwd aan het Langepad en wordt bewoond
door de familie Bloem.
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Wie rijdend over de Willem Dreeslaan wel eens naar
de Domineestuin heeft gekeken zal dit gebouw ongetwijfeld opgevallen zijn. Het is, doordat de buitenwanden niet haaks op elkaar staan maar een scheve
hoek maken, namelijk een in het oog springend huis.
Bewoner Jan Piet Bloem kan deze niet-haakse wanden
eenvoudig verklaren. Zoals hij vertelt stond zijn
huis oorspronkelijk aan de Zaandamse Oostzijde (aan
weg en Zaan), vlak naast de Noordervaldeursluis. Het
toegangshaventje naar de sluis liep taps toe, daarom kreeg het pand op de kade een scheve wand. Dat het
gebouw bij de sluis oorspronkelijk en lange tijd een
kroeg herbergde (laatstelijk bekend als het café van
Kat) hoeft weinig verwondering te wekken. Het Zaanse
kroegenleven concentreerde zich traditioneel bij de
sluizen, de buurt bij de Kogersluis stond daardoor
zelfs bekend als de Drankbuurt. Hier waren natuurlijk
redenen voor: allereerst waren de sluizen de verzamelplaatsen voor de losse sjouwploegen. Bovendien konden
er voor de sluizen, in de periode dat er nog een intensief scheepvaartverkeer van en naar de molens in
het veld bestond, lange wachttijden bestaan. De schippers en hun knechten brachten deze tijd liever in een
warme kroeg achter een glas door dan op hun kleine
bootjes.
De tijden veranderden, en daarmee ook de status van
het pand. Van gewilde kroeg werd het een sta-in-deweg voor buurman Gerkens Cacao. Toen Gerkens van het
pand af wilde, zocht het bedrijf contact met Zaans
Schoon, met de bedoeling deze stichting de kans te
geven een bestemming voor het historische gebouw te
vinden. Dat heeft Zaans Schoon heel wat inspanningen
gekost. Het eerste plan, al in de jaren '60, om het
voormalige café naar het Openluchtmuseum in Arnhem
te verplaatsen strandde op financiële gronden. Ver-

volgens nam Zaans Schoon het pand op in een plan voor
het Koemancomplex te Zaandijk, waar het als museum
dienst zou moeten gaan doen. De plannen van Zaans
Schoon voor het Koemancomplex konden echter geen doorgang vinden. Het volgende idee was om het pand te verplaatsen naar het Herman Gorterplan te Wormerveer.
Maar ook dat ketste af: niemand bleek bereid veel geld
te investeren voor de herbouw van het pand op die
drukke plek. Het vierde plan was om het gebouw te verplaatsen naar de Domineestuin. En dat lukte uiteindelijk.
Jan Piet Bloem: "Door de activiteiten van Zaans Schoon
wekte het café aan de Oostzijde steeds meer mijn interesse. Wij waren in die tijd juist de mogelijkheden
van het kopen van een eigen huis aan het onderzoeken.
We zijn toen eens gaan kijken aan de Oostzijde en toen
sprong de vonk over, toen konden we niet meer terug."
De beslissing om het te doen werd snel en makkelijk
genomen, daarna volgden de moeilijkheden. Dat gold
niet de contacten met de directie van Gerkens, die
verliepen voorspoedig. Moeilijker bleek het om subsidie Premie B voor de herbouw van het gebouw los te
krijgen. Jan Piet moest er heel wat gesprekken voor
voeren, zowel met vertegenwoordigers van de provincie als met de gemeente. Vergeefs, zo leek het. Zoals
Jan Piet vertelt had hij eigenlijk de hoop op subsidie al opgegeven toen onverwacht het bericht van honorering van het verzoek toch nog binnenkwam. "Je
kan wel raden hoe de stemming was," zegt hij.
In het voorjaar van 1983 begon hij met het slopen.
Elk plankje werd genummerd, stukken die bij elkaar
hoorden werden samen gebonden, het-gehele pand werd
stukje bij beetje in een loods opgeslagen. Er werd
snel gewerkt; in augustus van datzelfde jaar was het
volledige pand gesloopt. Eén van de leukste perioden
van de complete operatie lag toen achter de_ rug.
Het café aan de Oostzijde was in meerdere opzichten
een opvallend pand. Het was één van de eerste Zaanse
panden die werden gebouwd zonder korbelen. Jan Piet:
Juist door zijn constructie is het pand zo bijzonder.
We schatten dat het werd gebouwd rond 1680-1700; dat
kan ik niet hard maken, maar de stijlkenmerken wijzen
daarop. Het is gebouwd als een tweebeukig huis; in
het woondeel zat een reder die het café verpachtte.
De reder had een aparte ingang naar zijn huis. Het
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woongedeelte had ook veel hogere vloeren dan het café.
De hogere vloeren zaten aan de Zaankant. Dat is verklaarbaar: de Oostzijde was de arme kant van Zaandam,
daarom was de sier alleen naar de westkant toe. De
panden aan de Westzijde hebben meestal aan twee kanten
siergevels, de panden aan de Oostzijde alleen aan de
westkant. Dit pand had aan de Oostzijde een getrapte
weeg, dat was het goedkoopste."
"Tijdens het slopen kwamen we heel wat tegen; we vonden de oorspronkelijke stookplaatsen op de begane
grond en op de eerste verdieping (waar het kantoor
van de koopman was), en op een weggewerkt plafond
vonden we de oude kleur, paarse dodekop. Die kleur
hebben wij nu ook met het inrichten gebruikt."
Door het mengen met wit kon men met deze "dodekop" verschillende tinten paars maken tot het bekende "appelbloesem" toe. Voor de kenner: dodekop is een kunstmatig
verkregen yzeroxide dat sinds ca. 1550 hier is geïntroduceerd.
Een ander opmerkelijk detail aan het pand zijn de ovale gaten die boven reikhoogte in de gevel zijn aangebracht. Jan Piet meent een verklaring voor de aanwezigheid van deze kleine raampjes te hebben gevonden:
"Als de mensen 's nachts naar bed gingen, dan sloten
zij de luiken. De kamer werd dan alleen verlicht door
een kaars. Als zij 's morgens wakker werden dan waren
de kaarsen natuurlijk uit. Dankzij die gaten hadden
zij dan toch wat licht in de kamer."
Na het slopen kwam het herbouwen. Het heiwerk en de
restauratie en opbouw van het skelet werden aanbesteed,
de hele binnen- en buitenbetimmering deed Jan Piet zelf.
Of zelf...Met nadruk zegt hij: "We hebben ontzettend
veel hulp gehad van vrienden, ouders en schoonouders.
Dat was echt geweldig."
In maart 1985 was al het belangrijke werk klaar en verhuisde het gezin Bloem naar de Domineestuin. En nu?
"Ik moet nog een paar latjes vastzetten," zegt Jan Piet.
"Maar dat zal wel altijd zo blijven..."

EEN BESCHILDERDE SLEE
Op deze slee is ter herinnering geschilderd in 1842
Claes Arisz Caeskoper 21 - 12 - 1650
26 - 03 - 1729
Het wapen van de familie Honig
Van deze Caeskoper weten wij dat hij op 18 augustus
169? samen met Czaar Peter in een,boeier aan het
zeilen was, maar veel leuker vind -ik de schaatstocht die hij met een stel andere Zaankanters maakte op 19 december 1676.
Hij maakte toen op 1 dag een schaatstocht naar 12

steden in Noordbolland, Zij 'vertrokken 's ochtends
om 4 uur uit Haarlem, vervolgens Amsterdam- WeespMaarden- Muiden- vla Pampus naar MonnickendamEdam- Purmerend- 1e stop in Oudendijk om 13,00 uurHoorn- Enkhuizen- Medemblik- Alkmaar.
De slee is bijzonder mooi geschilderd en he|. is de
moeite waard om even te kijken naar de schaatsende
man die geen ijsnuts op heeft maar een zeer fraaie
hoed,Verder moet u eens kijken naar het mooie rococo lijstje om de tekst.
J,C. de Jong

Wij bieden J hiervoor onze oprechte excuses aan!
De Redactie.

Door problemen tijdens de voorbereiding van dit (dikke!) nummer
van "ANNO" is de verschijningsdatum aanzienlijk vertraagd.
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