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ROND DE VUURHAARD

Korte ontwikkeling van de stookplaats tot de 17e eeuwse
schouw

Een der oudste en voor ons meest oorspronkelijke vuur-
haarden vinden we in het „lös-hoes" in Twente. i en ia).
De mensen en hun vee woonden in één niet gescheiden
ruimte welke verwarmd werd door een open vuur, dat werd
gestookt in een ondiepe kuil in een gedeelte stenen vloer
(2.g. heerdrake). Men stookte grote stammen of houtblokken
op haardijzers of takkenbossen, veenturven, heideplaggen
en gedroogde koemest, in een ijzeren vuurkorf. Boven het
vuur hing aan een haak of stang de pot te koken. De rook
kon zich vrij door de ruimte verspreiden en ontweek
slechts door de openingen in de wanden en de geveltoppen.
In het oude Friese schoutenrecht is omstreeks de i ze eeuw
sprake van een reekhol; in de vroeg middeleeuwse recht-
spraken ontmoeten we de namen rookgat, valdore en kist-
luik. De rookafvoer ging dus via een gat in het dak. Op oude
tekeningen uit Amsterdam en omgeving en van Friese
kaarten, zijn kistluiken of ook wel huiskisten, op het dak te
zien. Dit waren afsluitbare kokers op de nok van het dak en
ze konden, al naar de wind was, worden opengezet. In
weidegebieden van Zuidholland, Utrecht en Friesland zijn
ze tegenwoordig nog aanwezig als ventilatiemogelijkheden
van de schuren. Op een schilderij van A. van Stalbent
(museum Boymans) en op verschillende etsen van Rem-
brandt ontdekken we ook deze rookluiken.
Ook de Marker huizen waren oorspronkelijk z.g. rook-
huizen, zonder zoldering of schoorsteen. Werd wel eens een
zoldering gemaakt, dan was daarin een vierkante opening
waardoor rook van het open vuur naar de vliering trok. In
beide gevallen verdween de rook door de „(rook-)kist". ia).
Omstreeks de laatste helft van de ne eeuw verplaatst men
de vuurhaard naar één der wanden, maar eerder al was men
op de gedachte gekomen om achter het centrale vuur, een
stenen wand of scherm aan te brengen.
Het verplaatsen van de haard leidde ook tot een oplossing
voor een betere rookafvoer, z.g. „rookvangen" en later het

rookkanaal. Zo ontstaat dan in de i ie eeuw het prototype
van de schouw. De vuurnis wordt dieper en de kap komt
meer naar voren. Rustte de kap eerst op uit de muur kragende
consoles, door het verder naar voren komen, moesten op
hun beurt deze consoles weer worden ondersteund door
stijlen of pilasters. In de 13 eeuw worden deze pilasters en
kraagstenen tot een geheel verwerkt en ontstaan de wangen.
Deze wangen zijn dus de „schorende stenen" van de kraag-
stenen, samengetrokken ontstaat dan het woord „schoor-
steen". De profielen worden verfijnd.
De volgende stap in de 146 eeuw, is het aanbrengen van een
lateibalk aan de voorzijde van de kap. Het voorvlak hiervan
wordt soms versierd met beeldhouwwerk. De achterwand
van de stookplaats wordt in de i6e eeuw met geperste
terra-cotta tegels (relief) bezet. (z.g. haardstenen.) Enkele
voorbeelden van genoemde vuurhaarden zijn getekend op
blad i.
In de 16e eeuw wijzigt ook de vorm van de boezem van
trechtervorm naar rechtopgaand en ook de versierings-
motieven kondigen de inleiding van de renaisance aan. De
verfijnde motieven in de terra-cotta haardstenen worden nu
meer en meer beschermd door gegoten ijzeren haardplaten.
(blad. II)
Soms als de breedte van de vuurhaard te groot was om in
steen te overspannen, en ook in de eenvoudige woningen,
gebruikte men een zware eikenhouten balk. Deze gang
ontwikkelde het gebruik van de houten kappen in de 16e en
iye eeuwse schouwen.
In de 16e eeuw werden de houten rookvangen en trechters
echter verboden in verband met brandgevaar.
Het woord schouw, als zijnde een overdekte, wel of niet,
beklede stookplaats, is niet zo oud als de stookplaats zelf.
In het middel-nederlands komt het woord als zodanig niet
voor. Wel is er het werkwoord „scouden" en dit is ver-
moedelijk afgeleid van het franse: escauder (= zengen, met
heet water begieten) en heeft op zijn beurt weer verwantschap
aan het latijnse: escaldare.



Tegels
In de laatste helft van de 16e eeuw begint men ook met het
betegelen van de schouw met polychrome tegels.
Hoewel in vele musea prachtige tegelverzamelingen zijn te
zien en ook in de literatuur de tegel-ontwikkeling nauw-
keurig is omschreven 3), is het in dit verband wel goed iets
van deze ontwikkeling en de toepassing m.b.t. de stook-
plaatsen, te vertellen.
Ongeveer tot en met de ie helft der iye eeuw zijn de tegels
herkenbaar aan hun vrij grote dikte, tot ca. 18 a 20 mm.,met
afmetingen van 132-147 mm. Ze zijn dan tamelijk hard
gebakken en van een ongelijkmatige, gelaagde structuur.
Op een grijs-witte ondergrond zijn, in z.g. spaartechniek,
de schilderingen aangebracht, nogal grof en in meerdere
kleuren of blauw.
De motieven zijn ornamenten, ontleend aan Perzische,
Italiaanse en Spaanse voorbeelden, welke langzaamaan een
Nederlands karakter krijgen.
In de eerste helft van de i ye eeuw worden de tegels dunner
(12-18 mm.) en kleiner (130-137 mm.) en de schilderwijze
gaat over van spaartechniek op directe schildering. De
motieven, nog polychroom maar ook in één kleur: blauw,
zijn minder ornamentaal en worden losgemaakt van de
hoekfiguur, die in hoofdzaak een afbeelding is van de Bour-
gondische lelie.
Naast het (Chinese) wan-li ornament, zijn er nu specifiek
Hollandse motieven: schepen, bloemen, met en zonder
vazen, landschap j es. ledere tegel is een schilderijtje op zich
zelf.
In de 18e eeuw, en tot de helft van de 196 eeuw zijn de
maten nog wat kleiner geworden: dikte 14-6 mm., afmeting
120-130 mm. De paarse kleur komt in gebruik, soms in
combinatie met blauw, en aanvankelijk tamelijk flets.
De voorstellingen zijn bijbelverhalen en arcadische land-
schappen, in cirkels gevat; later in veelhoeken of zonder
omranding. In het laatst van deze periode is er een zwakke
opbloei van het ornamentale motief.
De in de Zaanstreek toegepaste tegels werden ingevoerd uit
omliggende gebieden. Tegelbakkerijen vond men in o.m.
Delft, Haarlem, Hoorn, Purmerend, Friesland. Dat het
tegelschilderen hier een volkskunst zou zijn geweest, is
aan twijfel onderhevig, vanwege het feit, dat hier geen tegel-
bakkerijen zijn geweest. Dat eens een enkeling hier deze
kunst beoefende, behoort wel tot de mogelijkheden, (zie
tegelvoorbeelden op blad III).

Haardplaten
De haardplaat, welke aanvankelijk de haardstenen en later
de tegels tegen hitte en roet beschermde, komt reeds vanaf
de Middeleeuwen in velerlei vorm en versiering voor. Ze
zullen oorspronkelijk gemaakt zijn op plaatsen waar niet
alleen ijzer werd gevonden, maar waar ook een zandsoort
aanwezig was, die gebruikt kon worden voor het maken
van de gietvorm.
Dit was dan in Duitsland langs de Rijn. En op vele af-
beeldingen op oude haardplaten zijn specifiek Duitse
(Beierse) versieringsmotieven nog wel aan te wijzen. Jaar-
tallen op haardplaten brengen wel eens wat verwarring,
omdat de toegepaste stijl niet bij het jaartal klopt. Dit vindt
zijn oorzaak in het feit, dat een gieterij soms vrij lang een-
zelfde gietvorm gebruikte en het jaartal naar believen aan-
paste.

De voorstellingen zijn veelal gebaseerd op de bijbel, later
toen ook elders de platen werden gemaakt, werden de ver-
sieringen meer aangepast en ontstonden voorstellingen van
(beroemde) personen of familiewapens. 4).
Ook stelde men in de i je eeuw kachels samen van gegoten
ijzeren platen. De vier wandplaten worden d.m.v. vleugel-
schroeven aan de hoekstijlen bevestigd en rusten op een ge-
smeed ijzeren onderwerk. De bovenplaat, soms van koper, is
op de hoeken bevestigd. 4).

De Schouw
De 176 eeuwse schouw in de vorm zoals er nog enkele in de
Zaanstreek aanwezig zijn, is eenvoudig in zijn soort, maar
daarom niet minder mooi om te zien. 5). (blad II).
Rondom de vuurplaat, op gelijke hoogte met de vloer, ligt
een omranding van natuursteen-tegels, hardsteen of zand-
steen of beide om en om. Wanneer de vloer belegd is met
plavuizen (keuken), dan lopen deze ook wel door tot aan de
vuurplaat. Het feit dat dan eveneens natuursteen is toe-
gepast, kan wijzen op een reparatie, daar de geglazuurde
plavuizen rond de haardplaat wel het eerst versleten zullen
zijn geweest. De betegelde achterwand vertoont slechts een
ondiepe nis, de rookgang, waarin de haardplaat werd inge-
tegeld.
Onder in de kap van de schouw was soms een apparaat aan-
gebracht om de trek te bevorderen; eigenlijk een schoor-
steen in het klein en afsluitbaar d.m.v. een klep of schuif en
van binnen bekleed met blik. 6).
Deze trekregelaars, die „smuigers" werden genoemd,
waren aan strenge keuren onderworpen. Eén er van luidde
als volgt:
„Item sal niemand sig vervorderen omme te maken of te
stellen en houden eenige, houte smuigers in de schoor-
stenen" (keur anno 1732, archief van Krommenie). Wanneer
de schouw open bleef, trachtte men trekverbetering te
maken door het vernauwen van de rookgang. Dit gebeurde
door het metselen van gewelfjes. Deze rusten, evenals de
voor- en zij wangen van de kapboezem, op een eikenhouten
balkstelsel, dat op zijn beurt weer is opgehangen aan een ver-
diepingsbalk.
Een dergelijke schouw bevindt zich in het voormalige huis
Jagerspad in de Zaanse Schans. De gewelf)es zijn betegeld.
In het inwendige van de eigenlijke schoorsteen bevindt zich
een klein pannendakje, dat er voor zorgde, dat bij inregenen
de in de schoorsteen te roken hangende hammen en worsten,
droog bleven, (zie fig. op blad II).
De balken werden omtimmerd met een fraaie kroonlijst,
voorzien van groeven aan de bovenzijde voor het kunnen
opstellen van fraaie borden. Wanneer de boezem van hout
was gemaakt, met omtimmering van geprofileerd lijstwerk,
werd deze vaak voorzien van een schilderstuk, 6) op hout of
linnen, „schoorsteenstuk" geheten. (26 helft 176 en i8e
eeuw).
Intussen treedt een wijziging in de bouw van de stook-
plaatsen op en wel verband houdend met de meer in gebruik
komende brandstof, steenkool.
Was eerder de vuurhaard even hoog of zelfs hoger dan de
kap, in de ie helft van de i8e eeuw wordt de stookplaats
lager.
Hierdoor krijgt men dan de veel slankere vorm van de
schoorsteen te zien, en dit leidt tevens tot een andere ver-
siering. De lage diepe haard, met marmer omlijstingen,
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sierlijk gebogen; pilasters worden weer toegepast en ver-
sieringen in reliëfs met kelken en schelpvormen.
De hogere boezem, wanneer deze niet wordt gedekt door
een schilderstuk, krijgt ook een meer uitgerekte versiering;
soms alleen een hoge spiegel, soms een spiegel en daarboven
een schilderstuk; later een in marmer of stuc uitgevoerd
relief, verband houdend met de omringende wandbe-
timmering. Van deze waardevolle, sterk op de heersende
Franse stijlinvloeden geïnspireerde stookplaatsen, zijn in de
Zaanstreek verschillende exemplaren te vinden (o.a. Raad-
huis Zaandijk).

De Smuiger
Echter vraagt een zeer bijzondere schoorsteenvorm, zich
ook in het begin van de 18e eeuw ontwikkelend, in Noord-
holland en speciaal in de Zaanstreek, onze aandacht, en wel
de smuiger. (zie tekening op blad IV.)
Bij de beschrijving van de schouw ontmoetten we al het
woord „smuigers" en wat daar mee bedoeld werd. Al in
1644 wordt echter in een officieel papier van Westzaan
gesproken over smuigers inplaats van schoorstenen. En
naderhand, ook thans nog, bedoelen we met een smuiger,
dat gedeelte van de stookplaats binnenshuis, wat we in het
vertrek zien, met geheel betegelde boezem en voorkant. 7).
De vraag hoe de smuiger zich heeft ontwikkeld, of deze
ontwikkeling via de schouw is gegaan en in welk tijdsbestek
een en ander heeft plaatsgehad is vrij moeilijk te beant-
woorden. Er zijn te weinig aanknopingspunten gevonden
om hierover een beslissende uitspraak te doen. Wanneer we
echter de gevonden gegevens verwerken, zou deze ont-
wikkeling als volgt kunnen worden gezien: de reeds ge-
noemde trekbevorderende smuiger in de schouw, liet men,
i.v.m. het in de 18e eeuw gebruikelijke verlagen van de vuur-
haard, tot onder de kroonlijst uitkomen en op een boezem-
ijzer rusten. Hierdoor ontstond een, in doorsnede, lang-
werpig rookkanaal, waarvan de voor en zijkanten en de
afgeschuinde hoeken werden bezet met tegels. Er zijn hier-
van nog 2 voorbeelden aanwezig, waarvan te noemen is de
schouw van perceel Hoogendijk 62 (parterre).
De volgende stap is dan het weglaten van de kap en de
kroonlijst. Daar de gewoonte om zelf de „slacht" te roken
niet veranderde, bleef een wijd rookkanaal op de zolder
noodzakelijk. Dit houdt in, dat de ontstane opening rondom
de boezem, ter hoogte van de zoldervloer, moest worden
dichtgemaakt.
De praktische en tevens fraaie oplossing hiervan werd het
betegelde gewelf. Er zijn ook smuigers waaraan dit gewelf
ontbreekt, deels omdat het constructief niet te maken was,
maar ook werd het in de kleinere huizen wel weggelaten. In
deze gevallen is de verdieping-(zolder) vloer rondom de
boezem doorgetrokken. De smuigers hebben ook een die-
pere vuurnis gekregen dan de schouw, om een grotere rook-
vang te hebben.
Behalve in de Zaanstreek is het woord smuiger ook in
andere delen van het land in gebruik.
In Zuidholland kent men „het smuigertje" als een buiten
aan het huis gebouwde schoorsteen of die in een kleine aan-
bouw (kombof).
In Hindelopen heet de stookplaats van de zomerwoning
een „smoeger". In Groningen noemt men het roken (van
turf) „smoegen". En een bekend woordenboek geeft als
betekenis van het woord smuigertje: een kort pijpje.

In het interieur van de 18e eeuwse Zaanse huizen vinden we
dus de smuigers. Daar we ze, in iets afwijkende vorm, ook
hogerop in Noordholland aantreffen, kunnen we ze niet
specifiek Zaans, wel Noordhollands noemen. Buiten de
Zaanstreek: kortere boezem en andere betegeling. 8).
Ook in de Zaanstreek komen echter duidelijke verschillen
voor. Deels zijn deze verschillen te herkennen aan con-
structie-mogelij kheden. Zo bijvoorbeeld de plaats in de
woning. Normaal is de plaats van de smuiger tegen de
scheidingswand tussen voor- en achtervertrek, nagenoeg
loodrecht onder de nok en evenwijdig aan de balklaag; ze
kan dan enkel of dubbel zijn. (blad III a en b).
Veelal is bij een dubbele smuiger de mooie-kamerzijde ook
rijker betegeld dan de andere. Ook niet afwijkend is de
plaats aan een kopgevel van het huis, meestal voorkomend in
de kleinere woning, (blad III.c.) Hierbij zien we in de bui-
tenweeg een gedeelte metselwerk, dat het gevolg was van
een keur. (blad III.d). Dit metselwerk moest tenminste 4x4
voet in afmeting zijn. 9).
Een afwijkende plaats is bijvoorbeeld die aan een langsgevel;
hierbij gaat de schoorsteen niet door de nok naar buiten
(zie o.m. die van het huis van de molen „De Dood" in
Zaandijk. Was deze normaal geplaatst, dan zou de schoor-
steen door de stelling van de molen heengebouwd zijn). Ook
een andere dakvorm kon een andere plaats van de smuiger
in het gebouw tot gevolg hebben. Meestal komt dit voor in
grotere gebouwen (weeshuizen e.d.) met een schilddak. Een
andere vorm krijgt de smuiger ook, wanneer hij geplaatst
is aan de kopwand van het vertrek met een getoogd plafond.
De (gewelfde) kuif ontbreekt dan en de boezem is tegelijk
het begin van het schoorsteenkanaal. Een algemeen ver-
schil in vorm is ook de constructie van het z.g. „hoogje";
hierover later meer.

Andere serie verschillen
Een andere serie verschillen die we constateren, is veelal
van individuele of plaatselijke aard. Hetzij, dat de smaak van
de opdrachtgevers deze deden ontstaan, hetzij dat de
artistieke aanleg van de plaatselijke metselaar/tegelzetter
hieraan debet is, een feit is, dat de variatie groot was. Zelfs
thans, na het documenteren van de smuigers in de Zaan-
gemeenten, welk werk enkele jaren in beslag nam, blijkt dit
nog. Ook kan men per dorp of gemeente soms bepaalde
overeenkomsten aantreffen. De vraag is evenwel of dit alles
zo gesteld kan worden, omdat het aantal, dat we achterhaald
hebben, toch slechts een gedeelte is van wat er ooit aan
dergelijke stookplaatsen in de Zaanstreek heeft gestaan. Hoe
het zij, bepaald opvallend zijn in b.v. Zaandijk en Koog
aan de Zaan de kolomstellingen. Deze kolomstellingen wor-
den gevormd door een aantal tegels, terzijde van de eigenlijke
smuiger, waarvan de onderste (meestal z|) tegels, een zinne-
beeld van de hoop en de liefde voorstellen, daarboven een
aantal tegels in slingerranken met engeltjes en/of druiven-
trossen rondom een getorste kolom of pilaster, en eindigend
tegen de zoldering met een afbeelding van een kolombeëin-
diging. Soms is de kolomstelling gebruikt als uiterste rand
van de smuiger, meelopend met de gebogen kuif. Dit is
m.i. niet de goede plaats; ze behoort naast de smuiger recht
omhoog te gaan.
In Oostzaan valt het op, dat de kleur van de tegels en die
van de randen niet dezelfde zijn. Zijn de tegels blauw, dan
zijn de randen paars, of omgekeerd. Zijn over het algemeen
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de tegels met bijbelse voorstellingen (of landschappen)
favoriet geweest - in Wormer,Westzaan en Wormerveer trof
ik ook witte smuigers met blauwe of paarse randen en een
tableau; zoals ze elders in Noordholland veelal te zien zijn.
Een enkele zo aangekleed in Zaandam en Koog aan de Zaan
De tableaux zijn dan veelal een hond en een kat naast de
vuurnis (dieren, die vroeger blijkbaar ook graag bij het
vuur lagen); in de boezem een vogelkooi, of bloemenvaas,
doch ook wel voorstellingen, die betrekking hadden op het
bedrijf van de bewoner (o.m. molenbouw, kaasdragers,
boerderij)
De toepassing vooral van de tegels met bijbelse voor-
stellingen, niet alleen hier, maar overal in het land, doet
vermoeden, dat de Zaankanter in de i8e eeuw wat het
godsdienstige leven betrof, meer bij het landelijk gemiddelde
lag dan tegenwoordig.
Aan de hand van een tekening (blad IV) zullen we de con-
structie van een smuiger nagaan.
Over de ingeheide „slieten", korte dunne stammetjes, waar-
mee men bij de bouw van een schoorsteen bepaald niet
zuinig was met het aantal, werd een brede houten voetplaat
gelegd, waarop men begon te metselen, in i^ steens muur-
dikte. Enkele lagen omhoog begon de aanzet van een (half)
gewelf] e, dat tegen een der beganegrond-balken rustte. Het
aangeraseerde gewelf bood gelegenheid om de gegoten
ijzeren vuurplaat, dikte ca. 15-20 mm., in kalkspecie en op
schelpen gelegd, te dragen. In de aanrasering, onder het
vierkante asgat in de plaat, werd een bak uitgespaard. Wilde
men het erg mooi maken, dan werd de bodem hiervan met
enkele plavuizen belegd en de wandjes met witte tegels be-
zet: dit was de z.g. kuil of kolk, waar de as in werd opge-
vangen of tijdens de nacht het vuur bewaard. In dezelfde
keur als genoemd bij de smuigers in de schouw (anno 1732,
archief van Krommenie) is het verboden om: „enige houte
kolke in de haertsteden onder de ijzers of vuerplaatsen" te
maken. 10).
Rondom de vuurplaat, die tevens een pracht voetenwarmer
was, vinden we ook weer een natuurstenen omranding, later
ook wel in marmertegels uitgevoerd. Bij het opmetselen van
de vuurnis en verdere opbouw werd terdege rekening ge-
houden met de aan te brengen betegeling. Hoewel niet
gesproken kan worden van een bepaalde uniformiteit of
grootte, kunnen we als gemiddelde wel ongeveer aannemen,
wat de tekening laat zien. De vuurnis werd over het alge-
meen van ornamenttegels voorzien en er werd met even
aantallen gewerkt. Immers 4, of nog beter 16 tegels vormden
een complete figuur. Deze tegels werden beschermd door de
reeds genoemde haardplaten. Ik neem aan, dat bij de
vroegste exemplaren, deze haardplaten, evenals veelal bij de
schouw gebeurde, werden ingetegeld. Later plaatste men ze
er los voor. De zijkanten van de vuurnis waren ook geheel
of gedeeltelijk bezet met een plaatje natuursteen. Ook paste
men in de i8e eeuw de donkere gemarmerde tegels toe,
terwijl eind van deze eeuw en begin 196 eeuw de z.g. schild-
padtegels hiervoor werden gebruikt.

In winter- en zomertijd
Over het gebruik van de smuiger in winter- en zomertijd zijn
verschillende beschrijvingen te vinden en tevens over de er
bijbehorende gebruiksvoorwerpen ir).
De boezem, een betegelde gemetselde klamp, wordt onder-
steund door het in de muur ingemetselde boezemhout of

-ijzer, (bij de dubbele smuiger vormen deze 2 één geheel.)
De (eiken)houten. boezemsteun moest met metaal worden
bekleed en men nam hiervoor dun bladkoper, dat steeds
glimmend gepoetst werd gehouden. De ijzers waren veelal
niet bekleed. Ter weerszijden van de boezem vinden we het
„hoogje" (hoogie) en dit komt in 2 vormen voor (blad III.e.
en f.). Bij fig. e zien we een kwartrond plaatje, ingewerkt in
de hoek. Soms is het van marmer, ook wel van het zelfde
gebakken aardewerk als de tegels en op de zelfde wijze be-
schilderd. Het zijvlak naast de boezem is hier een doorgaand
vlak. Bij fig. f springt de vleugel naast de vuurnis (meestal
i tegel) naar voren en ontstaat er ter hoogte van het boe-
zemijzer een plateautje, dat afgedekt wordt door een ge-
profileerd houten of marmer dekstuk. Het vóórkomen van
deze beide vormen is naar mijn mening minder een kwestie
ouderdom dan van smaak. De tweede (fig. f) is een duurdere
oplossing.
Het hoogje was de plaats waar vaders kalken pijp en tabaks-
pot een vaste plaats hadden aan de ene kant, en waarop aan
de andere kant de bijbel lag, al dan niet in gezelschap van de
pennevruchten van „vader Cats".
De zijvlakken gaan over in de kuif, een tegen geraveelde
balken rustend 2e gewelf, waar als het ware de boezem
doorheen schiet. In feite is dit ook zo, want de aanrasering
van dit gewelf vormt ter hoogte van de verdiepingsvloer
een met plavuizen belegd vloertje, waar de voor wand van
de boezem bovenuit steekt.
Op zijn beurt steunt de boezem weer het ter plaatse onder-
broken gewelf, hetgeen de iets gebogen voorkant van de
boezem zou kunnen verklaren.
De zijkanten zijn open en het rookgat wordt afgedekt door
een rijtje van 3-4 dakpannen, om het inregenen te voor-
komen niet alleen, maar ook om de ontwijkende rook te
leiden langs de alweer in de schoorsteen te roken hangende
hammen en worsten. In tegenstelling met de plaats in
de schouw, hangen deze dus niet droog (vgl. blad II). Op
het plavuizen vloertje bracht men een laagje zaagsel aan.
Hoewel de rookschoorstenen, gemetseld in J steens werk,
een flinke omvang hadden, ook tot buitendaks, waren het
toch droge kanalen. Dit werk bereikt door langs de 4 binnen-
wanden aangebrachte loden gootjes, ongeveer ter hoogte
van de nok. Het langs de wanden naar beneden lopende
water werd hierin keurig opgevangen en via de door de z.g.
kropgaatjes gevoerde gootjes, afgevoerd op de pannen
(blad III. g.). Dit is een kenmerk van een oude schoorsteen.
Eveneens typerend is de hoogte van de schoorstenen in de
Zaanse houtbouw; de hoogte boven de nok moest ten-
minste 6 voeten (± J8o cm.) bedragen. Een flinke hoogte,
die overigens in de verhouding in het silhouet van een
Zaans huis bijzonder goed past. De beëindiging van de
schoorsteenkanalen is variërend en gemaakt door uit-
kragingen uit het metselwerk.
Het is opmerkelijk dat het schoorsteenkanaal bovendaks
bij een dubbele smuiger (schouw) nagenoeg dezelfde
wijdte heeft als bij een enkele stookplaats. De scheidings-
muur van de beide schoorsteenkanalen eindigt zowel boven-
aan, als ook op een lagere hoogte, tot wel onder de afdek-
pannen van de boezems.
Een bepaalde regel voor deze hoogte heb ik niet kunnen
ontdekken, tenzij het te maken heeft gehad met dubbel-
be woning (twee woningen onder één kap). Het tegel werk
aan de smuigers werd met bijzonder veel zorg uitgevoerd.
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De tegels werden, na eerst al op maat te zijn gesorteerd, pas
aan elkaar geslepen, op de hoeken in verstek, en daarna
zonder voeg gezet.
De opmerking, die ik eens gelezen heb, als zouden er per dag
slechts een tiental zijn gezet, lijkt me gezien het resultaat,
niet eens overdreven.
Het geheel, dat ze aan een smuiger vormen, maar ook de
tegels op zichzelf, zijn altijd een bijzondere belevenis om te
zien. De bijbelse voorstellingen zijn niet in volgorde naar de
bijbelverhalen geplaatst, maar geheel willekeurig en men
ziet eenzelfde uitbeelding soms meerdere malen in dezelfde
smuiger verwerkt.

De laatste ontwikkelingen
Na de 18e eeuw zijn er geen smuigers meer gemaakt. In de
laatste helft van deze eeuw verschijnen de meer rechtlijnige,
strakkere schoorsteenmantels. Ze waren gewoonlijk nog van
marmer en ingericht voor het stoken van steenkool.
Tegen de hoge schoorsteenboezem was een spiegel inge-
werkt, als onderdeel van de betimmering opgenomen. Alles
zeer symetrisch en de kamers: behangen met beschilderd
doek.
In de 196 eeuw komt de verdere ontwikkeling van de kachels,
verband houdend met technische vooruitgangen.
Zo verschijnen de Brabantse platte buis, de Terschellinger
platte pijp, de kolomkachels, de weverkacheltjes in het Gooi,
de Friese spaar kachels.
De schoorsteenmantels raakten hierdoor hun overwegende
plaats kwijt en kwamen in verval. Het rijke marmer werd
vervangen door gemarmerd hout, daarna door een ongeschil-
derde mooie houtsoort en ten slotte door, overigens nog
steeds met snijwerk bezette, geschilderde houten mantels.
Ook de gestucadoorde schoorsteennissen, zoals te zien in de
oostelijke kamer van Hoogstraat 41 (thans Zaanse Schans)
en het fraaie exemplaar in de Zaankamer van het Zaanlands
museum, werden wel toegepast als omlijsting voor de
verwarmingsbron, (blad I. d.)
De tweede helft van de 196 eeuw geeft, na een jarenlange
afwezigheid, nog even een opleving te zien van de open
vuren in de kamers,
De kamers en de haarden werden ingericht volgens een of
andere historische stijl, compleet met vuurkorf en al.
Het zou tot het begin van onze eeuw duren voor men zich
ging zetten aan het maken van dingen die, aangepast aan de
technische mogelijkheden, een eigentijds karakter moesten
dragen.
De verdere ontwikkeling van de kachels resulteert dan via
vulkachels naar de ons welbekende haardkachels en haarden,
terwijl de resultaten van het gevecht om de eerste plaats
tussen olie- en gasverwarming nog in het verschiet liggen.

S. de Jong

1) Los hoes „groot Bavel" te Enschede i.a). In het openluchtmuseum
te Arnhem.

2) Voorbeelden van i6e eeuwse stookplaatsen: de hoeve „De Kruis-
stee" in Usquert, prov. Groningen; in het huis van Maarten van
Rossum te Zaltbommel; in de oude raadzaal te Kampen en in de
Chirurgijnskamer in Enkhuizen.

3) O.a. „Tegels" door Dingeman Korff; uitg. v. Dishoeck, Bussum en
„De Hollandse Tegel" door IJsbrand Kok; uitg. Heemschut-
serie, deel 67.

4) In het Rijksmuseum is een aantal van deze haardplaten en kachel-
wanden aanwezig.

s) No. 9. Orgaan van de „Vrienden van de Zaanse Schans".
6) Diaconie en Weeshuis, Zuideinde 36, Oostzaan, nog gedeeltelijk

aanwezig.
7) Vgl. Boekenoogen: De Zaanse Volkstaal.
8) Aanwezig in boerderij uit Zuid-Scharwoude in het openlucht-

museum.
9) Zaanlander i8-4-'Ó4: Oude brandweer-voorschriften van Koog

aan de Zaan door P. Oosterbaan
10) Vgl. Boekenoogen: De Zaanse Volkstaal.
ai) O.a. „Oud Zaans molenleven" door P. Boorsma (1932).

Artikelen van J. Honig Jzn.: „ Van over 't IJ", in De Oude Tijd,
jaargang 1869 en 1870.

ONZE JAARVERGADERING

De jaarvergadering was, evenals de vorige goed bezocht.
De secretaris kon melden dat het ledental tot 343 is ge-
stegen, de penningmeester: dat dit jaar ƒ 9.500,— aan de
Stichting kon worden overgemaakt. Besloten werd de con-
tributie te brengen op minstens ƒ 5,— per jaar, mede in
verband met de jaarlijkse premieplaat, welke dus ook in
januari zal worden verzonden. Voor hen voor wie
ƒ 5,— bezwaarlijk is, mag de contributie van ƒ 3,— per jaar
blijven gelden. In de verificatie commissie werden be-
noemd de heren Vooren en Ohlen.
De aftredende bestuursleden de heren Bouman en Huig,
bij acclamatie herkozen.
De voorzitter memoreerde nog de grote opkomst tijdens de
bezoekdagen bij het gereedkomen van de Haremakerij op
zaterdag en zondag 26 en 27 september. Achtereenvolgens
op verschillende tijdstippen waren er de Colleges van
B & W, raadsleden, vertegenwoordigers van de Zaanse
industrie, leden van onze vereniging en belangstellenden.
Deze laatsten vooral op zondag, toen het stralend weer was
en het op de Kalverringdijk, werkelijk zo druk was als in
de Kalverstraat te Amsterdam.
Personen die tevoren nog nimmer een kijkje hadden ge-
nomen, stonden versteld over de vorderingen; sceptici
werden geestdriftigen. Tientallen leden werden inge-
schreven.
Een watermolen werd ter beschikking gesteld. Er kwamen
giften van ƒ 5.000,— en ƒ 5 oo,—.
Het was een beste dag, ons streven stond in het midden
van de belangstelling, zo besloot de voorzitter.
De heer Jb. Schipper, die ziek was, had toch de tekst van
zijn rede ingezonden. De voorzitter las dus: „Iets over de
voorgeschiedenis van de Zaanse Schans". De belangstelling
en de instemming van de vergadering was duidelijk merk-
baar.
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GOED JAARS ENDJES

Voorheen bouwde men als men een goed
jaar in %aken had gehad weer een eindje
verder aan %jjn (houten) woning.
Zulk een verlengstuk noemde men een
„soed jaars endie"."o J J

* Sint Cathrijnepad 1-2 en Oostzijde 10
Deze twee panden waarover wij in onze nummers van
september en october 1964 reeds geschreven hebben zijn in
december op een zware wagen van het transportbedrijf
Stoof N.V. uit Breda naar de Schans vervoerd. Oostzijde 10
(voorheen meubelzaak Fa. Zegers) zal deel uitmaken van
het restaurant.

* De paden hebben namen
In ons groeiende dorpje hebben de twee paden nu namen
gekregen. Het zuidelijke pad, waar de Harenmakerij aan
staat zal heten: „Zonnewijzerspad", het noordelijke
„Zeilenmakerspad" genoemd naar het pad van die naam in
Westzaan, waaraan de zeilenmakerij heeft gestaan.
De naam Zonnewijzerspad herinnert aan de voormalige
benaming van het eerste deel van de Reigerstraat in
Zaandam.
De naam Kal verringdijk, voor het pad evenwijdig aan de
Zaan, blijft gehandhaafd.

* Smuigertegels voor het restaurant
De Stichting Zaanse Schans is een verzameling tegels rijker
geworden, geschonken door de N.V. Machinefabriek
P. M. Duyvis & Co. Deze tegels zijn afkomstig van een
smuiger van een reeds in 1912 afgebroken pand staande aan
het Hellingpad te Koog a/d Zaan. De voorwaarde is dat
deze tegels geplaatst zullen worden in het in aanbouw
zijnde restaurant.
Genoemde smuiger was bezet met 18e eeuwse tegels, voor-
zien van bijbelse voorstellingen met tekstaanduidingen,
alles in mangaan.

* Nu ook een correspondent in Westzaan
Voor de gemeente Westzaan zal als correspondent voor
onze vereniging optreden de heer D. Jongejans, J. J. Allan-
straat 292 aldaar. Deze heer is reeds enige maanden zeer
actief. Van harte welkom!

* Adressen van oud-Zaankanters
Naar aanleiding van onze vragen op de Jaarvergadering,
ontvingen wij van een dame-lid van onze vereniging een
flinke lijst met adressen. Deze was zo goed samengesteld,
dat wij na aanschrijving een flink aantal nieuwe leden
„buiten de Zaanstreek" konden inschrijven.

* Contact met Johannesburg
Ook buiten Nederland hebben wij reeds verscheidene
leden; thans ook één in Johannesburg. Dit, doordat wij in
„De Nederlandse Post" een bericht plaatsten. Het is de heer
R. K. Fraay, vroeger wonende te Oostzaan en thans reeds
51 jaar in Johannesburg. De begeleidende brief gaf blijk van
grote belangstelling voor ons streven.

* Frankrijk
Zelfs uit Frankrijk ontvingen wij aanmeldingen als lid. Wie
helpt ons aan nieuwe adressen van oud-Zaankanters?

* Foto's e.d. voor ons archief
Op de Jaarvergadering is besloten een verzameling aan te
leggen van de wordingsgeschiedenis van ons buurtje. Wij
roepen onze leden en andere belangstellenden op om foto-
materiaal of gekleurde platen beschikbaar te stellen. Foto's
liefst: minstens het formaat van een prentbriefkaart.

* Gireren van contributie
Het nieuwe verenigingsjaar is i october 1964 ingegaan.
Voor zover U het nog niet gedaan hebt: wilt U Uw con-
tributie gireren? Het bespaart U incasso-kosten en ons veel
extra moeite. U weet het: Postgiro 42940, Nutsspaarbank
Zaandam, boekje nr. 9343. Een reeds bedrukt girobiljet
vindt u bijgesloten.

* Dit is een dubbel-nummer van ons orgaan
Het is misschien iets voor vrienden of kennissen. Daarom
stellen wij het apart verkrijgbaar; de prijs is /i,—. Het
secretariaat zal gaarne bemiddeling verlenen. U kunt daar
ook nog de 4 laatst verschenen nummers bestellen. In beide
gevallen na toezending van ƒ 1,15 aan postzegels.

Druk: C. Huig N.V.


