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Verslag jaarvergadering 8 november 1982
In zijn openingswoord, dat maar tot een vijfentwintigtal mensen gericht kon worden, heet de voorzitter in het bijzonder mevr. M. A. Verkade, de heer en mevr. Ads. Bouman, de heren KL Woudt, K. Visser,
D. van Leeuwen en A.G. Brinkman welkom.
Nadat de notulen van de vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd zijn, komen enkele ingekomen stukken aan de orde. Het betreft
een schenking van f 2.500,-, die gedaan werd door de jubilerende firma K. Visser, alsmede een oproep van Kontakt Milieubeheer Zaanstreek tot medewerking in velerlei vorm. In Anno zal op deze oproep
uitgebreid teruggekomen worden.
De jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester worden zonder meer aanvaard. Onze financiële positie blijkt gunstig te zijn. Onze
belangrijkste posten zijn de afdracht en de druk- en verzendkosten van
Anno. Naast financiële ondersteuningsvereniging van twee stichtingen
zijn we ons aan het ontwikkelen als actieve vereniging. Gezien onze
plannen dienen we over voldoende gelden te beschikken. Uit die overweging menen we dit jaar maar f 10.000,- te mogen afdragen. De
heer Brinkman (voorzitter van de Stichting Zaanse Schans) betuigt
zijn erkentelijkheid voor de geldelijke steun en zegt dat de Stichting
- gezien het afgerond zijn van de Schans - zich kan verenigen met de
gezichtsveldverruiming van onze vereniging.
Tijdens de bestuursverkiezing worden de heren Benjamin en Betlem
herkozen. De heer Buys treedt af en wordt opgevolgd door de heer
R. Brinkman. Desondanks blijft het een mannenclubje, alhoewel . . .
mevr. Mary Kat gaat als toekomstig bestuurslid met het bestuur meedraaien.
Het kascommissielid, de heer De Vries, wordt opgevolgd door de heer
H.A. Brinkman. De nieuwe commissie tot nazien der boeken bestaat
nu uit de heren Stolp en Brinkman.
Ten aanzien van de vragen: wat zijn we?; wat willen we?; hoe doen wc
het?, de volgende zienswijze. Primair waren wij een club, gericht op de
Schans en de steunverlening daaraan, waarin het blad Anno een

belangrijke functie had. Wat willen we voor club zijn in het veld van
andere verenigingen en stichtingen? We willen een duidelijke functie
vervullen met betrekking tot publiciteit en kennisoverdracht (via publicaties, excursies, lezingen, tentoonstellingen, maar ook samenwerking met andere organisaties). Om dit gestalte te geven dienen de
leden zich te ontpoppen als actieve leden, die hierbij het bestuur behulpzaam zijn. Anno dient een forum te worden voor aanverwante
organisaties. De drukkosten zullen echter beduidend lager dienen te
worden. Contacten tussen bewoners van Zaanse huizen zullen ontwikkeld moeten worden. Het organiseren van een fietsdag, wandeltochten
en exposities moet het kijken naar het Zaanse streekeigene stimuleren.
Er moet een project komen speciaal gericht op de ontwikkeling van de
interesse van de schooljeugd voor het Zaanse huis. Voor de uitwerking
van deze plannen hebben we echter wel de steun en de behulpzaamheid en de inventiviteit van de leden nodig.
Uit de vergadering wordt gesuggereerd, dat ledcnwerving via een folder niet effectief genoeg is. De vereniging zou door middel van een
kolom in een of ander tijdschrift meer bekendheid moeten krijgen.
Op de vraag of wij aspirant huizenkopers een geldelijk ruggesteuntje
willen verlenen, wordt geantwoord dat wij daarvoor een veel te kleine
groep zijn en dat dit meer op het terrein van Zaans Schoon en Frans
Mars zou liggen. De heer Van Leeuwen van Zaans Schoon stelt dienaangaande voor een restauratiefondsje te vormen, waaruit kleine ondersteuningen mogelijk zijn.
Na het huishoudelijk gedeelte van de avond is het woord aan de heer
Klaas Woudt, om over de Zaanse volkstaal te spreken. Helaas was de
hem toebemeten tijd wel aan de zeer krappe kant.
Aanvulling op de notulen van de vorige jaarvergadering. De heer Ads.
Bouman is op 20 januari 1982 door het stichtingsbestuur van de Zaanse Schans in speciale vergadering ten afscheid ontvangen.

Hoogstraat 6-8 te Koog aan de Zaan
Verslag van een restauratie - II
In het vorige nummer van Anno lieten wij u kennismaken met het restauratieprojekt Hoogstraat 6-8 te Koog aan de Zaan. Het jaar 1981
stond in het teken van het constructief herstel. In de winter van 1981/
1982 moest het werk enige maanden worden stilgelegd vanwege de
barre weersomstandigheden.
In maart 1982 was het dan zover dat de volgende grote klus ter hand
kon worden genomen: het vernieuwen van de balklaag van de begane
grond. Centraal stond hierbij de kolossale schoorsteenfundering in het
midden van Hoogstraat 8. De oude, fraai-getoogde fundering bleek helaas goeddeels ingestort. Na rijp beraad werd ervoor gekozen de oude
constructie te vervangen door een nieuwe. De schoorsteenraveling in
de balklaag op de eerste verdieping recht boven deze fundering werd
vernieuwd met oud grenenhout en de verdiepingsvloer om het gat
werd met zware vlocrdelen aangeheeld.

De oude vloer op de begane grond mei de onderliggende balklaag
werd verwijderd en de fundering aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Een groot aantal stenen poeren moest worden vernieuwd.
Van de grond onder het huis werd een laag van ca. 30 centimeter afgegraven. In twee dagen tijd werd meer dan 40 m3 vuile grond van onder
het huis verwijderd, waarna de metselaar waar nodig poeren herstelde
en bijplaatste. De grond werd afgedekt met een schone laag zand.
Daarna kon de nieuwe balklaag worden gelegd.
Vervolgens was de voorgevel van no. 8 aan de beurt. Deze zou weer
een stenen ondergevel krijgen, ongeveer zoals deze er blijkens foto's
uit de vorige eeuw had uitgezien. Er werd een noodschutting achter de
oude voorgevel geplaatst en de onderpui met de grote winkelruiten
werd verwijderd. Dat bleek een buitengewoon zwaar karwei. Er moesten een luchthamer en een compressor aan te pas komen om het keiharde oude metselwerk te verwijderen. Nadat een zwaar strijkspant
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van zo'n 9 meter was aangebracht op de scheiding van onder- en

aan de kappen: met een legertje van 14 mensen werden in twee week-

bovengevel kon met het stellen van de kozijnen worden begonnen.
Meer dan 2.700 oude stenen werden aangevoerd om in de volgende

ends de meer dan 7.000 blauw-geglazuurde en rode pannen terugge-

twee weken te worden verwerkt tot de gevel die ruim eenjaar tevoren
op de tekentafel was ontworpen. Hoe verrassend was het om steen

voor steen te zien groeien waar je zo lang naar uitgekeken hebt: de
deur in het midden, geflankeerd door fraaie, empire ramen en afgedekt met een rijk bewerkte kroonlijst die de ondergevel van de bovengevel scheidt. De deur werd versierd met bestaande, oude ornamenten

en zal in de toekomst worden bekroond met een gesneden bovenlicht
vol strikken en guirlandes.
Had Hoogstraat no. 8 hiermee een ingrijpende verbetering ondergaan,

met het pakhuis op no. 6 waren de vooruitzichten minder rooskleurig.
In de loop der tijd waren uit het huis de hanebalken weggesloopt,
evenals een aantal staanders, die kennelijk in de weg hadden gezeten.
Hierdoor was het constructieve verband uit het huis geraakt, met alle
gevolgen van dien. De constructie bleek dermate aangetast dat tot
demontage van het huis moest worden overgegaan. De jukken konden
grotendeels opnieuw worden gebruikt maar de kapconstructie moest
geheel worden vernieuwd. Balk voor balk groeide uit het gammele geheel weer een hecht bouwwerk, samengesteld uit eerste-klas grenenhout en volgens de oorspronkelijke bouwwijze opgezet. Zowel de
hanebalken als de staanders werden weer teruggebracht. Het huis kan
er weer eeuwen tegen.
Een probleem bij no. 6 vormde de kelder, die al die tijd vol water had
gestaan. Na het leegpompen konden de lekken worden opgespoord en
werd een plan de campagne opgemaakt om het geheel waterdicht te
krijgen. Er zat niets anders op: de kelder moest tot de vloer worden
gesloopt en opnieuw worden opgemetseld, een zwaar en tijdrovend
karwei. Op de bodem troffen we bijzondere, geel-geglazuurde plavuizen aan die na een flinke borstelbeurt weer een heldergele aanblik
boden.
Eang werd er nagedacht over de vorm die de topgevel van no. 8 zou
krijgen. Bij de empire ondergevel zou een tuitgevel zeer goed passen.
Toch werd gekozen voor herstel van de gevel zoals die er de laatste
eeuw heeft uitgezien. Met een al ingrijpend veranderde ondergevel zou
het huis met een volkomen andere top nauwelijks meer het 'oude huis
van vroeger' zijn. Er werden nieuwe windveren en waterborden gemaakt volgens bestaand model en een nieuwe makelaar. De oude, vrij
kleine makelaar van no. 8 zal worden hersteld en krijgt een plaats op
de topgevel van no. 6. In hoog tempo werd nu de voorgevel van no. 8
afgemaakt en in de verf gezet. Weer een deel gereed.
Nu beide huizen weer 'op poten' stonden kon worden doorgewerkt

legd op de beide daken en werden de nokvorsten gemetseld.
Vervolgens startte een hele nieuwe en bijzonder opwekkende fase in
de bouw: het sluiten van de buitenwanden. Drie grote wandvlakken
zouden worden bezet met een getrapte weeg. Omwille van de prijs
werd niet gekozen voor het uithakken van de staanders maar voor het
plaatsen van wiggen waardoor het 'potdeksel'-effekt op goedkopere
manier werd bereikt. Vervolgens werden de delen 'genaaid' en geschilderd. In rap tempo verscheen de ene wand na de andere in het zicht,
compleet met de oude kozijnen, veelal op de oorspronkelijke plaats.
Dat gaf de burger moed; het huis kreeg weer zijn oude, herkenbare
contouren.
Tijdens deze fase werden steigers opgebouwd en afgebroken, steeds
voor een nieuwe gevel. Was het opbouwen en afbreken de eerste keer
een kwestie van puzzelen en passen, allengs werd het een routinekwestie die in minder dan twee uur kon worden geklaard.
Het streven was erop gericht het huis wind- en waterdicht te krijgen

voor de najaarsbuien. Dat betekende dat elk weekend moest worden

doorgewerkt om het slechte weer voor te blijven. Eigenaar en aannemer vormden een hecht team, volledig geconcentreerd op dat éne
doel: het huis moet dicht. En eind oktober was het dan zover: de laat-

ste deel ging tegen de gevel, het huis stond rondom in een eerste beschermende laag verf, daar waar nodig werden de raamkozijnen met
plastic gedicht.
Pas toen de gevels gesloten waren kon worden begonnen met het leggen van de vloeren op de nieuwe balklaag. Het vloerhout zou immers

drijfnat zijn geworden wanneer het zou zijn gelegd voordat de gevels
er in zaten. Het was een sensatie om deel voor deel de vloer te zien
verschijnen die het je mogelijk maakt rond te lopen in de toekomstige

keuken, in de woon- en de werkkamer. Voorbij was de tijd datje van
balk tot balk moest springen, met het - niet denkbeeldig gebleken gevaar om er tussen te vallen. Er gingen nooddeuren in voor- en

achtergevels en er kon worden begonnen met het laatste, vitale onderdeel van fase II van de restauratie: het aanbrengen van de goten.
Meer dan 30 meter houten blokgoten werden uitwendig in 3 lagen verf

gezet en van binnen geteerd. Het mistroostige geluid van neerkletterende regen rondom het huis hield na maanden eindelijk op.
Opnieuw loopt eenjaar ten einde. Moesten we Hoogstraat 6 en 8 vorig

jaar nog slecht beschermd de winter insturen, dit jaar staan daar weer
twee huizen die ook na deze winter nog eeuwenlang tegen de elementen zullen zijn opgewassen.
M. van Eeeuwen

Polderpeilverlaging
Geregeld, maar wel steeds vaker lezen we in de nieuwsbladen over aanstaande of reeds uitgevoerde polderpeilverlagingen door waterschappen. Nu is dit in ons land eigenlijk een niet Ie voorkomen iets: de
bodem klinkt in door verschillende oorzaken, er worden en werden
meren drooggemalen, enz. Droogmakerijen als de Beemslcr, Purnier,
Wormer enz. zorgen al sinds het begin van de 17de eeuw voor een
lager wordende grondwaterstand. Veel gebouwen en kerken in NoordHolland moesten al op nieuwe funderingen worden gezet. Maar ook in
de Zaanstreek dreigen de gevaren voor gebouwen als gevolg van reeds
uitgevoerde en nog uit te voeren polderpeilverlagingen ( r u i l v e r k a v e l i n g
Assendelft). De landerijen en de landbouw verlangen een noodzakelijke hoogte van de grond boven het waier.

Toch, als dat als een algemeen belang wordt gezien, mag dat algemeen
belang de consequenties ervan voor de gebouw-funderingen niet van
zich afschuiven. We willen daarom aan eigenaren/bewoners van de
'bedreigde' gebieden het volgende advies geven.
Stelt u, gezamenlijk of individucel, het betreffende polder- of waterschapsbestuur middels een deurwaarder aansprakelijk voor eventuele
schade. Laat door foto's de huidige toestand van het gebouw en de
fundering (opgraven!) zien bij die aansprakelijkhcidsstclling. Opgetreden veranderingen of schade na de peilverlaging t.z.t. ook weer op
foto's en metingen vastleggen. Wanneer iedere eigenaar dit doet kan
men met deze gegevens later naar een rechter gaan om een uitspraak
te vragen over de aansprakelijkheid.

Domineestuin

Vragenrubriek

Tijdens de sloop van een huisje aan de Domineestuin in Zaandijk kwamen de restanten van een oude stookplaats tevoorschijn. Talloze tegelscherven, waaronder een vroeg l 7e-eeu\vse, waren de stille getuigen
hiervan. Ook werden veel 'Kalkedottcrs' en baardmankruikstoppen gevonden. Op de plaats van het gesloopte h u i s zal een nieuwe woning in
Zaanse stijl verschijnen, passend bij de overige bebouwing van deze
oude buurt. Zoals eerder in 'ANNO' gememoreerd /uilen in dit buurtjediverse huisjes gebouwd worden. Eventueel geïnteresseerden k u n n e n
een folder van het plan verkrijgen bij de secretaris van de s t i c h t i n g
'Dorninccstuin', p/a Tuinkade 41, Zaandijk.

K u n t u eens laten zien hoc het deel van Zaandam-west eruit
zag vóór het s t a t i o n en de spoorlijn waren gebouwd? De vraag werd
gesteld in een gesprek tijdens het bekijken van de werkzaamheden aan
het einde van de Gedempte Gracht/hoek Provinciale weg.
Antwoord: Als uitgangspunt is genomen een gedeelte van de kadastrale m i n u u t k a a r t (ca. 1832). Er zouden heel wat bladzijden gevuld
kunnen worden wanneer we alles zouden beschrijven wat er op het
bijgaande kaartje in de loop van 150 jaar, en met name na 1945, is
veranderd. Op het kaartje zijn enkele veranderingen aangegeven, die in
de jaren '70 van de vorige eeuw zeer ingrijpend zijn geweest voor
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Zaandam: de aanleg van de eerste spoorlijn. Voorts zijn enkele latere
gebouwen, ook deels al weer verdwenen, aangegeven ter oriëntatie.
Vele Zaandammers zullen zich nog wel een en ander kunnen herinneren. Eveneens zijn zoveel mogelijk molens weergegeven en zijn de
paden benoemd, voorzover ze op het kaartje te zien zijn. Veel padsloten, die vanaf de Westzijde het veld inliepen waren toen nog niet
gedempt en in straten veranderd.
Het Westerkattegat is een havenuitbreiding die dateert uit 1647. Deze
haven gaf toegang tot de bevaarbaar gemaakte Vaart, via de in 1650
gebouwde Jaap Haversluis. De Vaart diende om het groeiende aantal
molenbedrijven in het veld meer rechtstreeks te kunnen bereiken. De
naam van de sluis komt vermoedelijk van de eerste sluiswachter. Enige
jaren daarna, in 1656, werd het padreglement voor het Rustenburg
opgemaakt; de oude naam ervan was het Piet Hesseven. Deze weg liep
aanvankelijk tot het Zilverpad, maar werd in 1880 doorgetrokken tot
de Spoorstraat.
Het straatje het Noorsche Bosch, aangelegd vóór de Provinciale weg,
dankt zijn naam aan de houtzaagmolen, die stond aan de Vaart, in de
hoek met het latere Spoorpad. De molen werd omstreeks 1880 vervangen door de stoomhoutzagerij van dezelfde naam. Deze verdween
in 1910 en op het terrein ervan werden toen woningen gebouwd.
Aan de Emmastraat, de verbinding tussen de Bootenmakersstraat en
de Provinciale weg, zien we het nu verdwenen pakhuis 'de Visser'.
Wijlen Frans Mars schreef erover in Anno, nr. 8, dec. 1963, en maakte
er toen een tekening van. In de periode na de aanleg van de eerste
spoorlijn, geopend 15 mei 1878 bij het gereedkomen van de eerste
Hembrug, zijn in de omgeving veel bestaande bedrijven verder ontwikkeld, nieuwe ontstaan, naar elders verplaatst of ook weer verdwenen.
Uiteraard waren daarbij veel h'outhandel- en zagerijbcdrijven: van Wessem, de Tijdgeest, Kamphuys, E. van de Stadt, Dekker's Houthandel,
Schipper en anderen. Andere bedrijven waren bijvoorbeeld: Polak &
Schwarz' Essencefabrieken, later IFF geheten en de houtslijpfabriek
van handelmaatschappij Fibra aan de Westzanerdijk. >

Verklaring van de letters en cijfers
Molens:
a. de Wildeman
b. Koning Salomon
c. het Jonge Schaap
d. de Rode Jager
e. de Gekroonde Harp
f. het Zwarte Schaap
g. de Jonge Viskoper
h. het Noorsche Bosch
i. de Reus
j. de Groene Jager
k. de Veldlust
1. het Jonge Vool
m. de Otter

n. de nieuwe Jager
o. de Groenlandsche Walvisvaart
p. de Zalm
Gebouwen:

A. station Staatsspoorwegen
(1976)
B. draaischijf voor locomotieven
C. locomotievenloods
D. voorm. p a k h u i s ' d e Visser'
E. school 9 (1909)
F. voorm. kaaspakhuis fa. Keg
G. kantoor/woonhuis vm. Mij.
Fibra

(Voor verklaring van de cijfers zie volgende pagina.)

» In verband met de nieuw ontwikkelde plannen voor het Westzijderveld en de aanleg van de Hemtunnel met verlegging van de spoorlijn is

weer een geheel nieuw gebied ontstaan, met nieuwe mogelijkheden.
En de uitvoering daarvan was de aanleiding tot de vraag.
Mochten er onder onze lezers zijn die hun herinneringen met betrekking tot een bepaald gebied of onderwerp willen vertellen of opschrijven, dan zijn we graag bereid ook deze in ons blad op te nemen.
S. de Jong
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Straten en paden:
1. Westzanerdijk (± 1300)
2. Haremakersluis (1938)
3. Jaap Haversluis (1650)
4. Hogendijk(± 1300)
5. Rozegracht
6. Darnpad
7. Zilverpad
) thans
7a. het Ventje
) Gedempte
8. Geldelozc pad
) Gracht
9. Vinkepad
l 0. Zeemanspad
l 1. Schapenpad
l 2. Haringpad
) thans
13. Stickelspad
) Stations(of Spinhuispad)
) straat
14. Heerengracht
15. Wijnkanspad
16. Bootenmakerspad
l 7. Jagerspad
l 8. (dicht bij de Westzijde: terrein van
de Westzijder- of Bullekerk)
19. Provinciale weg (1926)
20. Stationsplein (na 1876)
21. Noorsche Bosch (na 1910)
22. Spoorpad, thans ook Stationsstraat
23. Emmastraat
24. Anna Paulownastraat
25. Rustenburg

Jaarverslag 1981-1982
Dit jaarverslag begint maar eens met wat cijfertjes. In:
1979 zijn 1035 septembernummers van A n n o verzonden'

1980
1015 nummers;
1981
966 nummers;
1982
923 nummers.
U merkt de gestage teruggang in het a a n t a l leden.
Het afgelopen verenigingsjaar is het eerste jaar geweest zonder de inspirerende leiding van de heer Bouman.
Zowel de teruggang van het ledental als het afscheid van de heer
Bouman zijn voor ons redenen geweest om ons te heroriënteren. Belangrijke vragen hierbij waren: Wat zijn wij voor een vereniging? Wat
willen we zijn? Hoe kunnen we hieraan gestalte geven? Als gevolg van
deze oriëntatie is een aantal nieuwe zaken in gang gezet. Deze zaken
betreffen: u i t b r e i d i n g van Anno, excursies, fietsdag, tentoonstelling
en contactavonden. In het laatste n u m m e r van Anno heeft u hierover
iets gelezen. Deze activiteiten zijn ten dele ontsproten aan het brein
van ons toekomstig bestuurslid, de heer Ron Brinkman. Van hem is
ook afkomstig de prachtige folder 'Gaat U dit aan het hart . . . ?', die

op de op zaterdag 21 augustus gehouden Folkloredag aan belangstellenden is uitgereikt. We hopen met dit wel zeer fraaie strooibiljet mensen te kunnen overtuigen lid te worden van onze vereniging. Het tijdens de Folkloredag gezamenlijk met de Stichting Dominees Tuin aan
de weg timmeren wijst al zeer duidelijk in de richting van het contact
hebben met gelijkgezinde groeperingen. De gewenste samenwerking
met onze zusterorganisaties heeft al geresulteerd in diverse vergaderingen met het bestuur van Zaans Schoon. Dit samenwerken is voor u al
merkbaar geworden aan het feit, dat er in Anno ruimte is gemaakt
voor publicaties van Zaans Schoon.
Verheugend was het om van de jubilerende Firma K. Visser uit Zaandam een gift van f 2.500, te mogen ontvangen: een blijk van waardering voor wat onze vereniging voor belangwekkends doet op historisch gebied.
Tenslotte zij vermeld, dat het bestuur in het afgelopen verenigingsjaar
v i j f m a a l heeft vergaderd en wel op 10 november, 16 februari, 20 april,
17 j u n i en 7 oktober. Helaas hebben twee bestuursleden door langdurig lichamelijk ongemak enige vergaderingen niet kunnen bijwonen.

Financieel overzicht 1981-1982
Contributie

Verkoop propagandamateriaal
Netto opbrengst Folkloredag
Netto opbrengst verkoop kalenders
Renten
Schenking Fa. K. Visser

' 18.733,50
285,50
120,55
l 13,40
1.042,1 l
2.500,00
22.795.06

Saldo kas 1-10-1981

Saldo kas 1-10-1982

32.721,41
32.226,89
494,52

Gift van de Firma K. Visser & Zonen te Zaandam
Op l september jl. jubileerde de bovengenoemde firma. Het was toen
50 jaar geleden dat de heer K. Visser een Timmerfabriek annex Foonzaag- en Schaafinrichting begon. De zaak is thans gevestigd: Noorder
IJ- en Zeeweg 8 in Zaandam. Ter gelegenheid van dit j u b i l e u m bedacht de firma onze vereniging met een zeer welkome gift, groot
f 2.500, , waarvoor wij zeer erkentelijk zijn.
We wensen de firma Visser & Zonen van h a r t e geluk met deze m i j l p a a l
en voor de toekomst veel succes toe.
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Drukkosten Anno
Verzending Anno
Sociale werkvoorziening
Zaanse Schans
Schippers D r u k k e r i j
A.C. Restaurants kosten jaarvergadering
Kamer van Koophandel
Diversen

f
"
"
"

Nadelig saldo kas

494,52
f 22.795,06

6.141,20
1.581,19
1-635,23
12.000,00
991,91
208,00
57,00
675,05
f 23.289,58

Geschiedenis van de nolder Westzaan
Onlangs verscheen van de hand van Dr. Margaretha A. Verkade een belangrijke studie over het ontstaan en de ontwikkeling van de polder

Westzaan. De schrijfster noemde het boek 'Den derden Dach'.
Behalve over het wel en wee van de polder en zijn bestuurders bevat
het boek belangrijke, nog niet eerder gepubliceerde gegevens over de
vroege bewoningsgeschiedenis van de Zaanstreek, ontginning en
wegenaanleg, vanaf 1543 tot 1977, toen de polder werd opgenomen
in het waterschap Het Lange Rond.

Bouwkundig alfabet

Houtnamen, naar gebruik en afmetingen. Soms zit. in deze benamingen
ook de houtsoort verscholen: zo zijn 'delen' meestal van grenenhout
en planken waren meestal eikenhouten planken. Bij beide werden
meestal de lengte (bv. 10-voets delen) en de dikte (bv. iVa-duyms)
aangegpven. De breedte werd bij planken en delen meestal niet aangegeven omdat die varieerde naar gelang de doorsnede van de stam.
In de 17de en de 18de eeuw werden de houtmaten in voeten en duimen aangegeven. In de 19de eeuw komen de maten voor in ellen
(lengte), palm (10 cm), duim (l cm) en streep (l mm).
Hout werd gezaagd in:
. platen: dik tenminste 3"; hiervan werden voor de 19de eeuw ribben,
riggels e.d. gezaagd; in later tijd werden hiervan zg. baddingen gezaagd.
. delen: dikte van dennedelen van 3/4" tot 5/4", grenen en eiken 1"5/4", l Va"- tl r waren sneedelen: delen van dikkere planken of platen
gezaagd; balkdelen: 7 uit de voet is ongeschaafd ca. 35 mm werden gebruikt als vloer- en weegdelen; 9 uit de voet werden gebruikt voor
dakdelen. Bij dennenhout kwam nog voor 'halt' dcursaaghde balckdelen', deze werden aangevoerd in lengten van 10 tot 25 ellen.
. ribben: 2x5, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6, 5x6, 5x7, 4x8, 8x11. Deze
werden gebruikt voor begane grond-balklagen, stijlen en balken of binten van het skeltct, spanten en zwaarder regelwerk en kozijnen.
. riggels: 1x3, 1x7, 5/4x4, 5/4x5, lVax6, 2x3, 2x4. Soms werden riggels ook schreden genoemd. Raamriggels maten 5/4x3 of 5/4x4. De
kleinste maat van ribben,(dik 2 en 3) werden ook als riggels aangeduid.
. latten: er waren enkele latten 1x1 Va (panlatten) en dubbele latten

iVaxlVa (aarf en aarf), 5/4x2 en lVax2. Dan waren er nog tuin- of
rinkellatten Vax3/4 en 3/4x1. Dubbele latten werden verhandeld in
bossen van 6 stuks, enkele in bossen van 10 en rinkellatten in bossen
van 50 stuks.
. tengels: bv. 1x3 als daktengels.
veren: kelderveren (geschaafd 5x22mm), twijfelaars (4x20mm) en
zolderveren (3x17mm).
In eikenhout was er:
. wagenschot: bladen van verschillende breedte en een max. gezaagde
dikte van 3/4"; gezaagd Va" of dunner heette het spreidsel.
. pijphout. in de maten van 1-8", lengte max. 10 voet.
. (heel)vathout: als pijphout, lengte max. 8 voet en
. halfvathout: met max. lengte van 6 a 6 Va voet.
Houtgebreken. De gebreken die aan en in hout kunnen voorkomen
zijn onder hun eigen namen in het alfabet opgenomen. Het zijn o.m.:
Flaterig, Paaidepoot, Ring-, Ratel- of Windscheuren, Ratelscheel of
Ratelspanig, Roodolm of Roodolff, Schamscheur, Spint, War(rig),
(Uitlevere n,) Vuur.
Houtborende insecten. De meest bekende hiervan zijn:
. houtworm (of klopkever of meubeltor); deze ca. 2 Va-5 mm grote,
chocoladebruine kever veroorzaakt hier ongeveer 70% van alle houtschade. De larven, de eigenlijke houtworm, boort zich gedurende 2 a
3 jaar door het hout, vrij dicht onder het oppervlak. In het voorjaar
vliegen volwassen kevers uit; het uitvlieggat is ca. l Va mm (Anobium
domesticum). Komt in verschillende houtsoorten voor..
. huisboktor; de kever is ca. l a 2 cm lang, met een zwart-bruine
hoofdkleur en twee grijsachtige strepen over de dekvleugels. Ook hiervan zijn de larven de hoorders; zij kunnen 4-10 jaar zich aan hout te
goed doen voordat zij zich verpoppen. Het volwassen insect vliegt uit
door een onregelmatig ovaal gat van 5-10 mm. Zij komen alleen voor
in het spinthout van naaldhoutsoorten (Hylotropese bajulus).
. Andere houtboorders zijn: de spinthoutkever of parketkever, die
voorkomt in opgeslagen loofhout, maar ook in meubilair, parketvloeren en sporttoestellen;de bonte knaagkever of grote houtworm, welke
voorkomt in oud en vochtig eikenhout in gebouwen (kerken); de
houtwesp, die boort in staande bomen en in opgeslagen en verwerkt
naald- en loofhout. Voorts is er nog de zeer schadelijke paalworm
(lengte tot 25 cm), die voorkomt in zout (brak) water.
Houtziekten. Zijn meestal het gevolg van een slechte behandeling van
het hout: onvoldoende ventilatie, verstikking door inmetseling, inwerking van vocht. Daardoor wordt het materiaal aangetast door schimmels en /.wammen, waarvan de ergste is de huiszam. Zie ook bij
Gebreken.
Houtverduurzaming. Middelen om bederf van hout tegen te gaan zijn:
het bedekken met een beschermende laag, zoals teer, carboleum en
verf; het in het hout aanbrengen (doen opnemen) van bederfwerende
stoffen, niet alleen tegen ziekten, maar ook tegen houtboorders. Dit
laatste kan preventief gebeuren, dan vindt een behandeling al plaats
voor de eigenlijke verwerking van hout in daarvoor speciale bedrijven.
Bij curatieve behandeling (bestrijding van al optredend gebrek: zwam
of vraat) moet men erg voorzichtig zijn met de toe te passen middelen.
Bij het spuiten kan gasvorming optreden (brandgevaar en gevaar bij inademing); bij opbrengen met de kwast (gevaar voor ogen en handen)
en bij dompelen (gevaar voor de huid) moet men steeds veiligheidsmaatregelen nemen. Bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is
documentatie-materiaal aanwezig m.b.t. de toepassing van deze bestrijdingsmiddelen.
Houtborende insecten. Zie bij Hout.
Houtgebreken. Zie bij Hout.
Houthandel. Zie bij Hout.
Houtnamen. Zie bij Hout.
Houtskelet. De ontwikkeling van het houtskelet in ons land hield verband met een groot aantal factoren.
1. Oorspronkelijk bouwde men de huizen en stallen in de open ruimte. De skeletstijlen werden in de grond ingegraven, waardoor ze
een zekere stabiliteit hadden. De gebouwen hadden daardoor een
beperkte levensduur (ca. één generatie) en waren van het hallehuistype. Men omheinde de woonstede met een palissade.
2. Wanneer op een daarvoor gunstige plek een bevolkingsconcentratie
plaatsvond moest de toenmalige overheid maatregelen nemen met
betrekking tot de veiligheid (kwaliteit van het bouwen, rooilijnen,
brandgevaar, enz.). Daardoor ontstonden stookplaatsen met rookgeleiding langs de zijgevels (stad) en in het midden van een huis
tussen twee vertrekken (platteland); /.waardere met steenachtig
materiaal gedekte daken; stenen bouwmuren tussen de naast elkaar
liggende gebouwen. Al deze maatregelen hadden hun invloed op
het houtskelet.
3. Door handel, nijverheid en maatschappelijke ontwikkelingen werden door bewoners in steden andere eisen aan de woning gesteld,
waardoor zaalhuizen ontstonden, waarin men geen last had van
binnen het gebouw staande skeletstijlen. Bovendien werd in groeiende steden de ruimte om te bouwen beperkt (bv. door omwallingen e.d.), waardoor men met etages moest bouwen.
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Restaura tienieuws
In voorbereiding zijnde plannen:
Assendelft: Dorpsstraat 151-153.
Koog aan de Zaan: Lagedijk 52-54; Kerkstraat 12; Pinkstraat 12:
Zuideinde 50;Zuidcinde 86-88.
Krommenic: Kerkplein 8; Noorderhoofdstraat 131; Zuidcrhoofdstraat 115.
Westzaan: vm. Overtoom 56; J.J. Allanstraat 382.
Wormervcer: Noordeinde 14;Zaanweg57.
Zaandam: Hogendijk 13-15; Kalverringdijk, molen 'de Os'; Oostzijde
242; Papcnpad 13 (orgel); Stationsstraat 6; Westzijde 39; Westzijde
185: Westzijde 204-210;Zuiddijk 1.
Zaandijk: Domineestuin (diverse panden): Lagedijk 13; Lagedijk 80;
Lagedijk 104.
In uitvoering zijnde restauraties en verbouwingen:
Assendclft: Dorpsstraat 572.
Koog aan de Zaan: Hoogstraat 6-8.
Krommcnie: Noorderhoofdstraat 45; Noorderhoofdstraat 79; Noorderhoofdstraat 131; Zuiderhoofdstraat 93.
Krommcniedijk 180-181; 182.
Westzaan: Kerkbuurt 37.
Zaandam: Oostzijde 202-204; Oostzijde 220; Oostzijde 221; Westzanerdijk 305-307; Westzydc 352.
Zaandijk: Lagedijk 92-94: Domineestuin (diverse panden).
Wormer: Dorpsstraat 298.
Gereedgekomen werken:
Koog aan de Zaan: Lagedijk 47: Museumlaan 18.
Krommenie: Padlaan 7.
Westzaan: J.J. Allanstraat 465.
Zaandam: Kalf 76.
Zaandijk: Lagedijk 122.

Berichten
Na een jarenlange procedure is door de ministeries van C.R.M, en van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening besloten de (7cvYe/-s/zoeA: te
Zaandijk als beschermd dorpsgczicht aan te wijzen. Hieruit blijkt het
grote belang van deze concentratie van typisch Zaanse houtskeletbouw. Len en ander impliceert dat er op korte termijn een bestemmingsplan moet worden vastgesteld, waarin de historische structuren
een bijzondere bescherming verkrijgen. Deze historische structuren
(w.o. de bochtige Lagedijk, met zijn boomheplanting en de Beeldentuin) gekoppeld aan de unieke situering van de Zaanse huizen met hun
Zaanerven hebben nu dus eindelijk de waardering gekregen waar ze
recht op hebben.
Dat mensen, om hun ideaal te bereiken, niet voor een kleintje vervaard zijn bewees de situatie rond het 250 jaar oude koopmanshuis
Dorpsstraat 298 van de heer Jacobs weer eens. Het huis werd een half
jaar geleden van zijn fundering gelicht en elders zolang neergezet. Inmiddels werkte men hard aan de vernieuwing van de fundering. Op
6 oktober kon het huis
dat oorspronkelijk voor een lakenkoopman
werd gebouwd
weer met een hijskraan op zijn nieuwe fundering geplaatst worden. Het zal nu nog eenjaar duren voordat het huis geheel
is gerestaureerd. Maar dan is Wormer weer een gerestaureerd gebouw
rijker. Wormer, dat een rijke historie kent en van groot belang was
voor de rest van de Zaanstreek, is 'arm' aan monumenten en beeldbepalende gebouwen. Juist daarom is het to» te juichen dat het weinige dat resteert behouden blijft.

Stichting Zaans Schoon
Lagedijk 52 - 54 te Koog aan de Zaan

Lagedijk 71 te Zaandijk

Het oud-Zaanse pand Lagedijk 52-54 te Koog aan de Zaan biedt al jaren een troosteloze aanblik. Het is gedeeltelijk door brand verwoest en
ook de vele vernielingen hebben hun tol geëist. De zijgevels van het
pand waren in betere tijden voorzien van rijke versieringen welke de
overgangsvormen tussen de Lodewijk XVc en Lodcwijk XVIe stijl vertoonden. Dit snijwerk is tijdelijk verwijderd en elders opgeslagen,
m 1965 heeft de stichting Zaans Schoon Lagedijk 52-54 aan de vereniging Hendrick de Keyser overgedragen. Deze in Amsterdam gevestigde
vereniging, die zich de restauratie van monumenten ten doel stelt, zou
ook voor de restauratie van dit pand zorgdragen. Helaas is het daar
niet van gekomen. In 1981 zijn de stichting Zaans Schoon en de vereniging Hendrick de Keyser met elkaar in contact getreden teneinde tot
een oplossing voor het pand te geraken. Dit overleg heeft ertoe geleid
dat het pand Lagedijk 52-54 binnenkort zal worden overgedragen aan
de stichting Krans Mars. de dochterstichting van Zaans Schoon. De
stichting 1-rans Mars heeft zich verbonden om binnen een bepaald
tijdsbestek voor de restauratie
waarvoor de plannen al gereed liggen
zorg te dragen. Waarmee aan een uitzichtloze situatie een einde
is Kek om en!

De stichting Zaans Schoon heeft er gedurende een aantal jaren naar
gestreefd het woonhuis Lagedijk 71 te Zaandijk
een karakteristiek
Zaans pand
in eigendom te verwerven. Aan dit streven van de stichting is een abrupt einde gekomen toen het pand begin 1982 geheel
door brand verwoest werd. Behoud van het pand was voor de stichting
niet alleen belangrijk omdat het hier een oud Zaans huis betrof maar
ook omdat juist in Zaandijk-noord al teveel karakteristieke panden
zijn verdwenen, terwijl daarvoor weinig fraais in de plaats is gekomen.
Momenteel is bij de gemeente Zaanstad een wijziging van het bestemmingsplan voor Lagedijk 71 in voorbereiding waarbij de woonbestemming van Lagedijk 71 zal worden gewijzigd, zo, dat het mogelijk
wordt om op het vrijgekomen perceel een fietsenstalling te bouwen en
een laad- en losplaats aan te leggen.
De stichting Zaans Schoon heeft haar bezwaren tegen deze plannen inmiddels kenbaar gemaakt aan de gemeente. De stichting wil trachten
te voorkomen dat de woonfunctie van Lagedijk 71 door een bestemmingswijziging voor de toekomst voorgoed verloren zal gaan terwijl er
een vanuit stedehouwkundig oogpunt onaanvaardbaar 'gat' overblijft.
H. Pielkcnrood
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