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VAN DE REDACTIE
Met de verschijning van dit nieuwe nummer wil de redac-
tie de lezers nader informeren over de gang van zaken
rond het verenigingsorgaan. Zij die in de gelegenheid wa-
ren op 8 november 1982 de jaarvergadering bij te wonen,
konden daar kennis nemen van het financieel jaarverslag.
De uitgave en de verzending van ons driemaandelijks blad
"ANNO 1961" vormden daarin een steeds groeiende onkosten-
post. Door de stijgende druk- en verzendkosten heeft het
bestuur moeten besluiten om naar een goedkopere werkwij-
ze te zoeken. De anderhalf jaar geleden ingestelde voor-
bereidingsfase om door andere technieken een besparing
te bewerkstelligen is nu beëindigd. Het resultaat ervan,
waar we een beetje trots op zijn, ligt voor u.
Een nummer dat door een grotere zelfwerkzaamheid van de
redactieleden voor aanmerkelijk lagere kosten kon worden
samengesteld. Het verschil merkt u vooral aan het ge-

bruikte lettertype; de vormgeving van het blad veranderde
niet veel. Dat was ook (nog) niet de bedoeling. De bespa-
ring zit vooral in de voorbereidingsfase. "ANNO 1961"
werd tot december vorig jaar geheel door derden gezet,
wat een kostbare zaak was. Voor de nu gekozen werkwijze
werd een electrische schrijfmachine aangeschaft en
de tekstverwerking wordt nu door de redactieleden ver-
zorgd. Zonder daarbij de kwaliteitsnormen die ons voor
ogen staan aan te tasten. Getracht zal worden om (een
deel van) de kostenbesparing te benutten voor een toe-
komstige uitbreiding van de inhoud van het blad.

De redactie zal het zeer op prijs stellen om de mening,
kritiek of suggesties van de leden hierover te vernemen,
zodat we "ANNO 1961" zoveel mogelijk kunnen aanpassen
aan de wensen van onze lezers.

KROMMENEEDIJK
"Geen geld, geen goed, o Goddegoddegod,
geen geld, geen goed, o Goddegoddegod..."

Zo moeten nog geen eeuw geleden onder het weven soms de
verzuchtigen hebben geklonken van de laatsten der thuis-
wevers in Krommeniedijk.
Het waren toen moeilijke tijden. Wilde men het hoofd bo-
ven water houden, dan moest het hele gezin meeverdienen.
Het leven bestond voor de meeste mensen uit hard werken
en het was sober en simpel. Hun grootste uitspatting en
tevens hun enige vakantiedag was "Pinksterdrie". Ze to-
gen dan naar de veemarkt in Purmerend. Voor dag en dauw
waren de boereknechts al vertrokken om het vee naar Pur-
merend te drijven en om het daar aan de man te brengen.
In die tijd gingen de Krommeniedijkers met de koeienboot
vanuit Krommenie en via de Nauernasche vaart naar deze
markt. De boeren gingen per sjees en per boerewagen. Het
moet een feestelijk gezicht zijn geweest: één van de
dingen, die in onze tijd zo prikkelend op ons nostalgisch
gevoel werken. We vergeten dan maar de terugkomst van de
velen na het avondlijk bezoek aan de Krommenieër kermis,
die ook op de derde pinksterdag werd gehouden: soms lad-
derzat en nog meer berooid... De Krommenieër kermis was
ook de "maidenmarkt". De boerendochters hadden het hele
jaar door voor deze kermis gespaard en het was ook heel
gewoon dat zij bij het ter kermis gaan hun beurs aan een
nieuwbakken vrijer toevertrouwden. Het koekhakken was
daarbij een van de meest geliefde traditionele gebruiken.
Een week na Pinksteren mochten de nieuwe vrijers op de
koffie bij de veroverde dochters thuis komen. Kregen zij
dan een stuk van de gehakte koek bij hun "bakkie" koffie
aangeboden, dan zat het wel goed. Per slot had men, in
deze besloten gemeenschap, een week de tijd gehad om uit
te pluizen van "wie het er eentje was." Kreeg hij de koek
niet, dan was de jongeman afgewezen.

Een rijk dorp is Krommeniedijk nooit geweest. Het is be-
ter om te spreken van Krommeniedijk en Krommeniehorn. De
grens tussen deze beide lag ongeveer op de plaats van de
tegenwoordige school. In vroeger jaren was hier een sluis
tussen de Indijk en de tegenwoordige Woudpolder. Kromme-



niehorn behoorde tot Krommenie, terwijl Krommeniedijk tot
1816, toen het bij Krommenie werd gevoegd, min of meer
een eigen status had.- We weten dat er in 1514 in Kromme-
niedijk omtrent 100 haardsteden waren en in Krommenie
en de Horn samen ongeveer 300. Een eeuw later waren dat
respectievelijk 118 en 164-. Daarna heeft er in Krommenie-
dijk een achteruitgang plaatsgevonden, terwijl Krommenie
door de aanleg van de Nauernasche vaart in 1633 zich
heeft uitgebreid. Dat Krommenie voortgekomen zou zijn
uit Krommeniedijk lijkt vanuit dit gegeven ongeloofwaar-
dig.

Op een wandeling door deze plattelands-gemeenschap zul-
len we weinig monumentale panden tegenkomen. Wel proeven
we de sfeer van een eeuwenlange bewoning. Het sterkst is
dit voelbaar tussen het voormalige tolhuis en de bocht
voorbij de kerk. Een heerlijk stukje Holland van weleer.
Hoeveel gebeden uit wanhoop en uit dank zullen er uit dat
kerkje zijn opgestegen? Het is gebouwd op een lage terp.
Een stukje oergrond. Het tilt als het ware het kleine Gods-
huis boven het moerassige weiland uit. Het huidige gebouw
staat er sinds 1755 en is de opvolger van een oudere
kerk. Van de eerste middeleeuwse kapel die in de 80-jari-
ge oorlog is verwoest, zijn de gegevens in de nevel der
historie verdwenen. Het vorige gebouw werd op een deel
van deze middeleeuwse kapel gebouwd en was groter dan het
huidige. Op een tekening van C. Pronk uit 1728 zien we
heel duidelijk achter de voorganger van het huidige kerk-
je de muurresten van een ander kerkgebouw. De zorgen om
het behoud van de huidige kerk zijn groot. De muren en de
fundering behoeven noodzakelijk onderhoud. De inwoners
van Krommeniedijk hebben hun best gedaan om op allerlei
manieren gelden voor de restauratie in te zamelen. Monu-
mentenzorg stelt teleur door het tot nu toe af te laten
weten. Grote verslagenheid daarom, want wat is Krommenie-
dijk zonder een bruikbare kerk? Het is te hopen dat er
toch nog een oplossing komt.
Schuin tegenover de kerk, op no. 181, staat een langge-
rekt huis: door bejaarde Krorameniedijkers de oude school
genoemd. De huidige bewoners ervan zijn zuinig op het
pand. Het staat er weer goed onderhouden bij. Met veel
liefde en zorg is het hersteld. Dit pand is zeer oud,
getuige ook de sporenkap in het voorste gedeelte. Hier
woonde eens een schoolmeester. Zou Abraham 3illisen er
met zijn vrouw Annetje dans gewoond hebben, de eerste
onderwijzer die vermeld wordt en die in 1658 is gestorven?

De ouderdom van het huis spreekt het althans niet tegen.
In het achterend van het huis zijn nog de resten van een
houten gewelf, dat eens het plafond van het schoollokaal
was, duidelijk te herkennen. In de voorkamer is de fraaie
smuiger (opvolger van de eerdere schouw) nog aanwezig.
Maar dat zijn dan latere, vermoedelijk 18e eeuwse, ver-
anderingen.
Het is een fijne plek hier, de zogenaamde Spreeuwenbuurt.
Een plaats waar ook de grond getuigt van eeuwenlange be-
woning. Bij het spitten in de tuin kwam ergens een pijp-
aarden Mariabeeldje te voorschijn, zoals ze in vroeger
jaren onder andere in Utrecht werden gemaakt en door pel-
grims mee naar huis genomen. Zouden de kinderen hier
vroeger een lepel verdunde wijn hebben gekregen en een
slik honing van meesters vinger op zijn verjaardag? 3e
kunt hier dromen op een stille dag. Hebben hier in het
water werkelijk heuse walvisvaarders voor anker gelegen
of zijn de zeevarenden toch in Amsterdam of De Rijp
scheepgegaan?
Jarenlang stond er een oud huis op no. 171 met een oude
haardsteen in de gevel, waarop een uitbeelding van het
wapen van Karel V. Waar is die haardsteen gebleven? Hope-
lijk wel zuinig bewaard en weer op een veilige plek ge-
bruikt in het nieuwe pand. Ik mis hem...
Hik jaar verdwijnt er wel iets en verrijzen nieuwe bouw-
werken. Jammergenoeg teveel met te weinig respect voor
het bestaande karakter van de streek en het dorp. Laten
we zuinig zijn op onze gezamenlijke erfenis uit het ver-
leden!
Ga er ook maar eens wandelen, in Krommeniedijk en omge-
ving, dan zult u eveneens kunnen ervaren wat de betekenis
is van dat oude erfgoed.

Doop Tijmens

Bronnen:
3.3.F.W. van Agt, De monumenten van geschiedenis en kunst,
deel Waterland e.o.
R. Boeke, Krommeniedijk en zijn Kerk.
G. Visser, Zeven eeuwen Krommeniedijk.
Cz. Bruins, Noordhollandse Arcadia.
G. Oosterbaan, De kerk in het midden.
Gesprekken met m'n oude buur, de heer C. Veenis.

BERICHTEN K.M.Z. ZOEKT ACTIEVE LEDEN
Graag wil len wij de lezers van "ANNO 1961" op de hoogte
brengen van de verschijning van deel 3 van de reeks pu-
blikaties van het P.3. Meertens-Inst i tuut :
3.M. V E R H O E F F , De oude Nederlandse maten en gewichten ,
Amsterdam, P.3. Meertens-Instituut, 1982. XVI + 132 blz.
ISBN 90 70389 07 X. Prijs f 18,50 (in Nederland inclu-
sief verzendkosten) . Rechtstreeks te bestellen bij het
P.3. Meertens-Insti tuut, Postbus 19888, 1000 GW Amster-
dam (telefoon 020 - 234-698).
Dit boek biedt het meest volledige overzicht tot nu toe
van de maten en gewichten die vroeger in ons land in ge-
bruik geweest z i jn , met daarnaast de omrekening ervan in
de huidige metrieke waarde. Verder is achterin het werk
een Woordenlijst opgenomen waarin nader op de herkomst,
de betekenis en de verspreiding van de verschillende
maat- en gewichtsaanduidingen wordt ingegaan.

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

De heer Hans 3. Pels

Familie S. 3ongejans

De heer C.L. Staphorsius

Wormerveer

Assendelft

Koog a/d Zaan

Het K . M . Z . (Kontakt Milieubeheer Zaanstreek) verzocht
ons het volgende berichtje te plaatsen. Hieraan voldoen
wij gaarne .
Het K . M . Z . heeft een aantal aktieve werkgroepen:
1. De werkgroep Ruimtelijke Ordening

Deze groep draait naar wens, maar uitbreiding is van
harte welkom. Deze groep volgt de gemeente op de voet
op het gebied van stadsuitbreiding, nieuwe wegen e.d.
en probeert, als daar aanleiding toe is, natuur- en
milieubelangen te beschermen.

2. Werkgroep Landschapsbeheer
De groep heeft een meer recreatief en educatief ka-
rakter. Ze werkt in de zaanse natuurgebieden om zo
natuurwetenschappelijke waarden in stand te houden.
Vooral het rietmaaien en boompjes rooien is hier van
belang voor de weidevogels die een open landschap ver-
eisen. Deze werkgroep werkt in het weekeinde én door
de week. De groep draait ook naar wens, maar iedereen
die een keer mee wil doen is welkom.

3. De Milieukrant-werkgroep
Deze groep heeft vooral behoefte aan mensen die eens
een stukje willen schrijven.

4. Werkgroep Milieuhygiëne
Deze groep is er nog niet. We hebben een paar mensen
die deze groep wel willen starten maar toch moeten er
nog een paar mensen bij voordat de groep kan starten.
Er is genoeg werk aan de winkel, van kleine karweitjes
tot grote gifproblemen.

Graag zouden wij zien dat u bovenstaande aktiviteiten
onder de aandacht brengt van uw leden zodat de K . M . Z . -
werkgroepen de nodige werkzaamheden goed aan kunnen pak-
ken."

Voor meer informatie: bel K. Puhl, telefoon 02982-5530.



Het Krimp

IS.Botenmakersstraat. In 1685 heette het hier Molenpadt,
naar de er schuin tegenover liggende, aan de Westzij-
de, korenmolen "de RUYTER". Een andere naam was het
Voogtenpadt en in 1716 Bootemakerspatt.

19.Thijsenpadt; 1671, Het is niet geheel zeker of dit
hier aangegeven pad juist is. Het kan ook het Oude
Waghtmeesterspadt (1702) zi jn.

ZO.Oagerspad. Omstreeks 1630 werd hier het huis gebouwd
dat nu in de Zaanse Schans staat: 7oi Ic -makerspad ?.
Het pad was de toegang naar de molens de Rode dager,
de Groene Oager en de Nieuwe Jager.

21.Dokter Roggertspad; heette oorspronkelijk in de 17e
eeuw het Huysmanspadt, naar de molen de Huysman (wa-
genschotzager). In 17A-5 wordt een huis aan dit pad,
genaamd "de Zonnewijzer", bewoond door eene Gan
Rogaar, Med. doctor. Op 13 augustus 1773 was er een
brand in dit huis.

22.Bakkerspad; 1671. Genoemd naar een familie Bakker.
23.Otterspad. Ontleent de naam aan de in 1708 gebouwde

paltrokmolen "de Otter"; eigenaar Claas Oansz. Otter.
Vormt samen met 22. thans de Klokbaai.

2A-.Zuiderkerkpad. In 1685 ook geheten het Dirck Dans
Menschenpad. Thans de Tuinstraat.

25.Koesteeg. Deze ligt tussen de Hogedijk en het Kr imp.
26.Lage Horn (horn = hoek). Vanouds de afrit van de Hoge

dijk om de landerijen achter het Krimp (Krimperven)
te bereiken; waar nu liggen de z.g. Russische buurt
en Vorstenburg.

27.Krimp. In 16^2 Crimpenburgh. Hier staat het Czaar
Peterhuisje. Na het verblijf van de Czaar werd het
Krimp ook (spottend?) de Keizersgracht genoemd.

28.Slagersteeg. Deze ligt tegenover 22. het Bakkerspad.

Gebouwd in 1638, ver-
Gebouwen.
A. Westzijderkerk of Bullekerk.

lengd in 1672-1680.
B. Westzijde 13^. Voormalige pastorie, gebouwd 1715; ver-

bouwd met de huidige voorgevel in 1909.
C. Dagerspad 2-k, thans Zeilemakerspad 2 in de Zaanse

Schans.
D. Westzijde ll^t-. Theekoepel achter voormalig bankgebouw,

gebouwd in het eerste kwart van de 18e eeuw; thans in
de Zaanse Schans.

E. Westzijde 80. Doopsgezinde vermaning "Het Nieuwe
Huys", gebouwd in 1687, hersteld en stenen voorbouw
in 1886 en 1903.

f. Westzijde 76. Tuinkoepel, 3e kwart 18e eeuw, achter
de voormalige Incassobank.

G. Stationsstraat 6. Doopsgezind weeshuis, gebouwd in
1712 op de plaats van het oude Vlaamse predikhuis.

H. Westzijde 38. Herenhuis, gebouwd in het midden van de
18e eeuw voor de reder Nicolaas Calf .

I. Vinkenstraat 3A-. Evangelisch Lutherse kerk, gebouwd
in 1699-1700; de kerk heeft een fraai interieur en or-
gel.

3. Plaats van het huidige postkantoor, gebouwd 192^-'25,
nadat het eerste daar gebouwde postkantoor van 1911-
'13 moest worden gesloopt wegens verzakkingen.

K. Hogendijk 62-6^. Bakstenen woonhuis met houtskelet,
gebouwd omstreeks 1650, met latere verbouwingen.
Thans gemeente-archief.

L. Westzijde 39. Omstreeks 1870 gebouwd voor de houthan-
delaar Corver van Wessem. Sinds 1939 het gebouw van
de Kamer van Koophandel.

Molens e.
a. de Zalm f.
b. het Noordsche Bosch g.
c. de Hoop h.

de Nieuwe Dager
het jonge Vool
de Groenlandsche Visserij
de Otter

d. de RUYTER i. de Veld lust



UITNODIGING CONTACTAVOND

Het doet ons veel genoegen u te mogen uitnodigen voor
onze eerste contactavond met een lezing over

KLEUREN DOOR DE EEUWEN HEEN

Dit boeiende onderwerp wordt op dinsdag 19 april aan-
staande voor u belicht door de heer Wm.C. Zon (architect-
stedebouwkundige) in cultureel centrum "Het Saen", Kerk-
straat l te Zaandijk (voormalige Hervormde kerk).
De toegang is gratis. Aanvang 20.00 uur. Ook introducees
zijn welkom!

VRAGENRUBRIEK
Op het in ons vorige nummer geplaatste kaartje heeft
een aantal lezers gereageerd, voornamelijk met een ver-
zoek "om meer". Van een lid uit Santpoort ontvingen we
een schrijven over het leven van zijn familie en van an-
deren, die woonden aan het Rustenburg in Zaandam. Dit
verhaal vindt u elders in dit nummer.
Tegemoetkomend aan één van de verzoeken plaatsen we deze
keer een eerste kaartgedeelte van Zaandam-west. We wil-
len wel trachten om er een doorlopende reeks van te ma-
ken als blijkt dat deze activiteit op prijs wordt ge-
steld. Er /it echter veel werk aan vast. Suggesties van
onze lezers op de volgende voorstellen zullen we dan ook
op prijs stellen.
Bij de kaartjes noteren we per pad of straat, voor zover
bekend, enkele belangrijke gegevens, maar echt niet van
elk huis of gebouw. Wanneer een cijfer of letter al eer-
der werd beschreven, zal bij een volgende keer alleen de
naam worden genoemd. Ook van de belangrijkste monumenta-
le of historische gebouwen willen we enkele gegevens ver-
melden. Van de molens zullen we zo mogelijk de namen en
de functies noemen. Wellicht zijn er molenkenners onder
onze leden die daarbij een handje willen helpen?
Kaartje 1. Van de Hogendijk tot en met de Westzijder-
kerk.
1. Hogendijk.
2. De (Wester)Dam. Het pijltje geeft de plaats van de

Overtoom aan, die daar in 1608 werd aangelegd om de
aan de binnenzaan gebouwde schepen (die niet door de
sluis konden) overheen te halen. De Overtoom werd in
1718 opgeheven. Het water ervoor, een deel van de
Voorzaan, is in 1912 gedempt en vormt thans de Wil-
helminastraat, Nicolaasstraat en bodecentrum en de
Dam. In 1911 verbrandden bijna alle huizen aan deze
Dam.

2a .Damkade , Achterdam of Lagedam.
3. Rustenburg.
4-. Zaagselpad, ook genoemd het Zageles; d.i. de oude be-

naming voor zaagsel. Daarmee moest het pad van tijd
tot tijd worden opgehoogd. De ouderdom is niet bekend.

5. Rozegracht. Heette in 1655 het Zuyder Dacob Menschen-
padt. Andere namen zijn geweest: Roosgraft (naar een
familie Roos) en Sopjespad (familie Sopjes).

6. Dampad. Padreglement 1656. Een deel van dit pad werd
de Duivelshoek genoemd. Andere namen: Oacob Menschen-
padt (1656) en Damstraat. Aan het pad heeft een doops-
gezinde vermaning gestaan en op no. 66 woonde ooit de
schrijfster Carry van Bruggen.

7. Zilverpad. Eerste aanzet van dit pad omstreeks 1637;
de naam was toen Zuyder Nieuwendijk. Dit is thans de
.zuidzijde van de huidige Gedempte Gracht. In het pad-
reglement werd de vestiging van stijfselmakers verbo-
den.

8. Het Ventje. Is het verlengde van het Zilverpad voor-
bij het Rustenburg. In 1638 aangelegd en omstreeks
1650 verkaveld. Ook genoemd de Kleine Ven.

9. Geldeloze pad; 1637. Andere namen, die golden tot de
dwarssloot naar het Vinkenpad, waren: Kuyperspadt en
Noorder Nieuwendijk. Dit is nu de noordzijde van de
huidige Gedempte Gracht. Voorbij de genoemde dwars-
sloot heette het pad Seylpadt (1645 en 1656). Aan
het einde hiervan was een kleine buurt, genaamd De
Fok. En daar voorbij lag het Ankersmid, genoemd naar
de daar aanwezige ankersmederij "Het Fortuyn", die
in 1791 werd opgeheven.
Aan het tot de latere Stationsstraat verlengde Rus-
tenburg ontstonden nog: het Kegelbaanstraatje en de
Rustenburgerdwarsstraat (beide in westelijke rich-
ting tot de Vaart).

10.Vinkenpadt; 1644. Andere naam was Groenlandtse pad.
In 1885 is de sloot langs dit pad gedempt.

11.Westzijde. Deze is een gedeelte van de al in 1397
aanwezige Lagedijk. Het gedeelte, tot de kerk, werd
eertijds de Molenbuurt genoemd. De Westzijde werd in
1808 bestraat, de wegsloot erlangs begon men in 1857
te dempen.

12.Hazepad; 1644. Aan dit pad lag in de 17e en de 18e
eeuw de lijnbaan "de Witte Olifant". Eigenaar was
Adriaen Rogge.

13.Zeemanspad; 1644. Vermoedelijk was er echter al een
vroeger padreglement voor het Seemanspadt. Aan de
noordkant hiervan (13a) lag het Schapenpad, 1728.
Dit pad, dat waarschijnlijk ook wel 100 jaar ouder is,
gaf toegang tot de molens het 3onge Schaap, het Witte
Schaap en het Grote Schaap. Samen vormen deze paden
thans de Zeemansstraat.

14-.Haringpad. In 1644 werd voor dit Heeringhpadt een
reglement gemaakt, later vernieuwd in 1660 en in
174-3. Het is thans de zuidzijde van de Stations-
straat.

15.Stickelspad en Spinhuispad; 164-9. Van de paden die
nu de noordzijde van de Stationsstraat vormen, lag
het Spinhuispad het meest westelijk. Ter hoogte van
de huidige nrs. 82-90 waren indertijd een spinbaan
en een spinhuis gelegen. Het laatste is later dorps-
weeshuis geweest. Direct ten oosten van het doopsge-
zind weeshuis (zie G) was een dwarspad, waarvan de
naam niet bekend is.

16.Herengracht; 1660. De naam is afgeleid van de familie-
naam Heere. In 1894- werd hier een gereformeerde kerk
gebouwd. Tussen de huidige Stationsstraat en de He-
rengracht is de Herenstraat gemaakt.

17.Wijnkanspad. Oorsprong niet bekend; het was er in
1722. Tussen de Herengracht en de Botenmakersstraat
ligt de latere dwarssteeg, genoemd Hoopsteeg.



Herengracht, Zaandam
(omstreeks 1 9 1 1 )

VAARWEL RUSTENBURG, IK HEB VAN JE GEHOUDEN!
Er zijn situaties, waarbij zelfs een flegmatieke Zaan-
kanter onwillekeurig aan het filosoferen slaat. Dan is
het oppassen geblazen, het walletje moet bij het schuur-
tje blijven en 't is zaak met twee benen op de grond te
blijven staan.
Waarbij walletje en schuurtje wél een sloot langs een
erf veronderstellen en die benen op de grond kan moei-
lijk worden wanneer slopers hun lusten botvieren op
leeggekomen huizen en de vloeren gaan wegbreken.
Dure en hoogdravende gedachten als bouwen voor de eeuwig-
heid zijn op de drassige zaanse grond nooit groeikrach-
tig gebleken. Kastelen, paleizen en kathedralen behoren
dan ook niet tot "Zaans skoon". Dat onbruikbare bouwsels
tegen de vlakte gaan, dat nieuwe behoeften ontstaan door
andere ontwikkelingen, geen zinnig mens zal daartegen
bezwaar maken. Maar wie zich realiseert dat 1928 niet
meer bestaat, om over 1868 maar te zwijgen, kan wel eens
een weemoedige bui krijgen. Als hij dan in de drukte op
de Gedempte Gracht is verzeild geraakt, waar de muziek-
tent en de fontein al zo lang zijn verdwenen dat er nog
maar weinigen zullen kunnen zeggen waar die eens stond;
als hij daarna op zoek gaat naar het Zaagselpad, het
Ventje of het Ankersmid, dan realiseert hij zich dat het
Rustenburg met de hele omgeving bezig is in de oude his-
torie weg te zinken.
Dat RustenburgI Het wordt al op 22 augustus 1641 ge-
noemd in transportregisters van de banne Westzaan, 't Is
dan een verbindingspad van de Dijk naar het Dampad, zo-
dat de wandelaar die naar de dam of de sluizen wil de
keus heeft tussen het blijven volgen van de dijk, danwei
binnendoor te gaan.
In 1793 woont er een Hans Sanders in West-zaandam. Onder
deze naam was hij in Hindeloopen bekend. Aan de Zaan
komt zijn officiële naam weer voor de dag: als Johannes
Offenberg overlijdt hij op 46-jarige leeftijd in 1801 in
een huis op het Dampad. Zijn zoon Klaas heeft als gebo-
ren Hindelooper met water en schepen te maken. Als die
op 16 juni 1838 van de logementhouder Dirk Molaan en de
goud en zilver cashouderesse Geertruy van Wouw een huis,
loods enz. op het Rustenburg koopt, wordt hij meester-
schuitenmaker genoemd. De scheepswerf die rond deze
loods ontstaat zal met de houttuinen die er al zijn ge-
durende vele jaren mede het aanzien van het Rustenburg
bepalen.
Met enthousiasme is Klaas met z'n zoons bezig in de ver-
zorging zowel van transport- als recreatiebesognes van
Zaandam. Die hebben weinig met de weg maar alles met het
water te maken. De weg, dat is eigenlijk water. Want pa-
den liggen langs sloten en vaarten. Niet omgekeerd! Heel
vaak is het moeilijk een molen over land te bereiken,
maar per schuit kom je overal. Wat later de russische
buurt heet, is water en weiland en de Zaan is het recre-
atiegebied bij uitstek, waar geroeid en gezeild wordt
dat het 'n lieve lust is. Enne... vroeger, tóen had je

winters! Misschien een wat zweverige uitspraak maar om-
dat zware ijsbrekers niet bestonden lag de Zaan wel
gauw dicht, zodat de ijsschuitjes er al gauw overheen
stoven!

In scheepsbouw is dus wel het één en ander te doen, maar
toch...er zit ander weer in de lucht. Geleidelijk veran-
dert de scheepsbouwer in timmerman. De timmerloods op de
werf wint aan betekenis. Maar ook het gezicht van het
Uustenburg is met het gehele Westzijderveld aanhoudend
in verandering. Het wijde uitzicht over groen en water -
hier en daar in westelijke richting geaccentueerd door
een molen en in het blikveld naar dam en sluis door de
Oostzijderkerktoren - wordt langzaam maar zeker ver-
stoord door de toenemende bebouwing, zoals ook op en om
de werf wordt neergezet.
In het veld staan de molens nog ruim in de wind maar
hier en daar sluipen de gebouwen al dichterbij en eens
zullen die uitgroeien tot fabrieken, groter en hoger dan
!e loodsen waaruit /ij voortkwamen ooit hadden kunnen
worden. Het water- en weidegebied tussen Dam, Dampad en
Dijk verliest zijn ge/onde groene kleur en het beweeg-
lijk karakter. Len spoorlijn tenslotte trekt een ijzeren
kras dwars over het schilderij van land, lucht en water,
«vaardoor met ruwe hand een eind gemaakt is aan de uitge-
strektheid van het wijde, rustige maar o zo bedrijvige
landschap.
tiet de komst van de spoorlijn in 1869 is de onrust rond
het Rustenburg vergroot en neemt steeds toe naarmate slo-
ten worden gedempt en molens gesloopt. Paden worden we-
tje n en straten, de haven wordt uitgebreid, de stoom
rukt op in scheepvaart en industrie.
[lij het timmerbedrijf dat uit de scheepswerf groeide ver-
andert de uiterlijke situatie heel geleidelijk. Klaas I
heeft de zaak overgedaan aan Klaas II, die op zijn
beurt wordt opgevolgd door Klaas III. Als die zich te-
rugtrekt neemt Adriaan Klaas het over. Als Hendrik Cor-
nelis het roer in handen krijgt is van het oude beeld
van de omgeving weinig meer terug te vinden. Al voor het
begin van de twintigste eeuw was dat grondig veranderd.
Uit het rustieke landschap zijn veel sloten verdwenen en
daarmee ook de vele karakteristieke bruggetjes. Open
plekken die nog iets van de ruimtelijke werking overeind
hielden zijn - niet alleen op het Rustenburg - volge-
bouwd .
Het verkeer te water is veranderd in verkeer per as. Dat
neemt van jaar tot jaar toe op daarop niet berekende pa-
den. Na ruim 300 jaar kan het Rustenburg niet meer vol-
doen aan wat gevraagd werd en nog steeds wordt: communi-
catie mogelijk maken. Want die communicatie is niet meer
de wandeling van de dijk naar de dam. Het Rustenburg is
al lang niet meer het pad waar schipper en molenaar el-
kaar ontmoeten, waar licht en lucht een leven in rust
mogelijk naken. Het is een obstakel geworden dat de toe-



gang naar parkeergarages bemoeilijkt, de drift van
vrachtauto's omzet in razernij van chauffeurs die niet
kunnen opschieten. Het werd een onaanzienlijke, armzali-
ge herinnering aan een vernield Westzijderveld. Wat over-
bleef werd een jammerlijke aanblik, die twijfel kon op-
roepen over de vraag of er niet iets verkeerd is gegaan.
Maar de sloper, hij sloopte verder...

'Of het juist was het Rustenburg te offeren zoals bijna
geheel oud-Zaandam is geslacht, zullen anderen na ons

beoordelen. Maar dat in een nostalgische bui de gedachte
opkomt: "Jammer, wat voorbij is, komt nooit terug", wie
is zo verzakelijkt om dat te ontkennen?
Ieder die zich nog iets herinnert van de verhalen "van
toen" voelt onprettige gewaarwordingen omhoog komen,
die hij alleen maar kan aanduiden als een soort heim-
wee ...

Kees Offenberg
Santpoort

BOUWKUNDIG ALFABET
*f. De in de steden "uitgevonden" verbeterde bouwwijzen
werden weer overgenomen door de bouwers op het platte-
land. Een en ander had ook tot gevolg dat er van te voren
contracten over een te bouwen object werden gesloten (BE-
STEK). Een belangrijke verbetering van de skeletbouw kwam
met de (her)invoering van de baksteen. De skeletstijlen
werden daarbij op stenen voetengen of poeren gezet, die
op hun beurt weer op de houten funderingen rustten. Dit
verlengde de levensduur van de huizen aanmerkelijk. Ech-
ter moest daardoor wel de verloren gegane stijfheid door
het ingraven teruggewonnen worden. Dit bereikte men door
het toepassen van korbelen.
5. Steeds verder gaande overheidsbemoeiing, bouwtechni-
sche ontwikkelingen en constructiemogelijkheden leidden
uiteindelijk tot het verdwijnen van het houtskelet.
Lit.: R. Meischke, Het Nederlandse woonhuis van 1300 -
1800, Haarlem 1969. H. Janse en S. de Jong, Houten hui-
zen, Zaltbommel 1978, 4-de druk. H.J. Zantkuyl, Bouwen in
Amsterdam, in afleveringen.
HOUTSOORTEN. Zie bij HOUT.
HOUTVERDUURZAMING. Zie bij HOUT.
HOUTZIEKTEN. Zie bij HOUT.

natuurlu ke arootte

HUISHOUDSTERTJE. Hangkastje aan de muur of aan de houten
wand, voor huishoudelijke benodigdheden.
HUISJE. Los staande houten plee of secreet, veelal aan of
boven de achterpadsloot.
HUISMANSWONING. Oude (verkoops)benaming voor een boerde-
rij; vgl. huysluijden = boeren.
HUISNAMEN. Het geven van een naam aan huizen kwam vooral
voor bij herbergen en bakkerijen. Ook pakhuizen en molens
werden meestal van namen voorzien. En ook de gewone woon-
huizen blijken nogal eens een naam te hebben gehad. Bij-
voorbeeld komen voor: 'de Lange Bark' (vm. Kalverstraat
in Zaandam), 'Nonnetjeshuys' (Oostzijde bij het Koolpad)
'd'RooTent' (Boogerdpad).
Lit.: S. Hart, Geschrift en Getal, Dordrecht 1976, blz.
10, met verwijzingen.
HUKS. Kleine bijl of aks.

STICHTING ZAANS SCHOON
Lagedijk 71 te Zaandijk
In het vorige nummer van ANNO hebben we u verteld dat de
Stichting Zaans Schoon bezwaar heeft gemaakt tegen de
bouw van een fietsenstalling op de plek waar tot vorig
jaar het oud-Zaanse pand Lagedijk 71 te Zaandijk heeft
gestaan. Inmiddels heeft de indiening van ons bezwaar-
schrift geleid tot overleg tussen de gemeente Zaanstad,
de aanvraagster van de bouwvergunning en Zaans Schoon.
Het resultaat van dit overleg is de opstelling van een
geheel nieuw plan. De fietsenstalling zal in dit plan
min of meer dezelfde vorm en hetzelfde volume krijgen
als het woonhuis dat vroeger op die plaats stond. Het
nieuwe gebouw zal voorts op dezelfde wijze ten opzichte
van de Lagedijk geplaatst worden als het voormalige num-
mer 71, dat wil zeggen niet evenwijdig aan de weg maar
iets gedraaid ten opzichte van de weg. Hiermee is aan de
stedebouwkundige bezwaren van Zaans Schoon ten opzichte
van het oorspronkelijke plan tegemoetgekomen.
Onder omstandigheden heeft Zaans Schoon haar bezwaar-
schrift ingetrokken. Zo blijkt dat het indienen van een
bezwaarschrift niet altijd hoeft te leiden tot een for-
mele procedure. Het is ook mogelijk dat - zoals in het
geval van Lagedijk 71 - partijen tot elkaar gebracht
worden en zo een beter resultaat bereiken.

H. Pielkenrood
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