
Verschijnt 3-maandelijks Orgaan van de "Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis" Juni 1983-no.

VAN DE REDACTIE
In het vorige nummer riepen wij u op om uw mening, kri-
tiek of suggesties met betrekking tot ANNO 1961 kenbaar
te maken. Het doet ons goed dat een groot aantal (zonder
uitzondering positieve) schriftelijke en telefonische
reacties ons bereikte. Dank daarvoor, ook voor de aange-
boden kopij! Een opmerkzame lezer attendeerde ons op het
iets afwijkend formaat, waardoor het maart-nummer niet

in de speciaal daarvoor vervaardigde opbergmappen past.
Een suggestie is om een strookje van dat nummer af te
snijden, zodat het formaat weer 21 x 28 cm. wordt. Het
nummer dat u nu voor zich heeft is op de juiste maat ge-
sneden. Tenslotte nog even dit: reacties en kopij blij-
ven zeer welkom!

MERKWAARDIGE ONTDEKKINGEN OP EEN KAART VAN 1817
WERD HET ZEILENMAKERSPAD OP DE ZAANSE SCHANS VERKEERD AANGELEGD ?
In het eerste deel van zijn "Historische Studiën" heeft
Lootsma een uitvoerig artikel gewijd aan de groei en
structuur van o.a. Westzaandam. Toen ik, in verband met
een ander onderzoek, aanvullende gegevens wilde hebben
uit het laatste kwart van de 18e eeuw, ging ik op zoek
naar gedetailleerde kaarten uit die tijd, maar deze ble-
ken niet te bestaan. Wel bleek bij de dienst van het ka-
daster en de openbare registers (KADOR) te Amsterdam een
kaart te berusten uit 1817, getekend door de landmeter
R. van den Bosch. Deze kaart was uitermate bruikbaar,
want een register van afgebroken en nieuw gebouwde per-

celen gaf aan, dat in meer dan dertig jaar het aantal
huizen zeker niet gegroeid was, maar waarschijnlijk on-
geveer 1% gedaald.

Deze kaart nu leverde een paar verrassende vondsten op.
De eerste daarvan heeft betrekking op de structuur van de
paden. Het zal de lezers wel bekend zijn, dat vrijwel
alle paden een sloot hadden, dat alleen het Dampad en het
Hollandsepad aan twee zijden bebouwd waren en dat de Ge-
dempte Gracht, de Zeemansstraat en de Stationsstraat zijn
ontstaan door demping van de sloot tussen twee paden.

Rozengracht en Dampad (westelijk), Zaandam
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Dat waren de Gedempte Gracht, het Zilverpad ("zuidpad")
en het Kuiperspad met als verlengde het Geldeloze pad
("noordpad"), voor de Zeemansstraat het Zeemanspad
(zuid) en het Schapenpad (noord) en voor de Stations-
straat het Haringpad (zuid) en het Stikkelpad of Spin-
huispad (noord). Een "zuidpad" lag aan de zuidkant van
de padsloot.

Wat is nu de merkwaardige vondst, die uit voornoemde
kaart blijkt? Bij alle zuidpaden, dus Rozengracht, Zil-
verpad, Zeemanspad, Haringpad, Herengracht, Wijnkanspad,
Botenmakerspad en Stuurmanspad hebben de huizen ruime
achtererven, die als bleekveld gebruikt kunnen worden,
maar tussen het pad en de sloot een vrij smal talud, be-
groeid met gras. Oude ansichten van Rozengracht en Heren-
gracht bevestigen dat. Maar de noordpaden Kuiperspad,
Schapenpad en Stikkelpad hebben tussen pad en sloot een
bleekveldje. Oudere Zaandammers zullen zich die situatie
bij het Schapenpad zeker herinneren.
Uiteraard vraagt men dan: waarom heeft men dit zo gedaan
of liever: waarom heeft men dit z_o gedaan? Het antwoord
is dit: het waren geen tuintjes maar - en het blijkt uit
de transportregisters - het waren bleekveldjes en die
hadden de volle zon nodig!

En nu moeten we constateren dat het Zeilenmakerspad, dat
een "zuidpad" is, is aangelegd als een noordpad. Waar-
schijnlijk is een prentbriefkaart uit het begin van deze
eeuw van het Hazenpad te Zaandijk, die uiteraard een veel
latere indeling aangeeft, de oorzaak hiervan.
Natuurlijk zal men het Zeilenmakerspad niet meer wijzi-
gen in een zuidpad, noch de aardige overtuintjes van het
Zonnewijzerspad veranderen in kale bleekveldjes, maar
niettemin leek het mij nuttig deze fouten vast te leggen.
En eigenlijk moest dat ook gebeuren met de andere fou-
ten die men óf onbewust heeft gemaakt óf bewust heeft
gemeend te moeten maken.

EEN ONBEKENDE 'DORS'
Van de kaart uit 1817, waarover
ik schreef, is hier een gedeelte gereproduceerd. Men
vindt er verschillende padsloten op en enige eerder be-
sproken "noord- en zuidpaden". Het onderscheid tussen die
paden vormde de eerste verrassing, die de kaart leverde,
de tweede was dat er een dors is geweest, waarvan het
bestaan geheel in de vergetelheid was geraakt. Een dors
was een noord-zuid lopende sloot, dus loodrecht op de
padsloten. Men vindt hem hier van de Zeemanspadsloot tot
iets benoorden de Herengrachtsloot. De plaats van die
dors is ook nu nog nauwkeurig te bepalen, want toen de
sloten tussen de achterkanten van de huizen van Schapen-
pad en Stationsstraat en die tussen Stationsstraat en
Herengracht werden gedempt (de laatste in 1893), nam men
ook meteen delen van die dors mee en zo ontstonden twee
z.g. "dempen" en de toegangen daartoe vanaf de Stations-
straat. Men vindt ze terug tussen het winkelpand op de
hoek van de Westzijde en het voormalig Doopsgezind wees-
huis en aan de andere kant van de straat tussen de Cen-
trum-bank en het perceel Stationsstraat 1.

Maar wat kan het nut van die dors geweest zijn? Anders
gezegd: wie was er zo gek om een sloot te graven even-
wijdig aan de wegsloot en op geen 30 meter afstand? Dat
was toch nutteloos? Ik kan u daarop geen antwoord geven,
maar ik kan u wel wijzen op iets heel merkwaardigs.

U moet dan weten dat:
de Zilverpadsteeg is ontstaan nadat de daar lopende wég-
of dijksloot is gedempt (ik hoop daar in een volgend ar-
tikeltje op terug te komen);

dat er volgens onze kaart op de plaats van het voormalig
politiebureau op de Vinkenstraat ook een korte dors was;

dat de wegsloot (en de Westzijde doet dat nog vandaag de
dag) een vrij scherpe s-bocht maakt tussen het Ruiterveer
en de Doopsgezinde kerk.

Welnu: de Zilverpadsteeg, de korte dors, de lange dors
en de wegsloot benoorden het Ruiterveer liggen in één
rechte lijn!
En nu maar fantaseren. Zouden we hier gestuit zijn op ru-
dimentaire overblijfselen van een oudere dijksloot, die
er misschien (ver) voor 1600 geweest is? Zou^men (ook al
voor 1600) óf wegens verzakking van de dijk óf terwille
van landaanwinning meer oostelijk een nieuwe dijk hebben
aangelegd?

Een serie boringen volgens een oost-west lopende lijn,
tot het nemen van grondmonsters, zal altijd wel een vrome
wens blijven, maar misschien komt er nog eens iets te
voorschijn uit het ongeordende deel van het archief van
de Polder Westzaan.

G.W. van Santé

Wij willen u attenderen op de tentoonstelling

ARCHEOEOGISCH BEKEKEN
25 jaar opgravingen in de Zaanstreek

die van 14 mei tot en met k september in het Molenmuseum
te Koog aan de Zaan wordt georganiseerd door de Archeo-
logische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zaanstreek.
De openingstijden zijn: dinsdag t/m vrijdag, van 10 - 12
en van 14 - 17 uur, zaterdag en zondag, van 14 - 17 uur.
Maandag dicht.

De Zaanlandsche Oudheidkamer, Lagedijk 80 te Zaandijk,
is tot nader te bepalen datum wegens een restauratie ge-
sloten.
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Na zijn interesante lezing tijdens de laatste ledenverga-
dering van onze vereniging hebben we de heer K. Woudt ge-
vraagd om ook eens een artikel over de Zaanse taal voor
ANNO te schrijven. Hij was daartoe gaarne bereid. In dit
nummer kunt u de eerste bijdrage "over wonen en woorden"
lezen van deze (Zaanse) taaikenner.

OVER WONEN EN WOORDEN
Door de manier waarop je woont en je huis inricht toon je
onbewust wie je bent of wat je zou willen zijn. Dat geldt
ook voor je manier van praten.. Wat dat betreft komen taal
en wonen aardig overeen. Ze worden beide bepaald of op
z'n minst beïnvloed door maatschappelijke omstandigheden.
Vroeger hingen ze bovendien samen met plaatselijke of re-
gionale tradities. In Zaanse huizen woonden Zaans-spreken-
de mensen. Daarom mag ik hier wat over het Zaans schrij-
ven. Van vrienden van het Zaanse huis kun je veronderstel-
len dat ze ook wel een zwak voor het Zaans zullen hebben.

Een zwak voor het Zaans... Als dat maar niet betekent dat
we nu nog Zaans willen praten of bouwen. Die tijd is voor-
bij. We missen trouwens het regionale zelfbewustzijn dat
er in meespeelde; ons beetje nostalgie stelt ons niet in
staat om aan een wedergeboorte te denken. Gelukkig maar.

Als ik over het Zaans hier en daar een lezing houd, er-
vaar ik meestal dat men geamuseerd wil worden en soms dat
men vertederd raakt. "Ach ja, dat zeiden mijn grootouders
ook," hoor ik dan. De pokus staat op het bontje; loof
ken lang an; we zelle maar klareghaid make; wat ben je
habejaks bezeg; ik zit lekker in et zontje te sprage;
je moet niet over skel haaie; koppie zait dat kontje komt
- het zijn maar een paar voorbeelden van Zaanse zinnetjes
die sommigen een gevoel van herkenning geven. Een spreker
over Volapuk mist dat voordeel. En nog afgezien van her-
kenning of vertedering: de Zaanse taal was onmiskenbaar
kernachtig en bevatte tegelijk zóveel relativerende uit-
drukkingen dat zelfs een niet-Zaans gehoor naar ik mag
hopen er zeiden bij in slaap valt.

Zonder taal zouden we gauw uitgepraat zijn. Dat lijkt me
een reden om over taal na te denken. Taal of streektaal
of dialect, dat is één pot nat, ien toetmem. Het heeft
weinig zin om te kibbelen over het onderscheid. Welbe-
schouwd is onze Nederlandse taal een Germaans dialect.
Op een andere manier beschouwd is het een verzameling van
streektalen, waaruit ooit - nog niet eens zo lang geleden
- om praktische en politieke redenen een keuze voor alge-
meen gebruik is gemaakt. Het Zaans was één van die streek-
talen, niet minder of meer dan het Zeeuws of het Achter-
hoeks, om maar wat te noemen. Niet meer of minder interes-
sant dan welke streektaal ook. Opvallend is misschien al-
leen dat we over een betrekkelijk klein gebied met een
eigen taal praten en dat dit gebied een in verhouding nog-
al turbulente ontwikkeling had.

Omdat de geschiedenis sporen in de (streek)taal achter-
laat, kom je via het Zaans steeds weer bij de streekhis-
torie uit.
We zullen nooit precies kunnen vaststellen hoe en wanneer
het Zaans z'n eigen karakter kreeg. Het is boeiend om er-
over te fantaseren. Heel globaal dienen we te weten dat
er verschillende "taalsystemen" worden onderscheiden. In
een ver verleden hebben migratiestromen op allerlei
schaal daar al een brij van gemaakt. Als we ons beperken
tot de Indo-Europese talen, dan vormen de Germaanse talen
daarin een groep die weer in (bijvoorbeeld) continentaal-
germaanse en kust-germaanse dialecten te onderscheiden is.
Zo zou men steeds verder kunnen verfijnen maar het ver-
haal wordt daardoor ook steeds verwarder en verwarrender.
Want elke taal is voortdurend onderhevig aan processen van
beïnvloeding en verandering. Gerekend over een paar hon-
derd of zelfs een paar duizend jaar heeft dat vergaande
gevolgen.

Kijken we eerst naar het huidige Nederlands, dan zitten
daarin zowel continentaal- als kust-germaanse elementen.

Taalhistorici verwijzen dan naar de invallen van de Fran-
ken in de ^e en 5e eeuw. Westgermaanse stammen vestigden
zich toen vooral in de zuidelijke Nederlanden, ze namen
uiteraard hun taal mee. Het is niet duidelijk in hoeverre
de tegenwoordige Frans-Vlaamse zowel als de Hollands-
Friese taalgrenzen door deze Frankische overheersing be-
paald zijn. Wel kun je in z'n algemeenheid zeggen dat het
huidige Nederlands op de basis van de vroegere Frankische
stamtalen rust. Maar er zijn nog ettelijke andere factoren
in het spel. Deze bijvoorbeeld: Friesland en Noord-Holland
vormden, vóór Flevum of het Flevomeer zich tot de Zuider-
zee vergrootte, één gebied; als er toen al geen taaleen-
heid was, dan beïnvloedden de Friezen in belangrijke mate
de Hollandse dialecten. Of deze: er zijn belangrijke Bra-
bantse en Vlaamse migratiestromen naar de noordelijke Ne-
derlanden geweest; voor de Hollandse dialecten had dat in-
grijpende gevolgen (de Amsterdamse ao-klank schijnt daar
mee samen te hangen, om een voorbeeld te noemen). Of deze:
het welvarende Amsterdam (en in de 17e en 18e eeuw in ze-
kere zin ook: de welvarende Zaanstreek) had een niet ge-
ringe zuigkracht: van heinde en verre trok men er naar
toe. Of deze: de Republiek was betrekkelijk tolerant
als het om godsdienstvrijheid ging; de trek van - alweer
bijvoorbeeld - de Franse Hugenoten naar de Nederlanden
had ook gevolgen voor de taal die we nu bezigen.

Ons tegenwoordige "algemeen beschaafd" is voor een flink
deel bepaald door het 17e-eeuwse Amsterdam. Onze hoofd-
stad was ook toen een smeltkroes. Ik wil maar zeggen dat
wat zij "Nederlands" noemen in feite een menigmaal ver-
stelde lappendeken is. Het proces van verandering gaat
trouwens nog steeds door - denk maar aan de verengelsing
van het vakjargon na de Tweede Wereldoorlog en aan de in-
vloed daarvan op onze omgangstaal.

Laten we nu eens naar het Zaans kijken. Dr. G.3. Boeken-
oogen schreef in "De Zaanse Volkstaal" weinig over de her-
kanst ervan. Wél merkte hij - in 1897 all - herhaaldelijk
op dat het Zaans vrijwel verdwenen is (bijvoorbeeld: "..
.. aangezien het dialect bijna geheel plaats gemaakt heeft
voor de gewone Hollandse spreektaal." blz. 18 ZVT). Hij
vergeleek het 19e-eeuwse Zaans in enkele alinea's ook met
andere Noordhollandse dialecten en concludeerde daarbij
dat de oorspronkelijke volkstaal in West-Friesland minder
door Hollandse invloed gewijzigd is dan die in de Zaan-
streek;^0p zijn beurt heeft het Zaans, zei Boekenoogen,
weer méér ouderwetse woorden en vormen bewaard dan bij-
voorbeeld het Kennemer dialect. De eigenaardigheden van
het Noordhollands kunnen niet uit het Frankische dialect
van Holland worden verklaard. Wij moeten de verklaring
elders zoeken - aldus nog steeds Boekenoogen - en wel in
het feit dat de vroeger in Noord-Holland gesproken taal
een Fries dialect was. Zijn stelling luidt dat het Zaans
een Frankisch dialect was, maar dan één dat in de plaats
was gekomen van een oudere Friese tongval waarvan nog
vele sporen overbleven. Daarom noemt hij het Zaans een
Friso-Frankisch dialect.

Dit is drogere kost dan u mogelijk verwachtte. Het wordt
interessanter als u bedenkt dat taal altijd bij menselijk
samenleven hoort, dat Friezen en Franken onze verre voor-
ouders waren. Boekenoogen heeft ongetwijfeld gelijk. Het
Zaans mag dan een Hollands dialect zijn, met overwegend
uit de oude Frankische stamtalen afkomstige kenmerken-,
de (let wel: oudere) sporen van een Fries dialect zijn
nog duidelijk aanwijsbaar. Wie zich daarvoor interesseert
moet maar eens Boekenoogens "Idioticon" napluizen, het is
opvallend hoe dikwijls daarin wordt verwezen naar verge-
lijkbare woorden in het vroege Oostfries.
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Een m.i. aardig voorbeeld is het volgende. De "ui"-klank
in ons tegenwoordige Nederlands is in het Fries onbekend
en vormde zich in de zuidelijke Nederlanden, waarschijn-
lijk wel door Frankische invloeden. Toen de Frankische
dialecten de Hollands-Friese overvleugelden, hadden de
Hollanders blijkbaar moeite met die "ui". Tot op de dag
van vandaag maken de Zaankanters er nóg een "oi" of "eu"
van. Maar dat daargelaten, in het Zaans vinden we nog
enkele woorden waarin de oorspronkelijke, Friese "uu"-
uitspraak gehandhaafd bleef: "kulekie" voor kuiltje en
"buul" voor buidel. Onder Frankische invloed zouden die
woorden als "koiltje" en "boil" uitgesproken zijn.

Boekenoogen heeft de herkomst van het Zaans uitstekend
gedefinieerd, hij heeft de zaak naar mijn mening echter
ook gesimplificeerd. Het mag dan waar zijn dat onze streek-
taal zich ooit als Friso-Frankisch dialect ontwikkelde -
dat proces zal zich dan in de Middeleeuwen voltrokken
moeten hebben, voor een groot deel zelfs buiten het ge-
bied dat wij nu de Zaanstreek noemen -, aan de latere evo-
lutie van het Zaans heeft hij geen aandacht geschonken.
Dat is, om een door hemzelf geliefd woord te gebruiken,
curieus. Hij wekt de indruk dat de taal van de oorspronke-
lijke (d.w.z. laat-middeleeuwse) bewoners stabiel bleef
en niet of nauwelijks veranderde. Dat is een misverstand,
het moet duidelijk zijn dat deze oorspronkelijke taal in
de voor de Zaanstreek in 't bijzonder roerige 17e eeuw
en 18e eeuw zeer ingrijpend veranderd is. Taal mag taai
zijn, er blijft sprake van een voortdurend proces van be-

invloeding en verandering. Als ik, hiervoor, het tegen-
woordige algemeen beschaafd een lappendeken noemde, dan
geldt dat ook voor het Zaans. Het werd beïnvloed door de
vele, vele migranten die door de Zaanse welvaart werden
aangetrokken of die in verband met hun vakkennis naar
onze streek werden gehaald. In dit verband heb ik al eens
gewezen op de merkwaardige verbasteringen van het Frans
die in ons Zaans worden aangetroffen, een gevolg van de
komst van Franse en Zuidbelgische steenhouwers die de
molenstenen kwamen bewerken. Eerder waren er, voor de wal-
visvaart, al Basken en Jutten naar onze streek getrokken.
In de 17e en 18e eeuw is vooral de vestiging van Noord-
duitsers zeer opvallend. En nu noem ik alleen nog de
"buitenlanders", ongetwijfeld hebben zich ook velen van
binnen de Republoek naar onze contreien begeven. Voor in
de historie geïnteresseerde dialectologen is er nog stof
te over; onderzocht zou kunnen worden hoe de lappendeken
van de Zaanse taal tot één geheel werd, dat zich onder-
scheidde van elders gesproken streektalen.

Om nu weer terug te komen op de overeenkomsten tussen
onze spreek- en woongewoonten: als we praten over "het
Zaanse huis", dan denken we aan de huizen die in de 17e
en 18e eeuw gebouwd werden. Ik veronderstel dat het Zaans,
de streektaal, z'n vorm vooral ook in die tijd kreeg en
meen dat Boekenoogens bewonderenswaardige studie, tot nu
toe steeds als geheel afgerond beschouwd, in dit opzicht
completering behoeft.

STICHTING ZAANS SCHOON
Assendelft kent slechts een vijftal beschermde monumen-
ten, waaronder - sinds kort - de St. Odolphuskerk en -
sinds 1965 - de daartegenover staande boerderij Dorps-
straat 523. De adem stokte dan ook even in de keel toen
wij hoorden dat op 11 augustus 1981 door de minister
van C.R.M, een sloopvergunning was afgegeven voor de
boerderij. Hoe was dat nu mogelijk?
Het betreft hier namelijk een voor de Zaanstreek unieke
boerderij, te weten een "vaarboerderij". De boerderij is
geheel aangepast aan het transport over water. Vroeger
kwam dit type wel vaker voor maar, voor zover ons bekend,
is Dorpsstraat 523 de enig overgebleven vaarboerderij in
het Zaanse land. Een andere bijzondere kwaliteit betreft
het feit dat de boerderij twee zogenaamde "vierkanten"
heeft in plaats van één, hetwelk gebruiktelijk is. Een
zo grote boerderij is voor de Zaanstreek opmerkelijk.
Voorts kan gewezen worden op het fraaie exterieur van de
boerderij: de Zaanse kap met het tuitgeveltje, dat op
een voortreffelijke wijze de symmetrie van de boerderij
accentueert. In de boerderij is nog een kaaskamer aanwe-
zig die dateert uit de tijd dat de boer zuivelprodukten
maakte.

Het was duidelijk dat deze boerderij niet gesloopt mocht
worden. De stichting Zaans Schoon en haar dochtersticht-
ing Frans Mars zijn, evenals de gemeente Zaanstad, in
beroep gegaan tegen de afgifte van de sloopvergunning.
De stichting Frans Mars heeft daarbij aangetoond dat
Dorpsstraat 523 zeer wel en met relatief beperkte midde-
len te restaureren is. Er is een aantal technisch en fi-
nancieel alternatieve restauratieplannen opgesteld.
Zaans Schoon heeft in de beroepsprocedure de grote cul-
tuur-historische waarde van de boerderij nader belicht.
Een en ander is niet zonder succes gebleven want bij Ko-
ninklijk Besluit van 17 maart 1983 werd de sloopvergun-
ning vernietigd. Uit het Koninklijk Besluit blijkt dat,
naast motieven van cultuur-historische aard, ook de moge-
lijkheid van een restauratie tegen aanvaardbare kosten
een belangrijke rol heeft gespeeld bij het besluit tot
vernietiging van de sloopvergunning.

Er is thans een geheel nieuwe situatie ontstaan waarin
getracht zal moeten worden om met de eigenaren van de
boerderij tot overeenstemming te geraken omtrent het ma-
terieel behoud van de boerderij.

BERICHTEN
Nieuwe stichting: Sta pal tegen Verval

In Assendelft is op 23 april j.l. een districtsconferen-
tie van de Rotary gehouden. Het motto daarvan luidde:
"Sta pal tegen verval". Tijdens die bijeenkomst werd de
oprichting van een nieuwe stichting met dezelfde naam
bekendgemaakt. De stichting zou tot doel hebben het sti-
muleren van kleinschalige werkzaamheden (?) op het gebied
van de monumentenzorg. Daarbij gebruikmakend van de bij
Rotary voorhanden zijnde deskundigheid en financiële mid-
delen. Het betreffende Rotary-district omvat het gebied
van Noord-Holland en de lOsselmeerpolders.
Ieder initiatief voor het behoud van monumenten moet
uiteraard worden toegejuichd. De bedoeling van deze nieuwe
stichting, waar waarschijnlijk weer dezelfde personen zit-
ting in hebben die ook al in andere dergelijke "clubs"
hun beste beentje voorzetten,is ons echter nog niet zo
duidelijk. Wordt het een provinciaal werkend, overkoepe-
lend orgaantje voor de vele al in de provincie opererende
restaurerende stichtingen? Dan willen we wijzen op vere-
nigingen als "Het Behouden Huis" en de N.C.M., die behal-
ve met enkele succesjes of een jaarlijkse themadag, nog
niet zoveel bereikt hebben. Bovendien is er een landelijk
stimulerende Bond Heemschut. Op welke plaats stelt de
nieuwe stichting zich op?
De vraag is ook of restaurerende eigenaren van al dan niet
beschermde monumenten zich tot de nieuwe stichting kunnen
wenden voor gratis hulp bij het maken van plannen en de
uitvoering daarvan. Hoe stelt men zich voor dan te hande-
len? Of kunnen zulke eigenaren zich voor een bijdrage in
de herstelkosten aanmelden, met name zij die buiten de
overheidssubsidies vallen? En welke condities zullen dan
aan zo'n bijdrage worden gesteld?
Vele vragen dus nog. Wellicht wil de nieuwe stichting
haar bedoelingen en werkwijze hier in een volgend nummer
eens nader toelichten. We zullen er graag ruimte voor
houden.

De redactie

KOPI3 VOOR HET SEPTEMBER-NUMMER VAN ANNO MOET VOOR l AU-
GUSTUS INGELEVERD ZI3NI
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Peilbesluit Haaldersbroek

Enige maanden geleden maakte de regionale pers melding
van het voornemen van het waterschap Waterland om het pol-
derpeil van de Kalverpolder te verlagen. Diverse groepe-
ringen zijn tegen dit voornemen in het geweer gekomen.
Men vreest aantasting van de houten paalfunderingen van
de huizen in het buurtje "Haaldersbroek", waar nog vele
historische panden staan. Ook onze vereniging heeft ge-
meend zich te moeten uitspreken tegen die voorgenomen pol-
derpeilverlaging. Het doet ons goed, vernomen te hebben
dat de aangevoerde bezwaren van de diverse groeperingen
een kans van slagen hebben. Alhoewel de definitieve be-
slissing hierin nog niet is genomen, deelde een ambte-
naar van Gedeputeerde Staten mee dat waarschijnlijk ge-
adviseerd gaat worden, het peil niet te verlagen.

Lagedijk 52-54 te Koog aan de Zaan

Wie heeft zich niet geërgerd aan de troosteloze aanblik
van bovengenoemd pand, dat in totaal ontluisterde staat
al zes jaar lang op restauratie wacht? Nu is er goed
nieuws: het pand zal binnen afzienbare tijd gerestaureerd
worden. Sinds kort is het historisch pand eigendom van de
heer R. Koenen uit Blokker, die het - mét restauratie-
plicht - kocht van de Stichting Zaans Schoon.

Van Katy Kuiper te Krommenie ontvingen we een copie van
een fraai knipwerk ,
op de achterkant waarvan zij een brief met vragen schreef.
De vragen hebben betrekking op de geschiedenis van enke-
le huizen in Krommenie, hun bewoners, functies, enzovoort,
in de loop der tijden. Op dit ogenblik kunnen we op deze
vragen nog geen antwoord geven door het ontbreken van
mankracht of vrouwkracht voor dergelijke tijdrovende ar-
chief werkzaamheden. Daar wordt echter wel aan gewerkt.
Mochten er onder onze lezers zijn die tijd, lust en ge-
legenheid hebben om in de archieven te snuffelen (zo mo-
gelijk met enige ervaring) dan willen we graag dat zij
zich melden. Er zou dan mogelijk een werkgroepje gevormd
kunnen worden voor het opnemen van deze, overigens zeer
interessante, werkzaamheden.

De contactavond op 19 april j.l. in 't Saen voor leden
en belangstellenden is een succes geweest. We telden on-
geveer 60 bezoekers die de lezing
"Verfwerk en kleur door de eeuwen" van architect Wim Zon
beluisterden. Na de pauze lichtte de heer Zon zijn onder-
werp toe met dia's. Hij heeft de redac-
tie beloofd om zijn voordracht te bewerken voor publica-
tie in een volgend nummer van ANNO 1961.

Guisveld

Weinigen zullen, ontkennen dat er een nauwe relatie be-
staat tussen historische bebouwing en landschap. Denkt
u zich eens in: een Zaanse Schans zonder achterliggende
Kalverpolder, dat kan immers niet! En wat te denken van
Westzaan met het Westzijderveld en de Reef. Het is daar-
om te prijzen dat de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek
ter gelegenheid van haar A-0-jarig bestaan een grote in-
zamelingsactie houdt voor grondaankopen in het befaamde
Guisveld, het nog altijd niet veilig gesteld, vogelrijk
gebied ten westen van de spoorlijn Zaandijk-Wormerveer.
Voor f 2,-- per vierkante meter wordt u symbolisch eige-
naar van een stukje Guisveld. Als u f 25,-- of meer over-
maakt ontvangt u te zijner tijd een certificaat van deel-
name. Giro: 80690 ten name van Vogelbeschermingswacht
Zaanstreek Veertig Daar, te Krommenie.

VRAGENRUBRIEK
Vraag: Wat is een spookschaaf en waarom wordt deze
zo genoemd?

Antwoord: De spookschaaf wordt gebruikt om ronde voor-
werpen te maken, bijvoorbeeld de eiken- of acaciaspaken
voor wielen. Hij werd dan ook vooral in de wagenmakerij
gebruikt. Wellicht werd deze spaakschaaf door zijn af-
wijkende vorm een spookschaaf genoemd. Soms werd ook ge-
sproken over de "spoken" van een wiel.

VOOKKAHT

BOUWKUNDIG ALFABET
HUT. Houten gebouwtje op het land of bij en in een mo-
len. In veel gevallen voorzien van een eenvoudige stook-
plaats.

IMITATIE. Het schilderen van houtstructuren en marmer-
soorten op binnenbetimmeringen, stucwerk en meubelen.
Ook genoemd gladhout-schilderen.
IMPOST. Eenvoudig geprofileerde lijst als tussengeleding
geplaatst op een pilaster of liseen, voor de aanzet van
een boog (bij stucwerk). Bestek Rechthuis Westzaan,
art. 2 ..."de Nisjen en de boog om na de Trap te gaan,
moeten worden voorzien met getrokken lijsten, Slotstukken
en Imposten: alles volgens..."
INKANTEN. Het naar binnen afschuinen van een balk of een
kozijnstijl bij (kruis)kozijnen.

KAAG. Buitendijks land, soms (later) van dijken of ka-
den voorzien.
KAATS. Gebouwtje of schuur zonder zolder en met een
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schuin aflopend (lessenaars)dak. Ook als woning in ge-
bruik. In 1731 waren er in West-zaandam 10 en in Oost-
zaandam 7 kaatsen.
Lit.: S. Hart, Geschrift en Getal, Dordrecht 1976.
KABEL. Het merk, kruis, dat met een ritsijzer op het
hout werd aangebracht door de houtkopers.
KALF. Tussen-dorpel van een deurkozijn tussen de deur en
het BOVENLICHT. Ook de vaste tussendorpel in kruiskozij-
nen en in de vroege schuifraam-kozijnen.
KALK. Belangrijk bouwmateriaal voor metsel- en stuca-
doorwerk. Kalk werd verkregen uit twee grondstoffen: er
was schelpkalk en steenkalk. Schelpkalk is al heel oud,
het werd al gebruikt voor het metselen van romaanse
(tufstenen) kerken, onder andere de kerk van Heilo. Ook
steenkalk is al zeer lang in ons land in gebruik. Kalk
werd verhandeld per HOET; l hoet was ca. 16 zakken. Voor
de bouw van het domineeshuis (1733) in Westzaan, thans
Kerkbuurt 30/32, leverde ene Kempe de Vries in totaal 7
hoet kalk voor de toenmalige prijs van 5 gulden en 15
stuyvers per hoet; in totaal dus A-0 gld. en 5 st. of
F. 40.-5.--.
KALKBRANDERIO. Om kalk te maken werden schelpen op een
bepaalde wijze gebrand in kalkovens. Dan ontstond onge-
bluste kalk, die echter voor het verwerken tot specie
met water afgeblust moest worden. Om te zorgen dat alle
kalk werd geblust moest deze "in de rot" staan en van
tijd tot tijd worden omgespit.

. KLOOSTE K KOiÜN

Eén van de oudste Zaanse industrieën was een kalkbrande-
rij die in Zaandijk stond, op de plaats waar zich nu de
oprit van de Oulianabrug bevindt, tegenover het toenma-
lige Kerkepad (= Guisweg) naar Westzaan. Deze kalkbrande-
rij van ene Gaef Oacobsz werd al in 1619 gesloopt. In
latere tijd waren er kalkovens in Zaandam (Zuiddijk) en
in de buurt van Uitgeest. Zie ook bij CEMENT.
Lit.: H. Oanse, Bouwers en Bouwen in het Verleden, Zalt-
bommel 1965. A. Heerding, Cement in Nederland, lümuiden
1971.
KAMER. Deel van een huis, ook genoemd END of vertrek.
Het woord kamer werd eerder in de Zaanstreek gebruikt
voor die ruimten waarvan zou kunnen worden gezegd dat er
iets bijzonders mee was: pronkkamer, opkamer of tcamer-
tge, buytenvaderskamer (in een weeshuis), kerckekamer.
In deze.gevallen werd end niet gebruikt. Misschien is dit
bijzondere gebruik voortgekomen uit de tijd dat er
slechts zeer sporadisch stenen woonhuizen werden gebouwd.
Wanneer een stenen huis verrees werd dat in een dorp
vaak aangeduid met: de steenen camer. Bekend van een
prent is zo'n huis in Oisp. In het dorp Schellinkhout
bij[ Hoorn staat nu nog een huis dat zo genoemd wordt,
maar de naam zal vermoedelijk betrekking hebben op een
voorgaand pand op de zelfde plaats. (Zaanlandia Illus-
trata 386).

HET HUIS J. J. ALLANSTRAAT 427, WESTZAAN
Wie nu langs het huis Allanstraat ^27 te Westzaan loopt
kan zich nauwelijks meer voorstellen hoe het er bij stond
vóórdat de heer Th. Koenen met zijn gezin het plan opvat-
te om dit "achteropgeraakte" houten huis tot het zijne te
maken. In minder dan 3 jaar toverde hij met eigen handen
uit een grauw, verpauperd en verzakt Zaans huis een monu-

ment om jaloers op te zijn. Een doorgewinterd kenner van
de Zaanse houtbouw dus, toen al jaren beheerst door dat
ene, houten huis dat hem al die tijd voor de geest stond?
Geenszins.
Wat was dan de drijfveer die de familie tot deze kracht-
toer aanzette? Een heel eigentijdse, "moderne" reden: een
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Voor . . -

vrijstaand huis met een tuin moest het worden, na jaren
weliswaar niet onplezierig wonen in een rijtjeshuis uit
net begin van deze eeuw, ergens in Wormerveer. Het hoefde
ook niet beslist de Zaanstreek te worden, ook elders werd
naar een nieuw huis rondgekeken. Maar Allanstraat 4-27
bleek te koop en het werd de Zaanstreek. Daar stond dan
het huls, ingeklemd tussen een boerderij en een sloopbe-
drijf, in duidelijk verval.
Hoe te beginnen? Want al was de heer Koenen gewapend met
een ruime kennis en ervaring op technisch gebied, een
houten huis uit de 18e eeuw was toch een heel apart ver-
haal. Er was een restauratieplan, nog in opdracht van de
vorige eigenaar gemaakt. De smaak en de wensen van het ge-
zin Koenen gingen echter een andere richting uit en het
ontwerp werd ingrijpend aangepast met grote inbreng van
de familie zelf.
Terugkijkend op de jaren van zelfwerkzaamheid ziet de heer
Koenen deze fase als zeer essentieel in het hele bouwpro-
ces: "3e wist van niks, hoe moest dit, hoe moest dat?
Welke materialen, vormen, kleuren? Ik heb wat afgestruind
op de Schans om de kijken naar constructies, ideeën op te
doen, met mensen te praten."
Maar voordat aan herstel of wederopbouw van het huis kon
worden begonnen moest het zoals gebruikelijk "leeggepeld"
worden. De foto's die deze fase van het werk in de herin-
nering brengen, roepen opnieuw de muffe geur van verstik-
te grond en rottend hout op die iedereen die ooit aan een
dergelijke klus begon in het geheugen gegrift staan. Naar
het scheen ontelbare kubieke meters afvalhout, oude rom-
mel, glasscherven en stenen zijn op eigen kracht uit het
huis verwijderd en afgevoerd. Bij de sloop van de stenen
voorbouw kwam de afdruk van de geschulpte windveer van de
voormalige voorgevel te voorschijn. Maandenlang werd de
aanblik van het huis alleen maar triester, werden de op-
merkingen van kennissen en voorbijgangers er niet hoop-
gevender op.

Maar in 1970 was het zover dat de pannen van het dak wa-
ren en de schoongemaakte houtconstructie gestempeld en
gestut. Op plaatsen waar het huis was verzakt, zo 'n 20
tot 25 cm., werd het met "dommekrachten" opgedraaid tot
het gewenst niveau. Geen kleinigheid maar met geduld en
beleid uitgevoerd, voor een houten huis geen onoverkome-
lijke ingreep.

Vervolgens was het meest barre karwij aan de beurt: de
fundering. Het oude, doorgaande metselwerk werd afgebro-
ken. Het huis zou weer goeddeels komen te rusten op een

gemetselde ringmuur met binnen deze omtrek een aantal
poeren, ter ondersteuning van de vloerbalklaag. Nadat
eerst een proefbelasting was uitgevoerd op een nieuw ge-
heide paal werden er nog zo'n 80 nieuwe slieten van *f,5
meter lengte en een diameter van ca. 7 cm. met de hand
bijgeheid. Samen met de 250 nog bruikbare oude palen kwam
het totaal daarmee op 330 stuks.
Nadat op deze paalkoppen betonnen opzetters met spiraal-
vormige wapening waren aangebracht, was net grondwerk al
een heel eind op streek. Gezien het feit dat het grond-
niveau onder het huis lager was dan het maaiveld, werd
een drainage-leiding onder het huis aangebracht, compleet
met pompput. Bij ongewenst hoge waterstand onder het huis
treedt de pomp automatisch in werking.
De schoorsteenfundering werd hersteld met getoogd metsel-
werk en opnieuw opgetrokken tot de verdiepingsbalklaag.
"Ook weer zoiets", onderbreekt de heer Koenen zichzelf,
"ik heb fraaie tegels weggegooid omdat ik niet wist wat
ik in mijn handen had. Zonde!" Op de verdieping werd op
praktische gronden voor een moderne ommanteling van het
rookkanaal gekozen. Buitendaks werd de schoorsteen weer
in oude stenen opgetrokken.

Na het funderingswerk werd de houten constructie van het
huis aangepakt. Stijlen werden aangeheeld of vernieuwd,
ontbrekende korbelen teruggebracht en gordingen vernieuwd.
De kapspanten konden gehandhaafd worden, behalve van de
afluiving; deze moesten worden vervangen. De kap werd be-
schoten met fraai oud grenen.
Bij de aanleg van het verwarmingssysteem werd om esteti-
sche redenen gekozen voor luchtverwarming, waarna de
vloeren gelegd konden worden.
Toen waren de buitenwegen aan de beurt. De indeling van
het huis met daaraan gekoppeld de gevels, werd met zorg
bepaald, waar mogelijk gereconstrueerd aan de hand van
gegevens uit foto's en oude verhalen, bouwkundige gegevens
van soortgelijke huizen en bij de sloop naar voren gekomen
details. Inkepingen in oude ravelingen en stijlen vormden
waardevolle aanwijzingen met betrekking tot vroeger ge-
bruik en de vormgeving van het huis. Hoewel de eigenaar
inmiddels met aanzienlijk meer kennis was gewapend ten
aanzien van de typische elementen van de Zaanse houtbouw
dan bij de start, ging er nog wel eens iets mis. Zo wer-
den het kozijn van de dubbele deur in de kopgevel aan de
straat en het overhoekse raam wel drie keer veranderd.
De omgeving keek er raar van op: "'t Was toch een mooi
raam, buur, waarom ben je er nou alweer mee bezig?"
Omdat Torn Koenen een Piet je-precies is die het niet heb-
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ben kan als zijn timmerwerk de historische werkelijkheid
niet benadert. "Als ik van te voren meer bouwkundig-
historisch inzicht had gehad, had ik me veel tijd en geld
kunnen besparen!" De deskundige hulp kwam niet altijd op
het juiste moment binnen bereik. Veel moest door zelf-
studie worden opgelost.
Het teruggevonden 19e-eeuws stucwerk in de gang herinner-
de aan een van de vroegere bewoners, een stucadoor die
zijn huis in stadse stijl opsmukte. De bij de grond "af-
gekapte" kelder werd weer op de Juiste hoogte gebracht,
waarboven zich nu weer het oer-gezellig opkamertje be-
vindt. Waar mogelijk en functioneel werd met oud hout ge-
werkt. Al bouwende, vertelt de heer Koenen, maakten we
met steeds nieuwe begrippen en benamingen van de Zaanse
houtbouw kennis. Zp troffen we restanten aan van een wand-
je uit wagenschot. Snel maakte Koenen zich elk nieuw fa-
cet eigen en méér dan dat. In zijn huis prijkt op de oor-
spronkelijke plek een juweel van een wand uit eiken wa-
genschot, uit delen van bijzondere lengte, stuk voor stuk
van vele verflagen ontdaan, de spijkergaten minitieus ge-

vuld met ingelijmde stukjes hout van dezelfde kleur,
profielen zo nodig aangelijnd, opgeschaafd en geschuurd
en vervolgens deel voor deel met grote precisie aange-
bracht en op kleur gebracht tot een gloedvolle betimme-
ring die er al eeuwen lijkt te zitten.
Het volgende punt dat vraagtekens opriep waren de afschil-
derkleuren. Enig strijdpunt in het gezin tij-
dens de afbouw van het interieur vormde de vloer van de
woonkamer. Moest het een simpele geschilderde vloer worden
of zou hij worden versierd met geschilderde marmeren
randen en een grote rozet in het midden? Doorslaggevend
bleek de argumentatie dat het geen "museum-kamer" mocht
worden en het compromis werd gevonden in een mais-geel
geschilderde vloer met een diep zwart-groene randversie-
ring in geschilderd marmer van uitzonderlijke kwaliteit.
Aan het huis zat - en zit weer - aan aanbouwt je, dat ge-
heel moest worden vernieuwd. Door huis, aanbouw en schuur
wordt een fraai zonnig erf ingesloten dat zeker voldoet
aan de in het begin gestelde eis: een vrijstaand huis met
een tuin!

M. van Leeuwen

IN DE KAART GEKEKEN... KROMMENIE
1. Vlietsend. Het eind (of het begin) van Krommenie lag

bij de Vliet. Er is in het verleden heel langdurig
heel wat te doen geweest over de grens met Assendelft

2. Zuiderhoofdstraat en
3. Noorderhoofdstraat vormden in vroeger dagen de Heere-

vveg .
Duinke ken. de volksmond heette dit het Vlooienpad.

5. Het Weiver. Verbindingspad uit ca. 1633 tussen de Hee-
reweg en de Nauwernasevaart.

6. Kattepad.
7. Wormerveerderpad, thans de Padlaan. Aan de overkant

van de vaart was het Krommeniè'rpad in Wormerveer.
8. Spinderspad. Het pad is genoemd naar de landmeter en

wiskundige Gerrit Spinder; het is een 17e eeuws pad.
In de vorige eeuw werd het ook Lakemanspad genoemd,
naar de familie Lakeman.
N.B.: Beide familienamen lijken te refereren aan
textielwerkers/-handelaren, die in de noordelijke
Zaanstreek in de 17e eeuw veelvuldig voorkwamen.

9. Schoorsteenvegerspad. Lag naast het huidige pand
Hoorderhoofdstraat 28.

10. Vermaningspad. Het pad is waarschijnlijk ontstaan
bij de bouw van het eerste vermaanhuis. Aan het einde
van het pad lag het doopsgezind weeshuis. Daartegen-
over werd in de 19e eeuw een nieuw kerkhof aangelegd,
waar een aantal grafzerken van rond de NH kerk naar
toe zijn gebracht.

11. Heiligeweg. Het pad langs de kerk. Het verlengde er-
van was het F3_usse_rp_ad_: de toegang naar Busch en Dam.
Er was nog een steegje waaraan een rij huisjes stond
(naast het gesloopte pand van dorpstimmerman Gerrit
Oosterhoorn, dat uit 1706 dateerde).
Het steegje werd de Hendsimnjv» genoemd.

12. Het l'ad . Dit pad, waaraan een tiental wevershuisjes
stond, lag tegenover de Heiligeweg en evenwijdig
daaraan.

N.B.: Een mat of mad was een oppervlaktemaat van 2/3
morgen.

13. Kruispad. Een aan twee zijden bebouwd pad, z.g. dub-
belpad, dat ontstaan is na het graven van de Nauwer-
nasevaart. Het pad liep over een landje dat van ouds
de Kruisacker heette; ernaast lag een stukje grond
dat het Kloosterland werd genoemd: thans zijn hierop
aangelegd de Van Eimburg-Stirumstraat en de Van Ho-
ge ndorpstraat.

14. Het Laantje was een steeg naar enige huisjes achter
Noorderhoofdstraat 90, thans terrein van de blikfa-
briek Zaanlandia.

15. Visserspad.
16. Vaartdijk.
17. Het Hooghe Land. Dit is een deel van het voormalig

Forbo-terrein.
13. Enkhuizerlaan. Hiervan is in oude akten sprake, maar

de ligging is ons niet bekend.
19. Het Blok. Een pad met enkele huisjes en een scheeps-

werf je .
N.B.: Een blok was een stukje land van een bepaalde
maat, ongeveer 2 morgen groot; vgl. Blok(e)ven in
Assendelft.

20. De Vlusch. Vlusch is een (Zaanse?) verbastering van
vlies. Zo zag men de grond hier: als een vlies drij-
vend op het water.

21. Vieland of Vierland (in de volksmond nu Vlieland).
Heel lang geleden stond hier (waarschijnlijk) een
vuurbaken voor de binnenschippers. Ook het pakhuis
Vierland stond er. Thans maakt het deel uit van het
z.g. tweede park, voorheen Agathepark.

Gebouwen.
A. Oe hervormde kerk. De eerste kerk in Krom

een kapel (1396), die hoorde bij West/aa
eeuw stond er een parochiekerk, gewijd a
colaas. Deze werd in de 80-jarige oorlog
Herbouw tot de huidige kerk in 1657.

B. Doopsgezinde Vermaning. Gebouwd in 1703,
de grote brand die de voorganger van dez
as legde. De twee bomen voor het gebouw
ongeveer 140 jaar oud.

C. Oud -katholieke kerk. Eveneens gewijd aan

1612 als schuilkerk dienst deed. In 1826
tot zijn huidige vorm en in 1939/ '40 ger

D. Huis Barkeloo. Het voormalige weeshuis v
vormde gemeente, gebouwd in 1743.

E. Het voormalige Raadhuis. Gebouwd in 1706
1934 nogal ingrijpend verbouwd.

Enkele molens
a. de Blauwe Arend (hennep) d. de Mol
b. de Spinbol (verf) e. de Pal
c. de Kerseboom (hennep) f. de Ven
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ZAANS SCHOON
Pakhuis Vrede
Enkele jaren geleden moest het oud-Zaans pakhuis Vrede aan
de Watermolenstraat te Westzaan wijken voor nieuwbouw. De
heer 3. Kuyt jr., de toenmalige eigenaar, heeft de bruik-
bare onderdelen van het pakhuis aan Zaans Schoon aangebo-
den, een geste waarvoor de stichting hem erkentelijk is.
Pakhuis vrede is sedertdien opgeslagen en de stichting
heeft naarstig gezocht naar mogelijkheden voor een nieuwe
plek voor het oude pakhuis. Aan dat zoeken is nu een eind
gekomen want het pakhuis zal herbouwd worden en wel aan
de Zaanse Schans.
De stichting Zaans Schoon heeft daarbij de voorkeur uit-
gesproken voor plaatsing van pakhuis Vrede aan de noord-
oostzijde van pakhuis de Lelie, langs het pad naar de
parkeerplaats. Deze situering is in overeenstemming met
de padstructuur (voor zover die ter plaatse aanwezig was)
terwijl voorts op die wijze door de pakhuizen de Kraay,
de Bezem, Vrede en de Lelie als het ware een half omslo-
ten ruimte gevormd wordt met een open kant naar het woon-
gedeelte van de Zaanse Schans gericht. Zo zou er tussen
de vier pakhuizen een duidelijke onderlinge relatie ge-
vormd worden.
De stichting de Zaanse Schans deelde deze mening helaas
niet. Pakhuis Vrede zal een plaats krijgen midden op het
weiland voor het terras van de Kraay en de Bezem. Daarbij
is geen rekening gehouden met de padstructuur terwijl
voorts de halfomsloten ruimte, die ook voor het onderling
verband tussen de pakhuizen zorgt, verdwijnt. Er zal een
te toevallige, tamelijk verbrokkelde groepering van vier
grote bouwwerken ontstaan.
Voor Zaans Schoon is het echter belangrijk dat het pak-
huis er komt, ook al is dat dan stedebouwkundig^gezien
bepaald niet op de meest ideale plek. Daar komt bij dat
een pand er door opslag zeker niet beter van wordt.
In het pakhuis zal na gereedkoming een klompenmakerij
worden gevestigd.

H. Pielkenrood
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