Verschijnt 3-maandelijks

Orgaan van de "Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis"

September 1983-no. 87

UITNODIGING LEDENVERGADERING
Op maandag 7 november aanstaande zal in "De Walvis" op de
Zaanse Schans, in zaal "Het Blauwe End" de eenentwintigste
Jaarvergadering worden gehouden. Aanvang 20.00 uur.

Dit is de enige uitnodiging. Noteert u deze datum in uw
agenda!
AGENDA
1.

Opening

7.

Bestuursverkiezing
De voorzitter, R. Sman, treedt af. Hij is herkiesbaar.
Tevens stelt het bestuur voor mevrouw Mary Kat tot
bestuurslid te benoemen.

8.

Mededelingen van de voorzitter

9.

Rondvraag

2. Notulen vergadering van 8 november 1982
3.

Ingekomen stukken

k.

Jaarverslag van de secretaris

5.

Jaarverslag van de penningmeester

6.

Rapport van de commissie tot nazien der boeken,
de heren Stolp en Brinkman

-PAUZE10. Het Enkhuizer Buitenmuseum
Een inleiding door de heer U.E.E. Vroom, direkteur van,
het Zuiderzeemuseum, of diens vervanger

11. Sluiting

DE DOOPSGEZINDE VERMANING TE KOOG a/d ZAAN
"Weet u wat er vóór 1680 op deze plaats was? Een sluis
meneer, hechter fundament bestaat er niet".

huishouding gevormd en daarom was voor de polderbestuurders het door Albrecht van Beieren op 17 februari 1397 aan
"den gemeenen Bueren van Westzaanden" verleende privilege,
Misschien lijkt dit op het eerste gezicht een vreemde aan- waarbij hen werd toegestaan "den Dijck die gheheten is de
hef, maar het valt mee; het zijn woorden, die op 16 novem- Zaandijck / streckende tusschen Zaander-dam ende de Cromber 1980 door Oacob Rijersen werden uitgesproken tijdens
menie / te hebben / te houden / ende te gebruycken / tot
de viering van het 300-jarig bestaan van de Vermaning van
haren proffijt ende oorbaer i.voordeel en nut) / duerende
de Doopsgezinde Gemeente te Koog aan de Zaan. Bovenstaantot eeuwigen dagen" dan ook van onschatbare waarde. Het
de uitspraak klonk mij ecnter hoogst onwaarschijnlijk in
hield immers in dat in deze dijk voortaan op eigen gezag
de oren.
sluizen konden worden gelegd, verlegd, vergroot of dicht
gegooid en zodoende alle maatregelen konden worden genoWie zich in het ontstaan en de ontwikkeling van de Polder
men die een waarborg zouden zijn voor een goed waterbeheer
Westzaan heeft verdiept, weet dat de eerste sluisjes in
van het, mede door de Lagedijk omsloten gebied.
de Lagedijk slechts ten behoeve van de lozing van het
overtollig polderwater tot stand zijn gekomen. OorspronDe ligging van deze oudste sluisjes in de Lagedijk was
kelijk waren deze nog uiterst eenvoudig van constructie.
door het ontginningspatroon van de hier eens aanwezige
Niet meer dan één enkele houten schuif, die, als het niwoeste grond bepaald. Uitgaande van het gegeven dat het
veau van het buitenwater dit toeliet, omhoog kon worden
gebied dat uiteindelijk tot Polder Westzaan zou worden
getrokken om zo het polderwater te laten afvloeien, maar
gelijkelijk, van het Twiske (nu Nauernasche vaart) uit,
in gesloten toestand de zekerheid bood dat geen water
in oostelijke richting in cultuur werd gebracht, is het
van buiten het lager gelegen land binnendrong.
niet zo vreemd dat de oudste woonkern, Westzaan, ten tijAls zodanig hebben zij een onmisbare schakel in de waterde van Albrecht van Beieren de grootste bevolkingsdicht359
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heid had. Aangezien het vele en nog eens vele tientallen
jaren vergde voordat de ontginning geheel was voltooid,
zijn de vestigingen aan de Lagedijk uit de aard der zaak
eerst later tot ontwikkeling gekomen en het zou mij niet
verbazen als de aanwezigheid van de sluisjes daarbij mede
een rol heeft gespeeld. Dat de bouw daar van de eerste
huizen zelfs bij tijdgenoten enig opzien baarde blijkt
wel uit het feit dat van deze pioniers naam en toenaam
voor ons bewaard zijn gebleven. Zo weten wij dat "Hendrick
Pietersz" uit De Middel, beter als "Oudt-Heyn" bekend, in
1494 voor zich, als eerste, een huis te Zaandijk heeft gezet en dat een halve eeuw later, in 1543, op de Koog nog
maar vijf huizen stonden, die ieder met enige morgens
grond (een morgen in dit geval vermoedelijk 0,93832 ha.)
als eigendom van "Dirick Gerytsz, lacob Gerytsz Quickels"
te boek staan gesteld.
Afgaande op de uitgestrektheid van de grond die zij in eigendom en daarnaast nog van anderen in pacht hadden, zullen zij, met uitzondering van "Katryn Oudt-Heynen weduwe"
die slechts een klein erf bezat, hun levensonderhoud voornamelijk in de veeteelt hebben gevonden, hetgeen wellicht
met visvangst op de Zaan en bij de sluisjes nog wat werd
aangevuld.

inmiddels aanmerkelijk veranderd te zijn en steekt er over zoveel onbegrip een storm van verontwaardiging op.
Is men dan zó slecht met de situatie op de noogte dat men
niet weet dat "sy een seer sober lant hebben dat .Tiet groter arbeyt onder nouden moet wesen", ja dat die "landen
dye besten landen nyet en syn?"
Het tegendeel is waar want het "syn snooder landen" en die
moeten "gemelioreert (in kwaliteit opgevoerd; ende vruchtbaer gemaect worden" door "slyck (bagger) ofte mes (mest)
deur die sluijssen ofte sylen te voeren / waer bij een
groote menychte van scaemelle luyden haer broot deur wynnen ende het lant grotelycke ghebetert wort". Bovendien
mag niet worden vergeten "dat die tijdt van vier ende veertien (1544) ende nu (1565) malkander niet en gelycke",
want door de godsdiensttwisten waren veel vervolgden uit
de zuidelijke Nederlanden naar het noorden gekomen en zijn,
behalve "om haar lantwerck te doen" de sluizen nu eveneens
nodig voor de aanvoer van "materialen tot het maecken van
huysen ende wooninghen / dienende om de selve landen" van
daaruit "te bewercken":
Het kostte twee jaren van taaie strijd voordat "die van
Wessaenen" in 1576 door de hoge overheid in het gelijk
werden gesteld, waarna, zo meende men, er niets meer was
waardoor de verdere ontwikkeling van de Polder Westzaan
een stroobreed in de weg werd gelegd. Niemand had immers
voorzien dat in 1572 door de Spaanse troepen "alle sluysen
(ook de Kogersluis) vuytgebroken, gedystrueert ende vernyelt en tot nyet gebrocht" zouden worden, aan de hand van
welke uitspraak mag worden aangenomen dat er geen spaan van
is overgebleven.
Zodra de omstandigheden dit toelieten, werden deze gaten in
de dijk gedicht, wel wetende dat het nog jaren kon duren
voor dat de gebruikte klei volledig in het dijklichaam was
opgenomen en tot een betrouwoare ondergrond van de nieuwbouw was geworden. Daarom werd op de Koog niet op de oude
plek, maar enige honderden meters noordelijker, een nieuwe
houten sluis gelegd. Wanneer dit is gebeurd is in nevelen
gehuld. Wel staat vast, dat die er in 1612 moet zijn geweest, aangezien in dat jaar ten noorden van "die sluyze"
een woning wordt vermeld, die na verloop van tijd de funktie van heroerg kreeg. Later met een kolfbaan werd uitgebreid en na de nodige verbouwingen en toevoegingen als
De Waakzaamheid tot in de tegenwoordige tijd een punt van
samenkomst is gebleven.
Of voor deze nieuwe sluis dezelfde afmetingen en constructie als de door de Spaanse troepen vernielde doorvaart werden aangehouden, is mij niet bekend. Zeker is dat
deze in 1728 door een aanmerkelijk grotere stenen sluis,
met een door deuren afgesloten doorvaartruimte van 16 bij
103 voet, dus 29,252 bij 3,514 meter (de Amsterdamse voet
= 0,284 meter) werd vervangen die op haar beurt in 1966
werd volgestort, maar waarvan de gemetselde muren tot op
dit ogenblik duidelijk zichtbaar zijn gebleven.

Tegen die tijd had de ontginning ook de laatste fase reeds
lang doorlopen en had de polder het voor ons bekende aanzien van een met sloten doorsneden uitgestrekt grasland
Mocnt u daar ter plaatse eens een ogenblik stilstaan en
aangenomen, waarvan de met veeteelt verkregen handelswaar
één en ander nauwkeurig Dekijken, dan zal het zonder meer
te omvangrijk was geworden om nog gemakkelijk over de
duidelijk zijn dat, zelfs ais deze muren tot fundament
ringdijk te worden gesleept en dan via het buitenwater
van onze Vermaning hadden gediend er maar een beperkt aanaan de man te worden gebracht. In 1544 verklaarden tental stoelen had kunnen staan. Hoe zou het dan wel zijn geminste "die van Wessaenen" dat ze in de Lagedijk "hebben
wel ennige cleijne sluys«ens / daer men met schuijten deur weest als daarvoor in 1680 de fundamenten van de in 1572
uitgebroken sluis waren benut? Dan hadden slechts enkelen
vaert", schutsluisjes dus, waarvan wij ons overigens óók
geen overdreven voorstelling mogen maken. Dikwijls als val- van ons een plaatsje kunnen vinden en zaten wij, omdat er
deursluis aangeduid, waren ze nu met twee in plaats van één ruimte voor een looppad moest overblijven om stoelen en
preekstoel te bereiken, waarschijnlijk in een smalle rij,
schuif uitgerust, waartussen het vaartuigje moest wachten
twee aan twee, achter elkaar.
tot het water in de hierdoor gevormde kolk op de gewenste
hoogte was gebracht, om dan naar Duiten of naar binnen te
De foto op bladzijde 2 van "Driehonderd jaar Doopsgezinde
worden geboomd of getrokken, want ruimte voor het gebruik
van roeispanen zal er niet zijn geweest. Door de vertegen- Vermaning in Koog en Zaandijk" geeft aan de hand van de
woordigers van Westzaan werden deze al evenmin hoog aange- daarop voorkomende sloten een duidelijk beeld van het ontslagen, gezien de toevoeging, als schutsluizen "die sylkens ginningspatroon en daarmee ook van het punt waar tot 1572
wel te moogen omberen (kunnen missen)" maar dat ze terwil- de oude Kogersluis in de Lagedijk was gelegen. Of hiervan
le van "het reghenwater dat van boven neer valt" als spui- in 1680, dus een eeuw later, nog bruikbare delen waren
terug te vinden is erg de vraag, maar doet na het voorsluisjes onmogelijk konden worden gemist.
gaande relaas ook weinig ter zake. Toch geloof ik dat men
toentertijd voor de bouw van de Vermaning geen passender
Maar als twintig jaar later, in 1565, het bestuur van het
punt had kunnen vinden; er werd hiermee een oude traditie
Hoogheemraadschap van de uitwaterende Sluizen aan het bevoortgezet, zij het dan in overdrachtelijke zin van het
heer van de schutsluisjes onuitvoerbaar hoge voorwaarden
gaat stellen en zelfs het liefst had gezien dat alle slui- woord.
Allen die binnen de ringdijk van de Polder Westzaan hun
zen uit de Lagedijk werden verwijderd, blijkt de toestand
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broodwinning vonden, waren zich terdege bewust dat dit
gebied alleen door een zorgvuldige waterbeheersing in
stand kon worden gehouden en daarbij'de Kogersluis niet
kon worden gemist. Het was immers één van de punten waar
het overtollige en dus schadelijke water op het buitenwater kon afvloeien en ook de noodzakelijke voedingsstoffen, zonder welke de percelen grond door voortdurend
begrazen en hooien anders uitgeput zouden raken, het poldergebied konden worden binnengebracht.
En is het niet op dezelfde plaats dat wij ons nu trachten
los te maken van gedachten die niemand tot voordeel strekken en als schadelijk kunnen worden beschouwd, maar waar
wij ook het geestelijk voedsel krijgen toegereikt dat ons
tot bezinning brengt waardoor ook wij wellicht kunnen
worden "gemelioreert"?

Met hoeveel vreugde en dankbaarheid zullen de plaatselijke
Doopsgezinden in 1680 de bouw van hun Vermaning hebben gevolgd. Toch schijnt het pakhuisvormige houten pand op de
belastinggaaraer, die als ambtenaar uit de aard der zaak
bij de staatskerk, dus de Nederlands Hervormde Kerk was
aangesloten, maar weinig indruk te hebben gemaakt. In het
"Quohier vande Verpondingen der nieuwe getimmerden" staat
in 1680 voor "de Coogh" namelijk "/Jacob Reyersz de nieuwe
veermanshuys" vermeld. In 1681 was men zich echter bewust
dat dit op een abuis moest berusten gezien de woorden "de
nieuwe veermanshuys is apparent (klaarblijkelijk) de n
(nieuwe) Vermaningh".
Margaretha A. Verkade

MONUMENTEN(FIETS)TOCHT 25 SEPTEMBER A.S.
Precies een jaar geleden maakten wij in ANNO melding van
het voornemen om in het najaar van 1983 een grootse fietstocht door de Zaanstreek te organiseren.

het Czaar Peterhuisje te Zaandan, en - onder voorbehoud de Oostzijderkerk te Zaandam.

Na een periode van constructieve samenwerking met de Zaanse V.V.V., de Vereniging de Zaanse Molen en de Stichting
Zaans Schoon, zijn de voorbereidingen afgerond en kunnen
we u melden dat de fietstocht plaatsvindt op zondag 25 september aanstaande. Er kan vanaf 10.00 uur gestart worden
vanaf de voormalige Zaandijker Kerk, thans cultureel centrum "Het Saen". De fietstocht vormt een "basis"-tocht, die
door een algemeen, doch belangrijk stuk Zaanstreek voert.
Diverse objecten langs de route zijn speciaal voor deze
dag opengesteld: we noemen de Zuider Vermaning, een prachtige schuurkerk te Westzaan, het Raadhuis van Westzaan,

Bij de entree van de Zaandijker Kerk is bij de start van
de tocht een handige routebeschrijving verkrijgbaar, waarin ruim aandacht wordt geschonken aan de belangrijkste
objecten langs de route. De tocht voert door Zaandijk,
Westzaan, Zaandam (Kalf en Haaldersbroek), de Zaanse Schans,
de Enge Wormer (Bartelsluis), Wormerveer en eindigt weer
bij de Zaandijker Kerk, waar een belangwekkende tentoonstelling over houtskeletbouw een waardig besluit van de
tocht vormt. De fietstocht is ongeveer 30 kilometer lang,
maar kan naar behoefte eerder beëindigd worden.
Deelname staat voor iedereen open. Hoe meer mensen meedoen, hoe gelukkiger de organisatoren zijnl

TENTOONSTELLING 'VAN DIK HOUT....'

STICHTING ZAANS SCHOON
Assendelftse "wevershuizen" qeretj
Het is al weer enige jaren geleden dat de panden Dorpsstraat 399-^01 en 742-7^4- te Assendelft, eigendom van de
gemeente Zaanstad, op de nominatie stonden om gesloopt
te worden. Het betreft hier een tweetal dubbele houten
woningen uit het eind van de 18e eeuw, "wevershuizen"
genaamd, welke karakteristiek genoemd kunnen worden voor
Assendelft.

Op vrijdag 23, zaterdag 2k en zondag 25 september aanstaande wordt in cultureel centrum "Het Saen" (de voormalige Nederlands Hervormde Kerk) aan de Kerkstraat in
Zaandijk de tentoonstelling "Van dik hout...." georganiseerd. Deze tentoonstelling zal gaan over de Zaanse
houtbouw, waarbij de nadruk wordt gelegd op de mogelijkheden die er zijn om ook nu nog, en met beperkte middelen, een (eenvoudige) houten Zaanse woning te bouwen of
te herstellen. Een blik in het verleden zal niet ontbreken en aan de hand van tekeningen, foto's, ansichtkaarten, films e.d. zal de bezoeker zoveel mogelijk informatie verschaft worden over dit interessante onderwerp.
De openingstijden zijn telkens van 9 tot 18 uur. De entree is gratis. Op zondag 25 september kan de tentoonstelling leuk worden gecombineerd met de monumenten
(fiets-) tocht door de Zaanstreek, waarover u elders in
dit nummer van ANNO meer kunt lezen.
De organisatie van de tentoonstelling "Van dik hout..."
is in handen van de Vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis, de Stichting Zaans Schoon en de Stichting Domineestuin.

Een aantal mensen dat de sloop aan het hart ging, heeft
zich over deze huizen ontfermd. Sindsdien wordt door hen,
verenigd in de groep "Bewoon mij" gestaag en nauwgezet
gewerkt aan het verbeteren en restaureren van de panden.
De stichtingen Zaans Schoon en Frans Mars hebben hen zoveel mogelijk met raad en daad bijgestaan.

Van de zijde van de gemeente is het initiatief van de
groep "Bewoon mij" inmiddels gehonoreerd: men mag in de
panden blijven wonen. Dat betekent dat, hoewel de restauratie nog niet helemaal gereed is, de "wevershuizen" gered zijn. Hulde aan "Bewoon mij"l

H. Pielkenrood
Bij de uitgever Amor Vincit Omnia te Krommenie verscheen
het eerste deel in de serie "Zaanse Historische Reeks".
De bedoeling van deze reeks is (we citeren de uitgever):
om in interessante of waardevolle artikelen die op de
Zaanstreek betrekking hebben aan een geïnteresseerd publiek voor te leggen.

NIEUWE LEDEN
Welkom aan onze nieuwe leden:

Het eerste deel heet "Stadskernonderzoek of op zoek naar
Zaandams verleden" en is geschreven door 3.3. Stolp, voorzitter van de afdeling Zaanstreek van de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland. De materie wordt op heldere,
begrijpelijke wijze beschreven en waar nodig ondersteund
met afbeeldingen. (Het artikel verscheen eerder in het
"Noord-Holland Magazine").
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Stichting Het Utrechts Monumentenfonds
De heer J. Heijink
De heer P.C. Mars
De heer Th. Germeraad
De heer 0. Meiling jr.
De heer C. Visser

Utrecht
Westzaan
Westzaan
Zaandam
Zaandam
Zaandam

WAAR WOONDE DAAM SCHIJF?
waarschijnlijk hebben vele lezers van ANNO nog nooit van
hem gehoord en toch kende iedereen in Westzaandam hem in
zijn tijd. Hij leefde omstreeKs het midden van de 18e eeuw
en was kruidenier. Daarnaast was hij "uitvinder": hij liet
een binnenvaartuig bouwen en liet daarin een soort rosmolen aanbrengen om daarmee twee schepraderen aan te drijven
ten einde zodoende onafhankelijk te zijn van de wind.
De proef vaart, die op 20 juni 174-3 plaats vond, liep echter falikant af, doordat waarschijnlijk het zwaartepunt
te hoog lag. Het schip liep op de wal en werd door het
gepeupel geplunderd en vernield. Deze geschiedenis is door
Jacob Honig Oansz. junior uitvoerig behandeld (Studiën I
pag. 295).
Het was dus wel een aardige ontdekking toen uit een z.g.
transportregister bleek, dat deze merkwaardige man op 16
mei 1737 zijn huis verkocht, gelegen in het Zuideinde van
de Molenbuurt (de huidige Westzijde). Het was het huis,
"waar Hamburg uythangt". Hij bleef als nuurder in dat
huis wonen. Met de kooppenningen ad f 5.000,—, een voor
die tijd heel hoog bedrag dat we nu zeker met 4o moeten
vermenigvuldigen, loste hij twee hypotheken af, die hij
waarschijnlijk had opgenomen voor zijn experimenten.
Maar waarom deze man in ANNO ter sprake gebracht? wel,
het meest verwonderlijke in die transportacte - en daar
gaat het mij nu om - was de omschrijving van de ligging;
"belent ten zuyden het gemeene pad of steeg na 't Silverpat". Wanneer later het huis, dat naast dat van Schijf
staat, wordt verkocnt, staat er bij "belend ten noorden
de brug van het Kuiperspad". Maar dat waren vreemde ontdekkingen! In een vorig artikeltje heb iK u immers verteld dat het Zilverpad en het Kuiperspad resp. de zuidzijde en de noordzijde van de huidige Gedempte Gracht
zijn en dat er een padsloot tussen liep, die op de wégsloot van de Molenbuurt (nu Westzijde) uitmondde.
Die twee huizen moeten dus gestaan hebben op de plaats
die wij nu zouden kunnen aanduiden als de "kop" van de

Gedempte Gracht en wat in de acte genoemd wordt "het pad
na 't Silverpat" is nu het gedeelte van het trottoir tussen de hoek van de Damstraat en de Zilverpadsteeg.
Ter verduidelijking wordt hier opnieuw een deel van de
kadasterkaart van 1817 afgebeeld. Duidelijk is te zien
hoe die twee huizen stonden en hoe de wegsloot hier opnieuw een S-bocht maakt (opnieuw, want in een vorig
artikeltje had ik net al over de bocht tussen Ruiterveer
en Doopsgezinde kerk). Hij liep verder zuidwaarts langs
het Krimp naar de Horner sluis (waar nu het gemaal "Soeteboom" staat;.
Terwijl het kaartfragment nu zijn nut al heeft bewezen,
door ons een situatie duidelijk te maken die al lang in
vergetelheid was geraakt, geeft het ons bovendien de gelegenheid er op te wijzen, hoe onwaarschijnlijk smal de
Molenbuurt was. De weg was ongeveer twee meter breed, dan
volgde een strook van ongeveer één meter, waarin bomen
stonden en dan volgde de schoeiïng van de wegsloot (geen
talud dus). Tot 1806 was de weg een grasdijk met een
paardenpad van 2 voet en in dat jaar werd de weg geheel
bestraat. Ook ter hoogte van de vooruitgeschoven huizen
van Daam Schijf en zijn buurman kan de weg niet meer dan
3,5 meter breed geweest zijn. De argeloze lezer vraagt
zich dan af: "Hoe zat dat dan met het verkeer?", denkend
aan rij-verkeer. Wel, dat was er niet. Alle transporten
gingen over water en misschien tien inwoners van Westzaandam hadden een sjees, die ze ook niet dagelijks gebruikten.
De Molenbuurt was dus voetgangersdomein. Als je je dat realiseert en aan die breedte denkt, kijk je toch wel met
andere ogen aan tegen de huidige breedte en structuur van
de "Molenbuurt" van de Zaanse Schans.
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OK\E JDCANEN
MfAPEN VAN AMSTERDAM.
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BOUWKUNDIG ALFABET
KANTIERBORD. Trapbomen van een (spil)trap. (Bestek Weeshuis Westzaan, 1716).
KANTRECHTEN. Het vierkant behakken van een ronde stam met
een KERFBI3L.
KAPITEEL. Bovenste deel van een zuil of pilaster. Diende
om het gewicht van de bovenconstructie op het smallere
draagvlak van de kolom of zuil over te brengen. De toepassing in de Zaanstreek hoofdzakelijk bij de pilasters van de
houten topgevels uit de late 18e en de 19e eeuw.
KAPSTOK. Gesneden, enigszins haakvormige latjes. Ze werden
in een rij op afstanden van ongeveer een halve voet in een
(geprofileerde) regel bevestigd. Zo'n regel werd dan tegen
een schot of in een kast aangebracht. De stokjes dienden
om de kap (hoofddeksel) en de kleding aan op te hangen.
Een duurdere uitvoering waren de gedraaide kapstokken.
KARBIEL. Zie Korbeel.
KARDOESKLAMP. Sierlijst rondom een versierd vlak of cartouche; veelal met enig snijwerk.
KAS. 1. Losse of aan een wand (muur) getimmerde bewaarplaats: kast. 2. Inkassing in een muur voor het inwerken
van ander of nieuw metselwerk. 3. Afgeschut vak in graanof zaadpakhuis.
KASHOUTEN. Afsluitplanken aan de loop- of gangzijde van de
kassen in graanpakhuizen.
KATTEDARM. S-bocht, zwanehals of stankafsluiter in een loden regenwaterpijp voordat deze op de waterbak of op de
trechter van een secreet aansluit.
KATTEPLANK. De plank die aan de voor- en soms ook aan de
achterzijde de smalle ruimte tussen twee gebouwen of huizen
afsluit. Zie ook: KATTEZI3D .
KATTEZI3D. De smalle ruimte tussen twee huizen ten behoeve
van de OZENDROP.

KEEL. Verbastering van Kil of Kilgoot; d.i. de inwendige
hoek van een ontmoeting van twee dakvlakken (HS bestek
174-6, art. 15, Doopsgezind Weeshuis te Westzaan). In feite
is een keel het hol ingebogen (concaaf) gedeelte van een
profiel.
KEEPLAT. Lat met driehoekige inkepingen in getimmerde kasten waar de WOUTER in rust.
KEERHOUDEN. Het tegendruk geven bij het "naaien" van de
weegdelen.
KEGHOUT. Houten WIG voor het vastklemmen van de beitel in
een schaaf.
KELDER. Afhankelijk van de laagste waterstand werden kelders uitgegraven. De houten fundering werd steeds 4- a 5
duim onder dit waterpeil gehouden om steeds nat te blijven.
Doordat in de Zaanstreek de meeste huizen op poeren werden
gebouwd was dan meestal nog slechts een kleine vloerverhoging in het huis zelf nodig om voldoende stahoogte (ca. 7
voet) in de kelder te krijgen. De meeste kelders werden
hier los van de gebouwfunderingen gemaakt: de z.g. drijvendi
kelders. Dit had het voordeel dat bij werking door wijzi-'
gingen in de waterstand geen krachten op het gebouw zelf
werden uitgeoefend. Dit in tegenstelling tot de vaste kelders die wel deel uitmaakten van de (veelal stenen) gebouwen.
KERFBIJL. Bijl die gebruikt werd voor het bekantrechten
aan vier kanten van een stam. Daarbij werd steeds één zijkant recht gemaakt. De stam lag daarbij op de grond. Ook
genoemd Baardaks.
KERKHEI. Kerkhay. Ouderwetse trekhei waarbij het heiblok
door een aantal mannen omhoog werd getrokken. Vroeger
werd een dergelijke hei wel ten dienste van ingezetenen
bij de kerk in bewaring gehouden en verhuurd. Vermoedelijk
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moest de huurder dan zelf de benodigde mankracht ronselen
(burenhulp?;. (Keur van Westzaandam, 1&41). Zie ook: HAAI.
Lit.: Zaanse Houtbouw, uitgave Stichting de Zaanse Schans,
1976.
KETEL. Houten opbouw van een regenwaterbak. (HS bestek
174-6, art. B: Doopsgezind Weeshuis Westzaan).
KESP. Dwarsliggende balk of plaat over de heipalen: in oude bestekken soms als keps geschreven. Zie bij FUNDERING.
KEUR. Keuren waren voorschriften die voor het algemeen belang werden vastgesteld door de bestuurders van een plaats,
streek of banne: de schout en schepenen. Ook op het gebied
van het bouwen werden keuren gemaakt: de voorlopers van de
huidige bouwverordeningen. Veelal hadden deze betrekking
op de (brand-)veiligheid en ze werden (in navolging van de
grotere steden) in de Zaanstreek vastgesteld naarmate de
bebouwingsdichtheid toenam.
Zo werden hier in het begin van de 17e eeuw regels vastgesteld voor het maken van "harde dacken": riet en stro
werden verboden en pannen of leien werden als dakbedekking
voorgeschreven. Ook voor de stookplaatsen in de huizen en
werkplaatsen zijn keuren opgesteld. Voorts waren er voorschriften op het verhuren van huizen, het uithangen van
lantaarns bij brand, over het bebouwen van erven, het op
diepte houden van sloten en het onderhouden van de dijk of
weg. Padreglementen bevatten vaak nog aanvullende specifieke voorschriften welke door de padbewoners werden bepaald en notarieel werden vastgelegd, zoals de loop van
rooilijnen en het verbieden van bepaalde (overlast gevende)
bedrijven aan een pad.
Lit.: (1). De verschillende keurboeken van de bannen van
Westzaan en Oostzaan: Archieven van Zaanland. (2). S.

Lootsma, Historische Studiën over de Zaanstreek, Koog aan
de Zaan, 1939.
KIKKER. Klein soort wervel die diende om het openen van
een schuifraam van buitenaf te beletten (zie HANG- EN
SLUITWERK).
KIL. Zie KEEL.
KISTDAM. Afdamming van een water ten behoeve van werkzaamheden zoals het maken van funderingen of bij watersnood
io.a. bestek Rechthuis Westzaan, 1780).
KIS(T)GAT. Afsluitbaar rook- of ontluchtingsgat boven in
een boerenhuis op de hooizolder. Ook wel eens Hennegat genoemd .
Lit.: H. Janse/S. de Jong, Houten Huizen; Zaltbommel, 1970,
pag. 122.
KISTLUIK. Afsluiting voor een KISTGAT.
Lit.: L. Brandts Buys, De landelijke bouwkunst in Hollands
Noorderkwartier; Arnhem, 1974-, pag. 554.
KLAPMUTS. Zie bij CLAPMUTS.
KLAMP. Dwarsregei om een aantal planken aan elkaar te verbinden tot een schot of een deur (opgeklampte deur). Spiegelklampen (langsklampen) maken dan dat daarbij spiegels
of panelen ontstaan.
KLAUWER. Breeuwer. Iemand die de naden van scheepswanden
stellingvloeren enz. met "werk" (touw en teer) dichtmaakte. Hiervan is afgeleid de straatnaam Klauwershoek in
Zaandam.
KLEEF. Heien op de kleef of op de "klem": daarbij wordt
de paalpunt niet tot op of in het vaste zand geheid. De
kleefkracht van de omringende grond verhinderde verder
zakken van de paal. Dit was voor de (houten.) huizen in de
Zaanstreek de meest toegepaste funderingswijze.

HET KRIMP IN ZAANDAM
De onke foto, afgedrukt op pag. 348 van ANNO No. 85,
maart 1983, riep herinneringen bij mij op over Zaandam van
het begin van deze eeuw. Deze solitair geplaatste foto
deed mij terugdenken aan de twee boerderijen die aan het
KIimp stonden: aan het begin bij de Czaar Peterstraat was
de boerderij van Cor de Boer (tegenover de stalhouderij
van Jan de Boer) en gescheiden door een zijsloot van de
Krimpsloot stond de boerderij van Klaas Zwikker.
Op de foto, welke hierbij nogmaals afgedrukt wordt, is
links de boed van de boerderij van Zwikker, terwijl links
van de punt van de jol nog de boenstoep te zien is. Het
jolletje in de rechter benedenhoek is waarschijnlijk van
Cor de Boer. Dit alles is verdwenen en het grote, zakelijke en lelijke telefoongebouw is er voor in de plaats
gekomen. Weg schoeiïng langs de slootkant, weg jollen in
het water, wég boenstoep, waar de melkemmers en de kaaskoppen op de beun geboend werden. Weg zijn nu de bomen en
de hooiberg op het erf. In de stad waren er toen nog
oases van rust. De boerderijen waren door hoge bomen omgeven en in de schaduw daarvan scharrelden de kippen onder
supervisie van de haan, nog onbewust van de legbatterijen
in het verschiet. Wanneer de haan van Zwikker 's morgens
kraaide, antwoordde die van De Boer, of omgekeerd en vanaf de Czaar Peterstraat tot aan het Vorstenburg werd de
nieuwe dag met gekraai begroet. Wanneer je tegenwoordig
soms nog eens een haan hoort kraaien, dan waan je je weer
de jongen uit de stad maar toch heel dicht bij het boerenleven.
Wat een enkele foto al niet losmaken kan!
Dirk Dan de Groot

KOPIJ VOOR HET DECEMBER-NUMMER VAN ANNO MOET VOOR l NOVEMBER INGELEVERD ZIJN!
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ESf DE KAART GEKEKEN... ZAANDAM
9. Boumanspad. Genoemd naar de paltrok-wagenschotzager
"de Bouman", welke omstreeks 1700 werd gebouwd en al in
1752 weer werd gesloopt. Len padreglement is er in 1719.
10. Papenpadsluis. De huidige stenen sluis dateert van 1726;
deze verving een eerdere door de paalworm aangetaste
houten sluis uit de 17e eeuw.
11. Kauwerspad. Genoemd naar de eerste papiermolen in Zaandam "de Kauwer". Toen daarna nog twee papiermolens aan
dit pad werden gebouwd werd het pad ook wel het "Papierpadt" (1674) genoemd. Er was toen een padreglement.
12. Boerepad. Ook genoemd het Maarten Bokkerspad of het
pad van Maarten Bok. De Haremakerstraat en -dwarsstraten zijn aangelegd in 1897.
13. Wortelenpad. Hierover zijn geen gegevens bekend. Evenmin over een aantal volgende padjes en stegen, zoals
de Sportsteeg, de Gassteeg, het Kuiperspad en het Slot.
14. Eikenbosch of Eikenboomsteeg?
15. Meester Cornelispad. De officiële naam was vroeger
Meester Keezenpad. Het pad is in de jaren zestig verdwenen. De ouderdom is niet exact bekend.
16. Blauwepad. In 1683 wordt hiervan gezegd: het Oacob
Claes Noomenpadt anders het blauwe padt. Eveneens in
de jaren zestig verdwenen. In 1730 werd een huis geveild op de Brouwersgracht, thans Klein Rome, te WestZaandam. Dit was een deel van het buurtje dat gevormd
werd door 15. en 16.
17. Het Volkspark. Op 8 juli 1889 werd door de heer Corver van Wessem aan de gemeente Zaandam het Volkspark
geschonken. De feestelijke opening was op 17 juli 1890.
In 1926 werd een nieuwe muziektent in het park in gebruik genomen. Deze had een slechte accoustiek en werd
later 11932) weer gesloopt.
18. Haagse Steeg.
19. Schippers Steeg.
20. Oprit naar de huidige Bernhardbrug.
21. Hoopbrug. Deze brug werd in 1881 gebouwd, naar een ontwerp van 3. van der Koogh (gemeente-architect) door
aannemer H.3. Meekers (f 18.848,—) voor rekening van
het fonds "De Hoop". Ook genoemd de Magere Brug. De
brug is een aantal jaren geleden gesloopt.

1. Noorderkerkpad. In het padreglement van 1679 genoemd
het Princepad benoorden de kerck. De benoeming was nodig om verwarring te voorkomen met een pad in Zaandamoost. Tegenwoordig Parkstraat (zie 17). De bebouwing
aan de zuidzijde (rijhuizen) werd "de tien plagen" genoemd .
2.
3. Stuurmanspad. Vroeger ook genoemd het Keesje Stuurmanspad. Het dateert uit de tweede helft van de 17e eeuw.
4. Het Lange land. Het pad liep ver het veld in waardoor men
een aantal houtzaagmolens kon bereiken; tegenwoordig is
dit de Langestraat. Op l oktober 1895 werd het "langeland" aangekocht door de heren Consenheim en Vlootman
om aldaar een nieuwe stadswijk te ontwikkelen. Toen ontstonden ook de Ooievaarstraat, de Reigerstraat en de
Valkstraat.
5. Het Zonrswijzerspad; d.i. de tegenwoordige Ooievaarstraat. De laatste is genoemd naar de al in 1699 aanwezige (en in 1898 gesloopte) houtzaagmolen De Ooievaar. Het Zonnewijzerspad liep niet verder dan de huidige Pelikaanstraat.
6. Ossepad. Een in 1926, ten behoeve van de bouw van Verkades fabrieken, verdwenen pad.
7. Hollandschepad. Er is een padreglement van 1662 voor
"het padt genoemt Holland". Zoals eerder vermeld door
3. van Santé was het een aan twee zijden bebouwd pad.
8. Papenpad. Oorspronkelijk, d.i. in 1658, heette dit pad
het 3acob Dircksz. pat. Er is een padreglement van 1754,
De naam Papenpad ontstond door de bouw in 1695 van de
Schuurkerk, de tegenwoordige Oud-Katholieke kerk van de
H. Maria Magdalena.
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Gebouwen.
A. Westzijde 185. Een verbouwd l/e eeuws huis met een
achterend aan een (vroegere) sloot. Het pand verkeert
helaas in een zeer slechte staat.
B. Westzijde 240. Een 18e eeuws pand met een 19e eeuwse
topgevel.
C. Westzijde 256. Uit 19e eeuwse huis bezit enkele onderdelen van een ouder huis uit (vermoedelijk) 1726: een
gevelsteen, een voorstelling van een adelaar en enkele
ovale vensteromlijstingen.
D. 'De Oud-Katholieke kerk aan het Papenpad. Met name het
interieur is het beleven en het bekijken waard.
E. Westzijde 204-210. Het voormalig weeshuis van de Hervormde gemeente, thans eigendom van de Stichting Frans
Mars. Het 18e eeuwse pand (met een 19e eeuwse uitbreiding) heeft een achterend met 18e eeuwse binnenbetimmering en een Zaankamer met een houten gewelf.
F. Hollandsepad 2. Een 19e eeuws stenen pand met gebogen

dakkapellen.
G. Apotheek Komijn.

Molens (alle hier genoemde molens zijn houtzaagmolens)
a. Hamburg
t. Wassende Maan
b. Breeuwer
g. Ooievaar
c. Dienst Jacobs
h. Oranjeboom
d. Smid
De Valk
e. De Oude Pot
De Vergulde Ster

DE ZUIDERVERMANING TE WESTZAAN
kerk van de Fries Doopsgezinde Gemeente

De
De
De
De

De Friese vicaris Menno Simons werd na enige aarzeling
voor de doperse beweging gewonnen. Hij trad in de jaren
vijftig van de 16e eeuw steeds meer op de voorgrond als
leider van de "anabaptisten".

Gereformeerden een Haan
Lutheranen een Zwaan
Katholieken een Kruis
Dopersen een Pakhuis

Ook de Zaanstreek kende al vroeg een doopsgezinde geloofsgemeenschap en ook zij werd door het heersend kerkelijk
gezag vervolgd. De eerste martelaren in de noordelijke Nederlanden waren drie doopsgezinden die in 1527 in Krommenie om hun geloof werden verbrand. De opsporing van ketters vond steeds systematischer plaats en tussen 1527 en
1536 zijn er in totaal tien doopsgezinde martelaren gedood in Noord-Holland ten noorden van het 10.
Na enkele excessen in de eerste helft van de 16e eeuw,
waarbij een stroming binnen de doperse beweging zich gewapender hand een weg naar een nieuw leven wilden verschaffen, propageerde de hoofdstroming van het Nederlands doperdom een strikte weerloosheid om daarmee de overheid te bewijzen dat zij niets van doen had met eerdere gewelddadigheden.
Naarmate de vervolgingen heviger werden trokken steeds
meer doopsgezinden uit onze streken weg. Toen in 1580 de
(protestante) Calvinistische geloofsleer in de Nederlanden
officieel werd ingevoerd, keerden vele doopsgezinden naar
hun geboortegrond terug. Zij werden echter door de nieuwe
staatskerk niet erkend. Toch waren er in 1581 al "georganiseerde" doopsgezinde gemeenten in Westzaan, evenals in
Zaandam, Oisp en Wormer. Omdat zij geen officieel kerkgebouw konden stichten hielden zij hun bijeenkomsten in een
onopvallende schuur of woning, veelal wat achteraf aan
het einde van een pad gelegen.
En hier zijn we dan bij de verklaring van het rijmpje:
voor de dopersen een pakhuis.
In dit "pakhuis" hielden zij hun samenkomsten om elkaar
aan de eisen van een christelijk leven te herinneren en
te waarschuwen voor alles wat daarmee strijdig was. De
voorganger noemde men leraar of vermaner. Naar dit laatste noemde men hun vergaderplaats een "vermaanhuis" of
"vermaning".

Rond 1600 liet de protestante overheid de doopsgezinden
steeds meer met rust. In 1629 wordt melding gemaakt van
een "preeckhuys" te Westzaan. Hoe lang dit daar gestaan
heeft, is niet bekend. Wel is bekend dat op 23 februari
1662 door een zekere Claes Jacob Decker een stuk grond
werd aangekocht aan het Zuideinde te Westzaan, van de
erven Pieter dan Dirks van der Laan, afkomstig uit Westzaan. Op deze grond stichtten de Friese doopsgezinden van
het dorp in 166^f een vergaderplaats. Het duurde tot 1691
eer deze grond voor de som van 280 Carolus Guldens in
handen van de doopsgezinde gemeente kwam. De eerste leerrede in de kerk werd gedaan door Claes Dirksz van Wormerveer.
Naar verluid mocht de gemeente zich in die jaren verheugen
in een groot ledental. Eveneens in 1691 werd aan het
laantje naar de kerk een gebouw aangekocht met het doel
daarin een "Arm- en Weeshuys" te stichten. Pas in 1718
kon worden gestart met de verbouwing van dit huis, waarna de wezen er konden worden gehuisvest. Tot die tijd waren zij in gezinnen ondergebracht geweest. De eerste weesvader en - moeder waren Cornelis Muijs en zijn vrouw Neeltje. Het salaris bedroeg f 75,- per jaar, inclusief "20
el linnen, vrij schoolgeld en vrij schoenlappen." Eén van
de voorwaarden was ook, dat men op zaterdag de restjes
van de week op at l
Uit de archieven blijkt, dat een wees tot zijn vijfentwintigste jaar in het weeshuis bleef. De wezen waren herkenbaar aan de kleuren van hun mouwen. Dat het in het huis
niet altijd een pretje was blijkt uit de straffen die werden uitgedeeld: veertien dagen met een blok aan het been,
dat er alleen werd afgehaald als de kinderen moesten werken, slapen of ter kerke gaan. Tijdens die straf kregen
ze alleen water voor de dorst en roggebrood met zout voor
de honger.
In het begin van de 18e eeuw bleken de onderhoudskosten
van de kerk onrustbarende vormen aan te nemen, zodanig
dat het plan werd opgevat om een nieuwe kerk te bouwen.
Op initiatief van de diakenen werd op 21 januari 1731 aan
de broeders van de doopsgezinde gemeenschap verzocht om
na de zegen nog even te blijven om te spreken over de
bouwvalligheid van het kerkgebouw en over de dringende
noodzaak van een nieuw vermaanhuis. De diakenen zijn hiertoe "gelijckelijck en eenpaarigh toegenegen" en zijn het
er over eens dat de "daar toe dienende Penningen" er bij
wijze van intekening naar vermogen door de medeleden
moeten komen. Maar om aan het nodige geld te komen zal
"elkanders hulp eenpaarigh en getrouwelijck" nodig zijn.
Dit voorstel wordt acht dagen "in bedenckinge en overweginge" gehouden.
Op 28 januari kwam men weer bijeen, om te overleggen en
te besluiten. De broeders gaan echter niet direkt akkoord
en willen enkele "conditiën" toegevoegd hebben, o.a. dat,
als bij "inteeckeninge" niet genoeg geld binnenkomt, het
besluit "kragteloos" is en geheel vervalt. In het tegenovergestelde geval zal het "vast en bondig" zijn.
Er werd tenslotte besloten dat er een nieuw "predickhuis"
zou komen, dat twee diakenen zouden rondgaan met intekenlijsten ("om teeckeninge sullen omgaan") en dat het kerkgebouw bij "aanbesteedinge" gemaakt zou worden. Tot "boumeesters en toesienders" op het timmeren werden drie diakenen aangesteld, te weten Kornelis Kuijper Blauw, Willem
Cornelis Decker en Klaas Valck.

Evenals elders in Holland en Friesland waren er in de
Zaanstreek meerdere stromingen in de doopsgezinde leer:
de Waterlandse doopsgezinden, die zich meer vrijzinnig
opstelden dan de Friese, en de Vlamingen, die als gevolg
van vervolgingen in de zuidelijke Nederlanden naar het
noorden waren uitgeweken. (Later zullen deze stromingen
geleidelijk-aan samenvloeien tot één doopsgezinde gemeenschap) .

Op k februari bleek dat "in het omgaan met de teeckeninge
tot het bouwen van een nieuwe vermaaningh" zowel bij intekening als door het geven van "gereede giften" toen reeds
genoeg binnen gekomen was om het voorgenomen werk ten uitvoer te brengen.
Dat werd met grote voortvarendheid ter hand genomen. De
aanbesteding vond plaats op l maart 1731 en het bestek verlangde dat het gebouw op l oktober 1731 gereed zou zijn,

Al zullen we tegenwoordig het beschermd monument dat de
Zuider Vermaning in Westzaan is niet gemakkelijk meer
bestempelen tot een "pakhuis", toch is het interessant om
te weten hoe men tot dit oude rijmpje is gekomen.
Daartoe moeten we teruggaan in de geschiedenis. In het
begin van de 16e eeuw - met een sterk centraal gezag onder
katholieke heersers - groeide ook hier te lande het verzet
tegen de overheid en de heersende kerkelijke misstanden.
Dit begon met een nobel en geweldloos verzet, onder mensen
als Luther en Zwingli. Echter, de meest radicalen onder de
aanhangers van de nieuwe leer wilden meer drastisch breken
met de oude orde, verwierpen elke vorm van staatskerk en
waren tegen geweld. De tegenstelling tussen beide stromingen spitste zich later toe op de vraag of kinderen gedoopt
moesten worden. Zwingli meende van wel; zijn tegenstanders
stelden, dat de doop alleen zin had voor volwassenen. Zij
beschouwden de doop als het begin van een nieuw leven met
Christus, een bondgenoodschap dat bezegeld moest worden
met de doop. De nieuwe broederschap moest aan hoge ethische normen voldoen, zondaars werden "vermaand". Zwingli
schold hen vanaf de kansel uit voor "wederdopers en het
duurde niet lang voordat de eerste dopers werden verbrand
of verdronken.
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sullen te behooren nogh 2 cosijnen in de kerke kamer onder
met een uitloop tot uiterlijk l november. Dit bestek bevindt zich nog in het kerkarchief en ons redactielid S. de met een venster en boven met een glas. Soo hoogh en wijt
Jong heeft in 1978 aan dit bestek een uitvoerige verhande- als bij de besteeders sal werden goet gevonden.
ling gewijd in het Bulletin van de Stichting Oude Holland- (De roedeverdeling van de kerkramen was oorspronkelijk 8
ruiten in.de breedte en 16 hoog, nu resp. *f en 10 ruiten.
se Kerken. Wij laten hieruit enkele passages volgen.
Deze wijziging is bij de restauratie in de jaren 1930 ont-Bestek, waarna de toesichthebbende tot het bouwen van een staan. De zwaarte der kozijnen bedraagt ongeveer 9 bij 8
nieuwe predikhuus in het Zuyd Ent van Westzanen op de Iaën duim). (...)

soeken te besteden het timmerloon bij den aennemer op zoodanige conditien te maken als in de navolgende articulen
staat uitgedrukt. Werdende de tinunerl. aen dewelke deze
besteken werden toe gezonden verzogt om naar inhout van
deze navolgende conditien bij articulen gemelt, inschrijving te doen tot de laagste prijs waar voor zij dit gebou
zoude willen maken.
Sullende den genen die het laagste schrijft daar voor genieten de zom van 25 guldens.
Sullende de laagste schrijver ook daar voor vast staen tot
sonnenonder gangen van de daer aenvolgende dagh.

Articul 26.
Sal den aennemer de oude trappen die nu in 't predikhuus
zijn weder in 't nieuwe predikhuus gnap en wel plaatse.
De een in 't zuyd oost en de andere in 't noord oost en
de selve trappe soo wel onder als boven afschuynen na den

eys. (...)

Niet alleen de trappen werden van het oude predikhuis naar
het nieuwe gebouw overgebracht. Ook het koperwerk en de
blakers op de banken kregen weer een plaats. Op één van
de kandelaars staat een jaartal: 1661. In later jaren werd
(Delaagste inschrijver kreeg dus een beloning van 25 gul- de kerk opgesierd door een fraai uurwerk. Deze klok werd
den en moest zijn prijs gestand doen tot het einde van de gemaakt door de Westzaanse klokkemaker Dirk Thijsz. Engel,
van het Zuideinde. De klok heeft dubbele wijzerplaten, met
volgende dag). (...)
alléén een uurwijzer, aan beide kanten van de houten wand,
dus zowel aan de kerkzijde als aan de kant van de consisArticul 2.
toriekamer. Deze kamer is voorzien van een bijzondere beZal den aennemer moeten heuen 400 juffers lank 24 voeten
timmering in eiken wagenschot, een smuiger in blauwe te80 dubbele 12 alles lank 22 voet zijnde 480 heystokken
gels met - hoe kan het anders - bijbelse voorstellingen.
soo diep in te slaen dat de boven kant van de fondamentsVoorts bevinden zich daar nog de oude tinnen gebruikshoute 8 duumen beneden zomer pey staan. De stocke wel ter
degen gnap en vlak af te slegte dat het fondament houd ter voorwerpen en het antiek meubilair. In de kasten kreeg
het kerkarchief een waardige plaats. Op de grond ligt
degen daar op neer layt. (...)
evenals overal elders in de kerk fijn wit zand.
Betreden wij de eigenlijke kerkruimte, dan valt onmiddelArticul 11.
Sal den aennemer moeten maken in het oost twee deurkosijne lijk het getoogd plafond op, van waaruit de koperen kroonluchters omlaag hangen. Langs de wanden houten banken,
hoog 7% voet wijt 4% vt.: gerekent tussen de sponninge.
in het midden de (later aangekochte) stoelen. Tegen de
Met eicke deure dik 2% d: daer sterk in te hangen en te
westelijke wand bevindt zich de preekstoel, evenals de
sluyten na den eijs. Soodanig als de besteeders bevinden
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Vermoedelijk door de hoge kosten en doordat er weinig wezen meer waren werd het Arm- en Weeshuis op 31 december
1885 gesloten. De laatste twee wezen werden bij gezinnen
ondergebracht. Het gebouw werd aanmerkelijk verkleind tot
zijn huidige grootte en van een stenen voorgevel voorzien.
Daarna werd het als kosterij in gebruik genomen.

banken van eikehout, met daarvoor de lessenaar. Hierop
staat nog steeds de zandloper die vroeger de duur van de
preek aangaf.
Alles bij elkaar een resultaat om trots op te zijn, in
verbluffend korte tijd gerealiseerd. Hieronder volgt een
specifikatie van de kosten die werden gemaakt om dit alles
tot stand te brengen.
Aan
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Arbeidsloon Grondwerk
Greenen Hout
Magenschot
Arbeidsloon Timmeren
Metselwerk
Ijzerwerk
Lood en Arbeidslonen
Koperwerk
Schilderen en Teer
Timmeren, Hout en Arbeidsloon
Metselen Schoorsteen en Stoepen
12 Grote Ramen met Lood en Glas
Schilderen, Verf en Glas
Ijzerwerk
Gordijnen en bekleden Preekstoel
Uurwerk
Lood, Glas en Pannen
Lood in de Goten
Lezenaars
Kerkbijbels
een Uurglas (op de Voor lezersbank
ten gerieve van de Predikant)
,, Diverse Arbeidsloon
,, Kleine Onkosten

Ook de onderhoudskosten van de kerk zelf vormden in later
jaren een punt van zorg. Weliswaar had in 1819 Cornelis
Dekker Gerbrandsz, een olieslager en lid van de doopsgezinde gemeente in Westzaan, een aanzienlijk deel van zijn
vermogen aan de kerk nagelaten en waren de kosten van onderhoud tot aan de Franse tijd betrekkelijk gering, toch
werd na 1820 werd de situatie minder gunstig. Tussen 1820/
1880 moest voor f 16.000,- aan onderhoud worden gepleegd.
In 1858 waren 14-4 stuks stoelen aangeschaft voor de totale prijs van f 230,- In 1880 kwam er voor het eerst een
orgel in de kerk. Dit was afkomstig uit deO.L. Vrouwe kerk
te Edam. Het was in 1718 gebouwd door orgelmaker Verhofstad en bij de plaatsing in de Vermaning te Westzaan gerepareerd door orgelbouwer P. Flaes uit Amsterdam. Het
klavier bestaat uit eiken toetsen, opgelegd met palmhout
en zwarte toetsen van perehout. De pijpen zijn gemaakt
van zuiver tin, vermoedelijk vermengd met zilver.
Aankoop, reparatie en stelwerk na het herplaatsen kwam de
gemeente te staan op f 969,-.

99,02.4.028,15.353,03.2.017,17.8
800,16.509,06.380,19.8
89,11.8
223,üO.497,10.103,05.343,10.204,00.56,03.130,12.40,00.J-7,00.175,00.15,00.87,10.-

De toenemende financiële druk op de in de loop der tijden
sterk afgenomen doopsgezinde gemeente betekende in 1979
in zekere zin het afscheid van "zijn" Vermaning: de onderhoudskosten waren zodanig opgelopen dat kerk en kosterij
overgingen in handen van de Stichting Oude Hollandse Kerken. Deze nam het beheer over de gebouwen van de doopsgezinde gemeente over. Dat betekende - gelukkig - geen
definitief afscheid. De doopsgezinden behielden het recht
om alle diensten en overige bijeenkomsten te doen plaatsvinden in hun oude Vermaning of in de Wezenzaal.

6,07.50,07.72,18.8
10.405,12.-

Ruim f 10.000,- kostte de kerk, een hoog bedrag wanneer
we het vergelijken met het salaris van een leraar, die
ongeveer f 4-00,- per jaar verdiende. Hoog ook, wanneer
we bedenken dat dit geld in zeer korte tijd door de doopsgezinde gemeente zelf werd bijeengebracht.
Al in 174-6 werd een nieuw werk ter hand genomen: het Armen Weeshuis werd verbouwd. Van na deze verbouwing stamt
de Weezenzaal, evenals de keuken en het walhuis. De Weezenzaal werd als eetzaal gebruikt. Ook nu nog is deze kamer
bij de doopsgezinde gemeente in gebruik.
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