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OUDHEIDKAMER PUBLICEERT IN ANNO
Het bestuur van de Vereniging tot instandhouding en uit-
breiding der Zaanlandse Oudheidkundige verzameling "Oacob
Honig Dansz. 3r." te Zaandijk prijst zich gelukkig, dat
de "Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis" en de redac-
tie van ANNO vanaf heden ons in de gelegenheid stellen
om periodiek onze leden en andere belangstellenden op de
hoogte te houden van hetgeen er omgaat in onze vereniging.
Juist omdat beide verenigingen zich bezig houden met het
cultuurgoed van de Zaanstreek, lijkt ons een gekoppelde
berichtgeving in het blad ANNO een goede zaak.
Toezending van dit blad aan al onze leden zal inbegrepen
zijn in het lidmaatschapsgeld van.de Oudheidkamer, waar-
bij een gegeven is, dat een deel van onze leden te-
vens lid is van de "Vereniging Vrienden van het Zaanse
Huis".

Wat doet onze vereniging?
In feite geeft de volledige naam van onze vereniging reeds
aan, welk doel zij zich stelt.
De verzameling waarover gesproken wordt, bevindt zich
voor het grootste deel in ons museumgebouw aan de Lagedijk
no. 80 te Zaandijk en voor een ander deel, vooral platen
en foto's, in het "Huis de Cardinalen" aan de Hogedijk te
Zaandam. De boekerij is ondergebracht in het gemeentelijk
archief aan het Prins Bernhardplein te Zaandam.
In het museumgebouw te Zaandijk is een verrassend groot
aantal voorwerpen te bezichtigen. Veel gebruiksvoorwerpen
zoals vroeger toegepast in de woonkamer, in de slaapkamer
of in de keuken. Ook kleding, speelgoed, sieraden, pren-
ten, penningen enzovoort.
Alle voorwerpen, behalve de in bruikleen gegeven objecten,
zijn eigendom van de gemeente Zaanstad, evenals de gebouwen
aan de Lagedijk en aan de Hogedijk. Onze vereniging beheert
de genoemde verzameling en vult deze zo mogelijk aan.

GENOOTSCHAP 'BOEKENOOGEN'
Verbonden aan onze vereniging is het Genootschap "Boeken-
oogen", dat zich bezig houdt met het organiseren van le-
zingen over de geschiedenis van onze Zaanstreek. In de 2e
wereldoorlog is dit genootschap ontstaan.
De lezingen bij Loggen in Zaandijk (met wafels in de pauze)
waren beroemd, en dat - zoals de toenmalige voorzitter 3an
Aten stelde - "slechts voor zeuven stoivers".
In de toekomst zullen alle lezers van het blad ANNO van
harte werkom zijn bij de lezingen die het genootschap
"Boekenoogen" hoopt te organiseren. Wij houden ons aanbe-
volen voor suggesties over onderwerpen en voor inleiders,
die bereid zijn om in dit kader lezingen te houden.

gen, die moet voorkomen dat het goed jaarsend verder de
Zaan in zakt. Funderingen, zijn hersteld, terwijl ook de
verrotte balklagen met kunstharsen besproeid zijn, zodat
de dragende funktie van deze balklagen weer een feit kon
worden. Ook het dak, dat vele lekkages vertoonde, is na-
genoeg vernieuwd.
Een en ander heeft tot gevolg dat de Oudheidkamer tot
april 1984 gesloten is voor het publiek.

RESTAURATIE OUDHEIDKAMER
De Oudheidkamer, oorspronkelijk gebouwd in 1706 en o.a.
verbouwd in 1765 en 1830, wordt thans grondig gerestau-
reerd. Zo is er een permanente damwand in de Zaan gesla-

KOPI3 VOOR HET MAART-NUMMER 1984 ZIEN WI3 GRAAG VOOR
l FEBRUARI 1984 TEGEMOET OP ONS REDACTIE-ADRES.
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JAARVERSLAG 1982-1983 'VRIENDEN v/h ZAANSE HUIS'
In 1979 ontving men op 1.035 adressen het septembernummer
van ANNO. In 1983 gingen er van het septembernummer 898
exemplaren ter post. Niet erg hoopvol zult u zeqgen.
Toch wel. Hoe dan? Gewoon: er zit reuring in de vereni-
ging. We zijn naviel ijk bezig om diverse aktiviteiten
vorm te geven, waardoor de vereniging wat dynamischer
wordt en dat verpt vroeg of laat toch wel zijn vruchten
af. Er is achter de schermen hard gewerkt om onze Vrien-
denkring aantrekkelijker te maken. Aantrekkelijker werd
ANNO maar ook omvangrijker (van 4 kantjes naar 6,8 en
zelfs 10) en van meer illustraties voorzien. Helaas moes-
ten we vanwege de stijgende drukkosten de vertrouwde druk-
kerij Huig vaarwel zeggen en overgaan op een grote portie
zelfwerkzaamheid om ANNO in zijn uitgebreide vorm te kun-
nen laten verschijnen. En dat is gelukt ook l Sedert maart
1983 ontvangt u "ANNO-nieuwe stijl" en het resultaat mag
er in onze ogen best zijn!
Hierbij is het echter niet gebleven. Er werd namelijk op
19 april in het cultureel centrum "Het Saen" in Zaandijk
een contactavond georganiseerd. Op deze avond werd voor
leden en belangstellenden door de heer Zon het interes-
sante onderwerp "Kleuren door de eeuwen heen" behandeld.
Spectaculairder evenwel was het gebeuren in september,
want toen werd, in combinatie met de drie dagen durende
tentoonstelling "Van dik hout..." een monumentenfiets-

tocht gehouden. Deze gebeurtenissen hebben de vereniging,
behalve veel publiciteit, ook nog 25 nieuwe leden opgele-
verd. Voor die monumententocht was een alleszins boeiend,
fraai gids je vervaardigd; een gids je dat, ook nu en later
nog, voor geïnteresseerden bij het V.V.V. verkrijgbaar
zal zijn.
De leden die tijdens de Folkloredag de Zaanse Schans heb-
ben bezocht zullen het kraampje van de vereniging gemist
hebben. Het bestuur meende van deelname te moeten afzien
omdat zo'n dag voor de vereniging te weinig gewin geeft.
In deze tijd van economische teruggang voelen weinig be-
zoekers zich gedrongen lid te worden van de Vrienden; de
bezoekers van onze jaarmarkt zijn vaak in totaal andere
dingen geïnteresseerd. Door het ontwikkelen van nieuwe
aktiviteiten hopen we de belangstelling voor onze vere-
niging te vergroten en daarmee leden te winnen. We zijn
hoopvol gestemd.
Het aantal gelijkgezinde groeperingen waarmee onze vrien-
denkring al samenwerkt, gaat wederom uitgebreid worden.
We zijn namelijk contacten aan het leggen met de Vereni-
ging tot Instandhouding en Uitbreiding der Zaanlandse Oud-
heidkundige Verzameling "3. Honig 3sz. 3r." te Zaandijk,
kortweg gezegd: de Oudheidkamer. Dat de contacten met de
Stichting Zaans Schoon zeer intens en veelvuldig zijn,
mag nog wel even benadrukt worden.

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

De heer 3.3. Schavemaker
De heer 0. Blaauboer
De heer 3. Bart
De heer W.S. den Drijver
De heer R. Muller
De heer H. Dil
De heer C. de Dood

De heer F. Klerk
De heer 3. E. Kramer
Mevr. P.H. van Schooten
De heer M. Smit
De heer A.T.T. Sol
De heer W.P. Tip

De heer D. Zijp

De heer 3. M. 3onker
De heer P.M. Keppler
De heer 3. Stam

De heer Th. Beekhoven
De heer D. de Boer
De heer M. Faber
De heer R.W. 3ongerius
De heer A.3. van der Eaan
De heer D. Eeguit
M.T.S. voor de Zaanstreek
Mevr. D.H. Pos-Bouman
De heer 3.Th. van Rijn
De heer R.A.P. Smit
Mevr. M.3. Stolp

Vereniging van Bewoners Gortershoek
De heer D. de Boer
De heer P.M.M. Cordes
De heer E. Vogelezang
De heer D. Walst

Assendelft
Basel/Zwitserland

De Bilt
3isp

Koog aan de Zaan
Krommenie
Oostzaan

Westzaan
Westzaan
Westzaan
Westzaan
Westzaan
Westzaan

Wormer

Wormerveer
Wormerveer
Wormerveer

Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam
Zaandam

Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk
Zaandijk

FIETSTOCHT WERD SUCCES!
De fietstocht, die onze vereniging op 25 september j.l.
in nauwe samenwerking met de V.V.V., Zaans Schoon en
de Zaanse Molen organiseerde, is een succes geworden. De
langdurige regenperiode die aan deze dag vooraf ging
deed de organisatoren het ergste vrezen... De vrees bleek
ongegrond, want de fietsdag werd gekenmerkt door schitte-
rend nazomerweer. Toen er in het radioprogramma "3uist op
Zondag"van Meta de Vries publiciteit aan onze aktivitei-
ten werd gegeven, kon de dag niet meer stuk.

Ongeveer 170 route-boekjes werden verkocht. Velen namen
de moeite om de - speciaal voor deze fietstocht openge-
stelde - objekten langs de route te bezoeken. Zowel in
het voormalige Rechthuis als de Doopsgezinde Vermaning
in Westzaan werden bezoekers door deskundige gidsen rond-
geleid. De bezoekers van het Rechthuis werden geatten-
deerd op de aanwezigheid van een prachtig gerestaureerde
stolpboerderij in de buurt. De bewoners van die boerderij
waren gaarne bereid iets over hun trotse bezit te vertel-
len.
De tentoonstelling in cultureel centrum "Het Saen", waar
naast de eerder genoemde organisaties de stichting "Do-
mineestuin" zich presenteerde, vormde een waardige af-
sluiting van de fietstocht. Het succesvolle verloop van
deze dag zal zeker aanleiding zijn om een vervolg te or-
ganiseren. Mogelijk zullen dan de monumenten in Zaan-
streek-noord (Krommenie, Krommeniedijk, Assendelft) aan-
dacht krijgen.

De routebeschrijving is nog verkrijgbaar bij de Zaanse
V.V.V., Stationsstraat 89-b, 1506 DE Zaandam. Telefoon
075-16 22 21. De prijs bedraagt f 2,50.
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RESTAURATIENIEUWS
In voorbereiding zijnde plannen;
Zaandam: Papenpad 13, Oud Katholieke Kerk, orgel; Oost-
zijde 242; Westzijde 185; Westzijde 204-210; Hogendijk
13-15; Stationsstraat 6; Zuiddijk 119.
Koog aan de Zaan: Zuideinde 86-88; Kerkstraat 12; Zuid-
einde 50; Lagedijk 34, Doopsgezinde Vermaning.
Zaandijk: Lagedijk 13; Lagedijk 104.
Wormerveer: Zaanweg 57, Doopsgezinde Vermaning; Noord-
einde 14, Ned. Hervormde Kerk.
Krommenie: Noorderhoofdstraat 131, Oud Katholieke Kerk;
Kerkplein 8.
Westzaan: v/h Overtoom 56; 3.3. Allanstraat 119-121.

In uitvoering zijnde restauraties en verbouwingen;
Zaandam: Oostzijde 202-204; Westzijde 352; Zuiddijk l,
Ned. Hervormde Kerk; Oostzijde 221; Oostzijde 220.
Koog aan de Zaan: Lagedijk 52-54; Pinkstraat 12; Hoog-
straat 6-8.

Zaandijk: Lagedijk 80.
Wormer: Dorpsstraat 298.
Krommenie: Noorderhoofdstraat 45; Noorderhoofdstraat 79;
Zuiderhoofdstraat 115; Zuiderhoofdstraat 93.
Assendelft: Dorpsstraat 151-153.
Westzaan: 3.3. Allanstraat 382.

Gereedgekomen werken:
Zaandam: Kalf 76; Westzijde 39.
Zaandijk: Lagedijk 92-94.
Krommenie: Noorderhoofdstraat 46, Doopsgezinde Vermaning,
orgel; Krommeniedijk 180-181; Krommeniedijk 182, Ned. Her-
vormde Kerk.
Assendelft: Dorpsstraat 572, Rooms Katholieke Kerk.
Westzaan: Kerkbuurt 37.

VERSLAG JAARVERGADERING 7 NOVEMBER J.L.
Een goede spreker met een goed onderwerp als afsluiting
van de 3aarvergadering, dat moet toch veel mensen trek-
ken. Het bleek niet waar te zijn. Het zaaltje was niet
vol. Tot dit kleine maar selekte gezelschap sprak de
voorzitter zijn openingswoord en heette een ieder welkom.
Wie er, na 20 x trouwe aanwezigheid, nu eens één keer
niet was, dat was onze erevoorzitter, de heer A. Bouman,
die met zijn vrouw in het buitenland vertoefde. Ook de
penningmeester was niet aanwezig wegens verblijf j n den
vreemde. 3a, de opkomst had de voorzitter zich beter voor-
gesteld. In vergelijking met de happening van 23, 24 en
25 september (u weet wel: fietstocht en tentoonstelling)
was het bezoek deze avond wel wat schraal.
De notulen en de verslagen van secretaris en penningmees-
ter werden zonder meer goedgekeurd. De bestemming van het
saldo vroeg nog een nadere toelichting. Tot nu toe werd
aan de Stichting "De Zaanse Schans" een bedrag geschonken,
dat dan aangewend werd ter dekking van het exploitatiete-
kort. Dit jaar willen we de Stichting nog bij dit tekort
steunen. Aangezien we nu al enige jaren Vrienden van het
Zaanse Huis zijn (en dus niet meer uitsluitend van de
Zaanse Schans), willen we ons breder oriënteren en bij-
dragen geven aan elke groepering, die daarvoor in aan-
merking komt. Het zou evenwel verkeerd zijn te conclude-
ren, dat we de Zaanse Schans de rug toekeren; we willen
echter in het algemeen die projekten ondersteunen die ten
dienste staan van het Zaanse huis. Dit jaar ontvangt de
Stichting een bedrag van f 8.000,--. Een bedrag van
f 2.500,-- wordt gereserveerd voor de vorming van een
fonds dat bestemd wordt voor het 3ubileumjaar 1986. Uit
dit fonds zal een boekwerk gefinancierd worden, dat ook
via de boekhandel verkrijgbaar zal zijn. In het komende
jaar rekenen we op een saldo van ca. f 12.500,--. Daar-
van zal f 7.500,-- worden gebruikt ter ondersteuning van
diverse projekten. Voor het jubileumfonds wordt dan weer
f 2.500,-- uitgetrokken. Het begrip "projekt" dient wel
zeer precies omschreven te worden.
Het in het leven te roepen restauratiefondsje (zie ver-
slag jaarver. 8.11.1982) wordt door de voorzitter van
Zaans Schoon, de heer van Leeuwen, van psychologisch be-
lang geacht. Uit dit fonds kunnen kleine aanmoedigings-
premies worden gegeven ter stimulering van mensen die be-
zig zijn hun huis te restaureren.
De kascommissieleden Stolp en Brinkman hebben de boeken
van de penningmeester nagezien en in orde bevonden. Vol-

HEMELVAARTSDAG 1983..
Motregen, een sombere dag. Een sombere dag voor Krommenie
in het bijzonder, al zal geen hond dat zo ervaren hebben.
Weer ging er een stukje verloren van wat Krommenie tot
Krommenie maakte: een monumentenpand verloor zijn achter-
huis. De buit voor de bevriende hulpslopers uit de buurt

gend jaar bestaat deze commissie uit de heren Brinkman en
Schaap.
Als nieuw bestuurslid werd mevrouw Mary Kat benoemd. De
heer Sman werd in zijn funktie van voorzitter herkozen.
Lovende woorden werden gericht tot dé redactie van ANNO
(in het bijzonder tot mevrouw Maryse van Leeuwen en de
heer Ron Brinkman). Het is een ongelooflijke krachtsin-
spanning om elke drie maanden ANNO-nieuwe stijl te laten
verschijnen.
Geweldig fijn en soepel verlopen is de samenwerking met
de vele gelijkgezinde clubs. ANNO dient een forum te zijn
voor de andere verenigingen. Tot deze groepering is nu
ook de Oudheidkamer toegetreden.
Het projekt Domineestuin loopt zeer voorspoedig. Er zijn
nog maar enkele percelen bouwgrond verkrijgbaar. Na alles
wat er verknald is in de Zaanstreek, is Domineestuin een
terugwinnen van het verlorengegane.
Gezien de belangstelling voor de Zaanse wooncultuur, voor-
al bij de jongere generatie, moet het mogelijk zijn weer
een Vriendenkring van minstens 1000 leden te krijgen. La-
ten we ons best doen l
Bij de rondvraag bleken er leden te zijn die worstelen
met de opbergmappen van ANNO. Omdat er geen opbergmappen
meer verkrijgbaar zijn is het enige afdoende advies, al
de losse nummers te laten inbinden. De redactie overweegt
het formaat van ANNO te wijzigen (verkleinen tot de halve
afmeting), maar daarbij de inhoud te vergroten. De voor-
en nadelen van een kleiner formaat zullen nog ter dis-
cussie worden gesteld. De suggestie om ANNO in de boekhan-
del ten verkoop aan te bieden (en daarmee leden te werven)
zal door het bestuur besproken worden.
Een der aanwezigen zou nog steeds graag een boerderij op
de Schans zien verrijzen. Dit verlangen zal in het stich-
tingsbestuur aan de orde worden gesteld.
Na het huishoudelijk gedeelte werd het woord gegeven aan
de heer U.E.E. Vroom, direkteur van het Zuiderzeemuseum
te Enkhuizen. Boeiend was zijn uiteenzetting over de tot-
standkoming van het buitenmuseum.
Tot slot zij vermeld, dat het bestuur in het achter ons
liggende verenigingsjaar vijf maal heeft vergaderd en
wel op 25 november 1982, 20 januari, 29 maart, 22 juni
en l september 1983. In verband met de georganiseerde ak-
tiviteiten werden er tussentijds nog vele commissieverga-
deringen belegd. Het kandidaat-bestuurslid Mevrouw Mary
Kat heeft op deze bijeenkomsten zeer aktief meegewerkt.

werd eerlijk verdeeld voor hun open haarden en allesbran-
ders. Al maanden van te voren was dit festijn beraamd; de
binten reeds doorgezaagd, in de hoop dat de eerstkomende
storm het geheel zou doen omwaaien.
De instanties en vrienden van onze monumenten waren op de
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hoogte. Nee, géén zorgen. Dit mocht niet en het zou zo'n
vaart niet lopen.... Bij alarm op de bevoegde plek
slechts de mededeling: "De sloop is volkomen legaal. Wij

hebben reeds enige maanden geleden de vergunning afgege-
ven."
Even slikken dan maar weer, maar wel dóór blijven vechten.'

3oop Tijmens

NOORDERHOOFDSTR. 92 TE KROMMENIE
Voor ik zal trachten het een en ander over ons huis te
schrijven, wil ik u waarschuwen: ik ben een romanticus,
iets, dat in deze tijd verboden schijnt te zijn. Het
heeft echter alles met deze geschiedenis te maken; zon-
der deze behebtheid stonden er nu garageboxen op dit stuk-
je Krommenie. Een huis is meer dan alleen een constructie
van steen en hout. Het heeft een eigen leven. Vooral een
oud pand; 't is als een oud mens, het leven van jaren is
er in gaan zitten.

Op een junidag in 1945 moest ik door omstandigheden een
paar nachten slapen bij een familie op Noorderhoofdstraat
92, een huis, een beetje "inverdan", een stukje naar achte-
ren ten opzichte van de andere huizen. Als jongetje maak-
te dit huis een diepe indruk op me. Achter het brede voor-
huis zat een heel lang stuk, eindigend in een soort toren-
tje. Het werd bewoond door drie families, in voor-, midden-
en achterend. Graag had ik overal eens rondgesnuffeld,
doch dat durfde ik niet. Als een soort geheimzinnigheid
bleef het pand jaren in mijn herinnering.

In het vroege voorjaar van 1970 moesten mijn vrouw en ik
in een huis vlak bij no. 92 zijn. Er was een parkeerplaats
naast no. 92 gekomen. Het gehele pand stond met zijn
noordkant te kijk. Het zag blauw van ellende, de ramen
van het "torentje", dat een luchthuis bleek te zijn, met
platen blik dichtgespijkerd. De oude schoorstenen afgebro-
ken en vervangen door asbestpijp. Het grootste deel van
het achterhuis overwoekerd door klimop. Een stervend huis.
Het scheen ook nog op de monumentenlijst te staan.
Belachelijk, zo /ei men.

Maart 1971. Met een bonkende hoofdpijn even een luchtje
scheppen. In Krommenie stond een leuk pandje leeg. Bij
een bekende winkelier eens vragen van wie het eigendom
was. Nee, dat huis is al verkocht. "Ik heb een huis voor
je te koop. Loop maar even mee". Een maand later was
Noorderhoofdstraat 92 van ons. Maar nu zou het pas goed
beginnen; knokken geblazen! Wat hadden we gekocht?
Een totaal onttakeld oud koopmanshuis met 100 jaar achter-
stallig onderhoud. Voor- en middenhuis door twee families



onverklaarbaar bewoond en achterhuis leeg, doch onbewoon-
baar verklaard.
Het lot was met ons. In november kwam het gehele pand
leeg, we konden verhuizen. Het hoog-nodige ging mee, de
rest werd opgeslagen. Trots als een pauw zaten we de eer-
ste avond onder de fraaie bijbelse schouw, de overgenomen
gaskachel was warm.
De ontdekkingsreis kon beginnen. Nog dezelfde avond kwam
er een koude douche: de stortbak van de WC kwam naar bene-
den. Geen nood, in het voorhuis was nog een toilet. Na
enkele dagen gebruik bleek de septictank meer dan vol te
zitten. Nou ja, daar was ook wel raad op.
Nog dezelfde week stak er een reuze storm op. Alle dakgo-
ten aan de zuidwest-kant kwamen naar beneden, de voorge-
vel verloor een zijvleugel. Bij thuiskomst zagen wij onze
kieren wapperend in de wind in de kast hangen!
De vorst viel in en de hoofdkraan van de waterleiding
moest afgesloten worden, maar waar zat dat ding? 's Avonds
om tien uur kroop ik met een zaklamp onder het huis. Wat
een troep! Er liep een roestige pijp (24 meter) onder het
het gehele achterhuis. Bij vastpakken knapte hij af; het
bleek de gasleiding te zijn. Nog nooit ben ik zo geschrok-
ken, ik zag de hele familie al Van Speijck achterna gaan.
Het resultaat was drie weken zonder gas, wegens totaal on-
toelaatbare installatie. Een voorlopige installatie in
verband met restauratie, het scheen onbegrijpelijk voor de
lieden.
Er verscheen een allesbrander onder de oude schouw. Daar
moesten we ook op koken. Bij westenwind stond alles blauw
van de rook. De schoorsteen moest waarschijnlijk geveegd
worden.
De volgende avond lag de hele schoorsteen van het dak.
Gelukkig dat er op de plek waar hij terecht kwam geen auto
geparkeerd stond. Het leek wel of alle Egyptische plagen
over ons werden uitgestrooid. We begonnen al op de meest
gekke dingen te rekenen. En ja hoor, op een volstrekt on-
verwacht moment sloegen de stoppen door. Door de stormscha-
de ontstane lekkages waren er de oorzaak van dat vocht de
vijftig jaar oude elektrische installatie was binnenge-
drongen. Veertien dagen geen elektra. Hetzelfde verhaal
als met het gas. In dezelfde periode bleek echter, hoe
raar het ook klinkt, dat er toch elektriciteit in het huis
was: een verroeste leiding over de zolder van het onbe-
woonbaar verklaarde achterend bevatte een toevoerleiding
die men in 1958 bij het verlaten van de laatste bewoners
had vergeten af te sluiten. Door het vocht stond plotse-
ling de hele wand onder stroom.

Architekt C. de 3ong uit De Rijp had inmiddels het res-
tauratieplan klaar en alles was goedgekeurd. Door de de-
plorabele staat van het pand en de ontstane noodsituatie
kwamen de subsidies vrij vlot voor elkaar. Het feest kon
beginnen! Na een barre winter brak met recht het voorjaar
aan. We konden beginnen het huis uit te gaan pellen.

Na al deze ontboezemingen nu eerst het wezen van het huis.

Het voorhuis
Houten woonhuis uit de negentiende eeuw, aan de voorzijde
een tuitgevel met empire vensters. Uit een oude kaart
(1823), aanwezig in Haarlem, blijkt dat het huis tot aan
de straat gestaan heeft. Het is vermoedelijk na een brand
ingekort tot de huidige proporties. Tijdens de restaura-
tie hebben we in de voortuin de resten van een oude smui-
gerfundering en van poeren teruggevonden.

Goedjaarsend of achterhuis
Het achterhuis is achttiende-eeuws. De oude smuiger met
paarse bijbelse tegels is nog aanwezig. Terzijde hiervan
nog de oorspronkelijke lage muurkastjes en betegelde muur-
vlakken met blauwe randen.
In de keuken bevindt zich naast de keukenschouw een ste-
nen fornuis met oven. In de gang de oorspronkelijke spil-
trap. Onder het huis nog de enorme waterkelder met een
gemetseld gewelf.

tuchthuis
Het achterhuis wordt afgesloten door een houten luchthuis,
waarin nog de complete 18e-eeuwse betimmering aanwezig is,
inclusief bedstede en kruisgewelfje, Het luchthuis is ge-
dekt met een schilddak.
In de benedenverdieping bevindt zich nog het boenhuis met
oorspronkelijke, blauwstenen boenbak.
Het gehele achterhuis (24 meter) heeft ramen met een 18e-
eeuwse roedenverdeling.

In een volgend artikel wil ik nader ingaan op de diverse
onderdelen en wetenswaardigheden van het huis.

3oop Tijmens

ZAANS SCHOON
KERKPLEIN 6-8 TE KROMMENIE
Wellicht is het u opgevallen dat tegenover de fraai ge-
restaureerde Hervormde kerk aan het Kerkplein in Kromme-
nie zich al geruime tijd een "open gat" bevindt.
Momenteel liggen daar onder een dekzeil de belangrijkste
onderdelen van een oud-Zaanse woning, die tot enige jaren
geleden ten oosten van het betreffende terrein heeft ge-
staan. Deze woning moest worden gesloopt in verband met
de bouw van een winkel. Bij inspectie door de Stichting
Frans Mars vóór de sloop bleek dat het om een zeer oude
woning ging die nog zwanehals-korbelen en eiken krommers
bevatte. Dit betekent dat de woning (hoogstwaarschijn-
lijk) uit de 17e eeuw stamt en één van de weinige huizen
is die de grote brand van 22 juli 1702 heeft overleefd.
Toen zijn in Krommenie 70 huizen verbrand, waardoor 160
gezinnen dakloos werden.

De Stichtingen Zaans Schoon en Frans Mars hebben zich
sterk gemaakt voor de herbouw van dit bijzondere pand en
hebben daartoe de nodige plannen ontwikkeld. Onder meer
werd een erfpachtcontract gesloten voor het thans braak-
liggende terrein aan het Kerkplein, waarnaast het pand
vroeger gesitueerd was.
De Stichtingen Zaans Schoon en Frans Mars prijzen zich
gelukkig dat thans een particulier zich bereid heeft ver-
klaard om het pand Kerkplein 6-8 te Krommenie te her-
bouwen. Binnenkort zal met de herbouw gestart worden.

Bij de realisering van dit projekt hebben de beide Sticht-
ingen steun ondervonden van de pas opgerichte Stichting
"Sta pal tegen verval". Deze Stichting is voortgekomen
uit een Rotary-initiatief en heeft ten doel om in de
strijd tegen verval steun te bieden aan kleinschalige pro-
jekten.
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HET 'HUIS VAN ZEMEL' TE ZAANDAM
Op de tekening zien we "t Huis van Zemel", gesloopt in
ca. 1925, ten behoeve van de aanleg van de Schildersbuurt
te Zaandam. In het boekje "De Westzijde in 1883", door
G. 3. Blees Kz. , vinden wij onder meer het volgende.
Deze heerlijkheid behoorde indertijd aan de familie Gij-
sen, hetgeen blijkt uit een veilingnotitie uit 1838 in
"Den Otter". D" onroerende goederen bestonden uit koopmans-
huis, luchthuis, schuur en erve, een moestuin met vrucht-
bomen en vijvers, staande en gelegen ten noord-westen van
de molen "De Grauwe Beer" in de Westzijde. De familie
Gijsen bezat ook drie scheepstimmerwerven op de terreinen
van de nu voormalige gasfabriek bij de Bernhardweg.
Pieter Gijsen en familie waren scheepsbouwers en reders
op Spitsbergen (ca. 1610). De laatste, Gerrit Gijsen,
overleed in 1814, geruïneerd in de Franse tijd. Nadien
woonde er de heer Cz. Zemel, waarover weinig bekend is.
Dat alles was vóór mijn ttjd. Toen in 1925 het complex
werd gesloopt, was alles in een verwaarloosde toestand.
Ik was toen 12 jaar en woonde bij mijn ouders op West-
zijde 219, recht tegenover "De Grauwe Beer", waar nu o-
liefactorij Pieter Bon is. De molen was toen reeds ver-
huisd naar Limburg maar de zaagschuur met de loodsen waren
in mijn jeugd nog aanwezig. Die werden gebruikt voor opslag
van iepenhout. Door 't hek van de werf konden wij vanuit
ons huis over de Zaan het Grote Glob in de Oostzijde zien.
Tijdens de watersnood van 1916 zagen wij het water door
het glob in woeste golven de Zaan in stromen. De Zaan
kwam zo hoog dat wij het water door het gras van de hout-
werf heen zagen glinsteren. Het kwam tot de rand van het
trottoir. Zo jong als ik was, ik heb dat beeld nooit ver-
geten.

Het huis van Zemel stond tussen de nu nog bestaande huizen
Westzijde 227 en 237-c. Een grasveld over de volle breed-
te van het huis en 15 meter diep, grensde aan de Westzij-
de. Het huis stond dus tamelijk "inverdan". Op het gras-
veld staan nu de percelen no. 229 van de heer Schutte en
no. 231. Naast no. 227 was het toegangspad, dat op de te-
kening langs de regenwaterbak liep tot aan het luchthuis.
Bezuiden het stenen huis no. 237-c liep het Sloperspad

tot aan de molen "De Huisvrouw" waar een poort de werf af-
sloot. Benoorden het pad lag de sloot. Daar is nu de Oan
Steenstraat. De sloot begon achter 't erf van no. 237-c
en liep naar de Oude Vaart, die nog bestaat. Ik heb nog
nergens een foto of afbeelding van dit complex kunnen vin-
den, afgezien van deze tekening die ik zelf van ons woon-
buurtje maakte toen ik een schooljongen was, en ik heb er
nog meer.
In het midden van de voorgevel, rechts op de tekening, zat
de voordeur. Daar woonde toen de familie Pondman, tot aan
de regenbak. Dan volgde de familie Zwart, mede-firmant van
"De Huisvrouw", tot aan de open bovendeur. Onder de dak-
kapel plus aanbouw achter de boom woonde het echtpaar
Kerkhoven. In de linker aanbouw met kachelpijp woonde het
echtpaar Berepoot.
Daar achter zien we de gevel van het koetshuis met stal.
De uitgang was aan het Sloperspad. Aan die Sloperspad-
zijde woonde nog de familie Melk, die daar ook zijn in-
gang had. Vervolgens zien we de smeedijzeren poort die
toegang gaf tot de boomgaard. Als laatste het luchthuis,
bewoond door ene Van der Helm, met een pleegdochter.
Dan nog achter de boomgaard: drie onder één kap op het
Sloperspad, bewoond door de families Zwart, Pel en nog
eens Pel.
"De Huisvrouw" maakte rondhouten en hooiharken met wind-
kracht, en als er geen wind was met een Otto zuiggasmotor.
De tekening is gemaakt vanaf de tegenwoordige Ruysdael-
straat. De Rembrandtstraat loopt door de boomgaard. Na de
sloop is 't houtbedrijf verplaatst naar het Papepad, vlak
achter 't spoor. De molen werd opgeslagen, maar later ver-
kocht en herbouwd achter de Oostzijde. Toen in de jaren
60 het Kogerveld werd gebouwd moest hij wéér weg. Zijn
fundering ligt onder de Pinksterbloemweg. Het toeval wil
dat na mijn pensionering ik op zijn plaats ben komen te
wonen. Als laatste heeft hij gestaan langs de snelweg
naar Purmerend, tegenover 't Kalf, waar hij op luilak-
nacht in 1981 door vandalen in brand is gestoken. Dat was
het einde, want hij ging totaal verloren.

J. Kaal
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Onlangs kreeg één van de redactieleden een opmerkelijk
geschrift in handen: Het Nederlandsen Magazijn, vanaf
1862 uitgegeven door de gebroeders van Es te Amsterdam.
Het boekwerk werd "met verschuldigde hoogachting" opge-
dragen aan "Harer Majesteits de koningin der Nederlanden
geboren prinses van Württemberq".

Het rijk geïllustreerde magazine bevat artikelen over
Beeldende Kunsten, Bespiegelingen, Letterkundige bijdra-
gen, Schoone letteren en Legenden en Anekdoten. Op pagi-
na 163 wordt de "Legende van Wormer" gepubliceerd, die
wij hieronder laten volgen.

DE LEGENDE VAN WORMER
Een dorrep in de lenght, maar als in 't rond' de Stadt is,
Die Wormer naast belent, schoon dat 'et maar een Pat is:
Een Worrem sonder ga, soo hy nae 't Westen kruypt,
Een ander Worrem-veer ten boesem inne sluypt.

Aldus zong in de eerste helft der 17e eeuw "de eerwaar-
dige Donghman Snellinx" van Wormer en 3isp, en een andere
poëet van dat slag, Hubert van der Meer, deunde erbij:

Een dorrep sleept zijn oegst tot daer de son zijn loop end;
En daar de Naaide swijmt zijn twee-bacx-waar te koop zendt.

Nu had Wormer zich ook door dit laatste een bijzondere ver-
maarheid verworven, blijkens de woorden van Oan Ie Petit,
waar hij zegt: "Tot Wormer woonen veel vermogende Lieden,
die met de Koopvaardye en met de Vis-vanck rijk worden;
daar werdt een menighte van Beschuyt gebacken, 't welk te
koop gebracht wordt in alle Steden van Hollandt."
Niet minder was het goede dorp beroemd om zijn jaarlijkse
plechtige ommegang van St. Odulf, waaraan Symen Beitel
van 't Kalf nog in de 17e eeuw met zoveel weemoed dacht en
waarvan hij zoveel schoons wist op te halen.
Minder naar buiten bekend maar bij de Wormers zelf niet
minder dan St. Olofsdag op prijs gesteld, was er de Onze
Lieve Vrouwe Melkdag, een feest ter ere der Heilige Maagd,
die er een altaar en een beeld in de kerk had. Op die dag
zond de ene Wormer de andere melk thuis en werd er melk
aan de armen uitgedeeld. Aan dit beeld der Moedermaagd
verbindt zich een van die legenden, waarin de hartigheid
des volks het komische in onmiddellijke aanraking met het
heilige bracht, zonder dat het laatste, in hun gezonde en
levensfrisse zin, daarbij iets verloor van de hoge eer-
bied die zij het overigens toedroegen.

In het laatste der 15e of in het begin der 16e eeuw, toen
Wormer zich reeds kroonde met de krans van zijn tweeback's

roem en de koster van de kerk zich "om zijn vermakelijk-
heid" en kluchtige zin de bijnaam van Cluyt verworven had,
woonde daar tegenover de Middel Tillerlaan een bakker, die
zijn nering allengs ganselijk verloor omdat hij bij het
ganse dorp bekend was door het te licht bakken van zijn
brood. Nu bijna geheel van voordeel en winst niet alleen
maar ook zelfs van een behoorlijk inkomen verstoken, be-
gaf hij zich dikwijls naar de kerk, zich neerwerpend aan
de voeten van het beeld der Heilige Maagd, dat met het
heilige kindje in de arm daar aan een pilaar stond, en
bad haar om hulp en bijstand in zijn ongelegenheid, op-
dat hij weer tot betere nering komen mocht.
Koster Cluyt intussen, die deze buitengewone godsdien-
stigheid van de oneerlijke bakker geenszins ontging, be-
merkte dat de man veel meer dan ooit vroeger zijn gebed
voor de Heilige Maagd uitstortte. Koster Cluyt bekroop
de lust om zich eens achter de pilaar te verschuilen ten-
einde te vernemen wat het toch zijn mocht wat door de
bakker werd verzocht en dat hem zo dikwijls ter kerke
dreef. Zijn uur waarnemende was hij op de plaats toen de
bakker verscheen en hoorde hem in zijn oude devotie zeer
ernstig bidden om vermeerdering van zijn nering.
Thans was Cluyt achter de zaak en besloot de broodnijper
een les te geven. Zijn stem verzachtende en verfijnende
tot die van een kind sprak hij eensklaps en duidelijk:
"Bakker! Gij moet uw brood wat zwaarder bakken I"
Hij had zich echter in de gevolgen misrekend. De bakker,
een ogenblik verschrikt misschien, dat hij dus in het ge-
weten werd gegrepen, maar nog meer verstoord omdat hij zo
opeens in zijn zwak zeer werd getast, hief vlug het hoofd
omhoog en beet vinnig van zich af: "Zwijg, jongen! Laat
Uw Moeder spreken!"
Daarmee verliet hij de kerk,niet willend (zegt de moraal)
bekeerd zijn, maar veel liever het brood te licht bakken,
gelijk er nog velen doen, hoe ijverig zij ook de gods-
dienstoefeningen bijwonen....

irirï̂ l De Wormer dorpskcrk
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ONTWIKKELINGEN ROND DE ZAANSE SCHANS
Op 11 januari 1984- zal door het bestuur en de bewoners
van de Zaanse Schans afscheid worden genomen van de heer
3. Vis J.C. zn., die sinds 27 mei 1968 als de vertegen-
woordiger van de Vereniging tot instandhouding en uit-
breiding der ZaanJandsche oudheidkundige verzameling
"3acob Honig Janszoon 3r." zitting had als gewaardeerd
lid van het alr^meen bestuur en als adviseur van het da-
gelijks bestuur van de Stichting "De Zaanse Schans".
Deze afscheidsbijeenkomst zal plaatsvinden in het res-
taurant "De Hoop op d'Swarte Walvis" op de Kalverring-
dijk 13-15 en begint om 20.30 uur.

De bouw van het pakhuis "De Vrede" op de Schans, waar-
door een ruimere opzet van de bekende klompenmakerij ge-
realiseerd kan worden, nadert zijn voltoooing en zal
naar verwachting nog vóór de kerstvakantie geopend kun-
nen worden.

Het stijlkamermuseum "Het Noorderhuis" op de Kalverring-
dijk 17, een graag bezochte plaats van vele duidenden be-
zoekers van de Zaanse Schans, ziet aan het einde van
1983 het bekende en vertrouwde echtbaar Breeuwer als be-
heerders/rondleiders/vertellers vertrekken. Zij blijven
wel op de Schans wonen, op het Zonnewijzerspad 5.
Mevrouw Dupker, die daar ruim 8 jaar lang woonde, is in-
middels vertrokken naar het Gortershof te Zaandijk.
Ook van de familie Breeuwer zal op 11 januari op passen-
de wijze "afscheid" worden genomen.

Het bestuur van de Stichting "De Zaanse Schans" heeft
met erkentelijkheid kennis genomen van de gift van
f 8.000,--, die de Vereniging "Vrienden van het Zaanse
Huis" (v/h "Vrienden van de Zaanse Schans") voor het jaar
1983 heeft toegekend. In een tijd van krappe centen is
dat bijzonder welkom en nodig. Het onderstreept boven-
dien de reeds lang bestaande onderlinge banden. Heel
hartelijk dank is hier dus beslist op zijn plaats!

PAKHUIS'DE VREDE'
Evenals pakhuis "De Lelie" heeft pakhuis "De Vrede" aan
de Watermolenstraat in Westzaan gestaan. Op de plek van
"De Vrede" was in de achttiende eeuw een schuitenmake-
rij gevestigd. Deze werd in 176A- gekocht door Simon de
3ager, voor f 600,-- als volgt: huis, erf schuitenmake-
rij en helling met gereedschappen. De 3ager heeft de
schuitenmaker!j niet voortgezet, doch op dit terrein
zijn pakhuis "De Vrede" gesticht. Voorshands is niet dui-
delijk of hij dat gebouw van de grond af nieuw heeft la-
ten bouwen of dat hij gebruik heeft gemaakt van de reeds
aanwezige opstallen.

Simon de 3ager was schepen en burgemeester in Westzaan
geweest en bovendien een vermogend koopman. Hij was graan-
handelaar, fabrikant van snuiftabak en bezat voorts 12/32
part in de walvisvaarder "De 3ager", waarvan hijzelf di-
rekteur was. De Jager is overleden op 20 juni 1774. In
zijn testament vermaakte hij het pakhuis aan zijn neef
Jan Yff, die tevens hem in de zaak opvolgde.
Jan Yff is op 28 januari 1825 gestorven. Zijn dochter en
erfgename Aagje was getrouwd met Jacobus van Waert, chi-
rurgijn en plattelandsheelmeester in Westzaan. Van Waert
zal het pakhuis verhuurd hebben. Bekend is aan Pieter
Avis Cornelisz., die er rond 1860 een vermicelli-fabriek
exploiteerde.
Van Waert heeft "De Vrede" op 15 november 1862 verkocht
aan Cornelis Jansz. Bakker voor f 1.700,--. Bakker is in
het pakhuis eveneens vermicelli gaan fabriceren. Moge-
lijk zette hij de produktie van Avis voort. Dat ligt wel
enigszins voor de hand.
"De Vrede" is tot in deze eeuw eigendom van de familie
Bakker gebleven. Verdere eigenaren zijn geweest Molenaars
Kindermeel en de familie J.J. Swart.
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IN DE KAART GEKEKEN... ZAAN DIJK

Bij het kaartje van Zaandam in ons vorige nummer (87,
pag. 365) werd onder 5, het Zonnewijzerspad, vermeld:
"d.i. de tegenwoordige Ooievaarstraat". Mevrouw Thoman
uit Uithoorn maakte mij er terecht op attent dat dit pad
lag op de plaats van de huidige Reigerstraat en wel het
gedeelte ten oosten van de Pelikaanstraat.

1. Lagedijk. De wegsloot langs de Lagedijk in Zaandijk
werd vanaf 1895 gedempt.

2. Gorterspad. In de veilboeken van Westzaandam wordt
dit pad genoemd in 1696. In 1722 is er weer een
"ordre van t patt".

3. Ezelspad. Het pad dankt zijn naam aan de omstreeks
1694 gebouwde molen "De Ezel". Deze werd in 1889 ge-
sloopt. Aan de Nieuwe Vaart bleven nog lange tijd de
molenschuur ervan staan en het oliepakhuis "Restant".
Er was ook nog het Tweede of Verkeerde Ezelspad.

k. Arie de Bruinspad. Eerder heette dit pad Willem Ka-
lenpad. Van 1780 tot 1845 woonde aan dit pad Arie de
Bruin, waarvan de padnaam is afgeleid.
Tussen 4 en 5 lag het Weeshuispad. Langs dit pad be-
reikte men niet alleen het weeshuis maar hieraan was
ook een tijd lang het gemeentelijk cachot gelegen.

5. Kerkpad. De brug over de wegsloot werd in 1868 ver-
vangen door een dam. Thans Kerkstraat. Aan de voor-
malige Kerksloot (thans Willem Dreeslaan) lag het in
1968 verbrande weeshuis.

6. Langepad. Via het pad "Achter de Kerk" (1710) komt
men op het Langepad, waaraan een aantal woningen en
het terreintje waar ook de kermis werd gehouden, na
de brug over de Nieuwe Vaart (1789). Deze vaart lag
tussen de Kerksloot en de Sluissloot.

7. Aan de westkant van deze vaart lag de Nieuwe Vaart-
kade. Hiervan is een "reglement van de Erven", opge-
steld door de "participanten" van 8 februari 1710.

7a. De Domineestuin, waarvan een vermoedelijk reglement
op de erven "leggende op 't pat genaamt de tuijn"
(Loosjes) uit 1706 bestaat. De Domineestuin, ook
Elba genoemd, bevatte groepjes huizen of buurtjes.
Zo was er de Orgelmakersgracht, het Zand of de Zand-
hoek en de Godenhoek.

8. Hazepad. Aan het einde van dit pad stond de in 1650
gebouwde oliemolen "De Oude Haas", waarnaar het pad
is genoemd. In 1722 is er een padreglement. In 1909
wordt dit pad met de andere paden achter de kerk
door de gemeente in eigendom en onderhoud overgeno-
men. Ten zuiden ervan wordt de Beukenlaan aangelegd.

9. Zonnepad. Er is een "ordre van 't pat" in 1729. Op de
plaats ervan bevindt zich nu de Valkstraat. Aan dit
pad stond een aantal zeer oude en fraaie panden, met
aan het einde een paar boerderijen. Ook was er een
hofjemetde naam "Acht State", waarover weinig be-
kend is.

10. Wiesbaden. Thans de Blauwe Reigerstraat.
11. De Schans. Dit buurtje is ook langzamerhand aan het

verdwijnen.
12. Zaandijker weggetje of het "Daikie".
13. Herderskindpad. Aan dit pad lagen eertijds in het

Gebouwen en bouwwerken.

A. Koopmanshuis "Het Noorderhuis"
B. Koopmanshuis ';De Mol"

Deze beide panden staan nu in de Zaanse Schans,
C. Voorm. Ned. Hervormde kerk.

Thans Centrum "'t Saen".
D. Voorm. weeshuis, gebouwd 1730, verbrand 1968
E. Kermisterreintje.
F. Zaandijker sluis.
Enkele molens.

a. Het Leven (watermolen)
b. De Kolerslager (olie)
c. De Hoop (in 1948 naar Graft en in 1866

naar Wormer.
d. Het Vette Schaap (olie, 1618)
e. De Oude Haas (olie)
f. De Ezel (olie)

De Schans
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veld drie papiermolens: "De Herderin",
en "Het Herderskind".
KarnemeIksteeg.

'De Herder'

BOUWKUNDIG ALFABET
KLEZOOR. Een klezoor is een deel van een baksteen; daar-
bij is de steen in de lengte doormidden gespleten. Zie
bij METSELWERK. Boekenoogen geeft hieraan een andere be-
tekenis, n.l. Klamp, in de betekenis van klampmuur.
KLEZORENVERBAND. Zie bij METSELWERK.
KLINK. Sluitijzer of -hout van een deur, aan de buiten-
zijde.
KLINKSNOERT3E. Touwtje om de KLINK van binnenuit te lich-
ten. Was veelal met een grote blauwe of witte kraal ver-
sierd; daarom ook "KRALETOUWT3E" genoemd.
KLINKSTEL. Zie bij HANG- EN SLUITWERK.
KLOKGEVEL. Topgevelvorm die overeenkomst vertoont met de
vorm van een luidklok. In de Zaanstreek welbekend. Ook
wel Broeker-voorschot genoemd.
KLOMP. Wanneer een bouwheer te gierig was om bij het be-
reiken van het hoogste punt van een bouwwerk te trakte-
ren op bier of iets dergelijks, werd aan de vlag of de
meiboom een klomp gebonden. Zie ook BESTVAT.
KLOOSTERKOZIJN. Smal kozijn ter grootte van de helft van
een KRUISKOZIJN; de bovenste opening (meestal) bezet met
glas in lood, de onderste was afsluitbaar met een luik.
Zie ook BOLKOZI3N.
KLOPPERWACHT. Menselijke wekker: door het slaan op een
driehoekig of ruitvormig stukje blik, dat was aangebracht
in het buitenschot van een bedstede, werd een bewoner
(bijvoorbeeld een molenaarsknecht) gewekt door de nacht-

wacht. Onder meer aangetroffen aan het naar het Zuider-
zeemuseum overgeplaatste huis Lagedijk 156 te Zaandijk.
Lit.: De Zaende 1947, pag. 293.
KLOVEN. Het kloven van hout, meestal eikehout. Dit ge-
schiedde door middel van WISSEN. Dit waren lange wiggen.
Het voordeel van gekloofd hout ten opzichte van gezaagd
hout was de onbeschadigde vezel. Kloven was soms ook een-
voudiger dan (planken) zagen met de hand. Goed wagenschot
was gekloofd hout. In gekloofd hout waren vaak de moeten
van de wissen herkenbaar (wisgaten).
KNIE. Ook wel kniestuk. Een kromgegroeide, L-vormige tak;
werd gebruikt voor de verstijving van de balk-stijlver-
bind.lng van een gebint.
KNIER. Scharnier, o.a. koetskniere. Zie bij HANG- EN
SLUITWERK.
KNIESTUK. Kromhout. Zie bij KNIE.
KNIPPER. Knip of grendel van een deur of raam.
KOEPELING. "...een lijst van greenenhout, alwaar de koe-
peling van t stukkadoorwerk begint..." (Bestek Rechthuis
Westzaan, 1781). Gewelfvormige bovenafsluiting van een
ruimte in hout of stucwerk.
KOESTIJL. Zie bij STIJL.
KOETS. Soms de ruimte onder een bedstede als kinderslaap-
plaats. In boerderijen ook wel de bedstede in de koestal
die dan uitgebouwd was in het hooivak. Zie ook: KOE.
KOEVEREN. Vorderen of opschieten; ook koevreren.
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KOF. Ruimte onder een bedstede, soms de slaapplaats van
de kinderen.
KOLDER. Zie bij HEIPAAL. Ook kolter.
KOLK. Kuil; bewaarplaats voor de as, onder de vuurplaat.
HS. bestek doopsgezind weeshuis Westzaan (174-6): "... en
af te separeren met een goede kuijl daarin..."
Lit.: ANNO 1961 no. 12/13.
KOHBOF. Een hokje of uitbouwtje aan of bij het huis of
de boerderij, waarin gekookt of ruw werk werd verricht.
In geringe woningen was een kamer en een kombof.
KOMKOMMER. Slaghout: gebogen hout, waarmee de slagen of
horizontale luiken (iri pakhuizen) opengezet en gesloten
werden. Zie bij HANG- EN SLUITWERK.
KOOFLIGST. Zie bij KOEPELING: de daar bedoelde lijst is
de kooflijst.
KOOG. Oorspronkelijk onbedijkt land of buitendijks land.
KOOI. Zie: ONDERKOOI.
KOP- EN STAARTDELEN. Planken die het tapse verloop van
de boomstam nog bezitten: met een smaller en een breder
eind. Ze werden om en om gelegd, waarschijnlijk om het
materiaalverlies (materiaal was vroeger duur!) te voor-
komen. Werden veel toegepast voor de invoering van het
machinaal zagen.
KOPHES. Een ijzer met tanden aan een stang bevestigd. Het
werd gebruikt bij het zagen van platen of delen uit een
stam.
KOPSCHAAL. De eerste en de laatste plank die van een tap-
se boom werden afgezaagd. Zie bij HOUT.
KORBEEL. Zie ook KARBIEL. Verstijvingsbalk, schuin aange-
bracht tussen skeletstijl en gebintbalk. Korbelen zijn
soms dateerbaar door hun vorm en versieringen.
KORFBOOG. Boog in de vorm van een halve ellips op een ho-
rizontale middellijn. Zie ook: PAANDERBOOG, TUDORBOOG.
KORNISSEN. Om de hoek brengen, een profilering de hoek om
laten lopen. Is iets anders dan een VERSTEK maken.
Lit.: HS bestek Rechthuis Westzaan 1781, Timmerwerk pag.
11: "...en de Kornischen en Verstekken wel zuiver (te ma-
ken)".
KORTELING. Steigeronderdeel, dat ligt vanaf de steigerpa-
len tot in de muur en draagt de steigerdelen. Een andere
naam is BULSING.
KORTELINGGAT. Opening in een muurvlak die ontstaat nadat
de KORTELING is verwijderd. Soms werden ze achteraf dicht
gemaakt. In veel gevallen werd dit ook nagelaten.
KOUW. Aanplak- of mededelingenkast met deurtje van ge-
vlochten draadwerk, aan de gevel van een raadhuis of
rechthuis, voor het doen van aankondigingen.
KRAAIEBEK. Gereedschap voor het zetten van de tanden van

\muLimiH

£ROMEIJHS)DORlSCH^ra5l<AANse) (ROMEINS) 3O/SISCHE ORDE.
ORDE. "~

rneuslijst.

een zaag.
KRAAL. Geschaafd profiel aan een houten onderdeel. Zie:
KRALING.
KRAANZAAG. Vervanger van (en later in gebruik gekomen dan)
de RAAMZAAG.
KRALETOUWT3E. Zie: KLINKSNOERTGE.

INHOUD 'ANNO' JAARGANG 1982-1983
Voortaan vindt u in elk december-nummer van ANNO een op-
gave van de belangrijkste artikelen van de voorafgaande
vier afleveringen met vermelding van pagina-nummer en
auteur.

No. 84, december 1982 pag. auteur

Koog aan de Zaan: 339 M.van Leeuwen
Hoogstraat 6-8, verslag van
een restauratie (deel 2)

Zaandam: 34-0 Redactie
Polderpeilverlaging Haal-
dersbroek

Vragenrubriek (later uitge- 340 S. de Gong
groeid tot de serie "In de
kaart gekeken")
Zaandam-west

Bouwkundig alfabet 343 S. de Jong
Houtnamen - Houtskelet

No. 85, maart 1983

Krommeniedijk

Vragenrubriek:
Zaandam-west

Zaandam:
Vaarwel, Rustenburg.

Bouwkundig alfabet
Houtskelet - Huks

No. 86, juni 1983

Zaandam:
Merkwaardige ontdekkingen
op een kaart van 1817

Zaandam:
Een onbekende dors

De Zaanse taal; over
wonen en woorden

auteur

345 G. Tijmens

347 S. de Gong

349 K. Ofrenberg

350 S. de Gong

pag. auteur

351 J.W. van Santé

352 G.W. van Santé

353 K. Woudt
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Stichting Zaans Schoon 354
Asseldelft: Dorpsstraat 523
van de sloop gered

[Berichten: 355
Zaandam, polderpeilbesluit
Haaldersbroek

bouwkundig alfabet 355
Hut - Kamer

Westzaan 356
Allanstraat 427

No. 87, september 1983 pag.

Koog aan de Zaan 359
De Doopsgezinde Vermaning

H. Pielkenrood

Redactie

S. de dong

M. van Leeuwen

auteur

M. A. Verkade

Stichting Zaans Schoon 361
Assendelft: Wevershuizen gered

Zaandam: 362
Waar woonde Daam Schijf?

Bouwkundig alfabet 363
Kantierbord - Kleef

Zaandam: 364
Het Krimp

In de kaart gekeken: 365
Zaandam

Westzaan: 366
De Zuidervermaning

H. Pielkenrood

J. W. van Santé

S. de 3ong

D. J. de Groot

S. de Jong

M. van Leeuwen

FINANCIEEL OVERZICHT 1982-1983
Staat van ontvangsten en uitgaven 1982/1983

Saldo 30.9.1982
Contributies
Propagandamateriaal
Verkoop kalenders
Gift
Rente

Exploitatie 1982/1983

Contributies
Propagandamateriaal
Kalenders
Gift
Rente

Voorzitter: R. Sman, Lagedijk 88, 1544
telefoon 075 - 28 43 88.
Secretaris: R. de Hoog, Zonnewijzferspad
dam.

f 32.226.89
- 17.331,—

12,"
39,-
80,—

1.729,92

f 51.418̂ 81

f 17.331,—
12,--
39,-
80,—

1.729,92

f 19.191,92

B3 Zaandijk,

8, 1509 BW Zaan-

Drukkosten ANNO
Verzending ANNO
Kosten jaarvergadering
Stichting Zaanse Schans
Sociale werkvoorziening
Nota Blees (schrijfmachine)
Nota Huisman Drukkerij
Kamer van Koophandel
Saen (propaganda-avond)
Portikosten penningmeester
Saldo

Drukkosten ANNO
Verzending ANNO
Kosten jaarvergadering
Sociale werkvoorziening
Blees
Huisman
Kamer van Koophandel
Saen
Portikosten penningmeester

Verschuldigd 30.9.1983
Sociale werkvoorziening
Schipper Drukwerk
Tentoonstelling (taxatie)
Overschot

f 2.975,39
1.272,54
100,—

- 10.000,—
637,68

1.368,97
283,20
58,50
145,-
50,—

- 43.527,53

f 51.418̂ 81

f 2.975,39
1.272,54
100,--
637,68

1.368,97
283,20
58,50
145,-
50,--

39,68
1.145,20
750,--

- 10.365,76

f 19.191,92
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Penningmeester: 3. Benjamin, T. Slagterstraat l, 1551 CE
Westzaan.
Postgiro 74 28 99 ten name van: penningmeester "Vereni-
ging Vrienden var, het Zaanse Huis", Westzaan.
Redactie "ANNO 1961": S. de 3ong, M. van Leeuwen-Enklaar,
R. Brinkman en 3. Tijmens. Redactie-adres: Van Ostade-
straat 10, 1506 LA Zaandam

Verzending en administratie: Zonnewijzerspad 8, 1500 BW
Zaandam
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