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1. Samengesteld door N. van Pomeren en H.L.M, van Heijns-
bergen werd in december 1940 uitgegeven het boekje "De
Zaanse Brandkroniek". Het bevat een chronologische op-
somming van alle voorgekomen branden in de voormalige 10
Zaangemeenten, tussen 1656 en 1941. Het boek is niet al-
leen best aardig om te lezen; het nodigt ook uit om met
al die gegevens eens wat te doen.
In die 285 jaren waren er welgeteld 1632 kleinere en gro-
tere branden, ofwel gemiddeld 5 a 6 per jaar, waarbij de
"spoitgasten" in aktie zijn gekomen. Van deze branden
vonden er 786 plaats vóór 1906 en 846 tussen 1906 en
19411 Brandrampen zoals die te Oisp in 1664 (27 april)
waarbij 150 huizen verbrandden, of die te Krommenie in
1702 (22 juli), toen 70 huizen en de doopsgezinde kerk in
vlammen opgingen, of die te Zaandam (10 juli 1911) op de
Dam, waarbij 11 panden verbrandden, waren gelukkig zeld-
zaam. Toch kwamen grotere branden, waarbij soms 4 tot 10

panden waren betrokken, meermalen voor. Ondanks de over
het algemeen open bebouwingsstructuur waren houten huizen
erg vatbaar voor brandoverslag.

Voor een paar categorieën van gebouwen: boerderijen, bak-
kerijen en molens heb ik (ooit eens) tellingen gemaakt
van het aantal branden en de oorzaken. Helaas werd bij
het merendeel van die branden de oorzaak niet vermeld of
benoemd. Maar niettemin leverde het toch interessant cij-
fermateriaal op. De getallen geven per gemeente aan hoe
de spreiding van de branden was.

UW KOPI3 VOOR HET SEPTEMBER-NUMMER ZIEN WIJ GRAAG VOOR
23 3ULI TEGEMOET.
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2. Boerderijbranden (zie tabel I)
In 285 jaar verbrandden in de Zaanstreek 180 boerderijen,
waarvan 113 door niet bekende redenen. Er blijven dan 67
over waarvan we de oorzaak weten. Daarvan gingen 19 ten
onder aan het "onweder" (28,4%), 29 stuks door hooibroei

(43,2%) en eveneens 19 door andere oorzaken. Deze laatsten
werden benoemd met: pikkoken, pijproken, uitbreiding van
een andere brand, vonken van een stoomboot, van de dors-
machine of uit een schoorsteen, spelen met vuur en kort-
sluiting.

TABEL I, boerderijbranden

Onweer Broei Andere Onbekend

Boerderijen
+

stallen

Oorzaken

18e
eeuw

19e
eeuw

1)

Westzaandam
Oostzaandam
Zaandam (na 1813 )
Westzaan
Oostzaan
Koog aan de Zaan
Zaandijk
Wormerveer + Westknollendam
Krommenie + Kromme nied ijk
Assendelft + Mauerna
Wormer + Oostknollendam

Totalen 10

Opm. 1) Waarvan in de (nieuwe) Zaandammerpolder 6 stuks.

'de Koperslager',
Zaandijk, juli '64
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3. Bakkerijbranden (zie tabel II)
In totaal verbrandden 69 bakkeri jen, waarbij we in 49
gevallen niet de oorzaak weten, zodat er 20 resteerden
waarbij dat wel het geval was. Er is ook aangegeven (voor

zover mogeli jk) om wat voor soort bakkeri j het ging; maar
ook hier was dat niet steeds vermeld, namelijk in 40 ge-
vallen. De tussen ( . . . ) geplaatste cijfers zijn de aan-
tallen na 1900.

TABEL II, bakkeri jbranden

Zaandam (West- + Oost)
Westzaan
Oostzaan
Koog aan de Zaan
Zaandijk
Wormerveer + Westknollendam
Kromme nie 1) + Krommeniedi jk
Assendelft + Mauerna
Wormer + Oostknollendam
3isp
Plaats niet genoemd

Totalen

Soort bakkerijen

Brood

9(4)
_

ld)
1
-
5
2
1
2
-
1

22(5)

Banket

3(3)
-
_
-
1
1

1(1)
_
-
-
-

6(4)

Scheeps-
be-
schuit

1
_
-
-
-
-
-
_
-
-
— •

1

Niet
ge-
noemd

18(10)
-

2(1)
4(2)
3(2)
6(3)
3(2)
2

KI)
-
1

40(21)

Totaal

31(17)
-

3(2)
5(2)
4(2)
12(3)
6(3)
3

3(1)
-
2

69(30)

Brandoorzaken

Uitbrei-
van een
andere
brand

5
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-

6

Zaag-
selhok
of
-oven

3
-
-
1
1
2
-
_
-
-
-

7

Gloed-
stoken
Schoor-
steen
defekt

Onvoor-
zichtig-
heid

————— ——————
1
-
-
-
-
-
-
_
1
-
-

2

————————————

2
-
-
-
2
-
1
_
-
-
-

5

Niet
ge noem

20
-
3
4
1
9
5
3
2
-
2

49

Opm. 1) Niet bekend is of en eventueel hoeveel bakkerijen er verband zijn bij de grote branden van 1664 en 1702.
Dit geldt ook voor de boerderijen in Tabel I.

Lagedijk 38, Zaandijk, ±1925
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4. Molenbranden (zie tabel III)
Molens waren van twee kanten vatbaar voor vuur: van bui-
ten vooral door blikseminslag en ook door storm en door
brandoverslag. Van binnenuit ontstonden branden door oor-
zaken als: onvoorzichtigheid (wat dat ook mag inhouden),
warmlopen, breken van (molen-)stenen, doppen malen, brand-
stichting, de eest, houtmeelexplosie of vonken van een

lamp. Ook bij de molenbranden werd in het grootste aan-
tal gevallen niet de oorzaak vermeld of deze werd aange-
geven met "onbekend". Uit de tellingen blijkt dat er ge-
middeld per jaar l molen verbrandde. De helft van de
(bekende) oorzaken was blikseminslag. In de tabel zijn
met V en N aangegeven de aantallen resp. vóór en na 1906
(tot en met 1940).

TABEL III, molenbranden

Zaandam V
Oost N

Zaandam V
West N

Westzaan V
N

AssendeJft V
Nauerna N

Oostzaan V
N

Koog aan de Zaan V
N

Zaandijk V
N

Wormervee r V
Westknollendam N

Kromme nie V
Kromme nied ijk N

Wormerveer V
Oostknollendam N

3isp V
N

Plaats onbekend V
N

Totaal

Totaal aantal
molenbranden

66
18

51
3

25
4

5
-

4

-

26
3

18
3

23
2

13
-

12
-

1
-

84

54

29

5

4

29

21

25

13

12

1

7

284

Aantal branden
zonder aangege-
ven oorzaak of
oorzaak onbe-
kend

44
11

34
3

16
-

1
-

2

-

14
-

8
1

12
1

9
-

9
-

1
-

55

37

20

1

2

14

9

13

9

9

1

3

173

Blikseminslag

10
1

10
-

3
-

4
-

2

-

6
1

6
-

5
-

2
-

3
-

-

11

10

3

4

2

7

4

5

2

3

0

3

56

Onvoorzichtigheid /warm-
lopen/breken stenen/
brandoverslag en -stich-
ting /houtmeelexplosie/
vonken van een lamp

12
6

7
-

6
-

_
-

_

-

6
2

4
2

6
1

2
2

_
-

.
-

18

7

6

0

0

8

6

/

2

U

0

1

55

Totaal
aantal
met oo
zaak
bekend

29

17

9

4

2

15

12

12

4

3

0

4

111

5. Met deze drie categorieën hebben we bijna een derde
van alle branden behandeld. Minstens evenveel branden
zijn er in woonhuizen geweest. Vaak ontstaan door ongeluk-
jes met kolenvuur, omgevallen kaarsen en petroleumtoestel-
len. Brandstichtingen kwamen voor zover dat dan vermeld
werd ook meermalen voor. Pakhuisbranden zijn er legio ge-
weest; vaak waren deze even spectaculair als een molen-
brand. Waren de molens vatbaar voor brand, ook de latere

fabrieken wilden best branden.
Het was niet de bedoeling om een diepgaande studie voor u
op te schrijven. Ik hoop dat er leden zijn die over
brandblussen en blussers of over .brandverzekering en
brandellende eventueel ook een bijdrage willen en/of kun-
ne n Ie ve re n.

S. de Jong

MEDEDELINGEN
OUDHEIDKAMER
EN
GENOOTSCHAP
'BOEKENOOGEN'

Eén van de fraaie percelen in de Gortershoek te Zaandijk
is het perceel Lagedijk 80, waarin sinds 1940 de Zaanland-
se Oudheidkamer is gehuisvest.
Het gebouw dateert uit 1708 en is gebouwd als koopmans-
huis en deze funktie heeft het tot 1940 gehad. In 1974
is het perceel eigendom geworden van de Gemeente Zaanstad.
Reeds spoedig bleek dat door de tand des tijds diverse
essentiële construktie-onderdelen van het gebouw in slech-
te, soms zelfs zeer slechte, staat verkeerden. Hierdoor
was het op den duur niet meer verantwoord de normale vloer-
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belasting toe te laten en groepen bezoekers door het mu-
seum te leiden. De laatste jaren was het zelfs noodzake-
lijk een stutconstruktie in de z.g. "walvisgang" aan te
brengen. Te zijner tijd zou een grondige restauratie van
het gebouw dan ook dringend gewenst zijn.
Een begroting daartoe, in eerste instantie opgemaakt door
de sektie Monumentenzorg en later aangepast en uitgebreid
door de afdeling bouwkundig onderhoud van de dienst SOW,
kwam uit op een bedrag van f 335.360,--, waarvan door de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg een bedrag van
f 217.778,-- subsidiabel werd verklaard. Nadat ook de Raad
van de Gemeente Zaanstad met één en ander akkoord ging en
de middelen voor de restauratie beschikbaar stelde, werd
de Oudheidkamer in mei 1983 voor het publiek gesloten en
werd een aanvang gemaakt met de restauratiewerkzaamheden.

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door medewerkers van
de timmerwerkplaats van de afdeling bouwkundig onderhoud
van SOW, onder de bekwame leiding van Piet Heijnis.
Tot nu toe (mei 1984) is voor ruim f 200.000,-- aan het
gebouw gerestaureerd en de resterende gelden zullen de
komende zomer worden besteed aan het herstel van de fun-
dering van de Zaangevel en het opnieuw voegen van zowel
de voor- als de achtergevel.
De tot nu toe uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofd-
zaak uit:
1. Het aanbrengen van een hardhouten damwand achter de

Zaankamer in de Zaan. Een dergelijke voorziening werd

noodzakelijk geacht in verband met de destruktieve
werking van het woelige Zaanwater op de fundering.

2. Het treffen van voorzieningen aan de balklagen van de
begane grond, verdieping en kapconstruktie. Door het
toepassen van kunstharsmortel met een verbindingscon-
struktie door middel van een wapening van glasfiber-
staven en een andere wijze van oplegging van de begane-
grond vloerbalken, kon worden volstaan met het zorg-
vuldig verwijderen van de verrotte onderdelen (balkkop-
pen) aan de vloerbalken. Indien de gebruikelijke wijze
van restaureren was toegepast, dan had de gehele balk-
laag vernieuwd moeten worden, met als gevolg het ver-
wijderen van het vloerhout en het daarop staande meubi-
lair, kasten, vitrines enzovoort. Onderdelen van de
kapconstruktie zijn op dezelfde wijze gerepareerd.

3. Het vernieuwen van het dakhout en de dakkapel ter
plaatse van de z.g. "speelgoedkamer".

A-. Het geheel vernieuwen en plaatselijk repareren van ko-
zijnen en ramen die door houtrot waren aangetast.

5. Het nodige schilder- en behangwerk in de diverse ka-
mers benevens het z.g. "marmeren" van zowel de vloer in
de Zaankamer als die van de expositieruimte op de eer-
ste verdieping.

Op 11 mei j.l. is het museum met een klein feestelijk tint-
je door de heer A.G. Brinkman, wethouder van Welzijnszaken,
heropend.

DE 'MARIA CATHARINA'
HET BIJZONDERE VERHAAL VAN EEN ZAANSE DRIEMAST-BARK
"Hoe komen jullie daaraan??" klonk de verbaasde uitroep
van mejuffrouw dr M.A. Verkade. De verbazing van onze
buurvrouw gold het schilderij van de driemast-bark "Maria
Catharina", dat sinds kort in één van de vertrekken van
ons huis Hoogstraat 8 te Koog a/d Zaan prijkt. Ons ant-
woord op haar vraag kon kort zijn. Mijn echtgenoot heeft
het schilderij plus bijbehorende logboeken ten geschenke
gekregen als blijk van waardering bij het gereedkomen
van de restauratie van Kasteel Marquette te Heemskerk,
waar hij lange tijd de dagelijke leiding had. Onze nieuws-
gierigheid was echter gewekt. Waarom reageerde juffrouw
Verkade met zo'n ongelovige verbazing op dit schilderij?

Welnu. Hier volgt het bijzonder verhaal van dit schip,
zoals het uit gesprekken met juffrouw Verkade en de door
haar ter beschikking gestelde documentatie kon worden ge-
reconstrueerd en waaruit blijkt, met hoeveel banden de
"Maria Catharina" met de Zaanse geschiedenis verbonden is.

Moord op de Zwarte Zee.
Odessa, 18 augustus 1858. Stuurman Gollards telegrafeert
zijn patroon Adrianus Prins te Wormerveer: "Gollards met
de Maria Catharina te Odessa gearriveerd. Kapitein Poel
door den loods vermoord. Brief hierna. Vijf dagen quaran-
taine. Het schip wacht op bericht terug."
Uit de brief die de stuurman een dag later aan Adrianus
Prins schrijft, blijken de bijzonderheden omtrent deze
droevige gebeurtenis:

Op 13 augustus 1858 - de dag van de moord - had het schip,
varende op de Zwarte Zee, koers gezet naar Trebizonde in
Turkije. Gezagvoerder Klaas Poel had zich naar zijn ge-
woonte 's middags in zijn hut teruggetrokken om wat te
slapen. Die morgen was er aan boord een vreemd incident
gepasseerd: de Griekse loods had zich "in een staat van
droefenis en verootmoediging" voor de kapitein op de
grond geworpen, "weenende en diens voeten kussende." Om-
dat de kapitein een gezien en rechtvaardig man was, kwam
een ieder dit nederig gedrag van de loods zeer merkwaar-
dit voor. Misschien was hij dronken? De kapitein had hem
aangeraden maar naar kooi te gaan en was daarna zelf ook
een dutje gaan doen.
Uit de brief van Gollards aan Prins blijkt vervolgens,
hoe de loods omstreeks 5 uur 's middags naar de hut van
de slapende kapitein sloop en deze met een lange ponjaard

een steek in de borst toebracht. De hofmeester, die juist
beneden was, zag de loods met het wapen uit de hut van de
kapitein komen en sloeg alarm. De loods rende, ook het
andere scheepsvolk bedreigend, naar het halfdek en pro-
beerde met de ponjaard de roerganger neer te steken. Deze
wist zich echter ijlings in het bezaanwant in veiligheid
te stellen. Gealarmeerd door al dit rumoer en het geroep
"Moord l Moord l" rende stuurman Gollards naar de hut van
de kapitein, die gewond in de deuropening van zijn hut
stond . Er lag bloed op de grond, maar de stuurman kon de
wond niet zien, omdat de kapitein met de rug naar hem toe
stond.
Razendsnel aan dek teruggekeerd zag Gollards dat de loods,
inmiddels met nog twee pistolen gewapend, het schip voor
de wind had weten tedraaienen op de wal afstuurde. Deze
was nog zo'n 4- mijl verwijderd. Het zag er naar uit dat
hij het schip op het strand wilde zetten "en wie weet wat
ons daar wachtte..." (het mohammedaanse Turkije zal im-
mers weinig opgehad hebben met het christelijke scheeps-
volk uit de Nederlanden!). Stuurman Gollards rende ver-
volgens naar het voordek, waar inmiddels al het scheeps-
volk samendromde. De loods vuurde op de stuurman maar
miste. In plaats daarvan raakte hij de fok en het groot-
zeil en schoot het fokketouw kapot. "Wij zagen de kapi-
tein niet verschijnen en hadden deswege de donkerste ver-
moedens", vervolgt Gollards. Met een paar luiken als dek-
king wist hij zich met een aantal trawanten een weg te
banen naar de campagne, waar de loods zich met zijn pis-
tolen teweer stelde. Toen deze zag dat zijn positie hope-
loos was geworden, gooide hij zijn wapens op het dek neer
en sprong in zee. Gollards liet onmiddellijk een sloep
strijken en haalde de booswicht weer aan boord.
"Onderwijl waren reeds eenigen naar den kapitein gaan zien,
maar hemel l hoe vonden zij Zijne Edele, levenloos in een
hoek der kajuit ineengezakt, badende in zijn bloed l
Kapitein Poel was niet meer."
De moordenaar werd goed gekneveld en aan het gangspi l ge-
sjord en het schip weer van de wal afgestuurd, "vrezende
dat men ons van den wal had kunnen bemerken en wie weet
achtervolgen."
Stuurman Gollards wilde de reis naar Trebizonde wel ver-
volgen maar het scheepsvolk liet weten, daar niet aan
land te durven gaan. Op uitdrukkelijk verzoek van de
equipage liet hij Trebizonde liggen en zette koers naar
Odessa in Rusland. Daar zou de kapitein een behoorlijke
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begrafenis krijgen. Helaas, door ongunstige wind duurde
de reis langer dan voorzien en "om het lichaam van de ka-
pitein zoveel mogelijk voor bederf te vrijwaren besloten
wij hetzelve onder drank te zetten. (...) Daartoe gebruik-
ten wij twee ankers Gene ver." (Eén anker was ruim 77,5
liter en kostte toen 15 cent).
Na aankomst in Odessa moest het schip - dat geen Russische
gezondheidspas had - nog vijf dagen in quarantaine blijven.
Hoewel dit niet expliciet vermeld wordt, zal uiteindelijk
tot de begrafenis van kapitein Poel zijn overgegaan.
Gollards pogingen om zich in Odessa van de moordenaar te
ontdoen mochten niet baten. De Russische autoriteiten ga-
ven hem geen permissie de loods aan land te zetten.

De stuurman beëindigt zijn brief aan Adrianus Prins wel
heel lakoniek: "Het schip, de Equipage enz. zijn alle wel
in goede staat en UEdele verder geen bijzonder nieuws te
melden hebbende, heb ik de eer met de meeste achting te
verblijven UEd . Dw. Dienaar D. Gollards, Stuurman *'aria
Catharina ."

Hoe bijzonder dit relaas ook is, er blijkt nog altijd niet
waarom juffrouw Verkade zo getroffen was door de afbeel-
ding van dit schip, thans hangend op Hoogstraat 8. De ver-
klaring verrastte ons op onze beurt: Adrianus Prins, eige-
naar van de "Maria Catharina", was niemand minder dan haar
overgrootvader en de vermoorde kapitein Klaas Poel de broer
van diens echtgenote, haar overgrootmoeder. Nog bezit zij
een portretje van deze Klaas Poel, een vriendelijke, knap-
ogende jongeman met duidelijke familie trekken. De binding
die Adrianus Prins met zijn schip had blijkt ons uit het
feit dat hij zijn dochtertje, de grootmoeder van onze buur-
vrouw, Maria Catharina noemde. Ook de zuster van juffrouw
Verkade werd, naar deze grootmoeder, Maria Catharina ge-
noemd en ook zij heeft dus indirekt haar naam aan het schip
te danken.
En zij is niet de enige. Nog meer dochters werden door hun
vader naar dit schip genoemd. Over hen en de verdere lot-
gevallen van de "Maria Catharina" een volgende keer.

M. van Leeuwen

«• « K. t<M

, HAK't. C A T W A K l k / 4 '

NIEUWE LEDEN
Welkom aan de volgende nieuwe leden:

De heer Mr P.W. Middelhoven Krommenie
De heer W.3. van der Zei Krommenie

Mevr. B. Bouman-van Krimpen Meteren

De heer C. Hooyschuur Wormer
De heer Ir. 3.D. Stuurman Wormer
De heer W. Klerk' Wormer

De heer G. Blankman Wormerveer

De heer 3. Kruijt
De heer A.G. van der Linden
De heer 3. de Leeuw

De heer S.H.M. Boers Zaandijk
De heer T.C. Teeuw Zaandijk

IN MEMORIAM

TH. M. VAN DER KOOGH

Thuis in Maassluis overleed op 22 februari j.l. op 67-
jarige leeftijd de heer Theo van der Koogh.
Van Theo van der Koogh kan gezegd worden dat hij behoorde
tot een van de grondleggers van de latere Stichting Zaans
Schoon. Immers, reeds tijdens de oorlog was hij bezig met
het documenteren van de oude houtbouw en wel speciaal die
van de Zaanstreek. Toen in februari 194-6 een eerste bij-
eenkomst plaats had van een groep belangstellenden, die
de latere Stichting Zaans Schoon zou vormen, was hij er
bij en liet een uitgebreide verzameling foto's zien van
Zaanse monumenten. 3e zou kunnen zeggen, dat de liefde
tot de architektuur hem met de paplepel was ingegeven,
want reeds zijn grootvader was stadsarchitekt van Zaandam
en ook zijn vader had hetzelfde beroep. Zelf was hij elek-
trotechnicus.

Terecht wordt Theo van der Koogh genoemd in het voorbe-
richt van "Monumenten van Geschiedenis en Kunst in Noord-
Holland", door 3.3.F.W. van Agt, uitgegeven in 1952, als
kenner van de Noordhollandse houtbouw. Hij heeft vanaf
het begin zitting gehad in de bouwcommissie van de Zaanse
Schans. Toen zijn gezondheidstoestand hem noopte zijn ak-
tiviteiten te beperken, heeft hij zich teruggetrokken uit
dit bestuur. Op zijn afscheidsvergadering werd hij ere-
burger van Zaandam en werd hem de daarbij behorende leg-
penning overhandigd.

Zijn boekenrij betreffende de Zaanstreek, zo ook de bouw-
kundige schets- en tekenboeken over monumenten van zijn
vader en grootvader, vermaakte hij aan de Zaanlandse Oud-
heidkamer.
De Zaanstreek is hem veel dank verschuldigd. De Zaanse
Schans is mede zijn monument.

3.W. de Boer
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STICHTING
ZAANS
SCHOON

Wellicht herinnert u zich nog de tentoonstelling "Van dik
hout..." , die in september 1983 werd gehouden in cultu-
reel centrum "'t Saen" te Zaandijk. Deze tentoonstelling
was het resultaat van de samenwerking tussen de Vereni-
ging "Vrienden van het Zaanse Huis" en de stichtingen
"Zaans Schoon" en "Domineestuin". Het succes van de ten-
toonstelling was groot en heeft onder meer de aandacht ge-
trokken van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer, Directie van de Volkshuis-
vesting, te Haarlem. Op uitnodiging van het Ministerie is
de tentoonstelling opnieuw - zij het op meer bescheiden
schaal - ingericht en wel in het gebouw van het Ministe-
rie aan de Dreef, no. 26, te Haarlem.
De tentoonstelling geeft een beeld van de eenvoudige Zaan-
se houtbouw in foto's uit de periode 1890 - 194-0 en laat
zien dat het bouwen van een Zaanse houten woning ook van-
daag de dag nog mogelijk is. Dit laatste bijvoorbeeld in
de Domineestuin in Zaandijk. Het is van belang dat zo veel
mogelijk mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden die
op dit gebied bestaan, teneinde weer nieuwe Zaanse hout-
bouwprojekten van de grond te krijgen. Over belangstelling
valt in dit opzicht overigens niet te klagen. Zo werd door
de stichting "Domineestuin" in het vorige nummer van ANNO
het tweede Zaanse houtbouwprojekt "Plan De Zwaan" geïntro-
duceerd .
De tentoonstelling, die ook een kort overzicht geeft van
projekten van de stichtingen "Zaans Schoon" en "Frans
Mars" duurt van 7 mei tot i juni en is te bezichtingen
voor bezoekers van het Ministerie.

H. Pielkenrood

Deze rubriek behelst een alfabetische opsomming van uit-
drukkingen, werkwijzen en gebruiken, materialen en ge-
reedschappen, zoals deze in en om de Zaanse bouwaktivi-
teiten werden gebruikt.

LEVENSBOOM. Zinnebeeldige voorstelling van het menselijk
leven. Ook wel bedoeldals afweerteken, om daardoor huis
en erf te beschermen. Andere afweertekens en -middelen
waren o.a. een donderbaard of huislook, palmtakken,
stiepeltekens, oeleborden, makelaars, paardekoppen, zwa-
nen enz. De levensbomen treft men in ons land aan in bo-
venlichten van deurkozijnen, in houtsnij-, borduur-,
koper- en ijzerwerk.
Lit.: d.H. Kruizinga, Ornamenten van huis en hof, Bussum
1963.
LEYNING. Zie bij BRUG.
LIP. Deel van een hout verbind ing. Een verloren lip is
een weggewerkte lip. HS bestek 1664, Spinhuis Assendelft:
"In yeder spant een haenbalck met verlooren lippen daerin
gekeept..., op elck ent twee stijlen met verlooren lippen
in de balcken gekeept."

LOEF. Deel van een houtverbinding: rechthoekige uitkeping
in een balk, waarin een dito pen aan de inliggende balk
past. Dubbel gemaakt heet deze verbinding loef en voor-
loef.
LOFWERK. Versieringswerk in alle perioden en stijlen toe-
gepast, in het bijzonder in de decoratieve kunst van de
18e eeuw, de Lodewijkstijlen. Meestal een lopend ornament,
geschilderd of in relief, bestaande uit golvende twijgen
met omkrullende bladeren en trosjes vruchten. Soms met re-
gelmatige herhalingen, bijv. op tegels. Zie RAPPORT.

LOOD. 1. Zie bij MATEN.
2. Als metaal in de bouw gebruikt; loot. Het werd verhan-
deld naar zwaarte (in ponden) per vierkante voet. Men ge-
bruikte voor "platten" (platte) daken en afdekkingen van
dakkapellen, van gevelbetimmeringen, zoals frontons, goten
e.d. lood van 7 pond per vierkante voet oftewel 7 ponds
lood. Voor wangen van dakkapellen, waterlijsten, boven
kozijnen enz. 6 ponds lood en voor het dichtmaken van bui-
tenbetimmeringen, dakdoorbrekingen, onder kozijnen 5-6
ponds lood .
3. Vatenbank of wasbank, bekleed met lood: "... zet de
vuile vaten maar in 't lood."
LOODEN. Raamgewichten; te gengewichten waaraan de schuif-
ramen hangen. In later tijd (19e eeuw) ook van gietijzer.
LOOK. Grendel of wervel van een deur. Het woord komt van
looken, luiken = sluiten (vgl. ontluiken). De wijziging
in de benaming luik = venster, heeft hier mee te maken.
LUCHTHUIS. Vaak als END aan een huis gebouwd. Eronder is
dan een bergruimte of een botenberging, als het luchthuis
aan de waterkant staat. Men spreekt van een tuinluchthuis
bij losstaande luchthuizen. Inwendig meestal met een
mooie betimmering en getoogd of koepelvormig plafond.
LUIF. De buitenstijl-ruimte van een zaalhuis. Zie bij
AFLUIVING. In oude bestekken van buiten de Zaanstreek,
maar wel in Noord-Holland, wordt hiervoor de naam "uit-
laat" gebruikt. HS bestekken: 1619, Egmond aan de Hoef;
1636, 1644 en 1649, De Schermer.
LUIFSTI3LEN. De (buitengevel) stijlen of weegstijlen van
een aanluiving.
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LUIFWORMT. De horizontale balk over de luifstijlen. Deze
draagt de dakconstructie van de luif.
LUIK. Vroeger venster of veynster genoemd. Afsluiting van
de luchtopening van een kozijn. Later, bij schuiframen,
werd ook de lichtopening afgesloten. Toen ontstond de
naam luik (loken = luiken = sluiten). Zie ook bij: KRAP-
STOK, LOOK, VENSTER, SLAG.
LIOSTGEVEL. Gevel die aan de bovenzijde is bekroond met
een horizontale lijst of kroonlijst. In de Zaanstreek
zien we deze o.m. toegepast bij het voormalige Raadhuis
van Westzaan en aan de Zaanzijde vanLagedijk 122 te Zaan-
dijk.
LI3STGOOT. Uitgetimmerde goot, zie bij KROONLIJST.

MAKELAAR. 1. Een met haken aan een deur bevestigde plank
waartegen men deze liet rusten als men de lucht in de ka-
mer wilde verversen (ventileren). Ook "barbiertje" ge-
noemd .
2. Koker achter de kap van een paltrok-molen, waarin de
vlaggestok wordt geplaatst.
3. Bekroning van een driehoekige topgevel in de vorm van
een gedraaide spits (kurketrekker-vorm), een spits met
(kerf) snijwerk of uitgezaagd uit een plank. Sommige vor-
men van deze makelaars zijn ook elders in Nederland en
Vlaanderen bekend. Zie bij GEVEL. Oorspronkelijk was een
makelaar een constructie-onderdeel: de verbindingsstijl
van de^nokbalk en de puibalk.
Lit.: H. Oanse/S. de 3ong, Houten huizen in Noord-Holland,
pag. 46.

Torenmakelaar', Dorpsstraat, Wormer.

MAL. Speciale benaming, in de technische vakken, voor
patroon.
MANDELSTI3L. Kozijnstijlen van kruiskozijnen en boven-
lichten met een schuine afkanting aan de binnenzijde.
(HS bestek 1739: reparatie beste k je van een huis naast de
Jaap Haversluis).
MANDER. Zie MANDELSTIJL. (HS bestek 1746: verbouwing aan
het voorm. Doopsgezind Weeshuis te Westzaan).
MANTEL. Schouwkap van een 17e-eeuwse stookplaats, gemet-
seld en gepleisterd, danwei met (eike)hout betimmerd en
voorzien van een bordenlijst en kroonlijst. De schouwkap
rustte op een balkje, de mantelbalk. Ook schoorsteen-

mantel genoemd .
Lit.: H. Oanse/S. de Dong, Houten Huizen in Noord-Holland,
pag. 73 e.v.
MANTELBALK. Zie HANGER en MANTEL.
MARIE. Gereedschap bij het heien met de hand: een houten
bus die om de paalkop past. Voor het heien zette men de
paal op of in de grond en de marie er bovenop. Hieraan
ging een aantal (5 a 6) mannen hangen om de paal een eind
in de grond te drukken. Daarna werd de marie weggehaald en
begon men te heien.
MARMEREN. Voorzien van een zodanige beschildering die mar-
mer imiteert. In een 17e-eeuvvs bestek (Schermer) gelezen:
"met vlammen affgemaelt". In de 18e en de 19e eeuw be-
reikte men hiermee hoogtepunten die soms niet van echt
marmer waren te onderscheiden. "Blote voeten marmer": in
plaats van met een kwast figuren te maken werden deze ver-
kregen door met blote voeten door de natte verf te lopen.
Te zien in het winkelmuseum van Albert Heijn in de Zaanse
Schans.
HASSELAAR. Metselaar, ook Matse laar.
MAST. Zie HEIPAAL.
MATEN. Oude maten zijn veelal ontstaan uit de afmetingen
van lichaamsdelen (de voet, de duim) of uit een bepaalde
hoeveelheid arbeid die in een zeker tijdsbestek kon worden
verricht (de morgen). Het in de jaren 1790/1798 in op-
dracht van de Franse regering ingevoerd Metriek stelsel,
maakte een einde aan een zeer verwarrende toestand, waar-
in tal van plaatselijke en onderling verschillende maten
en gewichten naast elkaar werden gebruikt.
1. Lengtematen.
Duim: over het algemeen het twaalfde deel van een voet.
Zie bij DUIM. Na 1820 is een duim gelijk aan l cm., d.i.
het l/100e deel van de meter ofwel de Nederlandse el.
Voet: dit waren plaatselijk zeer verschillende maten.
In de Zaanstreek werden verschillende voetenmaten gebruikt:
de Amsterdamse, de Rijnlandse en de Alkmaarse voet.
Spreekt men van de Zaandamse voet dan is deze meestal ge-
lijk aan de Amsterdamse voet. In Westzaan en Oostzaan ge-
bruikte men (iets afwijkende) eigen voetenmaten. Men re-
kende ook met vierkante voeten.
El: 0,688 m.
Palm: na invoering van het Metriek stelsel het l/10e deel
van de Nederlandse el of meter.
Roede: 12, 16 of 18 voet lang. Na invoering van het Metriek
stelsel gelijk aan 10 m.
Streep: milimeter.
2. Öppervlaktematen.
Mad: 400 vierkante roeden.
Morgen: De Rijnlandse morgen was in Nederland het meest in
gebruik; deze is gelijk aan 400 vierkante voet en meet ca.
85,1579 are. De naam "morgen" is waarschijnlijk ontstaan
door de grootte van een stuk land dat men in één morgen kon
omploegen.
Deimt: afkomst: dagemaat, dat is wat in één dag kon worden
gemaaid = 400 vierkante (Rijnlandse) roeden = 2/3 morgen.
Een deimt is dus hetzelfde als mad.
3. Inhoudsmaten (voor droge stoffen).
Last: De Nederlandse last is verdeeld in 30 hectoliters
of mudden, 300 decaliters of schepels, 3000 liters of
koppen of kubieke palmen. De oude Amsterdamse last was
30,0888 Ned. mudden.
Mud: De oude Amsterdamse mud was 1/27 last, verdeeld in
4 schepels. Dit komt overeen met 111,256 liter, l mud was
36 zakken.
Schepel: is afgeleid van het Latijnse scapha - scheepje,
boot. De oude Amsterdamse schepel (eigenlijk een graan-
maat) was 2,78137 Ned. schepel. Later werd het 1/10 Ned.
mud of hl., die verdeeld was in 10 koppen.
Kop: als kalk- en cementmaat = 1,011 nieuwe koppen ofte-
wel 10 kubieke palmen.
Hoet: ook hoed: de oude maat voor kalk en kolen; deze is
gelijk aan 9,712 mud of hectoliter.
Tuit: maat voor scheepsladingen balkhout; is gelijk aan
4̂ 464 m3. Deze is een inhoudsmaat voor balken uit Noord-
Europa = 12 balken, lang 18 voet met een topmaat van 11
duim.
Standaard: eveneens een hoeveelheid gezaagd hout aange-
vê"nd;""Is~gelijk aan 4,672 m3. Deze maat is afkomstig van
165 Engelse kubieke voet (l Eng. voet - 12 inch = 30,479
cm.)
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4. Gewiehte n:
Loot: ook lood. Het oudste Amsterdamse lood was 1/32 van
eën~Amsterdams pond of 1,541 nieuwe loden. Na invoering
van het Metriek stelsel is l lood = 1/100 Ned. pond of
10 wichtjes of grammen = l decagram. Het werd o.m. ge-
bruikt voor verfpoeders.
Pond: Het Nederlandse pond of kilogram heeft de zwaarte
van~l dl. gedestilleerd water van 4° C. Dit komt over-
een met 2,023921 oude Amsterdamse ponden. Eveneens ge-
bruikt voor o.a. verfpoeders.
MEANDER. Randversiering bestaande uit rechthoekige ge-
broken lijnen of bochten.
MEDAILLON. Ronde of ovale versiering of re liefvoorstel-
ling.
MEIBOOM. Ook Meitak: tak met bladeren of kleine naald-
boom welke op een bouwwerk werd geplaatst bij het berei-
ken van het hoogste punt of zoals in een HS bestek (164-9,
de Schermer) de betalingen worden geregeld: "te betalen
d eene helft als de meyboom boven op de spanning van t
dack geplant is..." Oorspronkelijk was de meiboom (komt
in Vlaanderen voor als richtmei of de mei) bedoeld als
een vruchtbaarheidssymbool: het brengen van vruchtbaar-
heid en geluk voor mens en dier in het nieuwe huis. Maar
daarnaast kreeg het ook een geestenverdrijvende en dus
een beschermende betekenis.
Lit.: Catalogus tentoonstelling "Op en om de bouwwerf",
Brugge, Stadshallen 1975, pag. 145.
MENAGEREN. Letterlijk: sparen,verminderen. In de bouw,
bijv. bij het maken van pennen en gaten: iets van het
hout wegnemen opdat een verbinding beter in elkaar gezet
kan worden.
MESSING. Oorspronkelijk een scherpe schuine kant aan een
plank, die werd geschoven in een groef van de volgende
plank. Ook werden planken (bijv. van vloeren) in elkaar
gezet met een rechthoekige groef en messing of met veren.
MESSING EN GROEF. Verbinding van houten planken aan el-
kaar. Deze schijnt van Saksische oorsprong te zijn. Is
ouder dan de messing met veer.
MESSING EN VEER. Verbinding van houten planken of delen
aan elkaar door middel van losse veren. Deze verbinding
is via Zuid-Nederland vanuit Normandië naar hier gekomen
(ca. 1200).

OUD-ZAANDAM; EEN VERHAAL OP RIJM
De heer P.J. van Heynsbergen zond de redactie onderstaand gedicht dat hij ooit eens voor een bijzondere gelegenheid
maakte:

In negentien-twee-zeven,toen kon je hier wat beleven, toen werd de REMBRANDTSTRAAT gesticht en sinds vergroeide onze
buurt totaal van aangezicht.
Immers, van zestienhonderd af, in die vroege Zaanse tijd, toen zwiepten hier de molens alom hun wieken wijd. Een tien-
tal molens groot en klein, verzaagden houten balken tot wagenschot zeer fijn, en maalden specerijen en mosterdgrein.
Men vond hier toen geen straat, geen stenen en geen huizen. Slechts boeren, paden, sloten, molens en wat gras, was al-
les wat er was. De Molens I3SVOGEL en het VERDOLVEN, de GRAUWE EEND, de LIEFDE en de WALROT, de GRAUWE NACHTEGAAL en
GRAUWE BEER... zij allen zaagden vlot de balk tot wagenschot.
Het INDISCHE WELVAREN, de HUISMAN en de -VROUW, omsloten met z'n tien, de plek waar wij thans wonen. Er is niets meer
van te zien.

Haaks op de MOLENBUURT, de WESTZIODE van thans, bevond zich toen het SLOOPERSPAD, aan 't begin waarvan des heren
GI3SEN's villa stond, met tuinen en een luchthuis in het rond. Heer GIOSEN was de baas van meerdre molens uit dit re-
laas. Dat waren knappe mensen, zeer welgesteld, stopten in allerhande zaken hun vele geld. Het was hun stamvater PIETER
GIDSEN die de stichter werd van de Zaanse Industrie. Ze bezaten schepen ter walvisvaart en werven waar men ze bouwde
van het hout hunner molens naar hun aard.
Het dagboek van AAG3E GI3SEN meldt hoe toen het damesleven was gesteld. De hele dag werd vaak verdaan met op visite
gaan. Ook leest men daarin dat men uit nieuwsgierigheid al zeilde naar de stad (Amsterdam) om daar op 't Galgeveld de
lijken te zien hangen van met diefjesmaat gevangen onverlaat. Daarna toog men naar 't spinhuis dan om daar publieke
vrouwen tegen betaling van entree t'aanschouwen en daarna dronk men thee. Men vond dat zo bijzonder toen, dat men na de
noen het nog eens overdee.
Zo verliep het leven dat geen verveelde, erf GI3SEN was 't grootst van alle, het koopmanshuis met tuinen, beelden, vij-
ver en fontijn, met pak- en luchthuis, schuur en stallen en tientallen stuks vee.
Dit stond in 1925 vervallen, de GIJSENs waren weg, dus weg ermee, het werd gesloopt en de lege plaats die werd ten nut-
te voor een huis van de familie Schutte.

De stulpkes van vandaag, nu nummers 7,9, 11 en verdere, bezetten nu die stee, hun bewoners zijn hier zelf.
Ook woonde aan de grens van ons gebied de krengenslachter Molejans, in 't Bachus-offren heel wat mans en aan het eind
van 't SLOOPERSPAD heer Zwart de molen HUISVROUW had, hij fabriceerde harken voor het hooi en voor het mot vond hij bij



Molejans emplooi. Een op een keer geschiedde dat toen. Molejans geofferd had, hij bij de HUISVROUW met de kar wat zaag-
sel halen zou, maar ach, alleen kon hij de kar niet mans en greep daartoe KLAAS BOERENDANS, een jochie toen van amper
elf, was vrees'lijk bang voor die dronken slachter: "Vooruit en duwen jij, d'r achter 11". En zo, als in Dickens' Copper-
field, een dronkenlap de jeugd gevangen hield, duwde KLAAS, zo aaklig bang daar zag hij de molen in de vang en verder
zag hij geen, moest toen naar binnen met die man alleen...."Help hij 's effe met die zak en tril niet zo, jij labbekak"
brulde de dronken slachter en deed gelijk een stap naar achter en vloekende van hier en tot viel hij al op z'n rug in
't mot. "Hier moet ik weg" dacht KLAAS met angst die keelde tot z'n kin en sprong de "HUISVROUW" uit, de vrijheid in.
Deze KLAAS, geboren en gedijen in deze contereien, gezien z'n komaf en dit oord, is het geen wonder voor de donder dat
hij tot het geslacht dezer huizenbouwers hoort: Van de REMBRANDTSTRAAT heeft hij mr orgeslacht, de eerste stenen
huizen al metselende voortgebracht.

De HUISVROUW-molen, waarin hij onverhoopt met zaagsel werd gedoopt, die moest gesloopt en het treft analogisch zeer
bijzonder dat buurman HOMBURG van nummer 8, via de HUISMAN van 't BLAUWE PAD als aannemer werd voortgebracht.
Het oude bouwwerk dus geslecht, zo prijzen wij terecht, doch niet alléén 't bouwen van het nieuwe, maar ook de voort-
gang in ons leven. Bijvoorbeeld de slechte hygiëne, die gelukkig is verdwenen.
Daar vonden wij van honderd jaar geleden in oude boeken van ziekt' en sterfgeval de reden. Men bouwde toch secreten
boven 't water van de sloot waarin men overdroot zich waste, soms helegaar bloot. Ook koelde daarin de bakker zijn
planken waarop hij in de oven schiep ons daaglijks knappend brood. Een ziekenhuis dat was er niet, men werd er thuis
verpleegd. Des nachtspiegels kwalijke inhoud werd in de sloot geleegd. Hoewel bestreden en gehoond, zagen de dokters
hun strijd hiertegen toch ten einde wel beloond. De sloten werden drooggelegd, riool- en waterleiding aangelegd.
Zo evolueerde men allengskes voort in dit aanvanklijk barre oord. Boerderijen en molens maakten plaats voor ziekenhuis
en scholen en waar 'k voorheen nog schatsenreed, daar bouwde men op plassig land de 3EDELOOSCHOOL in moderne trant.
Ter meerdere informatie voor hen die 't muzikale werk verzetten voor de kerk, vermeld ik nog hetgeen geschiedde in 't
voorheen. In zestienhonderd-vierentachtig was men in 't zingen NIET eendrachtig. De dominee was niet tevree met het
zingen dat de gemeente dee. De kerkeraad stelde voor om driemaal in de week in koor in de school te repeteren en wie
voortaan de zang verstoor en verhardde in die Zonde, die werd beboet tot poene van tien kennemer ponde en dat was zonde.

In 1927 werd ook het huis gebouwd van Dr. SCHOLTEN, de gemeenteschrijver die in de tweede wereldkrijg voor tijdelijk
moest onderduiken. In zijn huis moest toen zo lang een andre dokter wonen, die deed dit minder toegewijd. Immers, in het
schuurtje hokt'r deze dokter met een varken. Dit noemde men toen clandestien, hij voedde en verzorgde daar het zwijn
tot het vet en sappig om te zien, geslacht zou zijn. Bang dat het varken gillen zou, op welk gerucht de buurt ontdekken
zou,verhing hij 't varken aan een touw in 't midden van de woning, in de hal. Zo werd deez' deftig corridor in minder
dan geen tijd tot slagershal herboren, daar zou de buurt er lekker niets van kunnen horen. En binnenshuis, daar in die
hal, waar niemand er wat van horen zal, daar gaf hij 't vette beest een steek, zodat het leven er uit week en hees het
aan een touw omhoog, terwijl zijn vrouw het tafereel bekeek. Zo hing het varken naast de trap en op het gangparket
droop bloed en darmendrab. Dus werd des heren SCHOLTENs huis schoon uitgewoond, de krukken braken van de deur en binnen
hing een kwalijk geur. Zo werd bij SCHOLTENs ruggekeer het zoet van de bevrijding ietwat zuur.
Groot is nu in onze straat de verscheidenheid in burgelijke staat, aannemers en een architekt, kunstschilders en muzi-
kanten, détaillisten en verkopers in 't groot, rentenierende fabrikanten en beambten, leraren en klerken van industrie
en kerken, een dokter en een bakkerschef en stil wonende dames. Typografen en brandweerlieden die 's avonds tuintje
wieden, zij wonen rustig hier en genieten van hun bier. Allen ijvrig in hun taak en daar nog tussenin betrachten zij
in burgerzin en zonder kiften hun politiek- en kerkewerk, hun sociale driften.
De molens en het gras, de sloten en de plas, 't is allemaal verdwenen. De straat is bijna vol met auto's, flats en
huizen. Men hoort gestaag de DeeCee-achten suizen, de hemel kleurt zich rood der vlam uit MOBIL OIL's fornuizen.

P.O. van Heynsbergen

INTERESSANTE
SCHENKING...

De heer W.A. Engel te Oosterbeek heeft aan onze Vereni-
ging een prachtige collectie eigen kunstwerken, acguarel-
len, potloodtekeningen er houtsnedes, alsmede foto's ge-
schonken. Zowel de kunstwerken als de foto's hebben be-
trekking op de Zaanstreek en dateren uit de periode 1916-
1942. De heer Engel heeft gedurende zijn jeugd gewoond in
Wormerveer, in de manufacturenzaak van de Wed. Bakker aan
de Zaanweg.

Het Bestuur is de heer Engel zeer dankbaar voor dit ge-
baar. Er zal naar een gelegenheid worden gezocht om de
schenking aan leden en andere belangstellenden te tonen.

R. Sman

Al ziet de Zaanstroom niet haar stranden

Met goud en golvend graan bezaaid,
't Is hier, alwaar met vaste handen,

Neptunus fier zijn d rietand zwaait;

En op zijn trotschen schelpenwagen,

Door 't schuimend zeenat rondgedragen

Voert hij Mercuur hier juichend aan!

(CarpentierAlting, 1842)
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IN DE KAART GEKEKEN... ZAANDAM
Deze rubriek wordt samengesteld door ons redactielid
S. de Jong. Bij de kaartjes wordt per pad of straat een
aantal belangrijke gegevens genoteerd. Wanneer een cij-
fer of letter al eerder werd beschreven, zal bij een
volgende keer alleen de naam worden genoteerd.

1. Het Noordeinde. Het noordelijk deel van de Westzijde.
2. Blauwe pad. Zie september-nummer, 1983.
3. Sloperspad. Zie het arikel van 0. Kaal in het decem-

ber-nummer, 1983.
De molen "De Huisvrouw" komt op het kaartje niet voor:
deze was gebouwd nadat de kadasterkaart werd gemaakt.

4. Blauwe Arendspad. Het is genoemd naar de molen "De
Blauwe Arend", die stond aan weg en Zaan. Het pad was
vroeger ook bekend onder de naam "Bakkerspadt" (niet
verwarren met het eerdere pad van die naam). In 1725
werd een padreglement voor dit pad opgesteld en ver-
nieuwd in 1737.

5. Schiermonnikoog. Het pad is ontstaan na het volgende
pad (6) (zie: S. Lootsma I, pag. 6). In de volksmond
en in oude stukken werd het pad ook genoemd "Schim-
melkoog" en/of "Schelmekoog". Het pad werd in 1890
van de particuliere eigenaren overgenomen door de
Gemeente Zaandam.

6. Ameland. In 1643 is er een padreglement voor dit pad
dat toen ook genoemd werd het "Paerdeven" of "Aem-
landt". De naam "Ameland" heeft niets te maken met
het waddeneiland van die naam, hoewel later dus de
straten in deze ("Wadden")buurt namen van waddenei-
landen kregen (zie 5.). Het pad moest 15 voet breed
worden. De zuidersloot ervan werd aangemerkt als vaar-
sloot en moest een blijvende breedte hebben van 10

voet tussen het hout van de beschoeiing. Blijkbaar
stonden er toen al enkele huizen, want er moesten
tussen die bestaande huizen drie dwarspaden worden
gemaakt. Daarvan moesten "die twee Westerste 6 voet
breet worden ende het Oosterse ... aen ' t Zuydt wijt
veerthien en een half voet/ende aen ' t Moordt ses
voet." Ook werd bepaald dat alle "Gemack-huysen" niet
boven de zuidersloot mochten komen omdat dit de vaar-
breedte zou verminderen. Merkwaardig is, dat hier ge-
meten werd met "Geester-ambacht Roeden".

7. Mallegatsluis. De stenen sluis dateert van 1701 en
is de vervanger van een vroegere houten sluis. Een
in het polderarchief aanwezige (funderings-)tekening
staat afgebeeld in het boek van Dr. M.A. Verkade
"Den derden Dach", pag. 114/115.'

8. Spoorlijn naar Uitgeest.
9. Spoorlijn naar Purmerend.
10. Frans Halsstraat. Op 30 september 1928 verkoopt de

Gemeente Zaandam gronden voor woningbouw op de plaats
waar de Schildersbuurt zal ontstaan. De woningbouw
begint in 1930. Omstreeks 1936 wordt de buurt uitge-
breid tot aan de Provinciale weg. Frans Hals (1580-
1666) was schilder van o.a. schutterstukken en por-
tretten.

11. Oan van Goyenkade. (Landschapsschilder, 1596-1656).
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12. Nicolaes Maesstraat. (Portret- en interieurschilder,
1634-1693; leerling van Rembrand t ) .

13. Van Ostadestraat. (Schilder van het boerenleven en
van interieurs van (boeren) huizen, 1610-1685).

14. Provinciale weg.

BERICHT

Gebouwen en bouwwerken.

A. v.m. Ambachtsschool thans behorende tot de openbare
scholengemeenschap "De Nieuwe Vaart".

B. v.m. ziekenhuis, thans Van Raaltecentrum.
C. Pakhuizen aan het Ameland: "De Beer", "De Big" en

"De Wolf".

Molens.

a. Melkpot (olie)
b. Struisvogel (olie)
c. Dikkerd (hout)
e. Witte Zwaan (olie)
f. "oohoorn (snuif)
g. Grauwe Eind (hout)
h. Grauwe Kieft (hout)
i. Grauwe Nachtegaal (hout)
j. Grauwe Beer (hout)

Enkele weken geleden zijn de accept-girokaarten voor de
contributiebetaling verzonden. Velen van u hebben reeds
van deze betalingsmogelijkheid gebruik gemaakt. Voor zo-
ver u deze zaak nog niet afgehandeld hebt, verzoeken wij
u vriendelijk, dat zo spoedig mogelijk te regelen ter
verlichting van de taak van onze penningmeester.

Een grensgeval: deze foto werd genomen op de grens van
Zaandam en Koog al d Zaan.
De molen is de 'Struisvogel', alias 'Vogelstruis', alias
'De Menies', en stond op Zaandams grondgebied.

'VERENIGING VRIENDEN VAN HET ZAANSE HUIS'
Voorzitter: R. Sman, Lagedijk 88, 1544 B3 Zaandijk,
telefoon 075 - 28 43 88.
Secretaris: R. de Hoog, Zonnewijzerspad 8, 1509 BW Zaan-
dam.
Penningmeester: 3. Benjamin, T. Slagterstraat l, 1551 CE
Westzaan.

Postgiro /4 28 99 ten name van: penningmeester Vereni-
ging "Vrienden van het Zaanse Huis", Westzaan.
Redactie "ANNO 1961": S. de 3ong, M. van Leeuwen-Enklaar,
R. Brinkman en 3. Tijmens. Redactie-adre s: Van Ostade-
straat 10, 1506 LA Zaandam.
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