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UITNODIGING LEDENVERGADERING
Op woensdag 7 november a.s. in Cultureel Centrum 't Saen
te Zaandijk, aanvang 20.00 uur.
Wilt u deze datum in uw agenda noteren?

AGENDA

7.

Bestuursverkiezing
De bestuursleden R. de Hoog, S. de Jong en H.A. Happe
treden af. De heren de Hoog en de Jong stellen zich
herkiesbaar

8.

Mededelingen van de voorzitter

9.

Rondvraag

1.
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2.

Notulen vergadering van 7 november 1983

3.

Ingekomen stukken

b.

Jaarverslag van de secretaris

5.

Jaarverslag van de penningmeester

6.

Rapport van de commissie tot nazien der boeken, 10. 17e Eeuwse Hollandse huizen in Amerika, inleiding
de heren Brinkman en Schaap
door de heer J. Schipper, architect

P a u z e

11. Sluiting
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*

MEDEDELINGEN £ENOOTSCHAP
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* HET IN STAND HOUDEN VAN
MONUMENTENDOOR ONDERHOUD
* DE'MARIA CATHARINA DEEL II

BOEKENOOGEN

Verzending en administratie: Zonnewijzerspad 8, 1509 BW
Zaandam

UW KOPIJ VOOR HET DECEMBER-NUMMER ZIEN WIJ GRAAG VOOR
22 OKTOBER TEGEMOET.

HET IN STAND HOUDEN VAN MONUMENTEN
DOOR REGELMATIG ONDERHOUD
In enkele komende nummers van ANNO 1961 willen we aandacht besteden aan het onderhoud van monumenten. Ne doen
dit vooruitlopend op publikatie-aktiviteiten hierover die

De noodzaak van het onderhoud
Onderhoud aan monumentale gebouwen is om twee redenen
vooral belangrijk:
a. Het voorkomen van toekomstige hoge restauratiekosten;
b. Het instand houden van historisch materiaal.
Door het regelmatig uitvoeren van onderhoudswerken worden
ingrijpende en dure restauraties langer uitgesteld of
zelfs voorkomen. Vanuit het oogpunt van monumentenzorg
blijven daardoor historische en authentieke materialen en
werkwijzen bewaard.
Onderhoudswerk wordt en werd vaak voor een soort stiefkind aangezien in het bcuwvak. Dat is dan ten onrechte,
want dit werk bestaat niet alleen uit het herstellen van
aangetaste delen door slijtage, erosie, (verkeerd) gebruik en uit conserveringswerkzaamheden. Het beoogt ook
het verbeteren van onjuiste constructies en materiaalgebruik die bij de bouw of bij een restauratie zijn ingebracht. Dit vereist veel vakkennis en daarnaast een grote
affiniteit van de werkers aan de monumenten.
Bij onderhoudswerk moeten we denken aan alle handelingen
die bijdragen tot het instand houden van het gebouw. Een

van de allerbelangrijkste zaken daarbij is de noodzaak om
water buiten het gebouw te houden. De gevolgen van een
kleine lekkage in dakbedekkingen, goten en muren kunnen
groot (en kostbaar) zijn. Daken, dakgoten, houten (kroon)
lijsten, kozijnen en houten schotwerken vragen voortdurend en regelmatig onderhoud. Door verwaarlozing ontstaat
een proces van materiaal-verval dat tenslotte leidt tot
de noodzaak om onderdelen te vervangen of te vernieuwen.
Materialen zijn ook aan slijtage (erosie) onderhevig en
ook met regelmatig onderhoud moeilijk te bestendigen
Bij baksteen en natuursteen kan door weersinvloeden en
bij gebrek aan bescherming het materiaal op de duur gedeeltelijk verdwijnen. Een belangrijk punt is ook het ventileren van ruimten. Gebrek aan ventilatie kan ernstige
schade aan een gebouw veroorzaken.
Dit alles betekent dat een gebouw regelmatig gecontroleerd
moet worden, beginnende zelfs direkt na een restauratie.
De kosten van zulke controles en van het (mogelijk) daarop volgende onderhoudswerk zijn afhankelijk van de kwaliteit van een uitgevoerde restauratie of van eerder uitgevoerd herstelwerk.
In het volgende nummer zullen een aantal aandachtspunten
voor het uitvoeren van inspecties behandeld worden. Daarbij zullen we bezien welke controles zelf en welke door
deskundigen uitgevoerd moeten worden.

MEDEDELINGEN OUDHEIDKAMER
EN GENOOTSCHAP 'BOEKENOOGEN'
Bij een museumbezoek zijn het vaak slechts enkele dingen
die een blijvende indruk maken. Daarom hierbij enkele interessante zaken uit onze collectie.

STIERS WREEDHEID
Enige jaren geleden werd er aan de deur van het museum gebeld en op de stoep stond een Weense gynaecoloog die op
doorreis naar een congres in New York even een onderbreking op Schiphol maakte om de afbeeldingen op het porselein te zien van "Des stiers wreedheid", omdat dit de
eerst uitgevoerde keizersnede zou betreffen.
Op 29 augustus 164-7 maakten in Zaandam een stel jongens
met vliegeren een stier kwaad. Het touw van de vlieger
brak en de jongens trachtten de vlieger te pakken met
hulp van boer Oacob Eg. De stier brak los en deze viel
Jacob Eg aan, die dodelijk gewond werd. Zijn vrouw Trijn
dans, die op alle dagen liep, snelde haar man te hulp.
Zij werd door de stier op de horens genomen en in de lucht
gegooid. De stier voerde hierbij de eerste keizersnede
uit en het kind werd in de lucht geboren. De vrouw overleefde dit niet. Zij werd 31 augustus 164-7 tesamen met
haar man in de Westzijder kerk begraven. Het kind leefde
nog en werd l september 164-7 door Ds. Bergius gedoopt als
Oaccb. Op 23 mei 164-8 stierf 3acob en werd in het graf
van zijn ouders begraven.
Bovenstaand verhaal is de oorzaak van het feit dat de Westzijder kerk nu "Bullekerk" genoemd wordt.

EEN ZILVEREN VORK
Het is de moeite waard om de v o r k , gemaakt door de Amsterdamse zilversmid Gacob Schenk in 1781, eens nader te bez i e n . Het bijzondere van deze v i e r - t a n d s vork is, dat de
twee binnenste tanden de vorm van een stemvork hebben.

5. de

Dit model komt zeer zelden voor. Het is mij bekend dat
een museum in de Verenigde Staten een serie van 12 van
deze vorken heeft, doch in een Nederlands museum heb ik
dit model nog niet gezien.
Mogelijk is dit een werkstuk voor een gezellenproef. Voor
de meesterproef van een kleinwerker werden moeilijker
dingen gevraagd, zoals het maken van een chirurgijnsspuit,
een springkoker volgens tekening of een achtkante, gepolijste snuifdoos met holle bodem en scharnier in de rand.

EEN LODEREINDOOSJE
In de stijlkamer "Het Noorderhuis" op de Zaanse Schans
kunt u een zilveren lodereindoosje uit de Patriottentijd
(ca. 1785) bewonderen. Dergelijke kleine doosjes bevatten
een sponsje dat door de dames in een reukwater werd ge-
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drenkt. Dat reukwater werd "l'eau de reine" (koninginnewater) genoemd, waarmee de Nederlandse naam is verklaard.
Rondom stampwerk versieringen van voorstellingen van Franse soldaten. De bodem vertoont een keeshond met een vrijheidshoed. De naam "Kezen" was eerst een scheldnaam voor
de Patriotten, later werd dit een partijnaam, net zo als
met de "Geuzen".
Het deksel vertoont het portret van de Amsterdamse burgemeester Hendrik Daniëlsz. Hooft (1716-1794-). Deze was
staatsgezind, in 1787 (Goejanverwellesluis) afgezet en
uitgeweken. Hij was één der vaderlandse regenten.
Deze doosjes werden gebruikt om zich te doen kennen als
Patriot tegenover iemand waarvan men dacht dat hij het
ook was. Omdat deze doosjes klandestien gemaakt werden
komt er geen enkel merkteken op voor.
O.C. de Jong

DE 'MARIA CATHARINA'
HET BIJZONDERE VERHAAL VAN EEN ZAANSE DRIEMAST-BARK
DEEL II
In het vorig nummer van ANNO verhaalden wij van de merkwaardige lotgevallen van de Zaanse driemast-bark "Maria
Catharina" en de moord op haar kapitein Klaas Poel in
1858, ergens in de Zwarte Zee. Het schip, in die jaren nog
eigendom van Adrianus Prins uit h'ormerveer, werd in 1872
verkocht aan de h'estzaanse houthandelaar J. Dekker Jz. en
zijn compagnon Huybert Symonsz. uit Zaandam.
Wie was deze nieuwe eigenaar van de "Maria Catharina"? Om
hem en zijn schip in hun tijd te kunnen plaatsen, gaan
we even terug.

Tegen het einde van de 16e eeuw werd de Zaan de drukst bevaren waterweg van Holland benoorden het 13. Natuurlijk
werden handels- en ambachtslieden hierdoor aangetrokken.
Er ontwikkelde zich een nieuwe vorm van industrie, men realiseerde zich dat de omzet sterk zou toenemen als de handelswaren zonder veel kosten zouden kunnen worden omgezet
in producten die een hoge waarde vertegenwoordigden.
Aan de Zaan bestonden - in tegenstelling tot het concurrerende Amsterdam - geen beperkende gildebepalingen. Wel
was er kennis van molenbouw en het is dan ook geen toeval
dat de eerste op de handel gerichte molen in de Zaanstreek
een houtzager was. Houthandel werd immers van oudsher aangetroffen in alle Hollandse kustplaatsen en hieitoe kon
Zaandam, toen nog via het 10 in open verbinding met de
Zuiderzee staand, ook gerekend worden. Hand in hand met
de snelle opkomst van de mechanische houtzagerijen was de
scheepsbouw tot ontwikkeling gekomen. Hierdoor was voor de
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houthandelaren niet alleen in de naaste omgeving een belangrijk afzetgebied gevormd, maar ook ver daarbuiten.
In het midden van de 17e eeuw heeft de houtzagerij ook in
Westzaan vaste voet gekregen. Begin 18e eeuw behoren de
Westzaanse houtkopers op de Zaandamse houtveilingen tot de
grootste afnemers. Een van hen is Gerbrand Cornelisz. Dekker, eigenaar van houtzaagmolen "De Jonge Dekker". Een van
zijn nakomelingen, Dan Dekker Jz. (1831-1887) heeft zich
van jongsaf tot het houtvak aangetrokken gevoeld. In 1852
waagt hij zich "in gemeenzame rekening" in de houthandel
met Pieter Donker Dz. uit Zaandijk. Het afzetgebied breidt
zich van Westzaan uit tot in alle hoeken van Nederland.
Vanaf 1857 gaat Jan Dekker Jz. alleen verder. Het jaar
daarop trouwt hij met Aaltje Spekham Duyvis uit Koog en
versterkt in de volgende jaren zijn financiële en zakelijke positie. In die jaren wordt al het hout ingekocht
bij de Nederlandse importeurs, maar allengs worden - soms
in combinatie met andere houtkopers in de streek steeds
grotere hoeveelheden balkhout rechtstreeks uit Zweden en
Finland geïmporteerd. Er lokken nieuwe mogelijkheden. Tezamen met de houtfirma's Huybert Symonsz. en de Wed. C.
Corver & Zoon koopt Jan Dekker Jz. eind 1874- een partij
bomen op de stam aan in Finland. Albert Honig Jz., een
achterneef voor wiens opvoeding Jan Dekker al sedert jaren heeft zorggedragen, wordt naar Finland gezonden om
ter plaatse de belangen van zijn gezamenlijke Zaanse opdrachtgevers te behartigen.

De jonge Albert gaat er kennelijk van u i t ^ d a t deze onderneming niet van gevaar ontbloot is want één van z i j n eerste aankopen in voorbereiding op z i j n vertrek geldt "een
revolger plus annex"! Onder Alberts toezicht verloopt het
kappen van de stammen en het transport naar de Finse kust
voorspoedig. Van daaruit zullen de stammen met de "Maria
Catharina" en de in 1880 aangekochte driemast-bark "Jacob
Roggeveen" verder worden verscheept.
"Zaterdag, den 31 October Ao. 1874, het eerste etmaal in
zee" schrijft 3.A. Mesker, eerste stuurman van de "Maria
Catharina". Hij meldt "een heijige lucht bij koelte, de
wind oost en de gestuurde koers W Z W . " De "Maria Catharina"
is op weg naar New Orleans om een lading eiken stammen en
katoen in te nemen. De reis zal maar liefst vijf en een
halve maand duren. In mei 1875 keert het schip in Europa
terug en meert af in Liverpool, waar het tot 19 juni zal
b l i j v e n . In de tussentijd worden 2114 balen katoen gelost
die na de maandenlange reis uit Amerika "allen in zeer
goede order" zijn. Op 25 mei zijn er 7 timmerlieden aan
boord gekomen om het schip "van buiten om te breeuwen".
Na de katoen worden de eiken stammen gelost.
"Zaterdag 29 mei: verrichten het nodige scheepswerk.
Schilderden de masten, maakten schoon schip. Zeven timmerlieden werk als voren. De vok wordt opgeslagen om te repareren. Het schip buitenom afgeschilderd." De drukte aan
boord is matroos Nielson k e n n e l i j k teveel. Hij "reclameert

les bij elkaar meer dan een half jaar voordat Albert zover
rond is dat een begin gemaakt kan worden met de aanlegwerkzaamheden. En de tijd d r i n g t , want "De balken, niet in het
water geweest zijnde, zijn sterk aan scheuren onderhevig."
Hij doet grote moeite om het daggeld van het arbeidsvolk
in de hand te houden, dat "als men om hen verlegen is hier
niet achterlijk is en dadelijk een hoger daggeld eist."
en "hoe verder men in de herfst komt, hoe meer zwarigheid
en risicol" Het doortastend optreden van de jeugdige Albert wekt nu, ruim een eeuw later, nog grote bewondering,
want met de (toen nog Russische) overheid en het uitgekookte werkvolk "woei het vaak kwade wind uit alle hoeken!'

Maar als de "Maria Catharina" arriveert is al het gekapte
hout op tijd naar de kust afgevoerd, vanwaar kapitein
Sluisman het naar de Zaan zal vervoeren. De tochten naar
Finland en Rusland zijn niet altijd tot genoegen van de
kapitein, die daarover zijn mening ook geenszins onder
stoelen of banken steekt. Hij klaagt over de lange winters:
"Op 23 mei ligt de sneeuw nog een halve voet dik op het
dek en dat is niets geen aangename ontmoeting, te meer
als men Pinkster gepasseerd heeft. Dat noemen ze hier zomer!" Zijn eerste reis naar Riga was ook al een teleurstelling ("Het is hier zo een bedelaarstroep") en in het
Finse Notvik is het al niet veel beter: "De plaats is hier
anders mooi, geen enkel huis in de nabijheid te zien en de
ruïne van Brederode goed vertegenwoordigd. Postzegels zijn
des avonds tegen de gezagvoerder over het te vroeg beginhier niet te krijg ( . . . ) In z o ' n nest ben ik nog nooit genen 's morgens en over het te laat werken 's avonds op
weest." Er volgen nieuwe tegenvallers voor de arme Sluiseene strafwaardige wijze van een matroos tegenover een ge- man; een p a r t i j balken is onvoldoende behakt "en zodoende
zagvoerder, temeer omdat er niet eerder wordt begonnen 's
hebben de meeste het model van een biet, wat zeer schademorgens dan om 5.30 u. en 's avonds niet na 6.15 a 6.30 u. lijk is voor het stuwen. Ik heb nog nooit z o ' n kromme lawordt gewerkt."
ding gehad ."
Op 18 juni komt de loods aan boord en de sleepboot langsMaar soms is er ook een onverwacht "verzetje". In Borga
zij. "Wij voeren de kluiverboom uit en gingen op loodsmans- is er "voor de eerste maal sedert het Christendom is ingeorders door de sluis ( . . . ) Het schip was d i g t , hecht en
voerd een tentoonstelling van landbouwvoortbrengselen. De
sterk, goed voorzien van alles wat tot een zeereis benoheer Albert Honig en ik waren in 1/4 uur de hele rommel
d i g d t is en zestien manschappen als geheele equipage . De
rond en dat kostte nog een kwartje intree!"
diepgang is achter 18,5 voet of 60 Palme, vóór 17,5 voet 57
Het "have n journaal leggende te Croonstadt" verhaalt van
De reis is met bestemming Croonstadt."
het lossen van de lading zout en de problemen die de kapitein heeft met de weerspannige kok, die zonder permissie
een dag de wal op is gegaan "hoewel de gezagvoerder de
Op 21 juni 1875 is om 08.00 in peiling de toren van Barkok d i k w i j l s ten goede gewaarschuwd had om z i j n eten en
ra op de H e b r i d e n . Gezagvoerder 3. Sluisman maakt zich
zorgen over de hooglopende zee en het zwaar werkend schip. drinken beter te verzorgen." Sluismans reprimande wordt
door de kok echter "zeer brutaal beantwoord, zeggende
Er komt veel zeewater over dek en dat is niet bevorderonder andere' als u het beter k a n , gaat dan zelf proberelijk voor de lading zout. Enkele dagen later is er nog
ren!" De uitbrander van Sluisman mag niet baten: "hoewel
steeds een "dikke lucht, een hoge door elkaar lopende zee
en een zwaar slingerend schip. Veel zeewater over dek. Om de kok geheel vrij van scheepswerk en altijd een ligtmatroos tot assistentie heeft, komt hij even als voorheen
zes glazen scheurde het voor-bramzeil; zetten hetzelve
met lauwe k o f f i j aan boord."
vast." De tegenstellingen zijn groot: vier dagen later
Een dag varen van Croonstadt verwijderd meert de "Maria
"dreeve we in stilte en peilden ten 8 glazen het vuur van
Catharina" vervolgens af op de rede van Sjeurnes bij HelEindesnaes" ( z u i d p u n t van Noorwegen, r e d . ) . Verder gaat
het, via het Skagerrak langs Hirtshals in Noord Denemarken. singvors (het huidige Helsinki, r e d . ) om nieuw balkhout
in te nemen. Gelukkig voor de kapitein kan daarna weer
In de Sont " b i j een bovenbramzeilkoelte" ontwaarde de
koers gezet worden naar het Nieuwediep. De "Maria Cathastuurman "een sterke omde noord lopende stroom, zoodat wij
rina arriveert daar op 19 september 1875, na 18 etmalen
het schip niet meer konden sturen en volgens m e r k e ( n ) aan
op zee .
land meer achter dan vooruit dreven besloten alzoo het
anker te laten vallen. Ankerden in 15 vadem water en gei- "Zaterdag 18 september. Om l u. gingen wij door stilte en
tegenstroom ten anker in 9 vadem water. Staken 15 vadem
den de zeilen dicht." Er moesten een sleepboot en meer
ketting, haalden de nodige zeilen neer. Om 2.30 u. wederwind aan te pas komen om de "Maria Catharina" in staat te
om anker op om met getij naar Texel optewerken. Kruisten
stellen haar koers naar de Finse Golf te vervolgen. Onder
in peiling de vuure van Egmond en vervolgens van Kijkduin.
de Zweedse kust worden de "deks gewasschen" en bij Hogland
Des morgens om 5.00 u. ontvingen wij een loods van loodsin de Finse Golf wordt, zo dicht bij de bestemming, zoals
gebruikelijk schoon schip gemaakt, geschilderd en gebreeuwd boot 7. Handelden volgens loodscommando en arriveerden
Op zondag 11 j u l i , na 23 etmalen op zee, bereikt de "Maria des morgens van zondag den 19. september omstreeks 10.00
u. goed en wel in de buitenhaven van het Nieuwediep.
Catharina" Croonstadt.
Namen de kluiverboom in en alles gereed om door de sluis
Albert Honig en zijn ploeg arbeiders maakt intussen voort- te schutten. Werden door een sleepboot voor de sluis gebracht en werden door een andere sleepboot naar de plaats
gang met het kapwerk in de Finse bossen. Dit jaar z i j n er
gebracht, ons door de havenmeester aangewezen. Maakten
ca. 10.000 stammen gekapt en naar de kust versleept. Het
het schip goed met trossen vast, klaarden dek op, waarna
kapgebied is ver van de bewoonde wereld gelegen en gede equipage werd ontslagen."
baande wegen zijn er niet. Een jaar later zal begonnen
worden met de aanleg van een tijdelijke aftakking van een
spoorlijn om het kapgebied beter toegankelijk te maken. Er De "Maria Catharina" is weer veilig t h u i s , nog in onwetendheid over de ramp die haar enkele j a r e n later zou
moeten eindeloos veel mensen en instanties aan te pas kot r e f f e n . Daarover een volgende keer.
men voordat de langverwachte toestemming van de betreffende autoriteiten afkomt. Honig vraagt zijn Zaanse superieuren om toestemming voor de aanleg van de spooraftakking,
M. van Eeeuwen
maar de heren aan de Zaan zien kennelijk op tegen de hoogte
Lit.: Honderd jaren Dekker's Hout, jubileumuitgave, 1955
van het bedrag dat daarmee gemoeid zal zijn. Het duurt al409

DE RECONSTRUCTIE VAN EEN SMUIGER
Het grootste deel van de restauratie van de panden Hoogstraat 6-8 te Koog aan de Zaan is in drie vorige afleveringen van ANNO beschreven. Echter bij het uitkomen van
het laatste restauratieverslag (no. 89, maart 1984),
startten we juist met het terugbrengen van één van de
meest interessante onderdelen van het huis, namelijk de
smuiger en schoorsteen van het pakhuis no. 6. Na één van
de najaarsstormen in 1981 moest deze schoorsteen in allerijl gesloopt worden om instorten te voorkomen. Daar
het toen al de bedoeling was deze schoorsteen in geheel
originele staat terug te brengen, werd voor de demontage
het geheel tot in de details gefotografeerd en opgemeten
om vervolgens op papier opnieuw uitgewerkt te worden.
Hierbij konden aan de hand van diverse genomen maten, tegelresten en specie-afzettingen de na de oorlog gesloopte
boezem en het inmiddels ingestorte gewelf inclusief de
kuil gereconstrueerd worden.

bestaat de kans dat de stenen die het halve gewelf vormen
los komen te zitten of, als met een grote voeg gemetseld
is, de toog bij zware belasting ingedrukt wordt.

Op dit nu gereed zijnde halve gewelf werd de stookplaat
gelegd, waarna de profielen voor het metselen van de vuurnis gesteld konden worden. Alles geschiedde met de grootst
mogelijke nauwkeurigheid omdat het metselwerk uitgezet
moet worden naar tegelmaat en dan niet de voorkant van de
tegels maar de achterkant, inclusief de specie. Een werkje waar men beter een halve dag voor kan uittrekken dan
later bij het tegelzetten te moeten ontdekken dat de tegelmaat te krap of, erger nog, te ruim genomen is. Immers,
voegen in een smuiger zijn uit den boze! Ook bij het opmetselen van de vuurnis moet rekening gehouden worden met
de tegelmaat, de dikte van het "hoogje" en de plaats van
het boezemijzer. Want: bovenkant hoogje is gelijk aan bovenkant boezemijzer. Na het plaatsen van het boezemijzer
Alvorens met de opbouw te beginnen hebben we eerst de bemet de uiteinden half in de achterwand en rustend op de
staande fundatie opgegraven en afgebroken om het houten
zijwangen van de stooknis, konden de profielen voor de
fundament en de slieten te kunnen controleren op hun deug- boezem en het bovenste gewelf (de naar voren hellende
delijkheid. Na zo'n dikke 250 jaar zag dit geheel er nog
achterwand) geplaatst worden. Hieraan voorafgaand hebben
zeer goed uit. Deze fundatie bestond uit ca. 20 paaltjes
we een trek-anker gemonteerd van het boezemijzer naar de
met daar overheen een dikke grenen plaat van ca. 8 x 30 cm. puibalk, om later doorzakken van de boezem te voorkomen
Opvallend was wel dat enkele paaltjes half onder deze
(iets dat bij smuigers nogal eens voorkomt).
plaat zaten, waardoor - door de zetting van de fundatie
Ook voor het bovenste gewelf werden weer schenkels gemaakt
door het gewicht van de schoorsteen - deze palen zich niet waarbij de toog van de achterwand zo bepaald werd dat we
méégezet hadden doch door de "kleef" vastgehouden werden
later op een hele of halve tegel tegen de raveling in de
en vervolgens door de zijkant van de plaat waren gedrukt
verdiepingsbalklaag zouden uitkomen. Alles bij elkaar een
(zie foto). Zo bleek weer hoe belangrijk het is om de
hele uitzoekerij.

plaat volledig dragend op de paalkoppen te plaatsen.
Om voor de nieuwe schoorsteen alle palen weer mee te laten dragen hebben we ter plaatse van de schoorsteen de
plaat verwijderd en een betonbalk gestort.

Nu kon de eigenlijke opbouw van de schoorsteen beginnen.
Eerst een steens muur van ijsselsteentjes, met enkele
lagen hoger de aanzet van het halve gewelf. Dit halve gewelf werd door middel van schenkels (half-ronde hulpstukken in de vorm van de toog) tot een raveling in de begane grond balklaag gemetseld. Vervolgens werd de bovenkant
van het gewelf volgemetseld met hierin een uitsparing, de
kuil, die belegd werd met plavuizen. Na dit alles een dag
te hebben laten doorharden werden de schenkels verwijderd,
zodat de toog kon doorzakken. Indien men dit achterwege
laat en de schenkels later weghaalt of zelfs laat zitten,
410
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Na het opmetselen van boezem en bovenste toog werd op de
verdieping het vloertje van de bovenste tooq belegd met
plavuisjes. Bij de sloop van de oorspronkelijke schoorsteen waren deze plavuisjes gelegd in een kalkbed van
enkele centimeters, waaronder zich zaagsel bevond ter
opvulling van de bovenste toog. Dit is wederom zo gemaakt, alleen nu met een licht specie-vulmiddel in plaats
van zaagsel.
Inmiddels al een week verder waren we nu toe aan de
schoorsteen zelf. Hiervoor hadden we de stenen van de tijdens de restauratie verwijderde halfsteens klampen tegen
de buitengevels bestemd, een maatvaste, zachte steen,
dus uitstekend geschikt voor een schoorsteen en nagenoeg
gelijk aan de oorspronkelijke steen. Het vergde ruim een
week om de benodigde ^.000 stenen schoon te bikken maar
het resultaat dat bereikt wordt door toepassing van een
oude steen vergoedt deze niet zo plezierige opgaaf ruimschoots. Na wederom een week te hebben gewerkt stond de
schoorsteen inclusief het originele roetluik en de in de
schoorsteen tot ca. 50 cm. boven het plavuizen vloertje
doorgetrokken boezem, in feite een soort schoorsteen in
een grotere schoorsteen. Het zou vervolgens nog twee dagen vergen om de schoorsteen buitendaks tot 6 voet (180
cm.) boven de nok op te trekken. Hiervoor moesten zo'n
700 gele ijsselsteentjes op maat gesorteerd en gebikt
worden. In de schoorsteen werden de 4 loden kropgootjes
aangebracht en de top met drie lagen uitgemetseld en afgedekt met twee tegen elkaar gemetselde vorstpannen, om
inregenen tegen te gaan.
Op twee details na was de schoorsteen nu klaar: het voegwerk buitendaks, uit te voeren als geknipte voeg plus
het voegwerk van de schoorsteen binnen, met een grove
schelpkalk en het aanbrengen van het ijzer boven de in
de rookkast d oor ge me t se 1de boezem. Aan dit ijzer zouden
later de dakpannen gehaakt worden om inregenen van de
boezem te voorkomen.
Alles bij elkaar twee weken werk voor een metselaar plus
opperman, de te bikken stenen, het reconstructiewerk en
het te verzorgen ijzerwerk, zoals de stook- en haardplaat
en het met messing bekleed boezemijzer niet meegerekend.
Totaal 7.000 stenen, ^00 kg. kalk, 100 kg. cement, 1.000
kg. zand. Een kostbaar en tijdrovend werk, helemaal als
het aan te brengen tegelwerk, dat zeker nog een week
schoonmaak-, slijp- en zetwerk kost, hier nog bij gerekend wordt.
Het is nu heel goed voor te stellen dat niet alleen tegenwoordig maar ook in vroeger tijd een schoorsteen een kostbaar onderdeel van een huis was. Ook technisch zit zo'n
schoorsteen bijzonder knap in elkaar. Bij het stoken van
de smuiger werd de stookplaat warm, zodat je in koude daqen er je voeten op kon warmen. Het steen en tegelwerk van
boezem en achterwand begon na geruime tijd stoken warmte
af te geven en, zoals we in de praktijk bij een andere
nieuw gemetselde smuiger ondervonden hebben, deze blijven
nog uren na het uitgaan van het vuur warmte uitstralen.
Ook de plavuizen op de vloer van de bovenste toog en de
doorgetrokken boezem met de daarboven geplaatste dakpannen hadden hun funktie. Kwam de regen uit een ongunstige
hoek, zodat het water onder de boven de schoorsteenopening gemetselde vorstpannen sloeg en konden de kropgootjes het lekwater niet opvangen - een waarschijnlijk zelden voorkomend geval - dan viel het water op de dakpannen,
liep hiervan af op de warme plavuizen, verdampte en werd
met de rookgassen weer afgevoerd. Een zeer funktioneel
systeeml
Ook de trek van deze schoorstenen is zoals we ondervonden
hebben zeer goed. Door de doorgemetselde boezem ontstaat
een schoorsteen in een grotere schoorsteen. Hierdoor ontstaat bij het stoken door de plotselinge volumevergroting
naar beide zijden een draaikolk van rookgassen in de rookkast. Deze gassen koelen aan de zijkanten af, zakken naar
de plavuizen vloer en stijgen vervolgens langs de "binnenschoorsteen" weer omhoog. Een systeem dat te vergelijken
is met de zuig- of persmond van een turbine. De trek in
zo'n schoorsteen is dan ook nauwelijks met moderne technieken te verbeteren. Tegenwoordig bestaan er hele verhandelingen over hoe een schoorsteen gebouwd moet worden
met daarbij formules en tabellen om doorsneden van rookgaskanalen en stookopeningen te berekenen, alles om een goe-

de trek te waarborgen. En dat terwijl reeds honderden jaren geleden door praktijkervaring al een perfekt werkende
schoorsteen geconstrueerd werd!
Ook de hoogte buitendaks van 180 cm. boven de nok had,
naast brandveiligheidsaspecten, ook stooktechnische voordelen. Denk maar aan de huidige voorschriften van het
gasbedrijf en bouw- en woningtoezicht betreffende hoogte
en plaats van afvoerkanalen.
Als we daarbij dan ook nog in aanmerking nemen dat een
hoge schoorsteen op een huis zeer fraai is en gekenmerkt
kan worden als de "kroon op het werk", dan steken
de huidige, fantasieloze uitwassen op moderne huizen wel
erg schril af tegen de lange, slanke schoorstenen van
vroeger. Onze voorouders ontwikkelden door de eeuwen heen
een kachel- en stooktechniek die na de jaren veertig door
de opkomst van het gas goeddeels verloren is gegaan en
die nu, door het toenemend stoken van hout als bij-verwarming, door technici en kachelfabrikanten opnieuw wordt
uitgevonden.
Het gezegde "Er is niets nieuws onder de zon" is hier met
recht van toepassing.
J. van Leeuwen

Geheel betegelde Zaanse smuiger.

BOUWKUNDIG ALFABET
drukkingen, werkwijzen en gebruiken, materialen en

METSELSPECIE. Mortel. De vroegste in ons land toegepaste

mortels bestonden uit kalk en een toeslagmateriaal (zand).
Er waren twee soorten kalk: SCHEEPKALK en STEENKALK. Deze mortels verhardden door omzetting van koolzuur uit de

lucht. Sinds de 17e eeuw werd TRAS aan de kalkspecie toegevoegd. Dat maakte dat deze specie verhardde door het
onttrekken van het water daaraan (hydraulisch). Tras is
een gemalen natuursteen (tufsteen). Het werd toegepast
voor waterbouwkundige werken, kelders e.d. De naam TRAS-

wisselend een koppenlaag en een strekkenlaag.
Voor het verspringen van de loodvoegen (vertikale voegen)
in het verband van twee gevelvlakken werden verschillende
(hoek-)oplossingen toegepast. A f h a n k e l i j k van de plaats
werden tot en met het eerste kwart van de 18e eeuw klezoren toegepast. Daarna werden drieklezoren in de strekkenlaag verwerkt.
METSELWERK. Tot ir, de 17e eeuw werd het metselwerk gevoegd met de specie waarin werd gemetseld. In de 18e
eeuw werd zeer f i j n metselwerk gemaakt. Hierbij werden
soms de steentjes precies op maat geslepen en op dunne
latjes, die later weer werden verwijderd, gemetseld. De
H.N.

RAAM is er van afgeleid. Tras werd later vervangen door

cement. De uitvinder Adriaan de Booy kreeg in 1789 octrooi op zijn Amsterdams cement. Dat was een roodachtig

poeder dat werd verkregen door het branden van blauwe of
molenklei. In 1824 werd de Portlandcement uitgevonden

door de Engelsman Aspdin. Daarna ontstonden de cementfabrieken, zoals ENCI in Zuid-Eimburg. In Purmerend was
sinds 1882 eveneens een cementfabriek van de firma Brantjes en Eankelma.
Eit.: A. Heerding, Cement in Nederland, Idmuiden 1971.
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METSELSTEEN. Zie BAKSTEEN.
METSEEVERBAND. De oudste bouwwerken in tufsteen en baksteen bestonden uit twee dunne wandjes met daartussen een

stortwerk van puin en mortel. De verbinding tussen de
twee wandjes werd gemaakt door zo nu en dan een steen
naar binnen te metselen. Zo ontstonden het ketting- en
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het noor(d )s-verband . Het Vlaams verband werd ook toegepast voor massieve muren. Het staandverband (sinds ca.
1325) en het kruisverband (midden 16e eeuw) hebben af-
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voegen moesten dan met een speciale voegspecie worden gevuld .
MIDDELDEUR. Deur tussen twee vertrekken.
MIDDELEND. Zie: MIDDELKAMER.
MIDDELKAMER. De kamer tussen het voorhuis en het achtervertrek. Meestal het eigenlijke woonvertrek.
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