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HET IN STAND HOUDEN VAN MONUMENTEN
DOOR REGELMATIG ONDERHOUD
We willen in enkele nummers van ANNO aandacht besteden
aan het onderhoud van monumenten. We doen dit vooruitlo-
pend op publicatie-activiteiten hierover die bij de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg in ontwikkeling zijn en
mede voor de vele eigenaren van niet beschermde, maar wel
gekoesterde, monumenten.

2- Aandachtspunten bij inspecties en bij uitvoering van
onderhoud.

2.1. Een restauratie moet er op gericht zijn het toekom-
stige onderhoud zoveel mogelijk beperkt te houden.

Helaas blijkt nog al eens dat na het gereedkomen van res-
tauraties gebreken worden geconstateerd. Veel daarvan ko-
men door ontwerpfouten en uitvoeringsfouten, een verkeer-
de materiaalkeuze of een onjuiste toepassing van de mate-
rialen. Het is tijdens de onderhoudswerkzaamheden veelal
noodzakelijk om tot verbetering daarvan over te gaan.
Het zou onjuist zijn om de bij een restauratie gemaakte
fouten niet te verbeteren.
Naast deze onjuiste ingrepen bij herstellingen en restau-
raties zijn plantaardige en dierlijke organismen de be-
langrijkste oorzaken van gebreken aan (houten) gebouwen
en constructies. Bij de laatsten zijn het vooral de hout-
worm (anobium domesticum) en de huisboktor (hylotropese
bajulus) die veel schade aanrichten. Daarnaast zijn er
nog de spinthoutkever, de bonte knaagkever en de paal-
worm. De larven van al deze kevers kunnen vooral het zach-
tere (spint-)hout vernielen. De ergste schade wordt meest-
al echter veroorzaakt door plantaardige organismen, zo-
als houtrot- en zwamaantasting. Zowel de dierlijke en
meer nog de plantaardige schadeverwekkers hebben een be-
paalde relatieve vochtigheid in het hout nodig om te kun-
nen gedeien. Het is dus begrijpelijk dat we moeten zorgen
dat een gebouw zo droog mogelijk blijft en er op letten
dat geen lekkages optreden. Eveneens moeten afsluitende
en verstikkende afwerklagen (pleisterwerk, verflagen en
dergelijke) worden vermeden. Een goede ventilatie van
ruimten tussen balklagen, onder vloeren en in kapruimten
is ook van groot belang.
Een andere schade als gevolg van klimatologische omstan-
digheden, is verwering (erosie) van het materiaal. Hier-
aan is weinig te doen en het leidt uiteindelijk door het
verdwijnen van materiaal tot noodzakelijke vervanging
ervan. Verwering wordt bevorderd door bijvoorbeeld lucht-
verontreiniging, zure regen en dergelijke verschijnselen.
Natuursteen, baksteen en gebrandschilderde ramen zijn
vaak de slachtoffers ervan. In het belang van de monu-
menten is het dus ook zaak om deze milieurampen zoveel
mogelijk te bestrijden.
Tenslotte kan ook een verkeerd gebruik van een monument
daaraan schade toebrengen. Het aanbrengen van een C.V.-
installatie (vooral in kerkgebouwen en houten gebouwen)
kan een drastische verandering doen ontstaan in de vocht-
huishouding van een gebouw, evenals een functie-verande-

ring en het (te) grondig isoleren van gebouwen dat kun-
nen doen.

Regelmatige inspecties zijn dan ook van groot belang.
Deze kunnen door de eigenaar of andere belanghebbenden
worden uitgevoerd. Desgewenst kan men zich wenden tot
een op dit gebied deskundige, bijvoorbeeld het aannemers-
bedrijf dat de restauratie uitvoerde of een firma of in-
stelling (stichting) die zich bezighoudt met zulke in-
spectiewerkzaamheden. Het maken van een onderhoudsplan

Géénof slecht onderhoud kan desastreuze gevolgen hebben . . .
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en een onderhoudsbegroting zal kunnen bijdragen tot een
regelmatige verdeling van noodzakelijke werkzaamheden.
Wanneer tot reparaties of onderhoudswerk moet worden
overgegaan is het van belang dat deze door terzake kun-
dige vakmensen worden uitgevoerd. Wanneer men daarbij
aan zelfwerkzaamheid denkt, is het beter om zich eerst
door deskundigen te laten adviseren. Zonodig kan een
regeling worden getroffen met de architect die de res-
tauratie begeleidde.
Veel aandacht moet altijd besteed worden aan de toe-
passing van de juiste materialen. Bij het gebruik van
nieuwe materialen moet men zich ook afvragen of daarmee
al voldoende en langdurige ervaring is opgedaan.
Bij monumenten is het historische aspect zeer belang-
rijk. Veel zaken aan een monument, zoals bijv. een dak-
bedekking of een geteerde houten gevel, kunnen daarbij
bepalend zijn. Men kan deze niet veranderen zonder scha-
de toe te brengen aan het aanzien of aan het wezen van
een monument. Daarom is er een ministeriële vergunning
nodig wanneer men, ook in onderhoudssituaties, belang-
rijke veranderingen aan een beschermd monument wil aan-
brengen. Tot deze veranderingen behoort het wijzigen
van de kleurstelling. In beginsel zijn veranderingen
wel mogelijk; deze moeten echter verantwoord zijn.
Het beste is dan ook om hierover overleg te plegen met
of inlichtingen te vragen aan de Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg of gemeentelijke instanties.
Naast aandacht voor de kwaliteit en het waterdicht zijn
van dakbedekkingen, goten en afvoerpijpen, zijn bij goed
onderhoud regelmatige schilderbeur te n nodig. Het niet
tijdig of regelmatig bijhouden van het verfwerk aan hout-
en ijzerwerken kan eveneens grote (financiële) schade
veroorzaken.

2.2. Zelf inspecteren
Regelmatige inspectie beurten van een gebouw op ont-

stane gebreken en de gevolgen daarvan behoren tot een
goed beheer.
Dakbedekkingen
Dakpannen of leien die uitgezakt zijn of ontbreken moe-
ten zo snel mogelijk weer op hun plaats worden gelegd
of aangevuld worden. Dat geldt ook voor de nok- en hoek-
kepervorsten. Deze kunnen losgeraakt zijn door wegge-

vallen speciezomen of door doorgeroeste spijkers. Loden
afdekkingen op deze plaatsen kunnen opgewaaid zijn. Er
moet goed gekeken worden naar de afdichtingen bij dak-
doorbrekingen van schoorstenen, opgaand muurwerk, dak-
ramen en dakkapellen, of zich daar geen lekkages voor-
doen. Is het voetlood (de afdichting tussen de onder-
ste dakrand en de goot) goed en afwaterend aangebracht?
Goten
Goten moeten regelmatig schoongemaakt worden om verstop-
pingen te voorkomen en om ze te kunnen inspecteren op
scheuren en gaten. Bij zinken goten wordt het opsporen
hiervan bemoeilijkt wanneer de zinkbekleding van een
coatlaag is voorzien. Door een verstopte goot of een
kleine scheur in de gootbekleding kunnen, ernstige vocht-
problemen in de muren optreden.
Aantastingen van in de muren opgelegde balkkoppen of
van het binnenpleisterwerk kunnen dan het gevolg zijn.
Dakpannen mogen niet te laag in de goot hangen of juist
te hoog erboven zitten. In dit laatste geval kan het
dakhout nat worden, in het eerste geval stroomt de goot
niet goed door. Ligt een goot goed op afschot?
Re ge nwate rafvoere n
De regenwaterafvoeren en de aansluiting daarvan op de
riolering moeten regelmatig worden geïnspecteerd en zo-
nodig ontstopt worden. Door een minder goede bevesti-
ging kunnen regenpijpen losgeraakt of uitgezakt zijn en
zo lekkages veroorzaken. De aansluiting van een regen-
pijp op de riolering is vaak ondeugdelijk uitgevoerd.
Dit kan vochtconcentraties in de muren veroorzaken.
Binnenzijde van het dak
Belangrijke informatie over mogelijke daklekkages kun-
nen worden verkregen door de dakvlakken ook aan de bin-
nenzijde te inspecteren. Het liefste na een regenbui,
omdat daardoor lekkages zichtbaar worden. Het lokalise-
ren van een lek gaat meestal moeilijker wanneer een dak-
vlak aan de binnenzijde voorzien is van een isolatie-
of een afwerklaag (betimmering). Ook kan een mogelijk
voorkomende aantasting door zwam en/of houtborende in-
secten bij deze inspectie worden opgespoord.

(wordt vervolgd) S. de Oong

De redactie van ANNO 1961 wil zijn lezerskring via dit
blad in de gelegenheid stellen kleine annonces te plaat-
sen. Wij denken daarbij aan vraag en aanbod van bijv.
historische uitgaven, oude foto's en ansichtkaarten,
bouwmaterialen, antieke (streek)voorwerpen (bijv. onder-
delen van klederdracht), maar ook aan oude gegevens over
bepaalde (studie)onderwerpen, te restaureren panden etc.
De annonces kunnen kosteloos worden geplaatst, de moge-
lijkheid om "onder briefnummer" te werken is echter uit-
gesloten. De redactie legt er de nadruk op dat commer-
ciële instellingen (handelaren!J van deelname zijn uit-
gesloten, zulks ter beoordeling van de redactie.
Annonces dienen uiterlijk op de "inleverdatum kopij",
zoals deze in elk nummer wordt vermeld, binnen te zijn.
Telefonische opgaven zijn niet mogelijk: Schriftelijke
opgaven voor deze nieuwe rubriek dienen te worden ge-
stuurd naar: Schoolpad J3, 1521 DE te Wormerveer.
In deze aflevering bijten twee bestuursleden het spits
af:

Onze voorzitter, de heer R. Sman, Lagedijk 88, 1344 B3
te Zaandijk, wil graag in het bezit komen van het boek
"Wormerveer langs weg en Zaan" door Jan Aten (Wormer-
veer, 1967). Aanbiedingen: tel. 075-28 A-3 88.

In verband met een restauratie wil de heer R. Brinkman,
Schoolpad 33, 1521 DE te Wormerveer in het bezit komen
van foto's van het Schoolpad van vóór 1898. Reacties
worden schriftelijk tegemoet gezien. Ook gegevens van
voormalige bewoners van Schoolpad 33 zijn voor hem in-
teressant.

MEDEDELINGEN
OUDHEIDKAMER EN
GEZELSCHAP 'BOEKENOOGEN'
Bij een bezoek aan de Oudheidkamer rol je van de ene ver-
bazing in de andere. Vlak bij het portret van de man die
in drie eeuwen leefde, hangt een gehoorbeentje van een
walvis. Bij de mens is dit enige millimeters groot. Een
walvis moet ontzettend goed kunnen horen, want zijn gehoor-
beentjes zijn 130 mm. lang. De walvisvaarders in vroeger
eeuwen ontdekten dat het gehoorbeentje op een kinderkopje
leek en schilderden een gezicht op het beentje.

HET BESCHRIJVEN VAN ZILVER
Bij het beschrijven van zilver uit de gildetijd moet eerst
vastgesteld worden in welke plaats het zilver is gekeurd.
Het stadsteken dat Hoorn gebruikte stelde een schild met
een hoorn voor. Den Haag gebruikte een ooievaar, Leiden
twee sleutels, Amsterdam drie kruisjes en Alkmaar een
burcht.
Vaak is van de merkjes door het vele poetsen nog slechts
een klein gedeelte over. Het is dan noodzakelijk om het
meesterteken te herkennen aan dat gedeelte dat nog over-
gebleven is.
Het Hoornse meesterteken, een zeilend schip, is bekend van
zilver uit het Westfries Museum, waar het voorkomt op ta-
felzilver uit 1773 en op een zilveren speelgoed rijtuig-
stoof je uit 1772. Ook komt dit merk voor op een zeer fraaie
gelegenheidslepel uit 1772 in het pijpenmuseum van de N.V.



Koninklijke Bedrijven Theodorus Niemeijer.
De enige Hoornse zilversmid aan wie dit merk kan worden
toegeschreven is Jacob Schuyt, die leefde van 1723 tot 1795
en die gehuwd was met Hendrikje Compas (1728-1793).
Wanneer de zilversmid bekend is, is het mogelijk om aan de
jaarletter te zien in welk jaar het zilver gemaakt is.
De keurkamers gebruikten als jaarstempel de letters van
het alfabet, waarbij dan meestal om de 25 jaar dezelfde
letter terugkwam, echter in een andere contour of een an-
der lettertype. In ons voorbeeld behoort de letter N bij
het alfabet dat liep van 1761 tot 1785 en N is de letter
van het jaar 1773. De letter N uit het volgende alfabet
is uit 1797 en toen leefde de zilversmid niet meer.
Het hier afgebeelde stukje zilveren speelgoed (in veiling-
catalogie noemt men dit "étagère zilver") zal dus om-
streeks 1770 naar de Zaan gekomen zijn. Het is nu te zien
in ons museum. Mogelijk is dit een herinnering aan een
strenge winter. In het tijdschrift "De Speelwagen" uit

1947 stond het verhaal dat men bij schaatstochten naar
Hoorn en Enkhuizen vaak een stukje zilveren speelgoed voor
de thuisblijvers meenam.

WISSELING VAN DE WACHT
Mevrouw Schoone heeft ons als beheerster van de Oudheid-
kamer verlaten en zij is opgevolgd door de heer Henk de
Wit, die sinds l september 1984 onze nieuwe beheerder is.
Vele bezoekers hebben zich in de afgelopen jaren kunnen
laven aan de kennis van de heer en mevrouw Schoone, die
op bijna alle vragen bij de rondleidingen een antwoord
wisten te geven en die de collectie steeds bijzonder goed
onderhouden hebben.
Wij hopen dat het echtpaar de Wit veel voldoening zal
vinden in hun nieuwe functie.

3. C. de dong
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NIEUWE PUBLICATIES OVER DE ZAANSTREEK
EN OMGEVING
Het WESTFRIES WOORDENBOEK werd geschreven door dr 3. Panne-
keet, die in 1978 promoveerde op het proefschrift "Woord-
vorming in het hedendaagse Westfries". Het boek telt 420
pagina's en de uitgave werd mogelijk gemaakt door de steun
van het Anjerfonds Noord-Holland en Dr 3.E. Baron de Vos
van Steenwijkfonds. De auteur was bijna dertig jaar bezig
met het verzamelen en verklaren van de in West-Friesland
gebruikelijke woorden en uitdrukkingen. Van dezelfde uit-
gever (de Stichting Uitgeverij Noord-Holland te Wormerveer)
verscheen:
DEER HOOR IK 3E, gedachten over de Zaanse streektaal, door
Klaas Woudt. Dit "tweelingzusje" van het Westfries Woorden-
boek telt 336 bladzijden. Het is een bundeling van eer-

dere boek- en krantepublicaties over de Zaanse streek-
taal, zij het dat de auteur veranderde, schrapte en voor-
al toevoegde. Dit boek werd gelijktijdig met de uitgave
van
DE MAN ACHTER SIL geïntroduceerd. Dit boek is een biogra-
fie over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en
schrijver, geschreven door Margreet Bruijn.
PORTRET VAN DE ZAAN is een fotografische zwerftocht langs
de boorden van de Zaan, met schitterende foto's van Con
Mönnich en tekst van Kees Post. De uitgever is Uitgeverij
Terra te Zutpen.

R. Brinkman



JAARVERSLAG 1983-1984 VRIENDEN v/h ZAANSE HUIS'
De leden die voor de aanvang van deze vergadering het
vorige Jaarverslag in ANNO nog eens doorgelezen hebben,
zullen gezien hebben dat toendertijd het septembernum-
mer met de aankondiging van de ledenvergadering op 898
adressen per post werd bezorgd. Het september nummer van
1984 werd naar 979 adressen gestuurd. Hieruit zou de
conclusie getrokken kunnen worden dat we weer een rede-
lijke ledenaanwas hebben. Helaas is deze gevolgtrekking
onjuist. Er zijn namelijk vele besturen, instellingen
en bibliotheken die het blad om niet ontvangen; boven-
dien ontvangen sinds kort alle leden van "De Oudheid-
kamer" A N N O , ongeacht of zij wel of geen lid van onze
Vereniging zi jn. De aanmelding van nieuwe leden staat
de laatste tijd, helaas, vrijwel geheel stil. We hebben
pogingen gedaan om via de boekhandel in de Zaanstreek
ANNO onder de aandacht van het publiek te brengen, maar
de resultaten zijn zeer onbevredigend. We zijn nu naar-
stig op zoek naar iemand, die ons kan adviseren bij het
reclame maken voor ANNO en daarmee voor de Vereniging.
Het zal u bekend zijn dat er op het braakliggend terrein
tegenover de Zaanse Schans de woning-/hotelbouw van start
is gegaan. Het heeft helaas niet mogen baten, dat de le-
den van de Stichting Domineestuin zijn gaan praten over
een alternatief plan. Dat plan omvatte de bouw van een
tiental houten huisjes. Er zou dan een buurtje zijn ont-
staan in Zaanse stijl, gelijkende op Domineestuin.
Wel hebben we baat gevonden bij het aantekenen van be-
zwaren tegen het voorgenomen plan van het Waterschap De
Waterlanden, om in de Kalverpolder een peilverlaging uit

te voeren. De verlaging van de waterstand zou onnoeme-
lijk veel schade aan de cultuur-historische waarden van
de Zaanse Schans en de buurtschap Haaldersbroek hebben
kunnen toebrengen. Nu blijkt dat het Waterschap heeft
besloten van peilverlaging af te zien.
In het begin van dit jaar kwamen wij in het bezit van een
collectie kunstwerkjes in verschillende technieken uitge-
voerd, alsmede van een aantal vrij unieke fo to ' s van
houten panden. De heer Engel uit Hilversum zijn wij veel
dank verschuldigd voor het aan ons ter beschikking stel-
len van deze verzameling.
Op woensdag 4 april 1984 hadden wij het genoegen om, sa-
men met het Genootschap Boekenoogen, u uit te nodigen
tot het bijwonen van een lezing over middeleeuwse opgra-
vingen in Asseridelft. Spreker was de heer drs J.C. Beste-
man van het Instituut voor Pré- en Protohistorie te Am-
sterdam.
Al geruime tijd ki jken wij uit naar archiefruimte. Een
ruimte die zodanig groot is, dat we die kunnen delen met
enkele gelijkgezinde organisaties. Overleg met de gemeen-
te heeft nog geen resultaat gehad.
Het aantal stichtingen en verenigingen waar wij nu con-
tacten mee onderhouden, is al vrij uitgebreid: de Zaanse
Schans, Zaans Schoon, Genootschap Boekenoogen (Oudheid-
kamer;, Domineestuin, Pal tegen Verval, Zaanse Molen,
Archeologische Werkgroep.
Behoudens het overleg met bovengenoemde groepen kwam het
bestuur dit verenigingsjaar weer diverse malen bijeen en
wel in december, februari, mei, juli en oktober.

VERSLAG JAARVERGADERING 7 NOVEMBER J.L.
Eijn, om zoveel mensen - méér dan we gewend zijn - welkom
te mogen heten, in het bijzonder de nestor en erevoorzit-
ter van de Vereniging, de heer Ads. Bouman en zijn echt-
genote, en de spreker van deze avond, de architect 3.
Schipper.De reden waarom we niet vergaderden in De Wal-
vis, staat in verband met de bedrijfsvoering van De Wal-
vis, waardoor het niet altijd mogelijk is om (in verband
met de publicatie van ANNO; tijdig de bovenzaal te reser-
veren. Bovendien hopen we voortaan op een groter bezoek
aan onze Jaarvergadering en daarvoor biedt De Walvis ons
te weinig ruimte.
Tot de ingekomen stukken behoorden een schrijven van het
Provinciaal Bestuur van Noord-Holland betreffende het be-
sluit tot peilverlaging in de Kalverpolder, alsmede een
aankondiging van het dagblad De Zaanlander, om te komen
tot een rubriek waarin aandacht geschonken wordt aan cu-
rieuze voorwerpen uit de Zaanstreek.
De notulen en het jaarverslag werden zonder meer goedge-
keurd. De leden van de commissie tot het nazien der boe-
ken, de heren Brinkman en Schaap, verzochten de vergade-
ring de penningmeester décharge te verlenen voor het ge-
voerde financiële beleid. Als opvolger van de heer Brink-
man zal de heer H. Pielkenrood in genoemde commissie zit-
ting nemen. Uit het verslag van de penningmeester blijkt,
dat we dit jaar een voordelig saldo hebben van f «.478,65.
Dit bedrag zal in beginsel aangewend worden als bijdrage
in Zaanse historische/historiserende bouw- en/of restaura-
tieprojecten. De heer Ads. Bouman hield een plei-
dooi voor het blijven steunen van de Schans. De voorzit-
ter zette uiteen, dat we onze bijdrage niet verloren wil-
len zien gaan in het jaarlijks exploitatietekort van de
Schans. We zullen wel de eerste zijn om financieel bij te
springen als er op de Schans met een nieuw project begon-
nen wordt.
Zonder hoofdelijke stemming werden de heren de Jong en
de Hoog herkozen. Om gezondheidsredenen besloot de heer
Happe als bestuurslid af te treden. Zijn opvolger is nog
niet bekend.
In zijn mededelingen sprak de voorzitter over de nega-
tieve ontwikkeling door het verloren gaan van de hoek
bij de Julianabrug te Zaandijk voor de Zaanse houtbouw.

Daaruit zijn wel weer positieve ontwikkelingen voortge-
komen, namelijk contacten met de gemeente, die meer ont-
vankelijk wordt voor de Zaanse houtbouw en mogelijkheden
ziet om elders houten woningen te laten verrijzen.
Gunstig is ook de ontwikkeling, die er is in de samen-
werking met de vele verenigingen die zich bezig houden
met de Zaanse cultuur. Samen het hen zouden wij een on-
derdak willen hebben, teneinde daarin activiteiten te
kunnen ontplooien.
In 1986 bestaat de Vereniging 25 jaar. Door een in het
leven geroepen jubileumcommissie worden suggesties uit-
gewerkt. De voorzitter vroeg de leden ideeën aan te dra-
gen om aan het jubileum gestalte te geven.
Voorlopig zijn er geen wijzigingen in het formaat en de
vormgeving van ANNO te verwachten. Kennis en ervaring
van de vereniging Pal tegen Verval zal gebruikt worden
om ons op deze materie te beraden. Ook zullen we ons
door genoemde vereniging van advies laten dienen voor
het verspreiden van ANNO, want een poging, om dat via de
boekhandel te laten verlopen, is niet geslaagd.
De voorzitter bedankte tenslotte de redactiecommissie van
ANNO voor zijn grote inzet.
Alvorens over te gaan tot de rondvraag deed de voorzit-
ter nog een beroep op de leden tot ledenwerving. Naar
alle waarschijnlijkheid is het effectiever dat de wer-
ving vanuit de leden komt, dan wanneer het bestuur zich
ermee belast.
In de rondvraag deed mevrouw de Jong uit Graft/De Rijp
de suggestie om in het jubileumjaar een symposium te hou-
den met gelijkgestemde verenigingen. Mogelijk zou de Cul-
turele Raad Noord-Hoiland daarbij ingeschakeld kunnen
worden.
De heer Kok worstelt met opbergproblemen van ANNO. Het
bestuur zal zich beraden op de aanmaak van opbergmappen
(of anderszins), onder voorwaarde dat het formaat gelijk
blijft.
Mevrouw Duyvis te Zaandijk constateerde
dat de vereniging van Bewoners van de Gortershoek niet
genoemd werd bij de groepen waarmee overleg of samen-
werking is.
De voorzitter antwoordde dat voorzover sprake is van ge-
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meenschappelijke belangen, zoals het handhaven van histo-
rische bebouwing e.d. aan de Lagedijk en omstreken, de
Vereniging "Vrienden van het Zaanse Huis" ook graag samen-
werkt met de Bewonersvereniging.

NIEUWE LEDEN

Na het zakelijk gedeelte van de vergadering, dat maar
drie kwartier in beslag nam, was het woord, inclusief de
diavertoning, aan architect Schipper, die een uiteenzet-
ting gaf over de 17e eeuwse Hollandse huizen in Amerika.

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:
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RUBRIEK ZAANS SCHOON - FRANS MARS
Voortaan zullen boven deze rubriek de namen van beide
stichtingen staan.
De activiteiten van de Stichting "Frans Mars" - de door
"Zaans Schoon" opgerichte bouw- en exploitatiestichting -
liggen uiteraard zodanig in het verlengde van het werk van
"Zaans Schoon" dat het goed past, ze in dezelfde rubriek
onder te brengen. Voor het goede begrip zij er echter op
gewezen dat "Frans Mars" niet een soort onderafdeling van
"Zaans Schoon" is, maar een zelfstandig bestuurde stich-
ting, met een eigen budget.

Een onderwerp van zorg voor beide stichtingen is het be-
houd van de nog aanwezige historische houten pakhuizen,
die geen van alle als monument beschermd zijn. In de laat-
ste jaren zijn er vele door sloop verdwenen; slechts een
enkel exemplaar kon door overbrenging naar, of herbouw in
de Zaanse Schans bewaard blijven.
Zo zal ook het nog zeer gave 18e eeuwse pakhuis "De Wilde-
boer" op korte termijn van het fabrieksterrein van Verkade
moeten verdwijnen. De enige mogelijkheid tot behoud is o-

verplaatsing. Na onderzoek van de technische verplaatsings-
mogelijkheden en overleg met de gemeente over een nieuwe
plaats, heeft "Frans Mars" besloten binnen enkele maanden
de overplaatsing ter hand te nemen. Het zal een spectacu-
lair karwei worden, omdat het pakhuis in zijn geheel, o-
ver het water, naar de nieuwe plaats in de Dubbele Buurt
in Wormerveer gevaren zal worden. Daar zal het een onder-
dak bieden aan de beide stichtingen en mogelijk nog enkele
andere organisaties op cultureel-historisch terrein.
Hiermee zal niet alleen een fraai exemplaar van de oude
meer-vloeren pakhuizen behouden blijven maar zal ook een
bijdrage worden geleverd aan het herstel van de Wormer-
veerse Dubbele Buurt.
Als bijzonderheid valt nog te vermelden dat "De Wildeboer"
vrijwel op dezelfde plaats komt te staan als het pakhuis
dat oorspronkelijk in de Dubbele Buurt stond maar door
brand verloren ging.

D. van Leeuwen
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DE 'MARIA CATHARINA'
HET BIJZONDERE VERHAAL VAN EEN ZAANSE DRIEMAST-BARK
DEEL III - SLOT
In het vorige nummer van ANNO zagen wij hoe de "Maria
Catharina", in 1872 aangekocht door de Zaanse houthande-
laren J. Dekker Jz. en H. Symonsz., is thuisgevaren met
een lading hout uit de Finse golf. De jonge Albert Honig,
zaakgelastigde van de Zaanse houtkopers in Finland, heeft
het houtbedrij f grondig leren kennen. Zo zelfs, dat J.
Dekker Jz. voldoende vertrouwen in hem heeft om samen
een handel in balken en buitenlands gezaagd hout op te
zetten. Albert verzorgt in Finland de aankoop en de ver-
scheping, terwijl Dekker de verkoop in Nederland voor
zijn rekening neemt. In 1872 wordt voor het transport
het 754 ton metende driemast-barkschip "Maria Catharina"
aangekocht en in 1880 de iets kleinere "Jacob Roggeveen".
Na de periode van grote economische opbloei wordt in de
jaren '70 een kentering merkbaar. Ook het animo om hout
te kopen wordt steeds geringer. Dit heeft zijn weerslag
op de inkomsten van de houtzagerijen en -handel en de
winsten vertonen na 1881 een scherp dalende lijn.
De economische teruggang beïnvloedt ook de financiële
positie van J. Dekker Jz. en zijn compagnons. En daarmee,
zij het indirect, ook de staat van onderhoud van de
"Maria Catharina". Het schip is, tien jaar na aankoop,
niet meer in optimale conditie, zoals we later zullen
vernemen....

April 1882.
De "Maria Catharina" is opnieuw uitgevaren naar de Oost-
zee om een lading hout in te nemen en heeft koers gezet
naar de Finse golf. Ook de "Dacob Roggeveen" bevindt
zich in de Oostzeewateren. Het weer is slecht. Kapitein
H. de Vries Lentsch, die als tweede stuurman onder de
vorige gezagvoerder Sluisman heeft gevaren, is op zijn
hoede. Regen en mist, harde wind en verraderlijke stro-
ming baren hem grote zorgen. Er zijn berichten van sche-
pen in nood. De "Maria Catharina" passeert in het Ska-
gerrak een aan de grond gelopen schip, bij Gotenburg
en Elseneur zitten schepen op het strand en hebben sleep-
boothulp gevraagd. Vanuit de Sont worden noodsignalen
uitgezonden. De lucht trekt dicht tot een beklemmend
dikke mist.
Nog lijkt het goed te gaan, maar dan klinkt plotseling
een hevig gekraak. Paniek aan boord, geroep aan dek, ver-
warring en ontsteltenis. Met groot geweld dreunt de "Ma-
ria Catharina" op de rotsen. Maar dat kan toch niet, er
moet nog water genoeg onder de kiel staan. Wat kan er
gebeurd zijn? Een snelle inspectie maakt duidelijk dat
het onderwaterschip zwaar gehavend is; het water stroomt
de ruimen binnen en richt grote ravage aan.

"Hooggeachte Patroon'. "
Zo begint op 9 april 1882 x) kapitein de Vries Lentsch
zijn brief aan 0. Dekker 3z. te Westzaan. "Hooggachte
Patroon! Gisteren, maandagavond ten 7 uur is het schip
op de klip gekomen". Onthutst meldt de kapitein dat de
kiel van voor tot achter totaal weggeslagen is. Twee
grote gaten zijn dwars door kiel en huid gestoten. Met
man en macht wordt geprobeerd het schip provisorisch te
dichten om het drijvende te houden.
De Vries Lentsch schildert uitvoerig de omstandigheden
die tot de ramp hebben geleid. Het zijn mist en sterke
stroming die de "Maria" noodlottig zijn geworden: "Vol-
gens ons bestek (waren wij) nog 3? Duitse mijl van de
wal en volgens de koers welke wij stuurden bij de wind
konden wij nog 6 mijl loopen. Maar tot mijn innig leed-
wezen moet ik UEdele melden dat dit treurig ongeluk mij
ten deel is gevallen met regenachtig weder en aanhou-
dend dik van mist. Het schip zit niet verder van land,
Patroon, als het huis van den heer E. Dekker van U af-
staat en wij konden geen land zien! (...) Het schip zit
hier zeer gevaarlijk en heeft alle kans om met een
westelijke wind uit elkander te slaan en wat wordt er
dan van de inventaris?"

Er is om sleepboothulp gevraagd om de "Maria Catharina"
vlot te trekken. De Vries Lentsch vraagt zijn patroon
om instructies. Deschade moet getaxeerd worden. Later
lezen we dat De Vries Lentsch zich zorgen maakt over de
betrouwbaarheid van de te verrichten taxatie. Zullen de
reparatiekoste n niet opgeschroefd worden? En als er dan
nog "doksonkosten, ballast en wat er nog meer aan ver-
bonden is" bijkomen, kon het wel eens zo'n hoog bedrag
worden dat het misschien beter is om te proberen het
schip van de hand te doen.

Korte tijd later ziet de sleepboot kans om langszij te
komen en brengt een stoompomp aan boord van de "Maria".
Het duikersrapport meldt dat "de kiel zeer beschadigd
is en de looze kiel geheel weg, het koper verschrikke-
lijk gehavend. Vele gaten zijn gestopt met werk en mat-
ten. Men is begonnen de ballast overboord te gooien.
De scheepsvlet is totaal verbrijzeld."

jBlMUR

SCHEEPS- & A V A R I J A G E N T E N .
Elieaor .

Het bericht van de averij bereikt ook kapitein Sluisman,
de vroegere gezagvoerder van de "Maria Catharina" en nu
kapitein op de "3acob Roggeveen". Hij telegrafeert ij-
lings het kantoor van H. Symonsz. te Zaandam: "Raad
een verkoop Maria Catharina tegen elke prijs. Beter dan



optimmeren. Sluisman". 3. Dekker 3z. seint dit bericht
direct over naar de onfortuinlijke "Maria Catharina".
Op 23 april 1882 meldt De Vries Lentsch dat de "Maria"
vlot getrokken en naar de rede van Warberg is gesleept
om het beter te kunnen stoppen. Hij ergert zich aan de
duikers die geheimzinnig doen over de schade aan het
schip. Wellicht denken zij het schip te taxeren zonder
in het dok geweest te zijn, maar dat doe ik niet."
Voor het zover zou zijn beleeft De Vries Lentsch nog
vele benauwde ogenblikken. "Nadat het schip vlot gekomen
was raakte de stoompomp stuk en dachten wij met schip
en al naar de diepte te gaan (...) Het is merkwaardig
om te zien aan dek hoe alles is ontzet en van elkander
is geweken." De bemanning is afgemonsterd. De kapitein
bli jf t alleen achter met een lichtmatroos en overziet
zijn treurige situatie: "Wanneer het zijn mocht dat het
schip wordt verkocht, heb ik geen ander weder." Toch
belooft hij een eventuele verkoop nauwkeurig en plichts-
getrouw volgens de instructies van zijn patroon te zul-
len regelen.

Aangedaan is ook Sluisman. Na zijn telegram aan Symonsz.
schrijft hij "een wijnig van de schrik bekomen zijnde"
een uitvoerige brief aan Dekker. Uit de harde wind die
ook hij op de "Roggeveen" heeft ondervonden leidt hij
af dat de ongelukkige "Maria Catharina" zeer moet heb-
ben geleden. Hij adviseert Dekker nogmaals het schip on-
verwijld te verkopen en er niet aan te timmeren. Dekker
weet toch "dat zijn zaadhout verrot is, dat zijn kimme
nodig vernieuwd moeten worden, dat zi jn voorslemphout
vergaan is en nog meer." Het eind is zoek als je be-
gint met repareren en slopen en het gevaar is groot "op
Elseneur in handen van rovers te vervallen." Stel dat
het schip zoals het daar ligt nog f 5.000,-- opbrengt,
dan kan er nog wel f 15.000,-- bijkomen voordat het weer
in goede staat is en dan heb je nog steeds een oud schip.
Sluisman heeft nog een bark op het strand zien zitten,
ook bij Warberg, en een schoener zonder masten. "Als
ik een verslag naar waarheid van deze uitreis zou maken
zou dat UEdele niet meevallen."
Sluisman heeft gelijk. De schade aan de "Maria" is
groot. Het kantoor William Bille & Co., Makelaars,
Scheeps-, Averij- & Assurantie-agente n en Kooplieden te
Elseneur, hebben een taxatie rapport doen opmaken. Op
11 mei is de vertaling in het Nederlands van "de be-
schrijving der schade, mede begrooting der reparatie
van het barkschip Maria Catharina" gereed. "De faste
kiel is geheel vermorzeld en weggestoot tussen de
groote en bezaanmast en overigens vermorzeld op ver-
schillende plaatsen naar voren ( . . . ) Onderdeel der voor-
steven vermorzeld en de looze kiel vier duim dik verlo-
ren van voor naar achter." Zowel aan stuur- als aan bak-
boordzijde is de kielplank weggeslagen. Het schip moet
gekalefaat van kiel naar l i j fhout , de oude metalen huid
afgenomen en vernieuwd, enzovoort, enzovoort.
De begroting komt uit op 17.A-27 Deense Kronen. Wanneer
bezuinigd wordt (geen eiken maar grenen planken, metaal-
huid weglaten, kielhalen in plaats van diephelling) kan
de prijs tot DKr . 11.840 worden teruggebracht. Als dan
ook nog de bestaande koperhuid wordt verkocht zakt de
prijs tot DKr . 8.340. Aan de reder van het schip wordt
verzekerd dat de "Maria", ook wanneer met goedkopere
materialen wordt gerepareerd "gelijk sterk" zal zijn als
vroeger en dat bij de reparatie alle mogelijke zorgvul-
digheid zal worden betracht om de kosten zo beperkt moge-
lijk te houden.

0. Dekker neemt de raad van zijn kapiteins ter harte.
Op 16 mei krijgt hij van Bille & Co. de bevestiging dat
de "Maria Catharina" openbaar geveild zal worden. De
verkoping is aangekondigd in de plaatselijke kranten en
in grotere plaatsen als Gotenburg, Elseneur en Kopen-
hagen. Twee belangstellenden vragen of het schip "uit
de hand" verkocht kan worden maar willen geen prijs noe-
men. Bille vraagt nadere instructies; wil Dekker de
"Maria" tegen elke prijs verkopen of kan hij een bodem-
prijs opgeven?
Het is de bedoeling de proviand, nieuw touwwerk en wat
verder in aanmerking komt van de inventaris, apart te
verkopen op het tolkantoor. Dat zal naar het oordeel

van De Vries Lentsch de waarde van het schip niet merk-
baar verminderen. Hij moet zich zeer eenzaam voelen,
op het zwaar gehavende, bijna verlaten schip, daar op
de rede van Warberg. Hij laat zijn hooggeachte patroon
weten dat deze elke dag een brief van hem kan verwach-
ten. Drie keer per dag staat hij met de lichtmatroos
een uur aan de pompen om het schip boven water te houden.
In de volgende dagen komen er drie vreemde kapiteins
aan boord om het schip te bezichtigen. Tot een koop zal
het niet komen.
Op 20 mei vraagt Bille alsnog een uiterste prijs op te
geven waarvoor de "Maria" van de hand mag worden gedaan.
Er is belangstelling getoond door enkele Noorse en
Zweedse relaties. Kan Dekker ook toestemming geven voor
directe afhandeling van een eventuele koop (de hoogste
bieder krijgt het schip) en kan de veiling worden opge-
heven als de prijs niet wordt gehaald?
Op Dekkers instructies bereidt Bille de veiling verder
voor, tenslotte met succes. Op 2 juni 1882 wordt de
"Maria Catharina" verkocht voor DKr. 13.970, inclusief
enkele boeken, het sextant, de barometer, 2 kompassen,
2 kijkers, een klok, 3 kaarten, de chronometer en de
nieuwe Hollandse vlag. Enkele andere onderdelen, waar-
onder de naamstander, een aantal vlaggen en het nieuwe
touwwerk, blijven buiten de koop. Deze kunnen op aan-
wijzing van Dekker ofwel "per schee psge Ie ge nhe id" worden
verzonden of door de "Oacob Roggeveen" worden afgehaald.
"Voorts", schrijft De Vries Lentsch, nu kapitein zonder
schip, "is mijn vriendelijk verzoek tot u gericht of ik
na de verkoop der provizie te huis kan reizen of dat
UEdele begeert dat ik hier zal blijven tot alles afge-
lopen is." In dat geval moet Bille worden gemachtigd om
de zaken af te handelen.
Het is aannemelijk dat Dekker zijn onfortuinlijke kapi-
tein toestemming heeft gegeven naar huis terug te keren.
Op 12 juni immers neemt kapitein Sluisman uit handen
van Bille in ontvangst: 3 stuks vlaggen, lf rol zeil-
doek, l pak zeilgaren, l pakje pink leer, 14 stuks di-
verse ende touwwerk en l rol zeekaarten, waaruit we mo-
gen afleiden dat dit deel van de inventaris niet "per
schee psge Ie ge nhe id" is afgezonden maar door de "Oacob
Roggeveen" afgehaald.

Het bericht van het ongeluk met de "Maria Catharina"
heeft ook diepe indruk gemaakt op Albert Honig, die zo-
vele ladingen hout met het schip van Einland naar zi jn
patroons in de Zaan heeft verscheept. Het lot van de
"Maria" blijkt hem zeer ter harte te gaan. Als korte
tijd later zijn dochte/r wordt geboren geeft hij daar
uiting aan en noemt het kind Maria Catharina.
Ook het thuisfront aan de Zaan leeft sterk mee. Als een
der werknemers van H. Symonsz. te Zaandam op zijn beurt
een dochter kr i jg t , heet ook dit kind Maria Catharina.
Dit meisje, dat later de moeder van de Zaanse kunste-
naar Frans Mars zal worden, noemt ook haar dochtertje
Maria Catharina.



En er is nog een tastbare herinnering aan deze Zaanse
driemastbark. Jarenlang stond op de houtloodsen van U.
Dekker Oz. te Westzaan een windwijzer, voorstellende de
"Maria Catharina". Toen het bedrijf naar Zaandam werd
verplaatst heeft de heer E. Dekker deze windwijzer ten
geschenke gegeven aan een bevriende relatie in Bloemen-
daal . Deze plaatste het kleinood op de nok van zijn huis.
Tot op de dag van vandaag prijkt daar de "Maria Catha-
rina" in haar vroegere glorie J

Lit.: Honderd Daren Dekkers Hout, jubileumuitgave, 1955.

*) De hierbij afgedrukte brief maakt melding van het
ongeluk op 8 april 1882. In een andere brief aan
J. Dekker Jz. spreekt De Vries Lentsch over "het on-
geluk dat ons den 20 dezer" is overkomen. Een ver-
klaring voor het verschil in datum ontbreekt,

M. van Leeuwen

BOUWKUNDIG ALFABET
Deze rubriek behelst een alfabetische opsomming van uit
drukkinaen, werkwijzen en gebruiken, materialen en ge-
reedschappen, zoals deze in en om de Zaanse bouwactivi-

werden aebruikt.

In de tekening van de metselverbanden, geplaatst in het
september-nummer, is een fout geslopen. We drukken de ver-
beterde tekening hierbij nogmaals af.
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M I K . Gaffelvormige stutbalk bij hooibergen en hooivakken
in boerderijen.
MODEE. In het begin van de 16e eeuw werd het bouwen aan
de hand van een model gebruikelijk. Deze maquettes
(schaalmodel) werden gemaakt van hout zowel als van steen.
Ze werden eerst "patroon" genoemd, welk woord ook voor de
ontwerptekeningen werd gebruikt. Naast het model, dat ook
diende om een ontwerp aan de bouwheer te verkopen, werden
ook tekeningen van de plattegrond gemaakt. Zo werd de
Eutherse kerk in de Vinkenstraat te Zaandam gebouwd door
een Amsterdamse baas: Matti js van der Wulsten, volgens
het gemaakte "model en besteck" (Aanbesteding 4.3.1699).

MOOK. Bruin veen, ook derrie genoemd.
M ü R T E E . Zie METSEESPECIE.
HOUD. Bak in een schoorsteen om roet op te vangen (ook
in Broek in Water land) .
M U I Z E T A N D . Tandvormige of trapsgewijze uitmetseling ter
versiering of om een waterdichte aansluiting te maken.
MUURPEAAT. Ook plating genoemd. Balk op zijn plat gelegd
op de voetingmuur waarop (in de Zaanstreek) de vloerrig-
gels worden gelegd.
MUURSTI3E. Tegen of in de muur geplaatste vertikale hou-
ten balk, als deel van een gebintconstructie .

N A A I E N . Het tussen de skeletstijlen tegen elkaar spijke-
ren van de planken van een getrapte weeg. Daartoe werden
de spijkers door voorgeboorde gaten geslagen (van buiten
naar binnen) en aan de binnenzijde omgeslagen (zie: KEER-
HOUDEN).
Soms werd een pikdraad tussen de planken aangebracht voor
een (tocht-)dichte aansluiting. HS. bestek 1746, art. 18:
"... de naaijspijkers een voet van malkander of na de
eijs van de vak (k )en . "
NAGELHOUT. Glad hout , d . w . z . zonder warren of kwasten.
Hiervan werden ( toog-)nagels of pennen gekloofd voor hout-
verbindingen bi j bouwonderdelen (gebinten, koz i jnen) en
schepen.
N E S T E ( N ) . Het maken van een inkeping in een balk of spant
om een andere balk of gording in aan te brengen.
NEUT. Natuurstenen onderstuk van een houten deurkozijn-
stijl. Wordt aangebracht om te voorkomen dat deze stijlen
voortdurend met vocht in aanraking komen.
NEG. Ook Negge. Dagkant van een vensteropening.
NIS. Terugliggend vlak van verschillende vorm, uitgespaard
in een m u u r . Zie: BEINDNIS.
NOK. Bovenste deel van een d a k , waar twee d a k v l a k k e n of
-schilden bij e lkaar komen.
NOTWEG. Een privéweg of -pad, waarvan wegens gewoonterecht
of erfdienstbaarheid door derden gebruikt gemaakt wordt .
Het toepassen hiervan heet "notten".

OEIE DE BOEUF. Kleine ronde of ellipsvormige lichtope-
ning. Vooral sinds de renaissance in gebruik op plaatsen
waar weinig plaats is voor een normale vensteropening of
op onbelangrijke plaatsen, zoals zolders en vlieringen.
Zowel in stenen gevels met een natuurstenen omranding
als in houten (top-)gevels.
ONDERKOOI. Slaapruimte (voor kinderen) onder een hoge bed-
stede. Zie: HOE. Ook KOOI genoemd.
ONDERSLAG. Houten balk waar de vloerriggels of -balken op-
gelegd worden. Ook: DOORSLAG.
ONGEWASSEN. Kromgewassen of kromgegroeid. Zie bij KROM-
HOUT en KROMMER. HS. bestek 1634 van een watermolen: "..
.. Die armen vant voorsz. wiel sullen wesen ... van goet
omgewassen ei jkenhout ."
OPDIGGEEEN. Opknappen. "Hij zei dat ouwe huijs wat opdig-
ge Ie n."
OPKAMER. Kamertje boven de kelder, meestal verhoogd lig-
gend ten opzichte van de huisvloer en als slaapvertrekje
(met bedstede) in gebruik.
OPGEVEET3E. Gevelsteen met opschrift. (Aangetroffen in de
notulen van de vroedschapvergadering van Broek in Water-
land van 1656).
OPLEGGER. Een soort kuier (scharnier) , bestaande uit twee
platte, aan de kanten iets uitgebogen plaatjes met spij-
kergaten er in. Er waren 3, 4 en 5-gaats opleggers. HS.
bestek Wormerveer, 19e eeuw: "... In iedere kast een deur-
tje van 17-duims vurenhout met twee klampen, af te hangen
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aan 2 ligte 5-gaats opleggers."
OPLOPEN. Met de hand (na-)schaven.
OPSTEK. Het gedeelte van de skeletstijlen van een huis tus-
sen de gebintbalk en het wurmt. Elders ook genoemd: opste-
king.
OPSTRQVEN. Stukwaaien (stroven) van een rieten dak.
OPZETTER. 1. Een vertikaal aangebrachte balk om iets te
verhogen. 2. Betonnen bovenstuk op een houten heipaal.
ORE. Erf.
OVERLEGGER. Overkragende balk, waardoor de verdieping of
zolder breder is dan het huis zelf.
OVERSTEK. Een overstekend gedeelte van een constructie.
OVERVRI3NEN. Vrijnen. Bestek steenhouwerswerk (Zaanl. Oud-
heidkamer), 1781: "Al het hardsteen moet geschuurd en net-
jes overgevrijnt worden en niet minder als negen vrijn-
slagen in een duijm."

OZENDROP. Afwatering van het dak van een huis zonder go-
ten. Er moest altijd een ruimte tussen huizen blijven op-
dat het lekwater niet op buurmans terrein kon vallen. In
de meeste keuren, o.a. van Wormer (16̂ 7) moest men 6 duim
binnen zijn erfgrens bouwen; er ontstond dan een tussen-
ruimte van l voet. Ook gelezen: hozendrop en osendroop.
OZING. De benedenrand van een dak. Ook: oos of oosem.
OZINGPLANK. De plank langs de ozing ofwel de afsluiting
tussen de gevel en het dak.

PAANDERBOOG. Boog in de vorm van een halve ellips of
korfboog met een horizontale middellijn. Afkomstig van
"Anse de panier" ofwel de vorm van een gebogen handvat
of hengsel van een mand of korf.
PAARDEPOOT. Een zwarte springkwast met vertakkingen in
met name eikehout.
PALISSADE. Paalwerk of omheining van in de grond geplaat-
ste palen of planken ter beschutting of verdediging. Zie
ook: RAETER.

PALMET. Op palmbladen gelijkende versieringen in hout,
steen of stucwerk.
PANLAT. De horizontale latten op een dak waar de dakpan-
nen met een nokje aanhangen. Bij rieten daken spreken we
van rietlatten. Daktengels zijn de verticale latten over
(de naden van) het dakbeschot
PANNENBIER. Tractatie van de bouwer aan de werklieden als
het huis (gebouw) onder de pannen is. Zie ook: MEIBOOM.
PANNENROOSTER. Houten hekwerk dat op het pannendak wordt
gelegd om het afwaaien van de pannen te voorkomen.
PAPAGAAIBEK . Vorm van een aangeschaafd profiel aan een
plank (vensterbank) of raamstijl. Bestek 1780 (Westzaan)
"... alle deze Ramen te maken ... met een Papagaays Bek
en dubbele sponning."
PAPIERMACHÉ: In water geweekt papier dat met toevoeging
van een bindmiddel (lijm) in vormen geperst kan worden.
De gedroogde reliëfs werden vaak beschilderd.
PARELLI3ST. Ornamentrand; bestaat uit kleine, naast el-
kaar geplaatste bolletjes die tezamen een snoer vormen.
Vooral gebruikt in de plastische decoraties van de Lode-
wijk XVI-stijl en het vroege Empire.
PARING. Bepaalde wijze van merken van (houten) construc-
tiedelen die bij elkaar horen.
PATERNOSTERWERK. Een PARELLIJST, maar dan in stucwerk.
HS bestek stucadoorswerk Rechthuis Westzaan (1780):
"Het Voorhuis zal moeten worden netjes gestucadoort, het
plafon met een platte band en getrokken Lijst, van binnen
voorzien met paternosterwerk...".
PEGGEPQELTJE. Raampje van een tuinhuis (weinig gebruike-
lijk, wellicht afkomstig vanuit kindertaal?).
PEGHOUT. Houten spaan waarmee het mes of de beitel in
een schaaf vastgezet wordt. Ook Pleghout, Plug of Keg.
PENAKEL. Pinakel. (Nok)versiering op het dak of van een
balustrade.
PENANT. Gemetselde funderingskolom onder de houten gevels
en balklagen. Andere namen: pinant, pilaer, poer, stiep.
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PEN EN GAT. De manier om twee houten onderdelen van een
constructie aan elkaar te verbinden. In het ene steekt
men een gat, aan het andere wordt een pen gelaten. Zo
werden (worden) gebinten, kozijnen, ramen en deuren in
elkaar gezet. De verbinding wordt verankerd (getoogd)
door het inslaan van (droge) toognagels. Door de gaten
daarvoor niet precies tegenover elkaar te boren, zorgen
de toognagels ervoor dat de verbinding in elkaar wordt
getrokken.
PERKLIJST. Bij stucadoorswerk de lijst die een plafond-
veld omsluit. HS bestek Rechthuis Westzaan (1780): "de
Trappen ... zullen insgelijks als het Voorhuis moeten
worden geplafonneert met een platte band en perklijst..".
PERKOENPAAL. Eiken beslagen of ronde palen van bepaalde
afmetingen voor o.a. beschoeiingen; lengte 1,60 m.
PEULUHOUT. Peluwhout. Deze werden op de gemetselde pe-
nanten gelegd en daarop kwamen de muurplaten of de onder-
slagbalken te liggen. HS bestek Spinhuis Assendelft
(166A-): ".. eecken peuluhouten van 2 duym dick van Deven-
ter hout...". Ook Peulhout genoemd.
PIETERMAN. Los halfrond latje, zoals voorkomt bij een
roedekruising. Zie bij ROEDE.
PIOEKAST. 1. Klerenkast (weinig gebruikelijk). 2. een
groep huizen in Wormerveer.
PI3NAPPEL. Denne-appel of -kegel. Versieringselement dat
vaak werd gesneden en toegepast op/aan Zaanse gevels, o.
a. Zuiderkerkstraat, Koog aan de Zaan. Later ook van
gietijzer en dan aan hekken verwerkt, zoals bij de Doops-
gezinde Vermaning in Zaandam (184-2 aangebracht). Het is
een zeer oud ornament dat ook al bij de Romeinen werd
toegepast.
PIJP. Buitendaks gedeelte van het rookkanaal.
PI3PAARDE. Lichtgrijze, vettige kleisoort. In de schilder-
kunst gebruikt bij het prepareren van de schilder(onder)
grond; sinds de 16e eeuw in witte en sinds de 18e eeuw in
gekleurde pastels. Het is witbakkend en wordt daardoor ook

gebruikt in de ceramische industrie.
PI3PHOUT. Algemene naam voor eikehouten stamgedeelten van
10 voet lengte.
PI3PHOUTSBLAD. Bladen of planken, gekloofd uit pijphout.
PIK. 1. Schuurtje voor de berging van brandstoffen, vroe-
ger ook als keukentje of kombof gebruikt (3isp). Ook een
aan het huis uitgebouwde stookplaats. 2. Pek.
PIKHOK. Stookplaats waar pek werd verwarmd door timmer-
lieden en scheepsbouwers.
PIKKEN. Het neerlopen van roetwater uit de schoorsteen
(ie re n).
PINAKEL. Zie PENAKEL.
PLAA(T;S. Boerderij + land.
PLANK. Algemeen gebruikte naam voor een deel en meestal
(vanouds) voor eikehout.

PUIBALk (l 1750)
' RDOI BALK)

l isso.

Bestuur en redactie wensen u

prettige Kerstdagen en

een voorspoedig 1985 !



Lagedijk 52/54 vóór restauratie Oud-katholieke kerk, Krommenie

RESTAURATIENIEUWS
In voorbereiding zijnde plannen:
Zaandam: Zuiddijk l, Ned. Hervormde Kerk; Oostzijde 242;
Westzijde 185; Hogendijk 13-15; Stationsstraat 6; Zuid-
dijk 119.
Koog aan de Zaan: Kerkstraat 12, Ned. Hervormde Kerk;
Lagedijk 34, Doopsgezinde Vermaning.
Zaandijk: Lagedijk 13; Lagedijk 104; Lagedijk 28, molen.
Wormerveer: Zaanweg 57, Doopsgezinde Vermaning; Noord-
einde 14, Ned. Hervormde Kerk.
Krommenie: Noorderhoofdstraat 131,Oud Katholieke Kerk,
Krommeniedijk 182, Ned. Hervormde Kerk, orgel.
Westzaan: v/h Overtoom 56; 3.3. Allanstraat 119-121;
J.3. Allanstraat 375-377; Guisweg, molen.

In uitvoering zijnde restauraties en verbouwingen:
Zaandam: Oostzijde 202-204; Westzijde 352; Oostzijde 221;
Westzijde 204-210.
Koog aan de Zaan: Lagedijk 52-54; Hoogstraat 6-8.
Zaandijk: Lagedijk 80.
Krommenie: Noorderhoofdstraat 45; Noorderhoofdstraat 79;
Zuiderhoofdstraat 93; Kerkplein 8.
Westzaan: 3.3. Allanstraat 382.

Gereedgekomen werken:
Zaandam: Zuiddijk l, Ned. Hervormde Kerk; Oostzijde 220.
Krommenie: Zuiderhoofdstraat 115.
Assendelft: Dorpsstraat 151-153.

Gesloopt;
Koog aan de Zaan: Zuideinde 86-88.

Naast dit overzicht wordt uw aandacht gevestigd op de vol-
gende punten:
a. De inkomstenbelasting-aftrek.
Voor eigenaren van monumentenpanden zijn, met toepassing
van een drempel, de onderhoudskosten van het pand aftrek-
baar voor de inkomstenbelasting. Om er achter te komen
hoe voor u één en ander zal uitpakken, kunt u contact op-
nemen met de Inspectie der Directe Belastingen te Zeist.
Deze inspectie zal dan, in overleg met de plaatselijke
inspectie, bepalen welk deel van de onderhoudskosten voor
u aftrekbaar zijn. Deze regeling is opgesteld om meer uni-

formiteit in de beoordeling te krijgen.
b. Het? subsidie.
Het is de bedoeling dat met ingang van l januari 1985 zal
worden gestart met een nieuw financieringssysteem. Hier-
voor zal een aantal bestaande subsidieregelingen worden
samengebundeld. Deze subsidies, die voorheen op basis
van planbeoordeling afzonderlijk werden verstrekt, worden
dan volgens een bepaalde sleutel verdeeld over de gemeen-
ten. ""
Deze geldstroom (doeluitkering) moet door de gemeenten
worden ondergebracht in een stadsvernieuwingsfonds, waar-
uit dan de subsidies zullen worden verstrekt.
Hoe dit voor de gemeente Zaanstad zal uitpakken is
momenteel nog niet bekend. Daarover zal een volgende
keer nader worden bericht.
Mocht u intussen over één en ander iets te vragen
hebben, dan kunt u natuurlijk altijd opbellen naar

C.H.Smit, Dienst Stadsontwikkeling, Openbare Werken,
sectie Monumentenzorg, telefoon 075 - 12 30 03.

UW KOP13 VOOR HL"T MAART-NUMMER ZILN WI3 GRAAG VOOR l
fLBRUARI TEGEMOET.
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