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JOEP VAN HOUTS, kennismaking met een Zaanse houtsnijder
Het is ontegenzeglijk het domein van iemand die met hout
weet om te gaan, het huis van Joep van Houts in Haaldersbroek. Ornamenten en andere objecten van velerlei vorm
getuigen van een duidelijke voorkeur voor dit veelzijdig
materiaal.
Of het in de familie zat? Ja, zeker wel, zij het niet
consequent van vader op zoon vererfd: "Mijn overgrootvader was meubelmaker, mijn vader deed niets met hout,
in tegenstelling tot vele andere familieleden van zijn
generatie. Ik zelf heb min of meer bij toeval mijn voorliefde voor hout ontdekt, bij klussen in en om het huis
in Wormer. Mijn belangstelling was toen nog wat ongericht. Ik ging als timmerman in de bouw werken en leerde zo wat van het vak kennen; nieuwbouw, renovaties, met
name burgerwerk. Nee, nog niet in de restauratie. Dat
kwam pas later.
Dat heef t^ zo 'n jaar of vier geduurd. Allengs wilde ik meer
en ging één dag per week naar de Vrije Academie in Den
Haag. De andere vier dagen bleef ik bij mijn werkgever.
Ik richtte me op de Academie met name op tekenen en boetseren. Later maakte ik kennis met de Opleiding Restauratoren, die l keer per twee jaar een tiental leerlingen
kon plaatsen. 3e moet deze opleiding zien als een project van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, die tot doel heeft belangstelling en vakmanschap met betrekking tot oude ambachten te stimuleren.
In 1979 deed ik mijn eerste poging om tot deze opleiding
te worden toegelaten. Er waren toen ongeveer 600 kandidaten! Ik hoorde bij de laatste 40 maar haalde de toelating toch niet.

Inmiddels was mijn belangstelling steeds sterker op het
restauratiewerk toegespitst en wilde ik mijn theoretische
en praktische kennis verdiepen. Ik wist van het bestaan
van het restauratie-atelier Uylenburg, waar Hans 't Mannetje de toon aangaf. Er waren daar echter geen vacatures. Kom over een jaar maar eens terug, heette het. Maar
ik had geluk: enige tijd later was er op het atelier behoefte aan een houtsnijder en ik werd aangenomen, ondanks
mijn toen nog geringe ervaring. In het atelier waren 7
ambachten onder één dak ondergebracht: er werkte een koperslager, steenhouwers, twee stucadoors, een modelmaker
en een meubelmaker, beeldhouwers en houtsnijders. Ik heb

hier enorm veel geleerd van de houtsnijder Cees van Soestbergen.
Er was een goed contact met de Rijksdienst voor de Monu-

mentenzorg en met de Rijksgebouwendienst. We werkten voor
verschillende grote restauratieprojecten, waaronder het
Binnenhof en Huis ten Bosch. Ik kreeg bovendien de gelegenheid om ruim 3 maanden stage te lopen in Venetië. Het
European Centre for Training Craftsmen in the Conservation of the Architectural Heritage biedt elk jaar zo'n
30 tot 35 Europese studenten de gelegenheid om enkele
maanden stage te lopen in belangrijke cultuurcentra. In
vrijwel elke stage worden leerlingen van Uylenburg geplaatst en deze keer was ik de gelukkige. Onder deskundi-

ge leiding werd zowel onze theoretische kennis als onze
praktijkervaring uitgebreid. Ik werkte in Venetië onder
meer anderhalve maand aan binnenhuis-restauratieprojecten.
Het was een boeiende tijd.
Het ging Uylenburg echter minder voor de wind. De commerciële basis werd smaller en pogingen om het atelier tot
een school om te vormen, mislukten. Ik begon plannen te
maken om voor mezelf te beginnen.

Tot mijn verrassing echter bleek in dezelfde periode dat
de Opleiding Restauratoren weer studenden wilde aantrekken, m . n . in de sector meubelmakerij en interieurrestauraties in hout. Ik meldde me opnieuw aan en kwam deze
keer - inmiddels met meer ervaring gewapend - wel door de
selectie heen. Ik gaf aan, de opleiding met name te willen gebruiken voor het in alle rust testen en uitbreiden
van mijn bekwaamheden. In een commercieel bedrijf is d a a r ,
begrijpelijk, te weinig gelegenheid voor. De plannen voor
het eigen bedrijf gingen voorlopig in de ijskast.
Via de opleiding was ik opnieuw in staat mijn steentje
bij te dragen aan enkele grote restauratieprojecten. In
Huize Doorn, enige tijd de verblijfplaats van Keizer Wilhelm, werkte ik aan de restauratie van meubilair. Daarna
volgde onder meer het interieur van de Noorderkerk in
Hoorn (preekstoel en wandbetimmeringen). In Het Loo restaureerde ik een omvangrijke, neo-gotische stoel. Hoewel
ik het eerlijk gezegd geen fraai meubelstuk vond ,-slaagde
de restauratie wonderwel.
Na deze periode besloot ik dan toch dat eigen bedrijf te
beginnen, hier "thuis" in de Zaanstreek, waar hout vanouds
een belangrijk element in de bouwkunst vormt. Wat je hier

ziet liggen (wijst op een van de vele houten ornamenten)
is een deel van de plafondversiering van het door brand
jaren geleden aangetaste huis Lagedijk 52 te Koog aan de
Zaan. En dit is de voordeur van datzelfde huis. Op de versiering aan de bovenkant zie je de symbolen van de goden
Neptunus (drietand), Pollux (staf met slangen en vleugels)
en Mercurius (geldbuidel). Nu is het weer een fraai geheel maar je had het moeten zien! Op dit moment ben ik
bezig met de restauratie van het lofwerk voor de gevels.
De makelaar op de volgende foto staat op de nok van het
Weeshuis, hier verderop in Haaldersbroek. Hij is met de hand
gestoken."
Joep van Houts praat met verstand van zaken. Niet alleen
over houtsoorten, hun eigenschappen en kwaliteiten, maar
evenzeer over vormgeving, stijlen en detaillering. Een
vakman die even enthousiast als kritisch is waar het om
restauraties gaat.
In een volgend nummer hopen we wat meer op de vak-technische aspecten van zijn werk in te gaan.
M. van Leeuwen

Snijraam met twee gekruiste pijlen

Kurketrekker-makelaar

'DE JONGE PRINS'— geschiedenis van een herberg
DEEL 2
In het vorige nummer van ANNO volgden we de geschiedenis
van "De Jonge Prins" te Wormerveer tot in het begin van
de 18e eeuw. Het betreft hier een bewerkte samenvatting
van "De geschiedenis van een herberg", van de hand van
S.H. Hoogterp, kol. Klu, b.d. , gepubliceerd in "Nederlandse Historiën" no. 5 en 6, 18e jaargang, 1984.

De 18e eeuw luidt een geheel nieuwe periode in in het
bestaan van de oude herberg. De Zaanstreek kampt met ernstig verval. In Zaandam worden 112 houtzaagmolens afgebroken en moeten 36 scheepswerven sluiten. Ook de industrieën van Krommenie en Wormer storten grotendeels inéén.
In Wormerveer (en ook het naburige Zaandijk en Koog) gaan
de zaken echter nog goed. De oliemolens draaien dag en
nacht en er komen zelfs 2 papiermolens bij. Er is een levendige handel in kaas, er wordt op grote schaal potas
geïmporteerd voor de zeepziederijen. Daarnaast komt er
handel in specerijen, cacao, blauwsel e.d.. Er komen

434

molens voor het malen van pruikenpoeder, voor snuiftabdk,
Het aantal verfmolens stijgt, tras en schelpen worden
tot schelpzand vermalen voor het maken van specie.
Men gaat ook in de walvisvaart. Het z.g. vleethuis, waarin de harpoenen, het slagersgerei , traanvaten en proviand worden verzameld en opgeslagen, staat in het weiland
achter "de Oonge Prins". Deze ziet ongetwijfeld de bemanningen soms binnen zijn lokaliteiten. "De Prins" heeft
door al die drukte in Wormerveer niet over bezoek te klagen. In 1718 komen 15 Wormerveerse olieslagers er bijeen
om een onderling brandassurantiecontract af te sluiten
voor de "ladingen" van hun molens.
In 1726 besluit men de nauwe sluis in de uitwateringssloot buiten gebruik te stellen en een grotere sluis te
bouwen ten zuiden van de molen "de Witte Vlinder". De
sloot en ook het oude sluisje opzij van "De Prins" worden gedempt. Later gaat men hier de kaasmarkt houden.
In 1740 komen er in "de Donge Prins" 30 Wormerveerse

kooplieden bijeen omdat men niet meer tevreden is met de
beursschuit. Die biedt geen enkele beschutting tegen
wind en regen. Er komt een nieuwe schuit, voorzien van
een geriefelijke roef, die niet alleen goede zitplaatsen
en een tafel heeft, maar ook bontjes, waarin men veilig
geld en documenten kan opbergen.

hebben geheerst in de herberg. Het "comité revolutionnair"
komt er bijeen. Onder de leus "Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap" staan hier eensgezind inwoners van verschillende religieuze en maatschappelijke richtingen bijeen. Met hooggestemde verwachtingen treedt men de nieuwe
tijd binnen. Er is een Zaanse commissie in het leven geroepen die een regeling moet ontwerpen voor zelfbestuur
Ernstige terugslag in zaken ervaart men in Wormerveer bij
in de Zaanse dorpen. De Banne Westzaan zal alleen nog
het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog in 1778. Vermaar het polderwezen mogen beheren. De vreugde in de heranderingen in het internationale handelspatroon, oorlog
berg en op de kaasmarkt is algemeen.Men richt een prachen revolutie worden nu ernstig voelbaar. Vele kleine olie- tige vrijheidsboom op. Voor "de Jonge Prins" heeft dit
molenaars kunnen het niet meer volhouden.
alles echter ook een treurig aspect: de herberg verliest
Bij zakenlieden en intellectuelen, zoals dominees, school- zijn uithangbord en moet zich voortaan "de Vrijheid"
meesters en gegoede middenstanders, groeit de gedachte
noemen! Een verandering voor de herberg is óók dat hij
dat er een nieuwe tijd komt met meer welvaart en geluk
er spoedig heel andere bezoekers bij krijgt. Op 27 februvoor allen en dat hiertoe in de eerste plaats ons staats
ari worden bij hem voor een tijdvak van vier weken 50
bestel moet veranderen. De patriottenbeweging vindt in
Franse huzaren ingekwartierd. Er wordt veel wijn gedronWormerveer grote aanhang. Er wordt een eigen exercitieken en de paarden worden op de kaasmarkt gevoederd. Dat
genootschap van 110 man opgericht, onder aanvoering van
kost allemaal veel geld: f 2842, ofwel f 14,-- per huzaar
Claas Aalsmeer, schoonzoon van de papierfabrikant Blauw,
per week (het weekloon van een molenarbeider bedraagt in
"de Jonge Prins" ziet dit alles aan! Vaak komen de schut- die tijd f 6,--).
ters bij hem verzamelen om daarna te vertrekken naar hun
excercitieveld bij de oliemolen "de Bok", die aan het
Opnieuw is er feest in de herberg als Wormerveer op 6
eind van het pad staat dat vanaf de nieuwe sluis langs
september 1796 eindelijk zelfstandig wordt. De herberg
de Sluissloot het veld inloopt.
is dan reeds overgegaan in de handen van Claas Aalsmeer,
Tot een staatkundige omwenteling komt het dan nog niet.
want die is er zó vaak met zijn schutters dat de oude
"De Prins" mag in deze dagen ook niet klagen. In 1733
waard het beter vindt de zaak maar aan hem over te doen.
bracht hij bij verkoop nog slechts f 2400,-- op, in 1782 Hij krijgt er echter slechts f 6000,-- voor! Hiermee is
echter al f 7500,-- en in 1788 zelfs f 9100,--. Hij ziet "de Vrijheid" een soort van schuttersdoelen geworden.
ook in letterlijke zin de zon schijnen, want het verbod
In 1797 overlijdt Claas Aalsmeer en verminderen de actiom ramen en deuren in de zuidgevel aan te brengen uit de
viteiten van de schutters. De weduwe van Claas verkoopt
tijd van Ds. Borstius, is tenslotte opgeheven. De aannede herberg dan voor f 7500,-- aan Cornelis Emmerzeel die
mer Cornelis Schilp verbouwt het pand en er verschijnen
er tot zijn dood in 1835 de tapkraan blijft bedienen
al zeven ramen in de zuidgevel. Schilp bouwt langs de
en de zaak verder ongestoord door de Franse tijd weet te
(niet zichtbare) noordgevel een overdekte kolfbaan, waar- loodsen.
mee "De Prins" een modern etablissement is geworden.
Deze eindigt voor "de Jonge Prins" op 17 november 1813:
Maar helaas, er breken weldra minder goede tijden aan!
dan steekt de herberg de vlag weer uit. Hij heeft zijn
oude naam terug en ziet iedereen oranje dragen. De burgeHet verlangen naar vernieuwing vindt in Wormerveer niet
meester van Wormerveer gaat met een delegatie mee naar
alleen een voedingsbodem in de ideeën der Verlichting.
Den Haag om de soevereine Oranjevorst weer welkom te
Er zijn ook wensen van zuiver plaatselijke aard: het
heten op Hollandse bodem. De oude bedrijvigheid komt echter
dorp is uitgegroeid tot een handels- en industriecentrum
slechts langzaam weer op gang. De nog overgebleven oliedat niet meer wil worden achtergesteld bij de steden en
molensende papiermolens beginnen weer met hun productie.
Een enkeling begint wat nieuws, zoals het malen van cacao
óók niet meer betutteld door de Banne van Westzaan. Op
en de productie van chocolade. Langzamerhand treden ook
20 januari 1795 is het zover: er komt bericht dat de
Wormerveer en Wormer het stoomtijdperk binnen,
Fransen al vlakbij zijn en dat de stadhouder naar Enge"de Jonge Prins" ziet in de weilanden aan de overkant
land is vertrokken. Die dag moet er grote geestdrift
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van de Zaan een 30 meter hoge schoorsteen verrijzen. De
rookpluim die daaruit komt luidt een nieuw tijdperk in
dat ook "De Prins" heftig zal beroeren.
Hij ziet de kolossale industriële ontwikkeling met stijgende verbazing aan. Aan de overkant van de Zaan ontstaat
een chaotische mengeling van molens, houten en stenen
fabrieksgebouwen en pakhuizen zonder tal. De sierlijk
ronddraaiende molenwieken verdwijnen.
Vanaf 1835 treedt Fredericus Lissone op als waard in
"de Oonge Prins". Hij is een echte hotelier, gekleed in
jacket, die het de vooraanstaande Wormerveerse zakenlieden naar de zin weet te maken. De herberg zelf zal in de
jaren daarna ook een 'face-lift' ondergaan. De oude wens
van Pieter Breda uit 164-0 is eindelijk in vervulling gegaan, want de langgerekte zuidgevel is tot front van de
herberg gemaakt. "De Prins" kijkt nu prachtig uit op het
marktplein en op de huizen en winkels in de Zaanbocht.
Zijn nieuwe front heeft niet minder dan 22 ramen en deuren gekregen en 4 grote dakkapellen. En op de eerste etage is over bijna de gehele breedte van de gevel een doorlopend balkon gekomen. Als houten gebouw heeft "De Prins"
hierdoor, architectonisch gezien, een uiterlijk gekregen
dat men elders in ons land niet zal aantreffen.
Helaas heeft de ontwikkeling die Wormerveer doormaakt
voor "De Prins" ook schaduwzijden. In 1869 is er een
spoorlijn Alkmaar-Uitgeest-Zaandam gekomen die in 1878
wordt doorgetrokken naar Amsterdam. Het station in Wormerveer ligt op minder dan 200 meter van de haarspeldbocht in de Zaan. Hierdoor kunnen bezoekers van het dorp
nu snel met de trein naar Amsterdam reizen om daar te gaan
logeren. Zij overnachten niet meer in "de Oonge Prins"!
En tot overmaat van ramp willen de groot geworden plaatselijke fabrikanten hun eigen punt van samenkomst hebben.
Zij bouwen in 1883 aan de Stationsstraat hun "Nieuwe Heeren Sociëteit". Hierdoor verliest "De Prins" niet alleen
veel klandizie maar óók aanzien.
Gelukkig staat hiertegenover dat de bevolking groeit; tegen het einde van de 19e eeuw stijgt zij tot 6000 inwoners,
De oude herberg wordt weer, zoals ten, tijde van zijn ontstaan, een rustpunt voor de eenvoudige man, schipper, arbeider enzovoort.
Bij het begin van de 20e eeuw is Wormerveer van een landelijk dorp met veel industriemolens een industriedorp met
veel fabrieken en arbeiders geworden. De oorlog van 1914
brengt plotseling vele bedrijven door gebrek aan grondstoffen tot stilstand, andere draaien nog slechts op halve
kracht. Voor "De Prins" en iedereen rondom hem breken ellendige en grauwe tijden aan. Als de oorlog in 1918 eindigt moeten de fabrikanten trachten hun afzetgebieden terug te winnen. Dat kost vele jaren van grote inspanning.

Ook "De Prins" tracht zich zo goed mogelijk te handhaven.
Hij bouwt zich langs de noordgevel een feestzaal om te
kunnen concurreren met de Nieuwe Sociëteit.
De Tweede Wereldoorlog brengt opnieuw vrijwel alles tot
stilstand. Gelukkig zijn er geen bombardementen en blijft
"De Prins" gespaard voor de branden die er in Wormerveer
plaatsvinden. Hierdoor kan hij in mei 1945, net zoals in
1813, weer de vlag uitsteken en de vreugde van de bevrijding op het marktplein aanschouwen!
Naast wat overblijft en zich moderniseert, verrijst ook
een groot aantal nieuwe, hoogst moderne bedrijven. De
zakkensjouwers van voorheen zijn verdwenen, de beurtvaart is er ook niet meer en de schippers leggen niet
meer aan bij "De Prins" om daar hun biertje te drinken.
De bedrijvigheid heeft een totaal ander gezicht gekregen
en de inwoners van Wormerveer zijn meegegroeid met de
veranderingen rondom hem. Onder deze omstandigheden ziet
de laatste waard van de oude herberg, Hendrik Duits, zich
gedwongen zijn zaak te sluiten en het pand te verkopen.
Op 7 juli 1977 verlaat hij "De Oonge Prins" en komt er
een einde aan de herberg-functie. Wat eeuwenlang het
centrum van het dorp was, waar men in lief en leed samenkwam, waar Wormerveer ontstond en vanwaar het uitgroeide,
wordt weggevaagd door de nieuwe tijd.
Althans, zo lijkt het. Maar nee, er daagt hulp voor de oude,
vermoeide "Prins". Particulieren en ook de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg komen in het geweer. De herberg
is inmiddels op de monumentenlijst geplaatst als een
"Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en
van oudheidkundige waarde." Eind 1979 begint de reddingsoperatie. De karakteristieke houten gevels, die het laatste vertrouwde beeld aan de Zaanbocht te Wormerveer vormen, mogen niet worden gesloopt doch moeten geheel intakt
blijven. Wel zullen herstellingen worden uitgevoerd. Het
dak wordt in zijn geheel verwijderd maar moet later weer
in precies dezelfde vorm en stand op zijn plaats worden
teruggebracht met gebruikmaking van zoveel mogelijk oude
materialen.Het hart van "De Prins" wordt vernieuwd. Het
zal in totaal 17 kleine apartementen bevatten. Daarmee
verliest "De Prins" dus alle ruimte voor hotel, café en
restaurant en keert daarmee terug naar zijn oorsprong,
toen hij zo goed als zeker óók slechts voor bewoning diende, zij het dat er door bezoekers wel menig glaasje bier
werd gedronken! Om stevig op zijn benen te kunnen staan
krijgt hij een nieuwe fundering. Inwendig wordt hij van
steen en beton en niet meer van hout.
In november 1981 is het herstelwerk gereed. Sedertdien
kijkt "de Oonge Prins" als herboren de wereld in, naar
het veranderende Wormerveer en belichaamt door zijn lange
geschiedenis enerzijds en zijn moderne functie anderzijds
zowel de herinnering aan het verleden als het geloof in
de toekomst.

SIERADEN BIJ ZAANSE KOSTUUMS
Bij de Zaanse costumes die we kunnen zien aan de modellen
in de Zaanse Oudheidkamer en in de stijlkamer van "Het
Noorderhuis" op de Zaanse Schans, komen veel sieraden voor.
Deze sieraden hadden een dubbele functie. Meestal was dat
niet alléén voor de sier. Men maakte hier ook mee kenbaar
tot welke groep men behoorde, net zoals nu nog door katholieke vrouwen kruisjes gedragen worden en door protestante
vrouwen Hugenoten-kruisjes. Bij rouw werd aan de pronkzucht tegemoet gekomen door het dragen van rouwbroches,
met versieringen van het haar van overledenen, in de vorm
van graftomben en treurwilgen.
In de Zaanstreek kwamen veel oorijzers voor. Deze oorijzers waren nooit van ijzer, doch van zilver of goud. Dat
dit een grote luxe was blijkt uit het boek "Uit de gulden
Bijkorf" door G.J. Honig. Hier wordt vermeld dat de Koogse schipper en koopman op de Vecht, Dan de Jager (17421820)voor zijn dochters Neeltje en Grietje in 1792 bij de
zilversmit Cornelis van Out te Zaandam voor f 394,00 twee
gouden oorijzers kocht. Om een indruk te geven van de
prijs: in diezelfde tijd liet De Dager een nieuwe damschuit bouwen, lang 14,5 meter, 3,68 meter wijd en 1,20
meter hol, voor f 1.872,00.
Bij het oorijzer behoorden "zijnaalden". Afgebeeld is een
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stel, gemaakt door de Amsterdamse zilversmid Gulius Redelaar. Het belangrijkste sieraad was de voornaald. Deze
werd na het opzetten van de ondermuts ingestoken en wel
zodanig, dat de versierde band horizontaal op het voorhoofd kwam te liggen. Deze voornaalden bestonden soms
voor de ene helft uit gedreven goud en voor de andere
helft uit in zilver gevatte juwelen.
Mr D. Vis beschrijft in zijn boek "De Zaanstreek" dat de
dames op de bekende pastelportretten uit het begin van de
vorige eeuw, zoals de Zaanse koopmansstand zich toen bij
voorkeur liet portretteren, steeds "en profil" afgebeeld
worden. Men meent dan dat de hele voornaald met juwelen
bezet is omdat de gouden rechterzijae onzichtbaar blijft.
De voorhoofdsnaald komt niet alleen in de Zaanstreek voor
doch in geheel Noord-Holland , Ameland, Walcheren en ZuidBeveland .
De welstand werd in de Zaanstreek vooral uitgedrukt door
de keuze van zilver of goud. In andere delen van Nederland
was dit anders. Zo drukte men de welstand op Zuid-Beveland uit door het aantal gegraveerde zwanen op de voorhoofdsnaald. Drie zwanen betekende zeer welgesteld, terwijl twee zwanen "middenklasse" betekende.

In sommige delen van Nederland ken men aan de manier waarop de voorhoofdsnaald was ingestoken zien of de draagster
gehuwd was.
G.O. Honig verhaalt in het blad "De Zaende" dat de voorhoofdsnaald hier vaak Peereboompje werd genoemd. Deze
naam was te danken aan iemand die er een moedervlek mee
verborg; een grappig voorbeeld van hoe een voorwerp een
persoonsnaam krijgt.
De verklaring waarom deze naam in de Zaanstreek belandde:
de Zaanse weduwe Neeltje van der Ley-Honigh, 1680-174-1,
hertrouwde in 1721 met Cornelis van Neck, overleden in
1740, burgemeester van Purmerend. Hun dochtetf Christina
van Neck huwde dan Boudewijn Peereboom, ook een burgemeester van Purmerend. Deze Christina Peereboom-van Neck
was de dame die de moedervlek op het voorhoofd bedekte
met een voorhoofdsnaald...
3.C. de Jong

Rechts:Gouden zijnaalden,in!803 door
de Amsterdamse goudsmidi Julius Redelaar
vervaardigd.
Onder:Gouden voorhoofdsnaald
met diamanten.
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MEDEDELING

OUDHEIDKAMER EN
GEZELSCHAP 'BOEKENOOGEN'
De Vereniging "Het Kantsalet" te Amsterdam bestaat in
1985 zestig jaar. Aan alle musea die kant in hun collectie hebben, is het verzoek gedaan om in het jubileumjaar een kleine kantexpositie of kantvitrine in te richten.
Ook in de Zaanlandse Oudheidkamer zal gedurende de zomermaanden een vitrine met allerlei soorten kant worden geëxposeerd .

ANNONCES
Mevrouw C. van de Ven-Aafjes biedt te koop aan: "Zaans
Skoon", deel 2. Tekeningen van R.3. Ouwejan. Uitgegeven
door Meyers Boek- en Handelsdrukkerij te Wormerveer.
Telefoon 075-281232.
De heer G.K. Kuiper, Lindelaan 20, 1561 CL Krommenie zoekt
"Historische studiën over de Zaanstreek" door S. Lootsma,
tweede bundel (1950). Uitgave van P. Out te Koog aan de
Zaan.
J. van Leeuwen, Hoogstraat 8, 1541 KX Koog aan de Zaan
zoekt mangaan randtegels (13 x 6 cm.) volgens het motief
op de foto. Telefoon 075-214565.
Nieuwe annonces voor het septembernummer gaarne opgeven
vóór 30 juli.

NIEUWE PUBLICATIE
OVER DE ZAANSTREEK
In "Dirkie de Zaankanter" beschrijft de ras-Zaankanter
Dirk Doeves zijn jeugdjaren aan de Zaan, zo'n 40 jaren
geleden. Het werk verscheen eerder in afleveringen in
dagblad "De Typhoon". De paperback telt bijna 130 pagina's en is voor f 14,90 te koop bij de Typhoonkantoren
Westzijde 23 te Zaandam en Marktstraat 75 te Wormerveer.

BERICHT
Tentoonstellingen.
Vanaf 29 juli aanstaande wordt in de grote kerk van Monnickendam een tentoonstelling gehouden met als thema:
Houtbouw in Waterland. De bezoekers wordt door middel van
foto's, tekeningen, reconstructies op schaal en voorwerpen een beeld gegeven van de Waterlandse bouwkunst
en zijn ontwikkeling. De tentoonstelling wil hiermee eveneens de aandacht vestigen op het feit dat Waterland sinds
enige jaren als proefgebied: Het Nationaal Landschap Waterland" functioneert.
Sinds 17 april is (gedurende het zomerseizoen) in het
Openluchtmuseum in Arnhem de tentoonstelling "Boerderijen
bekijken" lopende. Deze tentoonstelling wordt gehouden
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting
Boerderij-onderzoek. Er is een begeleidende gids (boekwerk) van de tentoonstelling te koop.

HET IN STAND HOUDEN VAN MONUMENTEN
DOOR REGELMATIG ONDERHOUD

Me willen in enkele nummers van ANNO aandacht besteden
aan het onderhoud van monumenten. We doen dit vooruitlopend op publicatie-activiteiten hierover die bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in ontwikkeling zijn en
mede voor de vele eigenaren van niet beschermde, maar wel
gekoesterde, monumenten.

DEEL 4

Aan de hand van een onderhoudsplan en een daarop te baseren begroting is men in staat om regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit te (laten) voeren. In het onderhoudsplan moeten die werkzaamheden worden opgenomen die jaarlijks uitgevoerd moeten worden, zoals reparatie van schilderwerken, dakbedekkingen, schoonmaken van de goten en
afvoeren en controle van de technische installaties,
waaronder de bliksembeveiliging. Daarnaast moet er enige
2.3. Na inspectie volgt onderhoud.
ruimte in de begroting worden gehouden voor al dan niet
voorziene tegenvallers. Voor het laten uitvoeren van onWanneer bij een controle- of inspectiebeurt gebreken zijn
derhoudswerken is het van belang deskundigen in te schakegeconstateerd door de eigenaar/bewoner of door een ingelen. Naast de mogelijkheid om lid te worden van de Monuschakelde deskundige, is het nodig om de gebreken te herstellen of te repareren. Als het door ontbreken van desmeritenwacht (voor het uitvoeren van inspecties) is het
kundig personeel, door weersomstandigheden of door het ont- aan te bevelen om een bedrijf daarvoor in te schakelen
met onderhoudservaring. Voor monumenten die gerestaureerd
breken van financiële middelen niet mogelijk is een opdracht voor de reparatie(s) te geven, moet gezocht worden
zijn is het gewenst regelmatige afspraken te maken met de
naar een mogelijkheid tot het treffen van een noodmaatrearchitect die de restauratie leidde. Met de bij de restauratie betrokken aannemer kan zo mogelijk een onderhoudsgel. Noodmaatregelen zijn echter tijdelijk, maar ook een
tijdelijke oplossing kan wel eens verder verval voorkomen. contract of -afspraak worden gemaakt.

2A. Aandachtspunten bij het uitvoeren van onderhoud.

Goten

Alle toe te passen materialen moeten qua soort, structuur,
kleur en afmetingen passen bij de bestaande materialen en
zij moeten van een goede kwaliteit zijn.

Wanneer een loden of zinken gootbekleding uit te lange
stukken is samengesteld zal deze bekleding (met name de
loden) scheuren of kunnen de soldeernaden losgaan. Het
is noodzakelijk om door het aanbrengen van tussenschotten
(broekstukken) deze lengten te verminderen tot maximaal
3 a A- meter. Veelal zal daardoor een extra regenwaterafvoerpijp aangebracht moeten worden. Onbeklede houten
blokgoten moeten 2 x per jaar, na goed schoonmaken aan
de binnenzijde met een beschermlaag worden bestreken.
Het eenvoudigst kan men daarvoor loodmenie gebruiken.
De opstand van de gootbekledingen aan de gebouwzijde
moet steeds enige centimeters hoger zijn dan de voorkant
of buitenzijde. Ook bij het toepassen van voetlood moet
de onderzijde daarvan hoger liggen dan de buitenzijde van
de goot om het opzuigen van water tussen de gootbekleding en het voetlood te voorkomen. Uiteraard moet het
voetlood over de (achterste; gootrand worden aangebracht en niet achter de goot. Men moet er naar streven om gootconstructies zodanig te maken dat in de goot
gelopen kan worden of dat er een ladder in geplaatst
kan worden. Vooral bij jriastgoten en schampgoten zal dit
laatste problemen geven. Te slappe goten zijn moeilijk
schoon te maken, omdat de-ladder er onder moet worden
geplaatst. Als geen goten zijn aangebracht moet men overwegen of het handhaven van die situatie verantwoord
is. Daardoor treden namelijk vaak vochtproblemen op aan
de muren (gevels) die vooral op maaiveldhoogte zijn
waar te nemen, zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde van het gebouw.

Dakbedekkingen
Bij een pannendak moeten de pannen die op een wind-gevoelige plaats liggen worden voorzien van gegalvaniseerde
panhaken. Soms kan een houten pannenrak worden toegepast.
Het is van belang om ontbrekende pannen te vervangen
door pannen van dezelfde soort en maat. Gebeurt dit niet
dan kan lekkage optreden en aanleiding geven tot het opwaaien van meerdere pannen.
het spuiten van isolatieschuimen onder de dakpannen is
af te raden omdat de droging van de pannen wordt belet en
daardoor bij vorst de pannen afschilferen (vooral bij geglazuurde pannen). Tussen de pannen en het (eventueel
geïsoleerde) dakbeschot moet voldoende ventilatieruimte
zijn.
Bij leibedekkingen dient men erop toe te zien dat de
overlappingen van de (vervangende) leien ruim voldoende
(ca. 5 cm.) is. De leihaken of spijkers moeten aan de
daaraan te stellen eisen voldoen. Door het bewegen van
de leien zijn deze aan slijtage onderhevig. De leibedekking moet zijn aangebracht op het houten dakbeschot.
Het toepassen van papier, folies of ander materiaal onder de leien maakt het op de juiste wijze bevestigen van
de leien niet goed mogelijk. Isolatiemateriaal mag in
geen geval direct onder en tegen de leien worden aangebracht, maar moet zich bevinden onder of tussen tengels
of onder het dakbeschot. Dit om condensvorming te voorkomen, waardoor verrotting van het dakbeschot kan optreden en de leien sneller verweren. Bij het toepassen van
ladderhaken op een (kerk)dak moet deze goed worden bevestigd en zorgvuldig met lood ingedekt. Door het toepassen van te dun lood voor de nokken, hoek- en kilkepers en
de gootbekleding, kan het lood opwaaien en daardoor
scheuren. Repareren is dan vrijwel niet mogelijk.
Rieten daken zijn iffóeïlijk te onderhouden, maar beschadigde plekken kunnen gerepareerd (bijgestopt) worden.
Door het aanbrengen van gaas kan men, als noodmaatregel,
de overlast van nestelende vogels (in meestal oude, vervallen) daken beperken. Men kan in het algemeen beter
besluiten tot algehele vernieuwing als een rieten dak
meerdere gebreken vertoont of te dun is geworden. Lapwerk geeft zelden een goed of bevredigend resultaat.
Men kan de kosten daarvan spreiden door in een aantal
jaren steeds één dakvlak of -schild te vernieuwen.

Het aanbrengen van loodbekledingen op eikehouten constructiedelen moet vermeden worden, omdat het lood wordt
aangetast door het looizuur in het eikehout. Wanneer er
verschillende metaalsoorten (lood, zink, ijzer, koper)
aan daken en afvoeren zijn toegepast, kan, in natte omstandigheden, een electrolytische werking optreden,
waardoor het ene metaal door het andere wordt opgelost.
Zinkbekledingen kunnen (moeten liefst) beschermd worden
door een bitumenlaag of kunststof-coating. Het toepassen van z.g. bolroosters op de afvoeren in de goten en
kopergaas ter afdekking van vergaarbakken, is wel gewenst. Dit biedt geen volledige waarborg dat er geen
verstoppingen meer zullen optreden; inspectie blijft
noodzakelijk.
Wanneer goten en/of dakvlakken niet of moeilijk toegankelijk zijn is het beter om deze toestand te verbeteren.

BOUWKUNDIG ALFABET
RIBSCHAAL. Schuin, overblijvend, stuk gezaagd hout van een
stam, waaruit (nog) ribben gezaagd kunnen worden.
RICHTEN. Het opzetten van de gebinten en de kapconstructie. Wanneer een huis onder de kap was, werd daarop de
MEIBOOM of mei geplaatst; dit vruchtbaarheidssymbool werd
daarom ook richtmei genoemd (Vlaanderen).
RIET. Het oudste dakbedekkingsmateriaal dat alom in ons
land voorhanden was. In verband met brandgevaar is het,
vanaf de Middeleeuwen, successievelijk verboden, vooral
in de steden. In de Zaanstreek mocht na ca. 1640 geen
riet meer worden toegepast. Op het platteland bleef de
rietbedekking tot de tegenwoordige tijd in gebruik.
Lit.: H. 3anse/S. de Jong, Houten Huizen, Zaltbommel,1970,
pag. 59.
RIGGELEN. Het aanbrengen van riggels, bijv. dakgordingen.
RIJNS(HOUT). Naam voor zeer lange grenen balken; soms
waren deze meer dan 100 voet lang. Ook: Rijnse balken.
ROCAILLE. Rustieke en beweeglijke versieringswijze met
onregelmatige vormen, schelp- en rotsmotieven en dergelijke. Bereikt zijn hoogtepunt in de Lodewijk XV-stijl,
die ook wel "Style Rocaille" werd genoemd.
ROCOCO. Sedert ca. 1830 in gebruik zijnde benaming voor
de Lodewijk XV-stijl. De Rococo-periode waarvan de kenmerken zijn sierlijkheid, lichtheid, geriefelijke wooncultuur en zin voor details, kan worden beschouwd als de
laatste fase van de Barok-periode (ca. 1650-1780).
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RODOLFF. Houtgebrek. Zie: ROODOLMD.
ROEDE. 1. Zie: MATEN. 2. Glasroede in ramen. Sinds ca.
1650 in gebruik als vervanger van de loodstrippen van
glas-in-lood ramen. Zie: SPI3L.
RCEDSNIK. Zie: SNIK.
ROL. Rollaag; afsluiting en (boven)begrenzing bij metselwerk, zoals onder en boven kozijnen, bij topgevels en bij
de koestand/groep in boerderijen.
ROODOLMD. Ook: roodolm en RODOLFF. Volgens Van Dale: molm
en vuur in hout.
ROOIPAAL. Tussen twee rooipalen was de rooilijn, waar men
niet buiten mocht bouwen. Worden in verschillende padreglementen genoemd.
ROOP. Sterke, uit zeg vervaardigde, touwsoort (banden)
waarmee de rietdekkers het riet aan de rietlatten vastbonden (zeg is cypergras of rietgras).
Lit.: G. van Sandwijk, Kronijkmatige en geschiedkundige
beschrijving van Purmerende...., Purmerend, 1839, pag.
329/330.
Vgl. H. Oanse/S. de Oong, Houten Huizen, Zaltbommel, 1970,
pag. 136/137, noot 19.
ROZET. Orna'mentvorm. Meestal ongeveer rond, maar ook rechthoekig. Is afgeleid van een van boven (in het platte vlak)
geziene bloemkelk (roos, margriet). Afkomstig van het
Franse rosette = roosje.
RUITER. Plank die verticaal op de nokgording is beves-

tigd. Komt in de Zaanstreek bij 17e en 18e-eeuwse houten
(pak)huizen niet voor, wel bij grotere gebouwen uit die
tijd. Dient om de nokbekleding (lood) te bevestigen.
RUKHAAK. Kleine omgebogen haak aan een houten steel om
iets op te tillen of naar zich toe te trekken.

als profielschaven (DUIVE3AGER), schraapschaven, HORLETOET, SPI3G3E, bossingschaaf, sponningschaaf (VARKEN) en
de VEERPLOEG voor het schaven of ploegen van planken
waarin de veer (Zie: HOUT) en de MESSING van een andere
plank werd geschoven. Zie ook: SMOUS3E en SPOOKSCHAAF.

SCHAAF. Een houten blok waarin een beitel, schuin en aan
de onderzijde iets uitstekend, wordt vastgezet. Er zijn
veel soorten van dit timmermans- en meubelmakersgereedschap.
- Voorlopers. Dit zijn de grote, lange schaven (reischaven, strijkblokken) die gebruikt worden om grote,
ruwe houtoppervlakken te schaven. Ze komen vanaf de lA-e
eeuw voor.
- Blokschaven. Eveneens vanaf de Middeleeuwen in gebruik,
Deze is kort en dient voor het zuiver vlak afwerken van
houten onderdelen of werkstukken; ook genoemd zoetschaaf
en gerfschaaf.
- Naast deze hoofdvormen zijn in de loop der tijd veel
voor speciaal gebruik ontwikkelde schaven ontstaan, zo-

SCHAAE(DEEE). Buitenste plank van een stam gezaagd; onderscheiden naar houtsoorten, bijv. denschalen.
SCHAKEE. Horizontaal gespijkerde plank, die de staanders
van een (houten) steiger in verband houden. Synoniem:
scheerhout.
SCHAMSCHEUR. Windscheur in hout; loopt van het hart naar
de buitenkant.
SCHANDEKKEN. Waterbord. "... Voorts gemelte voorschot"
( = topgevel) "met wintveerings en schandekken te voorsien." HS bestek 1762, Assendelft en 1680, Oostzaan.
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