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25 JAAR VRIENDEN VAN HET ZAANSE HUIS!!
Dit jaar bestaat onze Vereniging 25 jaar.
Het is goed om bij dit jubileum even stil te staan.
Na te denken over het ontstaan en ontwikkeling geduren-
de de afgelopen 25 jaar en toekomst van onze Vereniging,
etc.

Uit de aantekeningen van de Vereniging merken wij op
dat voor het eerst mededeling wordt gedaan van de op-
richting van de "Vereniging Vrienden van de Zaanse
Schans" op woensdag, 27 september 1961, tijdens een
vergadering van de toen net opgerichte Stichting Zaanse
Schans. Deze stichting is zoals bekend de ontwikkelaar
van de Zaanse Schans en eigenaar van de percelen aldaar.
Het voorlopige bestuur van de nieuwe vereniging bestaat
dan uit de heren Ads Bouman, voorzitter; G.C. Huig en
B. Ijskes. Deze laatste is nog steeds aktief in onze
vereniging.
Staande die vergadering deelde de heer Bouman mede dat
er reeds 69 leden waren.
Doelstelling van de vereniging is de verkrijging van
een "achterban" ten behoeve van de realisering van de
Zaanse Schans. Hiermede zal het mogelijk worden uit de
particuliere hoek financiële steun te verlenen aan dit
zeer ambitieuze project.
Die gewenste achterban is er gekomen, een groep van meer
dan 1000 leden (momenteel een kleine 900 leden), en een
financiële bijdrage van rond f 250.000 heeft onze ver-
eniging, via de Stichting Zaanse Schans aan de Schans
kunnen bijdragen.
Zonder de vele andere enthousiaste verenigingswerkers
te kort te willen doen, dient toch de naam van Ads.
Bouman te vallen.
De heer Boaman heeft een zeer groot gedeelte van het
25 jarig bestaan (tot 1981) onze vereniging - als voor-
zitter- gedragen.
Wie Vereniging Vrienden Zaanse Schans zei doelde feite-
lijk op de club van Andries Bouman. Helaas overleed de
heer Bouman eind vorig jaar.

In 1976 werd, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan
van de Zaanse Schans een discussie gehouden over de
vraag "kan de Zaanse Schans als afgebouwd worden be-
schouwd?". Deze raag werd met ja beantwoord. Dit ant-
woord leidde er tegelijk toe dat binnen onze Vereniging
een discussie werd gestart over de toekomst van onze
Vereniging.
Voorzitter Bouman schreef in 1977 (ANNO no.63)
"Als je ruim 15 jaar aan een doel hebt gewerkt en je
komt tot de ontdekking dat dit doel vrijwel bewerkt is,
dan komt als vanzelf de vraag op:
"Zijn er niet meer belangrijke dingen in de Zaanstreek?"
Moet er wat meer gedaan wórden voor het Zaanse huis ter
plaatse?".
Deze gedachten hebben geleid tot een verandering van

richting door onze Vereniging.
Op 27 februari 1978 werd middels een statutenwijziging
de Vereniging omgedoopt in "Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis". De vereniging stelt zich nu ten doel ak-
tiviteiten te ontplooien welke in het belang kunnen zijn
van het behoud en de restauratie van het Zaanse huis.
Van een concentratie op de Zaanse Schans naar een ver-
breding, op het Zaanse Huis gericht, waar dan ook.
Hierbij zal tevens steun worden verleend aan de Stich-
ting Zaans Schoon en Stichting Zaanse Schans, met welke
stichtingen een intensief contact in stand wordt gehou-
den.

ANNO
Een belangrijk bindend element met onze leden is ons
periodiek Anno.
Een blad met een accent op het Zaanse huis, maar toch
niet eenkennig.
Een blad waarin andere, gelijkgezinde verenigingen en
stichtingen, tevens hun berichten kwijt kunnen.
Aandacht voor het Zaanse huis, maar tevens aandacht
voor andere typisch Zaanse onderwerpen.
Anno past bij uitstek binnen onze doelstellingen.
Wij zijn geen werkvereniging zoals "Zaans Schoon"
"Frans Mars" "Zaanse Schans" en "Domineestuin".
Wij trachten de ontwikkelingen, gericht op de bewust-
wording, gericht op behoud en uitbreiding van de ken-
nis over het Zaanse huis te ondersteunen; daarbij is
een blad, zoals Anno van groot belang.

Jlü TOKKOHST VA NJ1ML_Y 'iliMüil̂ '
Vooropgesteld moet worden dat onze toekomst sterk be-
paald wordt door de mogelijkheden om ons ledenbestand
te doen verjongen. Zonder een voldoende aanwas van
jongere leden vergrijst ons ledenbestand en dit zal uit-
eindelijk tot een aanzienlijke verkleining van dit be-
stand leiden.
Deze situatie moeten we zien te vermijden. Vandaar mijn
oproep aan u.

SCHKNKT l! ÜN/K .lAK'h.K V'KRi'N i i - \ Ni, MINSÏl'N'S lü'A' LM;.

Onder uw buren, kinderen, vrienden en kennissen zijn on-
getwijfeld belangstellenden te vinden.

Onze vereniging wil zich de komende jaren sterk maken
voor uitbreidingen van studie en publicaties rondom het
Zaanse Huis en andere typische Zaanse onderwerpen, bij
voorkeur in samenwerking met andere gelijkgestemde stich-
tingen en verenigingen.
Wij zijn er trots op dat wij u op korte termijn reeds
twee "vruchten" van dit streven kunnen aanbieden.
In de eerste plaats het bijzondere boek "Gebouwd in de
Zaanstreek" van ons bestuurslid en redaktielid van
Anno S. de Jong, geschreven tesamen met architekt J.
Schipper.
In de tweede plaats het prachtige boek bevattende de
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collectie Breebaard, foto's van rondom 1870.
Omtrent deze uitgaven komen wij in de komende Anno's
uitvoerig terug.
Deze uitgaven zijn in de eerste plaats voor u gemaakt.
Wij streven ernaar om op dit pad verder te gaan; van-
zelfsprekend houden wij u hiervan op de hoogte.
Ik wil eindigen met allen te bedanken die zich geduren-

de de afgelopen 25 jaar voor onze Vereniging hebben
ingezet. Hun arbeid is niet voor niets geweest.
Het "Zaanse Huis" leeft. Lang Leve de Vereniging Vrien-
den van het Zaanse Huis !
Op naar de volgende 25 jaar, met Uw steun.

R. Sman, voorzitter

Het huidige bestuur van
de "vrienden".V.l.n.r.:
M.Kat,R.Brinkman,R.de Hoog
(secr.),R.Sman (voorz.),
J.Benjamin (penn.m.),
E.v.d,Toorn-Vrijthof,
K.Betlem,S.de Jong.

25 JAAR LANG UITSTEKENDE VRIENDENDIENSTEN!
Wie zich poogt te verplaatsen naar de tijd van 25 jaar
geleden, ziet voor het geestesoog tegenover de Gorters-
hoek in de Kalverpolder een kale ruimte.
Zo hier en daar een watermolentje, restanten van een
grotere molen of afbrokkelende muren van een verouderd
fabriekspand.
"En daar gaan we een houtbouw-woonwijkje neerzetten",
besloten idealisten uit gemeentelijke bestuurderskrin-
gen en ingewijde enthousiaste monumenten-liefhebbers.
Hun namen zijn bekend gebleven, maar dat vinden zij
zelf niet het belangrijkste. /
Zo is daar de Zaanse Schans verrezen. Bedoeld als een
levende herinnering van de bouwwijze in de Zaanstreek.
Als een samenballing van herkenning van goede en min-
der goede economische tijden mét de daaraan verbonden
sociale woning omstandigheden. Rijk versierde panden
én sobere, tot schier armelijk aandoende woninkjes.
Een doorsnee-verzameling van eeuwen "leefpatroon van
de Zaankanter".

Aan dat slagen van een, in sommige ogen, woest idee
tot het 'visitekaartje' van onze streek, heeft de zich
thans noemende vereniging "Vrienden van het Zaanse Huis"
een niet te berekenen bijdrage geleverd. Aanvankelijk
was de naam immers "Vrienden van de Zaanse Schans"!.
Met donaties en jaarlijkse schenkingen aan de beheers-
stichting 'De Zaanse Schans' heeft die grote kring van
vrienden en vriendinnen totaal ongeveer een kwart
miljoen gulden bijgedragen in ruim 20 jaar.
Geweldig belangrijk vaak om kleine gaten op te vangen
én om laatste duwtjes in de goede richting te geven.
Van minstens zo groot belang was echter de geweldige
morele steun en de deskundige adviezen die deze Vereni-
ging aan de opbouw van de Zaanse Schans leverde.
Daaruit sprak de grote liefde en verbondenheid van de

betrokkenen bij de historie van de streek en de zorg
voor het bewaren van een goed beeld daarvan.
Niet om dat beeld te verheerlijken - Allerminst.
Juist om te leren, hoe allerlei ontwikkelingen bijdroe-
gen tot de huidige industriële maatschappij.
Dat leidt soms tot hang naar het oude, tot valse roman-
tiek over die'knusse' huisjes. Maar het was natuurlijk
lang niet altijd vrije keus en veeleer ook woekeren met
de ruimte.
Wat de leden/bestuursleden/donateurs van de vereniging
'Vrienden van de Zaanse Schans',onder de bezielende
leiding van de onlangs overleden Andries Bouman heb-
ben geleverd aan vriendendiensten is hartverwarmend
geweest. Het gemeentebestuur is daar zeer erkentelijk
voor en is er ook "groos" op!.
Van harte wens lik1 de vereniging, die zich thans in bre-
der verband richt op het Zaanse Huis in de eigen omge-
ving, waar ook maar in de stad, nog vele energieke
jaren toe!.
Daarmee verrijken we elkaar in de meest positieve zin
van het woord, in het streekbeeld.

Bedankt voor de inzet.

A.G. Brinkman,
Wethouder Welzijnszaken,
gemeente Zaanstad,

tevens Voorzitter van de
Stichting 'Zaanse Schans'
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Onze vereniging begon als "Vrienden van de Zaanse Schans".H,er een afbeelding
van de Zaanse Schans in het prilste begin.Daaronder-.aandacht voor de "Schans"
in de media-.twee pagina's in de Revue van 16 januari 1965.

Q^OG\\M £3 TL
^IJAAR J/
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ERIC SCHOTS, BOEKBINDER VAN DE OUDE STEMPEL
Verschillende keren is er door leden van onze vereni-
ging gevraagd naar een mogelijkheid om Anno's te laten
inbinden. Naar aanleiding daarvan maakten wij een af-
spraak met Eric Schots, om te bespreken hoe wij onze
leden van dienst kunnen zijn.
Wat in eerste instantie leek op een puur zakelijke af-
spraak, ontaardde in een gezellig avondje praten met
iemand die een oud en niet zo veel voorkomend beroep
uitoefent. En al snel deed de vraag zich voor hoe je
op het idee komt zo'n beroep te kiezen.
Eric Schots vertelde dat het echt niet zo maar "een
idee" was. Hij had altijd al zeer veel belangstelling
voor oude boeken en je kon hem dan ook regelmatig op
markten en bij antiquariaten zien rondneuzen, op zoek
naar een mooi exemplaar voor zijn verzameling.
Toen hij in 1970 uit militaire dienst kwam, besloot hij
dan ook dat hij van zijn hobby zijn beroep wilde maken.
De mogelijkheid deed zich voor om te gaan werken bij
een boekbinderij met een restauratie-afdeling. Daar leer-
de hij de eerste fijne kneepjes van het vak. Vervolgens
deed hij 2 jaar ervaring op bij het antiquariaat van
"de Slegte" in Amsterdam. In 1973 vond hij de tijd rijp
om voor zichzelf te beginnen. Hij werkte eerst thuis,
later huurde hij een ruimte bij Knijnenberg in Krommenie.
In zijn gezellige atelier wordt de sfeer bepaald door
oude boekbinderspersen, oude kasten met allerhande let-
tertypen en stempels (waarvan sommige meer dan 200 jaar
oud) en ander gereedschap dat hij in de loop der jaren
heeft aangekocht. Nee, eigenlijk meer verzameld.
Het restaureren van oude boeken doet hij met veel ple-
zier, maar hij maakt ook luxe boekbanden en opbergdozen.
En natuurlijk het met de hand inbinden van b.v. "Anno's"
gebeurt met vakmanschap.
Maar goed, als u van plan bent van onze aanbieding ge-
bruik te maken, zult u zelf de sfeer kunnen proeven en
ontdekken dat vakmanschap inderdaad meesterschap is.

M.J. Kat-Lewis

AANBIEDING
UW ANNO'S INGEBONDEN
Zoals U hiernaast hebt kunnen lezen hebben wij
Eric Schots,handboekbinder te Krommenie bereid
gevonden om Uw jaargangen van "ANNO" in te bin-
den.Om de prijs zo laag mogelijk te houden is
er gekozen voor één standaard-uitvoering,die U
hierbij ziet afgebeeld.Uw jaargangen worden ge-
bonden in een luxe,stevige groene linnen band
met goudopdruk op de rug.Er wordt uitgegaan van
ongeveer 10 jaargangen,oftewel 50 nummers.

Eric Schots kan ook aan andere
wensen m.b.t. de uitvoering
tegemoet komen,uiteraard tegen
aangepaste prijs en na overleg.

De prijs voor de STANDAARD-UIT-
VOERING bedraagt ƒ 35,— per
band.Voor inlichtingen en
bestellingen:Eric Schots,
tel.075-28 73 52.

JUBILEUM-FOTOWEDSTRIJD
MET GRANDIOZE PRIJZEN
In het kader van het 25 jarig bestaan van Uw vereniging
zal een fotowedstrijd gehouden worden, met als thema
"De Zaanstreek" in de ruimste zin.
Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk mensen mee zul-
len doen zodat de wedstrijd een groot succes kan worden.
Om dit te bevorderen hebben we het aantal regels voor
deze wedstrijd zoveel mogelijk willen beperken.

Aan de volgende voorwaarden ontkomen we echter niet:
- Alleen amateurfotografen kunnen meedoen.

Er worden geen beperkingen gesteld aan de leeftijd
van de deelnemers.

- Deelnemers mogen niet meer dan 3 foto's inzenden,
zwart/wit of kleur met een minimaal formaat van
13 x 18 cm en maximaal 20 x 28 cm.

- Achter op elke foto moeten naam, adres, leeftijd
en het toestel waarmee de foto is genomen vermeld
staan.

- Foto's moeten eigen opnamen zijn.
- Door in te zenden verklaart men zich akkoord met pu-

blikatie van alle foto's binnen het kader van de wed-
strijd zoals Anno, streek- en/of dagbladen of eventu-
eel op een tentoonstelling in het kader van ons 25
jarig bestaan.

- De inzender vrijwaart de vereniging tegen aanspraken
van derden.

- De vereniging "Het Zaanse Huis" verplicht zich de
grootst mogelijke zorg aan de ingezonden foto's te
besteden doch draagt op generlei wijze verantwoorde-
lijkheid voor schade of verlies.

- De jurering zal met de grootst mogelijke zorg gebeu-
ren, over de uitslag is echter geen korrespondentie
mogelijk.

- De winnaars krijgen persoonlijk bericht.
- De foto's dienen voor l augustus 1986 ingeleverd te
worden bij, of opgestuurd te worden naar:

Camex, Gedempte Gracht 14,
1506 CE ZAANDAM.

Na afloop van de wedstrijd kunnen de foto's hier even-
tueel ook weer opgehaald worden.

Er zijn vijftig prijzen te winnen waaronder een aantal
waardebonnen beschikbaar gesteld door Camex te weten:

een eerste prijs: waaraeoon van r.
tweede prijs: Waardebon van f.
derde prijs: Waardebon van f. ,—
vierde prijs: Waardebon van f. 100,—

Veel Succes !!

M. Kat
E. van der Toorn Vrijthoff
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DE UITWASEMING VAN KLEINE ZIELEN
In Zaandams Russische Buurt wordt dit jaar nogal wat ge-
daan om de jeugd in de Luilaknacht van de straat te hou-
den. Een van de activiteiten, zo las ik in de krant,
zal een Sintermaartenfeest zijn. Zo worden onze laat-
ste restjes folklore tot stamppot verwerkt. Of tot Rus-
sisch ei, als u dat aardiger vindt.
Sintermaarten hoort natuurlijk in het najaar thuis, op
de elfde november. Er mag in de middeleeuwen dan een
roomskatholiek tintje aan gegeven zijn - de naam zegt
dat al -, de oorsprong ligt bij de rondgangen met fak-
kels over de in de herfst lege akkers in een even ver
als vaag heidens verleden. Ook Luilak, in het voorjaar,
later gefixeerd op de zaterdag voor Pinkster, herinnert
aan germaanse vruchtbaarheidsriten, die met vuur en la-
waai gepaard gingen. In de Russische Buurt wordt de cir-
kel nu blijkbaar weer gesloten.
Ik gebruik dat krantebericht maar als aanloopje; mijn
opdracht is iets te schrijven over het taalgebruik in
de Zaanstreek. Luilak leidt me daarbij naar de spotrij-
men die vroeger algemeen waren: 'Luilak, beddezak,
staat om negen ure op. Negen ure, hallef tien, kan de
luilak nog niet zien'. Of, in een andere versie:
"Alampie, pelampie, de pinksterblom, de looielak, de
slaperige zak, vroeg opgestaan, je ken wel weer naar
bed toe gaan". In alle variaties werd en wordt de spot
gedreven met langslapers die dan ook luidruchtig gewekt
worden. In een verder verleden werd zelfs gedreigd ze
in de sloot te werpen: 'Van ene, van tweee, van driee,
van viere, van vijve, gooi de luilak maar te drijve'.
De Sintermaarten-liedjes zijn trouwens ook niet vrij
van spot, denk maar aan de kikkerbil die niets geven wil,
of aan het de laatste jaren soms gehoorde 'Sintermaar-
ten mikmak, m'n vader is een dikzak, m'n moeder is een
duntje, geef me een pepermuntje', een opsteker voor hen
die meenden dat het volksrijm morsdood is. In Zaandam
werd zestig jaar geleden met Sintermaarten hier en daar
gezongen: 'Piet Rensen is een renteman, een renteman is
hij, hij heeft een broek van krenten an, een broek van
rijstebrij' en dat gaf enige verontwaardiging omdat de
traditie ermee werd aangetast.

Er wordt, afgezien van Sinterklaas en bruiloftvie-
ringen, nauwelijks meer gerijmd. De tijd is prozaisch
geworden. Nog geen eeuw geleden gaven allerlei gebeurte-
nissen in het dagelijks leven aanleiding tot soms breed-
voerige berijming. De zogeheten domineespoëzie was zelfs
een soort literaire plaag, door Cornelis Paradijs gena-
deloos aan de kaak gesteld. Ook het volksleven was van
rijm doortrokken. Waarschijnlijk was dat altijd zo ge-
weest; een veel gehoorde verklaring is dat de combinatie
van rijm en metrum beter in staat stelt teksten te ont-
houden. Toen velen noch lezen noch schrijven konden, me-
moriseerde men de gebeurtenissen in dichtvorm. Zo werd
ook de kennis overgedragen. Een aardig voorbeeld vinden
we in de Zaanstreek in de bewaard gebleven molenrijmen.
Kinderen leerden er de volgorde van de molens mee uit het
hoofd. Zulke rijmen waren er in vele variaties, ze ver-
schilden van gezin tot gezin. Als ik, om een indruk te
geven, overschrijf: 'De JONGE HAAS die speelt de baas,
de ROZEBOOM maakt veel geraas, de SCHILP heeft verlangen
om de LOZE VOS te vangen' (enkele molens aan het Noord-
einde van Wormerveer), dan behoeft u me niet te corri-
geren, want het is bekend dat er verschillende andere
versies zijn.
Al een jaar of tien verzamelde ik Zaanse volksrijmen,
in de gedachte dat vele ervan nooit waren opgeschreven,
toen ik ontdekte dat dr. G.J. Boekenoogen zich daar al
in 1893 mee bezighield. Hij beperkte zich enigszins,
dat moest toen wel omdat door de vele bomen het bos an-
ders niet kon worden onderscheiden. Er werd zóveel ge-
rijmd dat het gewoon ondoenlijk was alles vast te leg-
gen. Vandaar dat Boekenoogen zich in hoofdzaak bepaalde
tot kinderversjes en destijds zeer bekende volksgedicht-
jes, zoals weerspreuken, in de geest van 'Maartse boie
die bedoie dat de zeumer an komt kroie'. In het Meer-

tensinstituut, aan de Amsterdamse Keizersgracht, is de-
ze Boekenoogenverzameling na enig zoeken terug te vin-
den. Voor een deel had ik dus dubbel werk gedaan, ander-
zijds bleek mijn verzameling 'volkser', omdat ik bij-
voorbeeld ook de persoonsgerichte spotliedjes optekende
die wellicht minder in de streek verbreid waren.
Bovendien woedde de rijmdwang nog enige tijd voort, ook
nadat Boekenoogen zijn belangstelling naar meer weten-
schappelijk terrein had verlegd.

Er waren honderden spotliedjes. De meest bekende
hoorde u wel eerder: 'Op Zendaik deer benne ze raik,
deer drage ze gouwe kappe, maar seves as de vraiers kom-
me benne et ouwe lappe' of: 'Op Zendam deer luste ze ham,
as die maar op tafel kwam'. Andere, de meeste wel, waren
inderdaad persoonsgericht: 'Aitereskait, je broek is te
waid, je hemd is te nauw, dat komt deur je vrouw' en
Aressie Dribbel, Wouter Kibbel, storm op zee en Griet
doet mee'. Nu waren 'Aitereskait' en Aressie Dribbel min
of meer bekende straatfiguren, enig berijmd commentaar
lag dus wel in de rede. In andere gevallen werden min of
meer gerespecteerde burgers op de korrel genomen; ik
waag het er op een paar zulke onvriendelijke puntdicht-
jes uit de jaren twintig te herhalen: 'Een lois en een
Grois ben de pest in je hois' (Koog) en 'O Heer, wil ons
verlossen van Homburgen en Possen' (Zaandam). Na ruim
zestig jaar moeten degenen die deze namen dragen me dit
maar niet te zwaar aanrekenen.
Zelfs tot in de aftelversjes (als Zaankanter dien ik
'omtelversies' te zeggen) bij kinderspelletjes klonk
spot door. 'Mietje van de Ka lust gien sla, lust gien
spek, Mietje van de Ka is hallef gek, iet wiet waid weg'.
Of: 'Een twee drie vier vijf zes zeven, Anna met de lap-
zak kwam ik tegen', of: 'Mense mense wet verdriet, koop
bai Anke Franke niet' of 'Sjok sjok sjok, ouwe Train met
d'r wandelstok'.
Ach, als u even nadenkt, schieten zulke rijmpjes u van-
zelf nog te binnen. 'Simon de Wit, kersepit, eieredop,
kletskop' bijvoorbeeld.
En: Kessel is een rare vent, skudt de vlooie oit ze hemd,
raigt ze an een touwtje, geeft ze an ze vrouwtje' enz.,
bij het kaatseballen. Of, tegen een kind dat loenste:
'Skele Wiep, skele Wap, hoe kook je de pap? Van water en
meel? Kaik je deerdeur zo skeel?'. Of, op een Zaandijkse
bakker: 'Jan Bonk die bakte roggebrood, hij sloeg zijn
oog ten hemel en sprak O god, vergeef het mij, 't is al
de donder zemel'.
De 19e-eeuwse Engelse dichter Alfred Tennyson mag dan
wel gezegd hebben 'Spot is de uitwaseming van kleine
zielen', het is een leuke liefhebberij zulke spot- en
andere rijmpjes te verzamelen. Votor aanvulling van mijn
collectie houd ik me aanbevolen!
Enigszins verwant aan deze spotliedjes zijn de scheld-
en bijnamen die in dorpse samenlevingen vroeger alge-
meen waren. Daar heeft Boekenoogen zich blijkbaar ver-
re van gehouden, maar anderen - zoals P.Boorsma en
R.J. Ouwejan Kz. - noteerden ze wel. Min of meer door
toeval zijn hun notities, die van omstreeks 1930 date-
ren, bewaard gebleven. Daardoor beschik ik over een
kleine vierhonderd vermeldingen, de meeste ervan bere-
deneerd. Ze vormen, denk ik, maar een topje van een
vroegere ijsberg: er moeten veel meer scheld- en bij-
namen zijn geweest. Nee, ik laat me niet verleiden ze
in een artikel te vermelden, zowel Boorsma als Ouwe-
jan zetten boven hun aantekeningen 'niet voor publi-
catie'. 'Geld en vrouwebille hore in donkers', zeiden
de Zaankanters vroeger, ik voeg daar mijn verzameling-
et je spotnamen maar bij. Met één uitzondering.
Ik heb gelezen dat 'meest alle mannelijke personen
die op Zaandijk Woudt als van voerden' de bijnaam
'De Bok' hadden. Ik zal u voortaan dus niets kwalijk
nemen.

Klaas Woudt
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Na afloop van de laatste Houtbouw-tentoonstelling in
het pakhuis de Lelie in de Zaanse Schans is het gesne-
den deurkalf van het voormalige doopsgezinde weeshuis
te Koog aan de Zaan gestolen.
Tesamen met het kozijn waarin het was opgenomen.
Op bijgaande (oude) foto is het deurkalf enigszins te
zien. De zijkanten zijn voorzien van renaissance-
krulletjes. Er zijn drie vakken waarin zich bevinden
mens-figuren en resp. de letters DD- DL en DS.
De figuren verbeelden de milddadigheid. Datering 1698.

DOMINEESTUIN
Het Bestuur van de Stichting Domineestuin meldt dat met
de bouw van de zeven resterende Zaanse houtbouwwoningen
in maart en april a.s. gestart zal worden.
Hiermede zal het plan uit 1979, de restauratie en nieuw-
bouw van ca. 25 typisch Zaanse houtbouwwoningen, in het
Vriendengebied " Achter de Kerk" in Zaandijk dit jaar
nog voltooid worden.
Een mijlpaal in de geschiedenis van de Zaanse bouw,
vindt u ook niet ?
In één van de komende nummers zullen we aan dit unieke
project verder aandacht schenken.

RUBRIEK ZAANS SCHOON
Medewerkers gezocht voor inventarisatie en documentatie.

Binnen de stichting ZAANS SCHOON functioneert een werk-
groep met als doel alle onroerende (en zo mogelijk ook
roerende) zaken met cultuur-historische waarde in de
Zaanstreek te inventariseren en te documenteren.
Door dit werk wil zij een zo actueel mogelijk beeld ver-
krijgen van wat op dit moment nog resteert van de zo
karakteristieke Zaanse cultuur. De registraties vinden
plaats door het maken van omschrijvingen en foto's.
De stichting zoekt geïnteresseerden met enige kennis
van de Zaanse cultuur, die hieraan hun medewerking
willen verlenen. Zij worden verzocht kontakt op te
nemen met: J.P. Bloem, Langepad 27 in Zaandijk;
telefoon 075 - 21 06 64.

NIEUWE LEDEN

Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

De heer H. van Rossum
De heer J. Betlem
Firma SOMASS
De heer J.A. Cuypers
De heer en mevrouw
B. Hoogendijk en
T.A.J. de Vries

Haarlem
Wormerveer
Wormerveer

Zaandam

Zaandam

UW KOPIJ VOOR HET JUNI-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE
VOOR l MEI TEGEMOET!!!

ANNONCES
Me j. G.K. Kuiper, Lindelaan 20, 1561 Cl Krommenie zoekt
"Wandeling door Koog & Zaandijk" (ca. 1900-1905)
Uitgave drukkerij Stuurman te Zaandam.
Telefoon 075-286558

Jonge verzamelaar van 18 de eeuwse beschilderde Zaanse
en Hindeloper meubelen en gebruiksvoorwerpen vraagt ter
uitbreiding van de collectie: Voorwerpen te koop.
Foto's en literatuur betreffende 18 de eeuwse Hollandse
beschilderde meubelen en gebruiksvoorwerpen zijn ook
welkom!
Adres: K. Groot, Postbus 208, 1560 AE Krommenie.

Het comité "Historisch Archief Kanosport" van de
Nederlandse Kano Bond komt graag in contact met perso-
nen die iets kunnen vertellen over kanobouw en kanova-
ren in de 20'er jaren, zo ook met hen die foto's, films,
krantenknipsels of andere herinneringen over de kano-
sport hebben bewaard.
Wanneer werden in de Zaanstreek de eerste kano's
gebouwd ?
In 1922 en 1923 werden de eerste kanoverenigingen
aan de Zaan opgericht.
In Arnhem bestond echter omstreeks 1900 reeds een
kanowerf.

Reacties worden graag ingewacht door:
J.C. Honig, Valkenier 207, 6713 RG Ede of bij het
Bondsbureau NKB, Postbus 434, 1380 AK Weesp,
telefoon: 02940 -18331

Uw opgaven voor deze rubriek dient U vóór l mei
te zenden aan:Schoolpad 33,1521 DE Wormerveer.
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UITNODIGING
Het Historisch Gezelschap "Dr. G.J. Boekenoogen" nodigt
zijn leden en de lezers van ANNO uit voor een lezing, te
houden door de heer D. Kerssens. Het onderwerp is:

Het ontstaan en de historie van de twee
buurtschappen

KALF EN HAALDERSBROEK
met dia's

De lezing wordt gehouden in pakhuis "De Lelie" in de Zaan-
se Schans, op dinsdag 15 april aanstaande om 20.00 uur.

In de pauze kunt u enige interessante
opgravingen bewonderen.

WILT U DIT IN UW AGENDA NOTEREN !

BERICHT
DE OUDHEIDKUNDIGE BIBLIOTHEEK

Indien u de oudheidkundige bibliotheek wilt raadplegen
te Zaandam, Hogendijk nr 62, in de Cardinaelen, doet
u er goed aan om vooraf even 170959 te bellen of de
bibliotheek open is.

DE MAN VAN 40.000 DAGEN
Een bezoek aan de Zaanlandse Oudheidkamer is nooit saai.
Er hangt een portret van een man die 110 jaar is gewor-
den, hij leefde in 3 eeuwen.
Zijn naam was Jacob Janszoon. Hij werd 1698 te Amsterdam
geboren en aldaar 7 maart in de Westerkerk gedoopt.
In zijn kinderjaren werkte hij op een touwbaan.

Ouder geworden ging hij naar zee, Oost en West-en Groen-
land. Hierna was hij doodgraver en nachtwacht te Amster-
dam. Op oudere leeftijd handelde hij in kanaries, putters
en vinken waarmee hij vele jaren op de Dam heeft gestaan.
Op zijn oude dag ging hij naar Wormer en werd daar visser-
man. Hij hield blijkbaar van gezelligheid, bij zijn eer-
ste vrouw had hij 11 kinderen, waarvan er bij zijn dood
nog 3 in leven waren. Zijn 2e vrouw schonk hem geen kin-
deren. Op tachtigjarige leeftijd trad hij opnieuw in het
huwelijk en zijn gezin werd nog met twee zonen en twee
dochters vermeerderd, van welk de jongste bij zijn dood
twintig was. Die dood viel op 2 maart 1808. Hij was toen
110 jaren.
Tot nabij zijn 100 ste jaar heeft hij te Amsterdam zo-
wel als aan de Zaan zijn beroep uitgeoefend en was hij
tot het laatst van zijn leven goed bij zijn verstand.

J.C. de Jong

TERUG VAN WEGGEWEEST
De bewoners van het pand van de Zaanlandse Oudheids-
kamer, in de vorige eeuw, zijn weer te zien op pastei-
portretten gemaakt door de Amsterdamse schilder Wijnand
Esser in 1817.

Grietje de Jager
1776 - 1837

Jacob Breet
1778 - 1847

NEEM VAKER EEN BLOEMETJE MEE
Ik moest aan die slagzin denken in het museum toen ik er
eens op lette hoeveel bloemen er geschilderd zijn.
Het is mij opgevallen dat er hoofdzakelijk drie groepen
zijn.
A) gewoon voor de gezelligheid zoals nu door zondags-

schilders op kierenhangertjes, koektrommels, grote
luciferdozen geschilderd worden. Zuidema beschrijft
in zijn boek over volksschilderkunst het werk dat in
Jisp en Assendelft werd gemaakt. Er zijn niet veel
bloemen die niet geschilderd worden, Zuidema noemt:
margrietjes, rozen, pompoenen, tulpen, mispelbloemen,
lelietjes van dalen, korenbloemen, narcissen en dis-
telbloemen.

B) om een visueel evenwicht te krijgen. In de Zaankamer
is een wapen te zien van de bijenkorf in geel, rechts
hiervan staan witte papierbalen.
Om nu voor het oog wat beter evenwicht te krijgen,
werd aan de andere kant een witte roos geschilderd.

C) om een verhulde mededeling te doen. In deze tijd te
vergelijken met een clubspeldje of een badge waar dan
een hele wereld van denken of van idealen wordt aange-
geven.

Zo'n geval i s het schilderij van Guurtje Adriaans van der
Leij, gezegd van Someren, overleden vóór 1684.
Zij was de eerste vrouw van Floris de Lange 1635-1714,
de man die op het grote familieportret in dezelfde zaal
afgebeeld is. Deze afbeelding doet vermoeden dat hier
iets met een bloementaal gezegd wordt die wij nu niet
meer verstaan.
Het schilderij is van ca 1680 en in die tijd zal wel de
bijbeltekst van Het Hooglied van Salomo bedoeld zijn,
Hoofdstuk 2 vers 1. Hier komt in de beurtzang van brui-
degom en bruid voor: "Ik ben de roos van Saron, een lelie
der dalen".
Voor dien tijd een mooi symbool en voor de meeste kijkers
naar het schilderij: "punt uit".
Het kan echter zijn dat voor sommigen hier nog een bete-
kenis achter zat. In het boek " De Geheime figuren der
Rozenkruisers" uit 1785 komt voor:
een roos en een lelie, beschenen door de zon en de maan.

In die tijd was het niet verstandig om al te duidelijk
voor sympatieen in die richting uit te komen, ook niet
voor de Doopsgezinde burgemeester de Lange.
Katholieken en Calvinisten verketterden die groep als een
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"heidens belezene en naar onchristelijke vooruitgang stre-
vende vrijdenkers groep van wie de gedachten beter niet
in de openbaarheid moesten komen".
Deze zelfde manier van gebruik van symbolen komen we een
honderd jaar later tegen bij het doosje voor zilveren
stuivertjes. Hierop staat de afbeelding van een achttien-
de eeuws bezemstuivertje met de voorstelling van de sa-
mengebonden zeven pijlen - Symbool van de verbondenheid
der Zeven Provinciën.
Op het Wener Congres in 1815 kreeg de vereniging van

Noord- en Zuid Nederland zijn beslag en werd het embleem
17 pijlen inplaats van de bundel van 7 pijlen.
Met die doosjes met 7 pijlen wilden de Hollanders doen
blijken dat ze terug verlangden naar de tijd vóór de een-
wording. Het was in die tijd ook niet verstandig om al te
zeer met zijn politieke overtuiging te koop te lopen,
vandaar ook toen dit gebruik van symboliek.

J.C. de Jong.
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BOUWKUNDIG ALFABET
Deze rubriek behelst een alfabetische opsomming van uit-
drukkingen, werkwijzen en gebruiken, materialen en ge-
reedschappen, zoals deze in en om de Zaanse bouwactivi-
teiten werden aebruikt.

STIJL- EN REGELWERK. Houtconstructie bestaande uit
liggende en staande regels, om gezamelijk een om-
lijsting of geraamte te vormen voor bijvoorbeeld een
binnenwand.
STILLETJE. Secreet, gemakhuis.
STOK. Dunne heipaal.
STOKVERF.Stopverf, ook gezien: stokvorf.
STOLP. Boerenwoning, boerderij waarbij woonhuis, dors-
ruimte, stal en werkruimte zich onder een piramidaal
dak bevinden, dat gedragen wordt door het op stijlen
rustende vierkant.
STOOKPLAATS. Zie bij: AFSTIENEN, BLINDVEINSTER, BOEK,
DEISEN, DELFT, HOEKSTEENTJE, HOGEL, HOOGJE, KOLK.MOUD,
PIKKEN, SCHOUW, SMUIGER, -HOUT, -RAND, -IJZER, SMUL,
SWART, STANDVINK, TURFPOMP, VUURBEN, WULFT, ZAAG.
STOOTVOEG. Verticale voeg in een metselverband. De
horizontale voegen zijn de lintvoegen.
STORMLAT. Onderdeel van een pannenrek op een dak, om
het afwaaien van de pannen te voorkomen.
STREKEL. Mal of model. Bijv.: keur van Hoorn, 1550,
Westfriese stadsrechten 2, blz 145:"Dat niemant binnen
deser stede voortan zall moeten deckpannen backen
noch maicken, dan alleen nae den yseren pan die ant
Stadthuys .... int openbair ghehangen zall worden,
wairnae de panbackers een vorm zullen laeten maicken
opten canten met yser beslagen. Ende zullen die pan-
backers laten maicken eenen yseren streeckel ten eynde

de pannen duer t sleyten van den streckel niet te
dun vallen".
STUIKEN. Tegen het uiteinde van een gloeiend ijzer
slaan om dit te verbreden. Bij hout: stuiknaad,
stuiking, waar twee planken met de kopse einden tegen
elkaar worden gelegd.
STUP. Walstoep, weinig gebruikelijk.
SUIKERPOT. Platte makelaar, uitgezaagd in de vorm van
een suikerpot.
Lit.: H. Janse/S. de Jong, Houten huizen, Zaltbommel
1970, blz.54.
SWART. Het zwart; het middendeel of de roetbaan of
rook geleiding bij een schouw. Soms zwart geteerd,
vaak ook bezet met donkere (marmer- of schildpad)
tegels, overhoeks of normaal gezet.

TAFELKASTJE. Smal kastje, geplaatst tussen de tafel en
een wand, met de deurtjes aan de zijkanten.
TAFELMENT. Een stelsel van (horizontale) draagbalken,
gemaakt om op verder te bouwen. Benaming veel in de
molenbouw gebruikelijk. Ook in het bestek van het
Rechthuis in Westzaan (1780):.."waarop het Tafelment
van de Tooren te staan komt...".
TANDLIJST. Blokjesversiering tussen de lijst en het
fries van een kroonlijst; vgl EIERLIJST.
TANDVLEES. De ruigte aan ruw bewerkt (ongeschaafd) hout.
TEER. Product dat verkregen wordt door destillatie
van organische producten buiten toetreding van de lucht,
zoals houtteer en koolteer. Houtteer was een product
van huisindustrie en kwam vooral uit Zweden: Stockholmer-
teer en Umea-teer. Het deed dienst als houtbeschermer,
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evenals de latere koolteer. Deze laatste werd verkregen
door verhitting van steenkolen. Vermengd met turfas en
schelpengrit werd houtteer vroeger op de loopvlakken
van de vele Zaanse bruggen aangebracht.
TEGEL. 1. Vloertegel, zie PLAVUIS.

2. Wandtegel. De benaming spreekt voor zichzelf.
In bestekken uit de 17de en 18de eeuw werden wandtegels
aangeduid met: steenties, witte steentjes (ook al waren
ze voorzien van decoraties).
Lit.: Dingeman Korf, Tegels, Bussum 1961 en

Elseviers Tegelboek, Amsterdam-Brussel. 1965.
3. Haardtegels. Dikke, bijna baksteenvormige,

terracottategels. Deze waren versierd met een (stempel)
decor van Bijbelse tafrelen, wapenschilden en jaartal-
len, portretten en dergelijke. Behalve een enkele ver-
swaalde (in Krommeniedijk) zijn deze in de Zaanstreek
niet bekend. Ze werden in de 16de eeuw toegepast.

k. Daktegels. Werden in de middeleeuwen algemeen
gebruikt als dakbedekking van stadshuizen. Toen genoemd:
tegelen; tegenwoordig: leipannen.
TELMERK. Ingekrast of ingebeiteld merkteken toegepast
bij houten constructies en waar een veelheid van onder-
delen bij elkaar kwam, zoals bij kapgebinten, sporen-
kappen, en houtskeletten.
Lit.: H. Janse, Bouwers en Bouwen in het verleden,
Zaltbommel 1965, bl 71.
TILBALK. Zie DRAAGBALK. Soort raveel- of lateibalk, o.a.
in Hs bestek Zuidervermaning in Westzaan (1730).
TIMMEREN. In de betekenis van bouwen. Timmeragie.
TIMPAAN. Driehoekig of segmentvormig binnenveld van een
FRONTON; vaak gevuld met beeldhouwwerk of houtsnij-
werk.
TOCHT. Zie bij HEILIED.
TOEMAKEN. Het afmaken, voltooien van een betimmering
van een huis of schip.
TONGEWELF. Tunnelvormig gewelf van half-cirkelvormige
of spitse doorsnede.
TOOGNAGEL. Eikehouten nagel met een doorsnede van ca.
l duim om pen- en gatverbindingen in elkaar te trekken
(togen).
TOOT. Het zich aan de bovenkant van een voorloper-schaaf
bevindende uitstekende handvat.
TOSCAANSE ZUIL. Variant van het klassieke Dorische (Ro-
meins-dorische) type, zonder cannelures. Toegepast sinds
de renaissance.
TRAS. Zie bij: METSELSPECIE. Fijngemalen TUFSTEEN met hy-
draulische eigenschappen.
TKASRAAM. Het gedeelte van de VOETING, half boven en half
onder het maaiveld waaraan, ten behoeve van de waterdicht-

heid, vroeger extra aandacht werd besteed door toevoeging
van TRIAS aan de kalkspecie. Tegenwoordig ook wel cement-
raam (om dezelfde reden) genoemd.
TRECHTER. Bevestigd onder de ronde zitopening van een se-
creet. Uitgevoerd in hout, gietijzer of geëmailleerd.
TREKNAGEL. Nagel ter bevestiging van het funderingshout
op de heipalen. Zowel in hout (eiken) als ijzer uitge-
voerd. De laatste ook hakkelbout genoemd.
TREKPLANKJE. Uittrekbaar plankje, diende als opstap om in
de bedstede te komen.
TRESOOR. Kastje. Zie ook BON. Bestek huisje Oostzaan
(1680) : "etes tresoor".
TRAVEELHOUTE. Raveelbakjes, bijv. voor een trapgat of
een rookkanaal, in de balklaag van een vloer opgenomen.
O.a. Hs. bestek weeshuis Zaandam-oost (1737)
TROTSEERLOODJE. Afdekloodje om de in lood geslagen spij-
kers van dakbedekkingen af te dekken. Het zijn in lood
gegoten plaatjes, veelal met een jaartal, de initialen
van de loodgieter of met afgebeelde gereedschappen.
TUFSTEEN. Vulcanisch gesteente. Als blokjes gebruikt om
muren mee te metselen (Romeinen en in de lle en 12e eeuw
tot de komst van de gebakken steen) Zie ook: TRAS.
TURFPOMP. Een in de wand getimmerde kast, meestal naast
de stookplaats. Eigenlijk een houten koker die aan de bo-
venzijde uitmondde op de turfzolder en aan de onderzijde
was voorzien van een klepluik, waaruit de turven voor
het haardvuur konden worden genomen.
TURKSEKNOOP. Uitgezaagde of gestoken figuur van doorel-
kaar werkende cirkels. Zie Anno nr 78, bl 316.
TUSSENBALK. Vloerbalk tussen de skeletgebinten als extra
ondersteuning van de vloer. Ook vaak loze balk genoemd of
leugenbalk. In de Zaanstreek veelal aan het buitenschot
bevestigd. Bij driebeukige huizen hangt de tussenbalk aan
het wurmt, door middel van een hangstijltje of is deze
tegen de onderzijde van het wurmt bevestigd.
Zie: H. Janse/S. de Jong, Houten huizen, fig 8 t.o. bl 32.
TWEELICHT. Hs. bestek Spinhuis Assendelft (1664)..."Noch
sal men maecken int suytwest vier tweelichten...":bol-
kozijn met twee glas-in-lood ramen naast elkaar.

UILEDAK. Oude benaming voor een DAKKAPEL met een schuin
oplopend dak.
Lit.: G.J. Honig, Van een Noord Hollandsen dorp Zaandijk
(1909) bl. 355.
UILEVEREN. Houtgebrek, die bij HOUT.
UITLAAT. Buitenstijl-ruimte bij stolpboerderijen.
Lit.: S. de Jong, Vijf Noordhollandse boerderijbestekken
uit de eerste helft van de 17de eeuw, Arnhem 1985,
bl. 15 e.v.
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