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EEN REDEVOERING MET GESCHIEDENIS..
De Nederlands Hervormde Kerk in Krommeniedijk,
waaraan recentelijk noodzakelijke herstelwerken
werden verricht, werd gebouwd in 1755. De plechtige
inwijding van het gebouw vond plaats op 14 December
1755 door de toenmalige predikant Lambertus Twisken.
Daarbij hield hij een redevoering die zeer veel in-
formatie verschaft over de dorpsgeschiedenis, Kerk-
geschiedenis en de bouw van deze Kerk. Deze mede-
delingen uit 1755 laten we hier in zijn geheel vol-
gen.

"Mogelijk zoud gijlieden in deze tijtomstandig-
heit gaerne enige bijzonderheden, aengaende dese
Plaetse en oude verdwene Kerk uit mijnen monde
hooren, doch dewijl mij daeromtrent of weinig of
niets is voorgekomen, oordelen wij gevoeglijker
daer van niet veel te zeggen, als met ongegronde
gissingen uw aandagt lastig te vallen.

Wat nu ons dorp aenbelangt, schoon desselfs out-
heit niet is bekent, schijnt 't egter zeker, dat
hier menschen verscheide eeuwen gewoont hebben wel-
ker getal in zo verre aengroeiden, dat zij hier al
vroeg een kerk of Capelle gebouwt hebben.

Deze plaatse, waerschijnenlijk uit kleine be-
ginselen, gelijk velen, voortgekomen, is van oudts
merkelijk grooter dan tegenwoordig geweest, want
in den Jare 1597 vont mij hier 158 huizen en van
derzelver ingezetene waren er 36 die voor bootsman
voeren, 8 gemene zeevarende lieden, 4 visschers,
4 hellinglieden, 21 veltwerkers, 8 linnewevers, 2
bakkers en 3 mandenmakers; de overige hantteringen
zullen wij niet melden, onder alle de bedrijven der
ingesetenen, vinde ik geen enen zeildoek Reder, de-
wijl deze fabriek kort na deze tijt hier schijnt
een aenvang genomen te hebben.- In't Jaer 1632
wort ons 't getal der huizen van deze plaets niet
afzonderlijk, maar met Crommenie opgegeven, doch in
den Jaere 1732 zijn er op Crommeniedijk 135 huizen
in de lijst der Verpondingen gebracht; hier uit ziet
men, dat deze Plaetse door 't droevig verval veel
is vermindert, dewijl er thans maar ruim 90 Huizen
gevonden worden.

Het was in den Jaere 1584 dat Crommeniedijk in
gemeenschap met Crommenie tot eenen Leraer beriep
den Proponent Wouter Hendriksz, die her in 't Jaer
1592 van zijnen dienst ontslagen en weder in 't vol-
gende jaer te Simonshaven wiert aengestelt, vanwaer
hij te Nieuw Hellevoetssluis 1595 wiert beroepen,
en daar gestorven is omtrent 't Jaer 1599.

Met 't ontslag van Wouter Hendriksz is
Crommenie in 1593 van Crommeniedijk gescheiden en
Crommenie heeft toen alleen zijn eigen Predikant ge-

kregen, doch Crommeniedijk schijnt tot 't Jaer 1623
geen eigen leraer gehadt te hebben. Evenwel is deze
Plaetse van de Evangeliepredikinge niet geheel ont-
bloot geweest, want enen Klaas Klaasz, beroepen te
Uitgeest voor Predikant 1592 en daer gestorven 1624,
heeft hier den dienst nu en dan, den tijt van 30
jaeren, te weten van 1593 tot 1623 waergenomen.

Herv.Kerk,1728.Tek.:Corn.Pronk
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In dit laest gemelde jaer, te weten 1623, wiert
deze plaetse met 't Naburig Knollendam te samen ge-
voegt, welke gecombineerde gemeentens in 't zelfde
Jaer tot hunnen Leraer beriepen der Proponent Jaco-
bus Hovius, deze wiert in de maent januarius 1643
Emeritus verklaert, waar op hij naar Haarlem ging
wonen en daer gestorven is in de maent Februarius
1657. Dus van' hunnen Leraer ontbloot zagen de'samen-
gevoegde plaetsen naer enen anderen en beriepen Ds
Joannes Ampsingius, zoon van Samuel Ampsingius,
laest Predikant te Haerlem. Joannes wiert bevestigt
in September 1643 en heeft een weinig meer dan 10
jaren den dienst waergenomen, want hij stierf te
Crommeniedijk den 29e December 1653.

Naer de doot van dezen Man verkozen beide de ge-,
meentens tot hunnen Predikant, den Proponent Ds
Michael Wintsius, die in die maent Junius 1654 be-
vestigt wiert, zijn Eerwaerde heeft de twee gemeen-
tens tot den Jaere 1658 bedient, wanneer Knollendam
van Crommeniedijk gescheiden en met Marken Binnen
samengevoegt wiert, waer mede 't nog verenigt is,
dus verkreeg Crommeniedijk alleen zijn eigen Predi-
kant, vervolgens heeft Ds Michael Kintsius deze ge-
meente tot den Jare 1664 geweidt, wanneer Zijn Eer-
waarde naer Schellingwoude vertrok, daer hij in de
maent April 1703 in 't 50ste Jaer van zijn dienst
Emeritus wiert verklaert, doch stierf kort daerna
in Februari 1704 in den ouderdom van omtrent 83
jaeren.

Crommeniedijk, nu met geen andere Plaetse te sa-
men gevoegt, heeft alleen tot hunnen Harder beroe-
pen Alassieerus Schalkenius, die in 't laeste van
December 1664 is bevestigt, omtrent 20 jaren deze
gemeente gedient hebbende, overleed hij te Amstel-
dam den 30ste September 1684, doch 't lijk naer
Crommeniedijk gebragt zijnde, is hier begraven.

Na dien heeft de Kerkeraad 't oge geslagen op
Wilhelmus Pekstok, proprnent te Amsteldam, die op
den 8ste February 1685 beroepen en op den 20ste May
door Ds. Joannes Husinga, predikant te Haarlem is
bevestigt, een lange reeks van jaren heeft hij deze
gemeente gedient, te weten den tijt van 43 jaer.

Hij overleed 18 April 1728, stoffelijk deel dezer
man is naer Amsteldam henengevoert en aldaer begra-
ven geworden en liet men 't oge vallen op Henricus
Zegerius, proponent te Oldenbroek, hij wiert hier
beroepen op den 17 September 1728 en den 2de Janu-
ary 1729 in. den dienst ingezegend door den Eerw. Ds.
Gerardus van Aelst, tans Emeritus predikant te
West-zaendam, doch overleed spoedig en wel op den
28sten December 1729.

Deze gemeente zo schielijk van hunnen Leraer be-
rooft, zag de Kerkeraet uit naer een anderen en
heeft bij meerderheid van stemmen gekozen Ds. Jaco-
bus Kampen op den 13 April des volgenden Jaers,
zoon van Ds. Petrus Kampen, die wel laest Predikant
te Edam geweest is, doch in de jaere 1694 was hij
de opvolger van mijnen grootvader Lambertus Twisker,
die in de gemeente Oost-Graftdijk is overleden,
't Was op den 25sten Juni 1730, dat Ds Kampen door
zijnen Examinator, den Eerwaerde Ds Casparus Henri-
cus van Hermenberg, tans nog waerdig predikant te
Wormerveer, in den dienst wiert ingelijft en na 18
jaer trouwen dienst op den 9en November overleden.

De Kerkeraet van deze Plaetse heeft toen den
17den September 1749 't oge op mij )Lambertus
Twisker) laten vallen en toen verkoozen.

't Was den 4 den November de zelven jaars, dat ik
door den Eerw. Ds. Martinus van Drunen, noch waerdig
Leraer in de gemeente van Bennebroek geexamineert
wiert en daarop vervolgens den 23sten dier zelve
maent in den dienst bevestigt door den Eerw. Ds.
Adrianus van Duisluis, toen predikant te Westzaan.

wordt vervolgd .

ANNONCES
Als verzamelaar van Zaanse boeken ben ik nog steeds
op zoek naar de volgende boeken:
D. Vis - De Zaanstreek
Cor Bruyn - Een zakkennaaier grijpt naar

het geluk.
T. Woudt - Wandeling door Oost en West

Zaandam.
T. Woudt - Wandeling door Koog-Zaandijk
J. Aten - Wormerveer langs weg en Zaan
Dr. M. A. Verkldl- Zaandam 150 jaar stad
Afleveringen van het tijdschrift "De Zaende"

Mocht iemand één van deze werken in zijn bezit heb-
ben en er wel vanaf willen, dan graag een bericht-
je aan: J. Leguyt, Kersenboomstraat 36, WESTZAAN.
Tel: 282487.

HOOGSTE BOD gevraagd op de 10 complete jaargangen
1946 t/m 1955 van "de Speelwagen", in ongebonden
toestand. In één koop. De losse banden om in te bin-
den zijn aanwezig. Telefoon: 075 - 156833.

Uw opgaven voor deze rubriek dient U vóór l augustus
te zenden aan: Schoolpad 33, 1521 DE Wormerveer.

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

De heer P,
De heer W.
Mevrouw J,
De heer A,
Familie J,
De heer N,
De heer H,
De heer A.
De heer A.
Mevrouw E.

E. Bleeker
Conijn
Drost

A. Hoff
Jacobs
de Kruis
Meyerhof

F.M. Phlippeau
W.A. Phlippeau
M. Stellingwerff-

Firma Tates en Zn.
De heer Th.J.A. Zoetelief

•Beintema
Koog

Wormerveer
Wormerveer
Zaandijk
Zaandam
Ursem

Zaandijk
Driehuizen

Zaandam
Zaandam

. d. Zaan
Zaandam
Zaandam

UW KOPIJ VOOR HET SEPTEMBER-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE
VOOR 1 AUGUSTUS TEGEMOET!!!
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EEN NEDERLANDSE 'SUCKET FORK'
De afgebeelde combinatie vorkje-lepeltje werd ge-
bruikt voor confituren, dit zijn gesuikerde vrucht-
jes. Volgens de ingeslagen merken uit de gilde tijd
is dit gemaakt in Amsterdam in 1783. Het is leuk
dit te hebben in de Zaanlandse Oudheidkamer omdat
het zeer zeldzaam is in hollandse zilver verzamel-
ingen. Een dergelijk vorkje komt voor op de inven-
tarislijst van de Engelse Koning, Edward VI uit
1549. De vorkjes-lepeltjes hebben de lengte van een
theelepeltje en deze werden "sucket-fork" genoemd.
De meeste twee- of drietandige Engelse vorkjes zijn
gemaakt op het eind van de 17e eeuw.
Bij het lezen van bovenstaande zult u zich mis-
schien, net als ik, afvragen of men in het verleden
zoveel meer snoepte, omdat voor confituren een spe-
ciaal zilveren hulpmiddel ontworpen werd.
In de bibliotheek van de Oudheidkamer in het gebouw
"De Cardinaelen" te Zaandam heb ik het antwoord ge-
vonden bij een beschrijving over "Het theesalet"
dat in de zeventiende eeuw een cultureel gebeuren
was. De thee kwam omstreeks 1650 voor het eerst in
Nederland en werd toen in apotheken verkocht als
een wondermiddel tegen allerlei kwalen.
Later werd het drinken van thee een luxe mode-ver-
schijnsel met veel gebruiken er omheen. Om te be-
ginnen de aanschaf van de thee. De verkoop van de
thee ging van de apotheek naar de "komenijs" zoals
de kruideniers winkels toen genoemd werden.
Dat de apothekers toen thee evenals suiker en gem-
ber verkochten weten we nu nog uit oude toneelstuk-
ken.
Toen later de speciale theewinkels geopend waren,
vertrouwden de huisvrouwen het kopen van thee niet
toe aan de dienstbodes doch deden dit zelf evenals
de mannen het kopen van tabak niet aan hun perso-
neel overlieten.
De vrouwen lieten verschillende soorten thee in een
proefpotje zetten om dit staande voor de toonbank
te keuren. Dit proefpotje had de naam van "upperken"
of "vinkepotje" en zag er uit als een kinder-trek-
potje met een grote mensen oor. De prijzen van de
thee waren voor de gewone man te hoog. Voor een
pond thee betaalde men 10 tot 100 gulden.
De verschillende theesoorten werden thuis in'de
theedoos gedaan die meestal van tin was. Deze thee-
doos had 6 a 7 busjes voor de verschillende smaken
thee en voor saffraan.
Men dronk in de zeventiende eeuw de thee met een
aftreksel van saffraan of in het voorjaar met een
aftreksel van jonge perziken blaadjes. Suiker ge-
bruikte men wel, doch de melkkan kwam pas in 1680,
naar Frans voorbeeld, op de theetafel.

De theevisite begon met het proeven van de ver-
schillende soorten. Hiervoor werden kleine kopjes
gebruikt, was de keuze gemaakt, dan werd de thee
geschonken in een gewone kop met twee schoteltjes.
Eén schoteltje werd gebruikt om het kopje mee af te
dekken opdat de geur niet verloren ging.
In die tijd was het niet ongemanierd om de thee uit
het kopje op het schoteltje te gieten en deze hier-
uit te slurpen. De hoeveelheden thee die men dronk
waren onvoorstelbaar, men beschrijft deze thee-sa-
letten met het drinken van wel 50 kopjes per per-
soon.

Wij komen nu bij het gebruik van het vorkje, want
bij al die kopjes gebruikte men kostbare, droge,
Franse, confituren, die men met een vorkje op een
schoteltje bracht. Voor de minder grote beurzen wer-
den die confituren vervangen door: marsepein, thee-
koekjes, theeletter, theebanket, later door thee-
randjes en ulevellen.
Na al die flauwe kost werd vaak een "sekje" ge-
dronken en vervolgens een "anijsje" en uiteindelijk
een brandewijntje met rozijnen.
In die tijd schrijft men al dat die "theemanie" of
"theewoede11 aanleiding geeft tot uithuizigheid.
Het gebeurde nog al eens dat wanneer de man van kan-
toor thuis kwam en zijn vrouw niet thuis vond omdat
ze alweer bij een vriendin op de thee was maar naar
de herberg ging.
Deze theegebruiken hadden tot gevolg dat in die tijd
kunstenaars zich uit konden leven op allerlei sier-
lijke modellen trekpotten, kannen, suikerdozen,
kopjes en koppen.
Op de tentoonstelling: "voor Nederland belangrijke
oudheden", gehouden te Delft in 1863 waren 30 ver-
schillende porseleinen kopjes en schoteltjes te zien.
Door de neiging tot pronk in die tijd kwamen ook de
meubelmakers aan hun trek en ontwierpen zij prach-
tige theetafels en theebladen.
Mogelijk ziet ü bij uw bezoek aan de Zaanlandse Oud-
heidkamer weer iets anders dat uw belangstelling
heeft.

J.C. de Jong

Rechts:zilvermerken.
Onder:Een proefpotje of
"upperken".
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NIEUWS OVER DE JUBILEUMBOEKEN
Zoals wij u reeds in de vorige Anno's hebben bericht,
is in nauwe samenwerking met Uitgeverij Noord-Hol-
land te Wormerveer de uitgave van de volgende boeken
in voorbereiding.

1. Foto's van de bekende 19e eeuwse fotograaf Bree-
baard. Dit boek geeft op een unieke wijze een
tijdsbeeld van de Zaanstreek rond 1870.
De tekst bij deze, bijna oudste, foto's van de
Zaanstreek is geschreven door de jonge Zaanse
publicist en journalist Jan P. Woudt.
De verkoopprijs bedraagt slechts f 29-50.
Naar onze mening zeer weinig geld voor dit waarde-
volle kijk- en leesboek.
Het boek zal binnen enkele maanden in de (Zaanse)
boekhandel verkrijgbaar zijn.

2. Gebouwd in de Zaanstreek, geschreven door S. de
Jong, bestuurslid van onze Vereniging en Redacteur
van Anno en de bekende architect J. Schipper.
In dit boek wordt de bouwgeschiedenis van de Zaan-
streek op een boeiende wijze behandeld.
Het zal een prachtige uitgave worden, dat kunnen
wij u nu reeds verzekeren; 200 pagina's en onge-
veer 140 fraaie foto's en tekeningen en andere
afbeeldingen!
Vele tekeningen zijn van de hand van de heer De
Jong zelf, de samensteller en tekenaar van het
onvolprezen Bouwkundig alfabet in Anno.

Wij hebben de oud-directeur van Monumentenzorg,
ir. R. Meischke, bereid gevonden een voorwoord
bij dit boek te schrijven.
De heer Meischke uit zich hierin zeer lovend over
de prestaties van beide auteurs en schrijft dat
dit boek ver uitgaat boven het streekbelang.
Dit boek is in de eerste plaats voor u, als lid,
bedoeld.

De verkoopprijs in de boekwinkel zal f 49,50 be-
dragen. Voor u als lid bieden wij dit prachtige
boek aan voor f 39,50 (exclusief eventuele ver-
zendkosten voor buiten de Zaanstreek).
In het volgende nummer van Anno zullen wij u be-
richten op welke wijze u dit boek tegen de leden-
prijs kunt verkrijgen.

Misschien is dit tevens de gelegenheid om familie,
vrienden, buren en kennissen lid te maken om hen
mede te laten profiteren van deze speciale prijs.

Een groot gedeelte van de jaarcontributie is im-
mers dan al verdiend.
Bericht onze secretaris:
R. de Hoog, Zonnewijzerspad 8, 1509 BW ZAANDAM,
telefoon 075-169729-
De jaarlijkse contributie bedraagt, zoals u weet,
minimaal f 15, — -

Dr. Ir. R. Sman

Een foto van de Beeldentuin na 1904.De beelden
zijn verplaatst en gedraaid.Op de voorgrondteen
kralenbed met de tekst:Morgen,middag,avond,
nacht,niet te veel aan Bachus gebracht".

De beelden stellen,met de wijzers van de klok
mee,te beginnen rechts vooraan,voor:Middag,
Avond,Nacht en Morgen.In het midden staat
Bachus.
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DE BEELDENTUIN TE ZAANDIJK
Tot diep in de vorige eeuw kende Zaandijk vele zo-
genaamde "overtuinen". Dat waren tuinen welke de
bewoners van de Lagedijk aan de overzijde van de
dijk., over de wegsloot, lieten aanleggen, in ver-
band met gebrek aan ruimte voor een tuin tussen
"weg en Zaan". In sommige gevallen waren deze over-
tuinen .zeer ruim van opzet en hadden zij de omvang
van een flink park. Bekend was bijvoorbeeld het
"Bos en Breet", de tuin van Jb. Breet Jz. waarop
later Parkstraat, Bredenhofstraat enzovoort zijn
aangelegd.
Ten gevolge van de moderne woningbouw zijn er nau-
welijks nog authentieke Zaanse tuinen overgebleven.
Stichting Zaans Schoon prijst zich dan ook gelukkig
dat zij in 1960 in de gelegenheid was om een per-
ceel grond aan te kopen, gelegen tussen Hoogstraat
14 en 18 te Koog aan de Zaan, alwaar een Zaanse
tuin is aangelegd, afgesloten door middel van een
fraai tuinhek met bazuinengel. Staande op de Hoog-
straat, geeft deze tuin een aardig doorkijkje naar
de Zaan. De tuin is thans eigendom van onze dochter-
stichting, Stichting Frans Mars.
De laatste authentieke overtuin in Zaandijk is de
Beeldentuin. De vijf in de tuin staande beelden zijn
oorspronkelijk afkomstig uit een tuin in de Molen-
buurt (Westzijde) te Zaandam en zijn in 1804 over-
gebracht naar Zaandijk. De tuin is op diverse wijzen
aangelegd geweest. Op oude foto's, van vóór 1904,
ziet men een landschappelijke aanleg met slinger-
paadjes en bosschages. Na 1904 zijn de beelden niet
alleen verplaatst en een kwartslag gedraaid, maar
werd ook gekozen voor een meer formele tuinaanleg.
Hoewel de Beeldentuin in een slechte staat van on-
derhoud verkeert, vormt zij niettemin één van de
belangrijkste elementen, zo niet het belangrijkste
element, binnen het beschermde dorpsgezicht van de
Gortershoek.
Toen de Stichting dan ook in de gelegenheid werd
gesteld tot aankoop van de tuin te geraken, is zij
daar op ingegaan. In samenwerking met de Vereniging
van bewoners van de Gortershoek en de Vereniging

Vrienden van het Zaanse Huis is de Stichting
De Beeldentuin Zaandijk opgericht. Een aantal par-
ticulieren, meest (oud-) Zaankanters, een particu-
liere Zaanse instelling, de Vereniging Vrienden van
het Zaanse Huis en Stichting Zaans Schoon waren be-
reid de fondsen te fourneren die nodig waren voor
de aankoop. Een restauratieplan was inmiddels in
gereedheid gebracht.
Hoewel de overeenkomst omtrent de aankoop van de
Beeldentuin naar onze mening perfect was, is de
tuin uiteindelijk niet aan de kersverse Stichting
De Beeldentuin Zaandijk geleverd. Zeker na alle
moeite die daarvoor was gedaan heeft ons dit bij-
zonder gegriefd. Niettemin hopen wij dat de nieuwe
eigenaar van de Beeldentuin spoedig tot restauratie
daarvan zal overgaan zodat dit deel van het bescherm-
de dorpsgezicht weer in haar oude luister zal zijn
hersteld. H. Pielkenrood.

Op deze prentbriefkaart (vóór 1904) is duidelijk
de landschappelijke aanleg van de tuin te zien.

Rechts:oude (houten) schooltas,Anno 1858 met
daarop een voorstelling van een overtuin.
Rechtsboven:Detai l van de schildering.
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In het vorige nummer (97) van dit blad stond een
bericht van de redactie over het deurkalf van het
voormalige doopsgezinde weeshuis in Koog aan de
Zaan. Erboven stond het kopje "diefstal". Twee le-
zers reageerden (schriftelijk) hierop met de medede-
ling: helemaal fout! Beide reacties gaven evenwel
een verschillend tijdstip (resp. a) tussen '76 en
'79 en b) na de tentoonstelling van 1975) en van de
wijze waarop het deurkalf zou zijn verdwenen,
resp. a) "Was het wel diefstal?" en b) "abusievelijk
meegenomen". Reden dus om het boetekleed klaar te
hangen en te gaan spitten in voorhanden zijnde notu-
len met betrekking tot deze geschiedenis.

Het bericht werd geplaatst naar aanleiding van de
wens van de doopsgezinde gemeente te Koog aan de Zaan,
waarvan ook de foto afkomstig was, om het deurkalf
weer in haar bezit terug te krijgen.

Toen het weeshuis in 1956/57 werd gesloopt werden
de materialen en onderdelen, na zorgvuldig te zijn
genummerd, door de toenmalige eigenaar aan de Stich-
ting Zaans Schoon overgedragen. Daarbij behoorde ook
het deurkozijn met deurkalf. Deze Stichting verzamel-
de zulke materialen met het oog op her.gebruik bij
restauraties en met het doel om deze vooral te ge-
bruiken voor panden in de toekomstige Zaanse Schans.
Ook het weeshuis stond op de nominatie voor herbouw.
Die ging evenwel niet door, o.a. door het beschikbaar
komen van het dorpsweeshuis uit Westzaan (thans
restaurant "de Walvis"). De materialen die Zaans
Schoon sinds 19^9 van diverse zijden had verworven
werden in 1961 overgedragen aan de gemeente Zaandam.
Ze kwamen terecht in de opslagloods bij de Zaanse
Schans.

In 1975 werd in pakhuis Lelie de eerste en in
1976 de tweede houtbouwtentoonstelling gehouden.
Daarbij werd (en nu het boetekleed dan maar aange-
trokken) het deurkozijn met het bewuste deurkalf
buiten het pakhuis opgesteld. Niemand kon ons nu
aantonen en bevestigen de vraag of dit kozijn na
deze (tweede) tentoonstelling door derden op een
vrachtauto was geladen en met opzet en uit zekere
hebberigheid werd meegenomen. Of dat het weer netjes
naar de opslagloods werd vervoerd. In januari 1977
werden aan een toenmalig bestuurslid van Zaans
Schoon (anoniem) onderdelen van een weeshuis te
koop aangeboden.

Een feit is dat deze loods, nadat de bouwwerkzaam-
heden in de Zaanse Schans als beëindigd werden be-
schouwd, in 1979 werd gesloopt. De toen nog aanwezi-
ge materialen en waardevolle bouwelementen bleven
in 1978 voor een deel, waaronder het bewuste deur-
kalf, eigendom van de stichting De Zaanse Schans of
de gemeente. Deels werden die onderdelen naar de zol-
der van het pakhuis "de Kraai" overgebracht. Een an-
der deel werd zorgvuldig geïnventariseerd en door
de Stichting Frans Mars aangekocht. Dit deel werd
naar een opslag in Westzaan vervoerd. Een klein deel
verhuisde naar de stichting Domineestuin in Zaandijk.

Of het deurkalf nu opzettelijk dan wel abusieve-
lijk bij of na deze operatie in verdwenen doet verder'
weinig ter zake. Er is destijds geen aangifte van de
vermissing gedaan.

Redactie.



BOUWKUNDIG ALFABET
VARKEN. Sponningschaaf waarmee men diepe ploegen
maakte. Ook: scheefgehakte laag metselwerk in een
muurvlak, om een foute metseling weer waterpas te
maken.
VASTGLAS. Glas-in-lood raam, direct in het kozijn
geplaatst (dus zonder raamhout).
VATENBANK. Tafelachtige stelling met aflopend blad
en een middengootje, met lood of zink bekleed. Hier-
op werden emmers en pannen omgekeerd geplaatst om af
te druipen. Het gootje loosde boven de sloot en werd
(als de bank binnen stond) door de buitengevel ge-
voerd.
VATHOUTSBLAD. Een deel (plank) van acht voet lengte.
VEER. In plaats van de vloer- en schotdelen "ge-
groefd en gemest" in elkaar te zetten werd veel meer
de verbinding met losse veren toegepast: "gegroefd
en geveerd". Het inlopen van de groeven in een par-
tij delen werd vaak uitbesteed. Zo werden partijen
kop * en staartdelen 's winters vanuit de Zaanstreek
wel naar Vlaardinger vissers uitbesteed (tot - T9Q2).
Zie ook: HOUTNAMEN.
VEINSTER. Luik. Ook: vengster, venster.
VELLING. Vellingkant aan hout geschaafd; is een
Schuine Kant.
VEN. Gedeelte land tussen twee kavelsloten (Zaan-
streek), bv. Krimperven. Eigenlijk is een ven een
weiland in de veengronden. Ook wel: heidepias of
heidemeer.
VENSTER. Zie VEINSTER.
VERDIEPING. De vloer boven ons. Deze contradictie is
ontstaan toen men door het Intensievere gebruik van
zolders de kapconstructie niet meer meteen op de zol-
dervloer plaatste, maar op een verhoogde borstwering.
Men maakte zodoende een huis met een "verdiep".
VERF. Een mengsel van kleurstoffen (pigmenten) en
een bindmiddel. Vroeger werden veel minerale en
plantaardige kleurstoffen toegepast, met lijnolie
als bindmiddel.
Lit.: D. Vis, Drie eeuwen verf, Wormerveer (1943).
- W.F. Denslagen en A. de Vries, Kleur op historische
gebouwen, 's Gravenhage 1984.

- M. van Leeuwen-Enklaar, Verf, in Anno 1961 nr 80
(Dec. 1981.)

VERFBALIE. Verfpot van een doorgezaagd zwartselton-
netje.
VERGAARBAK. Een loden of zinken (later ook giet-
ijzeren) reservoir onder de dakgoot voor het op-
vangen van het gootwater om dit via de regenwater-
pijp af te voeren. Soms: verlaatbak.
VERKROPPING. Het in verstek (naar voren) uitspringen
van een kroonlijstprofiel, fries en architraaf bo-
ven de drager, zuil of pilaster bij betimmeringen
van een wandvlak of gevel.
VERMAANHUIS. Vermaning, kerkgebouw van doopsgezin-
den.
VERMOOR. Zie: HAKBEITEL.
VERSNIJDING. Het trapsgewijs versmallen van muren,
bijv. bij funderingsmuren.
VERSTEK. De overhoekse aansluiting van (delen van)
lijstwerken waarbij deze delen schuin (onder 45 gra-
den) zijn afgezaagd, (vgl. KORNISSEN). Bestek Recht-
huis Westzaan (1780): "....de kornisschen en ver-
stekken wel zuiver....enz".
VERSTREIJKEN. Houten vloeren en wanden werden meest-
al eerst voorlopig op of tegen de constructiedelen
(balken, stijlen) bevestigd. Na een periode van ge-
wenning (droging) werd dan overgegaan tot het defi-
nitief aandrijven en vastspijkeren. Die noemde men
verstrijken. Hs bestek v.m. doopsgezind weeshuis,

Westzaan (1746): ".... en op 't verstréijken sette
als 't hout dat (ver)eijst....; .... en het moet op
't verstrijke gezet worde, (of men moest oordeèle
dat het hout droog genoeg was) ....". Het eerste
handelde over de aan te brengen zoldervloer, het
tweede over het Noorder buitenschot. Dit laatste
was verticaal aangebracht. Verderop in dit bestek:
"... op het verstrijken moeten zetten en tien maan-
den na dat het gemaakt is voor zijn rekening in or-
der moeten verstrijken.....". Van de aanneemsom werd
hiervoor zolang 25 gulden gekort. Zie bij VLAKKEN.
VIERKANT. De gezamelijke constructie van gebintbal-
ken, wurmten en overstekbalken op de stijlen van de
centrale hooiberg in stolpboerderijen. Hierop rust
de dakconstructie.
VLAKKEN. Na het verstrijken van de vloerdelen het
vlak schaven van de naden. Zelfde bestek: "... de
naden af te vlakken." en elders: "... de naden af
te sleghten".
VLEUGELINGH. De zijvleugels aan een (sierschot van
een) DAKKAPEL. In: Hs bestek wees- en armenhuis
Oostzaandam (1737).
VLIEGEN. Het vooroverhellen van topgevels. Op
vlucht bouwen.
VLONDER. Los houten vloertje. Zie: VOLDER.
VLOTMERK. Het merk dat de houtkopers op de balken
(stammen) aanbrachten zodat bij het breken van de
vlotten, na aankomst in de stapelplaats, de balken
bij de rechtmatige eigenaren terechtkwamen. Deze ge-
kraste (geritste) merken bevatten gegevens over de
eigenaar (houtkoper) en aantallen.
VOEG. In het algemeen in de betekenis van naad. Meer
speciaal de met specie gevulde ruimte tussen stenen
(baksteen of natuursteen). Oorspronkelijk werd ge-
voegd in dezelfde specie als waarin werd gemetseld.
Het voegen na het metselen met een voegspecie is,
vermoedelijk als gevolg van reparatiewerk, later in
gebruik gekomen.
VOET. Zie bij MATEN.
VOETING. Funderingsmuur vanaf de (houten)(paal)
funderingsaanleg tot even boven het maaiveld. Zie
ook: TRASRAAM.
VOLDER. Oude benaming voor VLONDER.
Lit.: Soeteboom, Saanlandse Arcadia, bl 358.
VOLUUT. Spiraalvormige versiering aan topgevel- en
andere lijstwerken en van het Ionische en Korin-
tische KAPITEEL.
VOOI. Randbalk. Vooi werd in de 17de eeuw (Assen-
delft) en eerder gebruikt. Thans nog wel in Zeeland.
In de rekeningboeken van de Sint Bavokerk in Haarlem
toegepast in de zin van bekroning of (kroon)lijst.
Bijdragen van het bisdom Haarlem 4, 100, (1538):
".... Die foyen ende gesneen werck van die preek-
stoel.. ...".
VOORHUIS. Het voorste vertrek van een huis, aan de
straat- of wegzijde gelegen. Veelal niet voor be-
woning in gebruik maar voor ziekelijk gebruik.
VOORLOEF. Zie bij LOEF.
VOORLOPER. Zie: TOOT.
VOORSCHOT. Houten driehoekige topgevel, soms buiten
de daklijn uitstekend ("Brocker voorschot" en tuit-
gevel). In de 17de eeuw ook met opgevel aangeduid.
In enkele gevallen wordt er een stenen topgevel mee
bedoeld: (NHolland, Rustenburg 12) "... over de brug,
in dat huys met het steene voorschot".
VOORWOLF. Dak met een wolf(s)einde of wolfdak-end
aan de voorzijde. Eertijds enkel als "wolf" aange-
duid, bv. in Leydse keurboeken 276 (1529) en in ver-
schillende bestekken uit de 17de eeuw.
VORST. Dakvorst, de nokafdekking; vorstpannen.
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LITERATUUR SIGNALEMENT
Wè hebben de heer Leguyt bereid gevonden een rubriek
in "ANNO" te verzorgen waarin boeken en publicaties
in en rond de Zaanstreek besproken worden.
Hier volgt zijn eerste bijdrage.

Ik wil eigenlijk beginnen met de Zaanse Histori-
sche Reeks; Uitgegeven door uitg. Amor Vincit
Omnia te Westzaan.
Een uitgeverij als hobby 'aardige Zaanse onderwer-
pen in boekvorm voor een lage prijs maken'.
Het zijn boekjes op AA formaat en elk deeltje be-
vat een afgerond geheel uit de geschiedenis van de
Zaanstreek en is verlucht met foto's, kaartjes en
tekeningen.

Het eerste deeltje verscheen drie jaar geleden
en ging over opgravingen bij de Oostzijderkerk te
Zaandam. Geschreven door de heer J. Stolp, voorzit-
ter van de archeologische werkgemeenschap afd-
Zaanstreek.

Het-tweede deeltje behandelt de Zaanse Walvis-
vaart in de periode 1650 - 1800.
Deze eerste twee deeltjes zijn ondertussen uitver-
kocht .

Het derde deeltje speelt in de oorlogsjaren
1940 - 1945 en zijn herinneringen van de heer Sabel,
ereburger van Zaandam, opgetekend door de heer
J.J. 't Hoen.

Het vierde deeltje gaat over de beruchte zeero-
ver Clfcwjr-Compaen uit Oostzaan.
Het'vijfde deeltje behandelt het Zaanse kostuum

anno 1800, compleet met volledige beschrijving van
het kostuum plus patronen om het eventueel zelf te
maken.

Het zesde deeltje is sinds kort verschenen.
Dit deeltje bevat de geschiedenis van de strijd
der West-Friezen tegen de Zaankanters en de volle-
dige verwoesting van het dorp Zaenden in 1155.
Tevens gaat het in op het geslacht Zaenden, de
Heeren van Zaenden en het eventuele kasteel Zaenden.
De prijs van dit deeltje is f. 7,95
Als deel zeven staat gepland: De geschiedenis van de
Zaanse ziekenhuizen, voor de samenvoeging tot "de
Heel". De boekjes zijn in de boekhandel te koop.

DOE MEE EN WIN
VIJFHONDERD GULDEN!
Zoals u in Anno no 97 hebt kunnen lezen wordt er op
dit moment een fotowedstrijd gehouden in het kader
van ons 25 jarig bestaan. De voorwaarden die verbon-
den zijn aan deze wedstrijd kunt u in de vorige Anno
vinden.
Er is één kleine wijziging, de sluitingsdatum is ver-
schoven naar 31 augustus 1986 in plaats van 1 augus-
tus, om iedereen in de gelegenheid te stellen in de
vakantieperiode aktief mee te doen.
Het thema van deze fotowedstrijd is "DE ZAANSTREEK",
in de ruimste zin, een onderwerp dat past bij de
Vrienden van het Zaanse Huis.
Door middel van een foto kan een ieder vastleggen
wat nu zo bijzonder is aan De Zaanstreek en wat voor
hem kenmerkend is. Op deze wijze kan er een fotogra-
fische enquête ontstaan over de vraag wat de Zaan-
streek voor u nu de Zaanstreek maakt, al heeft een
foto natuurlijk ook z'n beperkingen.
Iedereen kan meedoen, jong en oud,goede en minder
goede fotografen mits het eigen werk is en u amateur-
fotograaf bent. De kwaliteit speelt een rol bij de
jurering maar zeker ook de keuze van het onderwerp.
Natuurlijk hoeven de foto's niet deze zomer gemaakt
te zijn, als u nog een bijzonder goed geslaagde foto
in de kast heeft liggen kunt u die ook inzenden.
Naast het feit dat u het waarschijnlijk gewoon leuk
vindt om mee te doen, kunnen we natuurlijk niet om
de prijzen heen die een extra stimulans kunnen bete-
kenen.
Wat te denken van 50 prijzen waarvan de 'eerste, twee-
de, 'derde en vierde prijs bestaan uit waardebonnen
van respektievelijk f 500, — , f 300, — , f 200,— en
f 100,—, ter beschikking gesteld door fotohandel
Camex. Wij hopen dat erg veel mensen mee zullen doen»
ook de mensen die "alleen maar in de vakantie een
fotootje schieten".
Laat zien wat de Zaanstreek voor u betekent en doe
mee.

E. v.d. Toorn Vrijthoff
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