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GEBEURTENISSEN IN DE 18DE EEUW
AFGEBEELD OP EEN TABAKSDOOS
De hierbij afgebeelde koperen tabaksdoos is eigendom
van de Doopsgezinde Gemeente te Koog aan de Zaan.
Deze doos roept op het eerste gezicht nogal wat vra-
gen op.Ze verhaalt en beeldt uit-in gravure-de vee-
pest van 1746 en vertelt dat de prijs van het hooi
in 1740 veertien (!) maal de gewone prijs was.
Bij het lezen van de tekst "O mens weest dog ge-
troost, 't is godes hant die 't doet" en "de mens
die heeft de straf van 't vee heel wel verdient met
overtreeden van godt en zijn naaste vrient" besefte
ik dat dit een geheel andere gedachtenwereld is dan
de onze.Het moet de moeite waard zijn om over die tijd
meer aan de weet te komen.
In het Cardinaelshuis -op 4e Hogedijk te Zaandam waar
zich de bibliotheek bevindt,wist men in een oogwenk
vier bronnen met gegevens over de veepest te voor-
schijn te halen.Gegevens waren te vinden in:
-Tijdschrift "De Zaende";
-een boekje van Jan Marchant uit 1745;
-een artikel in het tijdschrift voor Diergeneeskunde;
-aantekeningen over merkwaardigheden uit de periode
1708-1752 door ene Kraamer,wiens handschrift zich
bevindt in het archief van de Doopsgezinde Gemeen-
te Zaandam.

Om maar te beginnen met de hoge hooiprijs in 1740.
"In het jaar 1740 begon het 5 januari te vriezen en het
vroor zo sterk dat men de 7e al over het ijs ging.de 8e
gingen de paarden al over de Zaan.De 9e en 10e was het zo
koud als het bij mensenheugenis niet is geweest,het vroor
5 a 6 duim dik in een etmaal zodat het ijs zo dik werd in
de Zaan als een half vat op zijn end.De paarden gingen tot
twaalf maart over de Zaan.Het voorjaar dat hier op volgde
was zeer koud zodat er lange tijd geen gewas kwam.

's Nachts vroor het tot de langste dag zodat het veevoer
zo schaars werd dat duizende koeien en schapen van de
honger stierven.Op 9 mei werd te Amsterdam het hooi verkocht
voor ƒ100,- per 1000 pond,zijnde ƒ450 gulde het koe-hooy".
Koegang heet in Friesland koe's eten.Het is de hoeveelheid
hooi,die toereikend geacht wordt voor de wintervoeding van
l koe.In Boekenoogen wordt genoemd dat een koegang 4 a 5
duizend pond weegt.hiermede klopt dit gegeven.
"In de nazomer had men menigvuldigen piasregens zodat met
de Zaandamse kermis het hooi op was en uit voedselnood veel
jonge beesten werden doodgeslagen."
Of de ellende voor de boeren niet op kon,verhaalt Kraamer
van een muizenplaag in 1742,waarbij "veel duysende van mil-
joenen muyse al het gewas bedierven en daardoor grote
schaarste aan veevoer veroorzaakten."

In 1744 in de maand maart verscheen er een komeet aan de
hemel die als een slecht voorteken werd beschouwd.In ok-

tober 1744 begon de veesterfte in Hoorn en vervolgens
door het gehele land.,
Kraamer schrijft over de Deense ossen die in Hoorn in de
maanden maart en april 1746 aangevoerd werden om hier
opgefokt te worden voor de slacht.Behalve de goede
weidegrond werden die beesten ook nog opgepept met een
"stijfseldrank".In dat jaar waren er in Hoorn van de 1000
ingevoerde ossen in een periode van 2 weken nog 20 over..

J .C.de Jong.

VEE-ZIEKTE,
Met een J A A R L Y S T der voorgaande

VEE-STERFTENS,
Sedert de Plaagen van Egipten.

Als mede de waare Oorzaak der

KOEJE-ZIEKTE,
En-de 'Middelen om"dié vöor-te^ko

,D o o R.-.
J A N M A B L C H A N T .

T E H A A R L E M .
By J- Marsboorn en h, vander Pïnne» Boekyerkoopers
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Op het deksel staat:

Wat is de siekten
groot onder het
Rinde vee
het sterven brengt
in nood de alder
grootste stee

O mens wees t dog
getroost,'t is
hant die 't doet
al sterft al ons
vee,hout dogh
maar goede moet

Op de achterkant staat:

't Jaar 1740 kosten de
1000 pont hooy 93 gulden
't Jaar 1746 kosten de
1000 pont hooy 7 gulden

Op de bodem staat:
De mens die heeft
de straf,van 't vee
heel wel verdient
met overtreeden van
god t en zi jn
naaste vrient

Godts hand is niet
verkort,al is met
veel heel slecht
Godt die het al
versiet,sprak
abrar(?) op regt

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

De heer Jo Driesen
Mevr.Suus Franken
De heer K.van Soestbergen

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

De heer W.F.Houthuyse Koog aan de Zaan
Exploitatiemij."Roveld" Koog aan de Zaan

De heer H.Engelbrecht

De heer Nico Roos
Mevr.P.Woudt

Zaandam

Zaandijk
Zaandijk

De redactie stelt lezers van dit blad in de gelegen-
heid kleine annonces te plaatsen.Daarbij wordt ge-
dacht aan vraag en aanbod van bijvoorbeeld Histo-
rische uitgaven,oude foto's,ansichtkaar ten,bouwma-
terialen,antieke (streek)voorwerpen,maar ook aan
oude gegevens over speciale onderwerpen,te res-
taureren panden etc.
De annonces kunnen KOSTELOOS worden geplaatst,de
mogelijkheid om illustraties daarbij op te ne-
men is eveneens aanwezig.Het zgn.reageren "onder
nummer" is echter uitgesloten.Commerciële instel-
lingen (handelaren!) zijn van deelname uitgeslo-
ten,zulks ter beoordeling van de redactie.
Annonces dienen uiterlijk op de in elk nummer
vermelde "inleverdatum kopij" binnen te zijn.
Telefonische opgave is niet mogelijk.
Schriftelijke reacties voor deze rubriek dienen
te worden gestuurd naar:Schoolpad 33,1521 DE te
Wormerveer.
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VERSLAG JAARVERGADERING 4 NOVEMBER J.L.
Aan de vooravond van het jubileumjaar moest de voor-
zitter in zijn openingswoord melding maken van het
ernstig ziek zijn van de ere-voorzitter de heer
Ads.Bouman.In een door de vergadering uitgegeven ver-
klaring werd de hoop uitgesproken de heer Bouman weer
spoedig in goede gezondheid op de bijeenkomsten welkom
te mogen heten.Een tweede mededeling betrof het overlij-
den van het vorig jaar door ziekte afgetreden be-
stuurslid,de heer H.A.Happe.Van zijn bestuurlijke capa-
citeiten heeft de vereniging helaas weinig kunnen pro-
fiteren.
Er werd nog aandacht geschonken aan het bijna voltooid
zijn van Domineestuin en de realisering van de woning-
en hotelbouyw op het voormalige Koeman-terrein.
Het openingswoord behelsde ook nog de consolidatie van
"Anno",dat aan duidelijkheid in de vormgeving en met
name inhoudelijk de laatste jaren heeft gewonnen.

Voorts werd gewag gemaakt van de voorbereidingen in het
afgelopen verenigingsjaar voor de jubileumviering.
De notulen van de vorige jaarvergadering en het jaar-
verslag werden zonder meer goedgekeurd.De beschouwing van
het financieel overzicht ontlokte de vraag of de verzend-
kosten van "Anno" omlaag zouden kunnen en of de belegging
van het batig saldo niet méér winstgevend zou kunnen zijn.
Door het bestuur werden de kosten van verzending en rente-
opbrengst echter redelijk geacht.Hierna volgde goedkeu-
ring van het financieel beleid.We zijn momenteel vrij ver-
mogend,maar het jubileumjaar zal wel een deel van dit
vermogen opeisen.Waar nodig zal ook een deel van dit ka-
pitaal gebruikt kunnen worden voor subsidiering van pro-
jecten op de Zaanse Schans,zowel als in de Zaanstreek.
Ondanks deze rooskleurige situatie loopt het aantal beta-
lende leden jaarlijks terug.Ledenwerving blijft nood-
zakelijk .temeer omdat de vereniging onderhevig is aan
vergrijzing.Behoefte aan jongere leden is duidelijk aan-
wezig.
Als kas-commissieleden fungeerden dit jaar de heren
H.Pielkenrood en G.Schaap.Laatstgenoemde wordt komend
jaar opgevolgd door mevrouw J.Duyvis-Veen.Tijdens de
bestuursverkiezing werden de heren Benjamin en Bethlem
herkozen en in de vorig jaar ontstane vacature van de
heer Happe werd de heer E.v.d.Toorn-Vrijthof uit Aker-
sloot gekozen.
Ondanks de grote aktiviteit van de redactie is het sa-
menstellen van "Anno" een heel karwei.Helaas moet me-
vrouw M.van Leeuwen-Enklaar het redactieteam vaarwel
zeggen.Het bestuur is haar veel dank verschuldigd.
Daar zij ook het type-werk voor "Anno" verzorgde,zal

zij zeer gemist worden.De redactie bestaat nu nog maar
uit de heren S.de Jong en R.Brinkman.
Lof werd toegezwaaid aan de heer en mevrouw IJskes,om-
dat beiden zoveel werk verrichten bij het verzendklaar
maken van "Anno".
De jubileumcommissie is bezig met de voorbereiding van
de uitgave van een bijzonder jubileumboek.Het wordt een
standaardwerk over de Zaanse houtbouw,geschreven door de
heren S.de Jong en J.Schipper.Dit boek zal de parel wor-
den op de kroon van de vereniging.Daarnaast wordt een
tweede boek voorbereid.Daarin zal een collectie foto's
gepubliceerd worden,gemaakt in de jaren 1865-1870 door
de Zaanse fotograaf Breebaard.Nadere inlichtingen over
beide boeken zullen volgen.In het kader van het feest-
jaar wordt voor de schooljeugd een werkstukkenwedstrijd
uitgeschreven.Ook zijn er plannen voor een (mogelijk
tweejaarlijks terugkerende) historische markt.Men moet
er echter niet op rekenen dat zo'n markt nog in het ju-
bileumjaar gerealiseerd kan worden.
Tijdens de rondvraag werd de wens geuit te ageren te-
gen het voornemen van de gemeente Zaanstad de namen van
vele straten te veranderen als ook om de namen van de
deelgemeentes te laten vervallen.Het bestuur zal zich op
een dergelijk protest bezinnen.
De heer van Leeuwen van de stichting Zaans Schoon kondig-
de het spectaculaire transport aan van het pakhuis "De
Wildeboer" van het Verkade-terrein naar de Dubbele Buurt
in Wormerveer.Dit pakhuis gaat dienen als werkplaats en
opslagruimte voor de stichtingen Frans Mars en Zaans
Schoon.Het gaat tevens dienen als kantoor-en vergaderruim-
te voor beide stichtingen. Aan gelijkgestemde organisa-
ties zal ook onderdak worden geboden.Dat betekent,dat er
voor de "Vrienden van het Zaanse Huis" in dit pakhuis
vergader-en archiefruimte geschapen zal worden.Van de zij-
de van de redactie van "Anno" kwam de noodkreet om zich
als typist(e) voor het verenigingsorgaan beschikbaar
te stellen.De heer Roos bood zich spontaan aan.
Als laatste punt in de rondvraag werd de enorme hoogte
van de premie voor de brandverzekering van houten huizen
aan de orde gesteld. Geadviseerd werd om bij een in West-
zaan gevestigde verzekeringsmaatschappij offerte te vra-
gen. Bedoelde maatschappij zou beduidend voordeliger zijn.
Na het huishoudelijk gedeelte van de bijeenkomst was het
woord aan de heer Mulder, bestuurslid van de Vereniging
tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in de
Zaanstreek,waarna door hem de wel bijzonder fraaie film
over de Hembrug werd vertoond.

R.de Hoog,secretaris.

JAARVERSLAG
Elk jaar opnieuw krijgt U in de aanhef van het jaarver-
slag te horen op hoeveel adressen men de uitnodiging
voor de jaarvergadering ontvangt.Dat was in 1984 op
979 adressen het geval,maar dit jaar waren het er 943,
dus helaas 36 minder.Ondanks een heropleving van onze
economie voelen toch velen zich om financiële redenen
genoodzaakt om het lidmaatschap op te zeggen.Het Zaanse
huis vraagt echter om een grotere groep van sympathisan-
ten en die zijn allen van harte welkom als lid van onze
vereniging.Met het blad "Anno" kunt U reclame maken voor
onze vriendenkring.En dat we met Anno voor de dag kunnen
komen is geheel toe te schrijven aan de voortreffelijke
kwaliteiten van de leden van de redactie.HULDE !!De arti-
kelen zijn zeer lezenswaardig en vooral het bouwkundig
alfabet is de moeite waard.Dit alfabet blijkt dusdanig
belangwekkend te zijn,dat het de aandacht van de Stich-
ting Boerderij Onderzoek heeft getrokken,maar ook in
de Zaanse uitgeverswereld is er belangstelling voor.
Redenen genoeg om in Uw kennissenkring onze vereniging
aan te bevelen!
In 1986 bestaan de Vrienden 25 jaar.Aanleiding om in
dat jubilieumjaar iets bijzonders te doen.Daartoe

heeft al diverse malen een jubileumcommissie vergaderd.
Eén van de resultaten hiervan is de verschijning van een
boek van de hand van ons bestuurslid S.de Jong,in sa-
menwerking met architect J.Schipper.Tevens is er een
boekwerk in voorbereiding met nog nimmer gepubliceerde
historische foto's.Afwachten maar.Ook voor de school-
jeugd zijn er plannen in de maak.In het septembernum-
mer van Anno heeft U al een aankondiging kunnen lezen.
Wederom een argument om enige leden voor de "Vrienden"
te werven!
Om nog weer eens de aandacht op de vereniging te kunnen
vestigen,hebben we ter gelegenheid van de Landelijke
Bibliotheekdag ,die gehouden werd op zaterdag 28 sep-
tember, een stand mogen inrichten in de Hoofdbiblio-
theek van Zaanstad.Voor zover we hebben kunnen nagaan,
heeft het geen ledenwinst gegeven.Desondanks moet de
waarde van onze aanwezigheid op zo'n manifestatie niet
onderschat worden.
Droevig is het te moeten melden dat dit jaar ons be-
stuurslid,de heer H.A.Happe,is komen te overlijden.
Enthousiast begon hij in 1981 aan zijn bestuurstaak.
Helaas heeft ziekte het hem onmogelijk gemaakt zich ten
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volle voor de vereniging in te zetten.Het zij zo...
Veel valt er over dit verenigingsjaar niet te melden.
In verband met de organisatie van het jubileumjaar zijn
er vele besprekingen geweest met instanties,verenigingen
en uitgevers.Dit overleg zal nog wel enige tijd vergen.

Naast deze besprekingen met "derden" heeft het bestuur
nog vergaderd in februari,april,juni en september.

R.de Hoog,secretaris.

BOUWKUNDIG ALFABET

SNIJRAAM.Bovenlicht boven een deur.Deze kwamen in de ste-
den in de 18e eeuw ini gebruik toen hogere kamers werden
gemaakt,waardoor ook in de dus hogere gangen meer ruim-
te kwam tussen de bovenkant van de deur en het plafond.
Deze oppervlakte werd benut voor de toetreding van in-
vallend licht.De toepassing van deze bovenlichten werd
ook elders en in de Zaanstreek overgenomen.Er ontstonden
in de 18e en 19e eeuw fraaie exemplaren van.Zie:LEVENS-
BOOM.
SNIK.Beitel met een breed snijvlak ofwel met een brede
eg.Ook genaamd:roedsnik.
SNIKEND.Benaming van enigszins puntig toegehakt balkein-
de met gaten voor het aan elkaar koppelen bij het samen-
stellen van houtvlotten vanuit Duitsland.
SOLDAAT.Ouderwetse kolomkachel.
SOMMER.BaIk.
SOMMERZAGER.Balkenzaagmolen.
SPANT.l.Spoor of spar van een rieten kap (HS bestek v.m.
Weeshuis Westzaan,1746 en idem van een huis in Zaan-
dam, 1739.)De totale contructie noemde men wel het

"gespan" en het vervangen ervan "verspannen".
2.Kapgebint.bestaande uit twee spantbenen en de (dek)balk.
3.Driehoekspant.
Lit."Anno",juni 1978,nr.66.
SPAR.Dakspoor of dakspar.
SPATPEN.Kleine pen aan de onderzijde van een (skelet)-
stijl om het wegglijden ervan tegen te gaan.De pen paste
in een pengat in een vloerdeel.
SPECIE.Mortel.Mengsel van kalk en zand,kalk-tras en
zand en kalk-cement en zand,aangemaakt met water.
SPIEGEL.l.Paneel van een opgeklampte deur of luik,
vgl.SPIEGELKLAMP en KLAMP.2.Gedeelte in een rieten
dak dat met dakpannen is belegd;pannenspiegel.
SPIEGELKLAMP.Klamp loodrecht op de dwarse klampen.
SPIER.Een lange,dikke SPAR van glad hout en weinig
kwasten."Aan D.P. voor 36 spieren die onder de toorn
steken en 29 stokke".(HS kerk Zaandijk,1685).
SPIERGOOT.Goot gemaakt van een (in de lengte) doorge-
zaagde spier.
SPINHUIS.Gevangenis waar de gestrafte (vrouwen) moest-en
spinnen.
SPOOR.Zie bil SPAR.
SPRINGENDE LIJST.Kroonlijst,17e eeuwse benaming.
SPIJGJE.Schaaf(beitel) met twee handvatten;ook
HORLETOET.

5-T

JLJLJLJUULJULJUULJL
- TANOLUÖT.
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SPIJKER.1.Pakhuis.Tot 1648 hielden de Koger Vlaamse
Doopsgezinden hun vergaderingen in een kaasspijker
aan de Weelsloot.
Lit.:300 jaar Doopsgez.Vermaning in Koog en Zaandijk,
bladz.3.
2.Bevestigingsmiddel.Lit.:P.Boorsma,De molens der fam.
Honig,1939.Zie ook:ZWEED.
SPIJL.l.Raamroede."...en de spijlen van li duims dito"
(= eikehout),(bestek rechthuis Westzaan,1781).
In hetzelfde bestek:"De spijlen of roeden met l duims
schaaf te schaven".2.BALUSTER.
SPINT.Het zachte buitenste hout (spinthout) van een
boomstam.
SPOIN.Klein kastje naast de stookplaats voor dagelijks
te gebruiken zaken,ook: spein.Zie:BON.
SPONS.Gaatjespatroon van de tegelschilder.meestal van
perkament.Door de spons op de eenmaal gebakken en van
een witlaag voorziene tegel (biscuit) te leggen en deze
met houtskoolpoeder te bestrooien,werd de gewenste te-
kening overgebracht.Vervolgens werd deze beschilderd,
met glazuur bestreken en voor de tweede keer gebakken.
Lit.:Dingeman Korf,Tegels,Bussum 1961 (2e druk)B1.10 e.v.
SPOOKSCHAAF.Soort haalmes met twee handvatten voor het
rondmaken van wielspaken.
SPREIDSEL.Dun gezaagd hout (van enkele tot 10 mm.dik).
Zie:BLAD."Zij (dat waren zekere Schager houtzagers) wa-
ren(de eerste vinders) die de spreidzels ofte voederinghe
in de zolders,en veeren dienstig om de ongevoerde zol-
ders met deelen aan malkanderen te hegten,dight en vast
te maken" (Chroniek van Schagen:bl.48).
STAANDER.Stijl van houtskelet.
STAANDE WEEG.Gevel van verticaal geplaatste delen of
planken.
STAM.De achtermuur van een schouw of smuiger,meestal
zes voet breed.

STANDVINK.l.Tussenstijl van een (meestal) in de lengte-
richting van het gebouw lopende steunconstructie.
2.Hangstijl of schoor in de kap van een gebouw (huis):
de schuingeplaatste stijl tussen de stijlen en de span-
ten (krommers).Andere benamingen:moerstijl,stand-vincke.
3.In West-Vlaanderen werden stand-vincken gebruikt als
de zijmuurtjes die de mantel van een schouw ondersteunden
en daarmee de (vooruitstekende) hoeken van de haard
uitmaakten.
A.Ook gebruikt voor:de stijlen van een (hemel)bed en
voor de hoofdpijler (-baluster) van een trapleuning.
STEEG.Beloopbare ruimte tussen twee gebouwen.Soms
openbare weg en van een naam voorzien.In de Zaanstreek
lopen de stegen (meestal) vanaf de Lagedijken naar de
Zaan toe,dit in tegenstelling tot de paden,die in het
veld ontstonden.
STEEKBEITEL.Zie:HAKBEITEL.
STEENKALK.Metselkalk verkregen uit kalksteen (vgl.
SCHELPKALK).Deze kalk was iets gekleurd (grijs-geel).
STEENSCHAAR.Tang voor het optillen van stenen platen en
zerken.
STEENSLIJPER.Iemand die metselstenen sleep om daarmee
zeer strak werk te kunnen maken.Voor het verkrijgen van
dun voegwerk werden de stenen ook iets taps geslepen.Deze
werkzaamheden werden bij voorkeur in de vorstperiode
uitgevoerd,wanneer er niet gemetseld werd.
STEENVERBAND.Zie:METSELVERBAND.
STEIGER.Zie:KRUISZWIEPING,KORTELING,KRENG,SCHAKEL.
STEIGEREN.Een steiger maken.
STIJL.Verticale drager bij het houtskelet (STAANDER);
de gebintstijl van de vierkantcontructie in boerde-
rijen.De stijlen in de stalruimte van boerderijen
worden KOESTIJLEN genoemd.Zie:STANDVINK.

FINANCIEEL OVERZICHT 1984-1985
Staat van ontvangsten en uitgaven 1984/1985

Saldo 30-9-1984 ƒ 35.006,18

Contributies - 16.922,50

Verkoop ANNO - 36,75

Rente - 1.429,07

Zaanlandse Oudheidkamer (afname ANNO) - 445,—

Posterijen

Anno

Sociale Werkvoorziening

Kosten jaarvergadering

Drukwerk

Bloemen

Kamer van Koophandel

Diversen

Saldo

f 53.839,50

ƒ 1.584,88

- 3.633,58

- 2.498,68

136,—

153,09

36,75

60,—

73,65

- 45.662,87

ƒ 53.839,50

Voordelig saldo: f 45.662,87
- 35.006,18

ƒ 10.656,69

J.Benjamin,penningmeester,
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BERICHT AFSCHEID...
Door het regionaal-historisch tijdschrift HOLLAND is een
themanummer uitgebracht,gewijd aan stad en streek in
de vroeg-moderne Hollandse geschiedschrijving (17e en
18e eeuw).
In deze uitgave komt ook de geschiedschrijving van onze
streek aan de orde.Wellicht zijn er leden die belang-
stelling voor dit werk hebben.
Leidraad bij deze productie was de vraag hoe de 17e-en
18e eeuwers omgingen met de historie.De geschiedschrij-
ving van deze periode is nog weinig onderzocht.De artike-
len geven het eerste resultaat van de inventarisatie van
de vroegmoderne geschiedschrijving in Nederland;een on-
derzoek in een grensgebied tussen literatuur en geschie-
denis; de geschiedschrijving in vier lokaties,te weten Am
sterdam als vertegenwoordiger van de grote stad,Haarlem
en Alkmaar-twee kleinere steden,en de Zaanstreek als
represantant van het platteland.Hierbij wordt ook aan-
dacht besteed aan het legendarische aspect.namelijk de
Vrone-legende.
Dit nummer van Holland kan worden besteld door over-
making van ƒ10,- + ƒ3,50 verzendkosten op postgiro-
nummer 3593767 t.n.v. de penningmeester van de Histo-
rische Vereniging Holland te 's Gravenhage,afd.Ver-
koop, onder vermelding van "themanummer 1985".

S.de Jong.

De mededeling dat Marissa van Leeuwen-Enklaar onze
redactie zou gaan verlaten was uiteraard te respec-
teren, maar kwam wel hard aan.Na zeven jaar hadden
we het gevoel dat het allemaal zo hoorde...
Op twee manieren heeft mevrouw van Leeuwen veel van
haar toch al zo bezette tijd aan ons verenigingsorgaan be-
steed.
In de eerste plaats met haar artikelen,zoals:
-Waar men zich wendt of keert...(1979)
-De vele bouwverhalen en intervieuws uit de praktijk van
het restaureren (in meerdere afleveringen)
-Verf (1981)
-De Maria-Catharina,het verhaal van een Zaanse driemast-bark
(1984).
Daarnaast schreef zij nog meerdere bijdragen en het was steeds
een genoegen om haar kundige verhalen te lezen.
In de tweede plaats verrichtte mevrouw van Leeuwen sinds
maart 1983 het type-werk voor iedere aflevering van ons
blad.Door de groeiende inhoud van het orgaan betekende
dit een eveneens toenemende inspanning.
Namens de lezers van "Anno 1961" brengen we haar vanaf deze
plaats dan ook onze grote dank over voor die geweldige
inzet.We wensen Marissa bij haar toekomstige bezigheden alle
succes toe!

S.de Jong.

WESTZIJDE 22, 24 EN 26 TE ZAANDAM
In de tweede helft van de vorige eeuw heeft zich het
karakter van de Westzijde te Zaandam in belangrijke mate
gewijzigd.Een groot deel van de karakteristieke 17e-en
18e eeuwse bebouwing.bestaande uit houten huizen,pak-
huizen en bedrijfsgebouwen,maakte plaats voor riante
woonhuizen van veelal forse omvang.Op deze wijze was in
het begin van de 20ste eeuw een bebouwing van allure
ontstaan die toen,ook waarschijnlijk vanwege de inrichting
van deze huizen.de "fluwelen Westzijde" werd genoemd.

Bestuur en redactie wensen u

prettige Kerstdagen en

een voorspoedig 1986!

Van het karakter van de "fluwelen Westzijde" is thans
weinig meer over.Deze ontwikkeling heeft zich in versneld
tempo vanaf 1945 voortgezet.Planologische onkunde en wei-
nig begrip voor bouw-en cultuurhistorische zaken bij de
daarvoor verantwoordelijken zijn er de oorzaak van dat
grote delen van de Westzijde ernstig konden worden aan-
getast .Diverse panden werden verminkt of gesloopt.
Een uitzondering hierop vormen de panden Westzijde 22,
24 en 26.Zij vormen een unieke aaneengesloten rij woonhui-
zen aan de Zaanzijde van de weg en bevinden zich uiterlijk
nog vrijwel geheel in hun oude vormgeving,zij het dat het
pand Westzijde 26 niet is ontkomen aan een ontsierende
ingreep.

Het meest fraaie van deze drie panden is nr.22,in 1884 in
Neo-Renaissance stijl gebouwd en in opzet en detail-
lering zeer nauwgezet uitgevoerd (hierin was van 1935 tot
1949 Hotel Reitsma gevestigd).
Nr.24 werd tussen 1861 en 1865 gebouwd onder architec-
tuur van L.J.Immink.Kenmerkend voor deze Zaandamse archi-
tect waren de vele gepleisterde woonhuizen die hij bouwde
en waarvan er nog maar weinig over zijn:het woonhuis West-
zijde-hoek Stuurmanspad;het woonhuis tegenover de Stations-
straat in Koog aan de Zaan waar thans de firma Jo Louw ge-
vestigd is,en dan Westzijde 24 zelf.Voorts zijn door
Immink ontworpen het gebouw van de H.B.S. aan de Westzij-
de (thans Schuyt) en de villa waarin de Kamer van Koop-
handel gevestigd is.

Het pand Westzijde 26 werd in 1894 gebouwd door het ar-
chitecten/aannemersbedrijf Gebr.J.& D.Eijlman (sinds
1875) te Zaandam.Dit pand bevat met name bij de dakop-
bouw en dakkapellen late Neo-Renaissance details.
De Stichting Zaans Schoon heeft enkele maanden
geleden aan de Minister van W.V.C, verzocht de panden
te plaatsen op de li jst van beschermde monumenten vanwege
hun grote cultuur-historische waarde.Bescherming van deze
panden sluit ook volledig aan op het beleid van de minis-
ter, dat momenteel vóór alles uitgaat van bescherming
van de zgn. "jongere" bouwkunst,dat wil zeggen de bouw-
kunst van na 1850.

H.Pielkenrood.
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HET FAMILIEWAPEN
VAN BREET
De familie Breet bewoonde in de vorige eeuw het huis dat
nu de Oudheidkamer is.Het wapen van die familie is nog te
zien boven de schoorsteenmantel in de Zaankamer.
Het stelt een bijenkorf voor,zónder de zeven bijen die
in het familiewapen van de familie Honig voorkomen.De
voorstelling van "De Bijenkorf" was het handelsmerk van de
papiermakers Honig.
Toen de ongehuwde Jacob Corneliszoon Honig in 1770 over-
leed,hebben zijn neven Cornelis en Arend Breet de papier-
fabricage voortgezet met de molens "De Veenboer" en Het
Herderskind".
Het koopcontract bevatte de belangrijke bepaling dat de
kopers de firmanaam "Cornelis en Jan Honig" mochten
blijven voeren.In hun watermerken hebben zij dit dan ook
gedaan,maar in het maatschappelijk verkeer werkten zij
onder de naam C.en J.Honig Breet.
Het merk "Bijenkorf" was in binnen-en buitenland een
kwaliteitsmerk geworden,het papier was zo goed dat het
watermerk zelfs in het buitenland werd vervalst!

J.C.de Jong.

Westzijde nr.22,Zaandam
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RESTAURATIENIEUWS
In voorbereiding zijnde plannen:
Zaandam: Westzijde 185;Hogedijk 13-15; Westzijde 12,

Zaandam:Westzijde 185;Hogedijk 13-15;Westzijde 12,
theekoepel.

Koog a/d Zaan:Kerkstraat 12,Ned.Herv.Kerk.

Zaandijk:Lagedijk 13;Lagedijk 104.

Wormerveer:Zaanweg 57.Doopsgezinde Vermaning;
Noordeinde 14,Ned.Herv.Kerk.

Krommenie:Noorderhoofdstraat 131.
Westzaan:J.J.Allanstraat 375-377;v/h Overtoom 56.

In uitvoering zijnde restauraties en verbouwingen:

Zaandam:Westzijde 352;Zuiddijk l,Ned.Herv.Kerk;Oostzijde
242,"Skeve Skans";0ostzijde 221.

Koog a/d Zaan: Lagedijk52-54;Hoogstraat 6-8;Museumlaan 18,

Krommenie:Noorderhoofdstraat 45;Noorderhoofdstraat 79;
Zuiderhoofdstraat 115;Kerkplein 8.

Westzaan:J.J.Allanstraat 382;Molen "Ue Schoolmeester";
Zuideinde 239 (v/h Zuideinde 86-88 te Koog a/d Zaan.)
88 te Koog a/d Zaan.)

Gereedgekomen werken

Zaandam:0ostzijde 202-204;Westzijde 204-210.

Zaandijk:Lagedijk 80;Lagedijk 28,molen.

Krommenie:Zuiderhoofdstraat 93;Krommeniedijk 182,
Ned.Herv.Kerk.

Westzaan:J.J.Allanstraat 119-121;molen "Het Prinsen-
hof".

Wormerveer:Schoolpad 33.

OPRICHTER EN PIONIER ANDRIES BOUMAN OVERLEDEN

Nog geen jaar voor het 25-jarig jubileum van
onze Vereniging is oprichter en pionier,Ads.Bou-
man op 85-jarige leeftijd overleden.De naam
Andries Bouman zal onverbrekelijk met onze
Vereniging verbonden blijven.

Wie heeft er méér een stempel gedrukt op de
vereniging dan deze markante persoonlijkheid?
Tot in zijn 82e (!) levensjaar vervulde de heer
Bouman de functie van voorzitter,reeds vanaf de
oprichting in 1961.

Actief in de politiek:Raadslid van de Gemeente
Zaandam vanaf 1953 tot 1966,waarvan ruim 10 jaar
fractievoorzitter van de Protestants Christe-
lijke Groepering,actief in het maatschappelijk
leven én zeer begaan met het lot van het Zaanse
Huis.Stimulator van ontwikkelingen zoals nu
gerealiseerd zijn op de Zaanse Schans.Hij droeg
er tevens zorg voor dat de Stichting Zaanse

Schans de afgelopen ruim 20 jaar bijna een kwart
miljoen gulden verkreeg,als bijdrage van onze,
nu bijna jarige Vereniging.
Aan Andries Bouman heeft de Zaanstreek veel
te danken...

Reeds op de ledenvergadering van 4 november j.l.
wisten de toen aanwezige leden dat de heer
Bouman zeer ernstig ziek was.Ruim drie weken
heeft zijn ziekte nog geduurd.Op 29 november
is Andries Bouman overleden.
Ik wens mevrouw Bouman en de overige familie
veel sterkte toe.

In onze Vereniging heeft Andries Bouman een
onvervangbare plaats ingenomen.

'VERENIGING VRIENDEN VAN HET ZAANSE HUIS'
Voor/i t te; r: R. Sman, Laqedijk 88, 11)4'+ B3 Zaandijk,
telefoon (),LJ - ?S 43 88.
Secretaris: R. de Hooq, /orinewi jzerspad b, 1309 BW Zaan-
dam .
Penninqmeester: 'J. Benjamin, Delf tsiriqel 64, 1366 V3 As-
s end el. f t.
Postqiro 74 Zb W ten ruime van: penningmeester Vereni-
qinq "Vrienden van het Zaanse Huis", Assendelft.

Redactie "ANNO 1961": S. de 3onq, M. van Leeuwen-Fnklaar
en R. Brinkman. Redactie-adres: Van Ostadestraat 10,
1506 LA Zaandam.

UW KOPIJ VOOR HET MAART-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE
VOOR l FEBRUARI TEGEMOET!!!
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