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STICHTING ZAANS SCHOON
DE "VLEUGELS" TE
KOOG AAN DE ZAAN.

is mensonvriendelijk.
worden als bedreigend
dat uit een onderzoek
rond de vleugels voor
wordt ervaren.

Het omgevingskunstwerk dat in 1987 onder het viaduct van de Rijksweg A8 aan de Hoogstraat te Koog
aan de Zaan is geplaatst, heeft inmiddels veel en
felle kritiek uitgelokt.

Voort verschafte de opening onder het viaduct een
aardig zicht op de Zaan; een situatie die tamelijk
uniek was, nu de Zaanoevers tegenwoordig - in tegenstelling tot vroeger - vrijwel overal dicht bebouwd
zijn. Door de plaatsing van de stalen vleugels is
ons ook dit zicht op de Zaan helaas ontnomen.

Reeds in een vroegtijdig stadium, namelijk in januari 1988, heeft Zaans Schoon zich in de discussie gemengd omtrent de vraag of het wel wenselijk is om
de twee stalen schijven, in de volksmond "vleugels"
genoemd, ter plaatse te handhaven.

De metershoge stalen vlakken
ervaren. Het is begrijpelijk
is'gebleken, dat de situatie
vrouwen als een "enge plek"

Zaans Schoon is van mening dat de enorme stalen
vleugels qua schaal beter tot hun recht komen op
,markante punten langs de Rijkswegen in de regio. Te
denken valt aan het knooppunt van de Rijksweg A7 en
A8 en de weg langs de Nauernasche Vaart.

Bij de aanleg1van de brug over de Zaan in de Rijksweg A8 is het tracé destijds zodanig gekozen, dat:
de weg het toenmalige raadhuis van Koog aan de Zaan
rakelings passeerde. In die jaren had men bij het
aanleggen van wegen kennelijk geen aandacht voor de
stedebouwkundige en visuele gevolgen voor de omgeving. Het is echter verheugend dat Rijkswaterstaat
van mening is, dat er uit milieu-overwegingen alsnog iets aan de onverkwikkelijke situatie ter plaatse gedaan diende te worden. In dit verband zijn, een
half jaar na de plaatsing van de stalen vleugels,
geluidsschermen langs het Coentunnelviaduct aangebracht .

In dit verband heeft de stichting aan Rijkswaterstaat verzocht om te bevorderen dat uit het oogpunt
van leefbaarheid de stalen vleugels naar een meer geëigende omgeving worden verplaatst. Inmiddels heeft
Rijkswaterstaat in september 1988 aan het College
van Burgemeester en Wethouders van Zaanstad verzocht
om de behandeling over te nemen van de door Zaans
Schoon gedane suggesties ter zake de overplaatsing
van het omgevingskunstwerk.
Hoewel Zaans Schoon daarop inmiddels diverse malen
heeft aangedrongen, heeft het College van Burgemeester en Wethouders tot op heden helaas niet gereageerd op de door de stichting gedane suggesties.

Hoe fraai de geluidsschermen in vorm en kleur op het
niveau van de CoentunneIweg op zichzelf beschouwd
en in relatie tot de omgeving ook zijn, op het niveau van de Raadhuisstraat zijn de stalen vleugels
en de geluidsschermen in volstrekte disharmonie met
elkaar en met de omgeving.

De overplaatsing van de stalen vleugels is en blijft
echter gewenst en Zaans Schoon zal daarop dan ook
blijven aandringen.

Naar de mening van Zaans Schoon zijn de vleugels te
groot van schaal tussen de op de mens afgestemde bebouwing langs de Raadhuisstraat. Ook de roestkleur

Jb. Schipper
H. Pie l kenrood.

OPEN MONUMENTENDAG 1989
gen en afhankelijk is van de aanmeldingen, zal dit
jaar het thema vermoedelijk worden glas-in-lood en
gebrandschilderde ramen welke ook in veel Zaanse
kerken en andere (monumentale) gebouwen zijn aan te
treffen. De verzoeken om medewerking hieraan zullen

Op zaterdag 9 septemner a.s. zal voor de derde maal
de landelijke Open MDnumentendag gehouden worden.
De gemeente Zaanstad zal, evenals de vorige jaren,
weer aan deze dag meewerken.
Hoewel het programma voor die" dag nog vorm moet krij-
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naar de verschillende kerkbesturen, bedrijven, instellingen en scholen uitgaan. Deze wijze van beglazen en het versieren ervan werd vanaf de 17de eeuw
tot in deze (20e) eeuw toegepast. Bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg is in 1985 het boek "Kleurig
glas in monumenten" verschenen over dit onderwerp,
waarover veel te doen is. Het boek bevat een literatuurlijst evenals het eerder verschenen boek "Gebrandschilderde ramen" van E.H. Korevaar-Hesseling
(van Dishoeck, Bussum, 1967).

van andere (beschermde) monumenten zich aanmelden
voor openstelling -van 10 tot 17 uur- op de genoemde dag. *
Verdere berichtgeving hierover volgt in de dag- en
streekbladen.
„
, Jong.
S. de
* De directeur van de Zaanse VW, de heer C. Koppenol, telefoon 162221 wil graag op de hoogte gebracht
worden van het bestaan inzake glas-in-loodramen en
gebrandschilderde ramen, ook al zijn ze niet voor
het publiek toegankelijk.

Uiteraard kunnen ook eigenaren/bewoners/gebruikers

HET LESPROJECT 'VAN WATERBORD EN WINDVEER...'
In ANNO nr. 108 berichtten wij over de verspreiding
aan alle basisscholen in de Zaanstreek van genoemd
lesproject waarvan wij hopen door middel van dit
projekt een aanzet te hebben gegeven om kinderen
enthousiast te maken voor de eigen streek. Het leek
ons een goede gedachte de lezers van ANNO kennis te
laten maken met enkele fragmenten, welke in dit leesprojekt voorkomen.
Hoofdstuk 1:
Van opgravingen en vieze handen.
Na de overblijfselen van de mammoet van tienduizenden jaren terug, belanden we aan het begin van onze
jaartelling dus zo'n tweeduizend jaar geleden, en
kijken in de buurt van wat nu Assendelft is. En als
we dan om ons heen kijken zien we wel degelijk wat
mensen rondlopen die bezig zijn bij hun huis. Maar
wat heet huis? Het is allemaal nog erg eenvoudig.
Wat grote zware balken de grond in om het dak te dragen dat van riet gemaakt is. Dunnere balkjes ook de
grond in om de zijmuren te maken, die afgedicht worden met gevlochten twijgen tussen de balkjes. Die
muurtjes van twijgen worden dicht gesmeerd met
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je dat tegenwoordig ' Oud Saenden' heet, tegenover de
'Oude Haven' aan de Zaan. (In de buurt van houthandel William Pont).
Een dorpje..Ja, en dat dorp heet Zaenden. Nog nergens
mooie groene houten pandjes! De huisjes die we wel
zien verschillen niet veel van de huizen in de rest
van Holland. En ergens hebben ze nog iets van de
huisjes die we rond het jaar nul hebben gezien...
We noemen deze huizen vakwerkwoningen (Je ziet ze nog
steeds in b.v. Limburg, Duitsland, Denemarken). Nog
steeds een vlechtwerk tussen de balkjes voor de zijmuren, alleen nu mooier afgewerkt. Het is trouwens
maar goed dat we niet zijn gaan kijken in het jaar
1155, want het hele dorp Zaenden is toen geplunderd
en afgebrand. Het is nooit meer opgebouwd, men is
langzamerhand in de buurt van deze oude nederzetting
weer begonnen met nieuwe dorpjes. In deze "nieuwe"
dorpjes is men langzamerhand overgegaan op het gebruik van houten planken voor hun huizen.
Hoofdstuk 2:
De tocht naar de houtzaagmolen.
Hierin wordt het verhaal verteld van drie jongens
die over het ijs van de Zaan naar hun werk gaan op
de houtzaagmolen. Eén van de jongens plaatste de
boomstammen, die in het water dreven, onder de kraan,
zodat ze konden worden opgehesen en verzaagd. Er was
veel vraag naar hout omdat er veel nieuwe schepen
voor de walvisvaart werden gemaakt.
Het waren hele lange dagen van hakken, sjorren, ploeteren om de stammen, die vastgevroren waren in het

Tekening van P.H. Zijl, woning te Assendelft aan
het begin van de Jaartelling.

leem(klei) zodat het huis toch aardig windvrij moet
zijn. Warm en comfortabel is echter wat anders!
Ramen lappen hoefde toen niet, glas bestond nog niet.
Deze mensen zijn in de loop van de jaren weer weggetrokken, want het was toch wel erg vochtig in de Zaanstreek van toen.
Van zo'n tweehonderd jaar na Christus tot ongeveer
negenhonderd jaar na Chr. was het hier erg rustig.
Tenminste dat denken de archeologen, want vanuit deze lange periode is bijna niets opgegraven waaruit
zou blijken dat hier groepen mensen hebben gewoond.
We gaan door naar 1000 na Chr.en kijken naar een plek-

Vakwerkwoning

Uw opgaven voor de rubriek ANNONCES dient u voor
l augustus te zenden aan: S. de Jong, Van Ostadestraat 10, 1506 LA Zaandam.

UW KOPIJ VOOR HET SEPTEMBER-NUMMER ZIEN WE GAARNE
VOOR l AUGUSTUS TEGEMOET !!!
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ijs, onder de kraan te leggen. Deze jongens werkten
van 's ochtends vijf tot 's avonds acht uur.

Dit hoofdstuk gaat over de nieuwe opgezette Zaanse
wijkjes, zoals o.a. de Zaanse Schans, waar de huizen, die plank voor plank waren afgebroken, daar
weer zorgvuldig werden opgebouwd. Hierin worden de
verenigingen/stichtingen genoemd, die zich bezig
houden met de houtbouw van huizen/molens of zelfs
speciale werkplaatsen:

Hoofdstuk 3:

Pracht en praal en andere tierelantijnen.
Voor dit hoofdstuk moet men het cassettebandje en
de bijgeleverde dia's gebruiken.
Hier wordt duidelijk gemaakt wat een werk het geweest moet zijn, om deze huizen met de hand te maken
zonder het gebruik van boormachines, decoupeerzagen,
elektrische schaven e.d.

Pal tegen Verval
De Zaansche Molen
Zaans Schoon
Vrienden van hen Zaanse Huis
Zaanlandse Oudheidkamer
Domineestuin

Hoofdstuk 4:
De verstening van de houten huizen.
Dit hoofdstuk behandelt een oproer naar aanleiding
van een belangrijk papier, waarop staat dat er geen
houten voor- achter of zijgevels meer gebouwd mogen
worden. Dit in verband met het brandgevaar.
Met makkelijk te verkrijgen bakstenen en verbeterde

Deel 2 van het boek gaat over de werkwijze van de
Zaanse houtbouw, inzake muren, ramen, deuren, daken
en topgevels.
Veel afbeeldingen treffen we aan van de manieren
waarop de houtbouw geschiedde, o.a. getrapte weeg,
afbeelding van Rabat profielen, afbeeldingen van
ramen vanaf 1600 tot aan een schuifraam uit het
3e kw. 19e eeuw, een hele collectie afbeeldingen
van deuren, de windveren, waartegen je het riet
lekker kon vastklemmen, de versieringen op de topgevels, de makelaars, de pronkgevels en goten,
maar we besluiten met de twee schuine planken, die
je helemaal boven aan de topgevel ziet nl. de windveren. Die moeten er voor zorgen dat de wind niet
onder het riet of de pannen van het dak blaast.
Het woord 'windveren' komt van de woorden 'wind
weren' oftewel de wind tegen houden, fraaie afbeeldingen besluiten dit project, waarvan we u hier
op deze manier kennis mee hebben laten maken.
We hopen u later nog eens kennis te laten maken van
projecten, opstellen of werkstukken die door scholen
of leerlingen naar aanleiding van de uitgave 'VAN
WATERBORD EN WINDVEER...' zijn gemaakt.

Typisch Zaanse geveltjes.

heitechnieken werden zo de eerste stenen huizen in
de Zaanstreek gebouwd. De armere bevolking, gewend
om met hout te bouwen was hiervan de dupe.
Hoofdstuk 5:
Nieuwe Zaanse (h)oud(t)bouw.

BERICHTEN
Niet in een van de grote theaters maar in de overdekte autosloperij van de firma Jan Smit in Westzaan
wordt een van de eerste Holland Festival-voorstellingen van dit jaar gegeven. Belangstellenden kunnen
daar kennis nemen van 'Prometheus', Aeschylos' tragedie over de god die het vuur uit de hemel stal en
voor deze daad een zware straf kreeg. Sommige trek-

ken van het godenvuur, waar mensen niet mee kunnen omgaan, een lijn naar de nucleaire vernietiging; vandaar de sloperij als lokatie. De voorstelling, geregisseerd door Johan Simons en Paul Koek, gaat op l
juli officieel in première en wordt gespeeld door de
theatergroep Hollandia uit Zaandam.
Uit: NRC Handelsblad.

ENCYCLOPEDIE VAN DE ZAANSTREEK
Er bestaat nog steeds de mogelijkheid tot voorintekenen op deze gezamenlijke uitgave van de stichting Behoud Zaans Streekeigen en de Stichting
uitgeverij Noord-Holland, waarbij u dan f 224,50
betaalt en geen f. 249,50. U komt dan in het bezit
van twee kloeke delen, formaat 21 bij 30 cm, voorzien van talrijke foto's en illustraties. Elk deel
zal 320 pagina's omvatten. U heeft "dan een verzamelwerk dat een compleet overzicht geeft van het leven
aan de Zaan, van de vroegste tijden van bewoning
tot de dag van vandaag. Een uitgave die alle kennis
van en over de Zaanstreek definitief en overzichtelijk weergeeft. Intekenfomulieren kunt u verkrijgen
bij de Zaanse boekhandelaren.
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DE ZEILENMAKERIJ EENS EEN BLOEIENDE BEDRIJFSTAK
In de Zaanlandse Oudheidkamer kont men de gekste dingen tegen. Op zolder liggen bijvoorbeeld knekels met
lood er in. Mijn eerste gedachte was:
"Van wie zullen die botten zijn?".
De beheerder, de heer de Wit hielp mij gauw uit de
Édroom. Het waren botten die gebruikt werden in de
zeilenmakerij om de stof mooi glad te strijken. Voor1
dit kalanderen van het zeildoek is in het museum ook
nog een wal rus tand.
Dat deze nijverheid in de Zaanstreek belangrijk was
toont ook nog een gegraveerd glas met de inscriptie:
"Het welvare van de Zylemakerij". (afgebeeld in Anno
nr. 107)

Foto.- Drukkerij Knijnenberg te Krommenie.
Gevel' van het huis van een rol reeder in Krommenie.

scheringen of lengte draden.
Dat de zeilenmakerij in Krommenie een zeer belangrijke bedrijfstak was blijkt wel uit de jaarlijkse
produktie van canefas of zeildoek die men op het
raadhuis bijhield. Het topjaar was in 1725 met een
produktie van 33.271 rollen! Krommenie maakte alleen
zo ongeveer de helft van de gehele Nederlandse produktie aan zeildoek. In de jaren daarna daalde de
produktie, wat grote armoede ten gevolge had.
In 1747 deed men een poging om de weefindustrie weer
leven in te blazen. 58 fabrikanten wendden zich tot
de Staten Generaal om te klagen over het plakkaat
van 7 juli waarbij de uitvoer van allerlei wapenen
en andere goederen waaronder zeildoek verboden was.
Deze bepaling zou rampzalige gevolgen hebben omdat
vele weverijen hier dan zouden moeten sluiten. Hier^bij kwam nog dat door de heersende veepest vele boe-^
ren zich hadden omgeschakeld van veeteelt naar hennepteelt, de grondstof voor de zeilenmakerijen. Om
hun bezwaren uit te leggen gingen de heren Pieter
Kuyper en Jacob Lakeman naar Den Haag. De stadhouder Willem IV is dan zeer verwonderd te horen dat in
die bedrijfstak 20.000 arbeiders werken die door de
uitvoer-stop hun brood zouden verliezen. De heren
hebben succes en het verbod van uitvoer van zeildoek
wordt opgeheven. Als dank van de collega's kreeg
Lakeman een prachtig gegraveerde lepel gemaakt door
Matthijs Woortman. Het bijzondere aan deze lepel is
het mooie uiteinde van de steel en het lofje. Dit
laatste is de manier waarop de steel aan de bak van
de lepel is gezet. In de lepel is gegraveerd:
Tot dankbaarheyd is deese gegeven door de Zeyldoek Maakers van Krommenie, Kromreniedijk, Uytgeest, Wormer, Westzaanen en Marken-Binnen.
Aan Jacob Lakeman, een der afgesondene uyt Haar
lieden. Tot het aanbieden van een versoekschrift

Jacob Lakeman kreeg deze lepel In 1747

S. Lootsma begint zijn artikel over de geschiedenis
van de zeildoekweverij tot 1860 met: "Echt, oud Hollands zeildoek is de roem van Krommenie".
Als oud Westzaner keek ik in mijn jeugd altijd vanuit mijn kamer op het straatnaambordje ZEILENMAKERSSTRAAT, dat ik hier toch een beetje trots afbeeld.
Deze straat had beter in Krarmenie kunnen zijn want
volgens Lootsma waren in 1747 daar 33 zeilenmakerijen plus nog 4 in Krommenie Horn en 4 in Krommeniedijk.
In totaal waren er 58 zeilenmakerijen in de Zaanstreek, waarvan 26 Gereformeerde- 26 Doopsgezindeen 6 Rooms Katholieke bedrijven.
De zeildoekweverij, ook wel rolreederij genoemd,
wordt al vermeld in 1641 terwijl in 1514 al gesproken wordt over "20 arme lindewevers".
De kwaliteit werd door de overheid goed in de gaten
gehouden waardoor het Zaanse zeildoek ook in het
buitenland een goede reputatie had. Er werden "gezworen meters" aangesteld om te controleren of de
rollen wel de juiste lengte van 50 el hadden. De
breedte van het doek werd in 1657 vastgesteld op 46

straat te Westzaan.
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over de Onthef tot den uytvoer der zeyldoeken
in persoon gedaan aan d' Prins van Oranje,
W.K.H.F. , of Willem .IlIIde, Eerste Erf-stadhouder der Zeven Provintiën, op den 28 Augustus
1747, met de goedkeuring van de H.M.H.S. der
Vereenigde Nederlanden op den 31 dito.

2 botten van een dier elk 24 cm lang met lood
gevuld.
Deze botten werden gebruikt om zeildoek, dat in rollen- werd afgeleverd, aan-de buitenkant te glanzen,
door met de botten in de lengterichting van de rol
over het doek heen en weer te wrijven. Deze botten
komen uit de zeildoekweverij van Klaas de Jong te
Krommenie.

Deze lepel kunt -u nu zien in de Zaanlandse Oudheidkamer.
Het is triest om te lezen hoe door allerlei omstandigheden zo'n bloeiende bedrijfstak in het verval

kwam. In 1755 zeggen de Regenten van Krommenie in
een request aan de Staten van Holland:
"De banne van Crommenie zedert eenige Jaaren in
een Zeer droevig verval is gekomen veroorzaakt
door de sterfte van het Rundvee (aan de veepest)
Als wel Meest door het Afnemen van de fabricq
van Rolreederije, welke altoos is geweest het
Voorname, waar uyt dan ook is komen 't Volgen
dat voorsz fabricq Ruym op de Helft is vermindert, daardoor verre de meeste ingesetene zijn
gekomen tot een bedroefde en deerniswaardige
Armoede."
In 1774 wordt geklaagd over de hoge Engelse invoerrechten. Rusland is een gevaarlijke concurrent geworden door de lage hennepprijzen, de grondstof voor
het zeildoek en ook zijn de loonkosten in Rusland
veel lager.

Vooral de Staten van Zeeland verzetten zich tegen de
bescherming van het Hollandse zeildoek. Zij vinden
dat hiermede alleen de belangen van de zeildoekfabrikanten gediend zijn en'dat de handelaars hiervan
niet de dupe moge worden in een tijd dat reeds vele
schepen opgelegd zijn wegens "verval der negotie".
In Zeeland werden voor de Engelse markt veel sloepen
gebouwd waarvoor het Hollandse zeildoek te zwaar
was. Zeilschepen moesten Russisch doek meenemen om
hun zeilen te kunnen herstellen omdat ook hiervoor
het Hollandse doek te zwaar was. Men was ook bang
dat een invoerverbod op Russisch zeildoek wel eens
tot gevolg zou kunnen hebben dat de Russen Hollandse koopwaar extra zouden belasten. Van de beschermingspoging is dan ook niets terecht gekomen. Er
kwam geen invoerverbod op vreemd zeildoek evenmin
kwam er verhoging op de invoerrechten. Het gebruiken
van vreemd zeildoek op schepen en molens werd niet
•verboden.
Ik begon mijn verhaal met een straatnaam in Westzaan.
Hier waren bekende zeilenmakers onder andere:
JACOB HENDRIKSZ KRUYT (1698-1776). Hij vond het nodig om zijn bedrijfsrisico's te spreiden en bij het
minder worden van de walvisvaart ging hij over op
papier belangen. Naast de zeilenmakerij had Jacob
Kruyt de papiermolen "De Ruiter". Zijn zoon Jacob
Junior (1726-1786) kocht er de papiermolens "De
Pronker" en "Het Huis Assenborg" bij en zo werden
deze zeilenmakers papierfabrikanten. Het was in deze familie gewoonte om de bakens tijdig te verzetten
want weer later komen we de Kruyten tegen als houthandelaren.
Het beroep van zeilenmaker werd in de tweede helft
van de 18e eeuw vaak als nevenberoep uitgeoefend.
In'1786 komen we de Westzaanse zeildoekfabrikant
GERBRAND DEKKER GERBRANDSZ '(1738-1818) tegen als

koper van de dubbele oliemolen "De Duinmeyer".
J.C. de Jong.

Walrustand, 50 cm lang. Op de tand staan de letters
K. H. (van Klaas Hekelaar) ingekerfd. Deze tanden
werden in de zeildoekweverij gebruikt om het zeildoek glad te strijken.

ANNONCES
Het verblijf van Czaar Peter den Grooten
te Zaandam; aut. Gerrit Jan Honig, uitg.
P. Out, Koog a.d. Zaan, 1897

ƒ

ƒ 275,-

De watervloed van januari 1916, ui tg.
Zuiderzeever., druk: Brill, Leiden 1916 ƒ

40,-

ƒ 60,-

De overstroming in de Zaanlanden in het
jaar 1825; aut. G.J. Honig; uitg.
P. Out, 1916

ƒ

Het archief van de Nederduitsch Hervormde gemeente van Zaandijk; uitg. J. Vredenduin Pzn, 1931

ƒ 75,-

Zaanlandia Illustrata; uitg. J. Heijnis,
Zaandijk, aut. Jacob Honig, 1917

ƒ 60,-

TE KOOP, voor liefhebbers, een aantal historische
uitgaven:

1. Soeteboom, deel l
Wilhelm Linning Koppenol 1702
2.

3.

4.

Zaanlands jaarboekje 1844, uitg.
J. Heijnis, Zaandijk
Zaanlands jaarboekje 1846, uitg.
J. Heijnis, Zaandijk
Hendrik Goedhart in de Kring van zijn
familie; aut.:C.G. Salzman,
uitg. M. Schalekamp, 1804

ƒ

ƒ

60,-

90,599

60,-

40,-

10. Gedenkboek van het Olieslagerscontract
1727-1912 uitg. S. Bakker Jzn,
Zaandijk 1912

aut.: W. Buijs Pzn, uitg.: P. Out,
Zaandijk 1919

ƒ 25,-

ƒ 40,13. Gedenkboek De Wilhelminasluis te Zaandam,
gedrukt Roeloffzen - Hübner & van Santen,
Amsterdam 1903
ƒ 20,-

11. Alexander Keizer van Rusland in Zaandam
in 1814, aut.: Mr. Jacobus Scheltema;
uitg. Hendrik Gartman 1814
ƒ 75,-

U kunt over deze boeken telefonisch contact opnemen
met mevrouw J.A. Hille-Kalsbeek, tel. 075-281469.

12. De windmolens aan de Zaanstreek (1439-1918)

ZAANLANDSCHE GEMEENTEWAPENS
Geïnteresseerden in de geschiedenis van de Zaanlandsche Gemeentewapens wijzen we op een uitgave te
verkrijgen bij het Gemeentearchief Zaanstad, Hoogstraat 30/34 te Koog a/d Zaan, waarin op uitgebrei-

de wijze de geschiedenis van de wapens van Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Oostzaan, Westzaan,- Wormer, Jisp, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk wordt beschreven.
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KRONIEK
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de
Zaanse kranten De Typhoon, De Zaanlander en de Zaanse Gezinsbode.

Wormerveer een complex van 110 flatwoningen. Volgens
het door architect W. Kruiswijk opgestelde plan
(door de welstandscommissie Zaanstad reeds zeer
gunstig beoordeeld) komen er flats en seniorenwoningen naast het oude pakhuis Suriname. Daarvoor moeten
een aantal panden verdwijnen, maar Suriname blijft
staan en zal worden ingericht als oudersoos en artsenruimte .

7 februari. De Culturele Raad Nauerna kreeg van de
gemeente Zaanstad een subsidie toegezegd van 20.000
gulden voor het verder opknappen van het 17e-eeuwse
pakhuis Archangel, dat de Stichting als Cultureel
Centrum in gebruik heeft. Dat maakte wethouder R.
Pans bekend bij gelegenheid van de -aansluiting van
de buurtschap op het gasleidingnet.

4 maart. E. Smit, inwoner van Wormerveer, ontving
tijdens de jaarvergadering van vereniging De Hollandsche Molen de jaarlijkse prijs voor 'vernuft en volharding'. Smit was jarenlang bestuurslid van de vereniging en zet zich als vrijwilliger nog steeds actief in voor molenbehoud. Midden jaren '60 was Smit
de grote initiator van de acties voor het behoud van
de Kalverpolder, juist vanwege de aantasting van het
gebied rond de molens.

9 februari. Een meerderheid van het Wijkoverleg Wormerveer sprak zich uit voor het behoud van het fabriekspand van de voormalige zeepziederij De Adelaar.
Ofschoon het beeldbepalende pand niet op de monumentenlijst staat wil het wijkoverleg de fabriek behou-.
den en er eventueel een alternatieve bestemming voor
zoeken.

13 maart. De gesprekken over het gedeeltelijk herstel of de restauratie van de Nederlands hervormde
kerk te Wormer bevinden zich in een impasse. De hervormde gemeente Wormer-Knollendam (eigenaar van de
kerk) wil een uitgebreid onderzoek doen uitvoeren,
met de resultaten waarvan men hoopt de rijksdienst
Monumentenzorg over te halen aan de restauratie bij
te dragen. De kosten van dat onderzoek bedragen echter 24.000 gulden. De kerkvoogdij zegt dat geld
niet te hebben, terwijl de gemeente Wormer niet een
zo hoge subsidie wil geven voor uitsluitend onderzoek.

9 februari. Op initiatief van gemeente Zaanstad werd
een lesbrief voorbereid over Herman Gorter, de in
Wormerveer geboren dichter van onder meer de Mei. In
het Gemeente-archief van Zaanstad werd een expositie
over Gorter ingericht.
13 februari. Met een hoogwerker werd de spits van de
Zaandijker kerktoren gelicht. De Stichting Zaandijker
Kerk, die zich inspant om een cultureel centrum in
de kerk te vestigen, zal de spits restaureren.
18 februari. Een model van het gebouw 'Monumento Urbano', dat de Italiaanse architect Aldo Rossi voor
de wijk Houtwerf in Zaanstad ontwierp, zal over de
wereld gaan reizen. Januari volgend jaar staat het
als publiekstrekker bij een grote overzichtstentoonstelling in West-Berlijn, daarna gaat het naar onder
andere Milaan en Tokyo. De overzichtstentoonstelling
van het werk van Rossi komt mogelijk eind 1990 naar
de Zaanstreek.

15 maart. De bezwaren van Vereniging De Zaansche Molen tegen de bouwhoogte van de nieuwe fabriek van
Duyvis recter en het aantasten van "de omgeving van
molen de Ooievaar door het aanleggen van een weg
langs die molen, zijn door B en W van Zaanstad ongegrond verklaard Het college heeft de nadere eisen
voor de bebouwing vastgesteld, waarbij de bouwhoogte
is bepaald op ruim 21 meter. Aan de Zaanoever mag
van B en W een schoorsteen komen van vijftig meter
hoog.

24 februari. Het Zaans Uurwerkmuseum op de Zaanse
Schans kreeg een bedrag van 2500 gulden voor het beter toegankelijk maken van het museum voor gehandicapten. Dat gebeurde tijdens de viering van het zilveren jubileum van het Provinciaal Overlegorgaan Gehandicapten Noord-Holland.
28 februari. Het historisch archief van de Banne
Westzaan, aangevuld met de archieven van de latere
waterschappen die werden verenigd in Het Lange Rond,
zijn terug in de Zaanstreek. In 1981 kwam het archief
op voorspraak van de provincie in Velsen terecht. Na
actie door het gemeentebestuur van Zaanstad deed Het
Lange Rond de toezegging dat het archief terug zou
komen naar de Zaanstreek, als daar de nieuwe archiefruimte klaar zou zijn. In het nieuwe Gemeente-archief
te Koog vond nu de officiële overdracht plaats.
28 februari. De eigenaar van het gebouw De Schutse
aan de Dorpsstraat te Wormer, de kerkvoogdij der hervormde gemeente Wormer-Knollendam, onderzoekt de mogelijkheden om voor het pand een winkelbestemming te
krijgen. De huidige bestemming (het gebouw dient
voor bijzondere doeleinden gebruikt te worden, zoals
sociale en culturele activiteiten) blijkt namelijk
het struikelblok bij de verkooponderhandelingen.

15 maart. Het theaterproject de Torenval te Westzaan
(de middeleeuwse toren van de Grote Kerk stortte op
l januari 1843 in, waarbij acht mensen het leven verloren) vordert. Een groep van acht Westzaners is begonnen aan een historisch onderzoek naar de torenval.
De theatervoorstelling moet in 1991 in de Grote Kerk
te Westzaan worden uitgevoerd.

20 maart. Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Mei, het beroemde gedicht van Herman
Gorter, werd op het geboortehuis van de dichter (geboortedatum: 26 november 1864) aan de Zaanweg te Wormerveer een plaquette onthuld. Daarna werd van de
kansel van de doopsgezinde vermaning aan de Zaanweg
(waar Simon Gorter - vader van Herman - eens predikant was) een lezing gehouden door Gorter-kenner
Enno Endt.
28 maart. Privatisering in de vorm van de verkoop
van monumentale panden is onbespreekbaar. Dat zei
A. Brinkman (wethouder Welzijn van Zaanstad), in
zijn functie van voorzitter van de Stichting De Zaanse Schans. De stichting heeft het exploitatie-tekort
van het Zaanse buurtje weten terug te brengen van
twee tot vier ton per jaar, en blijft naarstig zoe-ken naar mogelijkheden om tot een sluitende exploitatie te komen. De Zaansche Schans trok vorig jaar

2 maart. Indien de plannen van Schiethaven Beheer
worden gerealiseerd, komt er op de Zaanoever van
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fuim een miljoen bezoekers, maar er kan (aangezien
het buurtje geen Openlucht Museum is) geen toegang worden geheven.

de politici de schoonheid van het veld te tonen
hoopt de vereniging deze weg tegen te houden.
26 april. De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten organiseert deze zomer vijftien vaarexcursies
door het Wormer- en Jisperveld. Deze worden georganiseerd in samenwerking met de Stichting De Poelboerderij. Tijdens de excursies zal een gids, een medewerker van de Poelboerderij, vertellen over het beheer, flora, fauna en de geschiedenis van het veld.

29 maart. Zaandammer "Rob Zoutendijk, medewerker bij
het Gemeente-archief van Zaanstad, is begonnen met de
aanleg van een Zaans muziekarchief. De Zaanstreek
heeft een grote muziekgeschiedenis. In het verleden
stond het gebied bekend als Jazz-streek bij uitstek.
Daarnaast zijn er in de streek altijd veel popgroepen geweest evenals een grote hoeveelheid fanfareen harmonie-orkesten en koren. In het muziek-archief
moeten naast verenigingsbladen vooral opnames (demobandjes, cassettes en grammofoonplaten) worden opgeslagen.
7 april. De Stichting Beheer Nederlands Hervormde
Kerk Markenbinnen verkeert in ernstige financiële
nood. In november 1985 werd het geheel gerestaureerde dorpskerkje opgeleverd. Twee jaar daarna ontving
de stichting van de gemeente Uitgeest een rekening
van 27.000 gulden voor door Gemeentewerken geleverde
diensten. Tegelijkertijd liet de aannemer Ijskes
uit Koog, beslag leggen op het kerkje, omdat een rekening van 85.000 gulden nog openstond. Gemeente Uitgeest verscheurde hierop de rekening en subsidieerde
de Stichting met een bedrag van 25.000 gulden. De
Stichting vecht nu de juistheid van de rekening van
27.000 gulden aan en meent dat de gemeente ook dat
bedrag aan haar moet uitkeren. Daarvan kan de Stichting dan de rest van de nog openstaande rekening aan
de aannemer betalen.
18 april. De watertoren aan de Nauernase Vaart lijkt
definitief te worden omgevormd tot luxe woontoren
voor acht wooneenheden. Op de voormalige reinwaterkelder naast de toren komen vijf 'chalet-achtige'
woningen te staan. De welstandscommissie van de gemeente Zaanstad kan zich vinden in de door de Bredase architect P. Riemsdijk opgestelde plannen, vooral
omdat aan het uiterlijk van de toren weinig zal veranderen .

27 april. Zodra een bouwvergunning is afgegeven voor
een nieuw te bouwen winkel, wil de doopsgezinde gemeente het pand Westzijde 84 laten slopen. Het pand,
waarin het laatst een boekhandel was gehuisvest, verkeert in zeer slechte staat. Bij de nieuwbouwplannen
is rekening gehouden met het Zaans karakter van het
oude pand.

29 april. Met veel emoties werd het Luchtoorlog Museum aan de Assendelver Zeedijk geopend. In het museum, gehuisvest in een voormalige kruitkamer, worden de vondsten en eigendommen van de Stichting Aircraft Recovery tentoongesteld. Het Museum werd geopend door de AmerikaanvSamuel Gundy, wiens B-17
bommenwerper in de oorlog nabij Krommenie neerstortte. Hij kon zijn tranen niet bedwingen.

24 april. Op uitnodiging van de Vereniging tot Ongeschonden Behoud van het Westzijderveld maakte de voltallige gemeenteraads-fractie van het CDA een boottocht door het Westzijderveld. De vereniging verzet
zich tegen de aanleg van een ontsluitingsweg voor
de nieuwbouwwijk Westerwatering door het veld. Door
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26 april. Het Molenpanorama werd, ruim veertig jaar
nadat Frans Mars het in molen Het Pink schilderde,
overgebracht naar het nabij gelegen Molenmuseum.
Voor het paneel is bij het Molenmuseum nieuwbouw gepleegd. Naar verwachting is het Molenpanorama over
een paar maanden in oude luister hersteld en weer te
bezichtigen.

29 april. In het Gemeente-archief van Zaanstad werd
een expositie geopend van tekeningen van Jan Rot. De
tentoonstelling was eerder te zien te Amsterdam in
het Verzetsmuseum. Jan Rot, van geboorte Zaandammer,
was een van de betere propagandistische tekenaars
van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Op de
tentoonstelling waren vooral de anti-Duitse en antifascistische tekeningen die hij in de Tweede Wereldoorlog maakte.

22 april. Het Kranenburg-monumentenfonds is bijna
leeg. Gedeputeerde F. Tielrooij waarschuwde dat er
nog slechts ruim acht ton in het fonds zit. Terwijl
een groot aantal subsidieaanvragen nog in behandeling is, kunnen er dit jaar eigenlijk geen subsidies
tmeer worden uitgedeeld.
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26 april. Op l juni zal het Zaanoever-project worden
gepresenteerd. In opdracht van het gemeentebestuur
van Zaanstad heeft het ontwerpbureau Ir. Teun Koolhaas een visie tot herstructurering van de Zaanoevers
ontwikkeld. Uitgangspunt hierbij is een samenhangende ruimtelijke structuur van de Zaanoevers. Wonen,
werken en recreëren aan de Zaan moeten een eigentijdse impuls krijgen, althans dat meent men. Na de presentatie voor genodigden zal de WV verscheidene
publieksvaarten langs de Zaanoevers organiseren.
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