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DORPSGEZICHT BESCHERMD ?
Onlangs werden wij weer ens met de neus op de feiten ge-
drukt voor wat betreft de waarde die aan de status van
"beschermd dorpsgezicht" toegekend kan worden.

Door het gemeentebestuur van Zaanstad is nl een bouwver-
gunning verleend aan de eigenaar van het braakliggend per-
ceel grond aan de Guisweg/Lagedijk/Smidslaan te Zaandijk,
tegenover molen "De Dood". Het betreft de bouw van een
bedrijfsruimte annex woonhuis dat naar de mening van de
stichting Zaans Schoon qua uiterlijke verschijningsvorm,
materiaal- en kleurkeuze ten zeerste detoneert met de be-
staande historische bebouwing in de directe omgeving en
daaraan ernstig afbreuk doet. Stichting Zaans Schoon
heeft bezwaar gemaakt tegen de afgifte van de bouwvergun-
ning en heeft schorsing van de bouwvergunning bij de
Raad van State gevraagd.

Het te bebouwen perceel grond is gelegen binnen het ge-
bied van het beschermde dorpsgezicht Gortershoek. Een be-
stemmingsplan voor dit gebied is in voorbereiding. Het
desbetreffende bouwplan voldoet niet aan de criteria van
het bestemmingsplan in voorbereiding. Hoewel het bestem-
mingsplan "Gortershoek" inmiddels openbaar gemaakt en ge-
presenteerd is door twee wethouders van de gemeente Zaan-
stad wordt namens het gemeentebestuur thans het formele

standpunt ingenomen dat het bestemmingsplan nog niet ter
inzage is gelegd en daaraan "derhalve" geen rechtsgevol-
gen zijn verbonden. Met andere woorden: ook al ligt een
bouwplan in een beschermd dorpsgezicht, dan kan van toet-
sing aan het bij dat beschermde dorpsgezicht behorende
ontwerp-bestemmingsplan geen sprake zijn. Voor de onder-
havige situatie betekende dit dat slechts gekeken behoef-
de te worden naar de criteria uit een voor het gebied gel-
dend verouderd bestemmingsplan, terwijl voorts door de
Minister van WVC een zogenaamde "verklaring van geen be-
zwaar" afgegeven diende te worden. Een dergelijke ver-
klaring wordt na marginale toetsing afgegeven, zo ook in
het onderhavige geval.

Stichting Zaans Schoon betreurt de bovengeschetste gang
van zaken. Het is naar de mening van de stichting eens te
meer gewenst dat haast gemaakt wordt met een bestemmings-
plan voor het beschermde dorpsgezicht. Zonder een bestem-
mingsplan blijkt een "beschermd dorpsgezicht", maar wei-
nig inhoud te hebben en kunnen allerlei ongewenste ontwik-
kelingen plaats vinden. Daar waar dat mogelijk is, bij-
voorbeeld bij de verkoop door de gemeente van grond welke
binnen een beschermd dorpsgezicht gelegen, zou de gemeen-
te voorts dienen te bedingen dat bebouwing op het perceel-
grond dient te voldoen aan de criteria van het ontwerp-
bestemmingsplan. Deze mogelijkheid is in het bovengenoem-
de geval helaas onbenut gebleven.

Het verzoek tot schorsing van de bouwvergunning werd in-
middels door de Raad van State geweigerd.

H. Pielkenrood.

"ONDERGEDOKEN BOEKEN"
Zo nu en dan komen ze weer boven water, die boeken die
jaren geleden geschreven zijn, maar niet meer te krijgen
zijn. Onlangs nog Klaas Wbudt's 'Deer hoor ik je' en het
taaie, maar o zo grondige 'Den derden Dagh' van mevrouw
Verkade. Van dit boek zijn nog 3000 exemplaren bij de
uitgever aanwezig. Er zijn er echter meer.
Onderstaande tips zullen met enige voorzichtigheid behan-
deld moeten worden. De boeken die namelijk voorradig
zijn, zijn veelal niet voor de verkoop aanwezig. Meer
moet gedacht worden aan representatieve doeleinden. Ik
moet diegene, die er opuit is zijn boeken-collectie te
vervolmaken dan ook adviseren niet bij onderstaande in-
stellingen aan te kloppen. De boeken kunnen in mijn ogen
beter afgestaan worden aan personen die ze lezen en ge-
bruiken .
Om welke boeken gaat het?
Ten eerste het gemeentehuis te Oostzaan bezit nog een
aantal exemplaren van 'De Polder Oostzaan', van Schilstra,
Hart, Eijerman, De Boer en Van der Waal. Daarnaast, en
het is beter daar aan te kloppen, bezit de Oudheidkamer
Oostzaan nog een aantal exemplaren van dit fraai uitge-
voerde boek.

Ook de gemeente Wormer heeft voor representatieve doel-
einden nog een aantal exemplaren van een boek de gemeen-
te betrekking hebbende. Het gaat hier om de tweede druk
van het werk van voormalig gemeente-secretaris C. Mol,
'Uit de geschiedenis van Wormer'.
Wel in de handel (maar zeer onverwacht) is de bundel 'De
Zaan etsen' van Frans Room. Dit in 1980 uitgegeven boek
lag onlangs (slechts een paar exemplaren) nog in de boek-
winkel in de Stationsstraat van Wormerveer.
Verder maak ik mij sterk dat bepaalde bedrijven en in-
stellingen nog beschikken over exemplaren van bij hun ju-
bileum uitgegeven werken. Ik denk hier bijvoorbeeld aan
Verkade, Blees, Forbo, Smit expeditie, e.d.
Het is heel goed mogelijk dat ik in deze opsomming boeken
vergeet. Niet voor niets heb ik het hier immers over 'on-
dergedokenen'. Eén tip nog, tot besluit: ik kan de hand
leggen op ongeveer 100 exemplaren van het in 1974 door
de PTT gepubliceerde boekje 'Het berigten verkeer in en
om Wormerveer'.

Ger Jan Onrust.
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RECTIFICATIES
In het vorige nummer van "Anno 1961" (nr 108) is bij het
artikel over "Noordhollandse makelaars of pinakels" het
illustratiemateriaal ten onrechte niet opgenomen. Bij
deze herstellen we deze fout. Ook het zinnetje "Overgeno-
men uit de 55e bundel van het historisch Genootschap
Oud West-friesland, 1988" dat er bij hoorde kwam op de

verkeerde plaats (bl 586) terecht. Tenslotte, maar dat
hadden onze lezers waarschijnlijk al gezien, staat de fo-
to in de linker kolom van bladzijde 581 op zijn zijkant.

S. de Jong

A. Zaanstreek: Zaanstreek, Oostzaan, Wormer.
B. Duingebied: Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Limmen, Akersloot, Heiloo, Eg-

mond, Bergen, Warémenhuizen. Sckosrl
C. Schermereiland: Graft-De Rijp^
D. Waterland; midden Noord-Holland: Amsterdam (N), Broek in Waterland, Lands-

meer, Ilpendam, Monnickendam, Karwoude, Purmerend, Wijde Wormer, Jisp, Edam-
Volendam, Zeevang, Beemster, Schermer, Alkmaar.

E. West-Friesland; kop van Noord-Holland: Westerkoggenland, Hoorn, Drechterland, Ven-
huizen, Stedebroec, Enkhuizen, Andijk, Wervershoof, Medemblik, Noorderkoggenland,
Wognum, Opmeer, Obdam, Heerhugowaard, Sint Pancras, Langedijk, Niedorp, Haren-
karspel, Sint Maarten, Schagen, Barsingerhorn, Zijpe, Callantsoog, Anna Paulowna, Den
Helder, (Wierin^ermeer?).

F. Marken: het vm. eiland.
G . Texel: h e t eiland. 9 . . .
H. Wieringen: het vm. eiland.

B H

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

De heer H.J.J. de Koning
De heer G. Krikke
De heer J. Duys
De heer J.K. de Vries

Hahndorf/South Australia
Purmerend
Wormerveer

Zaandijk

ANNONCES
De Nieuwe lezers van ANNO maken wij attent op de moge-
lijkheid kleine annonces te plaatsen in ons blad.
Wij denken aan vraag en aanbod van bijvoorbeeld
Historische uitgaven, oude foto's, ansichtkaarten,
bouwmaterialen, antieke (streek)voorwerpen, maar ook
aan oude gegevens over speciale onderwerpen, te restau-
reren panden etc. Deze annonces kunnen KOSTELOOS worden
geplaatst, de mogelijkheid om illustraties daarbij op
te nemen is eveneens aanwezig.

AANGEBODEN, namens een bevriende relatie, de twee delen
R.J. Ouwejan "Zaens Skoon", puntgave exemplaren. Uiterste
prijs ƒ 1450,—. K. Wcudt, Lagedijk 160, Zaandijk.
Telefoon 075-216448.

UW KOPIJ VOOR HET JUNI-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE VOOR
15 APRIL TEGEMOET !!!

Uw opgaven voor de rubriek ANNONCES dient u vóór l mei
te zenden aan: S. de Jong, Van Ostadestraat 10,
1506 LA Zaandam.
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KOLVEN,
EENS HET POPULAIRSTE SPEL

Het kolven was vroeger een geliefde sport aan de Zaan.
De Waakzaamheid te Koog aan de Zaan en De Zwaan te Zaan-
dijk bezaten een bekende kolfbaan.
Het kolfspel is een spel waarbij ballen met een kolfstok
zodanig op een baan voortgedreven worden, dat ze de palen
van de kolfbaan op een bepaalde manier raken. Het is se-
dert de Middeleeuwen eeuwenlang het populairste Nederland-
se volksspel geweest tot het eerst door het biljartspel,
later ook door voetbal verdrongen is. Het wordt thans
hoofdzakelijk in Vfest Friesland gespeeld. A.W. Francken
schrijft in "Het leven onzer voorouders in de Gouden Eeuw"
dat het huidige golfspel afkomstig is van het kolfspel.
Het spel kwam veel voor bij rederijkers die na afloop van
hun bijeenkomsten wat lichamelijke ontspanning zochten.
Dat gebeurde 's winters op het ijs en tijdens het goede
seizoen op de kolfbaan die aanvankelijk geheel in de open
lucht en later overdekt was. Nog later kwam men er toe,
binnenshuis, in een speciaal voor dat doel opgetrokken
zaal, te kolven.
Oorspronkelijk had men primitieve banen die met schelpjes
bestrooid waren, echter wel altijd waterpas liggend, met
twee in de grond geslagen kolfpalen. De lichte haren bal
werd voortgeslagen met een stok met een vierkante houten
klik (van Dale: klik = onderstuk geweerkolf).
Later verdwenen de schelpjes en werden deze vervangen door
een plankier of een baan van gestampte klei. Veel herber-
giers zagen hun voordeel in het kolven, zij legden de
prachtigste kolfbanen aan en maakten daar wijd en zijt
reclame voor en mee. Meestal speelde men om het gelag,
maar soms gaven de kasteleins voor de beste speler van
het jaar een prijs. Deze bestond uit een zilveren kolf
met een fluwelen handvat dat sierlijk met goud- en zilver-
draad bewerkt was.

J.C. de Jong.

Het kolfspel werd aanvankelijk op een geheel open baan
beoefend.

Blikken speelgoed presenteerblad met een kolfbaan Kolfbaan in De Zwaan te Zaandijk
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KOLVEN, een Oud-Hollands spel uit de veertiende eeuw kan
gespeeld worden in de Zaanstreek.
In ANNO nr 105 van maart 1988, schreven wij u over de her-
opening van de kolf baan in "Atlantic" te Krorrmenie, waar
de kolfclub OnderOns-Togido, zijn onderkomen heeft.
In dit artikel richten we ons tot de eeuwenoude herberg (*)
"Het Moriaanshoofd" te Wormer. Dit huidige café bezit een
kolfbaan met een speelvloer van 85 m2 die dateert van 1870.
De originele baan zit echter onder twee nieuwe banen ver-
borgen, want men heeft naderhand nieuwe banen op de oude
gelegd. De twee kolfpalen met koperbeslag zijn antiek.
Cm achter de geschiedenis van deze oude sport te komen
nemen wij de volgende jaartallen met u door, verstrekt
door de Nederlandsche Kolfbond, die in 1985 het predikaat -
"Koninklijke" kreeg.

1390 Albrecht van Beieren, regent over Holland en Henegou-
wen geeft de Haarlemmers "ten eeuwige dage" een stuk
grond ten geschenke aan de Haarleimterhout om daar
te kolven.

1398 Dezelfde Albrecht staat de inwoners van Brielle toe
"te caetsen ende bal metten colven te slaen buten
der vesten".

1587 De stad Utrecht vaardigt een resolutie uit, waarbij
het verboden wordt om tijdens de predikatie te kol-
ven, vanwege het "razen en tieren" waarmee dit ge-
paard gaat.

1771 De eerste overdekte banen (80 x 20 voet) worden ge-
bouwd.

1792 In Leiden zijn 45, in Rotterdam 53, in Utrecht 21 en
in Amsterdam zelfs 215 kolfbanen.

1841 De eerste waarschuwingen tegen een verdwijnen van de
kolfsport worden gepubliceerd.

1850 Dordrecht is kolfcentrum voor rijke handelslieden.
Ze drinken Rijnwijn en eten beschuit met oude kaas.
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Afbeelding van het kolfspel, en hoe het gespeeld wordt.
Het hoogste aantal punten dat geslagen kan worden is
5 x 12 = 60 punten. Maar mist een speler met zijn bal de
paal bij de opslag of puntenslag, dan heeft men een poe-
del geslagen, dus niets. Eén partij bestaat uit vijf van
bovengenoemde handelingen, en wordt gespeeld met 3 perso-
nen .

Links de zijgevel van het Moriaanshoofd met daar achter de Nederlands Hervormde kerk.
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1869 Gilles Dionysius Jacobus Schotel schrijft zijn "Maat-
schappelijk Leven onzer Voorvaderen in de Zeventien-
de Eeuw", waarin een historisch overzicht van de kolf-
sport voorkomt.

1880 De algemene verwachting is, dat het kolfspel binnen
5 jaar geheel verdwenen zal zijn.

1884 Dr. G.C. van Balen Blanken heeft de leiding bij een
kolfwedstrijd van de sociëteit "De Vier Eenen" te
Spanbroek. Hij oppert daar het denkbeeld een NEDER-
LANDSCHE KOLFBOND op te richten

1885 De Nederlandsche Kolfbond wordt opgericht in het lo-
kaal van "Keer Niet" te Haarlem. Negen sociëteiten
sluiten zich aan, drie daarvan bestaan nu nog en zijn
dus ouder dan de bond.

Het kolfspel wordt gespeeld met de sajet-ballen of gummi-
ballen op een speel vloer van 17 x 5 meter. Twee meter van-
af het begin en einde van de baan zijn de twee "kolfpalen"
geplaatst, die in het spel een belangrijke rol spelen. Het
speelveld is verdeeld in twaalf vakken, waarvan de eerste
zes de grote vakken zijn, die een puntenwaardering hebben
van één tot en met zes. De laatste zes vakken bevinden
zich achter de tweede paal en hebben een waarde van zes
tot en met twaalf. Als men bij de puntenpaal moet spelen,
deze paal aan de laatste zes vakken weet te doen rollen,
scoort men dit puntenaantal. Elke serie bestaat uit vijf
beurten.

De kolfclub Ons Genoegen, ontstaan uit een fusie tussen
de kolfverenigingen Wormer en het Koogse Mik-Wis, maakt
gebruik van de kolfbaan, terwijl in 1982 een kolfclub
voor vrouwen is opgericht, onder de naam "De Moriaan".
Een sport voor jong en oud die van gezelligheid houdt.
De restauratie van de buitenkant van café 't Moriaans-
hoofd, aan de Dorpsstraat 417, dat inmiddels op de monu-
mentenlijst staat, zal in eigen beheer worden uitgevoerd.
Het zal een klus van jaren worden, maar zeker de moeite waard.
De heer H. de Boer, van het bureau monumentenzorg in de
provincie Noord-Holland, vindt het interessante aan dit
gebouw dat het een herberg is in combinatie met een au-
thentieke kolfbaan. Het feit dat de kolfbaan een apart
pand is, maakt het gebouw nog eens extra interessant.
Zaankanters met belangstelling voor deze oud-vaderlandse
sport kunnen zich wenden tot de genoemde clubs. Zij zijn
gaarne bereid u een demonstratie te geven. De dames kol-
ven op woensdagavond, de heren op donderdagavond. U kunt
dan kennis maken met de sport waarvan men zegt "je kunt
het zo, maar je leert het nooit".

(*) In de bloeiperiode van Wormer, de zeventiende eeuw,
was deze herberg een plaats van samenkomst voor allerlei
mensen. De Wbrmers uit die tijd verdienden behoorlijk aan
nevenactiviteiten rondom de koopvaardij, visserij, walvis-
vaart. Zeilweverijen, traankokerijen en vooral beschuit-
bakkerijen tooiden het dorpsbeeld. Men kon het geld laten
rollen in de 12 herbergen in Wbrmer en 2 te Oost-Knollen-
dam.

Seiny Klopper.

Kolfbaan in De Waakzaamheid te Koog aan de Zaan
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KRONIEK
Drie maanden de Zaanstreek, samengesteld uit de Zaanse
kranten De Typhoon, De Zaanlander en de Zaanse Gezins-
bode.

5 november. Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan
van de rooms katholieke kerk St. Odulphus te Assendelft
verscheen het boek '100 jaar kerk 1889-1989, 1000 jaar
parochie St. Odulphus Assendelft1. Auteur van het 150
bladzijden tellende boek is J. Helmerhorst, koster van
de kerk. Hij werkte tien jaar aan het schrijven van het
boek, het raadplegen van bronnen en archieven en het ver-
zamelen van foto-materiaal. Het boek verscheen in een op-
lage van 1250 exemplaren.

5 november. Met de opening van de tentoonstelling Czaar
Peter in Zaandam werd officieel de herinrichting van het
Czaar Peterhuisje in Zaandam gevierd. De tentoonstelling
werd ingericht door het archief van het Rijksmuseum te
Amsterdam, het Rijksarchief, het gemeente-archief Zaan-
stad en het Museum Menschikoff te Leningrad. De overkap-
ping van het Czaar Peterhuisje is vernieuwd. Door een be-
tere klimaat- en vochtbeheersing blijft het pand beter
bewaard.

5 november. Het molenmuseum heeft in verband met zijn 60-
jarig bestaan de film 'Hoe de molens verdwijnen' verto-
ningsklaar laten maken. Deze film werd gemaakt door Dick
Laan, die vooral bekend is als schrijver van de pinkel-
tjes boeken. De oudste beelden uit de film dateren uit
circa 1920.

7 november. De twee monumentale bomen voor de doopsgezin-
de kerk aan de Noorderhoofdstraat (een linde en een paar-
dekastanje) zijn geadopteerd door de te Utrecht gevestig-
de Bomenstichting. Deze stichting zal zich voortaan met
de verzorging van de twee 170 jaar oude bomen bezighouden.
Gedeputeerde M. de Boer onthulde na het tekenen van de
adoptie-overeenkomst een gedenksteen. De Bomenstichting
wil met adopties als deze de aandacht vestigen op het be-
lang van goede boomverzorging.

8 november. Er bestaan vergevorderde plannen om in de Wa-
tertoren aan de Communicatieweg te Assendelft appartemen-
ten te bouwen. Wat betreft de architect (P. Riemsdijk
uit Breda) kan de bouwprocedure snel worden gestart. Daar-
bij doet zich evenwel een probleem voor. De geluidbelas-
ting aan de buitenkant van het pand ligt ver boven het
toegestane aantal decibels in een landelijk gebied. De
watertoren staat op de provinciale monumentenlijst.

11 november. De Vereniging Vrienden van het Zaanse Huis
bracht speciaal voor het basis-onderwijs het boekje 'Van
waterbord tot windveer' uit. Het boekje bevat artikelen
en opdrachten met betrekking tot de Zaanse houtbouw en
molens. "Wij vinden het belangrijk dat jeugdige Zaankan-
ters zich al vroeg bewust worden van 'eigen aardigheid'
van onze streek," schreef de vereniging in het voorwoord.
Het boekje werd geschreven door Eric Hoorn, Chiel Pos en
Reinier Jongerius.

19 november. Burgemeester en Wethouders hebben besloten
de restauratie van het Czaar Peterhuisje versneld te
doen uitvoeren, vanwege de slechte bouwkundige staat waar-
in het pandje verkeert. De vervroegde restauratie gaat
ten koste van de restauratie van de kerktoren in Kromme-
niedijk. Voor de restauratie van het Czaar Peterhuisje
heeft het college 28.000 gulden uitgetrokken.

19 november. De trouwzalen in De Bannehof en het Regthuys
zullen worden opgeknapt. Voor de opknapbeurt van de zaal
in De Bannehof wordt een bedrag van 54.000 gulden uitge-
trokken, voor de kamer in het Rechthuys te Westzaan 2500
gulden. De trouwtarieven zullen worden verhoogd.

22 november. Gedeputeerde C. Korver nam het eerste exem-
plaar van ' Noordhollandse plaatsnamen van Aagtdorp tot
Zwanenburg' in ontvangst. Het boek van Jan Pannekeet geeft

een verklaring voor, of de herkomst van, talloze Noord-
hollandse plaatsnamen. Ook de Zaanse namen worden in het
boek behandeld.

23 november. Zaanstad's wethouder Pans nam het eerste
exemplaar van het boekje 'Achter de kerk gaat nooit ver-
loren' in ontvangst. Het boekje werd uitgegeven door
Stichting Domineestuin te Zaandijk, ter gelegenheid van
de voltooiing van de wederopbouw van de oude Zaandijker
arbeidersbuurt achter de kerk (thans bekend als Dominees-
tuin). De huizen in het buurtje werden opgebouwd door de
toekomstige bewoners, het project is daarmee uniek. Het
boekje werd geschreven door Jan Pieter Woudt.

24 november. De Zaanse VW heeft drie documentaires uit
de jaren '50 op videoband laten zetten: de brand van Zaans
Veem in 1954, een film over de Zaandamse bedrijvigheid uit
1956 en de Dam tot Dam-race uit 1959. De drie films staan
samen op een band van ongeveer 70 minuten. Het succes van
de videoband over de Zaanse industrie in 1927 (daarvan
werden een jaar geleden ruim vijfhonderd exemplaren ver-
kocht) noopte de VW tot het uitbrengen van de band. In de
toekomst wil de VW nog meer banden uitgeven.

26 november. In het voormalige raadhuis van Zaandam op de
Burcht wordt mogelijk een vestzaktheater gevestigd. Op de
bovenverdieping van het pand zou dan een aantal woningen
moeten komen. Centraal Woningbeheer onderzoekt of dat mo-
gelijk is. Gemeente Zaanstad zoekt al geruime tijd naar
en bestemming voor het pand, waarin alleen nog een afde-
ling van de Gemeentelijke Sociale Dienst is gehuisvest.
Indien inderdaad een klein theater in het pand wordt ge-
vestigd, kan de exploitatie van Kijkschuur De Lelie op de
Zaanse Schans in het geding komen.

28 november. Een actie door de Zienagoog voor de opknap-
beurt van de nieuwe huisvesting (het voormalig pand van
de Kamer van koophandel aan de Westzijde te Zaandam),
heeft ruim een ton opgeleverd. Het idee van Zienagoog-di-
recteur Joep Monnickendam cm de opknapbeurt te bekostigen
met kunst heeft aanzienlijk meer respons opgeleverd dan
was voorzien. Verscheidene kunstenaars hebben de Stich-
ting De Zienagoog een kunstwerk geschonken. Bedrijven
die de opknapbeurt uitvoeren blijken bereid een kunst-
werk als betaling te aanvaarden.

9 december. De manifestatie 'Kunst langs de Zaan' is ze-
ker een herhaling waard, maar dan moet er een bredere fi-
nanciële basis zijn. Dat blijkt uit de evoluatie van de
werkgroep die de manifestatie organiseerde. Het aantal ge-
registreerde bezoekers van de manifestatie stemt de werk-"
groep tot tevredenheid, de financiële steun van het be-
drijfsleven en de provincie vielen evenwel tegen.

9 december. De bewoner (J. van Santé) van het huis dat
aan de Beeldentuin te Zaandijk grenst heeft bezwaar ge-
maakt tegen de bouw van een theehuis in de tuin. Het
theehuis zal volgens de plannen op een afstand van zes
meter van de woning van Van Santé worden neergezet. Van
Santé vreest dat de lichtval in zijn huis hierdoor zal
worden aangetast.

10 december. Het bekende ' Molenpanorama' van Frans Mars
gaat verhuizen van Het Pink naar het Molenmuseum. De
Vereniging Zaansche Molen heeft hiervoor 40.000 gulden
beschikbaar gesteld, de overige 60.000 gulden die voor
de verhuizing benodigd zijn hoopt de vereniging via een
actie bijeen te brengen. Het is in de geschiedenis van de
vereniging de eerste maal dat een actie onder het be-
drijfsleven wordt begonnen.

14 december. Architect J. Schipper sloeg de eerste paal
voor de uitbreiding van het Molenmuseum te Koog. Het
'Molenpanorama' van Frans Mars (zie hierboven) zal in de-
ze aanbouw een plaats krijgen. De aanbouw moet in het
voorjaar gereed zijn.
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20 december. De torenval van Westzaan (de middeleeuwse
toren van de Grote kerk stortte op l januari 1843 in;
acht personen verloren daarbij het leven) zal mogelijk
herleven in een groots opgezet spektakelstuk. Marianne
Buitenhuis en Anne-Marie Leipoldt willen in juni 1991
(als het - gespaarde - schip van de kerk 250 jaar bestaat)
een grootschalige uitvoering in de kerk brengen, waaraan
zoveel mogelijk Westzaners deelnemen. De initiatiefneem-
sters hebben reeds overleg gehad met het kerkbestuur, de
Westzaner Gemeenschap en de historische vereniging.

11 januari. In een bijzondere vergadering van het Dorps-
contact Westzaan heeft de gemeente Zaanstad het Reghthuys
voor het symbolische bedrag van een gulden overgedragen
aan de Westzaanse Gemeenschap. Voor het beheer van het
gebouw heeft de Westzaanse Gemeenschap de Stichting Het
Rechthuys in het leven geroepen. Deze stichting wil met
hulp van de gemeente subsidie gaan aanvragen bij Monumen-
tenzorg voor de restauratie van het gebouw.

12 januari. Gemeente Zaanstad ziet vooralsnog niets in de
bebouwing van het Guisveld. Kamer van Koophandel-voorzit-
ter J. van de Stadt liet in zijn nieuwjaarsrede weten
veel heil te zien in bebouwing van het Guisveld, dat na
jarenlange strijd uiteindelijk officieel natuurgebied
werd. Loco-burgemeester Pans van Zaanstad reageerde in
zijn nieuwjaarstoespraak: "Het ontbreken van een grote
bouwlocatie is een punt van zorg. Maar om dan maar meteen
te roepen dat het Guisveld bebouwd moet worden gaat me
even te snel." Volgens Pans is het pas aan het. einde van
de jaren '90 nodig om weer een grote bouwlokatie aan te
wijzen. Natuurbeschermingsorganisaties reageerden ver-
ontwaardigd op de door Van de Stadt verkondigde mening
dat het Guisveld 'een verwaarloosd rietbos in plaats van
een veenweidegebied' is.

12 januari. Op 28 april zal de Aircraft Recovery Group'
40-45 in een voormalige kruitkamer van de Stelling van

Amsterdam een museum openen. In dit museum zullen mate-
rialen worden tentoongesteld van in de Tweede Wereldoor-
log neergestortte of neergeschoten vliegtuigen. De Air-
craft Recovery Group heeft in totaal veertien vliegtuig-
wrakken geborgen.

21 januari. Burgemeester en Wethouders van Zaanstad heb-
ben gekozen voor het Bodecentrum (aan het eind van de
Nicolaas Maesstraat te Zaandam) als plaats voor een
nieuw theater/congrescentrum. Uit locatieonderzoek is
naar voren gekomen dat deze plek het meest geschikt is
voor een dergelijk gebouw. Het college denkt aan een ge-
bouw met de omvang van De Flint in Amersfoort. Het pand
moet in ieder geval passen binnen het Zaanoeverproject
dat het Bureau Koolhaas ontwerpt. Het zal nog jaren du-
ren voordat met de bouw kan worden begonnen. Een ontwerp
en een kostenberekening zijn er nog niet. De grond waar-
op het pand moet worden neergezet is niet van Zaanstad.

21 januari. In het kader van het 80-jarig bestaan van
de Woningbouwvereniging De Volkswoning werd in het nieu-
we flatgebouw aan de Deken Schmidtstraat te Krommenie
een kunstwerk onthuld van de kunstenares Els Meijns.

24 januari. Het Rijk heeft voor de gemeente Jisp een be-
drag van 28.414 gulden gereserveerd voor de toekomstige
restauratie van monumenten. De gemeente wil het geld be-
stemmen voor de restauratie van het gemeentehuis en het
Heerenhuis te Spijkerboor.

28 januari. De Adelaar te Wormerveer en Mercurius te
Wormer zullen voorlopig op de Provinciale Monumenten-
lijst blijven staan. Daartoe besloot de Commissie voor
Monumentenzorg. Voor Mercurius is door de eigenaar (Van
NelIe) sloopvergunning aangevraagd, de eigenaar van de
Adelaar (Jan Dekker) had bezwaar aangetekend tegen plaat-
sing op de monumentenlijst.

DE TOTEBEL

Gedeelte van de wijzerplaat van het staand horloge in de
Zaandlandse Oudheidkamer. De visser heeft een bewegende
totebel.

Bij een bezoek aan de Zaanlandse Oudheidkamer wordt men
ontvangen in de mooie kamer met het beschilderde behang.
Een blikvanger in die kamer is het staand horloge met
een wijzerplaat met draaiende molens, een visser die een
hengel met een visje ophaalt en in de linkerbeneden hoek
zit een visser met een kruisnet dat hij om de paar minu-
ten ophaalt. Dit is een vierkant visnet, uitgespannen
gehouden aan twee elkaar kruisende buigzame stokken.
Dit is de t o t e b e l speciaal gebruikt om spiering
te vangen. De naam totebel komt voor in een oud kinder-
versje:

Moeder zei: "Een totebel
Gun ik je wel
Als gij zelf het netje breit
Waarin het visje wordt verleid".

Er is echter nog een geheel andere betekenis van het
woord n.l. een lellebel, een slonzige vrouw, ook wel
een lelijke oude vrouw.
Het archief van de Gemeente Zaanstad biedt met zo'n onge-
wone belangstelling hiervoor uitkomst. Hier vond ik dat
Roemer Visscher (de vader van Maria Tesselschade) ca.
1600 schreef:

Omdat Nel zou schijnen jongh en schoon te blijven
Soo gaet se met leelijcke ouwe wijven;
Maer saeght ghij se bij de jonge malloten wel
Ghij zoudt zeggen, 't is een ouwe lelijcke totebel

Op het gebied van de visserij is in het archief een boek-
je te vinden met bekendmakingen door het bestuur van de
stad Zaandam uit het jaar 1812. In dit boekje wordt ge-
noemd een verbod om spieringgaten in het ijs te hakken
in of langs de rij-, gang- en voetpaden en dat buiten de
genoemde plaatsen de gaten afgezet moesten worden door
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ijsschotsen, riet- of strobossen op boete van 3 gulden
bij iedere overtreder ten behoeve van 1/3 van de aanbren-
ger en 2/3 ten behoeve van de anten dezer stad. In het-

Gravure op een Haarlemse zilveren avondmaalsbeker
uit 1642. Visser met tenen prikkorf.

Het dorp Jisp, op de voorgrond twee gevlochten visbennen.

zelfde boekje van verordeningen van Maire Göbel komt ook
een bepaling voor dat loslopende honden "iimediatelijk
zullen worden doodgeslagen". Behoeftige ingezetenen die
gesteund werden door de diaconie mochten zelfs geen hond
houden op straffe van het verspelen van hun uitkering.
Oude visserijgebruiken zijn er ook te vinden op een
schilderij van het dorp Jisp, hierop zijn een paar vis-
bennen te zien.
In bruikleen hebben wij een Haarlemse zilveren avonds-
maalbeker gehad uit 1642 met hierop gegraveerd een teneri
aal- of prikkorf. Deze gevlochten korven werden vroeger
gebruikt als visfuik. Aan de rechterzijde zijn net zo
als bij de samengestelde fuiken, de "vleugels" herkenbaar.
Zij dienden als een soort geleider om de vis naar de ei-
genlijke korf te voeren. In het midden is een verwijd ge-
deelte en links het smal toelopende gedeelte, waarin de
vis gevangen werd. De afbeelding wijst erop, dat het
smalle gedeelte afgesloten kan worden met een soort stop.
Hier kan of het (lok)aas door naar binnen gebracht worden
en de gevangen vis uit de korf verwijderd worden. Boven-
op zijn nog een drietal handvaten herkenbaar.

J.C. de Jong

Het Historisch Gezelschap "Dr. G.J. Boekenoogen"
nodigt zijn leden en de lezers van "Anno" uit voor
een lezing te houden door

Prof. Dr. A. van Braam.

DE ZAANSTREEK, VAN DORPSBESTUUR TOT STADSBESTUUR

Deze lezing wordt gehouden te Zaandam in het gebouw
"De Vertoeving", naast de Doopsgezinde Vermaning in
de Westzijde, en wel op vrijdag 14 april a.s. om
20.00 uur.

MILT U DIT IN UH AGENDA NOTEREN !
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