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BOERENBEDROG
Je hoeft geen bouwkundige of historicus te zijn om je

er met hen overlegd?Als ik het wel heb is het uiterst
moeilijk boeren in de Haaldersbroek.ls met het oog

van harte een vriend van het Zaanse huis te voelen. '
En bij vriendschap hoort de plicht op feilen te wijzen.

daarop overwogen een boer uit de polder de kans te

Ahold biedt de Zaanse Schans een boerderij aan.Op het

geven zijn bedrijf naar de Schans te verplaatsen?
5.Komt er werkelijk een schaatsmuseum in?Dat lijkt

eerste gezicht een nobel gebaar.Maar de zaak is zo

me de gemakzucht ten top.Al zouden er de schaatsen te

bliksemsnel beklonken (de eerste palen gingen de
grond al in!) en met zoveel geheimzinnigheid omgeven,

zien zijn waarop Caescooper zijn befaamde Noordhollandse twaalfstedentocht volbracht,dan nog mis ik elk

dat er aanleiding is om een paar verbouwereerde,verontruste, zei fs verontwaardigde vragen te stellen.

Het moet primair om de bouwcultuur van de Zaanstreek

verband met de werkelijke doelstelling van de Schans.

Deze bijvoorbeeld:

gaamals er zo nodig tentoongesteld moet worden is er
toch wel wat minder lulligs te verzinnen?
6.Is de verborgenheid waarin dit spel is gespeeld geen
uitnodiging tot verontwaardiging?Men beweert dat
Zaankanters bekend stonden om hun openheid.

l.De Schans is toch vol?0p de symposiumachtige bijeenkomst bij het 25-jarig bestaan werd dat met klem gezegd; architect Jaap Schipper vond zelfs dat door de

te compacte bebouwing doorkijkjes naar de horizon
teveel ontbreken.
2.Is de zorgvuldigheid betracht om gedegen advies in
te winnen?Is ons bestuurslid S.de Jong (immers bij
uitstek thuis in de bouwhistorie van (Zaanse) boerderijen) geraadpleegd?
3.Is er in de ruime polder geen betere plek om een
boerderij te plaatsen,een veehouderij te drijven?
Of is deze boerderij een soort doekje voor het bloeden en gaat het primair weer om een toeristische
attractie?En wat de lokatie betreft:wordt de weer
maal vaardig te maken Gekroonde Poelenburg niet
belemmerd in zijn windvang?
4.Zijn de boeren van de Kalverpolder op de hoogte,is

Verbouwereerd en verontrust neig ik tot de gedachte
dat met boerenslimheid degenen die pretenderen op de
kleintjes te passen een oor is aangenaaid,en dat het
bestuur van de Stichting Zaanse Schans wel erg gemakzuchtig de aanvankelijke doelstelling vergat.
De molenaars van de Kalverringdijk hebben zelfs even
overwogen hun molens in rouwstand te zetten.Ze zouden
daarmee een gebaar hebben gemaakt dat van machteloosheid getuigt,dezelfde machteloosheid die je als
vriend van het Zaanse huis bekruipt.
We wilden aan de Schans geen Bedrlegertjes,maar ze
schijnen er al te zijn.
Klaas Woudt.

Windvang molens bedreigd?
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GEBOUWD IN DE ZAANSTREEK' IS UIT!
Wij hebben u helaas enige tijd_op de proef moeten stellen. Maar nu is het zover: Op l O april a. s. wordt ons
prachtig jubileumboek "Gebouwd in de Zaanstreek" ten doop
gehouden. Vanaf 13 april a.s. zal het boek in de Zaanse
boekhandel voor het publiek verkrijgbaar zijn.
Een lang proces van voorbereiding is dan afgesloten.
De auteurs S. de Jong en J. Schipper hebben hiermede een
grote prestatie geleverd. Zij zorgden voor de tekst van
dit prachtige, uitvoerig geïllustreerde boek van bijna
220 pagina's. Een boek vol foto's, tekeningen en andere
afbeeldingen.
Naast genoemde auteurs, grote deskundigen op het gebied
van onder andere de Zaanse bouw(geschiedenis), heeft ook
Klaas Woudt, als eindredacteur een belangrijke rol gespeeld. De prachtige vormgeving werd verzorgd door Joop
de Nijs.
De Stichting Uitgeverij Noord-Holland was verantwoordelijk voor de commerciële en organisatorische kant van de
uitgave. Drukkerij Mercurius te Wormerveer was tenslotte
verantwoordelijk voor de grafische uitvoering.
Daarnaast hebben de volgende bedrijven, fondsen en andere instellingen het mogelijk gemaakt dat deze uitgave
betaalbaar kon worden gehouden en aldus beschikbaar kan
worden gesteld voor een groot publiek:
Ahold, Anjerfonds Noord-Holland, Dr. J.E. Baron de Vos
van Steenwijkfonds der provincie Noord-Holland, het
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Stichting Dr. Hendrik MulIer's Vaderlandsch Fonds,
Stichting Honig-Laanfonds, Reint Laanfonds der gemeente Zaanstad en Wessanen Nederland B.V.
U ziet het: belangrijke fondsen, bedrijven en ondanks de
bezuinigingen zelfs het Ministerie van W.V.C., hebben het
zinvol geoordeeld om deze unieke uitgave financieel te
steunen.
Allen die aan de verschijning van dit boek hebben meegewerkt dank ik hartelijk voor hun geweldige steun. Zij
kunnen trots zijn op het resultaat.

En nu is de daad aan u, voor zover u, het boek in de voorinschrijving niet heeft besteld. Wij verwachten eigenlijk
dat AL ONZE 900 LEDEN het boek zullen aanschaffen. Dit
verenigingsboek is een prachtig lees-, studie- en naslagwerk en zeker bedoeld voor u, als belangstellende voor
de Zaanse geschiedenis en in het bijzonder de Zaanse bouwontwikkeling. Om het boek nog aantrekkelijker voor u te
maken krijgt u, als lid dit boek met ƒ 10,- korting.
U veel interessante en plezierige uurtjes met dit boek
wensend!

UITNODIGING

R. Sman,
Voorzitter.

Zeer geacht lid;

Hiermede hebben wij het genoegen U uit te nodigen voor
de presentatie van ons jubileumboek "Gebouwd in de Zaanstreek" van de auteurs S.de
Jong en Jb.Schipper.
De bijeenkomst zal worden gehouden in De Lelie (Zaanse
Schans) op lOapril a.s. om
116.00 uur.
Degenen die hebben ingetekend
voor het boek kunnen dat op de
ze avond verkrijgen.
Uw aller aanwezigheid zal door
ons op zeer hoge prijs worden
gesteld!

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
De heer

Het Bestuur

Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
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K.S. Leeuwerink
Amsterdam
C.J. Keyzer
Assendelft
C.A. van Diepen
Jisp
C.J.M. Gerssen
Jisp
T. Heykamp, Bouwbedrijf Heykamp bv
Jisp
A. Tekstra Grafische Prcdukties bv
Jisp
J. Reijdon
Jisp
Jetty Rinkes
Jisp
J. Tj. Wassink
Jisp
M. Moos
Koog a.d. Zaan
E.B.G. Jacobs, Handelsonderneming
Bentvelzen & Jacobs bv
Wormer
Ans Kaayk
Zaandam
Noriko Kerkhof
Zaandam
P. Schoenaker
Zaandam
P. de Vries
Zaandam

DE VRIJHEIDSBOOM TE ZAANDIJK
Soms krijgt een spreker voor 'Boekenoogen' als herinnering aan de lezing die hij gehouden heeft een ets van de
Vrijheidsboom te Zaandijk.
Laatst kon ik de slaap niet vatten en lag hierover te
denken en vroeg mij toen met schrik af of wij nu over
honderd jaar soms prenten van de Winterhulp uit 1943 aan
de sprekers zullen geven.
Ik wist wel dat de situatie toen anders was dan met de
Tweede Wereldoorlog, maar toen vierden we toch maar feest
omdat de Fransen gekomen waren en wij de kans zagen van
onze gehate regering af te komen. Daarom wil ik u niet
onthouden wat dr. S. Hart schreef in 1962.
De staatsinrichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden dateerde uit de tijd van de opstand tegen Spanje.
Het platteland werd in de Staten van Holland vertegenwoordigd door de Ridderschap. Zaandam behoorde tot dit
platteland, doch de ridderschap had geen directe belangen in de Zaanse heerlijkheden.
De Zaanstreek had verschillende steden voorbij gestreefd,
maar had in landsbestuur geen enkele stem.
De leidende klasse van de Zaankanters werd zich bewust
dat er wat veranderd moest worden. De politieke onmondigheid maakte de mensen balsturig. Daarom werden de Zaanse kooplieden, de Zaanse middenklasse en de magistraat
patriot. De schipperij was in't algemeen Oranjegezind en
in zekere mate ook de arbeiders.
In januari 1795 rukten de Fransen over de bevroren rivieren de provincie Holland binnen, waar zij als bevrijders
werden binnen gehaald. In navolging van Amsterdam werd
de afgebeelde vrijheidsboom te Zaandijk opgericht.
Er ging aan die vrijheidsboom een heel moeilijke periode
vooraf. De problemen werden groot na de aanhouding van
prinses Wilhelmina te Goejanverwellesluis in 1787.
In dat jaar waren er ruim 42 duizend Nederlanders die de
grond onder de voeten te warm werd en die naar het buitenland vluchtten.
In die tijd waren het vaak de leesgezelschappen die het
volk voorbereidden op de komende omwenteling.
Soms hebben leesgezelschappen uit die tijd een lang leven. Zo bestaat het Leesgezelschap voor Koog en Zaandijk,
opgericht door Jan Koenen en Gerrit Schenk in 1783,
reeds 203 jaar.
De oude gebruiken worden op de jaarlijkse boekenveiling
nog steeds gehandhaafd.
Het lange leven van dit leesgezelschap is misschien voor
een deel te danken aan het feit dat de veiling alleen

door de heren-leden mag worden bezocht.
Cm toch uitdrukking te geven aan hun respect voor de dames, worden de echtgenotes ééns in de honderd jaar gefêteerd.
J.C. de Jong

BERICHTEN

UITNODIGING

Voor het Wilhelminapark in Wormerveer bestaan plannen
om
a) dit park met hekwerken, muziektent en beplantingen op
de monumentenlijst te krijgen en
b) het geheel te zijner tijd op te knappen.
De Koninklijke Harmonie Excelsior gaf er onlangs alvast
(weer) een concert. Alle acties om het gestelde doel te
bereiken verdienen de grootst mogelijke steun.

{

Het Historisch Gezelschap "Dr.G.J.Boekenoogen"
nodigt zijn leden en de lezers van Anno uit voor
een lezing,te houden door de Heer P.J.van Heijnsbergen.Het onderwerp is:.

BIJZONDERE BRANDEN AAN DE ZAAN

De N.H. kerk te Koog aan de Zaan bestaat dit jaar 300
jaar. Ter gelegenheid daarvan is er een boekje "De Koog
en de Kerk" (1686 - 1986) uitgegeven door de hervormde
gemeente van Koog-Zaandijk.

Deze lezing wordt gehouden te Zaandam in het gebouw "De Vertoeving",naast de Doopsgezinde
Vermaning in de Westzijde,en wel op
dinsdag 21 april a.s. om 20.00 uur.
WILT U DIT IN UW AGENDA NOTEREN !

De plannen voor de restauratie van de oud-katholieke
(schuur)kerk in Krommenie zijn in voorbereiding.
De firma Knijnenberg in Krommenie stelde alvast een
groot geldbedrag beschikbaar om de topgevel weer in
goede staat terug te brengen.
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KENNISMAKING: DE WERKGROEP
'HISTORIE' VAN WIJKOVERLEG OUD-WEST
genomen van 4 perioden (vanaf 1817), worden er bewonersstaten gemaakt, wordt de geschiedenis van een pand bij
het kadaster nagegaan, worden er foto's uitgezocht, de
bouwvergunningen bekeken, literatuur over de straat nagegaan en eventueel gesprekken gevoerd met de bewoners.

Sinds 1985 bestaat er een werkgroep Historie binnen de
wijkvereniging Oud-West in Zaandam.
Graag wil ik u wat meer vertellen over deze groep, die
zich bezig houdt met het bestuderen van de geschiedenis
van West-Zaandam en in het bijzonder van de wijk OudWest.
Waarom een werkgroep?
Een aantal jaren ben ik al samen met Henk Veenstra bezig
met het verzamelen van historische gegevens over onze
wijk, met het doel te komen tot het uitgeven in druk van
deze gegevens, voor een ieder die daar belangstelling
voor heeft.
Voor het verzamelen van deze gegevens is veel archiefonderzoek verricht, literatuuronderzoek gedaan en zijn er
belangrijke historische kaarten van de wijk vervaardigd.
Dit heeft geleid tot een grote hoeveelheid materiaal over
de straten en bewoners van Oud-West.
Om te komen tot regelmatige uitgaven van het materiaal
is het noodzakelijk dat er meer mensen zich bezig houden
met de inventarisatie, ordening en aanvulling van de gegevens. Vandaar dat het idee is gevormd tot het oprichten
van een studiegroep binnen Oud-West.
Wat wordt er zoal gedaan?
-literatuuronderzoek
-archiefbezoek. De archieven in Zaanstad, burgelijke
stand Zaandam, het Rijksarchief voor Noord Holland in
Haarlem, het kadaster in Amsterdam e.d. worden regelmatig
bezocht.
-deelstudies over bepaalde onderwerpen.
-uitwerken en ordenen van verkregen gegevens.
-voorbereiden van lezingen, studieavonden, excursies e.d.
Resultaten tot nu toe:
In een serie met de naam "padboekjes", zijn er inmiddels
twee uitgaven verzorgd. Het eerste deel gaat over het
Wijnkanspad, het tweede behandelt het Volkspark. Deel l
is uitverkocht. Het Volksparkboekje is nog te koop (ƒ 6,bij o.a. Bruna).
Zoals we te werk zijn gegaan bij het boekje over het
Wijnkanspad, zo is het in grote lijnen ook de bedoeling
de andere paden te behandelen. Steeds worden kaarten op-

Noodzaak is deze uitgaven met zo weinig mogelijk kosten
te produceren. Omdat de onderwerpen vaak zeer gedetailleerd worden behandeld, is de inhoud niet altijd interessant voor grote groepen mensen. De oplage van de boekjes
is daarom niet groot. De vormgeving en uitvoering is
sober.
Daardoor blijven de kosten laag, de financiële risico's
klein en de aanschafprijs voor het publiek laag.
Er wordt gewerkt om dit jaar de uitgaven over de Stationsstraat ( Haringpad en Stickelspad) en het Hollandse pad uit
te brengen.
De boekjes worden uitgegeven met steun van het Reint Laanfonds .
Waarom als werkgroep binnen een wijkvereniging?
De wijkvereniging Oud-West is in staat de groep enigszins
financieel te ondersteunen. Zij bezit verder een off-set
pers, waarop ook de Oud-West krant wordt gedrukt door
een groep mensen, die ook bereid zijn het drukwerk voor
de werkgroepen te verzorgen.
Verder is het binnen de struktuur van de wijkvereniging
mogelijk gebruik te maken van vergaderruimte en studieruimte in het buurthuis Het Kraaienest.
Het is echter niet zo dat de leden van de werkgroep beslist lid moeten zijn van de wijkvereniging of dat zij in
de wijk dienen te wonen.
Wie kan lid worden van de werkgroep?
Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp en zich
in wil zetten voor het eerder omschreven doel, kan toetreden tot onze werkgroep.
Ongeveer l x per maand vindt er een vergadering plaats.
Op dit moment bestaat de groep uit zeven mensen.
Wilt u meer weten? Belt u gerust met Wim Wester, Herengracht 135, 1506 DR Zaandam. 075-166494.
Wim Wester.

26 JAAR ZAANSE SCHANS, DEEL 2
1986 was een jaar van ronde getallen: 25 jaar vrienden
van het Zaanse Huis en 25 jaar Zaanse Schans. Jubilea
die het waard waren om gevierd te worden; en dat is ook
gebeurd. Nu is het 1987. Het jaar van de jubilea ligt
achter de rug. De Zaanse Schans bestaat 26 jaar en we
gaan over tot de orde van de dag. Voor Anno is dat aanleiding om eens te kijken hoe het werkelijk met de Zaanse Schans gaat. In deze tweede aflevering kijken we terug. Hoe begon het en hoe verliep het?
ZAANSE SCHANS

"In de Zaanstreek laat men oude typische huisjes expres
vervallen om ze te kunnen afbreken." Deze uitspraak van
een lid van de Tweede Kamer (bij de behandeling van de
Monumentenwet) zette voorzitter Ads. Bouman van de Vereniging van de Vrienden van (toen nog) de Zaanse Schans
boven zijn artikel in het eerste nummer van Anno 1961.
"Schrikt u van bovengenoemde uitspraak?" vroeg de voor de
vereniging legendarische voorzitter. En dan: "Als u ervan
schrikt, omdat die uitspraak bezijden de waarheid is, is
dat echter niet voldoende. Want het gaat bij dit alles
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niet om de ontkenning, maar over wat wij dan wél doen.
Wij, dat wil dan zeggen, wij als streek, als Zaanstreek..1
Toen Bouman deze woorden opschreef deed de Zaanstreek inmiddels al iets. Er waren honderden, misschien wel duizenden, Zaanse houten huizen gesloopt in de voorafgaande decennia, voor stadsvernieuwing of voor de uitbreiding van
bedrijven en het verkeer. Dat was lang niet altijd te vermijden en ook lang niet altijd erg. Veel van de gesloopte
panden stonden er in zwaar verwaarloosde toestand bij en
waren weinig meer dan een krot. Sloop was vaak de enige
mogelijkheid. Maar terwijl de karakteristieke bebouwing
van de Zaanstreek in snel tempo werd weggekapt ontstond
langzaam het besef dat "de steeds voortschrijdende sloping van tal van oude Zaanse huizen een vernietiging van
culturele waarden en daardoor een verarming van ons regionale en nationale cultuurbezit ten gevolge heeft."
In de bezettingsjaren al had zich een commissie gevormd,
die zich ten doel stelde om de meest waardevolle exemplaren van de Zaanse houtbouw op te meten, in tekening te
brengen en zo als documenten te bewaren. Toen de Gortershoek te Zaandijk werd bedreigd door de voorgenomen bouw
van een hoge en ontsierende fabriek stelde deze commissie
een gedocumenteerd rapport over de Gortershoek samen en

bracht dit onder aandacht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het was dit rapport, alsmede het ontwerpen
van een monuraentenverordening door de Zaangemeenten, die
in 1948 aanleiding was tot het houden van een bijeenkomst
in het stadhuis van Zaandam. Leden van de commissie
"Zaans Schoon", de Zaanse burgemeesters en de directeuren
van gemeentewerken beraadslaagden welke maatregelen het
voortschrijdende verval tegen konden gaan. Een monumentenverordening bleek (aangezien veel panden moesten wijken
voor noodzakelijke fabrieksuitbreidingen) niet de juiste
oplossing. Unaniem was men op de bijeenkomst van mening
dat het stichten van een reservaat de beste garantie zou
zijn voor het behoud van (althans een deel van) de karakteristieke Zaanse houtbouw.
Aanvankelijk werden twee locaties genoemd als geschikt
voor een dergelijk reservaat. De gemeente Zaandam bracht
'Haaldersbroek als meest geschikte plaats naar voren, de
gemeente Zaandijk wilde de omgeving van het Weeshuispad
voor het reservaat bestemmen. Beide locaties werden door
de commissie "Zaans Schoon" onderzocht en verworpen.
De te plaatsen herenhuizen zouden (om een voorbeeld te
noemen) geheel niet passen in de landelijke omgeving van
het Haaldersbroek.
Een van de leden van Zaans Schoon was Jaap Schipper Jr.
De Zaandammer studeerde aan de cursus Voortgezet en hoger
Bouwkunstonderricht (gewoonlijk "Academie voor Bouwkunst
Amsterdam" genoemd) en won in 1946 de Prix de Rome, wedstrijd schone bouwkunst. Deze prijs bestond uit een gouden
medaille en een in drie termijnen te verstrekken jaargeld.
De tweede termijn moest besteed worden aan een in eigen
land te maken studie. Schipper stelde voor een studie te
maken over de ontwikkeling van de Zaanse houtbouw en die
maatregelen aan te geven die genomen moesten worden om
het resterende te bewaren. Het tweede deel van zijn stu.die bevatte een uitwerking van het plan om de met de verdwijning bedreigde gebouwen in een reservaat bijeen te '
brengen. "Wil men iets bereiken om onvervangbare cultuurgoederen te behouden, dan vindt men in het plan een
ideale oplossing," schreef de redactie van het maandblad
De Zaende in 1951, toen zij het plan afdrukte.

Uit het plan van Schipper geven wij hier slechts enige
citaten: "Men zal aanvoeren dat een dergelijk buurtje,
opgebouwd uit verplaatste panden wel zeer kunstmatig en
steriel is en wellicht gedachten op zal wekken aan het
Openluchtmuseum te Arnhem. Het ligt echter in de bedoeling alle huizen normaal te doen bewonen en (...) de
huizen modern uit te rusten." En: "Als de meest gunstige
plaats voor een dergelijke buurt wordt door mij gezien
een gedeelte van de. Kalverpolder, juist ten noorden van
de Julianabrug."
Het plan van Schipper werd met enthousiasme onthaald.
Maar het uitvoeren, en ook het voorbereiden kostte veel
tijd. Er was al een bouwcommissie en er stonden zelfs al
een paar panden aan de Kalverringdijk, toen tenslotte op
12 september 1961 de Stichting Zaanse Schans (de oprichting van een dergelijke stichting was ook een van de aanbevelingen van architect Schipper) werd opgericht.
Kort daarna werd de Vereniging Vrienden van de Zaanse
Schans opgericht en verscheen het eerste nummer van Anno.
Behalve voorzitter Ads. Bouman van de vereniging schreef
ook voorzitter D. Metselaar (wethouder van Zaandam) van
de Stichting Zaanse Schans in deze eerste Anno 1961.
"Dit streven is niet een zaak van de enkeling, maar van
allen, die van de Zaanstreek houden, om haar traditie,
om haar historie, om haar dynamisch karakter, of zo U
wil, om de zangerigheid van haar taal, haar openheid in
gesprek, in 't algemeen om de liefde voor de streek waarin men woont en werkt..."
In de eerste helft van de jaren zestig kwam de verplaatsing van de panden naar de Kalverpolder op gang. Oude
jaargangen van Anno 1961 doorbladerend komen we telkens
artikelen en zinsneden tegen waaruit valt op te maken
dat de Zaanse woonbuurt gestaag groeide. "Dit jaar is in
de Zaanse Schans veel tot stand gekomen. In de eerste
plaats komt dit tot uitdrukking in het grote aantal panden dat voltooid en bewoond werd..." (1965); "In dat jaar
kwam niet alleen de restauratie van verschillende waardevolle, voor de Zaanse houtbouw zeer karakteristieke huizen gereed en kreeg de Kalverringdijk met een dijksloot
haar definitief profiel, maar het jaar zal gekenmerkt
blijven als het jaar van de opening van de Walvis..."
(1967).
Globaal kan gesteld worden dat de Zaanse Schans in het
midden van de jaren zeventig was voltooid, al is daarna
ook nog wel het een en ander gebeurd. Niet alles verliep
precies zoals gepland. De bouwkosten bijvoorbeeld waren
aanvankelijk geschat op 2,8 miljoen gulden, in werkelijkheid bedroegen zij uiteindelijk 10,9 miljoen gulden.
Aanvankelijk was het de bedoeling van de Zaanse Schans
uitsluitend een woonbuurtje te maken, tegenwoordig komen
er jaarlijks naar schatting ruim 800.000 toeristen de
Schans bezoeken. Op deze en/of andere aspecten hopen wij
in de volgende aflevering van "26 jaar de Zaanse Schans"
terug te komen.
_ _. ^
, nj_
^
Jan Pieter r Woudt.

ANNONCES
Uw opgaven voor de rubriek annonces dient u vóór l mei
te zenden aan: Schoolpad 33, 1521 DE wormerveer.

Gevraagd: van Cor Bruyn
"Een zakkennaaier grijpt naar het geluk",
en "De Valk zeilt uit"
en "Twee Kerstverte11ingen''.
van Joh. Kievit
"De geheimzinnige koepel"
en "De Jonge Musicus"
Uw berichten graag naar de heer B. IJskes, Zonnewijzerspad 6, 1509 BW ZAANDAM. Telefoon: 075 - 156833.

UW KOPIJ VOOR HET JUNI-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE VOOR l MEI
TEGEMOET!!!
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NIEUWS OVER DE JUBILEUMBOEKEN
Een jaar geleden werd het aangekondigd: ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de vereniging "Vrienden van
het Zaanse Huis" zou een boek verschijnen over de bouwcultuur in onze streek.
Dat boek is er nu. En laat ik meteen zeggen dat de verschijning ervan een gebeurtenis van de eerste orde is.
"Gebouwd in de Zaanstreek", geschreven door S. de Jong en
J. Schipper geeft in 216 bladzijden een compleet overzicht
van het ontstaan en de ontwikkeling van onze typisch Zaanse bouwcultuur. Bij het doorbladeren van dit lijvige boek'
raak je al diep onder de indruk!
Ik telde ruim vierhonderd afbeeldingen, foto's en bouwtekeningen, en omdat die chronologisch zijn gerangschikt
krijg je bij het bekijken daarvan meteen de overtuiging
een uitermate serieus opgezet standaardwerk in handen te
hebben. Daarbij voegt zich gaandeweg het gevoel dat de
Zaanse bouwkunst toch wel erg belangrijk moet zijn geweest.
Dat gevoel wordt al direct in het voorwoord bevestigd door
professor Meischke, eerder directeur van Rijksmonumentenzorg. Hij schrijft bijvoorbeeld: "Hier ontstond vooral in
de zeventiende eeuw een zeer omvangrijke dorpse bebouwing
van grote betekenis. Door het overwegend gebruik van hout
als bouwmateriaal bezat dit gebied een eigen en gemakkelijk herkenbaar karakter, een karakter dat uniek was, niet
alleen voor ons land maar voor de gehele wereld".
Daarmee is het belang van de Zaanse bouwkunst van gezaghebbende zijde vastgesteld. Het belang van het nu verschenen boek ligt in het verlengde ervan: voor het eerst
en voorgoed is de ontwikkeling van die bouwkunst systematisch beschreven. De "Vrienden van het Zaanse Huis" mogen
trots zijn op hun initiatief; dit boek was niet alleen
hard nodig, het belangrijke onderwerp verdiende bovendien
de wetenschappelijke aanpak die voor de tekst is gekozen.
Door deze wetenschappelijke benadering is de tekst soms
niet eenvoudig voor een niet bouwkundig geschoolde. Dat
bezwaar wordt volledig goedgemaakt doordat het verhaal ook
nog eens wordt naverteld in de illustraties. Zonder de ver
melding van bouwkundige en historische details zou
"Gebouwd in de Zaanstreek" waarschijnlijk gemakkelijker
leesbaar zijn, maar tegelijk zou een oppervlaikkig boek
zijn ontstaan. Ik denk dat de auteurs weloverwogen de enig
juiste keuze maakten. Zij verdienen een compliment.
Sikke de Jong (die verreweg het grootste deel van de tekst
voor zijn rekening nam) voor zijn zeer gedegen en van veel
begrip van zowel de Zaanse historie als de bouwkundige
ontwikkelingen getuigende hoofdstukken, Jaap Schipper voor
zijn heldere uiteenzetting over de nieuwe vormen en materialen in de 19e eeuw, waarbij ook de industriële bebouwing wordt behandeld. En nu ik toch complimenten uitdeel,
moet_ik de vormgever Joop de Nijs noemen. De rol van boekverzorger is voor een boek als dit bijna beslissend; de
Ni j s slaagde erin het materiaal op een bijzonder overzichtelijke manier te rangschikken.
Een gebeurtenis van de eerste orde, deze uitgave. De
Zaanstreek moet er uiterst dankbaar voor zijn. Het doet
goed om te lezen dat zowel het departement van WVC als de
provincie, de gemeente Zaanstad als enkele fondsen en grote Zaanse bedrijven het belang van dit boek tevoren hebben
onderkend en de uitgave tegen zeer betaalbare prijs
(ƒ 49,50) mogelijk maakten!

INFORMATIE OVER DE VERKRIJGBAARHEID VAN
'GEBOUWD IN DE ZAANSTREEK".

Jan Pieter Woudt

"DE ZAANSTREEK BELICHT" nog verkrijgbaar.
Ons andere jubileumboek "De Zaanstreek belicht", de
foto's van Breebaard, genomen tussen 1862 en 1878 is nog
in de Zaanse boekhandel verkrijgbaar voor ƒ 27,50.
Een prachtig geschenk voor uw echtgeno(o)t(e), kinderen,
vrienden en kennissen en natuurlijk voor Uzelf.
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U kunt, als lid het boek met de ledenkorting bestellen
door overmaking van onderstaand bedrag op postgiro 742899
ten name van Penningmeester Vereniging Vrienden van het
Zaanse Huis, te Assendelft, onder vermelding van
"Gebouwd".

Het over te maken bedrag is:
- voor leden in de Zaanstreek, thuisbezorgd
- voor leden buiten de Zaanstreek,
incl. verzendkosten
- voor niet-leden in de Zaanstreek
- voor niet-leden buiten de Zaanstreek,
incl. verzendkosten

ƒ 39,50
ƒ 44,—
ƒ 49,50
ƒ 54,—

U krijgt zo spoedig mogelijk na overmaking van het
bedrag het boek thuisgezonden of gebracht.
Het boek is voor ƒ 49,50 verkrijgbaar in de boekhandel
onder ISBN-nummer 90-71123-04-91.
Iedereen die reeds heeft overgemaakt kan het boek binnen
enkele weken na verschijning thuis verwachten.

Voor nadere inlichtingen: J. Benjamin, Delftsingel 64,
1566 VJ Assendelft, tel. 02987-4823.

EEN REISNOTITIEBOEKJE VAN EEN
LOODWITHANDELAAR
1. Inleiding.
Met reisbeschrijvingen worden meestal door buitenlanders opgeschreven notities bedoeld die zij optekenden tijdens hun reis en verblijf in (delen van) ons goede land.
Alles wat hen opviel over het leven, de maatschappelijke
toestanden, of de architectuur, hier te lande, maakt het
voor ons interessant deze nu te lezen. Het komt minder
vaak voor dat er reisnotities van Zaankanters over hun
buitenlandse reiservaringen bewaard zijn. Ondanks het feit
flat zij handelscontacten onderhielden met veel relaties i
buiten de landsgrenzen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de houtkopers en (onder meer) aan de fabrikanten
die de grondstoffen voor de verfmalerij inkochten en hun
verfpoeders verkochten aan vaste en nieuwe klanten in het
buitenland.
Tijdens een speurtocht in het archief van Zaanstad,
overigens een ander doel beogend, kwam ik een dergelijk
verslag tegen l).
Het werd opgesteld door een Wbrmerveerse loodwitkoopman.
Dit 'reisnotitieboekje1 had betrekking op een drietal reizen die gemaakt werden in de jaren 1849, 1851 en 1855.
Er kan uit worden afgeleid dat het bepaald geen plezierreisjes waren, al blijkt dat het 'aangenaam verpozen', zij
het beperkt, toch ook bij deze reizen niet werd vergeten.
Maar in de betrekkelijk korte tijd die, tussen de lange
reistijden, werd benut moest er hard worden gewerkt om
zoveel mogelijk product af te zetten en moesten de kosten
worden beperkt.
De eerste reis ging (heen) over zee naar Hamburg en terug over land. Deze vond plaats in juni; de beide andere,
landreizen, werden gemaakt in maart en april. De laatste
reis geeft het best de indruk hoe in Hamburg en Lübeck de
tijd werd besteed. Deze was ook een reis met aanmerkelijke vertragingen, die met veel inventiviteit werden opgeDRIE 4JAND£LSRfc|,Z€74
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lost. Op het bijgaande kaartje kunnen de routes worden gevolgd die in de reisnotities uitvoerig zijn beschreven.
In het vervolg zullen we de reisnotities van de koopman,
waarvan de naam niet éérr keer voorkomt!, beschrijven en
van aantekeningen voorzien.
2. De eerste reis. (4 tot 18 juni 1849).
Van deze reis werden alleen de reis- en verblijfkosten
vermeld. Daardoor was het niet mogelijk om de geboekte
resultaten er uit te halen. Op 4 juni vertrok onze reiziger van huis en per boot naar Amsterdam. Hij bleef daar
twee dagen (bij een volgende reis deelde hij mee dat een
broer van hem in Amsterdam woonde). De boot, het aan boord
brengen van zijn 'vracht' en het verblijf in de hoofdstad
kostten hem vier gulden. Op 6 juni vertrok hij dan per
stoomboot naar Hamburg. Deze reis kostte hem inclusief
vrachtkosten, verteringen en fooi ƒ 49,—. Uit de lijst
van kosten kan niet worden afgeleid wanneer hij daar aan
kwam. Het van boord halen en in het hotel brengen waren
niet gedateerd. De indruk bestaat ook dat de koopman, in
vergelijking met een volgende reis, meer dan normale bagage meevoerde. Dit kan een partij loodwit voor een klant
zijn geweest. Het is ook mogelijk dat hij een grote hoeveelheid monsters mee nam. De in Duitsland betaalde onkosten met de daar gebruikelijke muntsoorten zullen we later
nog bespreken. In ieder geval was hij op de lle juni waarschijnlijk al enkele dagen in Hamburg, want op die dag
reisde hij naar Lübeck. Teruggekomen daar vandaan reisde
hij (meteen) door naar Bremen. De trip naar Lübeck en
terug kostte ƒ 10,08. Hij verbleef er in het hotel "im
5 Thürme", wat hem ƒ 7,56 kostte. Op 14 juni rekende hij
af met het hotel "zur Sonne" in Hamburg (ƒ 22,36|) en
werd zijn bagage in de (veer)boot naar Harburg gebracht
(ƒ 0,54). Deze plaats ligt aan de overzijde van de Elbe,

tegenover Hamburg. Blijkbaar was er nog geen brugverbinding. Voor 'overige kosten' in Hamburg vermeldde onze
koopman ƒ 6,—. De vrachtkosten en een vertering op de
veerboot bedroegen ƒ 0,90. Hij reisde daarna per postwagen door naar Bremen (ƒ 7,80). Daar verbleef hij twee

nachten en een dag om zaken te doen in het hotel "zum
Lindenhof". Op 16 juni werd daar afgerekend (ƒ 8,04) en
naar de overkant van de Wezer gevaren naar het plaatsje
Delmenhorst (ƒ 0,24). Hij verbleef daar de 17de juni
"im Fritzenhotel" (ƒ 1,92). Waarschijnlijk vertrok hij
die zelfde avond of nacht nog per postkoets richting Nederland. In een bijna rechte lijn ging het via Wildshausen, Arnloh, Kloppenburg, Lüringen, Herschlagt, Haselünen,
Lingen, Bergdorf, Nordhorn en Denekamp naar Oldenzaal,
waar hij op 18 juni om 's avonds 10 uur aankwam. De verteringen onderweg en een diner in Lingen kostten ƒ 4,—,
de reis tot Oldenzaal ƒ 7,20. Om 01.30 's nachts (= de
19de juni) reisde hij via Diepenheim, Goor, Delden, Spa,
loghem, Zutphen en Spankeren naar Arnhem (ƒ 4,00). Zijn
vertering aldaar bedroeg ƒ 4,50. De laatste etappe 'over
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Amsterdam naar huis' (ƒ 7,75) maakte hij waarschijnlijk
per 'spoor' (Arnhem-Amsterdam), gezien de 'omweg' die
hi j vanaf de grens maakte over Arnhem 2).
De totale reiskosten bedroegen volgens het boekje
ƒ 149,24. De afgelegde weg (buiten de zeereis) schat ik
op ca 600 kilometer, waarvan ca 100 km per trein en 2 x
per boot (A'dam-Wormerveer en Harburg-Hamburg).
3. De tweede reis. (5-19 maart 1851).
Evenals bij de vorige reis werden ook nu geen gegevens
over de handelsactiviteiten zelf aangetroffen. De reisbeschrijving bestond nu uit twee delen: een gespecificeerde kostenlijst en daarnaast een opgave van de verschillende vertrekuren van de heenreis. Zowel bij de
heen- als de terugweg werd dezelfde route genomen. Het
einddoel was weer Hamburg, van waaruit ook weer een reis
naar Lübeck werd gemaakt. Bremen werd deze keer niet bezocht. Bij alle drie reizen blijkt dat onze koopman
steeds in dezelfde hotels logeerde.
De reis ving weer aan met de boottocht naar Amsterdam
(ƒ 0,75). Daarna werd de omnibus naar het Weesperpoortstation genomen, wat inclusief dragen en een vertering
90 cent kostte, 's Middags om half vijf stapte de reiziger op de trein, 2e klasse, naar Arnhem waar hij om half
acht 's avonds arriveerde, (ƒ 4,30, inclusief de koffer).
Hier gebruikte hij een vertering en reisde om 21.30
per diligence naar Emmerik (ƒ 2,06). Daar aangekomen
om half twee 's nachts, werd de bagage snel overgepakt
(ƒ 0,30) en na nog een kleine verfrissing (F 0,60) vertrok de snelpost om 02.00 u. Die kwam de volgende morgen
met onze reiziger om 08.00 u in Oberhausen aan. Deze gunde zich zelf ook hier geen rust, want een uur later vertrok hij al weer per 2e klasse spoor naar Minden (ƒ 6,12)

Markt Bremen.

en Hannover (ƒ 1,98). Dat hij hiervoor tweemaal een
kaartje moest kopen komt door het feit dat net als in
toen in ons land het geval was, de spoorlijnen door verschillende maatschappijen werden geëxploiteerd 3).

In Hannover waar de koopman 's avonds om 18.30 aankwam,
zocht hij voor het eerst een bed op. Zijn vertering onderweg en verblijf aldaar kostten hem ƒ 5,76. De volgende
morgen ging hij om 9 uur per trein verder (ƒ 4,32) en arriveerde om 17.00 u in Harburg. De overvaart, het overpakken, een vertering en het rijtuig naar hotel "zur Sonne" op de Neuerwall in Hamburg (: 2,78) nam nog eens anderhalf uur in beslag. Na bijna twee dagreizen, op 7 maart,
was hij aan het einddoel van zijn reis gekomen.
De 14e en 15e maart reisde en verbleef de koopman naar
en in Lübeck. De reis ging per postwagen (ƒ 10,08, wat
evenveel is als bij de vorige reis). Het verblijf in het
hotel "zum 5 Thürme" kostte hem ƒ 5,52. Op 17 maart rekende hij af met het hotel in Hamburg (ƒ-21,20 plus een
fooi van ƒ 2,72). Voor 'diversen' noteerde hij ƒ 6,00.
Diezelfde dag vertrok hij voor de terugreis. Deze was, in
omgekeerde volgorde, geheel overeenkomstig de heenreis.
Alleen in Hamburg werd naar de veerboot een droschke genomen en in Amsterdam van het station naar de boot ging het
per vigilante. De 19e maart was onze reiziger weer thuis
in Wormerveer.

Van de heer P.J. van Heijnsbergen ontvingen we een bijdrage
voor "Anno 1961" over een reeks 19de eeuwse gebeurtenissen met betrekking tot het stijfselhuis "Sophia" aan het
Kalf in Zaandam, tussen de vroegere oliemolens "het Windei" en "de Zeeman". De feiten werden in 1862 opgetekend
en geven een beeld van zakelijke, amoureuze en dramatische
toestanden, zoals die toen konden voorkomen.

Dit werd den volgenden dag gedaan; doch de Heer VIS was
slecht te spreken; hij wilde ten 1ste hebben niets meer
of minder dan f 1000.- en ten andere dat zijn metselaar
haar zoude maken. Hier zagen wij ten minste glad van af.
Inmiddels zijn Woensdag 22 Januarij, de bestekken, 47 in
getal aan onderscheidene houtkopers toegezonden.
Ook heeft SPIERS een rekwest tot het bestuur der uitwaterende sluizen opgesteld, dat ook reeds is opgezonden en
tevens de verzekering van den Weled; Heer W.SMIT reeds
ontvangen, wij met de aanbesteding kunnen doorgaan.
Op Dinsdag 21 Januarij des namiddags kwamen wij weder bij
elkander met GRAS & WIJNBERG; welke laatste ons verzekerde, zonder inlichtingen van den Heer VIS, kans te zien
tot het oprigten eener stoofkamer, welker begrooting hij
ook mede gebragt had alsmede van het andere metselwerk.
Na eenige overpeinzingen werd eindelijk de aanbouw aan F.
GRAS en WIJNBERG gegund. Hun werd echter goed door den
oudsten voor oogen gehouden zij natuurlijk fiks volgens
hunne begrooting moesten te werk gaan, welke zij dan ook
naauwkeurig ten overvloedde nog eens op papier moesten
stellen. Beiden verzekerden, in alle opzigten, de eerlijkheid niet uit het oog te zullen verliezen.
Het is nu 27 Januari j doch ik zie reikhalzend naar morgen
de 28ste uit; er wordt veel over die aanbesteding gesproken, mij bekruipt de vrees, naar 't een en ander wat ik
er van gehoord heb, zij boven de begrooting zal aflcopen
en dat zou alweder eene teleurstelling, eene nieuwe, zijn;
doch ik zal maar geen ellende voor den tijd hebben.—
De 28sten Januarij is aangebroken; de tijd der uitgeschrevene aanbesteding was eindelijk daar.
Er waren maar negen inschrijvers, waarvan de laagste f
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De totale kosten van de tweede reis waren ƒ 121,38.
Hij legde daarbij af ongeveer 1500 km, waarvan 1080 km
per spoor en 2 x 30 km per boot.
wordt vervolgd.

7121,- was.

S. de Jong.

Dit was K. van de STADT Cz, doch voor dat de

biljetten geopend werden, werd er door ons bekend gemaakt,
dat, bij aldien, de minste inschrijver boven de begrooting
was, wij het dan 2 a 3 dagen in bedenking zouden nemen,
het te gunnen. De begrooting was slechts f 6138,- dus de
laagste inschrijver was p.m. f 1000,- boven de begrooting.
Dit is voorwaar geen peuleschil, mijn duiten heb ik evenwel goed ruim noodig, nu weer een nieuwe misrekening, dit
maakt mij wel wederom wat verdrietig, doch ik wil toch
graag doorzetten, dus mijn stem is "doorzetten" in de
hoop en het stille vertrouwen de zaak goed is. Hedenavond
zal dit besproken worden.
Heden middag ben ik geëmancipeerd als zijn mij regten van
meerderjarigheid toegekend, dus meerdere zorgen worden er
op mijn schouderen gelegd, ik begin op mij zelf te staan
en aangezien ik nog al eens door een zure appel heen zal
moeten bijten, om goed baas te blijven van de duiten,
hoop en wensch ik vurig dat "god" mijn weinig en jong verstand tot sterkte mogen maken. Dit zij zoo.
Den 29 Januarij des avonds kwam de heer K. van de STADT
Cz om uitsluitsel der aanbesteding. Deze werd hem gegund,
mits hij zich eene korting zou getroosten.
Hier werd lang over gesproken, doch eindelijk kwamen wij
overeen eene korting van f 252,-. Alle baat helpt.
Een meesterknecht heb ik ook al met name; JAN HOORLING,
meesterknecht bij de H.H.

K. en H. BRAT, deze hoorden

dit, hoe is mij, noch den oudsten onverklaarbaar, kortom
zij hoorden het en zonden bovengenoemde meesterknecht direct weg; deze werkt nu, tot dat ik hem noodig heb, bij
G. GRAS.

Tot nog toe zijn, de 16 Februarij, heb ik nog maar geen
Schriftelijke toestemming van het polderbestuur. J.
PRINS (dijkgraaf) heeft wel mondelinge toestemming gegeven, doch ik had gaarne eerst schriftelijk bewijs, echter zijn wij overeen gekomen aanstaande "Woensdag" 19
Febr.'62 hoe dit ook zij, maar te beginnen.
Het dempen etc;

is aangenomen door zekeren VAN LEEUWEN

tot f 240.-. Dat loopt nu eindelijk eens mede, want het
was begroot op f 276.- dus f 36.- minder.
Gedurig zit ik nu nog maar in de war; dat het een groote,
onuitsprekelijk groote toer voor mij zal zijn om zelf

baas te blijven. Gepasseerde Vrijdag zijn er door den
Heer K. VIS Zestien stukken NW schuld inschrijving 4%
GROOTBOEK Nationaal voor mij verkocht tot 99 1/16 %.
Dit is een goede prijs en Zed. kan direct f 15000.- op
beleening plaatsen; dus die geldzaken gaan goed, doch ik
moet baas over mijn kas worden.
Het is eene waarheid, hoe ouder en verder men in zaken
komt, de zorgen en beslommeringen toenemen. Het zoude arrogant van mij zijn over ouderdom en gevorderdheid in
zaken te spreken doch zóó kort als ik nog, als't ware op
mij zelve gestaan heb, heb ik het reeds ondervonden.
K. VIS Jz is gepasseerde Zaterdag 22 Februarij bij mij
geweest, ontvangen van Zed; f 15000.- in 25 Nat; Metalieken in prolongatie a 3f%, verder f 850.- in Bankmunt
en specie waarvan tevens bepaald is de onkosten f 32,50
dit is nog al kras.
Van dien datum af begint dus mijn eigen kas. De Hemel
zegene mij ermede! Hij geve het gebruik dier gelden niet
moge leiden tot mijn ongeluk en verdriet maar tot mijn
genoegen en mijne tevredenheid, doch niet voor mij alleen, maar ook voor mijne hartelijk geliefde SOPHIA, met
wie ik in dit jaar zoo spoedig doenlijk is, nog in eene
gelukkige echt hoop te treden.
Dit bezorgt mij voor eerst alweder vele moeyelijkheden.
Ten 1ste; Een huis; dit is alrede een voornaam punt,
een huis is voorwaar een eerste vereischte en huizen
vindt men hier op Zaandam zeer schaarsch. Koopen wil of
liever kan ik slecht doen daar mijn kapitaal, door den
aanbouw der stijfselfabriek en de oprigting die zaak,
mij reeds zeer goed te stade komt, dus ik moet een huis
huren, nu is wederom mijn vurigste wensch deze gelegenheid zich zoo spoedig mogelijk opdoet.
Och, het leven buiten de omgeving mijner geliefde begint
mij hoe langer hoe meer te vervelen, ja, maakt mij zelfs
wrevelig, zoodat ik zelfs, die uren, welke ik nog bij
haar ben, vooral bij het scheiden van haar, wel eens door
mijn korreligheid verbitter, ja, mijn geliefde wel eens
bedroef; doch zij blijft toch goed voor mij, wordt er
wel is waar wat stil onder doch ik hoop en ben er bijna
van verzekerd, ik haar zoo wij eenmaal vereenigd zijn,
dubbel zal vergoeden wat ik nu wel eens bedorven heb—
Eindelijk is er Zaterdag 22 Februarij ook Vergadering
van Dijkgraaf en Heemraden geweest en is zeer ten mijnen gunste afgeloopen.
Ik moet slechts f 1.- 's jaars recognitie geven aan dat
bestuur, andere bepalingen breedvoeriger in mijn toestemmingsstuk vermeld.——
Heden morgen 25 Februarij, ben ik nog bij het erf geweest; de schoeying staat; hij is niet zeer hoog, het
schut voor aan den weg is ook reeds gezet ook waren de
gebroeders VAN LEEUWEN reeds bezig met gaten te spitten.
Zie zoo, mijn journaal is nu weder zoo ik meen wat het
voornaamst voorgevallene in de laatste tijd betreft,
bi jgeschreven.
Voor dit maal eindig ik ten minste weder en spoed mij
aanstonds naar mijn Beste——
Sedert eenige dagen ben ik weder niet aan het schrijven
geweest er valt ook weinig bijzonders voor. Maandag 3de
Maart zijn zij begonnen te heijen, het is een goede vaste
grond, dit treft nog al. De baggerlieden zijn druk bezig,
doch mijn schoeying heeft nog al wat te leijen aangezien
zij het eerst met getrokken klei aanvullen. GRAS zal hem
tenminste nog eens ankeren. Gepasseerde Zaturdag beleefde ik wederom eene mooye grap. De zoon van GRAS was naar
het stadhuis geweest en wat hadden ze hem daar verteld;
"Gij moogt niet voortgaan met bouwen zonder vooraf permissie gevraagd te hebben aan gedeputeerde Staten".
Zoo vertelde hij het tegen mijn moeder die zeer verschrikte, doch ik dacht er zoo zwaar niet over, maar ging Zondagmorgen naar den Heer PRINS, welke mij ook verzekerde
ik gerust met bouwen door kan gaan, maar hij rade mij direct naar DOZIJ te loopen met verzoek deze zulk een rekwest voor mij zou willen opstellen. Hij vertelde mij
verder; dat zoodra zij begonnen te metselen ik naar het
stadhuis moest komen met verzoek om vrijdom van grondlasten en verder als het gebouw geheel gereed was ik mij
daar moest vervoegen om te verzoeken of het mij vergund
was om de werkzaamheden aan te vangen.- Wat tal van proforma's !
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Ik begaf mij vervolgens naar DOZIJ, deze stemde natuurlijk mijn verzoek toe (dit kost weer geld) het request
is Maandag 3 Maart des avonds door mij geteekend naar gedeputeerde Staten gezonden. Mijne handels Correspondentiëen hebben gepasseerde Vrijdag 28 Februarij ook een
aanvang genomen met de H.H. J. WIJBRANDI LEEUWARDEN en
Jb. MESDAG GRONINGEN. Beiden hebben mijne letteren reeds
beantwoord waarin zij mij aanraden tarwe te koopen, ik
voor mij ben ook van dat idee, dus zal maar eens een ordertje opgeven. Moge er zegen op zijn.
Wat nu mijn huwelijk betreft gaat zo vlot nog niet.
De hoofdzaak een huis is nog niet in order.
Och, kon ik hier met meerdere vastigheid over schrijven.
Doch geduld, nog een weinig alles zal wel in order komen
en goed in order hoop en vertrouw ik van ganscher harte.
Heden middag Donderdag 6 Maart, ga ik weder eens naar het
bouwen zien—— Zie zoo de 11 Maart is gepasseerd; dat was
een gedenkwaardige dag voor mij. Op dien dag is door ADAM
SPAANS de eerste steen van mijn fabriek gelegd, welke fabriek ik besloten ben "SOPHIA" te noemen. Hoewel de eerste steen gelegd is zoo kunnen wij toch nog niet voortgaan met bouwen en metselen, nu zijn er nog geen steenen,
alweder oponthoud, hoewel WIJNBERG mij verzekerd, het
niets terzake doet, echter het houdt toch op vind ik maar.
Op dien elfden Maart had ik nog eene zonderlinge opmerking; dien dag was juist de geboortedag der geliefde eerste moeder van mijne beste lieve Sophie, dus deze dag
baart nu voor ons eene dubbele herinnering.
Och, ik begin nu zoo naar mijn trouwen te verlangen, maar
ik heb nog maar geen huis.!
Heden zijn mijn Vader & WIJNBERG naar de Heer GROOTE te
Utrecht; hoogleeraar aan de technische School; om zoo
"het mogelijk is eenige informatien omtrent de droogkamer
bij Zed. te ontvangen. Ik hoop van ganscher harte zij
goed mogen slagen.—
Primo April, het is een geruime tijd geleden dat ik iets
geschreven heb; De Metselaar is bij leeraar aan de Technische School goed geslaagd; ook is hij naar Gouda geweest om dergelijke inrigting te bezoeken, waar hij veel
voordeel opgedaan heeft. Volgens verzekering van den
Heer GROOTE, wordt nu mijne droogkamer de volmaakste die
tot nog toe in Nederland is. Het bouwen schiet nu ook
goed op;
Het windhuis is geregt, aan 3 zijden zijn de schotten
betimmerd, de 4de zijde welke muur in verbinding met het
nathuis moet worden is men heden ook aan beqonnen.
De pilaren van het Nathuis zijnde 119 in 't geheel (7 reïjen elk van 17) zijn ook afgemetseld en werden heden daarop de snijdelen gelegd.
Tarwe heb ik tot nog toe niet gekocht, gelukkig, want de
markten zijn over het algemeen zoo slap en lusteloos gestemd, dat er hoegenaamd niets te verdienen maar veel te
verliezen is. De geldmarkt is zeer ruim zoodat ik 3 a
4000 Gl niet eens plaatsen kan, dus die liggen ook stil.
Al wederom moet ik met droefheid nederschrijven er van
mijn huwelijk niets naders bepaald is.
Aanstaande Zaturdag 7 APRIL wordt het huis van A. VIS Hz
verkocht. Ik heb er veel zin in, doch koopen past mij zoo
slecht, ik had het zoo gaarne willen huren. Doch ik vrees
dat niet zal gaan.
De kuipen voor de stijfselfabriek, 21 in't geheel worden
gemaakt en op keur afgeleverd door JB. KARSKENS alhier a
f 12 per stuk buiten de banden welke HERMAN de Smid levert. Mijn Oom W. MAAS heeft een commissie van 200 Zeildoeksche zakken a f 1,65 per zak, van mij (doch door inschrijving). Och ! Och ! daar komt wat kijken.——
Den 7den APRIL is eindelijk aangebroken. Men kan ligtelijk veronderstellen wat er in mij omging; het huis meer
vermeld moest zeer goedkoop gaan wilde het het mijne worden en ik had er zulk een zin en in de volste zin van't
woord regt af behoefte aan. Ik ging met mijn vader naar
het beursgebouw, alwaar de verkooping zoude plaats hebben. Onder het heenlopen spraken wij af dat indien het
voor f 2500.- ging ik het nemen zoude; welke kleine hoop;
Ik kwam toen toch ook nog wat aan de weet; Hij vertelde
mij er ook nog 10 stukken Ned.W schuld op het grootboek
Nat 2|% stonden, doch dit was eene zaak in kwestie, uit
te wijzen bij de meerderjarigheid mijner zuster GUURTJE,

echter verzekerde Zed. mij, ik er wel nu op rekenen kon,
maar ik wist ook reeds dezelve op mijn naam overgeschreven waren doch moet in alle gevallen Zed. de interesten
er van betalen dunkt mij.—
Hij houdt zich perfect goed en ik hoop hem er immer dankbaar voor te zijn door het met de daden te betoonen.—
Eindelijk stapten wij de beurs binnen en namen plaats.
Al zeer spoedig bestelden wij een flesch met ons drieën.
Vriend DIRK was er ook bij, doch ik heb hem alleenig
moeten betalen; omdat ik kooper van het huis geworden was';
Oh ! neen, in't geheel niet. Het werd gelukkig opgehouden
voor f 3500.- met f 192,95 overneming, makende te zamen
f 3892,95. Er was hoegenaamd geen liefhebberij voor, den
oudsten stelde het en op f 1500.- en er is niets meer
voor geboden.
Wat nu gedaan ? Ik liep direct naar huis, schreef een
briefje aan den Heer VIS, waarin ik Zed. verzocht om,
bij aldien hij besloot het zelve te verhuren, mij de voor-keur te geven. Ik vertelde een en ander dien zelfden avond aan mijne lieve SOPHIE, die met mijn handelswijze

zeer tevreden was.
Den volgenden avond (Zondag 8 April) begaf ik mij naar
toch eens den Heer VIS ik dacht; men moet het ijzer smeeden, wanneer het heet is. Doch tevergeefs. Zed. was niet
te huis tot mijn groote spijt, 's Maandags daaraanvolgende hoorde ik in Amsterdam, dat de Heer J. WAIJ f 3000.voor het bewuste huis geboden had doch tevergeefs, het
was voor f 3500.- gelaten. Eén en ander beviel mij echter slecht, ik zag ten minste in WAIJ een concurrent van
groote betekenis optreden.
's Maandags avonds begaf ik mij weder naar den Heer VIS,
doch trof ten tweede male de huisbaas niet te huis.
Ik sprak echter met de dienstbare geest af Dingsdag'middag tegen 4 uur terug te komen, terwijl zij dit Mijnheer
zoude berigten. Aangezien ik geen contraberigt ontving
zoo stapte ik Dingsdag 9 APRIL vol gewaarwordingen van
vrees & hoop op den Heer VIS af en werd na aangéscheld te
hebben bij Mijnheer en Mevrouw zeer lief ten gehoore ontvangen. Na praten en weerpraten kwamen wij niet verder
alsdat ik van Zed. vernam, het voor tijd van één jaar a

f 300.- te huur was en Zed. van mij, ik het voor drie
jaar a f 250.- per wilde hebben. Wij spraken eindelijk
beiden af Zed. over de tijd en ik over de prijs zou denken en spreken, vervolgens ik de volgende Vrijdagavond
met mijn meisje Zed'5" antwoord zou halen en brengen.—
Dus niet veel gevorderd, doch alle begindelen zijn moeijelijk. Zoover was ik nog niet heen geweest. Vrijdag
11 APRIL was eindelijk aangebroken. Ik had reeds vernomen de Heer WAIJ zijn bod van f 3000.- ingetrokken had
en de de Heer VIS reeds genegen was het huis tot f 3000.te geven. Ieder die ik gesproken had, vooral mijn Vader
en de Heer van HEIJNSBERGEN raadden mij en zeiden mij ik
voldoende huur geboden had.
Des avonds begaf ik mij met mijne geliefde naar den Heer
VIS onder het heengaan verzekerde ik haar ik niet genegen was f 300.- te geven doch mijn beste hoopte maar.
Wij bragten wat ontvangst en onthaal betreft eene zeer
vergenoegde avond door, doch met onze zaken schoot het
slecht op.
Hij bleef halstarrig op f 300.- aanhouden, ik, overtuigd
van mijn goed bod even halstarrig f 250.- bieden. SOPHIE
bezag eerst met zijne vrouw het huis, het beviel haar
best, daarna bezag ik het, dat mij ook goed beviel, echter viel het huis van boven ons niet mede. Eindelijk was
het uur van scheiden daar —
Doch ongelukkige scheiding, want de huur was niet klaar
gekomen 't bleef f 250.- bieden en f 300.- laten. Ik
hield me zoo goed ik kon, voor mijn meisje, doch het
spijt ons erg; Zij hield haar echter ook goed. Zaturdag
daaraanvolgende had ik echter een stuggen dag, ik was
zuiver landerig, wel tweemaal had ik een brief klaar geschreven de één om mijn huur met f 25.- te vernoegen de
ander om royaal f 300.- te geven; doch beiden bleven in
mijne portefeuille, ik had nog een stille hoop; Hij zal
wel opkomen. Dien dag kwam er echter niets van.
"'s Zondags kwam ik als naar gewoonte bij SOPHIE (ik was
niets vrolijk gestemd) zij ook niet. Het spreekwoord zegt
echter niet te vergeefs; "Het moet eerst ergeren wil't
beteren".wordt vervolgd.

DE KALVERPOLDER - EEN SCRIPTIE
"De meeste andere leerlingen namen een onderwerp uit het
wereldnieuws. Maar ik wilde bewust mijn werkstuk over

een onderwerp uit mijn eigen omgeving schrijven." Aan het
woord is Truus van der Meer-Brinkkemper. Zij deed vorig
jaar eindexamen MEAO aan de Dag-Avondscholengemeenschap
Zaanstreek-Waterland. Voor het vak Nederlands schreef zij

een uitgebreide scriptie over de Kalverpolder, het gebied
dat (volgens het bijzonder reglement in het Provinciaal
blad van 1935) begrensd is door de ringsloot van de Wijde
Wormer in het oosten, de ringsloot van de Enge Wormer in
het noorden, de Zaan in het westen en de Poel en de Braaksloot in het zuiden.
Mevr. van der Meer heeft de redactie van Anno toestemming
gegeven haar scriptie (hier en daar bewerkt) af te druk-

ken. In dit nummer het eerste deel.
KALVERPOLDER.

Zo'n 3000 jaar voor het begin van onze jaartelling wierp
de zee iets ten oosten van de tegenwoordige kustlijn
zandbanken op, waarop zich al spoedig duinen vormden.
Daarachter ontstond een uitgebreid waddengebied, dat
steeds meer van de eb- en vloedbewegingen werd afgesloten. Door de toevoer van rivier- en regenwater trad ver1
zoeting van het water op. Zo ontstond een groot moerasgebied. Door de hoge grondwaterstand konden afgestorven
planten hier nauwelijks vergaan. Zo begon zich veen te
vormen, waardoor de bodem hier en daar langzaam boven de
waterspiegel uitrees.
In de gebieden tussen de rivierarmen ontstond vervolgens een begroeiing van heideplanten, wat berkjes en
vooral veenmos. Veenmos heeft een groot watervasthoudend
vermogen en de eigenschap dat het van onderen afsterft,

terwijl het boven gewoon blijft doorgroeien. Het veenmos groeide bolvormig boven het waterniveau uit. Zo ontstond een dikke veenlaag (op sommige plaatsen zeven meter dik!) die op het laatst heel West-Nederland bedekte;
het wordt daarom wel Hollands veen genoemd. De afvoer
van het overtollige water uit het gebied verliep door
kleine stroompjes, die aan de rand van de veenkussens
samenkwamen en daar kleine riviertjes vormden, zoals het
Spaarne, de Liede, het IJ, de Wormer, en ook de Zaan.
Deze riviertjes zorgden voor de verdere afvoer van het
water naar de zee.
Soms kon de zee bij de monding van deze riviertjes
het land binnendringen en werden delen van het veenpakket
weer weggeslagen. Daar ontstonden geulen en meren, waar
klei werd afgezet. In het gebied van de Kalverpolder is
dat echter nooit gebeurd. De veenbulten bleven boven water en ook nu nog ligt het Hollands veen hier aan de oppervlakte. De periode van de geologische veranderingen
eindigde in de Zaanstreek (en ook elders in West-Nederland) toen permanente bewoning ontstond. De mensen legden dijken en dammen aan en de zee verloor grotendeels
haar invloed.

Bewoning.
Omstreeks de tiende eeuw was er reeds sprake van een
(bescheiden) bewoning van de Zaanstreek. De eerste Zaankanters leefden waarschijnlijk van de visvangst, de
jacht (eendekooien) en een beetje landbouw in de omgeving
van de dorpen. De zee bedreigde deze eerste bewoners nog

in hun bestaan; daarom ontstonden de oudste dorpen verder
land-inwaarts. Maar ook daar gold: wat in jaren was opgebouwd kon bij stormvloeden in enkele uren weer teniet
worden gedaan.
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'bied in gebruik werd genomen als weiland en akkerland.
Met name tussen de twaalfde en de vijftiende eeuw ging
Door de slappe bodem en het vele water was het een moeier in West-Nederland door overstromingen veel land verlolijk te bewerken gebied; de oogsten waren klein.
ren; bestaande meren werder groter en nieuwe meren ontDoor het onttrekken van water begon het veen in te
stonden. In de Zaanstreek beschermde men zich al vroeg
tegen de dreiging van het water. Tussen 1150 en 1300 wer- klinken en bovendien trad 'afbraak' op doordat de zuurstof uit de lucht in de verdroogde veenlaag doordrong.
den de grote veengebieden met dijken omringd; begin veerDeze oxydatie droeg er toe bij dat de bodem daalde. De
tiende eeuw werd de Zaan op twee plaatsen met dammen afontgonnen stukken veen kwamen daardoor lager te liggen
gesloten, de Knollendam in het noorden en de Zaandam in
dan de niet ontgonnen stukken er omheen. Het gevolg hierhet zuiden.
van was dat de ontwatering van het ontgonnen land steeds
moeilijker werd. Als maatregel werden langs de ontgonnen
Ontginning.
stukken land kaden opgeworpen ter bescherming tegen het
Toen het dijken- en dammenstelsel het land beschermde bebinnenvloeiende water en de greppels werden uitgediept.
gon de ontginning van de vrijwel ontoegankelijke veenmosDit bleek echter slechts uitstel van executie. Na vergebieden. Dat gebeurde veelal op initiatief van de omligloop van tijd moest de verbouw van granen toch worden gegende steden en kloosters (bijvoorbeeld het Karthuizer
stopt. Hooibouw en veeteelt namen de plaats van de akkerklooster uit Amsterdam). De Kalverpolder werd ontgonnen
bouw in. Dit werd niet als rampzalig ervaren; er was nog
vanuit de Haal (het noordoostelijk deel van Oostzaan) en
veen genoeg om te ontginnen over. Dit proces (ontginning,
het buurtschap Haaldersbroek.
akkerbouw, veeteelt) is doorgegaan tot het laatste stuk
Er werden honderden afwateringssloten gegraven in een
veen in de Zaanstreek was ontgonnen.
vrij regelmatig patroon, loodrecht op de al aanwezige waterlopen (veenkreken). Het eilandjes-landschap dat aldus
ontstond, noemt men slagenlandschap. De oorspronkelijke
wordt vervolgd.
begroeiing werd gekapt of afgebrand, waarna het veenge-

Avondstemming in

de Ka l verpolder.
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