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DE ZAANSE SCHANS OP EEN
VERKEERD PAD (1)
Reeds eerder dan tijdens 'het gedoe' rondom de door Ahold
geschonken Oostzaner boerderij ervoer ondergetekende
bij anderen en bij zichzelf een onbehaaglijk gevoel over
de ontwikkeling van de Zaanse Schans gedurende de afge-
lopen jaren.
Onze vereniging, die een belangrijke bijdrage heeft ge-
leverd voor de totstandkoming van de Schans voelt zich
nog steeds mede-verantwoordelijk voor de afwikkeling van
dit bijzondere buurtje aan de oevers van de Zaan.'1
Met het constateren van dit onbehagen komt men niet ver-
der. Ondergetekende tracht met dit artikel nader aan te
duiden waarop dit onbehagen gebaseerd is.
In een volgend artikel zal hij een een poging doen aan
te geven welke veranderingen ten opzichte van de huidige
koers op de Schans wenselijk zijn.
Hij spreekt de hoop uit dat de inhoud van dit en het vol-
gende artikel voor u een aanleiding zal zijn om te rea-
geren. De Schans is immers een te belangrijk gegeven
voor onze Zaanse samenleving en daarbuiten om maar op
z'n beloop te laten.

Bij een nadere beschouwing over de ontwikkeling van de
Zaanse Schans van de laatste jaren treedt een aantal
hoofdproblemen naar voren, te weten:
1. De Zaanse Schans als woonbuurt staat sterk onder druk.
2. De Zaanse Schans ontwikkelt zich als een decor voor

steeds meer commerciële aktiviteiten, of de ontwikke-
ling van cultuur naar kitsch.

3. De presentatie van het Zaanse culturele erfgoed is
bedroevend.

4. Met de Oostzaner boerderij is een unieke kans gemist.
In het onderstaande wordt getracht deze oorzaken van het
onbehagen, op een beknopte wijze, nader aan te duiden.

ad l.De Zaanse Schans als woonbuurt staat sterk onder
druk.

De Zaanse Schans is niet alleen een verzameling van unie-
ke historische objecten, doch tegelijkertijd een woon-
buurt, waar vele gezinnen op een prettige wijze hopen te
wonen. De relatie historisch object en bewoning is tij-
dens de opzet als wezenlijk gezien. Niet een reservaat
van dode (welliswaar zeer fraaie), objecten was het doel
maar de stichting van een unieke historische woon- en
werkbuurt (molens). Deze wezenlijke functie van de Schans
is door een tweetal ontwikkelingen aanzienlijk verzwakt:
a. Bewoners (en monumenten) worden dagelijks overspoeld

met een gestadige stroom van zeer eigengereide be-
zoekers. Zowel bewoners als monumenten slijten te
hard. Deze formulering is niet van ondergetekende,
(hoewel hij 't er ten zeerste mee eens is) doch van Ir.

F.D. ten HalIers van de Rijksdienst voor Monumenten,
uitgesproken tijdens een inleiding ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan van de Schans op 26 november
1986.

b. Op geen enkele wijze wordt de belangrijke woonfunctie
verder ontwikkeld, noch in de zin van uitbreiding van
deze functie of van andere woon- en leefvoorzieningen.
Door het ontbreken van enige dynamiek op dit gebied
ontstaat een starheid die op den duur de woonbuurt
sterk zal verzwakken.

ad 2.De Zaanse Schans ontwikkelt zich als een decor voor
steeds meer commerciële aktiviteiten, of de ontwik-
keling van cultuur naar kitsch.
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Dynamiek is er overigens genoeg op de Zaanse Schans,
jvaar dan uitsluitend de dynamiek die voortvloeit uit de
activiteiten van touroperators uit Amsterdam en andere
toeristische centra, en de steeds talrijker wordende on-
dernemers gevestigd op de Schans.
Want als er één gebied is waarop de Zaanse Schans zich de
afgelopen zeg 10 jaar heeft ontwikkeld dan is dat op dit
terrein. Touroperators die de weg weten naar de Schans,
al dan niet gestimuleerd door het steeds groter wordende
ondernemersgezelschap op de Schans. Als ik het goed heb
dan is er de laatste stel 10 jaren (met uitzondering van
het Spoithois) uitsluitend gebouwd om bedrijven uit de
toeristenindustrie van onderdak te voorzien. Meestal ge-
schiedde dit via minder fraaie oplossingen, zoals de
schurenconcentratie bij de grote parkeerplaats.
Met uitzondering van de molens hebben de commerciële ak-
tiviteiten geen of in slechts beperkte mate verband met
typische gegevenheden in de Zaanstreek.
Souvenirs, klompen, tin en kaas vormen het hoofdbestand-
deel ervan.
Deze ontwikkeling noemt ondergetekende in het vervolg
"Volendamisering". U, die ongetwijfeld Volendam wel eens
bezocht heeft, kan zich wel het een en ander bij dit be-
grip voorstellen. Soms best gezellig, maar volstrekt in
strijd met de bedoeling van de Schans.
De Schans is in ditzelfde tempo over 10 jaren één grote
braderie, waar kitsch de cultuur heeft verdrongen en waar
de buurt tot een Volendams filiaal is verworden.
Ook de ontwikkeling rondom de Oostzaner boerderij leert
dat er blijkbaar krachten zijn die deze ontwikkeling
blijkbaar in sterke mate voorstaan.

ad 3.De presentatie van het Zaanse culturele erfgoed is
bedroevend.

Indien we ons zouden kunnen verplaatsen in een Nederland-
se of buitenlandse bezoeker van de Zaanse Schans, die
daadwerkelijk geïnteresseerd is in de cultureel-histori-
sche aspecten van onze unieke streek, dan komt hij "van
een koude kermis thuis".
Hij raakt niet of nauwelijks op de hoogte van de bijzon-
dere ontwikkelingsgeschiedenis van de Zaanstreek, zoals
de bouw- en industriële ontwikkeling (van molens tot fa-
brieken) . Hij ziet een verzameling mooie panden en pand-
jes, hij heeft misschien de ateliers en verkoopruimtes
van de ondernemers bezocht. Hopelijk bezocht hij de stijl-

kamer en één van de molens.
Zou u zich kunnen voorstellen dat deze persoon met een
duidelijk idee over onze streek naar huis zou kunnen gaan?
Juist in deze belangstellende bezoeker zouden wij als
Zaankanter geïnteresseerd moeten zijn. Juist hem of haar
zouden wij met liefde over onze streek moeten vertellen.
Wij laten hem daarentegen op de Zaanse Schans figuurlijk
en soms letterlijk in de kou staan.
De niet-geinteresseerde bezoeker is eveneens welkom, maar
deze adviseren wij om naar Volendam of Marken te gaan,
daar komt hij meer aan z'n trekken.

ad 4.Met de Oostzaner boerderij is een unieke kans gemist.
Omstreden kan men de gang van zaken rondom het geschenk
van Ahold zeker noemen. Zij past tevens in het beeld van
hetgeen in het voorgaande is weergegeven. Een geheimdoe-
nerij die het mogelijk maakte de plaats en bestemming
feitelijk als voldongen feit te doen accepteren.
Het geschenk als onderdeel van een branche uit de toeris-
tenindustrie, n.l. een kaasboerderij. Deze gang van zaken
heeft terecht veel kwaad bloed gezet.
De zakelijke coulantheid ten opzichte van de gebruikende
ondernemer leidt er bovendien mede toe dat de Zaanse
Schans de komende 75 jaar (!) aan deze bestemming vastzit.
De bewondering van ondergetekende gaat uit naar de (slim-
heid van deze) ondernemer, die kans heeft gezien dit kost-
bare geschenk feitelijk te verwerven.
Wat is het toch jammer dat deze boerderij geen bestemming
heeft gekregen ten meer algemene nutte. Te gebruiken als
ruimte om bijvoorbeeld de cultuurhistorie van de Zaan-
streek voor de belangstellende bezoeker te belichten.
De waarde van dit cadeau voor de Zaanstreek is, naar de
mening van ondergetekende, ten opzichte van de enorme in-
vesteringskosten, helaas nu pover.

In het volgende nummer zal ondergetekende trachten een
bijdrage te leveren voor een discussie over:
De Zaanse Schans naar een beter perspectief.
Uw bijdrage over dit onderwerp stelt ondergetekende zeer
op prijs.

R. Sman, voorzitter,
tevens adviserend lid van
de Stichting Zaanse Schans.

NIEUWE LEDEN
Een hartelijk welkom aan de volgende nieuwe leden:

De heer S. Engel Jisp
De heer J.M. Nanne Jisp
De heer C. Sluis Jisp
De heer A.G. Smit Koog a.d. Zaan
De heer T. Beudeker Krommenie
De heer A. Groen Uitgeest
De heer Vincent Conijn Wormer
De heer J.J. Schoute, binnenhuisarchitect Wormer
De heer K. Bakker Wormerveer
De heer J. Klomp Womnerveer
De heer G.J. Mol Wormerveer
De Catharina Hoeve Zaandam
De heer R. Prins Zaandam
De heer G.J. Scheelings Zaandam
De heer P. Vreeken Zaandam
De heer Hessel de Vries Zaandam
Bouwkundig Teken- en Adviesburo

Frits Westerveld Zaandam
De heer J.A. Zondervan Zaandam
Mevrouw N. van Cooth de Vries Zaandijk
De heer W.J. Remelink Zaandijk

UW KOPIJ VOOR HET SEPTEMBER-NUMMER ZIEN WIJ GAARNE VOOR
l AUGUSTUS TEGEMOET!!!

BERICHTEN
De Oud-katholieke kerk te Krommenie bestaat dit jaar 375
jaar. Ter gelegenheid daarvan is er een gedenkboek uitge-
geven "Selden Tyt zonder stryt" geschreven door H. Valk
ter gelegenheid van deze viering.
Het boekje, waarin de hele geschiedenis van het 375 jaar
oude gebouw uitgebreid staat beschreven, is in de boekhan-
del te koop voor de prijs van ƒ 19,50.

Geïnteresseerden in Ncordhollandse (sier)tuinen kunnen
we melden dat voor particulieren de volgende tuinen
tot en met half september geopend zullen zijn en wel:
in MIDDENMEER bij Greetje v.d. Oord-Groen, Molenweg 1.
Openingstijden: zondagmiddag, dinsdagmiddag en donderdag-

middag van een tot vijf uur.
Toegang ƒ 3,50 p.p.

in BERGEN bij Sijtje Stuurman, Herenweg 93.
Openingstijden: woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrij-

dagmiddag van een tot vijf uur.
Zaterdag van een tot vier uur.
Toegang ƒ 5,— p.p.

Uw opgaven voor de rubriek ANNONCES dient u vóór l
augustus te zenden aan: Schoolpad 33, 1521 DE Wormerveer.
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DE LUIE B AKER STAAT NAAST DE KOLIEKDEKSEL
Deze keer vraag ik uw aandacht voor wat " g e w o n e"
voorwerpen in de keukenkast van de Zaanlandse Oudheid-
kamer.
Dat "gewoon" slaat wel op een hele tijd terug, want zon-
der de uitleg van de heer de Wit had ik niet geweten
waarvoor dat krorrme deksel met een oor was. Het ziet er-
uit als een misbaksel. Het is echter een medisch hulp-
middel genaamd k o l i e k s t e e n . Deze steen werd in
hete as verwarmd en dan op de buik van de patiënt gelegd.
Deze koliekstenen werden in Gouda gemaakt.

Van heel andere origine is de l u i e b a k e r .
Deze voorwerpen werden door Wedgewood in Engeland ge-
maakt. Ze werden gebruikt om babyvoedsel "au bain-marie"
te verwannen.
In het rechtse bakje werd door een lichtje water warm ge
houden, hierin plaatste men het bakje met de tuit waar-
in het babyvoedsel zat.

Het glazen voorwerp met de zes ribbels heet de ron-
sel. Dit is een zeer eenvoudige mayonaise-machine.
De eiersaus met olie, mosterd en azijn werd hierin ge-
schud.

Dat vliegen vroeger ook al een ellende in de keuken wa-
ren blijkt uit de glazen vliegenvanger.
In deze vliegenvangers werd wat zoete vloeistof gedaan.
De vliegen konden er vanonder inkruipen en verdronken
dan in het zoete vocht. Blijkbaar verlustigde men zich
vroeger aan het gezicht van kreperende vliegen omdat
men deze vliegenvangers van helder glas maakte.

J.C. de Jong
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EEN REISNOTITIEBOEKJE VAN EEN
LOODWITHANDELAAR DEEL 2
4. De derde reis. (27 maart - 8 april 1855).

De route van deze reis was overeenkomstig de tweede
reis. Maar omdat hij het een en ander meemaakte onderweg
is het aardiger om zijn geschreven verslag hiervan woor-
delijk over te nemen. Er zijn enkele voetnoten bij ge-
plaatst.

Dingsdag den 27 Maart 1855, verliet ik des morgens
om 7| ure Wbrmerveer, en begon mijne reis met de Stoom-
boot naar Zaandam en Amsterdam, en bragt mijnen koffer,
hoedendoos en parapluie naar mijn broeder, met het doel
om de stad in te gaan, ten einde voor een paar thaler
kleine Pruissische munt te wisselen en een pet te koopen,
in de gedachte dat de Spoortrein niet voor llf ure af-
reed. Op den Dam gekomen werd mij bij Koens gezegd dat
de trein ten lOf ure vertrok, om de dijkbreuk bij Vee-
nendaal, endat om dezelfde rede deze trein de laatste was,
waarmede de passagiers gelegenheid hadden om nog dezen
dag tot Arnhem doortereizen 4). Zonder aan iets andere te
denken, draafde ik zoo spoedig mogelijk naar de Haring-
pakkerij, want het was toen reeds 10 ure en de omnibus
vertrok van den Dam ten 10 ure 10 minuten. In een oog-
wenk had ik mijne goederen op de schouders, en droeg
dezelve tot de Martelaarsgracht, waar ik een kruijer
vond, die ze tot den Dam droeg. Ten 10. f ure reed ik met
de Spoortrein af, en kwam ten l u 5 minuten 's nam. bij
Veenendaal, waar de passagiers uitstijgen, en drie kwar-
tier uurs, langs een bij de doorbraken nieuw aangelegden
binnenweg, wandelen moesten tot aan het Station Veenen-
daal . Daar gekomen had ik ruim gelegenheid de verwoestin-
gen door het water, daar en in de omstreken aangerigt, op
tenemen, want eerst ten 3 u.45 min. kwam de trein van
Arnhem, om ons af te halen. Ten 5 ure in Arnhem aangeko-
men zijnde, ontdekte ik dat de Pruiss.wagen, die om 9|
ure 's avonds vertrekken moest, reeds ten 3 ure 's namid-
dags was afgereden, om de doorbraken buiten Arnhem bij
daglicht te passeren. Ik besloot dus in Arnhem (hotel la
Hollande) te overnachten, en informeerde nog denzelfden
namiddag naar de uren van afvaart der Rhijnboot, ik ver-
nam ten 6 ure 's morgens en nam bijgevolg plaats tot Ruhr-
ort, van waar een trein correcpondeert naar Oberhausen,
op de nacht-couriertrein van 10 ure 's avonds. Op deze
wijze meende ik mijn tijdverlies tot op een halve dag
te kunnen bekorten, en zoo een gedeelte van mijn opont-
houd weder intehalen.
Ik stond den 28sten Maart 's morgens reeds ten 5 f ure op
de Stoomboot Göthe die aan den wal gereed lag en om 6
ure zou varen. Plotseling kwam op het oogenblik der af-
vaart een dikke nevel opzetten, die mij belette zelf den
anderen oever te zien, en die den kapitein deed beslui-
ten vooralsnog liggen te blijven. De nevel hield even
dik en donker aan, tot ten 9 f ure het zonlicht een wei-
nig doorblonk, terstond zette de boot van wal, doch wij
hadden nog geene 5 minuten gevaren of het was weder
eveneens als vroeger, zoodat de kapitein onophoudelijk
de scheepsklok deed luiden, en de boot onder telkens af-
wisselend stoppen & halfwerk, slechts langzaam vooruit-
ging, tot wij bij het gehucht den Pleij waren gekomen na
ruim l uur gevaren te hebben. Hier liet de kapitein het
anker vallen, en verklaarde niet verder te willen gaan,
zoolang de nevel niet optrok, intusschen ried hij mij
als ik haast had, indien het mogelijk was, naar Arnhem
terug te gaan, want de nevel konde zeer goed den gehee-
len dag duren. Dit was echter gemakkelijker te zeggen,
dan te doen, bezwaard als ik was met koffer, hoedendoos
en parapluie, en onbekend als ik was met den weg, terwijl
de nevel niet toeliet verder dan 20 Voeten rondom zich
te zien. Een der passagiers die mede in zijn voorgenomen
reis was teleurgesteld, een slager met een groot mes en
priem, en een ferme knoestige stok, wilde met mij gaan,
en zeidde dat hij met den weg bekend was. Ik nam dus mij-
ne goederen zoo goed ik kon, op, en aanvaarde de wande-

ling met een geheel onbekende, met bloed familiaire Isra-
ëlitische slager, die zwaar gewapend was, en een uitzigt
had, dat slechts mistrouwen verwekken kon, langs een een-
zame binnenweg, waar geen leven zelfs geen enkele vogel
te zien was, en rondom ons slechts de grijze nevele tot
gezelschap, die als een ondoordringbare muur op eenige
voeten afstand om ons heen sloot. Nooit vergeet ik het
oogenblik, dat mijn reisgenoot eensklaps naast mij stond
en mijn koffer aangreep, niet zooals ik eerst vast meen-
de om mij te berooven, maar om dezelve voor mij te dra-
gen en mij aftelossen. Ik gaf hem dezelve, en moest dit
ook wel, al hadde ik geweten dat hij mij dezelve had wil-
len afhandig maken, en zoo telkens wisselende, kwamen wij
eindelijk na 20 minuten loopens, tot mijne onuitspreke-
lijke ver ligt ing op den Straatweg aan, waar ik een dra-
ger wist te vinden, die mijne goederen in Arnhem bragt.
Zoo was ik dus ten 12| ure, weder en nog verdrietiger dan
gisteren in Arnhem, ik dineerde en nam plaats op de dili-
gence naar Emmerik, die heden ten 5 ure vertrok en reed
op het bepaalde uur af, in gezelschap met Doctor Harleij,
reizend geneeskundige en schrijver uit London; wij kwa-
'men ten 9 ure in Emmerik aan, lieten onze passen en goe-
deren nazien, en gingen de gezelschapskamer binnen, waar
wij een heel gezelschap etende en bierdrinkende reizigers
aantroffen, die mede naar Oberhausen moesten.
Wij aten ook ons deel en dronken ons glas bier, dat tame-
lijk strooperig was, vervolgens namen wij plaats tot
Oberhausen en vertrokken ten 12 ure 's nachts, met een
volle wagen, terwijl wij ten 6 ure aankwamen. Na mij ge-
wasschen en een ontbijt gebruikt te hebben, vertrok ik om
8 ure 's morgens (Donderdag 29 Maart) naar Harburg, in
gezelschap met een kapitein Hackmann, die van Antwerpen
was gekomen, waar zijn schip lag, en nu zijne familie te
Flensburg ging opzoeken, die hij in 7 jaren niet had ge-
zien. Wij aten in het station Minden, dronken een glas
wijn in het station Hanover en reisden verder za-
men naar Harburg waar wij ten 7 ure aankwamen.
Door het menigvuldige drijf-i j s op de Elve kon de boot
op Hamburg nog niet varen, en zagen wij ons verpligt met
kleine bootjes in het schemerdonker, overtevaren.
Deze bootjes werden ieder met 12 passagiers, en hunne
goederen beladen, eerst eenige ellen stroomopwaarts ge-
roeid, en toen dwars door den snelvlietenden stroom met
groote ijsschotsen overdekt, dan wankelende door de schok-
ken, dan snel voortglijdende ijsbrokken, en een eind
wegs met dezelve meegesleept, dan eens draaijende in de
kolken van den stroom, zoo goed en kwaad als de onbedre-
ven schippers ( het waren de koetsiers der omnibussen)
konden, naar den anderen oever gewerkt, zoodat wij einde-
lijk wel 40 ellen te laag, aan den op die plaats onge-
baanden oever aanlandden. Daar gekomen, reden wij in ee-
nen omnibus het eiland Grasbrook over, zijnde een af-
stand van omstreeks f uur, moesten ons vervolgens nog
eens aan een overtogt, volkomen gelijk aan, en door de
thans geheel gevallen duisternis nog gevaarlijker dan de
vorige, in kleine bootjes onderwerpen, stegen, na geluk-
kig aangeland te zijn weder in een omnibus en kwamen ten
9| ure 's avonds bij de St. Petri Kerk aan.
Den volgenden dag ontmoette ik in Hamburg verscheidene
Hollanders de Heeren G. de Wit )tapijt

J. van der Heijden)fabrikanten
uit Hilversum.

H. Vis Jr. Verwhandelaar uit
Zaandam.

F. Ippel reiziger voor Honig Breet
te Zaandijk,

des Dingsdags H. Focker tapijtfabrikant
uit Hilversum,

des Woensdags W. Veth architect
uit Dortrecht

Vrijdag den 30sten Maart, werd des avonds door de Heeren
de Wit, van der Heijden, Vis, Ippel en mij het Thalia-
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theater bezocht, dat dien dag wegens faillissement voor
het laatst speelde.
Den volgenden dag ging ik roet den Heer H. Vis naar Lü-
heck van waar wij des avonds terugkeerden 5). Zondag den
l April bragt ik den avond door bij den Heer I.P.W. Cars-
tens, waar ik veel genoegen ondervond in gezelschap met
den Heer Stuewer en echtgenoot, den Heer Morits en echt-
genoot, den Heer MolIer (hofrath) en echtgenoot, en eeni-
ge jonge heeren en dames die mij onbekend bleven.
Zondags bezocht ik de 4 hoofdkerken. Maandags en Dings-
dags de Tonhalle Alsterhalle en Alster Pavillon, en deed
's namiddags tevens wandelingen buiten de stad. Dingsdag
middag werd ik ten diner uitgenoodigd bij den Heer L.
Smidt, hetwelk ik aannam, en waar ik eenige zeer aangena-
me uren doorbragt, in het bijzijn zijner vrouw en van den
Heer Bensiek zijn associé. Woensdag morgen werd ik door
den Heer Moritz geïntroduceerd in de Börsenhalle, van wel-
ke veelomvattende couranten-lees-inrigting ik dagelijks
gebruik maakte. Donderdag 's avonds bragt ik op vriende-
lijke uitnoodiging den avond door bij den Heer F. Kelting,
en Vrijdag (zijnde Chaar-Freitag) ging ik voormiddags ter
Kerk in de St. Georg Kerk, wandelde vervolgens de Damm-
thor uit, langs de schoone Kerkhoven, de Millerthor en de
molen met 5 roeden voorbij, tot aan den haven, verfrisch-
te mij in het Faerhaus, en wandelde de haven langs, en
de Admiralitatsstrasse door, weer naar de Neuerwall, waar
ik juist ten 3 ure aankwam, na 5 uren achtereenvolgens
igeloopen te hebben. Ik bragt met mijn Holl. vrienden den.
avond in de Tonhalle door en ging ten 9 ure naar bed, om
's morgens op mijn tijd te kunnen zijn.

Terugtogt Zaturdag 7 April 1855. 's morgens ten 7 ure met
de omnibus van de St. Petri Kerk afgereden zijnde, werden
wij, daar er nu geen drijfijs meer was op de Elve, eerst
met een veerpont overgehaald, reden daarna het eiland
Grasbrook over, en voeren vervolgens in den omnibus, op
een Stoomboot over naar Harburg. Nadat hier onze passen
en goederen zeer naauwkeurig onderzocht waren, vertrok
ik ten 9 u.45 min. 's morgens met den Couriertrein naar
Oberhausen. In de stations Minden en Hanover was er ge-
legenheid iets te gebruiken, hetwelk mij zeer goed te
stade kwam; des avonds ten 8 ure 50 min. kwamen wij te
Oberhausen aan, waar ik zeer spoedig wat warms gebruikte
en zoo lang bij de warme kagchel bleef, als de rook van
twintig a vijfentwintig pijpen, in de monden van even-
zooveel bovenlanders in de gelagkamer aldaar, mij toe-
liet te vertoeven zonder te stikken, ten 9 f ure 's avonds
vertrok ik met Snelpost en had slechts een sprakelooze of
zeer stugge medgezel, die niets deed dan slapen, ter-
wijl de slaap mij steeds ontvlood, en zoo kwam ik ten
3 ure te Brcnerik aan, stapte over in de diligence,
waar ik geheel alleen was, en kwam juist tijdig genoeg in
Arnhem aan om met den eersten trein van 7 u. l O min. naar
Amsterdam te gaan 6).
Ten 10 ure 45 min. verliet ik met den omnibus het Sta-
tion en daar ik voor de met de Zaanstroom corresponderen-
de Stoomboot te laat was, liet ik mijne goederen in de
N.Stads Herberg brengen, passeerde den dag bij en met mij-
nen broeder, verliet Amsterdam om 5 ure 's avonds en kwam
ten 7 ure 's avonds weder te Wormerveer aan, na een af-
zijn, van juist dertien dagen.
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In het notitieboekje was ook een lijstje aanwezig van
"logementen". In Hamburg waren dat zes, waaronder "zur
Sonne" van D.J. Krönke. De anderen waren het "Streits
Hotel", "de l' Europe" (met 240 kamers), "de Russie",
"zum Kronprinzen" en "d' Angleterre".
In Bremen stonden drie hotels vermeld: "im Lindenhof",
"im Stadt Hamburg" en "zum weissen Traube".
In Hannover: "zum Rheinischen Hof"; in Delmenhorst: "zum
Fritzen Hotel" en in Lübeck: "zum Stadt Hamburg" en het
al bekende "zum 5 Thürme".

5. Zaken doen.
De namen en de adressen van de te bezoeken relaties

waren eveneens in het boekje vermeld. In Lübeck waren 10
klanten en het adres van een bankier. Eén van de adres-
sen had onze koopman gekregen van de eerder genoemde H.
Vis. Voor Bremen waren acht adressen genoteerd. Hoeveel
loodwit hij in de genoemde plaatsen, bij deze en vorige
reizen verkocht stond niet vermeld. Dat was wel het ge-
val met de adressen in Hamburg. Hij bezocht hier een
twintig klanten. De indruk bestaat dat dezen voor het
grootste deel bestaande relaties waren. De prijs van het
loodwit was per 50 nederlandse ponden, 7):
voor brokken ƒ 15f en in papier (de fijn gemalen kwali-
teit) ƒ 15|. Hij verkoopt hele vaten ( 1/1 ) en halve
vaten ( 1/2 ), bijvoorbeeld 5/1 vaten en 5/2 vaten.
Duidelijk is niet of één vat dan ook 50 ned. ponden be-
vat. Bij één van de afnemers verkoopt hij: l vat 250 a
300 n in papier". Bij dertien klanten ving onze man even-
wel bot. Daarvoor gaf hij verschillende redenen op:
Niets nodig (3), vorige order nog niet geheel uitgevoerd
(2), niet tevreden over het product (was volgens de
klant onzuiver) (1), niet thuis: kaartje en monster ach-
ter gelaten (1), er mee opgehouden (1), onjuist adres (1),
klant wil lagere prijs afwachten (1), klant failliet ge-
gaan (1). Een afnemer wilde wel bestellen maar niet meer
betalen dan ƒ 15^ voor loodwit in papier, waardoor de or-
der niet doorging. Dat gebeurde ook bij een klant, die
zoals men tegenwoordig zou noemen, gemakkeiijke(r) beta-
lingsvoorwaarden met nog eens 2% korting, wenste. Zulke
weigeringen gaf onze koopman in zijn boekje aan met:
(refus.) Bi j de overige acht afnemers in Hamburg verkocht
hij in totaal 78 vaten in papier en 27 vaten in brokken.
Hij bezocht nog twee klanten die weliswaar niets kochten,
maar die hem (waarschijnlijk voor een vorige zending) be-
taalden.

De totale reis- en verblijfkosten voor deze derde reis
waren ƒ 119,43. Op de hierbij afgedrukte bladzijden uit
het reisboekje is te zien hoe deze werden genoteerd. Uit
een aparte reistijdennotitie kon worden opgemaakt dat hij
in Lübeck was op 31 maart. De (spoor)reis daar naar toe
duurde drie uur, met een half uur oponthoud in Büchen.
Hij vertrok om 9 uur 's morgens uit Hamburg en om 18 uur
weer uit Lübeck. Tijdens zijn zes uur durende verblijf
dineerde hij ook nog in de "5 Thürme" (ƒ 5,76).
De totale afgelegde weg (heen en terug) was gelijk aan
die van reis twee. Daarvan werd nu 1210 km per spoor af-
gelegd.

6. Duitse muntsoorten omstreeks 1850.
Uit de onkostenlijsten van de Wormerveerse reiziger

kan worden opgemaakt dat hij over twee muntsoorten moest
beschikken. Het algemene betalingsmiddel in het toenmali-
ge Duitsland was de thaler. Deze zilveren munt bleef tot
1907, was genoemd naar Joachimsthal, waar zij sedert 1517
werd geslagen 8). De thaler was verdeeld in 30 (sgr); de
waarde was f 1,80.

Duitsland bestond toendertijd uit 34 staten en vier
vrijsteden, die sinds 1815 de Duitse bond vormden 9).
Tot de vier vrije steden (staten) behoorde ook
Hamburg. In deze stad (staat) was de munteenheid de mark;
deze was onderverdeeld in 16 schillingen. De waarde van
de mark was ƒ 0,72 (1855) (in 1849 ƒ 0,80). Hoewel Lü-
beck niet tot de vrijsteden behoorde kon hij daar wel met
de Hamburgse munteenheden betalen. Dit vereiste een plaat-
selijke omrekening van de waarden van de verschillende
munten. De Wormerveerder schreef ze allemaal op (in Lü-
becker courant). Daardoor weten we welke munten er in
Hamburg in omloop waren:

de goudeg ducaat (ƒ 5,66f), oude zilveren daalders (3
mark of + ƒ 2,70). Voorts de zilveren markstukken ( + ƒ
1,43), l mark (f 0,71^), | mark (+ƒ 0,35|), | mark +
ƒ 0,18) en 1/8 markstukken (+ƒ 0.09). Vervolgens de
schillingstukken (+ ƒ 0,04), de sechslingen = \ schilling
(+ ƒ 0,02|) en de dreilingen = \ schilling (+ ƒ 0,01 -
ƒ 0,01|).
Papiergeld was in Duitsland ook in omloop: men noemde de-
ze (Preuss.) Cassascheine. Genoemd werden 2 thalerstukken
= 5 mark crt (+ ƒ 3,57f) en l thalerstukken = 2| mark crt
( + ƒ 1,79).

NOTEN. Behorend bij verslag reisnotitieboekje loodwit-
handelaar. *)

1. Archief Zaanstad. Bergno.: Brochure 05.085.
2. In ons land heerste aanvankelijk de mening dat er geen

behoefte zou zijn aan spoorwegen. Men ging er vanuit
dat de waterwegen voldoende waren voor het goederen-
vervoer. Toch werd in 1838 de Hollandse Ijzeren
Spoorweg-Maatschappij opgericht, die in 1839 de lijn
Amsterdam-Haarlem opende. Pas in 1847 was deze lijn
doorgetrokken tot Rotterdam. Voor de aanleg van de
lijn Amsterdam-Arnhem was bij regering en parlement
eerst ook weinig animo. Deze lijn was gereed omstreeks
1850. In 1860 lag er (nog slechts) 330 km rails in ons
land.

3. Ook in Duitsland was er eerst een grote tegenzin en
zelfs minachting voor het nieuwe vervoermiddel, die
echter spoedig veranderde. In 1835 werd in Duitsland
de eerste spoorweg met als drijfkracht stoom geopend
tussen Fürth en Neurenberg. Het systeem om wagens op
rails te laten rijden is ontstaan in de bergmijnbouw
van de Harz. De eerste rails waren er van hout, sedert
1775 werden ze van gegoten ijzer gemaakt. Vooral in de
jaren tussen 1860 en 1880 werd het Duitse spoorwegnet
uitgebreid, zoals bijv. Münster-Osnabrück (1871) -
Bremen (1873) - Hamburg (1874). Dit leidde uiteindelijk
tot de huidige Bundesbahn, die in 1887 tot stand kwam.
De N.V. Nederlandse Spoorwegen werd in 1917 opgericht.

4. De winter van 1854/'55 was laat ingevallen, duurde lang
en was zeer streng. Er vielen grote massa's sneeuw. Als
gevolg van smeltend ijs en sneeuw en kruiend ijs be-
zweek op 5 maart 1855 de Grebbedijk tussen Wageningen
en Rhenen. Het water bleef stijgen tot 10 maart. Onder
water kwamen te staan bijna de gehele Betuwe, een
groot stuk van de Achterhoek, de streek ten zuiden van
den Bosch en de gehele Gelderse vallei. Op 9 maart be-
zweek ook de spoordijk bij Veenendaal-de Klomp. Veel
bewoners van Veenendaal vluchtten eerst in de hoger
gelegen kerk. Vandaar werden zij overgebracht naar de
Geertekerk in Utrecht. In het dorp Veenendaal werden
grote verwoestingen aangericht.
Lit.: J.G. Thoomes, Vier eeuwen Veenendaal, Wageningen
1949, bl. 49 en 161 en
L.A.J.W. Baron Sloet en H.F. Fijnje, Beschrijving van
de Watervloed in Gelderland in 1855.

5. Hamburg-Lübeck kon deze keer al per trein worden af-
gelegd. Volgens de lijst van kosten was de prijs voor
een retour (ƒ 6,66) aanmerkelijk goedkoper dan per post-
wagen (ƒ 10,08).

6. Hij vermeldde niet hoe op de terugreis de toestand van
de spoorlijn in Veenendaal was.

7. In het Nederlands Metriek Stelsel van 1820 is een ne-
derlands pond hetzelfde als een kilogram.

8. Naar de thaler zijn genoemd: daalder, dollar en de
chinese taël.

9. Gesticht op het Weense Congres (1814 - 1815). Oosten-
rijk, één der staten, bekleedde het voorzitterschap
van de Bondsdag vergadering.
De Duitse bond heeft tot 1866 bestaan. In 1870 ont-
stond het Duitse Rijk.

S. de Jong.
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DE KALVERPOLDER - EEN SCRIPTIE - 2
In 1986 deed Truus van der Meer-Brinkkemper eindexa-

men MEAO aan de Dag-Avondscholengemeenschap Zaanstreek-
Waterland. Haar scriptie voor het vak Nederlands schreef
zij over de Kalverpolder. Gezien de hoge kwaliteit van
haar werkstuk vroeg Anno Truus van der Meer toestemming
haar scriptie af te drukken. In dit nummer de tweede af-
levering.

Na de ontginning van de Kalverlanden (zie daarvoor de
vorige Anno) waren er nog geen problemen met de afwate-
ring. Maar toen de meren (de Wijde Wormer in 1622 en de
Enge Wormer in 1634) werden ingepolderd gingen er be-
langrijke boezemwateren verloren. Er ontstond grote wa-
teroverlast en de Kalverlanden werden onbegaanbaar en
stonden in de winters blank. Daarom besloten de ingelan-
den in 1637 om tot inpoldering over te gaan.

De dijken die als waterkering rond de polder werden
gelegd waren slecht begaanbaar en bleven dat ook lange
tijd. In 1860 nog klaagde de brandweer dat de dijk van
de polder maar een el (69 cm) breed was, zodat in geval
van brand in een van de molens geen hulp geboden kon
worden.

Na de inpoldering van de Kalverlanden bleef het ge-
bied een echte vaarpolder met zelfs een eigen scheeps-
type (Oostzaner jol). De kavels waren nu echter ook van-
af de dijken bereikbaar. Op de koppen van de kavels ves-
tigden zich veentelers. Men begon met turfsteken, waar-
door de kavels smaller en smaller werden. Zo ontstonden
trekgaten.

Dit alles speelde zich na de Spaanse tijd af, toen
in de Kalverlanden de Zaanse Schans werd opgeworpen. Het

is de Spanjaarden nooit gelukt dit goed beveiligde en
verdedigbare bolwerk in te nemen. Na de Spaanse tijd be-
gon de industrialisatie van de Zaanstreek. Het aantal
molens in de streek nam snel toe, met name in de directe
omgeving van de Zaan. Ook in de Kalverpolder kwamen veel
molens te staan. In de 18e eeuw kenterde het tij ten
gunste van de boeren. De industrie trok zich helemaal te-
rug op de Zaanoevers. In de Kalverpolder begon men de
trekgaten, ontstaan door het turfsteken, weer aan te dam-
men. Zo ontstond de Kalverpolder als we die nu nog ken-
nen: industrie aan de randen van de Zaan, molens en het
slagenlandschap. Met name in het oostelijk deel van de
polder is nog land te vinden dat is ontstaan door de
combinatie van turfsteken en aandammen.

In 1935 werd de Leeghwaterweg door de Kalverpolder
aangelegd met de Julianabrug, die de Oost- en Westoever
van de Zaan met elkaar verbond. De Kalverpolder was niet
langer geïsoleerd. Er veranderde nadien veel in het ge-
bied. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er de woonschepen
in de Braaksloot. In de zestiger jaren werd begonnen met
de opbouw van de Zaanse Schans. In die jaren werd ook
het Michaël College gebouwd. Maar gelukkig is het groot-
ste deel van de Kalverpolder in oorspronkelijke staat
bewaard gebleven. Maar dat heeft er om gespannen. Een
tijdlang heeft het er naar uit gezien dat de Kalverpol-
der volgebouwd zou worden. Daarover in aflevering 3.

wordt vervolgd.

FEESTELIJKE PRESENTATIE 'GEBOUWD
IN DE ZAANSTREEK'
Op vrijdagmiddag 10 april j.l. vond in "de Lelie" de
eerste presentatie plaats van het jubileumboek van onze
vereniging "Gebouwd in de Zaanstreek" van de heren S. de
Jong en J. Schipper.
Voorzitter R. Sman overhandigde hierbij het eerste boek
aan de heer S. de Jong.
Dankwoorden gingen daarbij onder meer uit naar de subsi-
diegevers van het boek en de stichting Uitgeverij Noord-
Hol land, alsmede de eind-redacteur Klaas Woudt.
De heer de Jong ging in zijn dankwoord nog even in op
het ontstaan van het boek en dankte daarbij onder meer
de vereniging die het mogelijk heeft gemaakt dat dit
boek uitgebracht kon worden.
De heer Klaas Woudt ging vervolgens op zijn bekende wij-
ze in op een aantal facetten van het boek en stelde dat
de integriteit van de schrijvers een voorbeeld kan zijn
voor allen die met het Zaanse culturele erfgoed bezig
zijn. Hierbij ging hij nog in op enkele ontwikkelingen
op de Zaanse Schans.
Tenslotte vertelde de voorzitter van de stichting Uitge-
verij Noord-Holland, drs. C.A. Woudt, het een en ander
over "zijn" stichting.
De middag eindigde op informele wijze. Een belangrijke
gebeurtenis van de verening werd hierbij afgesloten.

U kunt, zolang de voorraad strekt, het jubileumboek op
de volgende manier in uw bezit krijgen:
voor leden van de vereniging in de Zaanstreek,

thuisbezorgd ƒ 39,50
voor leden van de vereniging buiten de Zaan-

streek, incl. verzendkosten
voor niet-leden in de Zaanstreek
voor niet-leden buiten de Zaanstreek,

incl. verzendkosten

ƒ 44,—
ƒ 49,50

ƒ 54,—

U kunt dit bedrag overmaken op postgiro 742899 ten name
van penningmeester van de vereniging "Vrienden van het
Zaanse Huis" te Assendelft, onder vermelding van
"Gebouwd".
Het boek is voor f 49,50 verkrijgbaar in de boekhandel
onder ISBN-nummer 90-71123-04-91.
Voor nadere inlichtingen: J. Benjamin, Delftsingel 64,
1566 VJ Assendelft, tel. 02987-4823.
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ZAANSE ENCYCLOPEDIE IN WORDING
Een grote groep Zaankanters werkt al geruime tijd aan

de produktie van een Encyclopedie van de Zaanstreek. Dat
is een volstrekt unieke inspanning: in Nederland zijn wel
eerder provinciale encyclopedieën verschenen (Friesland
en Zeeland), maar een regionale encyclopedie kwam nog
niet eerder uit. Niet voor niets hebben de Zaanse kranten
daarom al uitgebreid aandacht geschonken aan de encyclo-
pedieproduktie. Maar in Anno gingen we tot op heden aan
het Zaanse initiatief voorbij. Een verzuim, dat bij deze
wordt goed gemaakt.

De produktie van de encyclopedie van de Zaanstreek
ligt in handen bij de Stichting Behoud Zaans Streek Eigen,
die voor dit doel werd opgericht. Aan het hoofd van deze
stichting staat (althans voor wat betreft de encyclopedie)
een redactieraad, waarin een tiental prominente Zaankan-
ters zitting heeft. De redactieraad heeft al in een vroeg
stadium de encyclopedie in zes onderwerp-gebieden ver-
deeld, waarvoor aparte deelredacties in het leven zijn
geroepen. Deze zes zijn: Kunst, Economie, Overheid en Po-
litiek, Historie, Overheidszorg en Maatschappelijke Orga-
nisaties. De eerste taak van de deelredacties was het sa-
menstellen van trefwoordenlijsten, en daarna het bepalen
van lengtes van artikelen en het zoeken van geschikte
gastauteurs. Deze werkzaamheden zijn inmiddels voor het
overgrote deel afgerond; het merendeel van de schrijvers-
opdrachten is zelfs al gegeven. De deelredacties hebben
nu de taak om encyclopedie-artikelen op hun juistheid en
volledigheid te beoordelen.

De Stichting Behoud Zaans Streek Eigen heeft twee
(part-time) werknemers in dienst. Jan Pieter Woudt
(schrijver dezes) kwam in de zomer van 1983 bij de stich-
ting, in het kader van zijn vervangende dienstplicht, en
in de zomer van 1985 kwam voormalig onderwijzer Jan van
Genderen via de Werkgelegenheids Verruimende Maatregel
bij de stichting werken. Jan van Genderen is de centrale
organisator van het project, Jan Pieter Wbudt is eindre-
dacteur. Helemaal aan het einde van het project zal gedu-
rende drie maanden een 'finale eindredactie' worden uit-
gevoerd door Klaas en Jan Pieter Woudt. Dan worden de
teksten zo veel mogelijk op elkaar afgestemd, om de han-
teerbaarheid van de encyclopedie optimaal te krijgen.

Tot zover gegevens over de organisatie van het project.
Interessanter is het om te schrijven over de inhoud van
de Zaanse Encyclopedie. Al in 1983 zijn drie richtlijnen
geformuleerd, volgens welke sindsdien wordt gewerkt: 'In
de encyclopedie moet alles wat van belang is of is ge-
weest voor.de Zaanstreek een plaats vinden', 'In de ency-
clopedie moet het heden worden verklaard uit het verleden'
en 'De encyclopedie wordt alfabetisch opgezet, maar moet
te hanteren zijn als een systematisch naslagwerk'.
Vooral in deze laatste richtlijn is de waarde die de en-
cyclopedie kan krijgen vastgelegd. Over de Zaanstreek
zijn reeds vele honderden publicaties verschenen. Dat
heeft tot gevolg dat de kennis van de Zaanstreek vol-
strekt versnipperd is beschreven. Het schrijven van een
artikeltje over een Zaans onderwerp betekent vaak dat
eerst een hele stapel boeken moet worden nageslagen, voor-

dat alle gegevens bijeen zijn gebracht. In de encyclope-
die van de Zaanstreek zal de bestaande kennis logisch ge-
ordend worden gebundeld. Een uitgebreid verwijs-systeem
moet het gebruik van de encyclopedie vereenvoudigen. De
ordening en de bundeling van gegevens over de Zaanstreek
zal de belangrijkste functie van de encyclopedie zijn.
Daarnaast zal de kennis van de Zaanstreek op bepaalde ter-
reinen uitgebreid worden. Dat is echter geen hoofd-doel-
stelling, maar afhankelijk van wat de aangezochte gast-
schrijvers inleveren.

De encyclopedie krijgt een omvang van 640 pagina's,
hetgeen neerkomt op ruim 750.000 woorden, of bijna vijf
miljoen letters. Voordat de encyclopedie in boekvorm ver-
schijnt zal Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon het
boek integraal afdrukken, elke dag één boekpagina.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de produktie van
de encyclopedie. Dat is nodig ook, want het is een onge-
kend omvangrijke klus. Dat is een van de redenen waarom
dit artikel voor Anno is geschreven. De Stichting Behoud
Zaans Streek Eigen heeft sterk behoefte aan bijstand.
Anno-lezers die een bijdrage willen leveren aan de ency-
clopedie-produktie (hetzij het opzoeken van gegevens of
het schrijven van een artikel), worden verzocht te rea-
geren. Van maandag t/m donderdag zijn wij bereikbaar op
tel.nr. 075-123355, tst 232 of tst 212.

Jan Pieter Woudt

BERICHT
Geïnteresseerden in het museumbeleid wijzen we op de
nota in druk, uitgegeven door Provinciale Staten inzake
het beleid voor de komende vier jaar betr. musea in onze
provincie.
U kunt dit werkstuk van de voormalig Gedeputeerde voor
cultuur Rinus Haks bedoeld als bijdrage aan spreiding van
«cultuur en het vasthouden en ontwikkelen van culturele
waarden bestellen bij de afdeling magazijn van de provin-
ciale griffie te Haarlem, tel. 023-163326 voor de prijs
van ƒ 7,— excl. portokosten.

Verzending en administratie: Zonnewijzerspad 8, 1509 BW Zaandam
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Penningmeester: J. Benjamin, Delftsingel 64, 1566 VJ
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Postgiro 74 28 99 ten name van: penningmeester Vere-
niging "Vrienden van het Zaanse Huis", Assendelft.
Redactie "ANNO 1961": S. de Jong, J.P. Woudt, S. Klopper
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