
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com
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Is het, in-het algemeen, voor den mensch, zoo—

’Wel in zijne zedelijke, als maatschappelijke be

trekkingen, van belang, dat- hij zijne gedachten

en handelingen tot het tegenwoordige bepaalt;

„van ’geen minder belang is het, dat hij ook, in

het bijzonder, ' zijne krachten en vermogens aan

‘wendt , om, zoo mogelijk, aan zijne daden zulk

eene rigting te geven, dat zij tevens duurzame

en voor de toekomst heilzame gevolgen mogen

‘opleveren.

Zoo dacht de schrijver dezes, toen hij tot rij

peren leeftijd naderde, over vele zaken in het

.dagelĳksche leven; zelfs over zulke, Welke buiten
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dan kring zijner werkzaamheden omgingen. zoo

dacht en handelde hij, om in vele dingen het

goede in deze gemeente te helpen bevorderen.

Als redelijk Wezen oordeelde hij het van zijnen

pligt te zijn, bij verandering van tijden den gang

der dingen“ na te gaan, het goede daarvan op te

sporen, en daar, waar verbetering in burgerlijke

of andere betrekkingen vereischt werden, zijne

krachten te beproeven, om, zorider verheffing van

zich ‚zelven’, maar met opoffering van tijd en ver-‘

mogen, datgene te doen, wat zijn pligt, als

museli en burger ,‘vurderde‚ ‘‚‘= —'"‚’Ï Ĳì Q !"i '

Indien men nu‘ als’ zodanig leeft, ìdan blijft

‚men geen bl‘00t aanschouwer vam‘ die dia’ge‘nî,

Welke ons 'in het dagelĳksche‘ leven omrihgen’;

—n’1en leeft steèds_ met. opmerkzaamheid;i me‚n qu.

-krijgt algemeene’î ’dmkïbeefden van zaken ,Î {welke

‚Buizen ’è‘en’ kring=aonzerî werkzaamheden îgälegen

zijn, en“ deze ’ Werden verimogdg“ naàräiäte‘in’en

‚‘in‘ de geiégenheí‘ìlîis, îömií’e aanraking te komen

met zulke menschen, die lust en verm6ê‘è'ĳ' ligh‘

"bun, hu’nne =gedàuhlen-, ‘ÎÒVËE ’òhder

mërp‘en , aan ahùeren medeÎ—îìe‚l“deeléîíá 1=-‘"'« -’î

r‘.î Zob ‘leefde’ilt. sedm vele jaren, mĳ aa gele‘

[ ;_‚ ;; .ì. gen‘
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ge’nh’eden ten nutte makende, om ’ook kundighe

den op te zamelen , Welke, buiten mijne beroeps‘

bezigheden, in de gelegenheid stelden, denk—

beelden te vormen van andere betrekkingen, die

danWel niet altijd bruikbaar‘wareu , maar 'echter

mij 'nu en dan zelfvoldoening verschaften.

In een land, in eene stad wonende, alwaar

‚Wij , als het ware, op en in het water verkeeren ,

deed dit bij mij menigmalen de lust ontstaa‘n , om

van een en ander , dienaangaande, meer kundig‘

heden op te zamelen. De -uitwatering te K‘ai—

wijk‚ het verhoogen van den Slaperdijk tusschen

’Spaarìzdam en de Zandpaort, het groot Noord‘

.hollandsck Kanaal en meer andere werken van

dien aard-trokken bijzonder mijne aandacht, en

hoewel als nog zeer onbedreven in zulke werken ,

-wist ik, ter opheldering van een en 'ander, en

—ter verkrijging van eenig goed denkbeeld ,‘ mij

„altijd aan te sluiten aan eenen man, Wiens naam

ik niet noemen zal, die , met zijne gewone wel‘

;willendheid‘ en zijn gezond oordeel, mij dan de

zaken deed begrijpen, we als dezelve bestonden ,

en de uitkomst ze ‚bevestigde, ,

Yele jaren sloeg ik dus met opmerkzaa‘mheid

A 3 on
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onzen Schinkeldijk, aan de oostzijde vau‘Z’a’ara

dam, gade. Daarbij merkte ik ‘op, dat dezelve

in den beginne niet aangelegd is geworden tot

het gebruik, dat men heden van denzelven vor—

dert; want, daar het waarschijnlijk is, dat de‘

zelve reeds gelegd is voor de bouwing van Zaàn‘

dam, toen de dam te Knollendahz nog aanwezig

Was, en voor dat de dam voor de Voorzaan ge

legd is, valt het van zelve in het oog, dat er

geen zoo zware dijk gevorderd werd, als heden

bij een grooter toevoer van water vereischt

Wordt.

Indien men in aanmerking neemt de jaarlijksche

en gedurige ‚herstellingen, om denzelven eenigzins

bruikbaar te houden, dan valt het weldra den

opmerkzamen in het oog, dat de kosten , hieraan

besteed, buitengewoon gro'ot moeten zijn voor het

polderbestuur‘ van den. banne van Óostzaan, en

voor de ingezetenen van de oostzijde van Zaan—

dam.

Menigmaled ontstond bij mij het denkbeeld:

zoude er ‚geene verbetering te maken zijn van

eenen duurzamen aard? Is de aanleg vari‘ den

Schinkeldĳk’ voor het tegenwoordig gebruik 1en

‚ ge—
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geschikt, zijn er dan ‚geene middelen uit te den

ken, om denzelven, zoo als hij heden is, te‘ ver‘

beteren, of, indien dit niet ‚doenlijk Was, zijn

er dan ook andere te bedenken, waardoor aan het

oogmerk beter voldaan zou kunnen worden?

Deze bedenkingen hebben mij doen besluiten,

om mijne gedachten ter neder te‘ stellen, opdat

dezelve door mijne medeingezetenen en hoogere

magten mogen worden opgemerkt, om Welligt te

kunnen dienen tot een plan van verbetering,

Waaraan thans meer, dan te yoren, gedacht wordt.

Echter verzoek ik een’ ieder, dat deze mijne be

denkingen alleen ’mogen‘ worden aangemerkt als

afkomstig van eenen man, weinig bedreven in

hetgeen, waarover hij heden schrijft, maar die,

als algemeen opmerker, zich verpligt gevoelt,

‘zijne meening openbaar te maken.

Dat de Schinkeldijk aan gestadige verzakkingen,

aan het doorvloeijen van kwelwater onderhevig

is, leert ons de dagelijksche ervaring. De oor

zaken hiervan moeten, naar mijne meening, ge

zocht worden in den aanleg en in het onderhoud.

merken op, dat de verzakkingen, langs vele

‚huizen, ‘ haren oorpprong hebben in ‚het hoog!

A 4 Á ‚ Zaan‘
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Zaanwater; Want, na het lager worden van dit,

zien wij veelal, weinige dagen daarna , de straten

langs de huizen inzakken ,Ó en dit geschiedt veelal,

naar mijn oordeel, Omdat de fondamenten van die

huizen niet goed zijn aangelegd, of, omdat er te

weinig Specie onder dezelve gevonden wordt, die

het ZaanWater zoude kunnen keeren , of het door

kwellen verhinderen. Slechts aan eenige onbe‘

bouwde plaatsen vond men deze verzakkingen in

den dijk meerendeels van eene slangswijz‚e ge‘

daante, terwijl dezelve bijna nimmer in de zoo‘

genaamde gloppen, of ‘opene plaatsen, worden

waargenomen. ‚ ‘ _ .

Wat de andere verzakkingen betreft, behalve

de wagensporen, vond men de voornaamste aan

den kant‚ van de’ dijkslooti ‘ Van daar, dat de

boomen, geen’ steun genoeg in de schuinte of

helling van den dijk vindende, door hunne

zwaarte aanmerkelijk eene voorover hangende rig

‘ting aannemen. De oorzaak, van het ver2ákken

van dezen. kant van den dijk, is, naar mijn oor

deel, daarin gelegen, dat de walschoeijingen’ veel

te ondiep in den grond gezet worden, Waardoor

'dan , door den gedurigen slag van het week, de

‚ spe‘

‘
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specie van den dijk onder dezelve wegkolkt; wantv

deze, in de dijkslool. eene ruimere plaats vin

dende,’ spoelt ‘alzoo’ gemakkelijk in den modder

weg. Daar deze sloot jaarlijks tot. eene zekere

diepte moet uitgebaggerd worden, geeft dit op

nieuw gelegenheid, om andere aarde van den dijk

in te laten, en ‚zoo‘ doende ‚wordt datgene, het‘

welk boven' op den, dijk ter verhooging wordt

aangebragt, in een volgend jaar uit de dijksloot_

Weder ’ nitgebaggerd, en dit brengt alzoo aanmer—

kelijke’uitgaven te weeg. ‘ ‘_’_ ‘

ì Maar, zal _men zeggen, welke zijn dan de ver—

beteringen, die men, te dezen aanzien, zoude

kunnen daarstelleú? _

1 Ter beantwoording van deze vraag moet men

vooral op het oog houden het tegenWoordig ge—

bruik van den dijk, en‘niet meer denken aan dat

van vroegere dagen; want nu moet dezelve die

n‘en ter keering van eene grootere hoeveelheid

water in de Zaan ‚ en geschikt zijn, om zware

lasten over zich heen te laten voeren.

‘ Het antwoord op de opgegevene vraag is een“

î‘voudig: men‘moet de verzakkingen beletten; maar

’ A 5 hoe

__’—_ -—



( W )

hoe zal men de reeds bestaande herstellen en her

steld houden?

Men zal, in de eerste plaats, de eigenaren der

huizen, alwaar verzakkingen gevonden worden,

moeten noodzaken, de funderingen hunner hui‘

zen, bij keure en schouwing, naar vereischte te

laten bezorgen, en onder die huizen, welke te

lage gronden hebben, om het ZaanWater te kee—

ren, of het kwellen te verhoeden, zoo veel spe—

cie laten brengen, als van noode zal zijn, om

het oogmerk te bereiken. Ten tweede zal men

de schoeijing aan de slootzijde ver beneden den

bodem. in de grond moeten doen zetten, om de

onderdoorspoeling te beletten.

Vraagt men, of dit alles met de noodzakelijke

naauWkeurigheid verrigt zal worden, dan moeten

wij antwoorden, dat zulks: wel plaats zal hebben,

Wanneer de walschoeij’ing voor algemeene reke“

ning, of voor rekening van het ’polderbestnur,

gemaakt wordt; doch wanneer het onderhoud blij‘

ven moet op den ouden voet, dan is het te ver

moeden , dat er weinig vrucht van dezen maat‘

regel te verwachten is, en dat alles weldra tot" het

tegenwoordige terug zal gebragt zĳn.

‘ De

z‚.‚——>-_‚ ‚.‚„..j
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‚_ Deze bedenkingen en zwmigheden in overva-v

ging geriomen hebbende, heb ik mij, sedert lan—

gen tijd, met een plan bezig gehouden , hetwelk,

in_ de uitvoering meer afdoende, eens daargesteld

zijnde, minder kostbaar, en meer naar de be«

hoeften van den tegenwoordigen tijd geschikt zijn

zoude. ‚

‚Dewijl het door deskundigen bewezen schijnt,

dat door het Noordhollandsch Kanaal (die schoone

inrigting voor den handel, welke in vervolg van

tijd voor Zaandam en den geheele‘n- zaankant

groote voordeelen zal opleveren ,) eene grootere

hoeveelheid van water wordt aangevoerd, waar- ‘

door de Zaan meer toevloed krijgt, _dewijl de

ingedijkte meren veel water op de Zaan moeten

uitmalen, om de landen boven te houden, waar

van het peil bezwaarlijk kan veranderd worden,

en dewijl de Zaan niet van het kanaal kan afge

s_cheiden worden, zoo moet noodwendig volgen,

de Schinkeldĳlc, aan de oostzijde van Zaan‘

_ dqm, op vele, nu te lage plaatsen moet verhoogd

worden, zal dezelve ten allen tijden het hooge

water in de _Zaan, vooral bij hevige stormWiu

A6 den,‚
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dan uit het noorden keeren, en alzoo de polder

voor inundatie beveiligen.

‘ Het is mij dus voorgekomen, dat deze verhoo‘

ging wel kan geschieden; maar, op zich zelve

beschouwd, niet voldoende zal zijn, Wanneer de

dijk niet tevens verbreed kan worden. Daar nu

dit niet anders te verkrijgen is, dan door het

digt’ maken van de dijksloot, zoo komt dan ook

hierop het hoofddoel van mijn plan neder; want

dit behoorlijk geschiedende, met verbetering van "

den thans leggenden dijk, zal deze, in hetalge

me_cn beschouwd, meer steun en vastheid erlangen,

de verzakkingen zullen aan dien kant geen plaats

hebben, de opgebragte specie ‚niet meer worden

uitgebaggerd, en daarder de landen bewaard, en

de ingezetenen bevrijd zijn van vele kosten, Welke

nu jaarlijks, ter bestrijding van een en ander,

volstrekt noodzakelijk zijn. ‘

Als wij nu hierbij in aanmerking nemen de

weinige bruikbaarheid van de dijksloot, het min

der onderhoud van eenige duizende voeten of

ellen walschoeijingen , en van meer dan honderd

bruggen, dan voorzeker zal ieder _weldenkeudá

met ons wenschen, dat zulks geschieden mogt.

Wij
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Wij bekennen het gaarne, het is eene onderne

ming van veel belang; dan, onze leeftijd heeft

geleerd, dat de tegenwoordige. eeuw geschikt is

voor groote ondernemingen, en wij hebben ‚‘ge—

zien, dat. er zaken. tot stand gebrágt zijn, dat er

werken zijn aangelegd, Waarvan ‘velen vooraf de

mogelijkheid niet berekenen konden, en die, bij

de daarstelling en uitkomst, zeer goed aan het

oogmerk beantwoordden. En, om welke redenen

zoude‚_dau het Edel Achtbaar Bestuur van Zaan

dam in dezen-achterlijkr blijven?

Het is waar, al aanstonds‘moet hierbij de ge

dachte opkomen: op welk eene ‘wijzezoudedit

moeten_ geschieden? _Waaruit zullen de . kosten

betaald worden? Hoe zal men de noodige specie

bekomen? Welke zijnde zwarigheden, die aan

het digten van de dijksloot verbonden zijn? Vra

gen, welke noodwendig moeten volgen, en tot

welker beantwoording ik mijne krachten beproe

venwil, echter verzoekende, altoos op het oog

’te houden, dat . mij de magt ontbreekt, om alle

berekeningen naar behooren te kunnen doen,

maar dat ik die gaarne wil overlaten aan zulke

meer ervarene mannen, diegewoon zijn zulke

A 7 be‘



( '4 )

bedrijven werkzaam te zijn. Mijne antwoorden

zullen den stempel van eenvoudigheid dragen,

waaruit misschien mijne onervarenheid zal blij

ken, schoon ik tevens vertrouw, dat het gebrek

kige in dezelve door andere, meer der zaak kun

dige lieden geredelijk zal aangevuld worden.

Vooraf echter zij het mij vergund, deze aan

merking te maken. Mijne bedoeling is, dat de

geheele dijk, van het huis, geteekend N). 420

tot. N0. 1018, ter‘ verbetering, verbreeding, ver—

_hooging en onderhouding , voor het vervolg zal

komen‘ onder het Edel Achtbaar Bestuur van

Zaandam, en dat de eigenaren van huizen, lan

derijen, enz. aan den dijk, aan de oostzijde van.

Zaandam, tot zoo lang er anders over gedacht

zal worden, alleen in de kosten van maken en

onderhonding zullen deelen ,‘ terwijl door het pol

‘ derbestuur van den banne vah Oostzaan‘en Oost

zaana’am slechts! eene jaarlijksche recogniêie_zal

worden betaald ,_ totdat ‘de hoofdsom van het op

“ te nemen kapitaal zal zijn afgelost. ‚
. ‘ ()P‘ Welk eene pwijze zoude het digten_ vanille

dijksloot _"en_ ‚het verbeteren van den tegenwoor

‚ ’dìgenv‘dijk ondernomen kunnen worden? ‚

' ‘ ‘ ’ Het
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‚Het ’ valt, bij de beantwoording hiervan , als

van zelve in het oog, dat de aanleg van den te

maken dijk zoodanig ingerigt moet worden, dat

dezelve op den ddur aan het oogmerk kan beant

woorden. Van daar, dat ik in bedenking geef,

om op bodem van de sloot geene zwaardere

specie te leggen, dan dezelve dragen kan. Voor

dat men hiertoe zal kunnen overgaan , is het een

vereischte, dat de zijslooten’ behoorlijk met goed

paalwerk, rijsberm en deelen worden afgesloten.

Het komt mij voor, dat dezelve ten minste drie

voeten beneden den bodem der sloot moeten in

gewerkt worden, om daardoor het onderuitkolken

te vorhoeden. Vervolgens zal men den bodem

van de dijksloot beleggen met rijsw.erk , om eenen

vasten duurzamen ‚grondslag te krijgen. Hierop

zal men‘bladríet leggen, om' daarna de noodige

specie aan te voeren. Ten aanzien van deze, is

het bij mij in bedenking gekomen, _of het niet

doelmatig zonde zijn, om, À bij Wijze van

lagen, dan gewone specie ,. en dan zand_op

elkander- te plaatsen, ’opdat deze beide "lzich

langzamerhand veree_nigen_de, ’ eenen vasteren en

aan minder verzakking zonderhevigen’ dijk‘zou‘den1 ‘

’ daar

‘‚ _—\_‚ ‚__._ ‚‚
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daarstellen.’ Vervolgens zoude men die plaatsen

van den ‚tegenwoordigen dijk, Welke Veelal aan‘

verzakkingen onderhevig zijn, kunnen afnemen,

om, het zij door goede specie, als anderzins, te

verbeteren, en, alzoo voortgaande ,’ totdat men‘

de hoogte van den dijk bereikt had, dezen nader“ .

hand dekken-met puin en schelpen, tot zoo lang,"

dat men begrijpen zal denzelven te moeten be“

straten. ‘

Om nu op alle punten hiertoe de noodige

ruimte te verkrijgen, zullen de eigenaars van hui

ZEII , pakhuizen , enz. 'verpligt worden, de brug-"

gen , schoeijìngen , walhuizen , boomen, sekreten,

stoepen, en al , wat hinderlijk kan zijn, weg te

nemen, ten‘ einde de glooijing aan den binnen- ‘

kant van den dijk evenredig zij.

Vervolgens, de dijk behoorlijk gelegd zijnde,

zal men eene doorloopende straat, voor de voet?

g:ìngers, langs ’ de huizen leggen, hebbende eene

breedte van zes voeten , ’ te beginnen van het

huis, geteekend met N0. 419, om zoo vervolgens

in gelijke rigting te blijven, tot aan het einde

van de te dempei1e dijksloot , welke demping zal

moeten voortgaan tot aan de molen het Windei.

’ De

_‚ ‚‚«‘I
‘‚‘——‘A ._‚_.___._.». .‚n—._——‘_‚ MA‘*—ÊM



;( "17 Ì‘)

De. breedte van de straat 2al genomen worden uit

deurpllaag, aan den ‚kant van den nieuwen dijk ,

tot aan de ‚meest vooruit staande huizen, lun—

nende’ dan die huizen , aan welke dezelve niet toe

zal komen, het overige gedeelte of met steenen ,

of op eene andere wijze aanvullen,‘ echter onder

keuze van het Edel AchtbaarÎBestuur. Deze. straat'

zal alleen door voetgangers worden gebruikt, ter

‚ wijl fhet‘ bepuind en beschelpt gedeelte voor rij‘

tuigen, ‘enz.‘ zal. kunnen dienen. „Ter verdere ‘

verfmaijing‘ zullen. er lai1gs- de .rollaag van de

straat ‘ipen" of lindeboomen geplantworden , ter—

wijl aan den binnenkant. van dendijk, aan alle

‘ afgedamde slooten, erven, landerijen-‚t en andere

opene. plaatsen, hekvverk van eenerlei maaksel zal

gezet‘worden. „ ‚_ ‘‚

De beide sluizen, ‚in‚ den ‚Schinkeldijk liggen

de,1 zullen blijven, maar van breedere ophaal—

bru'ggen worden voorzien, terwijl de aan ‚te ‚leg

gen ‘dijk, bij die sluizen, "zoodanig zal‘vvorden

ingerigt, dat—de rijtuigen zonder gevaar.die.brug

gel} zullen kunnen passeren. ‘

‚ „Van . de .’molen het Windei verder voortgaande ,

dal „er—‚zweinig te digtep 9verblìjven, dan.hier.en ‘

“'‚‘ ’i daar
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daar ‚eene kleine sloot; maar de braakdijk tot aan

het einde van Zaandam aan dan binnenkant, niet

overal. voor verbreèding vatbaar zijnde, zal men

zulks op die plaatsen aan dan buitenkant dienen

te zoeken, altijd in het oog houdende, dat het

een bekwame rijweg moet zijn.

Tot dat einde zal het ook noodig wezen, dat

er in de ‘kom voor het Doodsluisje eene. vlot

brug worde gelegd, om alzoo het_ einde van

Zaandam te kunnen uitrijden. Vervolgens zal

men van de molen het Windei, tot aan het

einde, als minder vatbaar zijn de voor de ’opgege“ ’

veue voeten straat, dezeunveg alleen, met puin

en schelpen dekken. ‘

Waaruit zullen de kosten betaald worden?

Voorvvaar eene belangrijke vraag! Het; ant‘

woord hierop te geven, zoude niet zwaar. val‘

len, als men maar eerst de noodige gelden bij"

een had.

Het is ‘. zoo, het Edel Achtbaar ‘Bestuur van

Zaandam moest- de betaalàhe'èren’zijn; dan‘‚deze

onderneming, naar mijn inzien, eene som ;van

zeventig of tachtig duizend guldens vorderende,

zal het noodzakelijk zijn, dat hiertoe eeneigeld” ‘

lee
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'sèhe uitlotìng 'of aflossing van tenminste vier of

vijf duizend guldens, behalve de interest werd

bepaald.

‘Ten einde nu deze aanzienlijke som bijeen te

krijgen, zoude men eerst eene hc‘gotíatie kunnen

openen, waarbij een ieder voor zulke aandeelen

koude inschrijven, als hij zoude verkiezen, zul

lende ieder aandeel niet grooter zijn dan dui

zend, en niet kleinder dan twee honderd guldens'.

De interest moest bepaald worden op vier ten

honderd.

Van tachtig duizend guldens, beloopt de inte—

rest eene somma van drieduizend twee honderd

guldens, en ‘ indien nu deze door het polderbe‘

stuur jaarlijks werd betaald, dan zal men be

vinden, dat dit op den duur minder ‘uitgave‘u

hebben zoude, dan tegenwoordig de Schinkeldijlc

kost. En wat de uitloting en het verder onder

houd betreft, dit moest bij wijze van jaarlijkschen

omslag van de ingezetenen, aan den Schinkeldĳk

wonende, geheven worden. Bijaldien men bevin

den mogt, dat de inschrijving niet aan de ver‘

wachting beantwoorde , dan zoude naar mijn

in
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inzien 'het tekort komende door het Edel Acht‘

baar ‘Bestnurbij het Gouvernement gevraagd wor‘

dende wel te verkrijgen zijn; immers wij ken-’

van ten volle de vaderlijke gezindheid van onzen

.geliefden Koning, die geene gelegenheid‘laat‚voor

bij gaan_ om‚ zijne getrouwe onderdanen, te hel

pen, waar hoogstdezelve ‘weet,’- dat zijne hulp

gevorderd wordt; te meer wanneer op eene eer

biedige wijze wordt aangevoerd,dat‚de verande

ring „van zaken den maatregel hier te, nemen ,

Vordert— om een zeer aanzienlijk en belangrijk

gedeelte ‚van zijn rijk voor overstroominge'n te be—

Wâl'ell. f ’ ‚

Hoe zal men de noodige specie bekomen?

Bij het beantwoorden der vraag ‚wegens den ’

aanleg van den dijk, heb ik in bedenking gege‚

ven, of ‚men niet een goed gedeelte zand hierbij

zoude kunnen gebruiken. Ik meen daartoe de

noodige gronden te hebben aangevoerd. Indien

men nu hiertoe besluiten mogt, dan immers zal

er in de nabijheid ‚van Grafldij/c, de Scâzermef

of Alkmaar een overvloed van kanaalzand, tot

dit einde geschikt, wel te bekomen zijn. _ _.‚‚,

Indien nu door de landeigenaren in de'polder‘

de



( 2‘ l

de'notdige schaften goede, bruikbare specie Wer‘

dan aangebragt, dan zal men bevinden, dat ten

dezen aanziim Weinig te ’bemtw'oorden overblijft.

Koude ik de hoeveelheid schaften van specie,

welke ‘tèndenqilng, noodig zullen zijn, berekenen ,

dan zoude‘.ik' gaarne dueh.‘ ’Bij mij is het:

dmikbpeld ontStaan :’ als ieder landeigenaar aan—

brengt vijf schaften per morgen , dan zal men

van de achttien honderd morgen, Welke de polder

beslaat, negen duizend schaften bekomen; en of

nu deze hoeveelheid genoegzaamvzal zijn vermee‘t

ik mij niet te bepalen. Echter komt het mij

voor ,‘ indien ’men hiertoe besluiten m’ogt , dat

de td leveren specie wel degelijk aan goed en

afkeuring moet onderworpen worden.

Zoo ieder landeigenaar dit ‘zonder eenige scha‘

devergoeding of betaling leverde, zoude de be‘

paalde som zeer verminderen, en daar de onder“

‚vinding in het vervolg zoude doen ontwaren , dat

hunne ‘pòlderlasten hierdoor verminderd, en zij

vòor-bvérstrobming bevrijd Waren, wie zou dan aar

zelen het vzijne tot de goede zaak bij te dragen?

-Aan— het graven van een nieuwe sloot achter de

huizen, kan naar mijne wijze van zien niet ge‘

dacht
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dacht Worden, of men zoude eene menigte lan

derijen ongeschikt en onbruikbaar maken. Ook

zoude er aan zulk eene sloot onderscheidene rig

tingen gegeven moeten worden.

Welke zijn de zWarigheden, die aan het digt

maken van de dijksloot verbonden zĳn?

«Deze bestaan hoofdzakelijk daarin, dat, door

het afdarnmen der slooten, de vrije doorspoeling

verhinderd wordt, waardoor het stilstaand water

met meer vuiligheid zal bezwangerd worden, het‘

geen nadeelig voor der ingezetenen gezondheid

zonde kunnen zĳn. „In den’ eersten opslag Schijnt

dit waar te zijù,‘ ‚dan weldra zal deze bedenking

vervallen, wann’e'er me'n met oplettendheid na-.‘

gaat, hoe menigmalen bij héete zomerda’gen de

slobten eenen stank ’van zich ’geven, die alsbe‘

detfelijk ;beschouwd w0rdt, m evenwel niet‘meer

ziekten Ite ‘ weeg brengt, dan in andere tijden.

Bovendien staat hier tegenover, dat de 'menschen

van zelve zich zullen gewenrien, om minder vui‘

1igheden in de slooten te werpen, ten einde de‘

zelve tot het noodige gebruik rein te houden.

De haalmoesschouw kan ook niet meer naauw

keurigheid ‘ en meermalen gedaan worden , terwĳl

de
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de meeste ingezetenen wel de goedheid zullen

willen hebben, om die slooten meer.dan eenmaal

in het jaar te laten uitbaggeren. En zoude men

dan meer vrees hebben voor afgedamde slooten ,

dan nu voor de modderbelten , die het geheele

jaar door met slechte en gevaarlijke uitdampingen

in de nabĳheid van woningen en gebouwen gele

gen zijn? ‚

Zoo ben ik dan nu aan het einde van de be

antwoording der mij voorgestelde vragen geko

men, van welks onvolledigheid ik mĳ ten volle

overtuigd houdc. Een ieder merke dezelve slechts

als wenken aan, om daarvan een geheel te vor—

men. Intusschen zal ik met genoegen vernemen ,

wanneer deze mijne gedachten niet geheel der.

aandacht onwaardig geoordeeld zullen worden.

Zaandam ,

Mei 1 827.
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