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Werkgroep Ruimtelijke
Ordening en het
beschermd stadsgezicht

Edam beschermd stadsgezicht. Een lots-
bepaling van de minister van CRM. De
oude kom van Edam moet beschermd
worden. De vereniging Oud Edam was
en is gelukkig met die aanwijzing. Binnen
de vereniging is lang en breed gepraat
over de wijze waarop deze aanwijzing
gestalte gegeven moet worden. Want wat
betekent zo'n beschermd stadsgezicht nu
in de praktijk? Enerzijds niet veel, maar
anderzijds is die maatregel heel belang
rijk. Het is namelijk de erkenning dat
Edam met zijn bebouwing, zijn oor
spronkelijke bestratingen, hekken, hagen
en tuinen van grote waarde is in cultureel
en historisch opzicht. Dat die waarde
behouden dient te blijven en beschermd
wordt met wettelijke regels tegen allerlei
invloeden. Overigens is het niet de aan
wijzing tot dat beschermd stadsgezicht
die deze bescherming biedt. Die aanwij
zing is nog maar de eerste stap. Het rijk
heeft die stap gemaakt, maar de ge
meente Edam-Volendam zal die aanwij
zing verder moeten invullen.
In de wetgeving van het rijk is bepaald
dat de gemeente binnen een jaar moet
komen met een bestemmingsplan dat
regels bevat waarin die bescherming ge
garandeerd wordt. Meestal slaagt een
gemeente er niet in zo'n bestemmings
plan binnen een jaar te verwezenlijken en
krijgt men nog een jaar uitstel.
Het bestemmingsplan moet, vrij gede
tailleerd, aangeven op welke wijze de
gemeente haar huizen, straten en groen
voorzieningen wil handhaven volgens
het aloude beeld. Bepalingen over bouw
vorm, kleur, straatmozaïek en boom
soort, bijvoorbeeld.
Ook in Edam is de gemeente druk doende
met de voorbereidingen voor deze be
stemmingsplannen. Deze winter zullen
de eerste resultaten bekend gemaakt
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Grote Molensteeg. Woonhuizen verdwenen, een gat gevallen in Oud Edam.
Wat doen we ermee, eraan, om het stadsbeeld te herstellen

f Is

Schepenmakersdijk. Woonhuizen verdwenen, kantoren kwamen, een nieuw stadsbeeld ontstond.
Ruimtelijke ordening in beeld

worden. In de vaststelling van het be
stemmingsplan heeft ook de vereniging
Oud Edam een belangrijk aandeel. De
werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft
zich namens Oud Edam met die taak
belast. Een belangrijke taak, immers,
zo'n bestemmingsplan voor de oude kom
wordt straks aangenomen voor tien jaar.

Pas daarna kan een nieuw plan aan
genomen worden.
De werkgroep Ruimtelijke Ordening zal
vooral de visie van de vereniging Oud
Edam duidelijk maken op de invulling
van het plan.
Het centraal telefoonnummer van de
werkgroep is (02993) 7 29 78.



Wandeling door Edam 3

door Gerrit bij 't Vuur en
Jan Besseling

Gaasbeek, een verwoed oranjeklant in
tegenstelling tot enige van zijn overburen.
Later woonde hier Dirk Ent die hier zijn
bekende drogisterij begon, die nog be
staat op het Damplein en wordt gedreven
door de dochter van Ent en haar man de
bekende Jan de Graaf en hun beide
zonen. En weer later woonde hier Cor de
Koning, telg uit het bekende schaatsen
rijdersgeslacht, die hier een fietsenzaak
dreef. Dan komen we aan het mooie
trapgevelhuis, nu bewoond door de zee
zeiler Jan Carree. Oorspronkelijk pak
huis van W. Lagrand, die in diverse
artikelen zoals klompen, bezems enz.
handelde. Daarvoor was het een kaas
pakhuis. Cor de Koning verbouwde dit
voormalige pakhuis tot een woonhuis,
waar later ook nog de bekende schaatsen
rijder Cor Jongert in heeft gewoond. Ook
Jan Besseling, medewerker aan dit arti
kel woonde hier naast de bakkerij van
zijn vader. Zijn kinderen zijn allen in dit
huis geboren.

Cor Jongert, winnaar Elfstedentocht 1940,
gelijk met 4 anderen

Dan komen we aan de bakkerij van
Karhof, bekend om zijn roggebrood.
Later Dirk Besseling (vanaf 1921) en
vanaf 1950 van Diepen.' Deze bakkerij
bestaat niet meer, en is sinds enige jaren
gesaneerd. Naast het karrehok van deze
vanouds bekende bakkerij de slijterij en
het café van Jan Veen. Een bekend café
uit vroegere dagen. Stamcafé van diverse
anti-geheelonthouders. Nooit zal ik de
luidruchtige kermisfeesten vergeten.
Zingende kermisklanten, begeleid door
handharmonica's en deze weer gesteund
door een stok met bellen en bekkens. Op
de plaats van deze zaak genaamd „De
Speeltoren" staan nu twee mooie in oude
stijl ontworpen huizen. We gaan nu weer
in gedachten, even terug naar de hoek
van de straat waartegenover Tel, de
fietsenmaker, automonteur Dirk Loots
woonde.

Het is misschien wel interessant te ver
melden dat de voorzitter van Oud Edam
mr. Creemers, boven deze voormalige
garage, er een tijdelijke huisvestiging
heeft. We herinneren ons nog vaag, dat
voor deze garage er een kruideniers
winkel was gevestigd. Buurvrouw Bak
ker. De meeste mensen werden indertijd
met buurman en buurvrouw aangespro
ken, wat toch tekenend is voorde gemoe
delijkheid uit die dagen. Dan de bekende
slagerij Houtman, en weer later van Jaap
Hartog, raadslid voor de nog prille
S.D.A.P., daarna Hein Wessels, en nu
nog steeds geëxploiteerd door een klein
zoon van deze. We weten nog voor deze
slagerij van een z.g. vleesboom, waar aan
haken vlees hing. Een in deze tijd ondenk
bare manier van etaleren.

En hiernaast buurtjes Kater. De jongste
zoon Arie woont nog steeds, en met zijn
vrouw Maap Dal, in dit pad. Hij kan er
zich terecht op beroemen één der zeer
schaars overgebleven buurtbewoners te
zijn die nog in hun geboortehuis wonen.
Buurvrouw Kater, die de zaak in aard
appelen, groenten en fruit verzorgde was
een zuster van de bekende gebroeders
Beukers, gymnasten van het eerste uur in
Edam. Het huis draagt de schone spreuk
„Een goede buur is beter dan een verre
vriend". Een spreekwoord dat waarheid
en wijsheid inhoud.

En dan zien we in de zaak, waar nu een
dierenverzorgingszaak is de meubel
toonzaal van Luning en Takkenberg.
Achter deze winkel woonde de fam.
Takkenberg. Bij deze meubelmakers heb
ben latere vakmensen hun opleiding ge
had. In deze bedrijfstak verdiende in die
tijd zo'n 45 a 50 mensen hun brood in
Edam. Aan dit pand grensde weer de
goud- en zilversmidzaak van Manus Vis
ser, later sigarenzaak van Dirk Klepper,
zoon van de oude politieman Klepper, en

stadstuinman. Een zoon uit het gezin
Klepper, Wim, nu niet meer in Edam
woonachtig was vele jaren bestuurslid
van „Oud Edam".
Klaas Veen's drukkerij was gevestigd
achter het volgende pand. De handpers
die daar stond mochten we als jongens
wel eens bedienen. Dan stonden we als
Michiel de Ruijter met of zonder geruiten
kiel het bedrijf van energie te voorzien.
Later woonde hier, zeker wel 50 jaar
lang, de bekende schilder Wouter Ent,
die op zeer hoge leeftijd nog in de „Meer
min" verblijft.
En aan het huis met het hoge dak, dat
enigszins doet denken aan een boerderij
waarvan de linkerhelft een particulier
huis was, en in de andere helft de winkel
was van buurvrouw Wassenaar en haar
zuster tante Dien.

Een der meest interessante winkels van
Edam waar kinderen van allerlei slag
opgetild door oudere broer of zuster, een
blik konden werpen op heiligenbeelden,
wij waterbakjes, kruisbeelden en verdere
religieuze artikelen. Deze twee zusters
waren niet alleen in de buurt, maar in
heel Edam geliefde figuren. Buurvrouw
Wassenaar, die weduwe was, heeft nog
jaren als telefoniste op het postkantoor
werkzaam geweest.
In het niet zakelijke gedeelte in die
dagen, de al eerder genoemde Jacob
Raggers. Deze man was zijn roeping
misgelopen. Hij was een goede immi-
tator, en had als zodanig bij het toneel
gemoeten. Maar dat was voor deze brave
man niet weggelegd. Hij sleet dus zijn
dagen als schoolschoonmaker, kachel-
aanmaker en dergelijke klusjes.
Dan komen we aan het café van Manus
Weener, later manifacturenzaak van Jan
Takkenberg. Buurvrouw Takkenberg (85)
woont nog gezond en wel in de Roelof
Bootstraat in een bejaardenflat. Maar de
zaak in manifacturen bestaat niet meer.

Na het passeren van de Molensteeg
zijn we bij de kruidenierszaak van Gerrit
Sieuwers, bekend huisdichter, rederijker
en dammer. Als eerzaam kruidenier kon
deze, door en door goedaardige man, je
op de meest elegante manier op een
snoepje tracteren. Hij hield dan de stolp-
fles voor met de woorden: „Kom, snoep
eens met me." Populair heette hij in
Edam Gerrit zonder gat. In zijn tussen-
kamer werden de damavonden gehouden
van de in Nederland op een na oudste
damclub „Ons genoegen".
Buurman Sieuwers hoorde bij de buurt.
Na zijn dood werd zijn huis verbouwd en
gemoderniseerd door de opticien en hor-
loger Arie de Jager, die nog het pand
bewoond en er ook nog zijn zaken doet.
En hiernaast woonde oorspronkelijk
Wouter Ent, de schilder, later de kleer
maker Groeneveld, en weer daarna was
er de zaak in galanterieën van Piet de
Hart. Toen kwam er een kruidenierszaak
in van Van 't Hof en later Gunsing,
gevolgd door Rijbroek, en nu is er de
dameskapsalon van Siegers gevestigd. Ik
herinner mij ook nog David Purmer die
met groente ventte, en zijn dochter Leen-
tje die daarachter woonde. De groot
vader van David Roskam, welbekend,
wonende in de Kerkstraat.
Vlak tegenover de toren de petroleum-
loods van Tijmen de Jong „De auto
maat". Het artikel petroleum was ook in
die tijd nog bij de meeste gezinnen in
gebruik. Met toepassing van gas en elek
triciteit, maar vooral met de komst van
het aardgas is dit verbruiksartikel voor
petroleumtoestellen praktisch in onbruik

Garage „Ford" van Bram Griep en Thies Beumer

geraakt. Toen Tijmen de Jong zijn poor
ten sloot kwamen er twee ondernemende
jongemannen nl. Bram Griep en Thies
Beumer om er hun welbekende garage
„Ford" te stichten. Thies is later geëmi
greerd naar Zuid-Afrika, maar Bram is
nog steeds actief in de inmiddels tussen
Edam en Volendam gevestigde Evodam
garage, waar zijn zoon Henk de directie

menigeen welkom is voor een praatje bij
de haard. Jacob Laan, eertijds leerling bij
wagenmaker Jorritsma en later door
zelfstudie opgevoerd tot marechaussee,
wordt door zijn naaste vrienden vanwege
zijn stiptheid niet ten onrechte „De kolo
nel" genoemd. Naast Ton woonde eer
tijds Kees Mooij. „Keesie" en zijn vrouw
buurvrouw Mooij. Aan de beestenmarkt

Kees Mooij, koetsier van de Firma Groot,
kaashandel

In de hoek woonde, dus naast Mooij, Jan
Huisink, gehuwd met Anna Pauw die
daar een groentezaak dreven. Later ves
tigde zich daar Hendrik Buitenhuis met
een vishandel. Nu particuliere woning
van Jan Kunst, de ondernemende en zeer
bekende zakenman, sponsor van enige
welbekende wielrenners hier ter plaatse.
In de andere hoek de welbekende bloe-
menzaak, via vele geslachten, van de
firma Huisink. Het kleine smaakvol in
gerichte winkeltje van toen verschilt wel
even van de tegenwoordige gemoderni
seerde bloemenwinkel en daarachter ge
legen bloemenkas van een der nazaten
van wijlen Gerrit Huisink, die met mede
werking van zijn zwager, ome Jo Mohr-
man moeizaam, met wisselend succes en
harde arbeid, later bijgestaan door zijn
zoons Ben en Gerrit de grondslag legde
voor een bedrijf dat vergroeid is met
Edam.

Wordt vervolgd

Damclub „Ons genoegen", 13 december 1911

voert. De naam Ford is inmiddels ver
anderd in Renault, maar de naam Griep
is dus al zo'n 56 jaar bekend in Edam op
autogebied.
Vroeger liep er naast dit pand een steeg
de zg. Moordenaarssteeg geheten, die
uitmondde op de Beestenmarkt en daar
aan woonde de kleermaker Gerrit Ton,
vader van de alom bekende wijlen Ariaan
Ton (t 1979).

De oude heer Ton was in zijn jonge jaren
een prachtige kunstrijder op de schaats.
Dit huis wordt nu bewoond door zijn
dochter Gré en haar man, de bekende
Jacob Laan. Tesamen een echtpaar waar

had hij een stal met enige koeien, waar
van hij de melk aan zijn buurtjes verkocht.
Van oorsprong was Kees koetsier bij de
fa. Groot kaashandel.



Bezoek van koning Willem II aan Edam:

„De tafel was meer oogbekorend dan smakelijk"

Aantekeningen uit „ Verhaal van het
bezoek te Edam van Z.M. Willem II,
Koning der Nederlanden, Groothertog
van Luxemburg enz. " op zaterdag den
6 augustus 1842, opgemaakt door den
heerJ. Donker Hz., medelid der
commissie, aan welke de regeling tot
alles wat tot eene waardige ontvangst
van Z.M. in betrekking stond, door
den Edelachtbaren Raad was
opgedragen, (manuscript Edams
Museum Nr 505)

1) Er werd uit den raad een commissie
gevormd, belast met de regeling van
alles, wat daartoe betrekking had,
bestaande uit den Burgemeester C. van
Bommel, de Wethouders P. Peeting en
H. Costerus en de Raadsleden N. Cos
en J. Donker Hzn.
2) Het stadhuis werd aan den voorgevel
bij den ingang en in de vestibule met
vlaggen en guirlandes versierd, overal
waarheen van voor het stadhuis af tot in
deszelfs appartementen, 's Konings
gang zich rigten kon, waren tapijten
aangebracht en eenvoudig sierlijk was
de raadzaal tot hoogst deszelfs
ontvangst ingerigt, bevallige draperiën
en smaakvolle guirlandes wisselden
zich af en werden opgeluisterd door een
trophee welke tevens den schoorsteen
bedekte en waarlijk prachtig was,
terwijl het geheel zich aangenaam
voordeed.
Ook de Bovenzaal werdt op een
bevallige wijze ingerigt en onder
scheidde zich door een wel voorzien
uitlokkend Buffet. De Kamer, anders
voor de Kantonnale Griefïie gebruikt,
was gereed gemaakt voor Z.M. tot
afzondering te dienen.
Het Lancester tegenover het Stadhuis
was almede fraai versierd en trok
bijzonder door de Kolonnade, die met
vlaggen, groen en bloemen omslingerd
was, ieder oog. In eene evenwijdige
rigting met hetzelfde werdt de boog van
de Damsluis tot orkest bestemd en voor
de versiering van het geheele entour van
den Dam doelmatig zorg gedragen.
3) Drie Eerepoorten werden opgericht.
1 buiten de Stad aan het einde der
Noorderbrug op den Jaagweg naar
Oosthuijzen, langs welke Z.M. zoude
binnenkomen, hebbende tot opschrift:
„Hulde van Edams Burgerij" voerende
de Nationale en Oranje vlaggen.

Eene dubbele stond benoorden de
Spuibrug en was met eene gekroonde
W. en de Nationale vlag versierd.

De derde vond het beste plaats aan het
einde van de Schepenmakersdijk,
waarheen Z.M. de Stad zoude verlaten
en voerde in haar Frontespice de
woorden:

Willem II
Koning der Nederlanden

wapperde van deselve de Nationale,
Russische en Pruisische vlaggen.
4) Den Burgemeester werd vanwege
Z.M. door een van deszelfs Adjudanten
de versierselen als Ridder der Orde van
den Ned. Leeuw met betuiging van
Hoogst deszelfs tervredenheid
overhandigd.
5)Aan den Commandant van de
Eerewacht werd vanwege den Koning
door een der Adjudanten een keurig
bewerkten diamanten ring met Z.M.
Naamcijfer versierd ten geschenke
gegeven.
6) Z.M. bezocht de Groote Kerk en de
R.K. Kerk der gemeente. Het bezoek
duurde ongeveer 1 Vi uur.
7) Te 12Vi uur kwamen raadsleden, de
eerewacht, geestelijken enz. ten
stadhuize bijeen en lieten zich de wijn
goed smaken. Het orkest, dat eerst op
den Dam had gespeeld, speelde nu in de
hall van het stadhuis. Te 3 uur was dit
feest geëindigd.
's Avonds 8 uur begon men opnieuw. In
de lokaliteiten van de kasteleins
Pannekeet, Mos en Suidema speelden
op stadskosten eenige muzikanten.
Het orkest was verplaatst naar het
Prinsenhof, waar lampions waren
ontstoken. Om 11 uur trok een gedeelte
van het aldaar verzamelde gezelschap
zich in de Sociëteitszaal terug, teneinde
zich daar aan een Collation (maal) te
vereenigen, dat door de leden van het
Stedelijk Bestuur werd gegeven. De
tafel was meer oogbekorend dan
smakelijk. De stemming was niet geheel
zoals ze moest zijn. De plaatsen waren
naar sommige mening niet goed ver
deeld. De slaap overmande de aan
wezigen. De schrijver raadt aan een
dergelijk collation in den vervolge
's middags te houden. De muziek
verflauwde en verdween zelfs zonder
het commando daartoe te hebben ont
vangen. Om 4 uur ging het gezelschap
uiteen.
8) Uit de Nota van de betalingen:
Het schilderen en bijwerken van
3 eere-poorten ƒ 66,1 1W.
Voor groen, lijsterbessen, lelies en stek-
roosen alsmede voor vracht enz.
ƒ 170,17. Aan particulieren werd
daarvan verkocht voor ƒ 10,01Vi.

Koning Willem II

Voor drapeeren, leggen en wegnemen
van tapijten enz. ƒ 77,65Vi.
Voor huur van 89 vlaggen, 2 tapijten,
lopers enz. ƒ 179,50. Aan particulieren
verhuurd 30 vlaggen voor ƒ 45,-.
Dejeuner op het het stadhuis ƒ 122,35.
Collation in de Sociëteit ƒ 108,50.
12 Muzikanten ƒ 150,-.
8734 flesch wijn ƒ 90,40.
De caféhouders ontvingen elk ƒ 15,-
voor het openstellen van hun lokaal des
avonds voor het publiek.
Voor 528 lampions voor het Klooster
en Prinsenhof ƒ 66,-.
Voor 10Vi last Ballastzand voor de
straten ƒ 12,60.
Aan 29 personen voor het bewaren van
de goede orde ƒ 29,-.
Aan doceurs werd ƒ 46,- betaald.
Het gehele feest kwam op ƒ 1542,32.
Waarvan wordt afgetrokken het
presentiegeld van den Ed. Achtbaren
Raad over 1842, in mindering dezes
buitengewone uitgaven vrijwillig
afgestaan (f 150,-) blijft ƒ 1392,32.

Helpen bij bezorging
periodiek

Vier keer per jaar krijgt u dit kwartaal
blad van de vereniging Oud Edam in uw
bus als lid van de vereniging. Werk van
vrijwilligers. Niet alleen de redaktie en
samenstelling, maar ook de bezorging.
Voor dat laatste kan nog best wat hulp
gebruikt worden. Leden die bereid zijn
vooral in de nieuwbouwwijken te helpen
bij de bezorging. Vier keer per jaar
slechts.
Jan Besseling Sr., Voorhaven 110, tel.
7 14 05, rekent op de nodige telefoontjes!


