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Den moolenaer sal wel
op syne moolen passen . . .
De stemmen staakten. Dat was het beeld
van de vroedschapsvergadering in de
raadskamer van het gemeentehuis op 28
januari 1660. Net zoveel voor- als tegen
stemmers. En de toenmalige burger
vader besloot dus om „voorlopig geen
nieuwe molen op te rechten".
Joep Kemper, de huidige molenbewo
ner, zal best blij zijn dat tenslotte toch de
balans doorsloeg ten gunste van de bouw
van een molen in de Zuidpolder. Zijn
oudst bekende voorganger is de water
molenaar Jan Pietersz. Boer, die op 30
juli 1678 trouwde met Stijn Sijbrands.
En nog geen tien jaar later was het Pieter
Jansz. die de Suytpolder twee gulden
„verponding" moest betalen. Een belas
ting, die als „onroerend goed belasting"
gold.
Het zijn de oudste gegevens van de
molen aan de Burgemeester Versteeghsingel. Veel ontbreekt er aan betrouw
bare geschiedschrijvingvan deze molen.
Zelfs een officiële naam is nooit achter
haald. In de Edamse archieven melden
de boeken van de gekeurde werken dat de
molen in 1728 al wat gebreken ver
toonde. De kolk van de molen moest een
nieuwe beschoeiing hebben en moest
waterdicht gemaakt worden. In 1740
was er een nieuwe wateras nodig en de
bak moest gebreeuwd worden. Er kwam
tussentijds nog wel een nieuw scheprad
bij alsmede ook nieuwe zeilen. Kortom,
die molen kostte de gemeenschap toen al
handen vol geld. Een schip van bijleg
voor Edam. De Suijtpolder was dan wel
een flinke polder, de grond was veelal
bar. De opbrengst gering, waardoor dan
weer dikwijls vrijstelling van de verpon
ding gegeven werd.
De molen sloeg uit op de Schuttersgracht
en zo op de Schermerboezem. Een be
langrijketaak was het handhaven van het
waterpeil in de polder. Dat lukte soms
wat minder, zoals in december 1786. De
landbouwers hadden dat jaar pas laat
hun vee naar buiten kunnen laten gaan.
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Edam, molenbij de Zuidersingel('t Gouwtje)
Maar het moest al weer vroeg op stal
gezet worden, omdat de grond in de
polder te drassig werd. Er was van de
watermolenaar wel een verklaring voor.
De molen stond te dicht op de stadsbebouwing en kon niet optimaal wind
vangen. Bovendien wilde het waterpeil in
de sloten waarop geloosd moest worden
bij regenval ook nog wel eens te hoog
zijn, zodat er van uitmalen geen sprake
kon zijn.
De molenaar kon in vroeger dagen ook
niet zomaar zijn gang gaan. Uit 1785
dateren instructies die toen nog als proef
voor slechts een jaar golden. Enkele
passages:
„Den molenaer sal wel op sijne moolen
passen, geen nagten swigten noch afslaen, soolang eenige buijtenmoolen geseijlt en ongeswigt staet. Ende ongeseijlt
weesende soohaest als eenige wint komt
daadelijck weeder seijl maacken op een
boette van ses stuivers".
„Soo wanneer de moolenaer bij dag of
nagt sijn seijlen sonder werkelijke ree
denen afslaet, terwijl de andere molens

maaien, sal hij verbeuren 20 stuivers.
Ten waere datter sodaenige harde buijen
mogten koomen, dat men met halfgeswigte seijlen soude moeten malen. In
welk geval de moolenaer sijn seijlen sal
moeten innemen en oprollen om alle
schade te verhoeden".
„De moolenaer sal meede agt neemen en
alle uijterste devoit doen, dat hij in het
najaar van de eersten September tot
Alderheijligen toe de peijl twee duijm, en
van Alderheijligen tot den eerste April
drie duijm uijt het waeter houdt. En van
den Eersten April tot den eersten Agustij, eerste peijl aen 't waeter houden en
wanneer deszelve twee duijm uijt 't wae
ter is dan weer een duijm inlaten. En van
den eersten Agustij tot den eersten Sep
tember een duijm de peijl boven waeter
houden".
„Als de moolenaer hem bij nagt te slaepen legt, terweijl de moolen maelt, of sig
bij dag van den moolen absenteert sonder
eijmant in sijn plaets te laeten sal ver
beuren tien stuivers".
Wordt vervolgd . . .

Wandeling door Edam
door Gerrit bij "tVuur en
Jan Besseling
De zaak van de van ouds bekende familie
bij 't Vuur tussen Huisink en de Kapsteeg
kent iedere Edammer.
Bertus bij 't Vuur, vader van Tijmon,
Jaap en Gerrit, ooit goede sportlui en
voetballers bij EVC, vestigde zich in het
voormalige koetshuis van de firma Groot
en begon daar een winkel in allerlei
huishoudelijkeartikelen en later ook aan
gevuld met electrische apparaten etc.
Het huis naast de winkel, eertijds kan
toor van voornoemde firma Groot, kaas
handel, kwam later ook in handen van bij
't Vuur. Dit huis werd volgens oude
folianten vroeger „de Hollandsche tuin"
genoemd en wordt tot op vandaag de dag
bewoond door Gerrit bij 't Vuur en zijn
vrouw. Een man die vrijwel iedereen in
Edam kent vanwege zijn uitgebreide ken
nis van de stad Edam en niet in mindere
mate van de grote of Sint Nicolaaskerk,
waarvan hij de restauratie op de voet
heeft gevolgd door fotoreportages en
daadwerkelijk met zijn vakmanschap.
Een pursang Edammer met een grote
liefde voor zijn vaderstad en oprichter
van „Oud-Edam". De winkel wordt nu
gevoerd door zijn dochter Voufke, die zo
nodig nog wordt bijgestaan door haar
moeder.
Aan gene zijde van de Kapsteeg bakkerij
„De Kroon" van Jan Stapel. Voor de
begrippen van die tijd een flinke bakkerij
met 5 man personeel o.a. Wim Bouwes,
de latere handelaar in fourages en nog
wonende op de Bult; Jan Stapel, oud
voorzitter van zang Edam, die tot voor
kort woonde in „Koningshoeve" en daar
in de zomer van 1979 op hoge leeftijd is
overleden. Daarnaast de winkel en werk
plaats van Alewijn Rexwinkel, koper
slager. Later melk-, boter- en kaashandel
Hovenier, dezelfde Hovenier die in de
mobilisatie '14-' 18 een vuurmakerij had
aan de Achterhaven. Nu een Cash en
Carryzaak in horloges, klokken enz.
We naderen nu het huis van Kernkamp,
magistraat van alure. wethouder en lid
van de Provinciale Staten, dijkgraaf van
de Purmer etc. etc. Op afstand voelde je
hem al aankomen met zijn bolhoed en
wandelstok met zilveren knop, een magi
straat van oude stempel. Zijn huishoud
ster was Trijntje van Puffeïen.
Hierna komen we bij buurman Plas,
rentenier-boer en vader van de voor
oudere straatjongens bekende Aris Plas
die een tuin had op de Molenwerf. Buur
Plas, toen al dik in de 80, maakte als
passagier een vliegtocht mee boven de
Purmer en Edam ad. ƒ 12,50, dit ter ere
van een vliegdemonstratie in de Purmer

Nu winkelpand
fam. bij 't Vuur
op het land van de Moes. Enige verme
tele kerels waaronder oude Plas, durfden
het aan, en volbrachten met succes dit
waagstuk. Later is dit huis verbouwd tot
winkel waar de heer H. J. Foest lange
jaren een drogisterij in gevestigd heeft.
Hij was een bekend schaker (kampioen
van Waterland).
Het huis heeft z'n oorspronkelijke woon
functie weer herkregen na een geslaagde
restauratie, en wordt bewoond door fam.
Nolte, Bobbie en Eva Nolte-Leeuwenberg.
Naast Plas woonde vroeger Labon, be
lastingcommies. Diens zonen waren be
kende figuren in de Edamse sportwereld.
Het huis heeft een fraaie gevelsteen met
het wapen van prins Maurits. Daarna
vestigde zich hier de bekende Dries
Burghouts als kleermaker. Diens zonen

en dochter Mien hebben in de jaren de
zaken gemoderniseerden voeren nu naast
de kleermakerij een confectie/heren
modezaak. Een zaak waar de familie
traditie, wat kwaliteit en serviceverlening
betreft, nog wordt hooggehouden.
Het huis naast Burghouts was het huis
van „ijzeren" Houwing en heel vroeger
een apotheek, nog te zien aan de escu
laap boven de voordeur, en het pand
daarnaast hebben wij nooit anders ge
kend dan een schoenenzaak, eerst van
Jan Dikken, later Maas en nu Visser.
Maar daarvoor was hier de kachel- en
ijzerwarenwinkel van Houwing. In het
woonhuis van Houwing woonde vele
jaren de fam. P. van Leuzen sr. en tot nu
toe mevr. van Gulik.
Op de hoek vinden we de befaamde
sigaren- en tabackzaak van Aaltje Rozee,

later Faber (voor een reuze goed sigaar
tje, moetje bij Faber zijn) een lied op de
wijze van „Alle dagen bruine bonen, is
ook zo lekker niet", gemaakt ter gelegen
heid van een winkelweek. Daarna Seinstra, Siem de Boer en later Porte. Alle
maal sigaren- en sigarettenhandelaren.
Later een winkel in nostalgische arti
kelen, nu een zaak van G. Jorritsma in
antiek en ouderwetse byouterieën ge
naamd „de Swaen".
De zaak aan de andere zijde van de
straat, op de andere hoek dus, levert nog
steeds, en ook, sigaren, sigaretten en
tabak, naast veel andere voornamelijk
antieke dingen. Voor Jorritsma jr. deze
zaken dreef had zijn vader Steef Jorrits
ma hier jaren lang een zaak in rook
artikelen, en daarvoor Van de Berg,
vader van de commies ter secretarie Jan
v/d Berg, mede-oprichter van „Oud
Edam". En diens voorganger was Jan op
't Land (6 sigaren voor 10 cent) eerst
filiaal van Jacob Mantel uit Amsterdam.
Jan op 't Land was timmerman bij de
Gestam en had 3 zoons t.w. Jaap, Gerrit
en Cor. En 1 dochter Truus, de vrouw
van Wil Bouwes, de vanouds bekende
banketbakker uit de Graaf Willemstraat,
hoek Kaasmarkt.
Lopende in de richting Speeltoren
komen we, na op 't Land bij kapper
Dijkstra later de Groot, die jarenlang
vele Edammers bij de neus nam, en hun
haren bijknipte. Een maandabonnement
scheren 3 x per week; een hele maand
een glad gezicht voor 125 cent. Mannen
met baarden zagje daarom niet zoveel in
die tijd, of het moest een hele oude zijn.
En nu komen we bij de boekhandel
Wiebold, en Antje Sipkema, en weer
later mevr. Imken. Deze oude zaak wordt
nu beheerd door de heer Mosterd, die
ook naast zijn boekhandel, in de voor
malige kapsalon van de Groot een han
del heeft in speelgoederen. Heel vroeger
alsje wilde weten hoe hard het vroor ging
je kijken op de thermometer bij Sipkema.
Wat nu het KNMI in de Bilt doet deed
toen de thermometer van Sipkema.
De manufacturenzaak van Kernkamp,
Huis vande heerKernkamp
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Oorspronkelijksigarenen tabackzaakAaltjeRozee
van de heer Hulst de eerste kantoor
later Th. Buiten besloeg de volgende 2
houder was. Het kantoor als zodanig is al
panden: het woonhuis (nu ingericht als
opgeheven en verplaatst naar Purmerend
bakkerij) en daarnaast de winkel zoals
en nu in gebruik van een dierenarts.
gezegd in manufacturen en beddegoed.
Maar in het woonhuis woont de heer
De heer en mevrouw Buiten en hun zoon
Harmsen en zijn gezin, ambtenaar bij
Thames deden hier gedrieën hun best om
voorgenoemde belastingdienst. Zo raak
de cliëntele naar de zin te maken. In dit
je zelfs de herinnering aan de belasting
gedeelte van de Torenstraat wordt zoals
niet kwijt. Maar we hopen dat Joop en
u merkt, niet zoveel met buurman en
Frieda nog jaren lang hier mogen ver
buurvrouw gesproken maar mijnheer en
toeven zonder dat er ook maar een
mevrouw, dit vanwege de iets betere
Edammer hun in verband brengt met hun
stand die hier toen gehuisvest was. Na de
belastingaanslag.
fam. Buiten verplaatste Albert Heijn
zich vanuit de Hoogstraat naar hier. De
De Speeltoren die niet alleen de buurt en
bekende heer en mevrouw Meester be
de straat, maar het hele stadsbeeld be
heerden jarenlang dit filiaal. Nu is er de
heerst, onderwerpen we ook nog even
banketzaak en koffiebar gevestigd van
aan een korte beschouwing:
Schilder.
We komen nu aan het laatste huis in deze
serie dat bewoond werd door de fam. v/d
Wild, redacteurvandeprovinciaal Noord
hollandse Courant, toen kortweg het
Edammertje genoemd. Zoon van v/d
Wild Cos, de latere inspecteur van poli
tie in Rotterdam, en dochter Sien ver
huisden later naar de Voorhaven, don
kere kant in het huis met de hoge ramen
naast de ABN.
Na v/d Wild werd hier het kantoor van
de Rijksbelastingdienst gevestigd, waar-

Reeds van verre zien wij daar die toren
De toren die wij hebben lief
De schone klanken, kan je van verre
horen
Haar toverpracht schenkt ons weer
kracht
Als stille pracht uit 't grijs verleden
Staat hij daar stevig en massief
Als symbool uit een grijs verleden
Gij trouw vriend „ik heb je lief'
Lied uit de revue, gehouden in de Kees
van Edam (hal touwfabriek) bij het 40jarig bestaan van F. L. Jahn in 1920.
Door een onbekend auteur op de wijze
van „Vier woorden wil ik tot je zeggen".
De Speeltoren bekend van foto's en
schilderijen verspreid over de hele
wereld is een onderdeel van het stads
beeld en geliefd bij iedere rechtgeaarde
Edammer. Met het oudste carillon van
Nederland met nog vele van de oor
spronkelijke klokken van Peter van de
Geijn uit Mechelen. In 1922 stond de
toren in een geheel houten stelling voor
een restauratie. In 1972 is er als gevolg
van een beoordelingsfout bij de restau
ratie van de bijgebouwen welke diende
als versteviging van het torenlichaam,
welke door architect Reijnders bij sloop
van de bijbehorende kerk in 1882 waren

gemaakt. Als gevolg daarvan begon de
toren enigszins te hellen aan de noord
kant en men vreesde toen het ergste.
Maar door het nemen van rigoureuze
maatregelen na waarschuwingen door
oplettende burgers, werd het ergste, nl.
dat de toren zou kapseizen, voorkomen.
Dit zou niet minder als een ramp hebben
betekend. Nog juist op tijd is onheil
voorkomen, en staat ons mooie torentje
weer fier en ongebroken als een trouwe
wachter en als symbool van Edams
roemrijk verleden midden in de oude stad
als een niet weg te denken attribuut dat
voor nu en voor altijd bij Edam behoort.
v. 'V.vJt..

Enkhuizen

Dromedarisen Engelse toren (foto van de
origineletekeningvan CornelisPronk).

Zaterdag 4 oktober had de vereniging
„Oud Edam" een tocht georganiseerd
naar Enkhuizen. Met 2 bussen vertrok
ken ongeveer 90 personen 's morgens om
9 uur van een „verboden" Damplein.
Dat het kwaad zichzelf straft bleek later,
want de bestuurder van één der bussen
raakte z'n uitkijkspiegel kwijt. Het weer
kon er mee door, had iets beter gekund,
maar de stemming in de bussen was er
echter niet minder om.
De eerste stopplaats was Hoorn, alwaar
wij uit de bus overstapten in het aldaar
klaarstaande leuke stoomtrammetje naar
Medemblik. Voor veel van de reizigers
haalde dit trammetje oude herinneringen
op, vooral als er een stationnetje werd
gepasseerd of gestopt.
De koffie die gratis werd geserveerd viel
bij allen in de smaak. Er was 's morgens
nogal vroeg ontbeten dus een „bakkie
leut" ging er graag in.
Wat heel leuk was, was de conducteur
die met de tas over z'n schouder zijn
waar stond aan te prijzen. Kaartjes wer
den er niet verkocht, wel veel ansicht
kaarten en leuke boekjes over het ont
staan en onderhouden door de stichting
betreffend de tram(spoor)lijn.
Na ongeveer 45 minuten rijden kwam de
stoomtram in Medemblik aan, waar wij
werden opgewacht door leden van de
vereniging„Oud Medemblik". Na te zijn
voorgesteld werden wij verdeeld in 3
groepen en begon de rondleidingdoor het
al oude Medemblik. Een heel mooie
oude stad waar het best vertoeven is. Het
leuke was, dat er steegjes en straatjes
waren die ons deden denken aan de
Borstelsteeg en het steegje van juffr. Kat
bij ons in Edam.
Na de rondleiding gingen wij met de
bussen die van Hoorn naar Medemblik
waren gebracht op Enkhuizen aan. Het
doel van onze tocht.
In hotel „Het Wapen van Enkhuizen"
werd ons een broodmaaltijd voorgescho
teld waar iedereen U tegen zei. Iets
geweldigs. Toen pas bemerkte men, dat

de meeste reizigers „knap trek" hadden.
Het was een lust voor het oog hoe
iedereen zat te smullen.
Na de maaltijd werden de heren van de
zustervereniging „Oud Enkhuizen" aan
ons voorgesteld, waarna er wederom
groepen werden georganiseerd.
Jammer was het, dat de musea gesloten
waren. Daardoor werd 't begin van de
rondleiding in de open lucht doorge
bracht, waar wij veel oude gevels en
bezienswaardigheden konden aanschou
wen, tot wij aan het gebouw van de
Snouck van Loosenstichting kwamen.
Dit gebouw was adembenemend. Zoveel
pracht en praal wat oudheid en architec
tuur betrof. Een lust voor het oog. Jam
mer dat het gebouw op sommigeplaatsen
iets in verval was. Een van de heren
vertelde ons dat er vroeger een bepaald
percentage van kapitaal was vastgesteld
n.1. 2Vi%, wat tot op heden nog steeds
van kracht is. Zodoende werden de
financiën elk jaar minder door de hoge
kosten die nu werden gevraagd. Na be
zichtiging van het gebouw werd de rond
leiding voortgezet naar de kerken. Dit
gedeelte is mij onbekend.
Ongeveer kwart over zes kwamen wij
weer in Edam aan. Erg genoten en veel
gezien. Een dicht-bij-huis-tocht is toch
wel aan te bevelen.
Een medereiziger

Excursie

Gerritbij 't Vuuren Jan Besseling

In het bezit van Oud Edam zijn geluids
banden met gesproken herinneringen
van de Edam-kenner Arie Ton. De
redaktie van het periodiek zoekt vrijwil
ligers die bereid zijn deze banden uit te
tikken. Wie wil kan bellen met de
redaktie, per adres Sjaan Swalve, tel.
71174.

Adressenlijst
Bestuur
Oud Edam
BertCreemers, Lingerzijde30, tel. 72978;
Cees Hulskemper, P. Bossenstraat 8,
tel. Hoogwoud 02263-2222; Joop van
Overbeek, Voorhaven 172, tel. 71536;
JanBesseling, Voorhaven 110,tel.71405;
Cees Plas, Westervesting 20, 71497;
Huub Klompenhouwer, Grote Molensteeg 2, tel. 72817; Corrie BoschmaAarnoudse, Nieuwvaartje 15, tel. 7149 1;
Sjaan Swalve,Voorhaven 106,tel. 71 174;
Mevr. v. d. Harst, Bagijnenland 8, tel.
71348; Gerrit bij 't Vuur, Kleine Kerk
straat 18, tel. 71707.

Aanvulling op het onbekende gedeelte
van de medereiziger.
Het bezoek aan de Westerkerk. Een laat
gotisch 3-beukige hallenkerk, daterend
uit het midden van de 15e eeuw, een te
vergelijkentype kerk met de Grote Kerk
te Edam.
In deze kerk bevond zich een schitterend
uit het midden der 16e eeuw daterend
koorhek uitgevoerd in eikenhout met rijk
gesneden panelen. De Edammers lieten
de gelegenheid niet voorbijgaan om de
schitterende bibliotheekinventaris te be
zichtigen in de librije.

