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De Franse

Lezing over Edam
in de 15de eeuw.

school

Wie van de oudere Edammers kent niet
de Franse school, eertijds zo genoemd
als voorloper van het Mulo onderwijs,
gevestigd achter het ijzeren hek bij de
speeltoren. Dit schoolgebouw, dateren
de uit 1881, heeft jarenlang als school
voor het meer uitgebreid lager onderwijs
gediend. Daar waren achtereenvolgend
de heren Van Wijk, Van Geijn en Ver
meer hoofd der school. Van Wijk woon
de in het herenhuis op het Damplein,
waar nu de zaak van Cloosterman is
gevestigd. Vanuit dit huis werd hem
iedere dag om half elf een beker warme
melk gebracht, netjes op een presenteer
blaadje, doorde dienstbode. Meneer Van
Wijk speelde ook viool en na het melkbachanaal werd de viool ter hand geno
men en begeleidde meester ons bij enige
schone liederen, waarvan ik me er nog
een herinner, het Franse chanson 'Oh
comment bien chez nous'. Bij de reünie
van Oud Edam in de grote kerk in 1978
heb ik dit aangrijpend lied, alhoewel
minder sprankelend, gezongen met de
dochter van wijlen de onderwijzer Marie
Van Wijk. Bij de mobilisatie in 19141918 werd het gebouw gevorderd voor
militaire doeleinden. De genie was er in
gevestigd en de kleermakerij voor de
soldaten. Er was ook een afdeling voor
de distributiedienst waar men zijn bon
kaarten kon bekomen. De school werd
toen verplaatst naar de normaalschool
op het Damplein, nu gymnastieklokaal.
Ook Jo van der Groot, een bekende
Edammer, was lange tijd als onderwijzer
aan de school verbonden. Nadat de
school in 1920 weer in gebruik was
genomen, kwam de heer Van Geijn aan
het bewind. Later geassisteerd door de
heer Vermeer, de latere directeur. Heel
veel meisjes en jongens uit Edam en
naaste omgeving hebben op deze Mulo

Op 13 april 1981 zal drs J. Sparreboom
in de Doopsgezinde kerk op de Kaas
markt een lezing houden over het volgen
de onderwerp:
Enige sociaal-economische aspecten van
Edam in de 15de eeuw.
Op basis van een studie naar twee fiscale
bronnen (daterend uit circa 1460) zal
een uiteenzetting worden gegeven over
de in de 15de eeuw te Edam uitgeoefende
beroepen, over de bevolkingsgrootte en-groei, over hoe de burgers in die tijd
vanwege het stadsbestuur werden belast
en over de aard en waarde van het
vermogen dat zij bezaten. Dit alles zal
worden geplaatst tegen de achtergrond
van de algemene sociale en economische
ontwikkelingin Holland onder Philips de
Goede. Aanvang lezing 20.15 uur.
Op de foto van links naar rechts:
Wim Lag rand (met fiets): de drie meisjes, Gerda
Wilferink, Jannie Buitenhuis, Siska Huisink;
daarachter: Piet Sluisman, Jan Cobelens, Jaap
Kemper, Gerard Slegt, Ab Bekebrede en Thies
Beumer.

school hun verdere opleiding genoten.
De meesten zullen nog dankbaar terug
zien. Het oude gebouw dat al lang niet
meer voldeed aan de eisen van een
moderne school, kwam na de oorlog in
onbruik en werd vervangen door een
geheel nieuwe school in het klooster op
de plaats van de voormalige tekenschool.
De heer Vermeer was niet alleen door
zijn leiderschap aan de Muloschool een
bekend Edammer, maar ook door zijn
jarenlange stimulerende arbeid voor Oud
Edam. In dit verband mogen wij nog
herinneren aan de feesten 600 jaar stad
in 1957, waarvan hij een der begeesterde
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Tentoonstelling
van
werk van Nieuwenkamp
Van 16 mei tot en met 14 juni zal in de
Grote Kerk van Edam een tentoonstel
ling te zien zijn van werk van de Edamse
kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Het
betreft hier een tentoonstelling van het
ministerie van CRM, aangevuld met een
tentoonstelling van de vereniging Oud
Edam, die meer laat zien van het verblijf
van Nieuwenkamp in en diens invloed op
Edam.
Titel van de tentoonstelling is „Nieu
wenkamp thuis en op reis".
De tentoonstelling, die te zien is in het
koorgedeelte van de Grote Kerk, is gratis
toegankelijk. De kerk is voor bezoek
iedere dag van half twee tot half vijf.

Bomenplan
Grote Kerkstraat op de
lange baan

Den moolenaer sal wel op
sijne moolen passen
(2)
De molenaar was in vroeger tijden een
nijvere baas. Zijn gezin zal veel van de
instructies van de molen gekend hebben,
want als een man als Pieter Pieterse in de
polder aan het werk was, moest er toch
iemand thuis zijn om de molen te bedie
nen. Pieter Pieterse was in 1770 al
molenaar. Eenjaarwedde van 80 gulden,
waarvoor hij verantwoordelijk was voor
alles op en rond de Zuidpoldermolen.
1770 was ook een jaar dat er veel werk
aan de molen was. De waterloop moest
vernieuwd worden, heklatten werden
gemaakt en ingestoken en er werd druk
gemetseld. Vijfjaar later moest het Pol
derbestuur bijvoorbeeld 51 gulden, 13
stuivers en vier penningen betalen aan
Thijs Vlaming voor de levering van
nieuwe 'seijlen'. Een rekening van schil
der Kroon voor het inzetten van ruiten
kostte alleen al aan stopverf 18 stuivers.
Pieter Pieterse zelf had menig bijbaantje.
Dat moest wel want hij bleef in de loop
der jaren gebonden aan dat tractement
van 80 gulden. Het schouwen van de
krooshekken was zo'n schnabbeltje. Le
verde zes gulden per jaar op. Beter
betaald waren zijn klussen bij het polderwerk. 20 stuivers per werkdag zomers
en 18 stuivers in de winter. In 1776
verdiende hij er zo ƒ 207,90 bij.

De Zuidpoldermolen

De molenaar gold ook blijkbaar als een
elite-arbeider. Want de 20 stuivers per
dag was meer dan de 18 stuivers die een
polderjongen als Areijn Klaasse ver
diende.
Een stenen buitenglooiing aan de molen
werd door Pieterse gemaakt. Hij loste
435 lasten 'kaijsteen', 140 lasten 'puijn'
en ving er 1,50 per last voor. Een klus die
het respectabele bedrag van meer dan
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De Franse school
organisatoren was. Het idee van de toen
massale verkleed-partij was van hem.
De Franse school onder de toren is niet
meer. Een fraai plantsoentje herinnert
ons aan de plaats waar hij heeft gestaan,
maar de Coornhertschool van de inmid
dels gepensioneerde heer Vermeer, is
plaats in het Edams onderwijs gebeuren
nog meer dan waard.
Bij het uitbreken van de laatste oorlog
werd de school meteen weer gebruikt als
distributiekantoor. Eerst onder leiding
van de bekende Cor Schagen en later
door de eveneens bekende Wim Klep
per. Het gebouw waar bonkaarten wer
den uitgereikt aan winkeliers, bakkers en
andere neringdoenden maar ook aan de
bevolking, was in die tijd een centrum
van bedrijvigheid waar menige jonge
man, o.a. Albert Veerman de tegen
woordige wethouder, Jan Hetjes de
voormalige ambtenaar der burgelijke
stand die menig Edams jaartje in de echt
heeft verbonden, Charl Kroeze en nog
vele anderen, hun dagen niet in ledigheid

doorbrachten. Een niet prettige herinne
ring aan de tijd toen bonnen, en toewij
zingen een zeer belangrijke rol speelden
in het leven van alle dag, en waar het
oude schoolgebouw van vitaal belang
was. Zo zelfs dat op het laatst van de
oorlog de illegaliteit het in zijn belang
stelling betrok, de wacht overviel en de
hele voorraad bonkaarten meenam ten
behoeve van de onderduikers.
Tenslotte, en dat vinden we ook nog
vermeldingswaard, werd in de twintiger
jaren, en daaromtrent, ook op woensdag
en zaterdagmiddag landbouwles gege
ven aan hoofdzakelijkboerenzoons. Dat
gebeurde door de heer Blokker, onder
wijzer aan de openbare school in de
Purmerbuurt. Ook weten we dat de heer
Van Wijk avondles gaf in Frans, Duits en
Engels. Later werd ook in een der loka
len les gegeven in het kantklossen o.a.
door Marie de Jong, vrouw van Jaap bij 't
Vuur Sr. Een bewijs van het intensief
gebruik en het belang van dit gebouw
voor de gemeenschap.
Gerrit bij 't Vuur
Jan Besseling

800 gulden opleverde. Zijn gezin moet
de instructies voor de molen wel gekend
hebben, want als Pieterse van huis was
moest de molen toch bediend worden.
Het 'decken' van de molen was in 1771
een werkje voor rietdekker Jan Bruijn.
Het eerste jaar werd de voorkant 'gedeckt', in 1772 de achterkant.
De molen van de Zuidpolder vergde
zoals gezegd veel onderhoud. Het pol
derbestuur beleefde zorgelijke tijden.
Dure reparaties aan de vang, het kroonwiel en de heklatten. Timmerbaas Rijs
wijk had er met de zeven lieden die voor
hem werkten handen vol werk aan. Maar
het onderhoud was wel verklaarbaar. De
molen was immers al zo'n eeuw oud.
Op 1januari 1779 sloeg een zware storm
een desastreus gat in de Zuidpolderzeedijk. Met man en macht stonden mole
naar en helpers pal om de vloed te keren.
Een week lang dag en nacht zwoegen om
de dijk te dichten. Daarna kostte het nog
ruim een maand om verder herstel in
orde te maken. Al die tijd was Pieterse
paraat. Zijn beloning was opvallend: 41
gulden en 11 stuivers. Zijnde niets meer
dan het normale tarief van 18 stuivers
winterloon per dag.
Een jaar later verliet de molenaar het
aardse leven. Zijn weduwe kreeg zijn
laatste salaris, ƒ 63,35, zijnde het tegoed
over 9 1/2 maand arbeid.
Molenbaas Pieterse werd opgevolgd
door Jakob van Heusden. Hij onderte
kende de jaarwedde van tachtig gulden,
in twee halfjaarlijkse termijnen betaald
overigens met „Jakob van Heusden".
Voor hem was het dus even hard sappe
len met bijbaantjes voor de kost als zijn
voorganger.
Of de nieuwe molenaar Jakob van Heus
den zijn leven lang met die tachtig gulden
jaarwedde „verwend" bleef, daarover
een volgende aflevering.

Het bomenplan voor de Grote Kerk
straat, een plan ontwikkeld door de
werkgroep Handhaving Stadsbeeld, is
door het college van burgemeester en
wethouders op de lange baan gescho
ven. 'Er is simpel genoeg in het geheel
geen geld voor', aldus wethouder Klaas
Plat.
Ik zou het zelf overigens heel graag
gerealiseerd zien. De Grote Kerkstraat
is een mooie straat die met die linden
echt wel verfraaid zou worden. Binnen
het college was ook iedereen wel voor het
plan. Maar we hebben helaas de midde
len niet meer. Dat plan is begroot op
30.000 gulden en helaas zijn er zaken in
de gemeente die een grotere urgentie
hebben.'
'Ik zou het zelf overigens heel graag
gerealiseerd zien
Op uitnodiging van het gemeentebestuur
is op 16 oktober een hearing gehouden
waarvoor de bewoners van de Grote
Kerkstraat waren uitgenodigd. Voorts
waren uitgenodigd afgevaardigden van
de vereniging Oud Edam die vertegen
woordigd werd door J. Roskam en J. H.
A. van Overbeek.

Linden in de Grote Kerkstraat

Niet iedereen is gelukkig met het plan
zoals niet alleen bleek op de door de
gemeente gehouden hearing maar ook op
de gespreksavonden met de bewoners
vorig jaar.
Uit deze kontakten is wel gebleken dat er
goed rekening kan worden gehouden met
de wensen van de kleine groep tegen
standers.
Zo is de keuze aan de bewoners of zij al
dan niet een boom voor hun huis wensen,
voorts zullen geen bomen worden ge

plant in het eerste en het tweede smalle
gedeelte van de Grote Kerkstraat gere
kend vanaf het Damplein.
Na de uitvoerige discussie tussen bewo
ners, wethouder Plat en de afgevaar
digden van Oud Edam, waarin een ieder
de gelegenheid kreeg zijn mening naar
voren te brengen, bleek een grote meer
derheid positief te staan tegenover een
beperkt bomenplan, waarbij ieder in zijn
wensen, zoveel als mogelijk is, zal wor
den gerespecteerd.

andere haven opzoeken om de geleden
schade te herstellen. Volgt in 1838 het
bericht dat de „Edams Welvaren" in St.
Thomas is afgekeurd en verkocht.
Ook wordt melding gemaakt van het
brikschip „De Zeevaart" 99 last. 197
ton (Veritas) in 1847 gebouwd te Edam

ook weer bij Teengs en Telting en met
man en muis vergaan in 1891 bij Boergas.
Tot zover een greep uit het verleden van
de geschiedenis van de scheepsbouw in
Edam.
J.B.

Edams Welvaren
Van een lid van „Oud Edam" ontvingen
wij een uittreksel overgenomen uit het
boekje „Terschelling buitengaats" van
T. W. Dekker en C. Roggen, wat o.i. een
interessant beeld weergeeft van de
scheepvaartactiviteiten van Edam en
Edammers in de vorige eeuw.
Van de kof „Edams Welvaren", een
opgetuigdebrik van 190 ton, werd de kiel
gelegd op de werf „de goede verwach
ting" te Edam op 21 november 1825. De
tewaterlating was op 27 april 1827. In
1832 werd het schip geheel vertimmerd
en opnieuw gekoperd. De „Edams Wel
varen" was eigendom van de rederij
Vereul te Amsterdam. Van 1827-1835
was Klaas Spiegelberg en van 18351837 Jacob Meyer kapitein. Op 13
februari 1838 vinden we een bericht uit
St. Eustatius d.d. 9 dec. 1837: Kapitein
J. Meyer voerend „Edams Welvaren"
van Suriname naar Amsterdam meldt
dat hij 13 October uit Coppename ver
trokken zijnde den 25 November een
zware storm heeft doorstaan, waardoor
het schip lek geworden was en schade
bekomen had, waardoor genoodzaakt St.
Eustatius binnen te lopen, aldaar niet
kunnende repareren zou de kapitein een

Edamse anekdotes (1)

Aanvulling op de
stadswandeling van
Besseling en Bij 't Vuur
De verbale wandeling door Edam van de
heren Gerrit Bij 't Vuur en Jan Besseling
in de voorafgaande periodieken hebben
veel reacties teweeg gebracht. Het duo
heeftop die voorgaande afleveringennog
wel enkele korte aanvullingen en een
enkele correctie.
Zo is door een technische storing een
familie vergeten, die zeker niet onge
noemd mocht blijven. De familie van
Comelis Roskam, een schilder en begra
fenisondernemer en ook mede-oprichter
van de vrijwillige brandweer. Zij be
woonden het huis gelegen tussen dat van
de familie Smit-Teengs en Klomp, later
Evert Koom. Naast het huis was een
werkplaats.
Mevrouw Roskam-Schut toonde altijd
een warme belangstelling voor het werk
van Oud Edam. Zij was ons oudste lid in
jaren en is 17 mei van het vorig jaar
overleden op 96-jarige leeftijd.
Comelis Roskam was dus ook begrafe
nisondernemer. Het begraven werd in
die tijd meestal verzorgd door vrijwilli
gers, verenigd in begrafenisverenigingen
die per buurt of wijk de doden naar hun
laatste rustplaats droegen. Het was een
werk van barmhartigheid.
Edam telde toen vijf van dit soort vere
nigingen. Het waren „Helpt Elkander",
„Draagt elkanders lasten" De laatste
eer', de dragersvereniging' Het Oorgat '
en ' De Vriendschap
Deze laatste
bestaat nog en viert dit jaar het 115-jarig
bestaan.

Edamse archieven in
Streekarchief Waterland

In het Streekarchief Waterland zijn sinds
kort ook archiefbescheiden van de ge
meente Edam - Volendam, afkomstig
van het rijksarchief in Haarlem, onder
gebracht.
Het gaat hier om bescheiden als doop
trouw- en begraafboeken van voor 1811,
de oud-rechterlijke- en weeskamerar
chieven, notariële archieven (1812 1895), gaardersarchieven en de registers
van eigendomsovergang.
Tot 1 juni is de studiezaal van het
Streekarchief Waterland, gevestigd in
het Waterlandhuis, Waterlandlaan 63 in
Purmerend, voor het publiek open op
maandagavond van zeven uur tot half
tien.

De berichtgeving in de stad Edam ge
schiedde vroeger door middel van een
omroeper. Hoorde je het geluid van een
koperen bekken dan sneldeje naar buiten
om niets van het belangrijke nieuws te
missen. In de oorlog was één van die
belangrijke nieuwtjes: vrijbankvlees on
der de toren. Uren van te voren vormden
zich dan een lange rij wachtenden in de
Kleine Kerkstraat. Soms verscheen een
plaatselijke agent om de orde onder de
wachtenden te handhaven. Om de moed
er een beetje in te houden vlogen opmer
kingen en grappen door de rijen. En ik
hoor een mevrouw, een echte Amster
damse van origine, nog roepen: „Ach
agentje, geef me effe je pet, ik mot zo
nodig pissen".

Oproep historische
anekdotes uit Edam

De speeltoren in stelling anno 1922

In de derde aflevering een foto van een
man bij een paard. C. Mooy was de mans
naam. Ook in de beschrijving wordt hij
Keessie Mooy genoemd. Maar laten we
buurman op zijn zondags noemen. Dat
wordt dus Mooyen. Dat is de naam die
hem toekomt.

Zo af en toe komen ze ter sprake, die
bonte vertellingen uit het Edam van
vroeger. Grappen die uitgehaald zijn,
humoristische voorvallen. Er zijn er, die
onsterfelijk zouden moeten worden.
De redaktie van het periodiek is op zoek
naar die verhalen. Wie er van dergelijke
typische Edamse anekdotes kent kan ze
opsturen naar Sjaan Swalve, Voorhaven
106. Iedere aflevering van het periodiek
zal dan een keus gemaakt worden uit de
beste van die anekdotes.

In memoriam
Klaas Lenstra
Op 9 februarij.1. vertegenwoordig
den wij de Vereniging Oud-Edam
op Westgaarde, waar de crematie
plaats vond van Klaas Gatse Len
stra.
Prof. dr E. K. Grootes van de
gemeentelijke universiteit van
Amsterdam sprak daar over deze
bijzondere man, zijn gaven en lief
de voor zijn werk en zijn gebonden
heid met de stad Edam.
Klaas Lenstra was hier vele jaren
woonachtig,was langetijd bestuurs
lid van onze vereniging, later ook
voorzitter. Ook na zijn vertrek uit
Edam bleef zijn belangstelling le
vendig voor onze stad.
In de aula van Westgaarde keken
vele jonge en oudere mensen naar

het langzaam wegglijden van de
met bloemen bedekte kist, onder
het spelen van ontroerende muziek.
Dan trekt veel aan ons voorbij: het
heengaan van Louis Graffner, Berthie van der Grift, Arian Ton en nu
Klaas Lenstra. Hij overleed na een
langdurige ziekte op 56-jarige leef
tijd.
Zij hadden allen veel aandacht en
belangstelling voor Edam, waar de
oude monumenten de eeuwen trot
seren, terwijl een mensenleven zo
kort is. Hoe goed dat we ze allen
hebben leren kennen. Daar willen
wij hierbij toch even stilstaan.
Namens het bestuur van de Ver
eniging Oud-Edam,
Mevrouw Henriëtte van der Harst

