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M AH ERMANNhDl RECTOR

Klein Westerbuiten

Waar nu mevrouw Roele woont, was de
bekende meelmolen van Banning later
Igesz vanwaar de gemalen granen met
paard en kar naar de wijde omtrek wer
den vervoerd.
Verder stonden hier toen geen huizen.
Alleen op het dwarspadje aan de ring-
sloot de loodsen van de Purmer en het
huis van de familie Groot, opzichter van
het Waterschap „de Purmer". Een van
de eerste huizen was dat van mijnheer
Hermann, bekend hoofd van de Gem.
Tekenschool, dat in 1915 gebouwd
werd.
In 1916 stond hier alles onder water, dit
door de Watersnood die in en om het
stadje heel wat teweeg heeft gebracht.
Jan Plas woont hier nu in een nieuwge
bouwd huis.
Wij zouden bij de beschrijving van het
Klein Westerbuiten tekort schieten, als
wij onvermeld lieten dat even verderop
de woning stond van wijlen Leendert
Spaander, een legendarisch figuur, die
zijn sporen zowel in Volendam als in
Edam heeft nagelaten. Wereldbekend
werd zijn hotel in Volendam, door hem
gesticht. Zijn liefde voor Edam in het
algemeen, maar vooral voor de Grote
Kerk, is bij velen wel bekend. Bij het
herstel en de restauratie van vooral de
glazen heeft hij een daadwerkelijk aan
deel gehad. Een waardig burger van onze
hele gemeente.
In zijn woning op het Klein Westerbuiten
is deze waarlijk grote man op bijna 100-
jarige leeftijd gestorven op 5 juli 1955.
Dit huis werd in 1917 gebouwd.
Naast de heer Spaander was de woon
stede van de familie J. Sloten. Prachtige
interessante mensen, die jaren in Atjeh
hebben gewoond. Bij zeer bijzondere
gelegenheden liep de heer Sloten nog in
uniform van het Indische leger door de
stad.

De bekende hoofdonderwijzer Hibma
woonde hiernaast; bij veel van zijn oud
leerlingen bekend als een bijzonder goed
onderwijzer. Hij stierf op zeer hoge leef

tijd in de „Tien Gemeenten" een rust
huis in Purmerend.
Op de hoek van het laantje had Reindert
Worp zijn metsel- en aannemersbedrijf.
De heer Worp was jaren voorzitter van
het Kon. Edams Fanfarecorps. Het -
vierde in die tijd het toppunt van zijn
bestaan.

Aan de andere kant van het laantje werd
in 1920 het huis voor Dirk Teengs
gebouwd. Later jaren Pastorie van de
Doopsgezinde gemeente.
Bekende leraren in Edam waren: Da.
Leistra, Ds. Beekhuis en Ds. Hofman.
Op de hoek waar nu de garage van Jan
Frikkee staat, stonden vroeger de hout-
loodsen van A.N.T. Teengs en 3 huisjes
onder 1 dak. Gaan we het padje af langs
de Versteeghstichting die oorspronkelijk
bestemd was voor het verplegen van pa
tiënten uit Edam of Volendam. Later

De houtzaagmolen van Teengs



De Burgemeester Versteeghstichting, bewoond door burgemeester Kolfschoten in begin 1920.

werd dit het woonhuis van Th.P.M.
Kolfschoten. Deze was burgemeester in
Edam.
In de oorlog werd dit huis ook als distri
butie-kantoor gebruikt. Dit was de oor
log '14-' 18.
De Versteeghstichting werd gesloopt en
op deze plaats werd het huis van burge
meester van Baar gebouwd. De Duitsers
staken dit in de oorlog '40-'45 in brand.
Na de oorlog is het pand herbouwd en is
toen achtereenvolgens de woning ge
weest van: Burgemeester van Baar, Bur
gemeester Boelens, Burgemeester Kok,
afd. financiën van de Gemeente Edam-
Volendam en daarna werd het weer
omgebouwd tot burgemeesterswoning
voor de heer Pouw. Vermeldenswaard is
nog het prachtige „Dianabeeld" wat
vroeger ten tijde dat notaris Kramer hier
woonde door zijn vrouw aan een hande
laar verkocht werd. Dit beeld staat nu in
de tuin van het Rijksmuseum. Deze
verhandeling is echter voor onze tijd

De remise tijdens de watersnood van 1916.

gebeurd. Na burgemeester van Baar was
het burgemeester Boelens die hier enkele
jaren gewoond heeft.

Wij van „Oud
Edam" herdenken deze magistraat als
iemand die de historische betekenis van
ons stadje onderkende en niets naliet om
alles wat hiermee te maken had „te vuur
en te zwaard" te verdedigen. Tot op de
dag van vandaag missen wij de bezieling
die van deze burgemeester uitging en wij
zijn dan ook trots dat hij nog steeds als lid
van „Oud Edam" staat ingeschreven.

Over het ophaalbruggetje komen we op
de Molenwerf met de prachtige hout
zaagmolen van de firma Teengs. Deze
molen hebben wij ouderen nog volop in
bedrijf gekend, in de tijd dat alles nog op
een meer kleinschalige manier in zijn
werk ging. Het hout werd hiet verwerkt
van boom tot deel. Plank en balk werden
op grote houtwagens, getrokken door
twee stoere paarden, naar de afnemers in

De heer H. Spaander op zijn 90 ste verjaardag

de omtrek gebracht.
De molenbaas was Klaas Dekker, de
latere eigenaar van de molen van Teengs
in Monnickendam. Helaas is deze zo
geheel bij het landschap passende molen
aan de Purmer Ee door brand verwoest
en niet meer opgebouwd.
Werfbaas was Dirk Man, die ondanks
zijn handicap (hij had maar een arm) met
bewonderenswaardige handigheid zijn
mannetje stond bij o.a. het laden van de
houtvrachten.

Ook de bekende Jaap van Dijk, de
koetsier op de wagens en verzorger der
paarden, behoorde, evenals Kees Oort
(de matroos zonder ingewanden) en de
grootvader van Gerrit de Graaf tot de
inventaris van de molenwerf der firma
Teengs. De laatste eigenaar was Dirk
Teengs, een bekende cellist van „Apol-
lo". Na beëindiging van de houthandel
en de sloop van de reusachtige molen en
het verdwijnen van loodsen en opstallen,

Gezicht op het Klein Westerbuiten, vanaf het Groot Westerbuiten, met de houtloodsen van Teengs.

is van de molenwerf niets anders overge
bleven dan de naam.
Waar eertijds het machtig silhouet van
de houtzaagmolen met zijn maaiende
wieken het beeld van Edam bepaalde, is
nu een woonwijk verrezen, waarin een
aantal landhuizen de bewoners slechts
kunnen gissen wat eertijds op deze plaats
voor arbeid is verricht en wat deze plaats
betekende voor verschillende mensen in
Edam die hier hun brood moeten ver
dienen.
Van het Klein Westerbuiten dus ver
dwenen:
2 MOLENS EN
de VERSTEEGHSTICHTING

In het oude kantoorgebouwtje woonde
aannemer P. Wiers en verder op de werf
in enkele woonwagens diverse andere
bewoners als Peter Rovers, een kunst
schilder, Piet Grootendorst, Jan La-
schuit, Arie van Rees en T. Laschuit. Op
zeer gemoedelijke manier woonden de
mensen hier met elkander en noemden de
buurt humoristisch Mont Martre.

Jan Besseling en Gerrit bij 't Vuur

Molen bij Edam
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De meelmolen van Banning

Herinneringen aan de rode haan

'Om er voor te zorgen dat men zo snel
mogelijk ter plekke was bij een brand,
hing er aan de spuit een vijftal labeltjes
van hout. De eersten die zo'n labeltje
bemachtigden kregen dan in ruil daar
voor een kwartje. En dat was een heel
bedrag. Het was om je rot te lachen, dat
gedrang om in de toren te komen voor dat
kwartje'.

Fried Ton was 75 jaar toen hij in ge
sprekken met het toenmalige bestuurslid
van de Vereniging Oud Edam Wil Bijls-
ma, herinneringen ophaalde aan de
brandweer van Edam in vroeger jaren.
Jeugdherinneringen voor een deel. Ton's
vader was vaandeldrager en drager van
de grote brandlantaam naast de burge
meester. Die gesprekken zijn destijds op
de band opgenomen. De banden zijn uit
het archief gehaald en uitgewerkt tot het
volgende verslag. Gesprekken waarin
overigens ook Gerrit bij 't Vuur een
aandeel had.

Het zijn de beginjaren van de twintigste
eeuw. Lid zijn van de brandweer was
zoiets als het vervullen van een dienst
plicht.

'Het korps bestond uit pompers, spuit
gasten en kringsluiters. Dit waren de
mannen die met prachtig geschilderde
stokken, met de functie erop, de nieuws
gierigen op een afstand hielden. En er
waren de commandanten. De pompers
(per spuit waren er tweemaal vier nodig
om de spuit te bedienen) werden om het
kwartier afgelost. Ze waren dan ook
ingedeeld bij het eerste, tweede, derde of

vierde kwartier. Dat werd steeds afge
roepen".
„Heel Edam werd bij een brand uit bed
getrommeld. Eerst door de noodklok die
toen nog in de Speeltoren hing, maar die
na de restauratie verdwenen is. En dan
waren er de dertig bakkers van Edam, die
ieder een wijk hadden om de mensen te
porren als er brand was. Ja, bakkers,
want die waren toch al op vanwege hun

beroep".
„Hoewel de brand - als het een uitslaan
de brand was - zelf ook wel voor verlich
ting zorgde, was het toch nodig om met
flambouwen en fakkels het blussen bij te
lichten".

„Drie spuiten was Edam in die dagen
rijk. Een rode, een witte en een blauwe.
Een stond onder de Speeltoren, een
stond waar het politiebureau in de Hoog
straat was, en een, de blauwe, stond in
het brandspuithuisje naast het Joden
kerkhof. Iedere spuit had zijn eigen be
manning, Niet dat ze nu ook uniformen
droegen, want zonder uniform bluste het
ook wel".
„Blussen en een borreltje waren twee
zaken die in Edam goed samenvielen. Zo
snel als ze bij de spuit waren, zo snel
waren ze ook in de dichtsbijzijnde kroeg
om drank te halen. En tijd om het in
glaasjes te laten schenken was er niet,
dus dat werd gehaald in een kannetje".
„Het was eigenlijk een onhoudbare toe
stand, want het gebeurde allemaal op
eigen houtje. Ze waren toen al niet meer
zo bang als ze vroeger waren en ze
stoorden zich niet zo gauw aan iemand.

Het is nog een keer gebeurd dat zelfs de
burgemeester natgespoten werd. Dat
was burgemeester Kolfschoten. Het liep
toen zo'n beetje op z'n end. De mensen
hadden er geen trek meer in. Er was geen
orde meer te bewaren. Iedereen werd
gewoon voor die burgerplicht ingeschre
ven. Of je moest een geldige reden heb
ben. Nu ja, iedereen, vrouwen natuurlijk
niet".
„Het melden van de brand was een zaak
van lopen naar het wachthuisje op de
Dam. Toen had de politie daar iedere
avond nog een nachtwacht. En de af
stand van de brand tot de plaats waar
water gepompt kon worden was ook
nooit te groot. De slangen werden dan in
het bijgebouw van de Speeltoren te dro
gen gehangen. Daar was het een goede
hoogte voor. 's Winters was het Jacobus
Roskam, de vader van David en Klaas,
die de bijten in het ijs hakte. Die brand-
bijten moesten altijd opengehouden
worden".
Veel voorzorg en manschappen. Maar
het aantal branden per jaar was - gelukkig
- niet zo groot. De bakkerij van Heitman,
waar nu Stapel is. Gerrit Bij 't Vuur: „De
luiken waren dicht en in die luiken zaten
van die hartjes. Mijn moeder zei: „Goh,
wat is het licht buiten. Maar het was de
brand".
Een geweldige brand was de brand in de
Graaf Willemstraat. Daar stond een
grote garage met auto's van Regter.
Twee keer is er brand geweest in het
pand van Siegers en het café de Speelto
ren, het café van Jan Veen. Het pand van
Dirk Loots.
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Vereniging Oud Edam

penningmeester Ver. Oud Edam

Verenigingshuis:

Graaf Willemstraat 8

1135 WP Edam

Edam, 16 april 1982.

Aan de leden van de vereniging Oud Edam.

Op 10 mei 1982 om 20.00 uur wordt de voorjaars algemene leden
vergadering gehouden in de Doopsgezinde Vermaning aan de Kaasmarkt
te Edam.
Uw aanwezigheid op deze vergadering wordt door het bestuur op prijs
gesteld.
Op deze avond zal na het behandelen van de onderstaande agenda een
lezing worden gehouden door de Heer Gait L.Berk. Gait L.Berk komt uit
Kampen en is schrijver en filmer. Bekende boeken zijn: "De Bertha",
"Zij leefden van water" en "Ons bomenland". Hij beschikt over vrij
uniek filmmateriaal over de voormalige Zuiderzee, de visserij daarop
en voorziet dat geheel op zijn bekende, eigen wijze van kommentaar.

AGENDA.

1. Welkom en opening door de voorzitter.
2. Behandeling en vastlegging van het verslag van de vergadering van

26 oktober 1981.
3- Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Behandeling van het jaarverslag.
5. Behandeling van het financiële verslag alsmede verslag van de

kaskommissie, benoeming nieuwe kaskommissie.
6. Het vaststellen van de begroting voor 1982.
7. Verslag van de werkgroepen en verdere mededelingen van de bestuurs

tafel.
8. Uitreiking van het Gele Steentje, hetgeen ingesteld is voor die

persoon of instelling, die voor het behoud van het stedeschoon een
bijzondere verdienste heeft verricht.

9- Wat verder ter tafel komt.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Mede gezien het programma na de algemene vergadering vertrouwt het
ote opkomst,

st namens het bestuur

bestuur op een

Inmiddels verty

de secretaris

Joh.van Overtee

Postgiro 1356818 t.n.v.



vereniging oud edam brief d.d.:

BALANS PER 1 JANUARI 1982

Kas
Postgiro
Perceel Gr .Willemstr.8
Roerend goed Gr.Willemstr
Waardepapieren
Bondsspaarbank

ƒ•
ff

76,52
1.175,64

1
1

4.000,—
25.996,32

Nog te betalen onkosten
Vermogen ƒ.28.317,14
Voordeel'81" 1.548,67

ƒ.31.250,48

bladnummer:

ƒ. 1.384,67

" 29.865,81

ƒ.31.250,48

VERLIES-EN WINSTREKENING OVER 1981.

Contributie
Subsidie Gem .Edam-V'dam
Giften
Rente
Huren
Excursie
Verkoop boekjes enz.

ƒ•
ff

9.027,56
400,--
315,—

» 2.006,51
" 1.800,—
" 2.145,—
" 2.242,--

ƒ.17.936,07

Porti
Drukwerken
Kosten tentoonst.,excursie
Diverse uitgaven w.o.
exploitatie woning
Voordelig saldo

ƒ.574,14
ft 9.943,55
ff 2.379,69
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ff 1.548,67

ƒ. 17.936,07

BEGROTING VOOR HET JAAR 1982

Ontvangsten: Uitgaven:

Contributie ƒ .9.000,— Porti
Subsidie Gem.Edam-V'dam ff 400,— Drukwerken
Rente ft 2.000,— Div.uitgaven w.o
Huren ft 1 .800,— woning
Verkoop boekjes enz. ft 1.000,-- Beschikbaar voor

ƒ•
ff
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schilderen
f

tentoon-
subsidies 1

700,—
.000,--

.000,—

.500,—

ƒ. 14.200,— ƒ . 14.200,—

vereniging oud edam brief d.d.: bladnummer:

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING 26 NOVEMBER 1981 IN DE DOOPSGEZINDE KERK.

1. Opening door de voorzitter met een woord van welkom voor de aanwezigen. Hij deelde
mee dat de Heer C.Plas verhinderd was.

2. Notulering vergadering van 18 mei:
de Heer D.Roskam merkte op dat hij ook het ontbreken van bomen langs het Volendammer-
pad had genoemd. Dat zou goedkoop kunnen worden opgelost door takken te planten.
De voorzitter antwoordde dat deze opmerkingen zouden worden doorgespeeld via de
werkgroep "Handhaving Stadsbeeld" naar de gemeente. —

3. Ingekomen stukken: Er was veel binnengekomen, maar ook al veel door het bestuur
afgehandeld. De voorzitter deelde mee dat tijdens het bezoek aan het Streekarchief
een stuk over het Zeerecht van Edam was verkregen.
Verder was er ƒ.350,— gestort door de Stichting Nieuwenkamp wegens onze aktiviteiten
om het schip "de Zwerver" naar Edam te krijgen. De voorzitter herdacht in een kort
woord Mw.Hulskemper-Roskam.

4. Bestuursverkiezing: Er waren geen tegenkandidaten binnengekomen, waardoor Mevrouw
Ada van Poelgeest-Eeltink en de Heer C.Schaatsbergen bij akklamatie in het bestuur
konden plaatsnemen. De voorzitter bedankte voor het in hen gestelde vertrouwen.

5. Werkgroepen. R.0.: deze groep is uitgebreid ingegaan op het bestemmingsplan beschermd
stadsgezicht. Wij wachten een uitnodiging van de gemeente af.
Periodiek: hier gaat het niet zo goed, het wordt wat veel, aanvulling is noodzakelijk.
Men zou eens om zich heen moeten kijken naar geschikte kandidaten.
Handhaving Stadsbeeld: heeft zich druk beziggehouden met inventarisatie van de bomen
en het al eerder genoemde bestemmingsplan.

6. Rondvraag, de Heer D.Roskam: in de bomenrij langs de Baandervesting zit een gat waar
de schuilkelder heeft gestaan. Zit die betonplaat er nog of kan er worden aangeplant?
Er moet wat gedaan worden aan de gele steentjes in de stoep van het weeshuis.
Antwoord van de voorzitter luidde: Oud-Edam is alert en moet alert blijven n.a.v.deze
aangelegenheden. Voor de gemeente geldt dat hier geen onmacht is maar onwil! "We
moeten eigenlijk akties ondernemen!" Tevens zei hij dat de gemeente wat aan onderhoud
moet doen. Waarvan men zegt dat het de aandacht heeft, maar men doet er niets aan.
Vervolgens las onze secr. een brief voor n.a.v. het uitbochten van de Matthijs Tinx-
gracht. De Heer G.bij 't Vuur deelde mee dat ter kompensatie hiervan de boenwallen
aan de overkant weer zouden terugkomen. Het lid van de monumentencommissie de Heer
C.Schaatsbergen deelde mee dat er een brief zou moeten worden gestuurd aan de Rijks
dienst van de Monumentenzorg en hierin te wijzen op de zorgwekkende toestand van het
stadhuis. De Heer Surie merkte op dat er t;en inventarisatie gemaakt zou moeten worden
van verwaarloosde openbare panden. De Heer J.Besseling verklaarde dat het op de weg
van onze vereniging ligt om de raadsleden uit de kom Edam aan tafel te krijgen en hen
dan duidelijk te maken wat er aan schort. De voorzitter antwoordde hierop dat 5 politici
geen meerderheid in de raad vertegenwoordigen, maar dat wethouder van Dijk wél gevoelig
is voor deze zaken. Een vraag van de Heer J.de Vries waarom de raadsleden er niet waren
pareerde de voorz. met de opmerking dat dit punt niet was geagendeerd, maar dat we hen
in het vervolg persoonlijk zullen uitnodigen voor de e.v.ledenvergadering.
De Heer Besseling wees verder op de omissie dat een schenking van ƒ.100,— door de
Heer T.Kolfschoten niet was vermeld, evenmin als "onze" belofte ƒ.500,— te schenken
voor de restauratie van de Luthérse Kerk. Naar aanleiding hiervan deelde de voorz.
nog mee dat de Heer Bloemsma ƒ.100,— had geschonken voor het vele werk door de Ver.
gedaan n.a.v. het ontwerp bestemmingsplan.

Z . O . z.



De Heer G.bij 't Vuur zei dat er twee etsen van Nieuwenkamp uit de nalatenschap
van de Heer M.van Dijk waren bestemd voor Oud Edam.
De Heer Surie vroeg of er nog een vervolg zou komen op het ark-verhaal, waarop
de voorzitter antwoordde dat hij dat niet uitsloo't.

Hierna sloot de voorzitter de huishoudelijke zaken af en na de pauze werden we
vergast op dia's met deskundige toelichting betreffende het werk van Stadsherstel.
De Heer Jaap van de Veen was onze gids door deze monumenten-hoofdstad. Een uitstekend
voorbeeld van stadsherstel door partikulieren voor ons Edammers. Gelukkig daalt de
rente. Wij hebben in Edam niet zoveel monumenten maar naar verhouding is bij ons
net zoveel "Stadsherstel" nodig als in Amsterdam
De voorzitter dankte de spreker namens alle aanwezigen en sloot hiermee de
bijeenkomst.
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in enkele woonwagens diverse andere
bewoners als Peter Rovers, een kunst
schilder, Piet Grootendorst, Jan La-
schuit, Arie van Rees en T. Laschuit. Op
zeer gemoedelijke manier woonden de
mensen hier met elkander en noemden de
buurt humoristisch Mont Martre.

Jan Besseling en Gerrit bij 't Vuur
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Herinneringen aan de rode haan

'Om er voor te zorgen dat men zo snel
mogelijk ter plekke was bij een brand,
hing er aan de spuit een vijftal labeltjes
van hout. De eersten die zo'n labeltje
bemachtigden kregen dan in ruil daar
voor een kwartje. En dat was een heel
bedrag. Het was om je rot te lachen, dat
gedrang om in de toren te komen voor dat
kwartje'.

Fried Ton was 75 jaar toen hij in ge
sprekken met het toenmalige bestuurslid
van de Vereniging Oud Edam Wil Bijls-
ma, herinneringen ophaalde aan de
brandweer van Edam in vroeger jaren.
Jeugdherinneringen voor een deel. Ton's
vader was vaandeldrager en drager van
de grote brandlantaam naast de burge
meester. Die gesprekken zijn destijds op
de band opgenomen. De banden zijn uit
het archief gehaald en uitgewerkt tot het
volgende verslag. Gesprekken waarin
overigens ook Gerrit bij 't Vuur een
aandeel had.

Het zijn de beginjaren van de twintigste
eeuw. Lid zijn van de brandweer was
zoiets als het vervullen van een dienst
plicht.

'Het korps bestond uit pompers, spuit
gasten en kringsluiters. Dit waren de
mannen die met prachtig geschilderde
stokken, met de functie erop, de nieuws
gierigen op een afstand hielden. En er
waren de commandanten. De pompers
(per spuit waren er tweemaal vier nodig
om de spuit te bedienen) werden om het
kwartier afgelost. Ze waren dan ook
ingedeeld bij het eerste, tweede, derde of

vierde kwartier. Dat werd steeds afge
roepen".
„Heel Edam werd bij een brand uit bed
getrommeld. Eerst door de noodklok die
toen nog in de Speeltoren hing, maar die
na de restauratie verdwenen is. En dan
waren er de dertig bakkers van Edam, die
ieder een wijk hadden om de mensen te
porren als er brand was. Ja, bakkers,
want die waren toch al op vanwege hun

beroep".
„Hoewel de brand - als het een uitslaan
de brand was - zelf ook wel voor verlich
ting zorgde, was het toch nodig om met
flambouwen en fakkels het blussen bij te
lichten".

„Drie spuiten was Edam in die dagen
rijk. Een rode, een witte en een blauwe.
Een stond onder de Speeltoren, een
stond waar het politiebureau in de Hoog
straat was, en een, de blauwe, stond in
het brandspuithuisje naast het Joden
kerkhof. Iedere spuit had zijn eigen be
manning, Niet dat ze nu ook uniformen
droegen, want zonder uniform bluste het
ook wel".
„Blussen en een borreltje waren twee
zaken die in Edam goed samenvielen. Zo
snel als ze bij de spuit waren, zo snel
waren ze ook in de dichtsbijzijnde kroeg
om drank te halen. En tijd om het in
glaasjes te laten schenken was er niet,
dus dat werd gehaald in een kannetje".
„Het was eigenlijk een onhoudbare toe
stand, want het gebeurde allemaal op
eigen houtje. Ze waren toen al niet meer
zo bang als ze vroeger waren en ze
stoorden zich niet zo gauw aan iemand.

Het is nog een keer gebeurd dat zelfs de
burgemeester natgespoten werd. Dat
was burgemeester Kolfschoten. Het liep
toen zo'n beetje op z'n end. De mensen
hadden er geen trek meer in. Er was geen
orde meer te bewaren. Iedereen werd
gewoon voor die burgerplicht ingeschre
ven. Of je moest een geldige reden heb
ben. Nu ja, iedereen, vrouwen natuurlijk
niet".
„Het melden van de brand was een zaak
van lopen naar het wachthuisje op de
Dam. Toen had de politie daar iedere
avond nog een nachtwacht. En de af
stand van de brand tot de plaats waar
water gepompt kon worden was ook
nooit te groot. De slangen werden dan in
het bijgebouw van de Speeltoren te dro
gen gehangen. Daar was het een goede
hoogte voor. 's Winters was het Jacobus
Roskam, de vader van David en Klaas,
die de bijten in het ijs hakte. Die brand-
bijten moesten altijd opengehouden
worden".
Veel voorzorg en manschappen. Maar
het aantal branden per jaar was - gelukkig
- niet zo groot. De bakkerij van Heitman,
waar nu Stapel is. Gerrit Bij 't Vuur: „De
luiken waren dicht en in die luiken zaten
van die hartjes. Mijn moeder zei: „Goh,
wat is het licht buiten. Maar het was de
brand".
Een geweldige brand was de brand in de
Graaf Willemstraat. Daar stond een
grote garage met auto's van Regter.
Twee keer is er brand geweest in het
pand van Siegers en het café de Speelto
ren, het café van Jan Veen. Het pand van
Dirk Loots.



Opvallend was dat de spuit van de Speel-
toren het meest gebruikt moest worden.
Misschien ligt de verklaring in het feit dat
hier de woningen het dichtst op elkaar
stonden. Van branden op de Nieuwe
Haven weten beiden weinig. Uitgezon
derd de brand van Jelluma. een bakkerij,
en de brand van Buiten op het Groen
land. Achter de Willemshoeve is in 1916
een ferme fik in een kapberg geweest, de
„brand van hout".
Al die branden zonken natuurlijk in het
niet bij de branden op 't Marken, die de
hele touwfabriek in de as legde. Daar
voor was er al in 1925 een hele lange
loods, zo'n lijnbaan, in vlammen opge
gaan. Die laatste grote brand was in
1934.
Inmiddels was de brandweer wel in het
trotse bezit van twee motorspuiten. Die

Librye evenementen in
de Grote Kerk

Evenals vorig jaar worden er in het begin
van het seizoen een paar konserten geor
ganiseerd in de librye van de Grote Kerk.
Naast een konsert wordt er ook een
lezing gehouden door glazenier Bogtman
uit Haarlem over gebrandschilderd glas.
De kommissie kerkgebruik, die door de
kerkvoogdij bij de heropening van de
Grote Kerk in het leven is geroepen,
draagt de zorg voor de organisatie van
deze evenementen.
Op deze wijze wordt er getracht de Grote
Kerk met zijn unieke bijruimten voor het
publiek open te stellen.

Hier volgt de agenda:

zaterdag 1 mei om 20.30 uur:
Ensemble „Joosken" met renaissance

zijn er in de twintiger jaren gekomen. De
dienstplicht werd toen ook afgeschaft. Er
kwam een signaalinstallatie door de hele
stad. Dat was een draad die gespannen
was met op verschillende plaatsen in de
stad kastjes met inductoren. Iedere
zaterdag werd die installatie gecontro
leerd. Klokslag twaalf uur rinkelde de bel
dan. Diegenen die bij de brandweer
aangesloten waren hadden een bel in
huis en wisten dan dat het twaalf uur was
en dus hoefden ze er niet de deur voor uit.
Op datzelfde Marken gingen in 1885
overigens nog eens vijf kaaspakhuizen in
vlammen op. Ton's vader, die als jonge
jongen boerenknecht was op een boerde
rij, die stond waar nu Heijmeijer is, kon
er in geuren en kleuren over vertellen.
Daar stonden toen nog de kaaspakhui
zen „De Roodjes" en „De Vlijt". Later

Brand van de touwfabriek op 't Marken in 1934.

muziek
Hannie Broggel
Gamba, blokfluit, kromhoorn
Ton Terra
Barok gitaar
Dieuwke Berkelaar
Gamba, blokfluit, kromhoorn
Alieda Verhey
Sopraan, blokfluit, kromhoorn
Bert Honig
Bariton, blokfluit, kromhoorn
Paul Smit
Barok trombone

zondag 23 mei om 15.00 uur
W. Bogtman
lezing over gebrandschilderd glas

Komt u op tijd, want het aantal zitplaat
sen is beperkt, (ca. 45 zitplaatsen)

werden ze gebruikt als henneppakhuis.
Die oude brandspuiten. Als jongens
hadden ze de grootste lol als die spuiten
geprobeerd werden aan de Nieuwe Ha
ven. Dan was er een soort wedijver rond
de drie pompen wie het verst kwam met
de straal. De jeugd had zich dan al aan de
overkant verzameld, roepend: „Hij ken
niet, hij ken niet, hij is te lui". En
hilariteit als ze natgespoten werden.
Het geringe aantal branden had ook wel
een reden. Ondanks de afwezigheid van
een veelheid aan brandvoorschriften
(zelfs voor een werkplaats als waar
Griep zijn eerste garagewerk begon, een
oude schuur van Ton's vader waar altijd
een timmerman in gewerkt had, gold
geen brandveiligheidbepaling) ondanks
dus dat gemis aan voorschriften was men
altijd zeer voorzichtig met vuur. En het
verhaal is dat de oude heer Spaander z'n
vader in 1860 zo ongeveer het eerste
petroleumlampje van Amsterdam mee
genomen had. In Volendam werden de
stoelen aan de kant gezet en op een bord
midden op de vloer werd dat petroleum
lampje aangestoken. Dat oogstte een
enorme bewondering. Maar dat lampje
stond wel op een bordje want vertrouwen
deden ze het niks.
En later ging in de meeste huizen de

hoofdkraan van het gas 's nachts ook
dicht. Niet eens uit brandgevaar, maar
omdat, als het waakvlammetje uitwoei,
er gevaar voor vergiftiging bestond.

In de laatst gehouden bestuursvergade
ring werd er van verschillende kanten
gewezen op de soms ergerlijke vervuiling
van straten en grachten. Om maar niet te
spreken van het bekladden van muren en
schuttingen. Wij roepen onze leden op,
en dat zijn er in Edam alleen al meer dan
800, hier met woord en daad tegen op te
komen. Wij zullen in de eerstkomende
vergadering het plan ter tafel brengen,
om ook de hoofden van scholen en het
onderwijzend personeel, nogmaals en
met nadruk verzoeken vooral de jeugd te
wijzen op het zinloze van vernielingen,
en bekladden, alsmede het achteloos
gooien van klinkers, kerstbomen en al
lerhande rotzooi, in de grachten. Wij
moeten er alles aan doen om ons stadje te
houden zoals het altijd is geweest, mooi,
gezellig en vooral schoon.

In dit nummer van ons periodiek vindt u
o.a. een acceptgiro-biljet ter voldoening
van uw contributie voor 1982. Wij ver
zoeken u beleefd het bedragje ad ƒ 10,-
voor in Edam wonende en ƒ 12,50 voor
buitenleden, dit in verband met de steeds
oplopende posttarieven, als het even kan
per omgaande aan ons over te maken.
Het bespaart de administratie tijd en
moeite. Bij voorbaat onze hartelijke
dank.
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