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Met het gevoel alles te hebben gedaan
wat maar enigszins mogelijk was, moet
de vereniging Oud Edam toezien hoe de
kosterswoning van de Gereformeerde
kerk op de hoek Groenland/ Achter
haven gesloopt gaat worden. Een bod om
het pand te kopen is afgeslagen. Een brief
van de Bond Heemschut, waarin de
historische en schoonheidswaarde van
het pand nog eens werd onderstreept,
werd evenmin gehonoreerd. De leden
van de kerkgemeenten beslisten anders.
Simpel omdat ook hen de middelen ont
braken om het vervallen pand in stand te
houden. Het pand op de hoek Groen
land/Achterhaven wordt omschreven
als beeldbepalend. Het pand deed dienst
als kosterswoning terwijl een achter
kamer als kerkeraadskamer in gebruik
was. De laatste jaren werd steeds duide
lijker dat de bouwtechnische toestand
van het pand als uiterst slecht moest
worden omschreven.
Het kerkbestuur van de Gereformeerde
kerk besloot om aan de kerk een zaal te
bouwen die op hoogtijdagen ook bij de
kerk betrokken kan worden. En er moes
ten ruimten komen voor een vergader
zaal, een kerkeraadskamer, een crèche
en ruimten voor jongerenactiviteiten.
Het uiteindelijke resultaat werd het
sloopvonnis voor de kosterswoning.
Architekt Boschma over het pand:
De gevel is een laat 19de eeuwse of vroeg
20ste eeuwse poging een achterliggende
bebouwing meer standing te verlenen.
De zeer brede lijstgevel aan de Achter
haven, die blijkt een coulise te zijn waar
een uit twee samengetrokken eenvou
diger woning schuil gaat. Op de eerste
kadasterkaart van Edam, die uit het
tweede kwart van de vorige eeuw zal
dateren, zijn beide panden nog afzonder

lijk aangegeven. Architekt Boschma
tekende een aangepaste gevel voor de
Achterhaven, omdat het kerkbestuur in
eerste instantie meende dat de bestaande
lijstgevel de indeling van het nieuwbouwdeel nadelig zou beïnvloeden.
In die fase al was er binnen het bestuur
van de vereniging Oud Edam kritiek op
de veranderingen. Het bestuur meende
in meerderheid dat de huidige gevel
beeldbepalend was voor die hoek en dus

gehandhaafd moest blijven. Er kwam
een gesprek van Oud Edam met leden
van de kerkeraad. Ondanks de open
opstelling van beide kanten, leverde het
gesprek tenslotte toch niets op. Oud
Edam had weliswaar in overbuurman
Mr. J.L.M. Fruytier en koper gevonden
die in principe bereid was het pand te
kopen.
Lees verder op pagina 4.

Wandeling door Edam
Gerrit bij 't Vuur
Jan Besseling
De Zuidervesting
Om elk huis en zijn bewoners in een
bepaalde straat te beschrijven zou een
ondoenlijk werk zijn. Doch de reaktie op
ons stukje over het Klein Westerbuiten
willen wij u niet onthouden. Het is een
brief van de oud-Edamse Trijn Gortemuller, nu mevrouw Poelman uit Lonneker. Onze dank nog hiervoor. Misschien
weten andere leden ook eens zoiets.

De Zuidervestingin volleglorie.De heer en
mevrouw
Schellinger,
indetijd vanburgemees
ter Calkoen,gemeentesecretaris,
staan ookop
defoto.

zijn daar geboren. Toen mijn grootvader
Mijn grootvader had in die tijd al wat
moeder vertelde, zei Teengs dan: "Kees,
Kees, dat gaat nooit goed met jou"!
(Ook de familie Verheusden woonde
daar jaren in een van die huisjes).
M'n grootmoeder verhuisde eerst even
naar de meubelwinkel van Takkenberg
De tramremise.Links Schotvangervoor het
„vertrekder Koningin",zijn knieop de lokomotiefWillemRoskam,demachinist,eninhet
middenWortel,de conducteur.

van rentevrije leningen van "notabelen".
Om het hoofd boven water te houden (er
was geen enkele sociale voorziening,
ƒ1,- van de Gereformeerde kerk) bleven
die kostgangers en waste ze ook nog voor
notabelen. Als er in de zomer geen
water was in de regenbak, deed ze het
met water uit het Spui, maar dan werd de
was te geel en kon die niet zo afleveren en

We gaan nu door met onze wandeling en
in dit geval gaan we naar de Zuider- of
Tramvesting. Daar treffen wij eerst het
bekende café van tante Suus. In de
winter als er ijs was een bekende pleis
terplaats voor Volendammer schaatsen
rijders op hun doortocht, zoals toen
gebruikelijk naar Oosthuizen v.v. Een
prachtig gezicht als zij in slierten, toen
nog in kostuum, over het ijs reden. Voor
het café was de halte van het spoortje
Kwadijk-Edam-Volendam. Veel Edamse jeugd van toen zullen zich dit met
groot genoegen herinneren. Mensen als
Dirk Beets, Jan v.d. Molen, Hen en Zus
Meyer. Jan en Aagje Plas, Koos Klein,
Vouf en Mies Visser en meerderen die
's morgens vroeg naar de H.B.S. in
Hoorn en later naar Purmerend moesten,
trouwe klanten waren ook Manus Groot,
Wim Lagrand, Klaas Roskam voor de
Ambachtschool in Hoorn. Bekende
namen als van de Brink, Haan en Leo
Lagrand, machinisten, en Wortel en
Frans van Puffelen als conducteur. Het
beroemde kacheltje om het personenrij
tuig te verwarmen is al eerder beschre
ven. Prachtig was zoiets. Later werd de
zaak voortgezet door J. Nicolai en zijn
bekende "tante Bet". Na vernieuwing
van deze vanouds bekende zaak werd de
affaire gedreven door hun zoon Jan.
In de laagte waar je nu de vesting opgaat
stond en staat nog het huisje waar de
bekende heer Schotvanger in woonde.
Hij was de stationschef en velen uwer
zullen deze krasse baas met zijn rode pet
nog herinneren. Hij zetelde als een vorst
in de remise. In de wachtkamer zullen
heel wat gesprekken door oude Edam
mers gevoerd zijn, daar hier 's winters het
kacheltje brandde en het hier goed toe
ven was. Voor in de remise was nog een
vertrekje waar je nooit in mocht komen.
Mijn moeder zei tegen mij als kleine
jongen: „Dat is enkel voor de koningin".
De Christelijke school stond even verder
aan de vesting. De ingang was vanaf de
Schepenmakersdijk. Hoofd van de
school was de vermaarde heer Beumer.
Vele oude Edammers zullen hun school-

De heer en mevrouwBeumer,temiddenvan
leerlingenvande Christelijkeschoolbij het20jarig bestaan in 1918. Links bovenBertus

Gorter,TiesBeumer,Henk vanEssen.
OnderderdevanlinksKeesHooybergen hele
maal rechtsManusGroot.

Wieer meerbekendenop weetteontdekkenkan
de naamof namendoorgevenaan de schrijver
vandeze wandeling,Gerritbij 't Vuur.

tijd hier met veel plezier herinneren en
vooral de veijaardag "21-3" die met
grote feestelijkhedenwerd herdacht. Zijn
vrouw was ook onderwijzeres aan de
school en ik geef het je te doen 6 klassen
runnen met z'n tweeën. Lopen wij nog
even door langs de toen nog bestaande
theekoepel van de heer v.d. Molen, vin

den wij links onder aan de vesting, de
boerderij van de familie Duim. Na de
Doelenstraat de tuin van Kater, 's Jonge,
wat een werk hebben deze mensen hier

verricht en de resultaten waren nou niet
bepaald om over naar huis te schrijven.
Passeren we nu het huisje van Hendrik
Altman - thans Dr. Reilingh - komen we
bij de boerderij van "tante Pietje". De
familie de Jong. Van dit punt af naar de
Speeltoren bekeken was een prachtig
plaatje, wat zeer vele malen door kunst
schilders en fotografen werd vereeuwigd.
Trouwens de hele vesting was bijzonder
fraai. Denken wij nog aan de Gem.
Boomkwekerij, "het Bosje" genaamd!
Troetelkind van Dirk Klepperde stads
tuinman. Prachtige donkere laantjes
waar wel een paar honderd diverse soor
ten bomen stonden. Menig oude
Edammer zal hier zijn herinnering aan
hebben. Tegenover het water van de
vesting liep het z.g. Bullepadje. Een leuk
laantje wat liep van het Volendammer
pad tot aan het trammetje op het Wester
buiten. Nu verbindingsweg Monnicken
dammerjaagweg- Jacob Poschlaan. Nu
wij het toch over de Jaagweg hebben,
dient "Bakkertje" toch wel even geme
moreerd. Hij woonde met zijn vrouw in
het z.g. "Kokshuisje", naast de eerste
bocht in de Jaagweg. Hij ventte wekelijks
met karnemelk in een hondekar door
Edam. "Karnemellooo". Volgende keer
verder.

„Bakkertje",diein hetKokshuiswoondeopde
Monnickendammerjaagweg.
Hij ventte met
karnemelkin Edam,2 centper liter.In vroeger
dageneen bekendepersoonlijkheid
in Edam.
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Noteert u vast de volgende data:

Een abuis in de uitgave van vorige maal.
Per ongeluk werden de molens van
Teengs en Banning verwisseld.

4 juni 1983: Reünie
24 en 25 september 1983
Weekend Brugge !

(Het bekende trammetje van half negen, de
laatste dienst naar Amsterdam. Veel Edam
mers kwamen daar altijd naar kijken. Op de
voorgrond de boomstammen die lagen „te
wateren" voor ze gezaagd werdenin de molen
van Teengs).

Bovenstaand de molen van Banning op
deze zeer oude foto. Het woonhuis was
hier nog niet bewoond. Links de loodsen
van de Purmerwerf.

Zelfs zou die koper bereid zijn
een deel van het pand weer af te staan
aan de kerk. En Oud Edam had in
zoverre ook al water bij de wijn gedaan
door dan een aanpassing van de gevel toe
te staan. Immers, dit alles zou beter zijn
dan de dreigende kaalslag, wanneer het
pand gesloopt zou worden. Binnen de
Gereformeerde kerk echter wilden de
gemeenteleden niet overgaan tot ver
koop van de betreffende gronden. Die
stelling kwam niet alleen naar voren als
resultaat van een enquête, maar werd
nog eens herhaald en bekrachtigd op een
gemeentevergadering. En daarmee werd
het voorstel tot aankoop van het pand
verworpen. Daar komt nog bij dat de
Gereformeerde gemeente met het ge
reedkomen van de aanbouw achter het
kerkgebouw ook uit de ruimtenood is.
Dat de oorspronkelijke plannen tot her
bouw of restauratie van de voormalige
kosterswoning niet door kon gaan,
schrijft de kerkeraad toe aan zijn finan
ciële situatie. Er is geen geld voor.

Oud Edam wenst u
'n gezond 1983

