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De roemrijkehistorievan
keramischeindustrieFris
Tussen 2 en 30 maart valt er in het Museum Waterland te Purmerend,
(Weerwal 2) een voor Edam bijzondere tentoonstelling te bezichtigen. In de ja
ren 1945-1960heeft de Frisfabriek hier voor een grote produktie van aardewerk
gezorgd. Nog steeds is 'Frisaardewerk' een bekend woord. De bekende Edam
mer Gerrit Prijs heeft als werknemer de onstuimige bloei, maar ook de neer
gang van de fabriek van nabij meegemaakt. Peter Taal noteerde zijn verhaal.

Een interieur van het atelier van Fris.

„Het was een goed bedrijf met in
de persoon van meneer Fris junior
een zeer sympathieke en lieve man
aan het hoofd. De keramiek van Fris
was in de jaren '50 ook echt toonaan
gevend wat de vormgeving betreft.
Ontzettend jammer dat het bedrijf er
niet meer is. In de toptijd was het
met ongeveer 120 man personeel
echt één van de grootste bedrijven in
Edam".
Weemoedige woorden van Edam
mer Gerrit Prijs, die de opkomst en
ondergang van de 'N.V. Keramische
Industrie Fris' van zeer nabij heeft
meegemaakt. Van 1948 tot 1969, het
jaar waarin het bedrijf door de direc
tie geliquideerd werd, is Prijs aan de
Baandervesting werkzaam geweest
als modelmaker; de man, die de op
papier ontworpen modellen in gips
moest vormgeven, zodat er een moedervorm van gemaakt kon worden.
In januari 1947 openden de Frissen
sr. en jr. aan de Edamse Baanderves
ting hun fabriek in gebruikskeramiek. De Zaankanters hadden in
Gouda al enige ervaring in deze
branche opgedaan, nadat zij in 1943
de kunstaardewerkfabriek
'De Vol
harding' hadden gekocht, waar nog
al vormeloze vazen en onhandige
serviezen werden gemaakt. Toen dé
produktie door de oorlogsomstan
digheden in 1943 gestaakt werd,
schakelden vader en zoon Fris ont
werper W.H. de Vries in. Met hem als
adviseur en ontwerper zou het be
drijf na de oorlog direct van start
kunnen gaan volgens het Fris-motto:

dam en 40 % uit Edam.
De keramische industrie (in de
volksmond ook wel de 'Koppen- en
bakkenfabriek'
genoemd) vestigde
zich aan de Baandervesting in de ou
de kantine van de Fokker Bedrijven,
die hier tijdens de oorlog gewerkt
hadden. „Die kantine was een stenen
gebouw van een meter of 70 lang",
vertelt Gerrit Prijs. „Later kwam
daar het houten gebouw bij, dat nu
de fietsenstalling van Fardem is. In
totaal strekte Fris zich uit van de
plek waar nu de silo's van Fardem
staan tot aan het vestingbruggetje.
Als modelmaker zat ik op een schit
terend plekje vlak bij het bruggetje

'Gebruik voor speciaal werk de Aller
beste krachten'.
Na de oorlog viel het besluit het
bedrijf naar Edam te verhuizen. Niet
alleen om te profiteren van de inter
nationale naam van die stad (Fris zou
later ook veel exporteren naar onder
andere Amerika en Australië), maar
ook omdat vestiging hier voordelig
was. Op grond van de Zuiderzeesteunwet uit 1925 kregen bedrijven,
die zich in deze streek vestigden en
werkloos geworden vissers aan een
baan konden helpen, een tegemoet
koming van het Rijk. Van de onge
veer 120 mensen, die er in de jaren
'50 werkten, kwam 60 % uit Volen-
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De heer Prijs aan het werk in het atelier.

op de plaats waar nu de barakken
staan. Mijn afdeling stond echt een
beetje los van het bedrijf', aldus
Prijs.
„Na de oorlog was het met mij een
beetje 12 ambachten en 13 ongeluk
ken —zo ben ik ook nog trambes
tuurder geweest — en toen de fabriek
hier begon vond ik dat ik dat ook
maar eens moest proberen. Bij Fris
heb ik een test gedaan en daar kwam
uit dat ik wel geschikt was voor mo
delmaker. Een Duitse modelleur,
Zinner, heeft mij het vak geleerd.
Toen hij wegging ben ik hem opge
volgd". Vanaf die tijd kreeg Prijs aan
de lopende band tekeningen van
ontwerper Wim de Vries voor zijn
neus, die hij vervolgens met gips,
een draaischijf en beitels omzette in
tastbare koppen, schotels, schalen,
vazen, theepotten en ander servies
werk. Van die eerste moedervorm
werden vervolgens werkvormen ge
maakt, die naar de gieterij en draaie
rij gingen.
De meeste keramiek werd machi
naal gedraaid of gegoten, maar Fris
had ook drie handdraaiers in dienst.
Aan het hoofd stond vakman Jaap
Jonkman uit Edam, verder werkten
er Jan Schilder (Dibbes) en Hein
Veerman (de Schutter), die korte tijd
later in Volendam hun eigen bedrijf
'de Ambacht' opzetten.
De combinatie van een originele
ontwerper en zeer vakbekwame 'uit
voerders' leidde bij Keramische In
dustrie Fris al snel tot zakelijk suc
ces. Zo kort na de oorlog was er na
tuurlijk een enorm gebrek aan ge
bruiksvoorwerpen, maar Fris gaf die
gebruiksvoorwerpen
iets extra's ,
mee: een moderne vorm en frisse
kleuren, die voor velen iets feeste
lijks had. Gerrit Prijs: „Als model
was Fris zonder meer toonaange
vend, ja, maar ook kwalitatief was
het een uitstekend produkt. Ir. W.
Schafer werd aangetrokken om een
nieuwe kleisoort te ontwikkelen. Dat
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werd steengoed genoemd en dat was
het ook, in de dubbele betekenis van
het woord".
Met groot succes werd in de jaren
'50 het ene na het andere servies of
model op de markt gebracht. „Bij
dat alles toonde de jonge meneer
Fris een grote betrokkenheid. Hij
woonde destijds aan de Voorhaven
(donkere kant) en was dagelijks in de
fabriek aanwezig. De oud meneer
Fris, de geldschieter, kwam élke vrij
dag vanuit de Zaanstreek naar Edam
om op alle afdelingen even te kijken
hoe het ging".
Uniek voor die tijd in Nederland
was overigens het instellen van een
winstdeling
voor het personeel,
waarvoor in 1949 de Stichting Perso
neelsbelangen Fris-Edam werd op
gericht. Van '51 tot '55 deelde de
stichting in de winst van de onderne
ming. Het personeelsorgaan, dat tus
sen 1950 en 1960 verscheen, heette
"Wij Bouwen".
Na het zeer succesvolle jaar 1953
ging Fris een moeilijke tijd tege
moet. In '54 werd het bedrijf getrof
fen door een brand, die de gieterij
verwoestte, terwijl ondertussen de
concurrentie flink begon toe te ne
men. Bovendien zat Nederland in
een periode van hoogconjunctuur en
had het publiek meer geld te beste
den. De voorkeur ging langzamer
hand uit naar porcelein en aarde
werk werd door de gemiddelde con
sument te min bevonden. In de jaren
'60 speelde de onderlinge concurren
tie in Nederland geen rol meer, maar
werd de markt overstroomd met bui
tenlands materiaal; vooral goedkoop
porcelein uit de Oostbloklanden. Na
ongeveer 1960 werd het bezit van een
compleet servies bovendien niet
meer als een noodzaak in het gezin
beschouwd.
Fris 'was door dit alles zijn voor
trekkersrol kwijtgeraakt en het aan
passen van het assortiment en in
schakelen van andere ontwerpers
mocht niet meer baten: na 1956 werd
er geen winst meer gemaakt. Uitein
delijk besloot de directie in 1969 Fris
Edam te liquideren. Gerrit Prijs:
„Meneer Fris riep ons toen bijeen om
te vertellen dat het niet langer ging
en dat we ontslag kregen. Een ver
rassing was dat natuurlijk niet, want
je merkte het wel aan de produktie.
Volgens ons zat het met de bedrijfs
leiding ook niet helemaal goed, hoor.
De top was te zwaar, vonden wij als
personeel, maar er werden ook wel
nieuwe modellen gelanceerd terwijl
het oude nog niet op was of nog best
in trek was. Als personeel hebben
wij het bedrijf zo successievelijk
achteruit zien lopen. Ontzettend
jammer, vind ik nog steeds. In plaats
van een gouden horloge of zo ter ge
legenheid van het 25-jarig bestaan
kregen wij na 22 jaar een schop voor
't gatje. Voor meneer Fris zelf was 't
ook erg vervelend en ik denk echt
dat het sluiten van de fabriek zijn
dood bespoedigd heeft. Hij verhuis
de destijds naar Sneek, waar hij in
1979 overleed. Hij was toen pas 58
jaar".

De geschiedenisvan de H. Nicolaaskerk
BIJ DIT
NUMMER
Voor u ligt het nieuwste nummer
van de Vereniging Oud Edam. Veel
aandacht ditmaal voor het bestem
mingsplan
'Stadsgezicht
Edam'.
Edam werd in 1977 uitgeroepen tot
Beschermd Stadsgezicht. De vreug
de over deze ministeriële waardering
voor onze mooie stad, werd en wordt
nog steeds een beetje overschaduwd
door de zorg die de vereniging heeft
over het tot stand komen van het be
stemmingsplan,
waarin dat be
schermde karakter wordt vastge
legd. In de serie Straatmeubilair een
uiterst leesbaar artikel over de
straatlantaarns. Verder in dit num
mer uiteraard alle aandacht voor de
wandeling door Oud Edam met Gerrit bij 't Vuur, die ditmaal over
de Vo
en
het
Oorgat schrijft. De auteur krijgt nog
wel eens boze reacties als lezers na
men missen in zijn wandelingen,
maar het gaat de heer Bij 't Vuur niet
om een zo compleet mogelijk beeld
van de burgelijke stand van jaren ge
leden, doch om zeer persoonlijke im
pressies van huizen en mensen uit
het verleden.Verder in dit nummer
een historisch artikel over de H. Nicolaaskerk, een Waterstaatkerk. Een
gesprek met Gerrit Prijs over de
vroegere aardewerkfabriek Fris, om
dat er op 2 maart in Purmerend een
tentoonstelling over dit Edamse aar
dewerk gehouden wordt.
En natuurlijk is er de wedstrijd
Herken het Plekje.
Wist u trouwens dat we in Edam
best trots kunnen zijn op ons lokale
chauvinisme? Een zustervereniging
in Dordrecht, juist: Oud Dordrecht,
heeft een onderzoekje gedaan naar
oudheidkundige en historische ver
enigingen in het land en daaruit
blijkt dat, gerekend naar het aantal
inwoners in Edam, onze vereniging
een ledendichtheid heeft van 12,1
procent. Een percentage dat voorbij
gestreefd wordt door Asperen met
12,7 procent. Maar de eerstvolgende
plaats met een zo sterk vertegen
woordigde oudheidkundige vereni
ging is Oud Noordwijk met 6,8 pro
cent. Monnickendam scoort met 6,1
na Veere een verdienstelijke vijfde
plaats.
Het onderzoekje had niet de pre
tentie volledig te zijn. Maar zo'n
tweede plaats, hoe subjectief ook,
doet ons niettemin goed.

De H. Nicolaaskerk gelegen
aan de Voorhaven is een vroege
waterstaatskerk. De kerk kent
een lange voorgeschiedenis.
In de 15e eeuw gingen de ka
tholieken naar de Grote of H.
Nicolaaskerk. Na de alteratie, in
het jaar 1578 verlieten zij deze
kerk en namen hun intrek in
een schuilkerk in Edam. Deze
stond op de hoek van de Grote
Kerkstraat en de Grote Molensteeg. Van deze kerk werd zo'n
35 jaar gebruik gemaakt.
Rond 1611 tot 1614 werd een
Roomskatholieke
Kapel ge
bouwd aan het Noord Achter
om op de plaats waar nu de
moestuin is van de huidige pas
torie. Dit was een kapel waar
men in kerkte. Nadat deze te
klein was geworden, werd er
begin 1700 een deel naast ge
bouwd, en werd het een zoge
naamde biechtkapel.
In het jaar 1817 stond het
priesterkoor met de sacristie
georienteerd op het oosten, zo
als de meeste kerken. Pastoor
Belderok (1810-1824) besloot de
kerk te vergroten en te verbete
ren.
Toen
hij
plotseling
overleed, zette kapelaan Bongaerts het werk voort. Op 19
mei 1825 kon de kerk plechtig
ingezegend worden. De hoofd
ingang van de kerk kwam nu op
de Voorhaven. (Tot dan toe had
den op de Voorhaven, ter hoog
te van de kerktoren, huizen ge
staan. Op oude gravures is dit
nog te zien.)
In 1846 telde de katholieke
bevolking van Edam ongeveer
500, en die van Volendam 1000
zielen. De kerk was voor de
Edammers groot genoeg. Maar
om de Volendammers bij Edam
te houden, besloot pastoor
Haanraads een kerk te bouwen
die nooit meer te klein zou wor
den. De oude kerk werd gedeel
telijk afgebroken, het overige
gedeelte ingericht als biechtka
pel en pastorie. Op 28 septem
ber 1846 legde hij de eerste
steen en op 26 oktober 1847
wijdde hij de fraaie en grote pa
rochiekerk in. Het hoofdaltaar
met priesterkoor en de beide
zij-altaren waren nu naar het
noorden gericht, evenals de sa
cristie.

Waterstaatskerk
Aan
de
dichtgemetselde
raamrozetten en kozijnopenin
gen valt af te leiden hoe een en
ander er vroeger heeft bijge
staan. Ook de verschillende
metselstenen getuigen hiervan.
In 1870 werd de huidige pasto
rie tegen de kerk aangebouwd.
De kerk staat op de monumen

tenlijst, de pastorie echter niet.
Bij de nieuwbouw van het kerk
schip werd het werk onder toe
zicht van ambtenaren
van
Rijkswaterstaat
uitgevoerd,
vandaar de naam Waterstaatskerk. Deze kerken werden zo
wel van binnen als van buiten
zeer sober uitgevoerd. De voor
zijde van de gevel werd niet
voorzien van lichtkozijnen. De
kozijnvormen zijn bij deze kerk
van oorsprong dichtgemetseld.
Het interieur werd wit gesausd,
en versieringen en ornamenten
en dergelijken werden spaar
zaam toegepast in tegenstelling
tot de meeste roomskatholieke
kerken.
Na de grote uitbreiding ver
trokken de Volendammers uit
deze kerk en namen hun intrek
in hun eigen St. Vincentiuskerk.
In de loop der jaren werd er
helaas toch vrij veel aan en in

de kerk in Edam 'gemoderni
seerd'. Zo verdwenen er mooie
gipsornamenten
bij het drie
hoekig raam met oog in het
transept, evenals diverse wand
schilderingen. Twee zij-altaren
werden gesloopt, kerkbanken
vervangen door nieuwere mo
dellen. De pastorie werd uitge
breid met een keukenaanbouw,
deze is tegen de kerk aange
bouwd. Aan de achterzijde te
gen het priesterkoor werd aan
de buitenzijde een c.v.-ruimte
gebouwd.
In 1963 werd onder pastoor
H. Bakker de houten vloer in de
kerk vervangen door een beton
nen vloer met vloertegels in de
looppaden.
De hoofdentree
werd gerenoveerd in 1982.

Noodzakelijke
restauratie
In augustus 1985 kon de eer3

ste restauratie-fase worden uit
gevoerd; deze kwam in decem
ber van dat jaar gereed, onder
het pastoraat
van pastoor
J.Kerstholt. De houten palen en
kespen van de fundering waren
zeer slecht door de dalende wa
terstanden. Op sommige plaat
sen waren kespen gebroken en
palen verrot. Onder de bouwmuren van de sacristie (dit is
nog een gedeelte van de oude
biechtkapel) en onder het pries
terkoor werden in de grond ver
vaardigde betonpalen aange
bracht tot ca. 18.00 m. minus
het maaiveld. Dit plan kwam
tot stand in het kader van de
W.V.C.-regeling, waarbij 70%
werkloze bouwvakkers te werk
dienden te worden gesteld. Drie
kerken werden toen tegelijk
aanbesteed en door een en de
zelfde aannemer uitgevoerd. De
twee andere kerken staan in
Heemskerk en in Wervershoof.
Deze kerken ontvangen van de
betreffende
gemeenten
een
subsidie, maar onze waterstaatskerk mocht helaas geen
enkele bijdrage van het ge
meentebestuur ontvangen.
In de komende jaren moeten
andere fasen uitgevoerd wor
den van het totale restauratie
plan. De oude gebrandschilder
de ramen zijn zeer dringend aan
restauratie toe, evenals het pan
nendak van het kerkschip, bui
ten-voegwerk,
natuurwerken,
metselwerk onderdelen, diver
se houtwerken en smeedwerken.De H.Nicolaaskerk is het
waard om nog in lengte van ja
ren het stadsbeeld te bepalen
en als Godshuis te fungeren.
PIETER DOL
Bouwkundig
adviseur
R.K.Kerkbestuur
Parochie
H.Nicolaas, Edam.

EDAMS STRAATMEUBILAIR

De historischeglans
van straatlantaarns
Als wij 's avonds door Edam gaan vinden we het heel vanzelfsprekend dat we
onze weg kunnen vinden mede dank zij de verlichting van straatlantaarns.
Vroeger was dat anders, Edam heeft het waarschijnlijk tot in de 18e eeuw zon
der openbare verlichting moeten stellen. In het gunstigste geval zochten de
Edammers met een lamp in de hand hun weg door de donkere straten. Nu
zorgen de lantaarns niet alleen voor verlichting van de weg, ze betekenen ook
een bijdrage aan de sfeer en schoonheid van de stad bij avond.

De verlichting tot
in de 18de eeuw

De grijze haren van
een penningmeester
Het ambt van penningmeester is er
een van ongekende zwaarte. Onze
onvolprezen
penningmeester
Jan
Besseling zal dat ongetwijfeld bea
men. Neem nu alleen al de ledenad
ministratie. Hoe groter de vereni
ging, hoe groter de klus. Leden van
de vereniging Oud Edam hebben het
voorrecht om eens per jaar het lid
maatschapsgeld over te mogen ma
ken. Juist dat privilege baart de heer
Besseling nogal zorgen. Immers, van

de kant van de vereniging mag ver
wacht worden dat die overschrijvin
gen ook allemaal goed in de boeken
komen. Dat lukt het best als de leden
van hun voorrecht ook tijdig gebruik
maken.
Vandaar het verzoek van de pen
ningmeester om de contributies zo
snel mogelijk over te maken, voor
het geval u nog niet tot de nobelsten
onder onze leden gerekend mag
worden.

Edams zilver
We zien in toenemende mate dat
ook niet-Edammers zich interesse
ren voor de geschiedenis van onze
stad. Een van hen is de heer Van
Borssum Buisman uit Ernst. Hij doet
een onderzoek naar Edams zilver en
Edamse zilversmeden uit de 17e en
18e eeuw. Tot nu toe heeft hij een
tiental stukken met een Edams zil
vermerk in het land kunnen opspo
ren. In de stad zelfheeft hij nooit iets
kunnen vinden. De heer Van Bors
sum Buisman vroeg de redactie hem
een handje te helpen. Hij wil graag

weten of er vooral in de oudere
Edamse families misschien nog
voorwerpen, zoals bestek, tafelbel,
servetringen, om enkele voorbeel
den te noemen, aanwezig zijn met
een Edams keur. Elk stuk zilver is
voorzien van vier kleine merkjes:
een jaarletter, het zilvermerk, een
meesterteken en het stadsmerk. Om
dit laatste gaat het. Voor Edam is het
stadskeur
een stiertje geweest.
Mocht u op uw zilver zo'n (klein)
merkje vinden, gaarne bericht aan
Corrie Boschma, tel. 71491.

We weten eigenlijk niet hoe het in
vroeger eeuwen met de verlichting
van Edam was gesteld. Dat geldt
overigens ook voor de andere ste
den, hoewel er in een stad als Am
sterdam al in de 16e eeuw voorschrif
ten waren over het meenemen van
een lantaren na de nacht- of boevenklok van 9 uur. Dit had vooral te ma
ken met de veiligheid, Amsterdam
trok veel vreemdelingen en het was
daar lang niet altijd pluis bij avond.
De eerste lantaarns hadden een
kaars, een was- of talkkaars, die in de
loop van de 13e eeuw in Europa was
geintroduceerd. Toch was het ge
bruik niet algemeen, omdat deze
kaarsen nogal kostbaar waren. Wel
maakte de kerk er op grote schaal ge
bruik van, maar de arme luiden heb
ben het zeker lang zonder kaarsen en
dus verlichting moeten stellen. Vol
gens de 18e eeuwse Amsterdamse
historicus Wagenaar, deden de bur
ger- en ratelwachten tot ver in de 17e
eeuw hun rondes niet zonder het
meedragen van een licht. Of de situa
tie in Edam ook zo onveilig was, we
ten we niet. Er is wel een stedelijk
keur uit de 17e eeuw dat allerlei re

gels voorschrijft over het wachtlo
pen, maar er wordt in het stuk niet
gesproken over het verplicht meed
ragen van lichten.
Een voorbeeld van een lamp die in
de hand kon worden meegedragen is
de brandlamp die zich in het Edams
museum bevindt. Het is een ronde
lamp voorzien van hoornen ruiten.
Toch gaven dit soort lantaarns een
flauw en gebrekkig licht. Aan de bo
venkant waren wel luchtgaten maar
aan de onderkant niet. De noodzake
lijke trek was er dus niet waardoor
de lampen slecht brandden, veel roet
veroorzaakten en al met al maar wei
nig licht uitstraalden. Een histori
sche tekst zegt hierover: 'nogtans
zelf in 't stilste weer, in een nagt aande bovenglazen of horens geheel
swart, en onder meer dan half ver
duistert wierden...'
In Amsterdam werd de eerste
openbare
straatverlichting
waar
schijnlijk in de loop van de 16e eeuw
geplaatst. Niet overal, maar op be
langrijke punten, zoals op enkele
bruggen en bij de wachthuizen van
de schuttersvendels. Veel zaken be
treffende openbare orde en veilig
heid werden geregeld in stedelijke
keuren. Het stadsbestuur liet ze bui
ten aanhangen aan de gevel van het

Redactie
De redactie van het Periodiek Oud
Edam bestaat uit:
Het barokke altaar in de Nicolaaskerk,
ongeveer honderd jaar geleden.
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Corrie Boschma-Aarnoudse
Gerrit Bij 't Vuur
Rob Josselet (fotografie)

Huub Klompenhouwer
Guus van Lummel
Dirk Regter
Ary Schaeffer
Sjaan Swalve
Peter Taal

Een Jan van der Heidenlantaarn

op een fraaie plaat van het vroegere Edam.

De nog enig overgebleven oude lan
taarn aan de Grote Kerk.

stadhuis, zodat de burgers kennis
konden nemen van een nieuw voor
schrift. We lezen voor het eerst over
openbare straatverlichting in Edam
in een keur gedateerd 4 mei 1764.
Hierin wordt nadrukkelijk gesteld
dat het vernielen van de 'nieuwgesette Lantarens' verboden is, op
straffe van een boete van f 20,-. Dat
men bang was dat vooral de jeugd
zich hieraan zou schuldig maken,
geeft de zinsnede aan waarin de ou
ders geacht worden deze boete voor
hun kinderen te betalen. Of de nieu
we lantaarns een vervanging waren
van oudere modellen valt te betwij
felen. In de oudere keuren wordt
nergens over straatverlichting
ge
sproken.

De Jan van der
Heydenlantaarns
Wat voor soort lantaarns worden in
het keur van 1764 bedoeld? Dit moe
ten de zogenaamde Jan van der Hey
denlantaarns zijn geweest, die op
olie brandden. Deze lampen waren
een enorme verbetering ten opzichte
van de oudere kaarslampen. De
schilder en uitvinder van de slangen
brandspuit Jan van der Heyden, be
dacht en construeerde
een heel
nieuw type lamp. Door zijn inge
nieus ontwerp brandde deze lamp
veel beter en langer, terwijl ook het
lichtschijnsel veel helderder was dan
dat van de oude kaarsverlichting. De
nieuwe lantaarns stonden op houten
palen of werden met een arm aan de
muur bevestigd. Het olielampje op
zich werd met twee haken aan één
van de zijkanten van de lantaren op
gehangen. Beiden waren gemaakt
van plaatijzer, de pit bestond uit ge
draaid katoen van cyperse wol. Van
der Heyden had berekend dat met
een brandduur van 90 tot 100 uur, de
lantaarn 1.21 1. zou verbruiken, wat
5

in die tijd een bedrag van zes stui
vers kostte. Hij klopte met zijn plan
in 1668 aan bij de Amsterdamse
vroedschap. Er werd al snel besloten
het plan te aanvaarden, vooral om de
veiligheid te bevorderen en om bij
brand licht bij de hand te hebben. In
1669 werd tot uitvoering van de be
nodigde 2556 lantaarns overgegaan,
hoewel men aan dit totale aantal
nooit is toegekomen. Het ontwerp en
de technische vernieuwing waren zó
ingrijpend dat verschillende grote
Europese steden overgingen tot het
plaatsen van dit type lamp. Zelfs
naar het verre Oosten vond ze haar
weg. Op het Japanse eiland Deshima, de belangrijkste handelsenclave
voor de Hollanders, werd ook de Jan
van der Heydenlamp gebruikt.
Dit type heeft lang, tot aan de
komst van de petroleum- en gaslan
taarns, de straat verlicht. Ook in
Edam hebben ze gestaan wat op en
kele 18e eeuwse tekeningen nog is te
zien. Het stadsbestuur stelde lantaar
nopstekers aan, die met een ladder
tje dagelijks de lampen moesten aan
steken en uitdoen. Ook het onder
houd, schoonmaken en vullen van
de olielampjes behoorde tot hun
taak. De opstekers moesten er eve
neens op toezien dat de olie niet uit
de lampjes werd gestolen, wat blijk
baar in behoeftige tijden nog al eens
voorkwam. Er is namelijk een keur
van 16 december 1809 waarin de bur
gers gewaarschuwd worden voor het
stelen van de olie, omdat daaruit het
idee zou kunnen ontstaan dat de op
stekers hun werk niet goed zouden
doen. Zij hadden bepaald geen
schoon werk, zo lezen we bij Hildebrand over de lantaarnvuller die 's
morgens met zijn met olie en snuitsel bedoezeld linnen pak, met kan en
ladder de stad rondging.
Toch liet de verlichting met deze
lantaarns veel te wensen over. In
Amsterdam ging men er tegen het
einde van de 18e eeuw toe over de
straatlantaarns aan touwen te han
gen die dwars over de straat waren
gespannen. Hierdoor werd het licht
schijnsel beter verspreid. Het is niet
bekend of dat ook in Edam het geval
is geweest. Een belangrijke verbete
ring van de Jan van der Heydenlampen was de uitvinding van het lam
penglas in 1785 door de Parijse apo
theker Quinquet. In de loop van de
18e eeuw gingen ook de rijke bur
gers meewerken aan een betere ver
lichting van hun stad. Aan sommige
gevels lieten zij zelf lantaarns plaat
sen. Ook werd er wel verlichting aan
gebracht in de bovenlichten boven
de deuren, in de vorm van een acht
kante lantaarn. Het licht van deze
Tampioen straalde heel practisch zo
wel naar binnen als naar buiten.
Twee voorbeelden hiervan zijn ,de
lichten in het bovenraam van het
stadhuis en van het burgemeesters
huis Nieuwe Haven 24. In later tijd
werden de olielantaarns wel vervan
gen door modellen voor petroleum.
Men vond dat deze verlichting beter
en goedkoper was dan de oude olie
verlichting. In Edam heeft men hier
van gebruik gemaakt tot 1886.
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De verlichting na 1886
In het jaar 1886 nam de gasfabriek
op het Oorgat de verantwoordelijk
heid voor de stadsverlichting over
van het stedelijk bestuur. Dit was
een grote verbetering. A. bij 't Vuur,
de vader van Gerrit bij 't Vuur,
maakte de eerste lantaarns voor
Edam. In totaal werden er ongeveer
driehonderd gemaakt, waarmee ook
Volendam verlicht kon worden. De
prijs die A.bij 't Vuur voor zijn hand
werk vroeg, was f 7,50, inclusief de
spinnekop die door Jan Sombroek
voor f 1.25 werd gemaakt. De oudste
lantaarns waren voorzien van 'vleer
muispitjes', later werden de in 1886
uitgevonden
gasgloeikousjes
ge
bruikt die wel erg breekbaar waren,
maar veel meer licht gaven.De hou
ten palen verdwenen en maakten
plaats voor gegoten ijzeren, die el
ders werden besteld. Ook deze lan
taarns werden 's avonds opgestoken
door lantaarnopstekers. In Edam de
den Chris Altman en Bertus Groot
tot zo'n veertig jaar geleden dit werk.
De enige nog overgebleven oude lan
taarn die later werd omgebouwd
voor electrische verlichting, is de
lamp op een gietijzeren arm aan de
hulpkerk in de Grote Kerkstraat. Dit
model lamp heeft door heel Edam
gestaan. Toen het tijdperk van de
electrische verlichting aanbrak, wil
de men al snel ook de buitenverlich
ting bij deze modernisering aan
passen.

Helaas werd het nodig gevonden
de oude gietijzeren palen te verko
pen en te vervangen door een moder
nere versie. Ook de bekende boog
lamp deed nu zijn intrede in Edam.
Toen men zo'n twintig jaar geleden
meer oog kreeg voor onder andere
de historische stoffering van de stad,
slaagde G.bij 't Vuur er in, in overleg
met burgemeester Boelens, de nog
in gemeentehanden
overgebleven
gietijzeren palen op het Jan van Wal
lendalplein te plaatsen. Er werden
door hem nieuwe koperen lantaarns
gemaakt, en enkele jaren daarvoor,
in 1951, maakte hij een paar sierlantaarns voor het stadhuis.
De ouderwetse modellen zijn een
belangrijke bijdrage aan het histo
risch stadsbeeld van Edam. Vooral
de werkgroep Handhaving Stads
beeld beijvert zich sterk voor het
weer plaatsen van de oude modellen
in de binnenstad. De lelijke boog
lampen verdwijnen langzamerhand
en worden nu vervangen door de
fraaie gietijzeren palen en de vier
kante koperen lantaarns.
CORRIE BOSCHMA
Naast eigen onderzoek is voor dit
artikel ook gebruik gemaakt van de
twee deeltjes 'De Amsterdamse Ver
lichting', verschenen in de serie Am
sterdamse Stadsmonumenten,
een
uitgave van het Gemeentelijk Bu
reau Monumentenzorg Amsterdam.
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Voorgeschiedenis

Op het Jan van Wallendalplein deze
lantaarn met de oude gietijzeren poten.

In 1977 is de oude kom van Edam
aangewezen tot beschermd stadsge
zicht door de toenmalige minister
van Cultuur, Recreatie en Maat
schappelijk Werk, en de Staatssecre
taris van Volkshuisvesting en Ruim
telijke Ordening. Binnen een jaar
daarna diende de gemeente een be
stemmingsplan vast te stellen. De
landelijke praktijk leert dat deze ter
mijn veel te kort is en dat de gemid
delde looptijd van dergelijke be
stemmingsplannen
meer dan vijf
jaar bedraagt. Eind 1978 heeft de ge-meente opdracht verstrekt aan een
adviesburo om het plan op te stellen.
Begin 1981 was de voorbereiding
van het plan zover gevorderd dat het
overleg met belanghebbenden — zo
als bepaald in de wet op de Ruimte
lijke Ordening — kon plaats vinden.
Bovendien zijn enkele inspraaka
vonden met de bevolking gehouden.
Ook onze vereniging is toen om com
mentaar gevraagd. Dat hebben wij
schriftelijk verstrekt. De belangrijk
ste opmerkingen hebben wij toen ge
publiceerd in het periodiek van ok
tober 1981. In die periode was de ge
meente niet bereid om mondeling
overleg met ons te voeren, zodat er
geen vruchtbare discussie kon plaats
vinden.
Vanaf begin 1982 tot begin 1985
heeft de zaak rond het bestemmings
plan bij de gemeente vrijwel stil ge
legen. Dit kwam omdat bij de ge
meente de prioriteiten bij andere za
ken lagen. Wel heeft er in die jaren
enkele malen overleg plaats gevon

den tussen het gemeentebestuur en
ons bestuur. De gemeente is echter
slechts op enkele punten aan onze
wensen tegemoet gekomen. Een ge
lukkige omstandigheid is wel, dat
ook door andere instanties op een
aantal punten dezelfde kritiek is ge
leverd en wel door de gemeente is
aanvaard.
De afwikkeling van het ontwerpbestemmingsplan
heeft bij de ge
meente plaats gevonden in de eerste
helft van 1985. Vervolgens heeft dat
ontwerp, conform de wet op de
Ruimtelijke Ordening, vanaf 29 au
gustus 1985 gedurende één maand
ter visie gelegen op de gemeentese
cretarie en in de bibliotheek. In die
periode heeft weer overleg met de
gemeente plaats gevonden. Ook dat
heeft weinig echt resultaat opgele
verd. Gedurende die maand konden
bezwaren bij de gemeenteraad wor
den ingediend. Hiervan is door zes
instanties en personen gebruik ge
maakt, waarbij ook het bestuur van
onze vereniging.

Bezwaren
Hoewel we aan de ene kant blij wa
ren met de totstandkoming van het
bestemmingsplan en ook met het
feit dat er met het gemeentebestuur
weer overleg mogelijk was, zijn we
aan de andere kant niet tevreden met
de bereikte resultaten. Dit laatste is
vooral gestoeld op het feit dat wij
vinden dat de gemeente aan een aan
tal punten onzerzijds onvoldoende
aandacht heeft besteed, ofwel geen
steekhoudende
argumenten
heeft

verstrekt. Ons bestuur heeft daarom
over negen van onze belangrijkste
geschilpunten een bezwaarschrift in
gediend bij de gemeenteraad. Het
betreft de volgende punten:

Procedures en
voorschriften
De bebouwingsvoorschriften laten
weinig mogelijkheid tot veranderen
toe, de vrijstellingsbepalingen
bie
den vervolgens echter de mogelijk
heid om zeer veel te veranderen. Op
zichzelf gezien hebben wij daartegen
geen bezwaren. Het probleem wordt
daarmee verplaatst naar de procedu
re. In het eerste concept had de ge
meente een procedure ingebouwd
waarbij in alle gevallen een vrijstel
ling of een aanlegvergunning betref
fende, ook om advies zou worden ge
vraagd bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg
en vervolgens
vaak een verklaring van geen be
zwaar door Gedeputeerde Staten zou
moeten worden verleend. Dit von
den wij, en daar was de gemeente het
mee eens, voor normale gevallen te
weinig flexibel en te tijdrovend.
Thans is echter de procedure be
perkt tot uitsluitend de commissie
en burgemeester en wethouders. Het
vrijstellingsbeleid en het aanlegvergunningenstelsel zijn sterk bepalend
voor de manier waarop min of meer
succesvol inhoud wordt gegeven aan
de cultuur-historische
waarden.
Toetsingscriteria zijn daarbij soms
niet sterk geformuleerd of zijn be
trekkelijk subjectief. Onze gedach
ten gaan bij gevoelige situaties niet
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meer uit naar een dwingende arbitra
ge maar wel naar een gewaarborgde
mogelijkheid van consultatie van
derden. Met name denken wij aan de
mogelijkheid dat commissieleden de
Rijksdienst voor de Monumenten
zorg raadplegen. Wij verzochten de
gemeente dit toe te zeggen.Het ge
meentebestuur geeft ons in feite on
ze zin door te stellen dat het commis
sieleden vrijstaat om de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg of andere
deskundigen
te raadplegen.
Zij
plaatst daarbij echter de volgende
kanttekeningen:
— er is geen reden voor consulta
tie bij verschil van mening tussen
burgemeester en wethouders en de
commissie;
— het college van B.en W. neemt
de beslissing;
— onze suggestie dat toetsingscri
teria niet goed geformuleerd of be
trekkelijk subjectief zijn, wordt afge
wezen.
Deze kanttekeningen
doen wel
wonderlijk aan. Uiteraard beslist uit
eindelijk het college van B. en W.,
dat hebben wij ook nooit bestreden.
Waar het ons om gaat is het handelen
bij gevoelige situaties zoals bijvoor
beeld het geheel wijzigen van een ge
vel op een karakteristiek punt of het
bouwen van enkele nieuwe wonin
gen in een oude omgeving. Daarvoor
bestaan geen spelregels of objectieve
toetsingscriteria.
De commissie
moet alleen een oordeel vellen over
de vraag of het bouwplan aan redelij
ke eisen van welstand voldoet, ook
ten aanzien van zijn omgeving, en/of
het cultuur-historisch karakter van
Edam niet in onevenredige mate
wordt geschaad. Met andere woor
den het gaat over de kwestie: wat is
mooi en wat is lelijk. Het zal een ie
der duidelijk zijn dat daarover nog
lang niet het laatste woord is gespro
ken, en dat daarbij niet altijd sprake
is van objectieve toetsingscriteria.
Wanneer het wel gaat om een me
ningsverschil tussen het college van
B. en W. en de commissie — hetgeen
overigens maar incidenteel mag
voorkomen, anders is de vertrou
wensband tussen beiden verbro
ken — dient het college van B. en W.
te bedenken dat het welstandsadvies
in feite geen vrijblijvend advies is.
Uit jurisprudentie
komt namelijk
naar voren dat afwijking van advie
zen van de welstandscommissie
door B. en W. alleen maar is toege
staan indien dit op welstandsadvie
zen gebaseerde afwijkende besluit
eveneens zou steunen op een terzake
deskundig oordeel. Bij verschil van
mening dienen B. en W. dus wel an
dere deskundigen te raadplegen,
wanneer zij tenminste van het advies
willen afwijken. Vandaar dat wij van
die twee kanttekeningen
niets
snappen.

Aanlegvergunningen
Wij zijn van mening dat het cul
tuur-historische karakter van de stad
niet alleen wordt bepaald door de ge
bouwen maar evenzeer door het wa8

overigens: 'Commissie, let op uw
saeck'.
Van de door ons genoemde voor
beelden van de Hakkelaarsbrug en
de Dienaarssluis, stelt het gemeente
bestuur dat dit niet kan omdat het
monumenten zijn. Echter, noch op
plankaart I, noch op de door de ge
meente verstrekte lijst van rijksmo
numenten worden deze kunstwer
ken genoemd als monument. Foei
toch, gemeente! Gelukkig stelt de
gemeente dat niemand het in zijn
hoofd zal halen datgene te doen
waarvoor Oud-Edam kennelijk bang
is. Daar zullen wij het gemeentebe
stuur zeker aan houden.

Zendmasten voor
radio-amateurs

Nauwelijks aangepaste nieuwbouw verstoort het beeld van de oude gevels.
ter met de beschoeiingen, de straten
met de stoepen, de erven en tuinen,
de openbare groenvoorzieningen, de
vestingwerken en de waterstaatkun
dige werken.Ook in de toelichting
bij de beschikking van de Minister
van C.R.M. tot aanwijzing van het
beschermde stadsgezicht zijn deze
onderdelen veelal als onmisbaar of
zeer belangrijk genoemd.
Het kan en mag niet zo zijn dat
door de komst van het bestemmings
plan de burger vrijwel niets mag zon
der de gemeente te vragen, maar dat
de gemeente in het openbaar gebied
zonder toetsing een aantal zaken aan
het beschermde stadsgezicht kan
uitvoeren. Hierin is thans al heel wat
verbeterd, maar de regeling is nog
niet uniform en consistent.
Wij' missen de aanlegvergunnin
gen bij waterstaatkundige doelein
den voor het rooien van bomen en
voor het planten van bomen, voor
zwembaden en vijvers (wel vereist
voor erf en tuin; niet vereist voor
groenvoorzieningen
en
vesting
werken).
Wij verzochten de gemeente dit
uniform en consistent te regelen zo
als op een bijlage was aangegeven of
wel deze taak bij de gemeentelijke
monumentencommissie te leggen.
N.B. Bij dit commentaar gaan wij
ervan uit dat wijziging c.q. uitbrei
ding van de verhardingen onder de
bepaling van de profielwijziging vallen.De problemen die hierbij kun
nen optreden willen wij illustreren
met enkele voorbeelden:
De Hakkelaarsbrug kan worden
veranderd in een duikerbrug, de
Dienderssluis kan worden vervan
gen door een stalen schuifconstructie, het openbaar groen kan gerooid
of belangrijk gewijzigd worden.
Strijdpunt bij het al of niet opne
men van een regeling voor het rooien
van bomen is altijd de samenloop
met andefe beplantingsverordenin
gen. Dat bezwaar is hier niet aanwe
zig daar in deze voorschriften steeds

een sub-lid is opgenomen dat die sa
menloop met andere regelingen op
heft. Reden voor het wel opnemen
ervan is het feit dat het al of niet rooi
en getoetst dient te worden aan de
cultuur-historische waarden en dat
dit in de commissie gebeurt. Het op
nemen van een aanlegvergunning
voor het planten van bomen is echter
in elk geval noodzakelijk omdat in
het aanwijzingsbesluit juist het be
houd van het landelijk 'open' gebied
belangrijk wordt genoemd en het nu
in principe volgeplant kan worden
met fruitbomen omzoomd met po
pulieren.
Het gemeentebestuur
wijst een
uniforme en consistente regeling af.
Enerzijds omdat dat per bestem
ming verschilt, waar ze gelijk in heb
ben, en anderzijds omdat een aantal
zaken al bij andere verordeningen is
geregeld, waar ze ook gelijk in heb
ben. Vergeten of voorbijgegaan
wordt aan het feit dat de regeling in
het bestemmingsplan soms inconse
quent is. Zo moet voor bepaalde za
ken van de ene bestemming wel en
voor de andere bestemming geen
aanlegvergunning
worden aange
vraagd, terwijl voor weer andere be
langrijke zaken in het geheel geen
vergunning behoeft te worden aan
gevraagd. Het niet behoeven aan te
vragen van aanleg-vergunningen be
treft vooral het openbaar gebied.
Illustrerend zijn de antwoorden
van de gemeente op de door ons ge
noemde voorbeelden. Zo stelt de ge
meente dat voor het rooien van bo
men in de kapverordening een bepa
ling is opgenomen ten aanzien van
de handhaving van het stadsschoon.
Toch is — zeker de laatste vijf ja
ren — geen advies gevraagd aan de
monumentencommissie
voor het
rooien van bomen, terwijl een aan
zienlijk aantal bomen is gerooid, en
deze commissie het door de gemeen
te zelf ingestelde toetsingsorgaan is.
Kennelijk wordt bedoeld dat dit
voortaan wel zal gaan gebeuren en

In de bepalingen van het bestem
mingsplan is een vrijstellingsmoge
lijkheid opgenomen om een zend
mast voor radio-amateurs van 15 m.
hoogte te bouwen. In het vooront
werpstadium was deze hoogte 20 m.
Ook toen zijn daar opmerkingen
over gemaakt, door de Provinciale
Planologische Dienst en door onze
vereniging. De hoogte is toen terug
gebracht tot 15 m. omdat gebleken
was dat zendmasten over 't alge
meen niet hoger zijn, maar ook niet
veel lager mogen zijn om te kunnen
zenden. Volgens het gemeentebe
stuur kon een algeheel verbod niet
toegestaan worden omdat dat een
ongeoorloofde beperking inhoudt
volgens art. 10 lid 1 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens.
Wij delen die mening niet. Het be
doelde artikel in dit Europees Ver
drag laat namelijk ruimte voor een
beperking van de uitoefening van
het in lid 1 omschreven recht ter be
scherming van de openbare orde. Dit
laatste belang is in het geding waar
een ordelijke inrichting van een sa
menleving van zeer dicht bij elkaar
Het rooien van dode takken aan de
Nieuwe Haven.

Het fabriekscomplex van Fardem.
wonende personen vraagt om beteu
geling van de vrijheid om bouwwer
ken op te richten die onevenredig
bezwarend zijn voor omwonenden
(Voorzitter afdeling Rechtspraak
van de Raad van State dd. 26-061981, Oosterhout; dd. 04-02-1982,
Huizen; dd. 23-12-1982, Odoorn en
dd. 29-04-1982,Harderwijk).
Naar ons oordeel komt hier in dit
geval nog bij dat het oprichten van
dergelijke bouwwerken bovendien
nog bezwarend is voor het cultuur
historisch karakter van het be
schermd stadsgezicht. Wij verzoch
ten de gemeenteraad daarom de vrij
stellingsmogelijkheid
te beperken
tot maximaal 8 mtr. zodat ze boven
de meeste woningen niet uitsteken,
waardoor het silhouet van het be
schermd stadsgezicht niet wordt
aangetast.
Op de gronden voorzien van de be
stemming B (i) (Het Marken) kan wat
ons betreft de vrijstellingsmogelijk
heid tot maximaal 15 mtr. gehand
haafd blijven. Op die manier wordt
niet alleen een drempel ingebouwd
voor de plaats maar ook voor de
hoogte. Het gemeentebestuur stelt
dat een beperking volgens art. 10 lid
2 van het Verdrag van Rome wel mo
gelijk is en dat daaronder mede be
grepen kan worden een bepaling als
art. 34 van de gemeentelijke bouw
verordening. Dit laatste artikel be
treft echter de toetsing aan welstandseisen en niet aan planologische ei
sen die in het bestemmingsplan wor
den geregeld. In het vervolg komen
wij hier nader op terug.

Reclames
Omtrent het voeren van reklame is
niets in de voorschriften opgeno
men. Het is algemeen bekend dat wij
tegenstander zijn van het voeren van
lichtreklames aan of buiten de ge
vels in de oude kern. Wij vinden het
dan ook noodzakelijk dat hiertoe een
verbodsbepaling in de bouwvoor
schriften wordt opgenomen. Voorts
zien wij gaarne dat voor andere reklames een aanlegvergunning ver
eist is, dat is door ons in een bijlage
aangegeven. Ook hier is het alterna
tief aanwezig van uitbreiding van de

taken-bevoegdheden
van de com
missie.
Het gemeentebestuur
ziet geen
aanleiding hiertoe over te gaan om
dat in de Algemene Politieverorde
ning al een bepaling is opgenomen.
In artikel 192 van deze verordening
is een algeheel verbod voor reklames
in de gehele gemeente opgenomen.
Door middel van een ontheffing kan
toestemming gegeven worden voor
het aanbrengen van een reklame.
Deze ontheffing kan worden ver
leend indien de welstand niet wordt
geschaad. Al jarenlang adviseert de
gemeentelijke
monumentencom
missie over reklames binnen de bei
de oude kommen van de gemeente.
Deze regeling werkt bevredigend.

Openbare
nutsvoorzieningen
Volgens de huidige voorschriften
kunnen op elke bestemming nuts
voorzieningen worden opgericht. Dit
betekent dat zelfs op de vestingswerken, het water, de waterstaatkundige
werken, het tuincentrum en dergelij
ke deze voorzieningen kunnen wor
den gebouwd. Door een dergelijke
handelwijze verkrijgt de aanvrager
van een vergunning al vergaande
rechten.
Dit gaat ons in principe te ver. De
bestaande nutsgebouwen zijn thans
ondergebracht in art.6 bedrijven. Wij
verzochten de gemeenteraad dit daar
te handhaven en de voorschriften in
de overige artikelen op dit punt te
schrappen. Voor nieuwe vestigingen
ten behoeve van openbaar nut kan
immers vrijstelling worden verleend
op basis van hoofdstuk III art.24 lid
1. Wij hebben er geen bezwaar tegen
wanneer het oppervlak en de hoogte
in het desbetreffende artikel wat
wordt vergroot tot bijv. 35m2 en
4ml. Hierdoor kan beter worden
voorkomen dat dergelijke gebouwt
jes verrijzen op plaatsen waar dat on
gewenst is omdat dan de drempel
van de vrijstellingsregeling is inge
bouwd.
Het gemeentebestuur
suggereert
dat de per bestemming getroffen re
geling slaat op kleine nutsvoorzie-

ningen (zoals schakelkasten van het
centrale antennesysteem) en dat de
algemene
vrijstellingsregeling
(art.24) betrekking heeft op grotere
nutsvoorzieningen
zoals nieuwe
P.E.N.gebouwtjes. Dat is echter niet
correct. Maar daarover straks.

belanghebbenden
stelt. Het plan
krijgt dan ook nog voldoende ruimte
om in te kunnen spelen op de nieu
we eisen en behoeften van de veran
derende maatschappij.
— het indienen van een bezwaar
schrift is een wettelijk verkregen
recht. Niet alleen hoeft niemand zich
daar dus in feite boos over te maken
maar vooral het werkt ook niet be
lemmerend, omdat voor vergunnings-aanvragen anticiperend op het
bestemmingsplan
kan
worden
gewerkt.
Dat waren voor ons bestuur vol
doende redenen om een bezwaar
schrift in te dienen. Wij hebben dit
bezwaarschrift beperkt tot een drie
tal aspekten. Van een aantal aspekten vonden wij dat de gemeente die
voldoende had toegezegd of toege
licht. Van een aantal andere aspek
ten verwachten wij dat we ermee
kunnen leven. Ons bezwaarschrift
betreft de volgende drie punten:
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Open plekken
Tot ons genoegen zijn de geplande
woningen achter het terrein aan de
Zuidervesting
uit het plan ge
schrapt. Graag zien wij echter dat de
beide geplande woningen aan het
Nieuwvaartje tussen de nummers 6
en 7 alsnog worden geschrapt. Hoe
wel wij er begrip voor kunnen op
brengen dat de agrarische bedrijfs
voering ter plaatse in de toekomst
beëindigd gaat worden, zijn wij het
er niet mee eens om aldaar twee wo
ningen te realiseren. Het Nieuwvaar
tje heeft immers vanouds een ty
pisch agrarische open bebouwing.
Het is momenteel de enige straat in
Edam met een open bebouwing
waar nog drie stadsboerderijen aan
wezig zijn. Wij willen dat dit aspekt
niet verloren gaat door ter plaatse
een praktisch aaneengesloten be
bouwing te realiseren.Het gebied
Grote
Molensteeg-Breestraat-Frobelsteeg is zowel ruimtelijk als es
thetisch niet gaaf. Tot ons genoegen
hebben wij gemerkt dat dit punt ook
aandacht heeft van het gemeentebe
stuur. In de nabije toekomst zullen
wij hierover graag nader overleg met
hen plegen.
Het gemeentebestuur
is voor
handhaving van het bouwplan aan
het Nieuwvaartje omdat de gemeen
telijke monumentencommissie
hier
over in 1980 -dus vóór de uitspraak
ronden- positief had geadviseerd.
Bovendien heeft de gemeente over
leg gevoerd met de eigenaren van de
ze grond en daarmee bepaalde ver
wachtingen gewekt. Het gemeenteEen lelijk nutshuisje tegen de gevel van
een woning.

De Hakkelaarsbrug
bestuur is van oordeel dat daarmee
de discussie is gevoerd.

De stoepen
Onze vereniging heeft er steeds
voor gepleit om het verwijderen, wij
zigen of aanbrengen van stoepen aan
een aanlegvergunning te binden. Het
verheugt ons dan ook zeer dat het ge
meentebestuur daaraan gevolg heeft
gegeven. Toch nog enkele bemerkin
gen. Op een van de tekeningen is de
Schepenmakersdijk niet als stoepenzone aangegeven. Omdat zich ook
daar een aantal karakteristieke stoe
pen bevinden, verzochten wij het ge
meentebestuur dit alsnog te doen.
Wij vinden het een vereiste dat de
karakteristieke stoepen worden ge
registreerd. Daar heeft de gemeente
alsnog positief op gereageerd, me zal
daarbij de hulp en deskundigheid
van Oud Edam inroepen. De sugges
tie om een subsidieregeling in het le
ven te roepen ter stimulering van het
behoud van de historische stoepen,
zal nader' worden bezien door de ge
meente.

Gebied Het Marken
Wij kunnen er mee instemmen dat
het huidige bedrijfsterrein van Fardem gehandhaafd blijft. Wij zijn ook
met de gemeente van mening dat dit
bedrijf zich in de toekomst nog wat
moet kunnen ontwikkelen. Wij vin
den echter wel dat die ontwikkeling
moet passen binnen het cultuur-his
torisch karakter van het beschermd
stadsgezicht. Nu is er naar de mining
van Oud Edam sprake van een voor
keursbehandeling omdat het bedrijf
haar hele terrein mag volbouwen.
Dit betekent dat tot aan het water
van de Nieuwe Haven en tot bijna te
gen de verharding van het Vesting
pad mag worden gebouwd. Wij heb
ben voorgesteld om op het bedrijfserf en ter plaatse van de twee houten
noodgebouwen een strook van mini
maal 5m. vestinggroen buiten de ver
harding veilig te stellen. Anders is
van een behoorlijk vestingprofiel,
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mede gezien de toegestane bouw
hoogte, geen sprake, ook bleek uit de
artikelen dat het bedrijf eventueel
zonder vergunning het historische
atelier van Nieuwenkamp zou kun
nen slopen. Daarmee zijn wij het be
slist oneens. Het bleek dat de ge
meente die mogelijkheid niet onder
kend had en op dit punt heeft men
dan ook de zaken rechtgezet. De ge
meente wil de 100% bebouwingsmo
gelijkheid handhaven. Men noemt
het ondenkbaar het bedrijf te sane
ren en wil het ook voor de toekomst
de ruimte geven om zich verder te
kunnen ontplooien. Een 100% be
bouwing is in de gemeente ook geen
uitzondering, zo wordt gesteld.

Plankaarten
Ook over de plankaarten had de
vereniging de nodige op en aanmer
kingen. Maar in het kader van dit
tijdschrift gaat het tever om daar
veel over uit te weiden. Verschillen
de suggesties en kritieken werden
door de gemeente wel gehonoreerd.

Bezwaren bij GS
Het raadsbesluit was voor ons te
leurstellend. In feite is ons slechts te
gemoet gekomen in één van de ne
gen punten en in een tweetal detail
zaken. Er bleef voor ons bestuur de
vraag over:hoe nu verder? In de zaak
berusten of in beroep gaan bij het
college van Gedeputeerd Staten van
Noord-Holland. Wij hebben daarbij
het volgende overwogen:
— wij hebben ons erg ingespan
nen om een positieve bijdrage aan
het bestemmingsplan te leveren, het
algemeen belang is ermee gediend
dat het gebied een extra bescher
ming krijgt en een aantal bepalingen
in het bestemmingsplan doet daar
afbreuk aan.
— wij hébben onze wensen en ver
langens op een zo reeel mogelijke
wijze gepresenteerd, dat wil zeggen
op een manier die niet veel extra
kosten met zich meebrengt, en die
geen onnodige beperking aan andere

Zendmasten
Het atelier van Nieuwenkamp, bijna in de ambtelijke molens zoekgeraakt.

ij blijven van mening dat het oprichten van zendmasten voor radio
amateurs tot een hoogte van 15 m.
het cultuur-historisch karakter van
de stad in onevenredige mate zal
schaden. Niet alleen omdat dergelij
ke bouwwerken esthetisch gezien
bijna altijd lelijk zijn, maar ook om
dat zij bij hoogten van meer dan 8 m.
boven de meeste woningen uitste
ken en dan het silhouet van het be
schermd stadsgezicht wezenlijk aan
tasten. De stelling van het gemeente
bestuur dat naast het bestemmings
plan een welstandstoetsing zal plaats
vinden op grond van art.34 -van de
gemeentelijke bouwverordening
is
wel juist, maar hoeft niet te leiden tot
het gewenste doel. Recente Kroon
jurisprudentie wijst uit dat de wel
standsbepaling
het bestemmings
plan niet mag frustreren. Het op
grond van welstandseisen weigeren
van een aanvraag voor een vrijstel
ling zal dan ook veel moeilijker wor
den dan wanneer de vrijstellingsmo
gelijkheid wordt geschrapt of be
langrijk ingeperkt. Overigens zijn
wij van mening dat wanneer een ra
dio-zendamateur een zendmast wil
plaatsen daarvoor best andere moge
lijkheden binnen de gemeente, maar
buiten het beschermde stadsgezicht
geboden kunnen worden.Wij hand
haven dan ook ons verzoek om de
maximale maat van 15 m.te wijzigen
in 8 m.

is dan onduidelijk welke procedure
gevolgd moet worden, omdat er twee
verschillende procedures mogelijk
zijn.
Het gemeentebestuur
suggereert
dat de per bestemming getroffen re
geling slaat op kleine nutsvoorzie
ningen (zoals C.A.I.schakelkasten)
en dat de algemene vrijstellingsrege
ling slaat op grotere nuts voorzienin
gen, zoals nieuwe P.E.N.gebouwtjes.
Dat is echter niet correct aangezien
de per bestemming gegeven moge
lijkheid geen beperking heeft op de
oppervlakte en max. 5m. hoog mag
zijn, terwijl bij de vrijstellingsrege
ling wel een beperking rust op de op
pervlakte, namelijk 25 m2 en een ge
ringere maximale hoogte van 3 m.
Wanneer de per bestemming gege
ven mogelijkheid wordt geschrapt,
blijft er een goede regeling over. De
bestaande nutsgebouwen vallen dan
onder artikel 6. Bedrijven en voor
nieuwe vestigingen t.b.v. het open
bare nut kan vrijstelling worden ver
leend op basis van art. 24. Dit is ook
een algemeen gehanteerde vorm in
bestemmingsplannen. Wij hebben er
geen bezwaar tegen wanneer het op
pervlak en de hoogte in art.24 iets
wordt vergroot tot bijvoorbeeld 35
m2 en 5m.

Gebied Het Marken

Openbare
nutsvoorzieningen
Wij blijven bezwaar houden tegen
de drie verschillende wijzen waarbij
nutsvoorzieningen kunnen worden
opgericht of gewijzigd. Wij hebben
verzocht de per bestemming gege
ven mogelijkheid te schrappen. Dit
omdat die regeling ons te ver gaat.
Dan is het mogelijk om op bijna ie
dere plaats zón meestal lelijk ge
bouwtje te plaatsen, terwijl de aan
vrager vergaande rechten heeft. Ook

'

Wij zijn van mening dat het cul
tuur-historisch
karakter van de
Baandervesting teveel wordt aange
tast wanneer tot vlak tegen de ver
harding van het Vestingpad mag
worden gebouwd tot hoogten van
5.50 m. of 8.30 m.Dat heeft niets te
maken met het saneren van het be
drijf en voor verdere ontwikkeling
blijft nog heel wat ruimte over. Dat is
ook niet strijdig met het beleid ten
aanzien van andere bedrijven binnen
het beschermde stadsgezicht die aan
de openbare weg of water zijn gele
gen, waarbij de bedrijfserven vaak

niet bepaald zijn over het volle onbe
bouwde eigendom (bijv. zie de
scheepswerf aan de Lingerzijde en
het garagebedrijf aan de Mathijs
Tinxgracht).
Wij handhaven dan ook ons ver
zoek om minimaal 5 meter vestinggroen veilig te stellen buiten de ver
harding langs de Baandervesting.

Tot slot
Door onze bezwaren in het plan in
te passen zijn wij van oordeel dat
hiermee het bouwkundig erfgoed
beter wordt beschermd en bewaard,
waarbij de stad tevens nog leefbaar
blijft en bovendien nog over vol
doende ontwikkelings-mogelijkheden beschikt.
Gedeputeerde Staten moeten nu
binnen 6 of 12 maanden na ont
vangst van het plan beslissen. Zij la
ten zich daarbij adviseren door Pro
vinciale Planologische Commissie
en door de Monumentenraad. Dan
volgt voor de derde maal een ter vi
sie legging gedurende één maand
.De mogelijkheid van bezwaar ma
ken is dan beperkt tot diegenen die
al eerder bezwaar hebben gemaakt
bij de gemeenteraad en Gedeputeer
de Staten. Wel kan een ieder bezwaar
maken tegen wijzigingen in het plan
en tegen onthouding van goedkeu
ring. Die bezwaren moeten gericht
worden tot de Raad van State, die in
een zogenaamde Kroonprocedure
over deze bezwaren beslist en het
plan toetst aan de wet.
In deze uitgave van het periodiek
hebben wij u een overzicht gegeven
van de stand van zaken rond het be
stemmingsplan'' Stadsgezicht EdarhHierbij is vooral aandacht geschon
ken aan de door onze vereniging ge
maakte op- en aanmerkingen en be
zwaren. Van het verdere verloop zul
len wij u op de hoogte blijven stellen.
Februari 1986
C.SCHAARSBERGEN
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LEZERS SCHRIJVEN
Oud-Oorgatter
In reactie op het artikel 'De dwa
ling van velen' schrijft de nu in Be
verwijk
wonende Oud-Edammer
Wim Verhagen onder meer:
„Als kind accepteert men de leefge
meenschap als iets vanzelfsprekends
en men onderkent nog niet het bijzon
dere in esthetisch en geschiedkundig
opzicht. Men beziet het decor waar
binnen de kinderjaren zich afspelen
met kinderogen. De afmetingen van
straten, huizen, en vaarten lijken
groter dan ze later blijken te zijn."
,A Is poorter is het begrijpelijk dat
de schrijver van het artikel 'De dwa
ling van velen' zijn blik laat vallen
op het schoons tussen de 'vestingen'
van zijn stad. Hoewel mijn bewonde
ring voor het vele schoons van de
stad niet voor die van de schrijver
onderdoet, overvielen mij toch als
'oud-Oorgatter' lichtelijk chauvinis
tische gevoelens. Terecht merkt de
schrijver op dat de buiten de vesting
gelegen polder de Zeevang onverbre
kelijk met Edam verbonden is. Ik
meen dat hetzelfde gezegd kan wor
den van het Oorgat.
Toegegeven dat de eenvoudige hui
zen van deze buurtschap weinig aan
leiding geven tot lyrische beschou
wingen over stedeschoon. Het is dan
ook van oorsprong een nederzetting
van vissers en boeren, die zich na het
graven van de nieuwe verbinding
met de Zuiderzee in de 14de eeuw,
aan de dijk langs deze vaarweg ves
tigden. Beiden in de onmiddellijke
nabijheid van hun werkterrein. Voor
de vissers de zee, voor de boeren de
landerijen in de Zeevang. Een merk
waardig buurtje. De boeren over het
algemeen in redelijke welstand, de
vissers vooral in de winter vaak in
behoeftige omstandigheden.
Merk
waardig, omdat ondanks dit maat
schappelijk verschil, toch een vrij
hechte samenleving ontstond. Menige
visser die in zijn tijd financieel bij
gestaan werd door zijn buurman, de
bier. Omgekeerd stonden de vissers
de boeren bij in hun drukke tijden en
bijzondere omstandigheden."
„Nee, stedeschoon was en is er aan
het Oorgat niet te bewonderen. Wel
een vrij uitzicht op Zeevang en Volendam. En de nabijheid van de zee!
Juist die herinnering aan de ruimte
van de polders en het zwerven langs
en op de zee, doet mij beseffen welke
prachtige vrije jeugdjaren wij aan
het Oorgat hebben doorgebracht.
Jammer dat mijn indruk van de
laatste jaren, nu ik Edam wat regel
matiger kom bezoeken, er een is van
achteruitgang en verpaupering aan
het Oorgat. Een tot voor kort onvoor
stelbaar slecht wegdek, een totaal
verwaarloosd
woonwagenkampje,
en industrieën, die er het beeld van
de woonbuurt niet op vooruit hebben
doen gaan. Misschien wordt het Oor
gat door het gemeentebestuur toch •
nog teveel als een buitengewest en
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De nieuwe opga
ve van Herken uw Plek
je laat weer eens een
unieke foto zien uit de
kollektie van de heer G.
bij 't Vuur. Met de trad itionele vraag: Waar is
dit? Onder de goede

Herken
het
plekje

Wandeling door Edam
oplossingen wordt een
boekenbon van 25 gul
den verloot. Inzendin
gen naar de redaktie
van het Periodiek Oud
Edam, p/a Sjaan Swalve, Voorhaven
106,
1135 BT Edam.

VOORHAVEN
(vervolg)
Op de andere hoek van de Heeren
straat de alom bekende Piet de Wit.
Van hem zijn prachtige verhalen in
omloop, o.a. dat hij met flesjes 'aqua
destillata' op de markt stond, tegen
de kiespijn enz.
De dames Berlijn bewoonden met
hun vader het huisje hiernaast. (Dit
waar nu Buikman woont; het huisje
van Piet de Wit is gesloopt om de
Heerenstraat breder te maken.) De
dames Berlijn verkochten ook koffie
en thee, en hadden ook verzekeringswerk. De oude heer Berlijn is
de laatste die op het Joodse kerkhof
begraven werd.
Naast Berlijn het bekende café 'de
Harmonie', waar ertijds Roos woon
de. Jan Huisink zette dan deze zaak
voort, waarover Henry Havard in
zijn beschrijving over Edam al van
rept. Dit verhaal zullen wij binnen
kort nog eens publiceren. Jan Huis
ink was jarenlang lid van de gemeen
teraad. Nu werkt hier jonge Jan, die
de zaak op de oude voet voortzet,
met dien verstande dat er ook hotel
accommodatie is.
Prins met een speelgoedzaak was
hiernaast en dan de slagerij van De
Jong, die als slagerij ook weg is, en
waarin nu de speelgoedzaak annex
boekhandel van Rentzenbrink is ge
vestigd. Ook verdween de kruide
nierswinkel van Hermen van ' de
Naaten, waar gelijktijdig goud, zilver
en horloges werden verkocht. Zoon
Klaas overleed betrekkelijk jong en

Een zeer oude foto van de Voorhaven. Helemaal links de winkel van Piet de Wit, dan
Berlijn, de Harmonie, Prins, de slagerij van De Jong, bakkerij van Mooi (later v.d.
Naaten) en een winkel in scheepsvictualiën.
Gerrit zette later de zaak op de Bult
voort.
Door de poort van de Arisbrug is
het vanuit de Pereboomsteeg een
prachtgezicht op het huis met de
trapgevel naast oorspronkelijk Van
de Naaten. Hierin woonde eerst
Teun Kluit en later Willem de Boer.
Bekend als graanhandelaar, boek
houder en als violist van Apollo. Jan
Groot Jr. woonde in het huis voor ds.
Klein. Het huis van ds. Klein was
oorspronkelijk pastorie van de Ned.
Herv. Kerk. Ds. Klein had twee
dochters en drie zoons, Roel, Frits en
Koos, ie alle drie ingenieur werden.
Later waren hierin de kantoren ge
vestigd van de Dienst Zuiderzee
Werken, alsook het arbeidsbureau.
Nu in gebruik bij het Bosvolk.
Het huis hiernaast, later pastorie
van de Lutherse Kerk werd voor
been bewoond door mevr. Eef

De bekende stoomcaroussel van Schildmeijer met daarnaast

Schildmeijer-Dirks, eigenaresse van
de stoomcaroussel, een schitterende
kerkmisattractie. Labeur was de ma
chinist ervan, en menige Edammer
zal zich dit fraais nog herinneren.
De bekende
tekenschoolleraar
T.van Dijk bewoonde het volgende
huis. Deze zeer bekwame man was
een waar artist in zijn vak en is op
hoge leeftijd, ik meen van 92 jaar, in
Eemnes overleden. Georg en Friedel
Stahl woonden hier ook verschillen
dejaren.
Alle huizen hier beschrijven wordt
teveel van het goede, maar de bakke
rij van Stil moet toch vermeld wor
den. Dirk was een zeer goed zwem
mer, en trombonist van het Edams
Fanfarekorps. Een van de vele bak
kerijen die ook ter ziele is. Op deze
plaats werd een nieuw huis gebouwd
en bewoond door Jan van der Berg
en zijn vrouw Alie Dal. Jan was de

de koekhaktent van De Mop (Molenaar).

~T

Veel reacties op
fotoprijsvraag
herken het plekje
Het wordt een beetje het gebruikte
beeld. Een fikse stapel reacties op de
prijsvraag Herken het Plekje. De vo
rige keer ging het dus inderdaad om
het huis van de familie Conijn aan
het Groot Westerbuiten. „Juffrouw
Conijn gaf ons op de ULO handwer
kles. Ze is op niet zo jonge leeftijd
getrouwd, wat wij geweldig interes
sant vonden", schrijft mevrouw J.
Westmijze-Ten
Hoope uit Hil
versum.
Er waren veel meer goede inzen
dingen die de inmiddels gesloopte
boerderij van Toon Conijn herken
den. Zoals J. de Graaf van het
niet direct behorend tot Edam be
schouwd?
Nogmaals, van harte stem ik in
met de lofzang op het mooie Edam.
Men diene zich echter te bedenken
dat die schoonheid een erfenis is uit
de bloeiperiode van Edam als

Nieuwvaartje 10, die zich de foto
graaf nog levendig voor de geest kan
halen, zwervend met zijn houten
kastje door Edam. Zelf bracht hij op
14-jarige leeftijd schoenen rond naar
klanten van schoenmaker Dikken.
Met een karretje, gemaakt van een si
naasappelkistje en wielen van een
kinderwagen. Dat karretje is weer te
zien op de foto van het schip in de
Voorhaven, ook al in het vorige peri
odiek afgedrukt.
Winnares van de boekenbon van
25 gulden is ditmaal mevrouw voor
mevrouw T. Roele Koster, IJe 2, die
zich zelfs nog het interieur van de in
middels verdwenen boerderij kan
herinneren. Keurig in de stijl van de
eeuwwisseling gemeubileerd en on
derhouden. Haar buurvrouw van
vroeger, mevrouw Martha de KockConijn, was een van de kinderen van
grootmoeder Conijn-Wessels.
scheepsbouw- en handelsstad. Die
bloei had ze nooit kunnen bereiken
zonder de verbinding met de Zuider
zee, het Oorgat!
WIM VERHAGEN
Beverwijk
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eerste secretaris van de vereniging
Oud Edam. De vereniging heeft aan
deze man veel te danken.
Achtereenvolgens woonden op de
ze lange rij nog: V.d.Oever, Dirk en
Lena Oort, Haremaker, Siem Kraaij,
bakkerij Bootsman, Veen (aardap
pelen), Van Heusden en Klaas van
Ingen, die er een kruidenierszaak
dreef. Voorheen was dat het winkel
tje van de familie Veldhuizen (in de
volksmond
bij 'Antekiteka'
ge
naamd); hier kon je snoep en sigaret
ten kopen. De eerste sigaret die ik als
jongen rookte (je kon ze per stuk ko
pen), kwam daar vandaan. Als ik er
nog aan denk! Brrr.. en misselijk!!
Even verder op de plek, waar nu
mevr. De Boer- Van Ammers woont,
was vroeger de kleermakerij van
Klom. De gevel van dit zeer oude
huis hing wel 85 cm voorover en was
zeker in midden 1600 gebouwd.
Klom trouwde op latere leeftijd met
mej. Eef Hartog.
Dan vlak na mijnheer Sluisman
van de O.L.School de bakkerij van
Co Heitman. Ook weg, daar Co naar
Amsterdam verhuisde en de zaak
van zijn broer Gerrit voortzette, die
hier op het Klein Westerbuiten zijn
laatste levensjaren sleet. De groente
en aardappelzaak van Lommers was
op de hoek van de Akersteeg. Ook
weg. Lommers was in Edam bekend,
omdat hij zich door lichamelijk ge
brek voortbewoog op een draisine,
een fiets zonder trapstel, zodat hij
zich met zijn benen moest afzetten.
Daartegenover aan de andere hoek
woonde in een laag, dwars op de
rooilijn staand huis, 'Tijdje Ooiman',
waar ook bier enz. te verkrijgen was.
Dit huis heette 'de Aker' (Eikel). Het
gevelsteentje dat bij de sloop uit dit
geveltje vrijkwam is later in de zij
muur geplaatst, aan de kant van de
Akersteeg van een van de drie nieu
we huisjes die voor dit unieke pand
je in de plaats kwamen.
Bekebrede had vlak voor het kapi
tale pand van Dr.Ten Holt nog een
groentezaak. 'Jan van Stelling' de
Boer bewoonde met zijn gezin dit
huis eerst. Een mooi gerestaureerd
huis, waarnaast in het pandje met de
houten gevel een horlogemakers
winkeltje was gevestigd. Hiernaast
woonde de in Edam populaire Cor
Smit. Jarenlang
wethouder,
en
werkzaam bij de Uitwaterende Slui
zen. In het huis ernaast (onder een
dak), woonden de ouders van me
vrouw Smit, de fam. Bertou, die af
komstig waren van Marken, waar de
heer Bertou politieagent was. Op het
erf hier pal naast, van Siem de Boer,
liet John de Boer (zijn kleinzoon) een
hyper modem huis bouwen, wat nu
niet bepaald past in ons mooie stad
je. In het woonhuis ernaast is nu het
accountantskantoor
gevestigd. De
boerderij van de heer De Boer was
aan de Achterhaven en ik weet nog
best dat de eerste jacobsladder in de
hooiberg werd geplaatst. Wat was
dat een voomitgang dat de mensen
het hooi niet meer hoefden op te ste
ken. Naast S. de Boer de kruide
nierswinkel van T. de Jong, annex
brandstoffenhandel. Deze brandstof14

fenzaak werd later door Coljee voort
gezet, maar is nu ook weg. De winkelis woonhuis geworden van de fa
milie P.Beeldsnijder, scheepsbouw
kundige. Hiernaast een mooi oud
huis, vroeger bewoond door Mooi,
later gerestaureerd en bewoond door
de fam. K.Bosma.
Toon Gravendijk bouwde daar
naast een hoog twee verdiepingen
huis, wat voor Edam een unicum
was, doch niet bijzonder fraai. In het
huis van Klaas Berkhout woonde
voorheen ook de familie Coppejan
van de Friesche Kap. Achter dit huis
was een grote schuur welke diende
als graanopslagplaats van de graanmaalderij van Igesz. Een elevator
bracht het graan uit de maalderij
over de straat naar deze op
slagplaats. Later werd de in het ge
bouw van de maalderij de Kaasfabriek gevestigd, maar helaas zijn de
ze bedrijven ook niet meer in Edam.
In deze schuur werden ook kermis
attracties in de winter opgeslagen,
o.a. van Cees Regter een draaimolen.
Over kermisattracties later meer.
Dan volgen nog enkele huisjes
waarvan ik alleen noem de schoen
makerij van Doris de Brok, die de
naar hem genoemde bel luidde. Deze
hing in een klokkenstoel bij het
Joodse kerkhof. Later in een boom
opgehangen naast de Pietersbrug.
De bel werd om 12 uur en om 4 uur
geluid; een Edams gebruik dat nog
stamde uit de tijd van de scheeps
werven en de zoutketen. Het was
toen ook verboden om tussen 12 en 1
uur de bruggen te openen, omdat an
ders het werkvolk er niet over kon.
Veel slokjes en glaasjes bier zullen er
in het zeer oude café 'de Zon' door
dorstige kelen gegoten zijn. Dit was
het laatste pand van de Voorhaven
(lichte zijde). Satirische humoristen
uit vroeger jaren hadden dit café 'het
Heiletje' gedoopt. Ik voor mij wist
ook niet beter. Laatstelijk was hier
de eigenaar Fl. Prijs. Thans is het een
stil huis wat bewoond was door J.
van de Bij, en nu een zoon van Kees

de Waart. Op de plaats van de weggesloopte kaasfabriek zijn nu onlangs
vier nieuwe huisjes gezet. Naast de
Pietersbrug nog twee huisjes onder
een kap, bewoond door Bruus Har
tog en Hoube, later door mevrouw
Van Essen-Tjaarda.
Nu gaan we het Oorgat op.

HET OORGAT
'Rachel beweent
kinderen'

haar

Gaan we nu het Oorgat op, dan ko
men wij vlak voorbij het Joodse
Kerkhof en het monument om even
terug te denken aan een voor vele
medeburgers vreselijke tijd, die ve
len niet overleefd hebben.
Het eerste huis links is de boerde
rij van Jan de Boer (Pietor) en daar
naast staat de bekende bakkerij van
de familie Jongens. Jacob Jongens
overleed enkele jaren geleden, maar
de zaak werd daarna gedreven door
z'n broer Dirk, inmiddels ook overle
den. In het jaar 1980 bestond deze
zaak 100 jaar. Zij waren specialisten
in het maken van 'weihnachtsstollen' en katerbroden (deze naam is
een verbastering van 'deux fois quatre', uit de Franse tijd, wat beteken
de dat één zo'n brood 2x4 stuivers
kostte).
Daar tegenover was het touwbaantje van Wouter Kuiper, waar in de
loop van de jaren duizenden meters
touw zijn gedraaid. De vader van
Wouter was vroeger baas in de grote
touwbaan aan de Baandervesting,
waar destijds zware trossen werden
gemaakt voor zeeschepen. Later
hierover meer bij het verhaal van de
Baanstraat.
Naast Wouter Kuiper had Gerrit
van de Naaten en zijn Mien, nadat zij
van de Voorhaven waren vertrok
ken, een goudsmidwinkeltje. Alles is
echter verdwenen. Een petroleumbedrijfje, enkele huizen voorbij Jon-

Een mooie overzichtsfoto van de Voorhaven, beginnend bij de Arisbrug in 1910.

gens was van Klaas en Kees Bont, la
ter gedreven door Jan de Boer (Jan
Tet of Tarzan). Ook woonde hier het
populaire echtpaar Jantje Burgers
en Riekie Kraai.
Waar nu Hendrik van Essen een
groentewinkel heeft, woonde aan de
stadskant Karei Kok, die een specia
list was in het draaien van kaaskop
pen. Ook het maken van kuipen voor
de houten wasmachines was bij hem
in goede handen. Zijn zoon Siem
heeft jarenlang de kermis bereisd
met een bioscooptheater. Jan van Es
sen, de vader van Hendrik, had op
het erf achter de winkel een inleggerij van kool en groenten. Ook werden
limonade's gefabriceerd. Jan was bo
vendien een verdienstelijk kuiper.
Een paar huizen verder was weer een
groentewinkeltje van Jac.Lommers.
Later kwam hier de ijssalon van
Christiaan Altman. Chris ventte ook
met de kar en was een populaire fi
guur in het stadsbeeld, mede door
zijn functie van lantaarnopsteker.
Een paar apart op het Oorgat; Jantje Burger en zijn vrouw Riek.
Meermalen bezocht hij familie in De
zijn. Het bekende buurtwinkeltje
Rijp en vervoerde dan zijn vrouw
kaar te houden, had deze Ot altijd
van 'buurvrouw Kok' zou ik bijna
Gientje in de ijswagen naar de plaats
een schipperspet op, en zijn vader
vergeten. Oude Oorgatters weten
van bestemming. Tijdens het ver
die even verderop woonde had een
nog best hoe de strooppot op de
voer, waarbij haar hoofdje net boven
grote zwarte slappe hoed op. Deze
weegschaal eerst gelijk gemaakt
de rand van de ijskar uitstak, groette
types vergeet je niet gauw. Oude Wil
werd met kiezelsteentjes, om daarna
zij vriendelijk haar buurt- en stadge
lem Verhagen, later Bernhard, wa
het pond stroop af te wegen. Jo van
noten.
ren ook mensen die met de visvangst
Drunen, de vader van de botterlief
Ook een legendarisch figuur was
hun brood verdienden. Vervolgens
hebbers, heeft hier ook nog een win
Robert Rouw. Hij werkte aan de Af
Pieter Hetjes en zijn broer Jan Het
kel in koloniale waren gehad. De
sluitdijk en als je hem mocht gelo
jes, ook vissers van de oude stempel,
melkwinkel, die nu van Breed is,
ven heeft hij die dijk practisch alleen
evenals Piet Buitenhuis, wiens vader
was voorheen van C. de Graaf en la
gemaakt. Later heeft hij ook met de
nog steenzetter was aan de dijk, een
ter van Tjeerd Waayop.Waren er hier
zogenaamde muziekauto in Edam en
oud en practisch verloren gegaan be
in Edam niet zoveel vissers als in Vodoor tal van andere plaatsen zijn
roep. Pieter Hetjes was de vader van
lendam, toch waren er wel verschil
grammofoonplaatjes ten gehore ge
Jan Hetjes, populaire Edammer, die
lende mensen die dit vak uitoefen
bracht. Een van zijn stereotype uit
als ambtenaar ter secretarie honder
den. Eerst kwamen wij Ot Hetjes als
spraken over mij was: ,Ik wou dat ik
den paren in de echt heeft verbon
vissersman tegen, waar nu diens
jou in 't goud had en dan in stukkies
den. Piet Laan was een van de laatste
zoon Gerard nog steeds dit bedrijf
van een ons.' Een zeldzame man, die
vissers die in mijn gedachten komt
voortzet en die nu nog de enige
ook het prachtige verhaal vertelde
en het beroep ook nog jaren heeft
overgebleven visser is in Edam. Ik
dat hij peren plukte over het ijs met
volgehouden. Ook al een drager van
meen me te herinneren dat de vrouw
sokken aan.
zo'n typische zwarte hoed, die je veel
van Ot ook een kruidenierswinkeltje
Veel neringdoenden waren er niet
bij oude Volendammer vissers te
dreef.
op het Oorgat, maar uit mijn jeugd
genkwam. Al deze bedrijfjes hadden
Hierna de boederij van C. Mus.
herinner ik me toch nog wel Van
geen opvolgers en zijn allen verdweNog een bedrijf, en nu beheerd door
Drunen, de smid. Speciaal voor
nen.Het aardige boerderijtje van
Stoffel Schreuder.
scheepswerk. Dit zit zeker in de fa
Siempie van der Linden en Neeltje
O. de Ruiter komt dan aan de
milie, omdat zijn kleinzoons Joop en
de Graaf gaf een schilderachtig ge
beurt als vissersman. Om ze uit elRuud
fervente
botterliefhebbers
zicht aan het einde van het Oorgat.
Helaas nu een puinopslagplaats van
Werkzaamheden aan de gasfabriek voor de tweede ketel. De heer op klompen is aanne
de sloperij fa. Koek.
mer R. Worp.
Het Fort bij Edam, een van de ver
dedigingswerken van de Hollandse
Waterlinie ligt achter dit boerde
rijtje. Wij weten nog van de eerste
wereldoorlog (1914-1918), toen hier
veel militairen gelegerd waren. Dit
gaf vaak een hele drukte in Edam en
vele Edamse jonge dochters kwa
men toen 'aan de man'. Ik kan me
nog goed herinneren, dat de heer
P.Smits, de vader van Lida en John,
in 1916 op het Damplein tot luitenant
werd beëdigd door overste Ludens.
Drie Engelse piloten die in het begin
van de oorlog 1940-1945 in de buurt
van Rotterdam neerkwamen (dat
was in 1939) werden hier geïnter
neerd. Na 45 jaar kwamen twee van
hen bij mij op bezoek.
Na het fort het vroeger zo bekende
café van Kwantes, later gedreven
door de bekende paardeman Piet
Kout. Pikeur Kout, alsmede zijn
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zoon Martien trainden hun paarden
in de achter het café gelegen boom
gaard. Naast het café was ook 'weids'
genoemd de speeltuin: zegge en
schrijve 1 schommel en 1 wip. Toch
werd door veel Edammer mensen
met hun kinderen, onder het genot
van een glas grenadine, hiervan veel
gebruik gemaakt. Hiervoor in de
plaats kwam de sloperij van Koek.
Menig Edammer zal hier een 2ehands plankje of balkje vandaan ge
haald hebben.
De boerderij hiernaast van zwarte
Jan de Boer, waar later Schreuder in
woonde, is als bedrijf niet meer in
functie. Nu bewoond door de milieu
deskundige Wouter van Dieren. Het
boerenbedrijf van Cor de Boer, va
der van Jaap, Siem, Jan, Janny en
Kees, is naast Van Dieren nog steeds
in bedrijf en wordt uitgeoefend door
de jongste zoon Kees. Een gedeelte
van de boerderij, eigendom van Jaap
de Boer, werd later verkocht aan de
bekende kunstschilder Aart Roos,
die hier een prachtig atelier in maak
te, en er ook woont. Veel prachtige
kunstwerken werden hier gewrocht.
Dit alles tussen de jaren 1970 en
1980. In het huis waar nu de architect
Gerrit Huisink woont, woonde daar
voor de zo bekende edelsmid Harry
van Dijk, een zeer bekwaam vak
man. Jammer dat deze man door
ziekte zich de laatste jaren van zijn
leven niet meer aan zijn werk kon
wijden. In de jaren '20 had Elias
Doets hier een boerderijtje. Vlak
hiernaast woonde in die tijd Jan de
Ruiter, bekende Edamse figuur, die
na zijn bakkerstijd havenmeester en
badmeester werd. Deze humorvolle
man zal met groot plezier bij vele
Edammers in herinnering komen als
badmeester van het oude badhuis;
(geopend voor dames van 7-10 uur,
en de rest van de dag voor de heren).
Het volgende huis is het voor ve
len bekende sprookjeshuis van de
heer en mevrouw Noothoven van
Goor. De geschiedenis hiervan zou
te ver voeren, maar enkele mensen
die vroeger in het huis veel werk ver
richt hebben wil ik toch noemen:
Gerrit Gaarthuis, timmerman; Pap
petje Kraai, schilder; Gerrit Broeze,
meubelmaker; Tijmon en Jaap bij 't
Vuur, elektra, gas en waterwerk. Als
huisknecht Piet Hooghiemstra, enz.enz. De tegenwoordige keizer van
Japan, Hirohito, heeft hier als kroon
prins wel gedineerd. Piet kreeg toen
een gulden fooi. Noothoven van
Goor had ook een witte pauw en dito
keeshond en achter in de tuin was
een gebouwtje dat de naam had van
'Sans Souci'. Het huis raakte na het
vertrek van Noothoven ernstig in
verval, tot de kunstschilder Roos
hier met enorm doorzettingsvermo
gen weer een prachtig huis van heeft
gemaakt; zijn vrouw Amy herstelde
de tuin weer in volle pracht.
Hoewel wij zo langzamerhand op
de Zeevangszeedijk
beland zijn,
gaan we voorbij het huis van me
vrouw De Boer, beter bekend als Ieke Laan, nog even om de hoek naar
de kant van Warder, waar het water
gemaal van de Zeevang stond. Hein
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De touwbaan van Wouter Kuiper aan het begin van het Oorgat. Met van links naar
rechts Wouter Kuiper, Nico Kunst en schoonzoon Siebeling.
Mus was hier de machinist en be
woonde met zijn vrouw het eerder
genoemde huisje. Over de dijk vin
den wij nu een camping, voorheen
de plaats waar het volksbad gelegen
heid gaf tot baden en zwemmen.
Bouk de Boer was hier badmeester.
Ook een veel gebruikte schietbaan
was op het buitenland aanwezig. In
1932 werd op deze plaats het beken
de strandbad aangelegd. Initiatiefne
mer was de heer Nico Bouwes. Na 50
jaar floreert dit bedrijf nog steeds en
er wordt 's zomers veel gebruik van
gemaakt, ook als campingterrein.
Ome Siem de Boer was indertijd hier
een zeer populaire badmeester. De
haven die in onze jeugd enkele vis
sersboten herbergde, ligt nu 's zo
mers vol met plezierjachten. De in de
geschiedenis van Edam zoveel ge
noemde zeesluis, die een vrije door
vaart met de binnenwateren voor
komt, werd vroeger bediend door
Klaas Dekker, thans Henk Conijn.
Aan deze kant van het Oorgat te
ruggaand naar de stad vinden wij
eerst de botenloods van de Uitwaterende Sluizen. Later werd op dit ter
rein een grote timmerwerkplaats ge
bouwd, waar de benodigde sluisdeu
ren werden gemaakt, die in het on
der beheer van de U.S. staande ge
bied gebruikt worden. In mijn jeugd
werkten hier: Jan Rijswijk (baas) en
Piet
Jongert
(timmerman)
en
Kl.Koeman (timmerman), allen eer
ste klas vakmensen. Cor Smit, Gerrit
Beets en Louw Dekker werkten ook
aan de U.S., vroeger alles onder lei
ding van de heer Van Niftrik, die la
ter werd opgevolgd door de heer
Schuitemaker. Diverse groentetui
nen waren daar aan de kant van het
water. Zoals van de heer Kater en
Jan van Essen. Die tuinen reikten tot
aan de ijzerfabriek, waar mensen als
Hendrik
van Essen,
Schoone,
Overmars, Harry Bakker, Karei Kok,
en anderen op werkten. Dit alles is al
jaren verdwenen. Naast de ijzerfa
briek stond de Edamse Gasfabriek,
met als directeur de heer Payens, als
chef-fitter Maas en later Piet Kluft en
fitter K. Gravendijk. Stokers waren:
Aberkrom, Piet Bleeker, Cees Slegt,
Van Geijsel en op kantoor Piet
Spaander en Jo Rijswijk. Jan van Es

sen, de meteropnemer, met zijn ste
reotype roep: 'Hallo, even de gasme
ter' mag bij dit gezelschap niet ver
geten worden. Toen deze affaire ge
sloopt werd, kwam daar de borenfabriek van Ter Horst.
Een van de laatste scheepshellin
gen was die van Hendrik Nieuwkamp, waar wij nog verschillende
keren botters en diverse andere
schepen hebben zien hellingen. Een
paar huisjes verder woonde KI.
Veen, de bokkenslager, die ook veel
nuchter kalfsvlees verkocht. Op deze
plaats woonde later Kindt. De bik
kels, waar de meisjes het vroeger zo
populaire bikkelspel mee speelden,
kwamen meest bij Veen vandaan.
Alles verdwenen. Als laatste bedrijf
aan deze kant, dat van Stoel, (zand,
grind enz.). Werfbaas was Piet Kraai,
later Jan Buitenhuis. Op deze plaats
zijn nu diverse bedrijven gekomen
als de plastic fabriek van de gebrs.
Günther, Ruud van Drunen - botenbouw, en een bedrijf van J. De Rui
ter,
dat
scheepsbetimmeringen
maakt. Historisch is hier op het Oor
gat veel verdwenen. In vroeger eeu
wen waren hier veel scheepstimmer
werven en stond hier de prachtige
Oosterpoort. De naam Oorgat is ont
staan na het graven van de nieuwe
haven, die van de Purmer naar zee
loopt, en oorspronkelijk van Edam
door de Voorye naar waar nu Volendam ligt, en daar in zee uitmondde.
De naam Oorgat was dan ook 'Oare
gat', ofwel: andere gat. In 1402 kreeg
het Oorgat dezelfde rechten als
Edam eerder, in 1357 kreeg. Voordat
hier een zeesluis was, (begin 1800 ge
maakt), was dit een sas, deuren die
sloten wanneer het zeewater te hoog
werd. Naast deze sas stond en groot
kanon: 'De grote Griet'. Een aardig
vers uit die tijd is:
Groote Griet ben ik gehietenGroote kogels kan ik schietenAls ik
geladen ben op z'n pasSchiet ik te
Hoorn in 't kerkeglas.Het brons van
dit kanon werd later, na de brand
van de Grote Kerk, gebruikt om een
nieuwe klok te gieten.
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