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De watersnood in beeld
De watersnood van 1916 ligt voor ve
len in Waterland nog vers in het ge
heugen. Opa, oma, vader en moeder
kunnen nog vertellen hoe in de
nacht van 13 op 14 januari 1916 een
noordwesterstorm uiteindelijk de
Waterlandse Zeedijk deed bezwij
ken. Zeventien mensen kwamen om
het leven, van wie zestien Markers.
Daar, op Marken, waren de dijken te
laag om het aanstormende water te
keren; de huizen vaak te zwak om
een veilige schuilplaats te geven.
Sommige huizen woeien als karton
nen dozen over het eiland.

In Waterland was de misere al
even groot, zij het dat hier geen
slachtoffers vielen. Veel vee ver
dronk; de eendekooien in Volendam
en de kippenfokkerijen in Ilpendam
werden verwoest. Vee werd in aller
ijl in veiligheid gebracht; de kerken
boden vaak een goede stalling. Van 9
augustus tot 10 september is in de
Grote Kerk van Edam een tentoon
stelling over de watersnood te zien,
getiteld: 'Waterland onder water
1916'. De tentoonstelling wordt geor
ganiseerd door de vereniging Oud
Edam, met assistentie van de Hoog
heemraadschappen van Uitwateren-
de Sluizen, van het Noordhollands
Noorderkwartier en van het water
schap de Waterlanden.

De expositie laat beelden zien van
de watersnood. Oude foto's en kaar
ten uit archieven en musea geven
een indruk van de verwoestingen die
het water aanrichtte. Maar ook zal de
tentoonstelling laten zien hoe een
dergelijke ramp eigenlijk kon gebeu
ren. Waren de dijken te zwak; wie
onderhielden de dijken eigenlijk?
Hadden de mensen dan niets geleerd
van de overstromingen van 1163,
1164, 1421, 1775 en 1825, om er maar
eens enkele te noemen? Of was deze
vloed te wijten aan uitzonderlijke
weersomstandigheden, niet door

mensen te controleren? Hoe was het
eigenlijk mogelijk dat Waterland zo
lang onder water bleef staan? Wat
was er voor nodig om het hier weer
droog te krijgen? Op deze vragen
probeert de tentoonstelling een ant
woord te geven. Ook de gevolgen
van de watersnood komen aan de or
de. Directe gevolgen waren bijvoor
beeld de oprichting van het Hoog
heemraadschap Noordhollands
Noorderkwartier en het door de
Tweede Kamer aannemen van de
wet op de afsluiting en inpoldering
van de Zuiderzee, gebaseerd op de
plannen van ingenieur Lely.

De tentoonstelling wordt in Edam
gehouden; daarom worden ook de
gebeurtenissen hier belicht. Edam

Het bootje van Piet Nierop bewees
goede diensten bij de watersnood
van 1916.

stroomde slechts gedeeltelijk onder.
Van heinde en verre togen getroffe
nen naar Edam, dat de daklozen
gastvrij onder dak trachtte te bren
gen. Oude foto's van Edam uit deze
tijd geven een goed beeld van de in
spanningen van de Edammers en
van de ook hier te hulp geschoten
militairen. Een en ander zal in een
dia- en/of video-presentatie worden
getoond.De toegang tot de tentoon
stelling in de Grote Kerk is gratis. De
kerk is geopend iedere middag van
twee tot half vijf.
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Nieuws uit het Edams museum
Het museum is sinds Pasen weer
voor het publiek geopend, waarvan
vooral veel binnen- en buitenlandse
toeristen gebruik maken. De begane
grond is zo authentiek mogelijk in
gericht met meubels, gebruiksvoor
werpen en ook veel luxe goederen
uit de 17e en de 18e eeuw. Omdat het
huis zelf er grotendeels nog net zo
uitziet als in de tijd dat het werd ge
bouwd, hebben we hiermee een
mooi voorbeeld van een denkbeeldi
ge woonsituatie van een 17e eeuwse,
rijke koopman. Via een nauw wen
teltrapje kunnen we op de verdie
ping komen waar tot voor kort een
opstellling te zien was van allerlei
bezit van het museum. Er is nu zeker
een goede reden voor ons als Edam
mers, om weer eens een kijkje te ne
men in de meeste bezochte toeristi
sche attractie van de stad. Drs. Jan
Sparreboom, regionaal conservator
van de musea uit de streek, heeft in
nauwe samenwerking met P.Smit,
de huidige directeur van het mu
seum, de verdieping heringericht en
in een nieuw museaal jasje gestoken.

Leidraad hierbij was, om met
voorwerpen en afbeeldingen een
thematisch overzicht samen te stel
len van de geschiedenis en de soci
aal-economische ontwikkeling van
de stad. Volgens een opzet die in de
meeste moderne musea gebruikelijk
is, is een route langs de wanden ge
maakt. Daarbij staan drie thema's
centraal: Edam, ligging en omge
ving; Edam, ruimtelijke ontwikke
ling; Edam, sociale en economische
geschiedenis.

Er zijn duidelijk leesbare, heldere
teksten samengesteld, die ieder voor
zich een bepaald aspect van de ge
noemde thema's belichten. De tek
sten, behorend bij een bepaald the
ma, zijn geplakt op borden van een
zelfde kleur, zodat de informatie in
een overzichtelijke vorm stap voor
stap gelezen kan worden. Er is ge
probeerd uit het rijk voorziene depot
van het museum zoveel mogelijk
nieuw materiaal een plaatsje te ge
ven. Het thema Ligging en Omge
ving is vooral geillustreerd met
prachtige kaarten en enkele prenten
van de watersnoden die de stad en
de omgeving veelvuldig hebben ge
teisterd. Voor het thema dat de soci
aal-economische geschiedenis ver
telt, was veel materiaal beschikbaar.
Centraal hierin staat de scheepvaart,
ooit de pijler van de Edamse wel
vaart. Voor het bekende schilderij
van Jan Molenaar waarop de
scheepsbouwer Jacob Matijsen Oos-
terlinck met familieleden kijkt naar
de 92 schepen die op zijn werf wer
den gebouwd, is een nieuwe plaats
gevonden.

Het hangt nu op het tussenschot in
het midden van de verdieping, waar
door het beter tot zijn recht komt.
Maar ook zijn er veel voorwerpen te
zien die te maken hebben gehad met

de zoutketen, de kaas- en de hout
handel.

Het thema Edam in haar ruimtelij
ke ontwikkeling bood volop de gele
genheid de hele mooie topografische
prenten, tekeningen en schilderijen
van stadsgezichten, stadspoorten,
huizen enz. te tonen.

In de oude opstelling had de ruim
te de functie van verdieping van het
woonhuis. Hier was de opstelling
van de voorwerpen bij aangepast. Bij
de nieuwe inrichting is duidelijk ge
kozen voor een ruimte als expositie
mogelijkheid, waar de voorwerpen
door opstelling en belichting zo goed
mogelijk tot hun recht moeten ko
men. Dit heeft tot gevolg gehad dat
de route langs de wanden doorge
trokken is, waarbij de ramen in de
achtergevel weggevallen zijn. Een
verandering waar best verschillend
over gedacht zal worden.

Ook de gemeente heeft zich inge
zet om alles zo goed mogelijk uit de
verf te laten komen. Het verwaar
loosde stucwerk van de wanden is
hersteld en opnieuw gewit. Echt
klaar is de opstelling nog niet, aldus
Jan Sparreboom. Er zijn nog wat za
ken waarvoor een plaats moet wor
den gevonden, ook zijn er enkele
voorwerpen in restauratie. Dan is er
nog de zolderruimte, nu depot, die
misschien ook als expositieruimte
ingericht zou kunnen worden. Zoals
bekend is ook het oude gymnastie
klokaal als een mogelijkheid ge
noemd, om nog een gedeelte van het
fraaie materiaal, dat nu op de zolder
of elders noodgedwongen ligt opge
slagen, te kunnen tonen.

Het gothische huis heeft al sinds
1895 de functie van museum, wat
vooral te danken is aan de inzet van
de toenmalige wethouder W.J.Tuyn.
De verwachtingen over de betekenis
die het museum vooral regionaal zou
kunnen krijgen, waren toen hoog ge
spannen. Als het museum uitgebreid
zou kunnen worden met de ernaast
gelegen ruimte, zou een bijna 100
jaar oud ideaal voor een gedeelte
toch nog in vervulling gaan. Of, zoals
C.Provily omstreeks 1900 verzuchtte
in 'Een uitstapje met de Noord-Hol-
landsche Tramweg-Maatschappij';
'...dat de altijd naar meer zoekende
directeur de handen nog eens een
maal zoo vol zal krijgen dat hij ge
noodzaakt zal zijn de ruimte door
aanbouw belangrijk te vergrooten'.

Wij sporen onze leden van harte
aan om weer eens de kennis van on
ze stad op te frissen en een bezoek te
brengen aan het museum!

BIJ DIT
NUMMER

Edam heeft ook een niet meer zicht
baar verleden, de wortels van alles
waarvan wij vinden dat het be
waard en beschermd moet worden.
Het is ook belangrijk om aan dit on
zichtbare verleden aandacht te
schenken, kennis hierover te verga
ren en openbaar te maken, dit verle
den als het ware proberen zichtbaar
te maken.

Meters onder het huidige straatni
veau ligt het oudste Edam. Hoe zou
dat er hebben uitgezien, hoe heeft de
huidige stad zich uit een onaanzien
lijke nederzetting ontwikkeld? Deze
vraag hebben we voorgelegd aan de
al jaren in Edam wonende archeo
loog A.H.Heidinga. Zijn gedachten
hierover als antwoord op onze vraag
heeft hij neergelegd in een bijzonder
interessant en leesbaar verhaal.

In het vorige periodiek constateer
den we al dat ook vele niet-Edam-
mers zich interesseren voor de stad
en haar geschiedenis. Een van hen is
J.Kok uit Apeldoorn, werkzaam bij
de Koninklijke Marechaussee. Hij is
afkomstig uit Westwoud en sinds zijn
prilste jeugd gaat zijn hart uit naar
alles wat met verkeer en vervoer in
Noord-Holland te maken heeft. De re
dactie stelt het op prijs dat hij voor
ons periodiek een verhaal heeft wil
len schrijven over het bekende stoom-
trammetje Kwadijk-Edam-Volen-
dam. Het verhaal van J.Kok is een
onderdeel van de serie 'Straatmeubi-
lair', welke serie we voor dit geval
omgedoopt hebben in 'Verdwenen
Straatmeubilair'.

G. bij 't Vuur vervolgt zijn wandel
ing door de stad en doet de herinne
ring aan de bewoners van de donke
re kant van de Voorhaven herleven.
Veel leden kijken steeds reikhalzend
uit naar dit stukje geschiedenis van
Edam anno 1920.

Wat valt er verder nog te lezen in
deze aflevering? Jan Besseling was
als kind aanwezig bij de eerste steen
legging van de 'Koningshoeve'. Hij
schrijft over de totstandkoming van
het gebouw en de instelling.

In de maanden augustus en sep
tember zal een tentoonstelling te zien
zijn in de Grote Kerk over de Water
snoodramp van 1916, een rampzali
ge gebeurtenis van nu 70 jaar gele
den. Hierover enige informatie.

We hebben nieuws over het Edams
Museum, terwijl we u ook alvast op
de hoogte stellen over het programma
van de jaarlijkse excursie in septem
ber. We kregen weer veel brieven
naar aanleiding van het bekende (of
minder bekende) zoekplaatje van een
hoekje of straatbeeld van Edam in de
twintiger jaren. Ook nu weer een op
gave uit de verzameling van G.bij 't
Vuur.

DE REDACTIE.

2

NIEUWE VISIE OP OUDSTE EDAM

Bevoorrading kolonisten gaf de
Edamse nederzetting marktfunctie

Het lage, westelijke deel van Ne
derland was ooit grotendeels bedekt
met veen. Dit veenlandschap vorm
de tot de 10e eeuw een ontoeganke
lijk niemandsland, waar zich hoogst
ens een enkele visser waagde. De
enige natuurlijke wegen waren de ri
viertjes die het overtollige regenwa
ter afvoerden, o.a. naar het Almere
(de voorganger van het IJsselmeer).

Een van die riviertjes was de Ee (ook
Ie, Ye, en zelfs A geheten), waaraan
Edam zou ontstaan. Langs de rivier
bevond zich zompig rietland, met
daarachter dicht moerasbos van el
zen. Meer landinwaarts strekte zich
het hoogveen uit, waar veenmos en
op drogere plaatsen wollegras en
heide welig tierden. Dat hoogveen
was als een reusachtige, geheel van
water verzadigde spons, waar het on
mogelijk was om droge voeten te
houden, tenzij het een hele tijd niet
had geregend of het veen ontwaterd
werd. Toch lag hier de toekomst van
Holland.

Omstreeks 1000 na Chr. trokken
grote groepen kolonisten het veen
in. Ze kwamen uit de duinstreek en
uit de omgeving van Medemblik,
waar kennelijk ruimte-gebrek begon
te ontstaan. In de duinen stoven bo
vendien vele akkers in deze tijd on
der het zand, als gevolg van de ern
stigste droogteperiode uit onze ge
schiedenis. Door diezelfde droogte
echter was het veen toegankelijker

Edam is als een stokoude dame die na haar vijftigste nauwe
lijks is veranderd. 'Goed geconserveerd' dus. Vreemdelingen
komen zich aan haar vergapen en inwoners zijn trots op haar
en proberen de oude zo goed en zo kwaad als het gaat op de
been te houden. Wat eigenlijk niemand zich realiseert is dat
deze dame nog een leven heeft gehad voor ze de ons zo ver
trouwde trekken kreeg. Wie er al over nadenkt gaat er van uit
dat ze altijd wel zo ongeveer geweest is als wij haar nu ken
nen. Nu: dat is niet zo.

-HET BODEMARCHIEF-

In de tijd dat de oudst bewaard ge
bleven huisjes van Edam (het houten
huis en het museum) werden ge
bouwd, dus in de 16e eeuw, had de
plaats er al zo'n 500 jaar geschiedenis
opzitten. Meer jaren dus dan ons van
deze 'oudste' huizen scheiden. Jaren
bovendien waarin veel meer is ge
beurd dan daarna, toen Edam als
schone slaapster verder vegeteerde.
Dit artikel gaat over dit verborgen,
maar veel bewogen verleden van
Edam. Een Edam nog zonder Voor
haven, Damplein en Grote Kerk. Een
plaats van onaanzienlijke houten
huisjes, van mest en modder.

Het valt niet mee om in dit verle
den door te dringen. Over Edam in
de kracht van haar leven bestaan nog
wel geschreven documenten -het
oudste dateert uit 1310-, maar haar
jeugd vormt in feite prehistorie. De
enige documenten over dat alleroud
ste Edam liggen begraven in de bo
dem: funderingsresten, potscherven,
versleten schoenen, botten van ge
slachte dieren, enzovoort. Kortom,
een schat aan gegevens over de le
venswijze van ons verre voorge
slacht. Het probleem is echter dat dit
archief nog nooit geopend is.

Dat zou ook niet meevallen: het
vroegste Edam ligt begraven onder
metersdikke mest- en kleilagen. Het
is begrijpelijk dat de ijverige ama
teur-archeologen van Edam nooit
dieper in dit bodenarchief zijn door
gedrongen dan tot de buitenste en
dus jonge korst (o.a. bij het Joodse
badhuis in de Grote Kerkstraat). De
beroeps-archeologen hebben elders
hun handen vol en komen boven
dien alleen in actie als het bodemar
chief vernield dreigt te worden. Toch
is wel iets bekend, onder meer enke
le opgebaggerde potscherven die
eeuwen ouder zijn dan het vroegste
geschreven bericht over Edam. Bo
vendien kunnen we ons zo'n beetje
voorstellen hoe het hier is toegegaan,
omdat in vergelijkbare plaatsen als
Amsterdam en Monnickendam wel
is gegraven. Ook is vrij veel over de

vroegste situatie af te leiden uit late
re gegevens. Zo is in het huidige stra-
tenpatroon eigenlijk de gehele ont
staansgeschiedenis van Edam vast
gelegd. De kunst is alleen om deze
kluwen te ontwarren.

Aanlegplaats langs de Ee
De eerste vragen die we moeten

stellen zijn: wanneer en waarom is
Edam gesticht, en waarom juist op
de plaats waar nu de stad ligt? Om
die vragen te beantwoorden is het
nodig even stil te staan bij de vroeg
ste geschiedenis van Waterland, het
grote veengebied tussen Amsterdam
en Oosthuizen.

De oudste haven van Edam. Het Boe
renverdriet, gezien vanaf het sluisje
bij het Doelland. Dit deel van de Ee
werd in 1357 aan twee zijden afgeslo
ten en door de Voorhaven met de zee
verbonden. Nu is deze voormalige
haven amper diep genoeg voor een
roeiboot.
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geworden. Een geluk bij een onge
luk dus. Zo belandden ook enkele
groepen via de Ee in onze streken.
Met toestemming van de bisschop
van Utrecht, of een ander heerschap
dat het hier voor het zeggen had, ves
tigden zij zich ongeveer daar waar nu
Warder en Middelie liggen. Natuur
lijk hadden zij voedsel, zaaizaad en
gereedschap meegenomen om het
de eerste tijd te kunnen uitzingen.

Maar op een gegeven moment raakte
alles op en moesten zij bevoorraad
worden. Nu bestond er op het Alme-
re levendige handel vanuit plaatsen
als Muiden, Medemblik en Stavoren.
Een kleine moeite dus om ook de
nieuwe kolonisten-nederzettingen in
de route op te nemen. Die vormden
een welkome nieuwe markt. Nu zul
len die schippers echter niet bereid
zijn geweest om zelf het binnenland

in te trekken en de spullen voor de
deur af te leveren. Het ligt voor de
hand dat ze ergens op een afgespro
ken plaats aanlegden en daar met de
boeren uit de omstreken onderhan
delden. De mondingen van de ri
viertjes waren natuurlijk aangewe
zen plekken daarvoor.

Bij zo'n aanlegplaats vestigden
zich op den duur ambachtslieden,
tussenhandelaren en vissers. Zo ken
nen we uit het vroegste Amsterdam
een smid die zich aan de Nieuwe
Dijk had gevestigd. Dat er inderdaad
in deze streken van meet af aan han
del is geweest, bewijst het feit dat

De oudste kern van Edam is een
terp. Dat is duidelijk te zien als je op
de laaggelegen Kaasmarkt in de
richting van de Spuistraat kijkt. In
de Prinsenstraat is het echt klimmen
geblazen.

een groot gedeelte van het aarde
werk dat door de kolonisten is ge
bruikt via via uit Duitsland is aange
voerd. Een van de vroegste scherven
die in Edam is gevonden (hij werd
opgebaggerd uit het Boerenverdriet)
behoorde tot een kan die omstreeks
1100 in de buurt van Keulen is
gemaakt.

Plaats en ouderdom
van het oudste Edam
De ontwikkeling van aanlegplaats

tot stad is een lange weg. Alleen ne
derzettingen op een gustige plaats en
met een groot achterland brachten
het zover. Zoals Edam, dat de toe
gang vormde voor de gehele Zee
vang. Van belang was ook het duw
tje in de rug dat de plaats kreeg in de
vorm van voorrechten van de graaf,
met als hoofdprijs natuurlijk het
stadsrecht. In 1357 was het voor
Edam zover.

Dat de oorsprong van Edam terug
gaat tot zo'n overslagplaats uit de 11e
eeuw is overigens op dit moment
niet meer dan een vermoeden. Om
dit vermoeden te bevestigen zal ge
graven moeten worden. Die enkele
oude scherven uit het Boerenver
driet zijn alleen nog maar een aan
wijzing, geen bewijs voor de eerbied
waardige ouderdom van Edam. Het
is niet onmogelijk dat de oorspron
kelijke handelsplaats meer stroom
afwaarts heeft gelegen en in de 12e
eeuw verdronken is. Er is toen name
lijk veel land verdwenen. Volendam
kan het niet geweest zijn, want dit
vissersgehucht is later ontstaan dan
Edam.

Nu iets over de plaats van Edam.
Zoals gezegd vormde die Ee de toe
gang tot het achterland. Over dit wa
tertje -nu de sloot langs het Volen-
dammerpad- voeren de handelssche
pen tot Edam. Voor alle duidelijk
heid: in de tijd waarover we nu spre
ken bestond de Voorhaven nog niet,
laat staan de Nieuwe Haven. Die
Voorhaven is later gegraven om een
kortere verbinding met de zee te krij
gen. Dit roept de vraag op waarom
Edam dan niet wat dichter bij de ri
viermonding is gesticht, dan had
men heel wat kosten en moeite kun
nen besparen. Er moet een verkla
ring zijn voor deze zo schijnbaar on
praktische ligging van Edam. Een re
den zou kunnen zijn dat juist ter
hoogte van Edam de afstand tussen
de Ee en de Purmer zeer gering is.
Men zou die twee verbonden kunnen
hebben, waardoor Edam niet alleen
een toegang vormde voor Middelie
en Warder, maar ook voor Kwadijk
en Hobrede (of eigenlijk hun beider
voorganger: het nu verdwenen Drei
bij Hobrede). We weten alleen niet
hoever de Purmer zich omstreeks
1100 uitstrekte, zelfs niet of er al een
meer was (de Purmer was oorspron
kelijk een rivier).

Een andere verklaring is dat Edam
werd gesticht bij de zuidgrens van
de ontginningen van Middelie en
Warder. Een veendijkje kan deze
ontginningen hebben afgeschermd
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tegen wateroverlast uit het onont
gonnen gebied van de huidige Zuid
polder. Zulke veendijkjes zijn nu
nog in Waterland terug te vinden in
de gouwen. Het is mogelijk dat er
toen reeds een sluisje in de Ee is aan
gelegd om de waterhuishouding in
het ontgonnen gebied te beheersen.
De dam?

De derde verklaring is het meest
gangbaar. De dam van Edam zou het
sluitstuk zijn van de grote omring-
dijk van de Zeevang, die omstreeks
1200 moet zijn aangelegd. De dijk be
schermde het restant van het ont
gonnen veenlandschap, waarvan in
de voorafgaande eeuw misschien
wel de helft door het water verzwol
gen was (o.a. een deel van het oude
Warder). Inderdaad zijn op veel
plaatsen waar rivieren op deze wijze
zijn afgedamd, dorpen en steden ont
staan waarvan de naam op -dam ein
digt. Als Edam tot deze groep be
hoort kan de plaats niet ouder zijn
dan ca. 1200, het moment dus dat de
Zeevang werd bedijkt. Archeolo
gisch onderzoek zal de oplossing
moeten geven. We vermoeden echter
dat Edam ouder is dan die dijk. Er
kan, zoals gezegd, al veel eerder een
waterkering in de Ee hebben be
staan, die dam genoemd werd.

Maar het is ook mogelijk dat de be
wuste dam helemaal geen waterke
ring geweest is. Het woord 'dam' kon
in de middeleeuwen bijvoorbeeld
ook 'verhoogd voetpad langs het wa
ter' betekenen, in elk geval iets wat
door aanplempen was ontstaan. Wel
nu, dat was Edam.

Terp-aanleg
De moerassige rivieroevers van de
Ee waren volstrekt ongeschikt om zo
maar te bewonen. Eerst moest de
grond flink worden opgehoogd met

Edam omstreeks 1200. Niet meer
dan twee rijen huisjes op langwerpi
ge terpen langs de Ee: de Bult (nu
Spuistraat) en de Linkerzijde (nu
Lingerzijde).

(Tekening H.A. Heidinga)

kleizoden. Op zulke 'terpen' zijn bij
voorbeeld Amsterdam en Monni-
ckendam gebouwd. In Monnicken-
dam is men begonnen met het op
werpen van maar liefst 5 meter klei!

In de Moeniswerf op Marken is
een bescheidener kemterpje van an
derhalve meter hoogte aangetroffen.
Ook het oudste Edam moet uit twee
reeksen terpjes langs de rivier heb
ben bestaan: de Spuistraat, vroeger
Bult geheten (de naam zegt het al!),
en de Lingerzijde (d.w.z. de 'linker
zijde' voor wie Edam binnenvoer).
Waarschijnlijk behoorde Lingerzijde
oorspronkelijk tot het grondgebied
van Middelie en de Bult tot dat van
Warder. Omdat de grond zich zette
en in het zachte veen wegzakte,
moest van tijd tot tijd nieuwe grond
worden opgebracht. In de 14e eeuw
groeiden de terpen echter voorname
lijk doordat men geen weg wist met
het mestoverschot (ook toen al een
mestprobleem!). Men verspreidde de
mest en dekte deze zo nu en dan af
met een kleilaagje. Na de 14e eeuw
groeiden de terpen nauwelijks meer.

Dat de werven van Marken terpen
zijn, weet iedereen. Maar wie er oog
voor heeft ziet ook duidelijk dat de
oude kern van Edam in feite een terp
is. Loop maar eens van de Kaas
markt door de Prinsenstraat naar de
Spuistraat: dat is een klimpartij van
je welste! Het hoogste punt van
Edam, bij de Bondsspaarbank op de
hoek van de Spuistraat steekt maar
liefst drie meter uit boven het Bagij-
neland en het Groenland. Nu is dit

terplichaam een flink stuk wegge
zakt in de zachte veenprut, zodat de
onderkant op vijf meter of meer on
der het huidige straatniveau gezocht
moet worden. Bij een grondboring
achter Lingerzijde 13 bleek na ca. 5
meter het eind nog lang niet in zicht
te zijn.

Edam omstreeks 1200
Hoe dit oudste Edam er ongeveer

moet hebben uitgezien toont het
schetsje van de situatie rond 1200.
We kijken naar het noorden. Te zien
is de Ee, met een gegraven aftakking
naar de Purmer. Langs de haven
twee rijen huisjes op terpen (de Bult
en de Lingerzijde). Op de hoek een
scheepswerfje, op de plaats waar die
nog steeds is. De haven (het Boeren
verdriet) is aan de noordzijde door
een waterkering afgesloten, op de
plaats waar nu de Kleine Kerkstraat
loopt. Er is geen kerk getekend, mis
schien ten onrechte. Zeker is dat in
1310 een kerk aanwezig was, en wel
op de plaats van de Speeltoren.

Het Edam van 1200 heeft wel iets
weg van Marken. De huizen waren
echter veel primitiever, met daken
van stro en wanden van hout, vlecht
werk en mogelijk zelfs zoden. Voor
bij Edam zien we heel in de verte
Middelie en Warder liggen.

Tot zover de ongeschreven ge
schiedenis van . lam. De geschre
ven geschieder. begint op een mo
ment dat zich zeer belangrijke ont
wikkelingen voordoen. De haven
wordt aan beide zijden afgedamd en
er wordt een nieuwe verbinding naar
zee gegraven: het 'andere gat', zoals
de naam van het Oorgat wel eens
wordt verklaard. En Edam wordt
stad.

H.A.Heidinga
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De stoomtramlijn Kwadijk Volendam

A

Li

Noord-Holland boven het Y is eeuwenlang een moeilijk toe
gankelijk en te bereizen gebied geweest. De steden en plaat
sen waren alleen te bereiken met de trekschuit, een wagen of
een postkoets. Het reizen met deze vervoermiddelen was
langdurig en relatief duur. De relatie tussen en de wederzijdse
afhankelijkheid van Amsterdam en het noordelijk platteland,
deed in de loop van de 19e eeuw de behoefte aan betere ver
bindingen sterk groeien. De uitvinding van de stoommachine
heeft hieroin een ongelofelijk grote rol gespeeld. Toen de trein
en de stoomtram gingen rijden werd het land boven het Y ont
sloten en kon toen pas goed tot ontwikkeling komen.

Edam-Volendam een betere aanslui
ting op het Nederlandse spoorweg
net. Het dichtstbijzijnde station was
dat van Kwadijk, waar bijna alle trei
nen stopten, toen de NHT nog niet
reed. In 1900 werd in een wetsont
werp bekend gemaakt, dat een nor-
maalsporige tramlijn vanaf het sta
tion Kwadijk naar Edam en Volen
dam zou worden aangelegd. Met de
exploitatie werd de HIJ SM belast,
die ook de eigenaresse was van deze
7412 meter lange lijn. De aanlegkos-
ten werden op fl. 239.000,- geraamd,
en het rijk verleende een renteloos
voorschot om het werk op gang te
kunnen krijgen. In 1905 begon de
Amsterdamsche Ballast Maatschap
pij met de aanleg van het baanli-
chaam en de bijbehorende kunst
werken. Bij het eindpunt in Volen
dam bouwde aannemer (later wegen
bouwer) Joh.Ooms uit Avenhorn de
stootblokken. Op dinsdag 1 mei 1906

In 1884 werd de spoorlijn Zaandam-
Hoorn geopend. De Hollandse IJze
ren Spoorweg Maatschappij
(HIJSM) exploiteerde deze lijn met
stoomtractie. De lijn was een onder
deel van de Noord-Hollandsch-Frie-
sche Spoorweg, die Amsterdam met
Leeuwarden verbond. Bij km. 16.6
aan deze lijn werd het station Kwa
dijk gebouwd. Aan het Groot Wes
terbuiten in Edam verrees in 1888
het tramstation van de Noord-Hol-
landsche Tramweg Maatschappij
(NHT) uit Amsterdam. De NHT
opende namelijk dat jaar de meter-
sporige stoomtramlijn Amsterdam-
Edam. Deze tramlijn is tot 1956 in ex
ploitatie geweest, de laatste 24 jaar
als elektrische tramlijn.

Aanleg van de lijn
Al voor de eeuwwisseling wilden

de bewoners van de gemeente

werd de lijn zonder grote feestelijk
heden geopend. Er was wat teleur
stelling omdat de HIJSM de hele
dienstregeling met een tramstel ging
uitvoeren. De TNHT -een dochteron
derneming van de NHT- werd met
het beheer van de lijn belast. Dat be
tekende dat de HIJSM voor het nodi
ge trammaterieel zou zorgen. Bij sta
tion Kwadijk bouwde de HIJSM een
klein depot voor dit materieel. De
TNHT moest daarentegen voor het
nodige trampersoneel zorgen en
voor de plaatskaartenverkoop. Het
NHT-tramstation in Edam was ook
het station voor deze tramlijn. Daar
moesten ook de nodige reserve-ma
terialen aanwezig zijn.

De HIJSM plaatste in 1906 twee lo
comotieven van haar lijn Den Haag-
Scheveningen in het nieuwe depot
Kwadijk. Van deze lijn kwamen ook
twee rijtuigen naar Kwadijk. Verder
kwam daar een gesloten goederen
wagon van de HIJSM-lijn Bussum-
Huizen, alsmede een gesloten goede
renwagon die als koppelwagen werd
gebruikt. Door het inzetten van deze
koppelwagen kon spoorwegmateri-
eel over deze lijn worden vervoerd.
In 1907 vervoerde men al 82.500 pas
sagiers. Na die tijd werd regelmatig
trammaterieel gewisseld.

Vanaf 1910 ging 's nachts een spe
ciale tram voor het visvervoer rijden.
Dit was van belang voor de export
van de Zuiderzee-haring. Het visver-
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voer is overigens altijd van betekenis
geweest. Vanaf het begin van de eer
ste wereldoorlog lieten zelfs vishan
delaren uit Monnickendam hun vis
over deze tramlijn naar Amsterdam
vervoeren.

Watersnoodramp van 1916
In de nacht van 13 op 14 januari

1916 werd Waterland door een water
snood getroffen. Op twee plaatsen
waren de Zuiderzeedijken doorge
broken en het TNHT-tramverkeer
werd vrijwel direkt gestaakt. Op de
lijn Kwadijk-Volendam moest het
tramverkeer die dag om 06.15 uur
worden gestaakt. Het emplacement
in Edam stond geheel onder water,
water dat ook de polder Zeevang
binnen stroomde. Tramverkeer bleef
nog mogelijk vanaf Kwadijk tot brug
5 bij Edam. Op het emplacement van
Edam stond nog een wagon met
kaas, die door een locomotief met
een staaldraad weg werd getrokken.
Korte tijd later werd een deel van de
tramlijn opgebroken -de rails wer
den opzij gelegd- om aan zand te ko
men voor de bedreigde plaatsen in
de Waterlandse Zeedijk. In Kwadijk
stond het emplacement ook onder
water, maar zowel spoorweg- als
tramwegverkeer bleef daar mogelijk.
De treinen reden nog tot Purmer-
end; vanaf Kwadijk moest men via
Hoorn-Alkmaar naar Amsterdam
reizen. Na korte tijd viel de tram
baan, die zwaar van de overstroming
had geleden, weer droog. Daarom re
den er zandtreinen vanaf Bussum
via de omweg naar Edam. Op 19 april

1916 kon het baanvak tussen brug 5
en brug 6 weer geopend worden,
maar naar Edam kon nog niet wor
den gereden. Op 12 mei 1916 was
Edam per HIJSM-tram weer bereik
baar. Voor het herstel van de tram
baan waren nodig geweest: 765 m3
zand, 150 m3 zwarte grond en 50 m3
koolas.

De schade tussen Edam en Volen
dam was eveneens groot; de tram-
bruggen waren wel gespaard geble
ven, maar de trambaan was op veel
plaatsen weggespoeld.

In deze tijd regelde de TNHT de
tramdienst vanuit het tijdelijke
tramstation op de Beemsterburgwal
in Purmerend. De TNHT wilde tram
baan zelf herstellen, maar de hoe
veelheid werk was te groot. Op 3 au
gustus 1916 werd een aanbesteding
gehouden en het herstel van de 2700
meter lange trambaan werd voor fl.
23.540,- gegund aan aannemer J.Ob-
dam uit Alkmaar. Overeengekomen
werd dat het werk in 42 dagen zou
worden uitgevoerd. Er gingen weer
zandtreinen rijden, tot 30 september
1916. Er werkten echter te weinig
mensen aan de te herstellen tramlijn.
De TNHT greep toen in, waardoor er
meer mensen ingezet konden wor
den. Toch was het werk maar liefst
38 dagen te laat klaar en de tram-
dienst werd vanaf 1 november 1916
hervat. Voor het herstel van dit baan
vak had men gebruikt: 6994 m3 zand,

De ophaalbrug bij het Westerbuiten
met een doorkijk naar de Schepen-
makersdijk.

1700 m3 terzijde gespoeld zand, 1600
m3 zwarte grond en voor de afwer
king was nog meer nodig geweest.

Veranderingen in
dertiger jaren
De nog maar tien jaar bestaande

tramlijn had al veel meegemaakt,
maar er zouden nog moeilijker jaren
volgen. In 1919 werden dagelijks zes
tramritten tussen 06.00 uur en 18.00
uur uitgevoerd. De rit Kwadijk-
Edam duurde een kwartier en Edam-
Volendam duurde 10 minuten. In
Edam gaf deze tramdienst vaak aan
sluiting op de TNHT-stoomtram
naar- en van Amsterdam.

Vrijwel alle tramlijnen gingen
sinds de eerste wereldoorlog een pe
riode van neergang tegemoet. De lijn
Kwadijk-Edam gaf ook dit beeld te
zien. In 1912 werden nog 124.500 pas
sagiers vervoerd, maar in 1930 was
dit aantal teruggelopen tot 95.400.
Grote veranderingen waren op
komst. De TNHT-stoomtrams lever
den verliezen op en uiteindelijk
kocht de Noord-Zuid Hollandsche
Tramweg Maatschappij (NZHTM)
uit Haarlem de Waterlandse tramlij
nen. De NZHTM wilde deze lijnen
electrificeren wat belangrijke gevol
gen had voor het railvervoer in het
begin van de dertiger jaren rond
Edam. De NZHTM nam het beheer
van de lijn Kwadijk-Volendam over,
maar wilde eveneens een recht
streekse tram verbinding tussen Vo
lendam en Amsterdam tot stand
brengen. Dit betekende dat de me-
tersporige tramlijn moest aansluiten
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De situatie nadat de tramlijn Am-
sterdam-Edam gereed was. Op de
voorgrond de Schepenmakersdijk
met het imposante cafe restaurant
van toen, De Boer, later Korver.
Daarnaast de remise met het wacht
lokaal. Op de achtergrond de hout-
loods van van de firma Teengs.
Rechts achter de bruk de stalhouderij
van wijle Maarten Rijswijk, nu cafe
Groot.

aan de normaalsporige tramlijn. Bij
Edam werd een verbindingsboog
aangelegd, het baanvak tot Volen-
dam werd van een derde rail en van
bovenleidingsconstructies voorzien.
Het emplacement in Volendam be
stond toen uit een metersporig en
een normaalsporig gedeelte.

Op 1 december 1932 reed de eerste
elektrische tram van Volendam naar
Amsterdam. Tegelijkertijd werd de
stoomtramdienst Edam- Volendam
opgeheven, tenminste voor het reizi
gersverkeer. Voortaan kon recht
streeks van Volendam per tram naar
de hoofdstad worden gereisd. De lijn
Kwadijk-Edam werd nog wel door
reizigerstrams bereden, terwijl de
goederentrams ingezet bleven op de
lijn van Kwadijk naar Volendam.
Lang werd deze reizigersdienst niet
meer uitgevoerd. Vrij onverwacht
besloot de NS per 15 mei 1933 deze
dienst op te heffen. De kleine remise
in Kwadijk werd toen gesloten, maar
de goederendienst naar Volendam
bleef nog voortbestaan. Nog steeds
werd veel vis vanaf Volendam ver

voerd. Naar Edam en Volendam
kwamen wagons met steenkool. Om
hiervan een beeld te geven: in 1931
werd nog iets meer dan 8000 ton ver
voerd, in 1932 bijna 6000 ton, in 1933
ruim 5100 ton en in 1934 ongeveer
4500 ton. In deze crisistijd werd
steenkool steeds schaarser en het
stukgoederenvervoer werd per 15 ju
ni 1935 opgeheven. Dit vervoer werd
toen overgenomen door een vracht-
autodienst van de Algemeene Trans
port Onderneming (ATO) uit
Utrecht. Daardoor werd in 1935 nog
maar 3200 ton vervoerd, in 1936 bijna
2700 ton, maar toen volgde een stij
ging tot bijna 4300 ton in 1937 en tot
bijna 4500 ton in 1938.

Tweede wereldoorlog
Het station Kwadijk werd per 15

mei 1938 gesloten voor de reizigers-
dienst. De goederendienst bij dit sta
tion bleef echter nog tot 1970 ge
handhaafd. Toch bestonden er in
1935 al plannen om de goederen
dienst Kwadijk- Volendam op te hef
fen. Met succes heeft het gemeente
bestuur van Edam-Volendam, ge
steund door de Kamer van Koophan
del en Fabrieken in Hoorn, hiertegen
geageerd. Deze lijn werd nog tot om
streeks september 1942 met een re-
tourrit per dag gebruikt. Officieel
bleef de lijn nog tot 20 juli 1944 be
staan, daarna werd de rails op bevel
van de bezetter opgebroken.

De NS had het plan de lijn na de
bevrijding te herleggen, wat echter
niet is gebeurd. De verschillende
trambruggen bleven nog lange tijd
in geopende stand staan. Het baan

vak Edam-Volendam werd na de af
braak van de goederenlijn weer
twee-sporig. Ook het emplacement
in Volendam werd aangepast. Hier
over hebben de elektrische trams
nog tot 1956 gereden, wat betekent
dat het nu 30 jaar geleden is dat de
laatste tram langs Edam heeft
gereden.

Er is een personenrijtuig van deze
tramlijn bewaard gebleven. Dit rij
tuig heeft van 1931 tot 1933 tussen
Kwadijk en Volendam gereden. Dit
stoomtram-rijtuig werd in 1915 voor
de Zuiderzeetramweg (lijnen Zwol-
le-Nunspeet en Kampen-Wezep) van
de Nederlandsche Centraal Spoor
wegmaatschappij gebouwd. In 1931
werd deze lijn opgeheven en een
groot deel van het materieel verhuis
de naar Kwadijk-Volendam. In 1933
werd dit materieel aan de Gooische
Tramweg Maatschappij verkocht en
op de lijn Amsterdam-Laren ge
bruikt. In 1940 werden deze tramrij
tuigen aan de NZHTM verkocht voor
de lijnen Haarlem-Leiden, Den
Haag-Katwijk aan Zee en Noordwijk
aan Zee. Een rijtuig werd in 1954 tot
magazijnwagen ingericht en werd in
1961 voor museumdoeleinden be
waard. Op deze manier is stoom
tramrijtuig AB 21 bij de Stoomtram
Hoorn-Medemblik terecht gekomen
en behoort daar sinds 1971 tot de
meest populaire museumrijtuigen
en rijdt daar in de Gooise uitvoering.

J. KOK
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Journalistiek loflied
Op 13 december 1888 vond de feeste
lijke opening plaats van de tramlijn
Amsterdam-Edam v.v. Aan deze,
voor Edam en heel Waterland zo be
langrijke gebeurtenis, werd ook in
de kranten uitgebreid aandacht be
steed. We laten hieronder een ge
deelte van een artikel volgen dat eve
neens een beeld geeft van de ge
schiedenis van Edam. Het is interes
sant om te lezen omdat we er uit
kunnen opmaken wat men bijna 100
jaar geleden het meest karakteristiek
vond in Edam. Helaas was niet meer
na te gaan in welke krant het verhaal
heeft gestaan. Het artikel begint als
volgt:

Het nieuwe tijdperk
Het reizen van Amsterdam naar
Edam is thans geen bezwaar meer,

Het cafe Oost Indie op de Kaas
markt.

want de tram brengt de bezoeker uit
Amsterdam in anderhalf uur in dit
bekoorlijke typisch Hollandse stad
je. Het nieuwe post- en telegraafkan
toor tegenover het raadhuis op het
Damplein is een sieraad der stad.
Het Damhotel van de heer Wielema,
met zijn lommerrijke tuin en kolf
baan droeg eertijds de naam 'de
EENHOORN'.

Café 'Oost Indie' naar de eigenaar
genoemd, naast de Kaaswaag, is de
plaats waar de handelaren hun ko
pen afrekenen, en waar ook des zo
mers op het terras, met uitzicht op
het fraaie plein, een verfrissing kan
gebruikt worden.

In de Prinsenstraat vindt men een
oud Hollandse tabak en sigarenwin
kel, 'de Rokende Moor', van de heer
Hissink. Over de Spuibrug, eertijds
de Spanjaardbrug is de bakkerij van
de heer Beek, een liefhebber van an
tiquiteiten, die de naam van kunst
bakker met ere draagt.
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De Grote- of Sint Nicolaaskerk be
hoort tot de merkwaardigste kerkge
bouwen van Nederland. De tijd der
stichting is evenals die der stad niet
nauwkeurig te bepalen, maar beiden
vallen waarschijnlijk samen. Men
weet alleen dat de kerk reeds in 1366
bestond, toen echter als een kleinere
kruiskerk. Deze was ook bestemd
voor omliggende dorpen (kerspel-
kerk). De geschiedenis dezer kathe
draal is als saamgeweven met het
verleden der stad.

Zeven poorten en een blokhuis ga
ven toegang tot de stad. Vooral de
Oosterpoort was zeer artistiek.

In het café van de heer Warmolts
bij het station der tram ziet men nog
enige oude schilderijen waarop de
poorten zijn afgebeeld.

Het Proveniershuis, gesticht in
1555 door Klaas Janszoon Brouwer,
nu beter bekend als 'de Proeve' was
eertijds een zeer rijke stichting, maar
door de zgn. tierceering van het capi-
taal (Het betalen van slechts een der
de van de rente van de schuld -red)
in de Franse tijd ging de rijkdom ver
loren. Het café van de heer S.de Boer
biedt een prachtig uitzicht op de Zui
derzee.

De kaashandel is zeer belangrijk.
Verder zijn er twee lijnbanen, waar
van 1 door stoom gedreven, en een
inrichting voor het vervaardigen van
stalen kabels; een stoomgrutterij;
een stoomhoutzagerij; twee drukke
rijen en een overgebleven zoutkeet
van de erven Claes Boes, onder lei
ding van de heer Wilterdink. Deze is
een nieuw tijdperk van bloei ingetre
den. De stoom-zuivelboerderij van
de firma Tuijn en Co. vlak bij de
Dam is steeds, ook des Zondags voor
het publiek toegankelijk. Elke Zater
dag van 10 tot 12 uur is er kaasmarkt,
waarbij het carillon der speeltoren
haar gouden klanken over het pitto
reske stadje laat klinken.

EXCURSIE
Over een paar maanden is het weer

zover: de jaarlijkse excursie, een
dagje- uit, met als doel kennis te ma
ken met de historische schoonheid
van andere steden van ons land.
Voor veel leden is deze dag boven
dien bij uitstek de gelegenheid oude
vriendschapsbanden te herstellen en
herinneringen aan de jeugd in Edam
op te halen.

Zaterdag 27 september gaan we
naar de zuidwesthoek van Friesland
waar we met de bus een tocht maken
langs de musea van de Alfaers Erf
route. Deze route is ontstaan uit een
initiatief van de friese aannemer en
restaurateur Yde Schakel te Allinga-
wier. Hij kocht en restaureerde aan
vankelijk drie objecten, die een
beeld geven van het leven van de
friese plattelander in het eind van de
19e eeuw. Dit idee is uitgegroeid tot
een groot aantal, in oorspronkelijke
staat gerestaureerde en ingerichte
gebouwen, in vier plaatsen, die be

trekkelijk dicht bij elkaar liggen. Om
even een voorporoefje te geven: in
Exmorra kan een antieke grutters-
winkel annex dorpsschooltje beke
ken worden. Via het terp-dorpje Al-
lingawier en Ferwoude, waar onder
andere een schitterende boerenhof
stede, een kerkje en een timmerbe
drijf in oude glorie zijn hersteld, ko
men we in Piaam. In dit dorpje vin
den we het 'Fügelhus' of het vogel

museum met een collectie vogels die
in de omgeving voorkomen. In ver
schillende gebouwen zijn diavoor
stellingen te zien. Aansluitend op de
route kan nog een bezoek gebracht
worden aan Workum of Hindelopen.
Kortom, het belooft weer een heel in
teressante en gezellige dag te wor
den. Alle verdere informatie kunt u
vinden op de bijgesloten info.
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Koningshoeve 60 jaar
Het was een goede gedachte van

het bestuur van 'Oud Edam', om eni
ge aandacht te besteden aan het 60-
jarig bestaan in 1986 van de 'Ko
ningshoeve'. Het bekende gebouw
aan de Voorhaven was oorspronke
lijk het R.K.weeshuis. Om de wor
dingsgeschiedenis van dit gebouw
enigszins te kunnen volgen, was het
bestuur van het charitatief centrum
zo welwillend ons een blik te gunnen
in de archiefruimte. Uit het notulen
boek van het armbestuur anno 1904-
1933, niet altijd even duidelijk, maar
toch globaal, konden we het volgen
de optekenen.In een gecombineerde
vergadering van kerk en armbestuur
van 3 juni 1925 vond de aanbeste
ding van het nieuwe gebouw plaats.
Ingekomen waren 15 biljetten, waar
van de hoogste was van de heer
P.Tuin te Santpoort voor fl. 166.000
en de laagste van de heer P.Kunst te
Edam voor fl. 134.750. In de notulen
van deze vergadering wordt nog het
volgende incident vermeld. De aan
nemer R.Kuyper van Hoogwoud
vroeg of de heer Kunst wel een geor
ganiseerde R.K. aannemer was. Hier
op werd door de architect, de heer
Jos Beckers, geantwoord dat hij dit
zou onderzoeken. De gunning werd
een week uitgesteld en na deze ter
mijn bleek dat Kunst als R.K. aanne
mer was georganiseerd, waarna het
werk definitief werd gegund aan de
heer Kunst, aannemer te Edam. Het
werk omvatte niet alleen het com
plex Koningshoeve maar ook de
daarachter gelegen naai- en bewaar-
school.Eerder werd in dit periodiek
al het absurde geval gemeld dat drie
fraaie oud-hollandse panden werden
gesloopt om het nieuwe gebouw op
dezelfde plaats te kunnen bouwen.
Dit komt ons na zestig jaar onbegrij
pelijk voor, maar de autoriteiten van
toen waren wat dat betreft zich blijk-

vatten veel waarderende woorden en
loftuitingen aan pastoor Van
Kelckhoven, de architect Jos Bec
kers, de voorzitter van het armbes
tuur, de heer Jac.Karhof, het ge
meentebestuur, enz.

Wethouder Plas, notaris Dreux, de
heren Kernkamp en Doodeman, aan
nemer Kunst en vele anderen be
hoorden tot de sprekers. De pastoor
deelde daarna mede, dat hij nog die
zelfde avond een bezoek zou bren
gen aan de zusters om dezen dank te
brengen voor de overgrote hulp en
de zorgen die zij bij de bouw hadden
getoond. Hierna volgde nog een be
spreking van zeer gezellige aard. Na
dat enige fotós (?) waren genomen,
sloot de zeer eerwaarde heer pastoor
dit plechtige inwijdingsfeest.

Daarmee begon de geschiedenis
van de Koningshoeve, welke werd
overgenomen en op dezelfde voet
voortgezet van het R.K.Weeshuis.
Het zegenrijke werk door de zusters
van de congregatie met de wijdse

De eerste steenlegging van de Ko
ningshoeve door pastoor J.G.van
Kelckhoven.

Op de achtergrond, naast de pastoor,
de opzichter Vermeulen en voor hem
als misdienaar Jan Besseling (11
jaar). Verder v.l.n.r. Paulus Schou
ten (kerkbestuur), B.Th. Eeltink
(armbestuur), naast hem Jantje
Greuter, bewoner van het huis (Jan
tje Potdome genoemd), tussen deze in
Marie v.d. Berg, vrouw van Willem
van Dijk. Nog even zichtbaar Neel
Greuter (van de Jaagweg), daar
naast mevr. Kemoer-de Boer en
daarvoor de kinderen Greetje van

baar niet bewust welke onherstelba
re schade zij daarmee voor het na
geslacht aanrichtten. En dat terwijl
er toen goede alternatieven voorhan-

Dijk (van Willem), Alie Kemper, en
verder Guurt Conijn, mevr. Mol-
Greuter en het meisje met het witte
hoedje (onbekend). Aan de overzijde
van rechts naar links: C. Tel Sr., C.
Doodeman (armmeester), tussen deze
in C. van Beers (armmeester) en voor
de heer Doodeman zijn zoontje Nico.
Dan R. Huyg (kerkmeester), de wed.
Lieshout (schoonmoeder van Janus
de Koning), verder Jan Wessels
(kerkmeester), Jac. Karhof (arm
meester) en mevr.Besseling-Karhof.
Naast Puk Mol staat Marie Som
broek en voor deze Cees Conijn Pzn.
Nog even zichtbaar tussen de palen:
G. Kunst (aannemer).

den waren.
Op 28 juni 1926 vond de plechtige

inwijding plaats. De notulen, samen
gesteld door wijlen B.Th.Eeltink, be-
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'Cent van 't blad'
achter kippegaas

Veel reacties als vanouds op de prijs
vraag Herken 't Plekje. Onder de in
zenders van de goede oplossingen
ook een brief van H. Ruys, nu wo
nend in Sommelsdijk. Het relaas van
Gerrit Bij 't Vuur over het Oorgat
bracht hier de herinnering weer bo
ven aan de nering van Antje Kiteka.
'We kochten daar 'Cent van 't blad'.
Je kon de heerlijkheden zelf niet
pakken, want ze lagen achter een
raam met kippegaas'. Voor de heer
G. Hetjes was de opgave van de vori
ge keer natuurlijk niet moeilijk. De
fruitboomgaard van de familie Mus
te zien, die in zijn jongensjaren nog
op die boerderij woonde. De schuur
naast het huis werd vlak voor de
tweede wereldoorlog wegens bouw
valligheid gesloopt en in een andere
vorm weer opgebouwd.

En de heer D. Roskam uit de Graaf
Willemstraat heeft het ook bij het
juiste eind als hij schrijft dat hij het
huis van de familie Hetjes nog her
kent. Zelf heeft hij in zijn jongere ja
ren nog wel eens het hek op de voor
grond, dat scheefgezakt was, recht
gezet.

De boekenbon van 25 gulden gaat
ditmaal naar de familie H. Ruys in
Sommelsdijk. De oplossing was dus
de erepoort bij de gasfabriek op het
Oorgat. Opgericht ter gelegenheid
van de onafhankelijkheidsfeesten.

HERKEN
HET
PLEKJE

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 tradti-
tionele vraag: Waar is
dit? Onder de goede
oplossingen wordt een
boekenbon van 25 gul
den verloot. Inzendin
gen naar de redaktie
van het Periodiek Oud
Edam, p/a Sjaan Swal-
ve, Voorhaven 106,
1135 BT Edam.

naam: 'Arme zusters van het Godde
lijk Kind', met als ondertitel: 'Zus
ters van de Voorzienigheid', mag
met ere worden benoemd. Op het ge
bied van onderwijs, verzorging van
de in pensionaat zijnde jongens,
waarvan de meesten de lagere paro
chieschool bezochten, de verpleging
van armlastigen (!) en andere ouden
van dagen, zijn door deze weinig ei
sende vrouwen bergen werk verzet.
Ongekend, en niet altijd gewaar
deerd, met een honorarium, let wel,
van eerst fl. 2.50 en in 1918 verhoogd
tot fl. 4.~ kostgeld per week, waren
deze sociale werksters wel schrome
lijk onderbetaald. De R.K.parochie
in Edam, maar ook in Volendam,
want toen Volendam nog geen voor
zieningen had voor de verzorging
van hulp-behoevenden, zijn in de
Koningshoeve ook vele Volendam-
mer oudjes liefderijk verpleegd. Men
mag deze nu uitgestorven vrouwen
gemeenschap wel eeuwig dankbaar
zijn voor het vele humane en sociale
werk dat 'ter ere Gods' werd ver
richt.

De tijden zijn veranderd en daar
mee ook de structuur van de Ko
ningshoeve. Het is nu een onderdeel
van de plaatselijke bejaardenzorg,
waarvan ook het verzorgingshuis 'de
Meermin' deel uitmaakt. De kost

school voor jongens bestaat allang
niet meer. Ook aan het interieur is in
de loop der jaren heel wat veranderd
en verbeterd, aangepast aan de eisen
van deze tijd. Wat echter blijft is de
herinnering aan een oord van toe
vlucht voor jongeren, en ook voor de
ouderen die in de Koningshoeve een
onbezorgde oude dag hadden en nog
hebben.

JAN BESSELING
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Wandeling door Edam
door Gerrit bij 't Vuur

Voorhaven
(Donkere kant)

Wij gaan nu van het Oorgat afkomen
de links af de Pietersbrug over. Op
de Oosterkade aankomende is wel
leuk even te vermelden dat hier
voorheen de zgn. varkenstoren
stond, een onderdeel van Edams
stadsmuren. Een toren die veel
overeenkomst vertoonde met de dro
medaris in Enkhuizen. Deze toren
werd in 1836 gesloopt en het voor
slag (vier of vijf klokken) werd naar
Sliedrecht verkocht.

Dan gaan we de Voorhaven (Don
kere kant) op, waar op de hoek Oos
terkade- Voorhaven de timmerfa
briek van de heer Sloten was geves
tigd. Als kleine jongen ben ik daar
eens in geweest en herinner mij nog
dat daar een grote gasmotor in wer
king was om de diverse houtbewer
kingsmachines aan te drijven. Nog
moet ik vaak aan het grote vliegwiel
denken, dat al draaiend een geweldi
ge indruk op mij maakte. Dit was
nog voor 1920. In later jaren werd
hier de 'bioscoop' van De
Jong geexploiteerd. Menig Edam
mer zal zich nog wel de Tarzan en
Charlie Chaplin films herinneren,
die hen door Jo de Vries 'achter het
apparaat' vertoond werden. Richting
stad, enkele huizen verder was de
diggelgoed-winkel van Zwart. In de
wandeling werd deze man Oetloet
genoemd. Even verder woonde
Kraai de metselaar. Later werd de
zaak voortgezet door de populaire
Willem Kraai, een eerste klas vak
man. Hij had ook enkele jaren in
Amerika gewoond en gewerkt. In in
tieme kring werd hij dan ook 'Sir
William' genoemd. Enkele jaren te
rug is hij op 80-jarige leeftijd overle
den. Zijn broer Cor had in Edam een
groentenwijk en was een fervent
dammer en duivenliefhebber. Naast
Willem woonde Jan Rijswijk de tim
merman van de Uitwaterende Slui
zen. In zijn vrije tijd ook een bekend
toneelspeler voor de bond van
staatspensionering.

De Starsteeg doet ons nog herin
neren aan de glorietijd van Edam.
Deze naam was te danken aan de
zoutkeet 'de Star'. Het wapen hier
van kunt u nog zien in het zoutzie-
dersraam in de Grote Kerk. Op de
andere hoek woonde Jansje Kemper
met haar moeder. Jansje heeft jaren
lang bij pastoor Wieman gediend.

De grote boerderij waar Klaas Me
ijer een expeditie-bedrijf in heeft
was voorheen in gebruik bij me
vrouw Schildmeijer (Eef Dirks) waar
haar Stoom-Caroussel opgeslagen
was, waarmee zij 's zomers de ker
missen bereisde. Oude Dirk van Za-
nen heeft hier ook nog gewoond. De
ze handelde in kippen en kleinvee.

m

Spottend 'het Hotel de Luis aan de
ketting', was hiernaast de slaapstee
van Jaap Reek. Hierover werd vroe
ger verteld dat men daar nog 'over
het touw' kon slapen. Dit huisje, la
ter ook nog bewoond door de familie
P.Pauw, is prachtig gerestaureerd en
is nu bewoond door de oud-bankdi-
rekteur De Vries, een verdienstelijk
amateur-schilder.

Slaan wij nu enkele huizen over:
het kantoor van de fa. De Boer, oor
spronkelijk in kaas handelend, waar
van de prachtige pakhuizen 'de
Koophandel' en 'Bordeaux' terug
doen denken aan welvarende tijden.
Namen die aan deze handel hier ver
bonden zijn: Henk de Boer - Hendrik
Meijer - Jan van Zanen en zijn zoons
Henk en Dirk. Medewerkers in deze
branche waren de bekende Gerrit
van Dijk - Willem Vastwijk - Tinus
van Rijn en Jb. Meester. De heer
Hendrik Meijer was jarenlang kerk-
eraadslid van de Ned.Hervormde
Kerk en is op zeer hoge leeftijd, ik
meen van 99 jaar, in Amersfoort
overleden. De Koophandel, thans
verbouwd tot woonhuis.

Het grote kaaspakhuis van de 'Ge-

Een historische foto van het huis op
de hoek van de Jansstraat met een
prachtige uitspringende etalagekast.
Het huisje ernaast werd eerst boek
winkel van G. Kunst, later de kap
perszaak van Cor Kroes. Nu is het
weer woonhuis.

stam', 'de Eendracht' staat op de
plaats waar voorheen een mooi
woonhuis met tuin stond, voorheen
bewoond door genoemde familie
Meijer met hun kinderen Henk en
Zus; later door de familie Ranniger.
Deze was boekhouder bij de Gestam.
De bouw van dit grote pakhuis was
in 1938. Gelukkig nog wel in bedrijf.

In het huis waar de familie Groot,
de kaashandelaar, woonde (deze
naam vinden wij nog steeds terug in
Gestam (Groot En Schardam Te
EdAM) kwam later Jacob Bouwes
te wonen, die hier een graanhandel
dreef. Daarnaast had Jan Dekker een
timmerwinkel. Een prima vakman
en tevens leraar aan de Gem. Teken-
school. Zijn zoon Ton is een hoofd
ambtenaar op belastinggebied ge
worden in den Haag. Een tijdje heeft
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de kunstschilder Aart Roos hier zijn
atelier in gehad. Dan de kosterswo
ning van de Evangelisatie, met op de
benedenverdieping 'het zaaltje',
waar zeer veel aktiviteiten als naai-
krans, jongelingsvereniging enz.
werden verricht. Velen zullen met
weemoed nog aan deze voor hen zeer
mooie tijd terugdenken. Op de hoek
van de Pereboomsteeg had me-

De grossierderij van Dirk Visser
met links 't Warenhuis, waar de
vrouw van Tijmen de Jong ook naai
les gaf.

vrouw de wed. Dekker een kruide
nierswinkeltje. Hier kon je vetkaar
sen en schapekaasjes kopen. Vet
kaarsen werden veel gebruikt als
huismiddel tegen borstigheid en ver
koudheid. De vetkaars werd op een
stuk grauw papier gesmeerd en dat
kwam dan op de borst met warme
doeken erop. Prima middel! Na me-
vouw Dekker had Jan Hetjes er nog
een viswinkel. Hiemeven hadden
Klaas Sanders en Japie Doets een
horlogemakerij. Later verhuisden zij
naar het Doelland. Dan een garage
van de heer Groot, de kaashandelaar.

De vroegere kaasknechten van
Edam. Van rechts naar links: Ab
Tolk, Planjer, J. Rechter, Rijswijk,
Jan Kramer en drie waarvan ik me
de namen niet herinner.

Klaas Munnik was de eerste chauf
feur, daarna Jan Ton van de Beesten
markt. Zij hadden de zorg over een
Spijker automobiel. Alles glim en
glad en een hele gebeurtenis in
Edam. Siem Korting, de kleermaker,
woonde hier ook nog in een van deze
huisjes, alsook Bessie van Vlaande
ren met haar mini-winkeltje. Zij ver
kocht drop en de in die tijd zo be
roemde 'cleaver's toffees'. De ge
schiedenis herhaalt zich, daar haar
kleinzoon, de bekende Jan Kunst,
ook handel drijft in deze lekkernijen
en een mini-markt in Hoorn exploi
teert. In het huis waar nu GertJan
Slegt woont, die dit prachtig heeft
gerestaureerd, woonde oorspronke
lijk verschillende families, als La-
tour, Regter, Spreeuw, enz. Ook mag
ik de familie Hesselingen niet verge
ten die op dit rijtje woonde en voor
heen fitter was op de Gasfabriek.
Een dochter (84 jr.) wonende in de
Zaan is een enthousiast lid van 'Oud
Edam'. Als je een kamertje hebt van
3x4 meter en je houdt hier nog een
naaischool in, dan is dat voor deze
tijd eigenlijk onbegrijpelijk. Maar
toch had 'vrouw' de Jong hier een
gelegenheid waar veel Edamse jonge
dochters naailessen volgden. Dit in
het huisje voor de bekende grossier-
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derij en koffie-branderij van Dirk
C.Visser.

Verschillende Edammers hebben
hier gewerkt. Juffrouw De Boer op
kantoor, Chr.Slot als koffïebrander,
Klaas Aberkrom in het magazijn en
voor het vervoer van goederen (eerst
met paard en kar en later, groots in
die tijd, met een auto); IJtje en Ma
Rus, Marie Sombroek en nog ande
ren in de pakkerij. Speciaal voor het
vervoer naar Marken, Spakenburg,
Bunschoten en Huizen, waar de heer
Visser filialen had, werd er een bot
ter, de 'Willem Dirk' op na gehou
den. Jaren werd ook nog een waren
huis geexploiteerd. Mevrouw Gle-
rum dreef in het pand later een wol
winkel. De gebr. Bouwes kochten
het pand en dreven van hieruit jaren

lang een handel in granen en derge
lijke. Nu in gebruik bij de heer De
Graaf in vogelvoeders. In het volgen
de huis woonde de heer Smit, de zee
machinist. Eerder, maar daar weet ik
niet meer van, de heer Hermann van
de tekenschool. Ook onze geeerde
penningmeester C.Plas heeft hier ja
ren in gewoond. Dan Jan de Boer
(Amerika); in de oorlog notaris Hof
land en fam. Levie, en daarna de da
mes Oosterbeek-Peperkamp.

Een van de eerste exploitanten in
Nederland van een reizende bio
scoop was de heer De Jong, die met
zijn familie in het volgende huis
woonde. Dan Louis de Vries, en de
fotograaf Schotsman. Deze oude on
derwijzer, die 't vak vanwege zijn
doofheid vaarwel moest zeggen,

De beroemde stoomcaroussel van
Schildmeijer. Deze was toen opgezet
op het Oosterglop (kade).

heeft heel wat opnamen van Edam
gemaakt, die altijd nog met groot
plezier in diverse verzamelinhgen
bekeken worden. Groepsfoto's was
een van zijn specialiteiten.

De familie Boersma woonde in het
huis waar Steef Klein jaren heeft ge
woond en dat nu eigendom is van
onze voorzitter de heer Creemers.
Gerrit Dekker in het huisje voor de
heer en mevr. De Waal ,de fysiothe
rapeute. Dit door hen bewoonde
huis was voorheen kruidenierswin
kel van Simons, waarna de groente
boer Rijkenberg deze zaak overnam
en in deze branche er nog jaren heeft
gewoond. Rijkenberg en zijn zoon
Kees ventten door de Purmer en
zelfs tot in Monnickendam. Geen
makkelijk bestaan. Het beste paard
van stal zouden we bijna vergeten,
en wel na Rijkenberg de bekende
Slijterij van Eduard Wark. Eertijds
mede-oprichter van de vrijwillige
brandweer en raadslid voor de V.D.
In ons stadje een zeldzame figuur.

Onvergetelijke strijders voor soci
alisme en drankbestrijding waren
Joh.Dal en zijn vrouw. Johan was
een fantastische vakman en werkte
bij Heymeijer. In dit huisje woonde
voorheen ook Scholte, voorman bij
Heymeijer. De oude heer Bander
woonde in het huis met de hoge
blauwe stoep, daarna dokter Feike-
ma en weer later Jan Kemper. De
N.M.B. staat op de plaats waar Ge-
rard Kunst een timmerwerkplaats
had en waar Piet Kunst daarna jaren
lang schoenen heeft gerepareerd.
Gerard heeft ook nog een boekhan-
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del gehad op de plaats waar Cor
Kroes zijn scheersalon vestigde.
Thans weer woonhuis.

Op de hoek van de Jansstraat was
de bekende koek- en banketbakkerij
van Riedel. Prachtig interieur, met
koekkist met koperbeslag en schitte
rende barometer. Riedel was een
specialist in het bakken van hak-
koek wat op kermissen in hakstallet-
jes werd gebruikt; ook Bruin Tol
heeft hierna nog in de bakkerij ge
werkt. Deze man was ook een uitzon
derlijk figuur en velen zullen zich de
ze altijd humorvolle man herinne
ren. Een broer van Van Poelgeest
was hier later nog met lederbewer
king en tassen gevestigd. De nu van
de televisie bekende Edwin Rutten
woonde hier ook enkele jaren. Op de
andere hoek, waar nu Joop de Ko
ning woont, was oorspronkelijk het
pakhuis van Riedel; dan de familie
Van Essen, de familie De Jong, en nu
weer een Van Essen, Johan, de
kunstschilder. Hiernaast de wed.
T.de Jong. Zij is de moeder van Flip
de Jong (Flora).

In het huis met de stenen paaltjes
woonde de bekende familie Dode-
man, eertijds hoofd van de R.K.
School. Voordien de fam. Van Dier-
men, leraar aan de Normaalschool.
Dit huis had wel aantrekkingskracht
voor leraren, daar de heer Mutsaers
van de R.K.School hier ook nog
heeft gewoond. Laatstelijk bewoond
door wijlen mevrouw De Boer-De
Goede. De familie Zwerver woonde
hiernaast en de schoonmoeder van

Lutheriè Kurk en Nieuw kamp Mu«»um

Janus de Koning in het volgende.
Daar was ik eens aan het werk en de
R.K.kerkklok begon te luiden, wat
volgens haar zo'n leven maakte en zij
hoopte dat als zij doodging de klok
maar stil zou zijn. Bij haar dood bel
de pastoor mij op of ik direkt wilde
komen, want de klok was kapot-
 IMijn zoon Bert woont nu in deze
tot een woning verbouwde huisjes.
Het metsel- en aannemersbedrijf van

Jac de Koning had hiernaast zijn op
slagruimte. Later Berkhout, en nu
verbouwd tot toonzaal.

Drie geslachten Steenmeijer dre
ven de smederij en fietsen-reparatie-

Kaaspakhuizen van de firma De
Boer & Zn. Huis en tuin achter de
schutting hebben plaats moeten ma
ken voor het grote pakhuis 'De Eens
gezindheid'.
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De bekende heer Swalve kreeg een
nat pak bij het tonsteken tijdens de
feesten van 1957.

bedrijf hiernaast. Vader Willem en
zoon Jan waren met de Edamse toe
standen buitengewoon op de hoogte
en geen nieuwtje was hen onbekend.
De werkzaamheden werden altijd op
de stoep uitgevoerd. De zaak is nu in
handen van Arno Roskam. Het huis
met de mooie trapgevel uit pl.m.
1650 was voorheen bewoond door de
familie Groot; nu door een achter
kleindochter, die met Jan Huisink is
getrouwd. Na enkele huisjes het huis
van de fam. A.Keizer, ook regent van
de Proeve. Dan kwam hier Gerrit
Fris van de bekende aardewerkfa
briek, en nu woont hier de heer Van
Beckum en zijn vrouw Nan, die op
het gebied van vreemdelingenver
keer haar sporen verdient. Als be
langrijk bedrijf vervolgens de kaas
handel 'Gestam' met kantoor en drie
prachtige 18e-eeuwse pakhhuizen,
t.w.:'de Koophandel', 'de Kaashan
del' en 'Edam'. Deze tot ver over de
landsgrenzen bekende firma heeft
een enorme omzet in diverse soorten
kaas. Vele handen vonden en vinden
hier werk. Om alle namen te noemen
die hier vroeger en thans werkten en
werken zou te ver voeren, maar en
kele namen als Henk Stöve - Planjer
- Klaas de Boer - Mart Bark - Cor Ton
- gebrs. Regter - Jan op 't Land - Piet
Boelsma - Teun Ent - Jilles Lagrand -
Gerrit Sanders - Jan Schardam enz.
houden de herinnering aan vroeger
levendig. Te hopen is dat deze zaak
nog in lengte van jaren mag blijven
bestaan.

Ook wijzen wij nog op 't mooie ge
bouw van de Lutherse Kerk. Ge
bouwd in 1740. Op deze plaats stond
voorheen het oude stadhuis van
Edam. Daarnaast liep een steeg naar
de Nieuwe Haven, dit was de Gast
huissteeg. De prachtige Vinghboom-
gevel van het voormalige museum
Nieuwenkamp kunnen wij naast de
kerk bewonderen, en sluiten de Don
kere Kant af met het bankgebouw
van de Alg.Bank Nederland, ge
bouwd in 1925. Een van de eerste di-
rekteuren was de heer Costerus, me
de-oprichter van 'Oud Edam'.

G. BIJ' T VUUR

In een vorig periodiek hebben we
in de serie 'straatmeubilair' de
schijnwerper gericht op de stoepen,
stoeppalen en stoephekjes in Edam.
Sinds eeuwen hebben de stoepen
een duidelijke sociale en praktische
functie gehad. Nu spreken ze vooral
aan als karakteristieke en mooie on
derdelen van het straatbeeld v^n de
stad.

Onlangs is een bijzonder aardig en
goed verzorgd boekje over dit onder
werp verschenen: 'Stoepen, stoeppa
len, stoephekken', geschreven door
T.Brouwer. Het is het derde deeltje
in de nieuwe Heemschutserie, uitge
verij Terra Zutphen.

Gezien in de boekwinkel

De auteur is kris-kras door Neder
land gereisd om een overzicht te
kunnen samenstellen van wat hij
ook wel 'buitenarchitectuur' noemt.
Een compleet overzicht kan het na
tuurlijk niet zijn. De keus, zo stelt T.
Brouwer in de inleiding, is vrij wille
keurig. Geprobeerd is een zo groot
mogelijke verscheidenheid te laten
zien, van hardstenen renaissancepa-
len tot en met 20e-eeuwse gietijzeren
ballusters en hekjes. In het boekje

zijn veel mooie foto's en tal van teke
ningetjes opgenomen waarmee de
variëteit in model en toepassing
wordt geïllustreerd. Het is daarom
vooral een kijkboekje geworden, on
dersteund door een duidelijke, goed
leesbare tekst. T.Brouwer heeft ook
een boodschap verwerkt in zijn
boekje: 'Voor regionale en plaatselij
ke oudheidkundige verenigingen is
de belangrijke taak weggelegd om
het stoepenbestand in hun streek en
stad te inventariseren, en zorg te dra
gen voor het behoud van deze merk
waardigheden'.

De prijs van dit fraaie boekje be
draagt ƒ 24.50.
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