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Ingrijpenderestauratie
van Het Proveniershuis
Eén van de mooiste en
meest sfeervolle plekjes in
Edam, Het Proveniershuis
aan de J.C. Brouwersgracht,
wordt op dit moment ingrij
pend gerestaureerd.
Zowel
de Regentenkamer
als de
vijftien kleine, karakteristie
ke huisjes van de 'Proeve',
die uit 1555 stammen, wor
den bouwkundig
weer in
goede staat gebracht. Het
werk is deze zomer van start
gegaan en het laatste huisje
wordt naar verwacht in okto
ber 1987 opgeleverd.

Ter gelegenheid van deze grondige
restauratie, die in totaal ƒ 1,4 miljoen
kost, wil de Stichting Het Proven
iershuis volgend jaar een boekje
over de geschiedenis van de Proeve
op de markt brengen. Op twee fron
ten wordt alvast hard aan dat boekje
gewerkt: mevrouw C. Boschma-Aarnoudse is bezig met onderzoek van
de Proeve-archieven (die nog nooit
eerder
systematisch
onderzocht
zijn), en de Proeve- regenten (zoals ze
nog altijd officieel heten) zoeken
sponsors om voldoende geld bijeen
te krijgen voor het laten drukken
van het boekje.
Secretaris L. Kramer van het Proeve-bestuur wil uiteraard nog niet
veel over de inhoud van het boekje
onthullen, maar wel dat er gegevens
van vóór 1550 boven water zijn geko
men, die beslist nog niet bekend wa
ren. Ook in de archieven van het
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Het Proveniershuis in 1920

Streekarchief wordt een uitgebreid
onderzoek ingesteld naar de omstan
digheden, die een rol gespeeld kun
nen hebben bij de stichting van het
huis in de 16e eeuw en naar de be
trokkenheid van Jan Claesz. Brou
wer hierbij. Voor een dergelijk on
derzoek moet veel materiaal doorge
spit worden. Hulp bij dit werk biedt
H. Rijswijk uit Koog aan de Zaan,
die lid is van de vereniging Oud
Edam.
Omdat het de bedoeling is het his
torisch overzicht fraai te illustreren,
zitten de makers trouwens te sprin-

gen om foto's en tekeningen die be
trekking hebben op de Proeve en
haar bewoners. Illustratie-materiaal
is van harte welkom bij L. Kramer,
Jonkerstraat 6, die als Proeve-secretaris de totstandkoming
van het
boekje begeleidt.

Bestuurders
Kramer vormt samen met voorzit
ter J. de Vries en penningmeester H.
Wolzak het Regenten-bestuur
van
het Edamse hofje, dat na de Tweede
Wereldoorlog bekende bestuurders

kende als de heren Meijer, Abraham
Keijzer, Van Leuzen, Van der Spek,
Dirk Kes, Arjan Ton en Pieter
Spaander. Voor de Vereniging Oud
Edam heeft de Proeve ook altijd een
speciale betekenis gehad, want vóór
dat in de jaren '70 het eigen vereni
gingshuisje in de Graaf Willemstraat
in gebruik werd genomen, verga
derde Oud Edam altijd in de Regen
tenkamer aan de J.C. Brouwers
gracht.
De gracht is vernoemd naar de
stichter van Het Proveniershuis: Jan
Claesz. Brouwer, die in 1555 betrok
ken was bij de bouw van 15 kleine
huisjes en een Regentenkamer. Het
hofje heeft het karakter van een bagijnenhofje, maar is dat voor zover
bekend nooit echt geweest. Wel staat
vast dat de dochter van J.C. Brouwer
een bagijntje was en dat er vóór 1555
kloosterzusters aan de gracht ge
woond hebben.
De Proeve is één van de weinig
overgebleven hofjes in Nederland,
met boven elke deur een schilde
rachtig luifeltje. Dat de S-vormige
steunen daaronder allemaal net iets
van elkaar verschillen heeft te ma
ken met kleine onderhouds- en ver
bouwingswerkzaamheden
zodra er
een nieuwe bewoner in trok. Dat
werk werd steeds door een andere
timmerman of metselaar gedaan, die
er elk met hun eigen smaak iets aan
veranderden.
Het doel van de Proveniers-stich
ting was (en is nog steeds) het zo
goedkoop mogelijk huisvesting bie
den aan oudere Edammers. In de sta
tuten uit 1669 is nog sprake van
Edammers van 50 jaar en ouder,
maar die grens is later verhoogd naar
60 jaar. De Proeve was toen bepaald
niet meer voor de armen, want men
kon zich inkopen voor een halve
plaats voor ƒ 60, een bedrag dat ei
genlijk alleen voor oud-middenstan
ders was op te brengen. Dat bedrag
is nooit verhoogd, want tot 1969
(toen de Algemene Bijstandswet
werd ingevoerd) kostte het nog ƒ 120
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Jaap Bouwes (links) en Bruintje
Bruins, die een bodedienst op EdamAmsterdam had, voor de Proeve.
om alleen of met z'n tweeën een
huisje te krijgen.

Franse Tijd
Omdat de Proeve-voogden tevens
handige zakenmensen waren, heb
ben zij van de Proeve een rijke in
stelling gemaakt. Alle goederen en
bezittingen van de bewoners vervie
len bij hun overlijden aan de stich
ting, die zo een aardig kapitaal op
bouwde. Anderzijds hadden de be
woners recht op "preuves" (giften in
natura, zoals boter, turf of een beetje
zakgeld). In het begin van deze eeuw
werden de preuves officieel afge
schaft, maar nog altijd krijgen de be
woners in december een symboli
sche gift: een mooie foto, een kerst
stol of iets dergelijks.
In de Franse Tijd raakte de stich
ting veel van zijn kapitaal kwijt. Er
kwam een periode, waarin de regen
ten zelf de preuves betaalden, maar

Bij dit nummer
Met z'n allen moet het lukken.
Op naar de duizend leden. Dat
is de leus om nog dit jaar de ma
gische grens van die duizend le
den te halen. Oud Edam behoort
al, gelet op het aantal inwoners,
tot een van de grootste oudheid
kundige verenigingen in ons
land. Maar zo af en toe spreken
we nog Edammers die toch nog
niet lid zijn. Dat kan niet, vindt
de redaktie van het periodiek.
Niet omdat we ons periodiek nu
als verplichte lektuur zien,
maar vooral omdat we vinden
dat iedereen die in ons mooie
Edam woont, ook doordrongen
moet zijn van de verantwoorde
lijkheid die we met zijn allen
voor dit kostbare erfgoed dra
gen.
En natuurlijk zijn we als re
daktie steeds weer trots op ie
dere nieuwe uitgave van het pe
riodiek. Zoals op dit nummer,
waarin Jan Sparreboom een
vervolg schreef op de interes
sante visie van HJ.A. Heidinga
over de vroegste geschiedenis
van Edam.
Peter Taal schreef een boeien
de reportage over de geschiede
nis van het Proveniershuis en
de restauratie daarvan.
Gerrit bij 't Vuur vervolgt
zijn wandeling door Edam en
belandt op de Achterhaven.
Daar haalt hij onder meer kos
telijke herinneringen op aan de
vele spelletjes die vroeger in
Edam gespeeld werden.
Er is nieuws van het Edams
Museum. Bestuurswisselingen
en vooral de uitbreiding met de
huidige gymzaal naast het
museum.
In de serie Straatmeubilair
een aflevering over voorzetra
men. Veel van die ramen zijn
misschien
wel doeltreffend,
maar in een historisch stadje
als Edam af te keuren om,dat ze
de gevels van de huizen detone
ren.

Een nieuwe aflevering
van de prijsvraag
Her
ken 't Plekje, die iedere
keer weer meer inzenders
oplevert en daarmee dui
delijk blijkt aan te slaan.
Met het oog op de ko
mende jaarvergadering
ook verslagen van de ver
schillende werkgroepen.
Dat
alles
overziend
moet het toch een koud
kunstje zijn om nog voor
het eind van het jaar het
duizendste lid van de ver
eniging in te schrijven.
Of niet soms?

later brachten verschillende legaten
van rijke Edammers uitkomst. Bo
vendien wordt er sinds de Franse
Tijd in de 19e eeuw huur gevraagd
van de bewoners. Zo is de Proeve
min of meer veranderd in een klein
woningbouw-vereniginkje,
dat trou
wens nog altijd in eerste instantie
aan bejaarden verhuurt.
Het is voor het eerst in de eeuwe
noude historie, dat de Proeve zo in
grijpend wordt gerestaureerd als nu
het geval is. Vooral de gevel aan de
kant van de Westervesting was —
mede door verroeste
muur-an
kers — op tal van plaatsen gescheurd
en scheefgezakt. De woningen wor
den niet alleen constructief aanzien
lijk hersteld (er komt een betonnen
plaat onder, die alle vier de muren
draagt), maar ook 'woontechnisch'
verbeterd. Het ministerie van Volks
huisvesting heeft een fors subsidie
bedrag beschikbaar gesteld om de
woningen van betere trappen, dou
ches, toiletten en isolatie te voorzien.
„En dat is woekeren met de ruim
te", vertelt de restauratie-architect,
„want je moet de beperkte ruimte zo
economisch mogelijk invullen. Wat
opvalt aan de hele Proeve is trou
wens de sobere bouw. Ook de Re
gentenkamer, die bij veel hofjes toch
een sjiek en luxueus pand is, heeft in
Edam een sober en nuchter karakter.
In alle woninkjes zie je een simpel
houtskelet en een hokkerige inde
ling".

Weinig verrassingen
Er zijn tot nu toe weinig echt ver
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rassende bouwkundige
zaken te
voorschijn gekomen. „Het meeste
houvast hebben we nog aan elemen
ten uit het eind van de vorige eeuw,
toen de interieurs nogal ingrijpend
zijn aangepast", aldus de architect.
„Er is toen wel een nieuwe stenen
zuidgevel gekomen en er zijn tal van
scheidingswanden
en betimmerin
gen aangebracht. Je kon op de vin
gers van één hand natellen dat ach
ter al dat hout wel wat van ouder da
tum zou zitten". Zo zijn in een paar
huisjes naast de haardplaats dichtge
metselde
kaarsnissen
gevonden.
Aan weerszijden van de schouw wer
den vroeger nissen gemaakt, waarin
kaarsen stonden als verlichting voor
de papketel.
Het is trouwens nog maar de vraag
of dergelijke oude vondsten bij de
huidige restauratie weer in oor
spronkelijke
staat teruggebracht
moeten worden. „Die afweging moet
je steeds weer opnieuw maken: of
het verantwoord is originele, niet
meer complete details uit de 16e of
17e eeuw te veranderen en aan te
passen aan het in hoofdzaak laat-19e
eeuwse interieur. Wel vind ik dat de
Proeve niet te gaaf en te glad moet
worden. Eén van de grote charmes
van het hofje is nu eenmaal, dat er
hier en daar wat scheef staat en dat
de huisjes nogal wat variatie kennen.
Daar moet je geen eenheidsworst
van maken. Er zijn ook muren die
ooit voor een deel gesloopt zijn, zo
dat de bovenste helft van jongere da
tum is. Dat moet je niet allemaal per
definitie in één steensoort gaan her
bouwen".

De aktuele foto's van het Proven
iershuis zijn gemaakt door Rob
Josselet

Boekje
Het maakt allemaal erg nieuwsgie
rig naar het boekje, dat volgend jaar
bij de oplevering van het restauratie
project
zal verschijnen.
Daarin
wordt niet alleen uit de doeken ge
daan hoe de stichting van Het Pro
veniershuis in 1555 precies is verlo
pen, maar ook de geschiedenis van
de Proeve en haar bewoners belicht.
Tot aan 1969 hebben immers talloze
oudere Edammers aan de J.C. Brou
wersgracht hun laatste levensdagen
gesleten op een manier, die nauwe
lijks afweek van de levensomstan
digheden van bewoners uit de 16e
eeuw.
PETER TAAL
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Nieuws van het
Edams Museum
Gerrit bij 't Vuur heeft zijn functie
als bestuurslid van het museum
neergelegd. Gerrit is gedurende de
ongeveer 40 jaar van zijn be
stuurslidmaatschap
voor het mu
seum van onschatbare waarde ge
weest. Niet alleen als bestuurder,
ook voor de dagelijkse praktische
gang van zaken: het op ongeëvenaar
de wijze houden van rondleidingen,
het restaureren van onderdelen van
de collectie en het samen de vorige
directeur, de heer G.T. Vermeer, in
ventariseren en fotograferen van de
museumcollectie.
Het
museum
draagt nog de tekenen van zijn
steeds aanwezige, onbaatzuchtige en
niet aflatende zorg en liefde voor het
museum.
In zijn plaats is benoemd mevrouw
C. Boschma-Aarnoudse, als bouw
kundige in Edam al lang geen onbe
kende meer. Zij schreef "Het oudste
houten huis van Edam", een uitgave
van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige
Bond (1981), en
over "De geschiedenis van een 16e
eeuws koopmanshuis" (Voorhaven
172, 1985). Het bestuur bestaat nu
uit: W.S. Westendorp (voorzitter), W.
van der Niet (secretaris/penning
meester), P. Smit (directeur), J.P. Uitentuis-Boone, J.F.E. Broeze, O. Henar, J.B. Uyt den Bogaard en C.
Boschma-Aarnoudse.

Museum-uitbreiding
Onze wens en de noodzaak om te
kunnen beschikken over het binnen
kort vrijkomende gymnastieklokaal
naast het museum, kan verwezen
lijkt worden. Door aanvaarding van
de gemeentelijke 'Accommodatieno
ta' heeft de gemeenteraad deze uit
spraak gedaan.
Wij zijn hier erg blij mee, omdat
het voor het museum grote mogelijk
heden en perspectieven biedt. In
overleg en in samenwerking met de
gemeente zal nu gewerkt worden
aan een verbouwings- en inrichtings
plan, dat ook op het punt van de fi
nanciering goedkeuring
van ge
meente en provincie moet krijgen.
Het museum heeft een werkgroep
ingesteld om voorbereidend werk te
doen. De werkgroepleden zijn F.J.
Berkhout (provinciaal museum-con
sulent en adviseur van het provinci
aal bestuur), drs. J. Sparreboom
(streekconservator
van de Waterlandse musea), mevrouw C. Bosch
ma-Aarnoudse en P. Smit. De werk
groep wordt nog aangevuld met een
door het gemeentebestuur
aan te
wijzen gemeentelijke vertegenwoor
diger. In elk geval: het licht staat op
groen en we kunnen aan de slag.

Giften
De collectie van het museum werd
tot onze vreugde verrijkt met vijf gif
ten, te weten:
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De oudsteruimtelijke ontwikkelingvan Edam
In het vorige periodiek heeft de Edamse archeoloog H.A.
Heidinga zijn gedachten over de vroegste geschiedenis van
Edam weergegeven. Het prille begin van een stad, ontstaan
uit een aanlegplaats of overslagplaats van handeldrijvende
lieden. Geschiedenis uit een tijd, die geen schriftelijke bron
nen heeft nagelaten die ons daar meer over zouden kunnen
vertellen.
We gaan nu een stapje verder in de tijd. Wat zeggen ons de
schriftelijke bronnen over de oudste ruimtelijke ontwikkeling
van Edam? Streek-conservator
J. Sparreboom laat er zijn
licht over schijnen.

Het bestaande
museum

en

toekomstige

a. door de familie Muts uit Middelie:
een schilderij van de Grote Kerk, in
1925 geschilderd door J. de Boer.
b. door de familie Kout: een haard
steen uit ca. 1552 waarop het wapen
van Keizer Karei V staat, tevoor
schijn gekomen bij de verbouwing
van het pand Voorhaven 52.
c. door de familie K. Leek: een turf
mand.
d. door de familie Ed. Broeze: het
vaandel van het in 1885 opgerichte
en inmiddels opgeheven "Muziekge
zelschap Apollo".
e. door de familie Ed. Broeze: lau
werkransen en medailles van het op
geheven harmonie-orkest "Nut en
Genoegen".

het huidige museum betekent dat er
tal van nieuwe activiteiten op stapel
gezet kunnen worden. Een opstel
ling van bodemvondsten zal dan bij
voorbeeld zeker gerealiseerd kun
nen worden.
Maar de uitbreiding betekent ook
een bredere taakstelling en een las
tenverzwaring voor het museum.
Het bestuur hoopt dan ook dat er
vooral van de kant van de Edamse
bevolking ondersteuning zal komen.
De gedachten gaan wat dat betreft
uit naar de oprichting van een ver
eniging "Vrienden van het Edams
Museum", maar daarover hoort u in
een volgende aflevering van het peri
odiek meer.

In bruikleen werd gegeven een
door J. Gravendijk (vroeger man
denmaker in de Hoogstraat) in om
streeks 1875 gemaakte (mini)draaimolen.
Voor deze giften zijn wij zeer er
kentelijk. Mochten er onder U men
sen zijn, die voorwerpen van welke
aard ook bezitten, die betrekking
hebben op de geschiedenis van
Edam en omstreken, en die aan het
museum willen schenken (of in brui
kleen geven), dan houden wij ons
aanbevolen. Het contact-adres van
de directeur (02993-72746)is Coen de
Koninglaan 33, 1135 CM Edam.

P. SMIT,
Directeur Edams Museum

Om de vroegste geschiedenis van
Edam te kunnen begrijpen, is het
noodzakelijk meer te weten over de
bedijking van het gebied waarin
Edam ontstond. Van wanneer date
ren de Waterlandse Zeedijk en de
Zeevangse Keukendijk
eigenlijk?
En het water de Ee, in directe verbin
ding met de Zuiderzee, zal toch ook
aan beide zijden verhoogde oevers
hebben gehad om overstroming van
het omliggende land tegen te gaan?
Vier jaar na de verlening van het
privilege van 1357 kan Edam er on
geveer zo hebben uitgezien. De nieu
we oost-west lopende haven, de Voor
haven, verandert de nederzetting
sterk in vorm en oriëntatie. (Tekening.H.A. Heidinga )

De nederzettingen in het gebied zul
len er immers baat bij gehad hebben
het binnendringen van zout Zuider
zeewater bij vloed te voorkomen.
De geschiedschrijvers
veronder
stellen dat na de grote stormvloeden
van 1164 en 1170 met bedijking van
Waterland en de Zeevang is begon
nen. De zeedijk zou rond 1200 zijn
voltooid. Het land van Warder werd
beschermd door een zeedijk, die ge
lopen zou hebben tot de plaats van
de latere haven van Edam, om ver
volgens naar het westen af te buigen
naar de Purmer. De 'dam' van Edam
is in deze visie een onderdeel van de
ze oost-west lopende dijk, en zou ge
legen hebben bij de Kleine Kerk
straat en de Prinsenstraat. De Zuid
polder — toen Warderbroek gehe

Ij

ten — zou pas later van een dijk zijn
voorzien.

Oudste geschreven bronnen
Wanneer komt Edam nu eigenlijk
voor het eerst in de schriftelijke
bronnen voor? Dat is op 11 mei 1310
in een oorkonde van graaf Willem III
van Holland. In deze oorkonde
wordt gesproken van het "ghemeene
kerspel van Adam", dat de Warderbroeklanden (de Zuidpolder) van de
ze graaf in huur ontvangt. Meteen
vallen hier twee zaken in het oog.
Ten eerste zal de gemeenschap als
kerspel (een soort parochie) een kerk
of kapel hebben gehad. Er wordt op
goede gronden vermoed dat dit be
dehuis de Onze Lieve Vrouwekerk,
dus de Kleine Kerk, is geweest of
een voorganger daarvan. Zoals be
kend is de Speeltoren nog een
overblijfsel van deze kerk, gelegen
op een verhoging aan de westzijde
van de oude, noord-zuid lopende Ee.
Ten tweede lag er een 'dam' in, bij of
langs de Ee, anders zou het kerspel
niet E-dam genoemd zijn. De beken
de afdamming uit 1357 is dus niet de
oudste: zonder 'dam' zou Edam
nooit Edam hebben geheten.
Uit geschreven bronnen blijkt niet

JiM

De toekomst
Afgezien van de uitbreiding van
het museum met het gymlokaal, is
restauratie en isolatie van het dak
van het huidige museumgebouw
noodzakelijk. Hierover hebben we
contact met het gemeentebestuur als
eigenaar van het gebouw. Verbete
ring van de zolder geeft de mogelijk
heid ook deze ruimte voor het pu
bliek open te stellen.
Er zijn inmiddels goede contacten
met de VW, die nog wel voor verste
viging vatbaar zijn. We streven naar
een intensievere promotie van het
museum met het doel het bezoeker
saantal te verhogen. Uitbreiding van

. üfl
Aanbieding van het eerste vaandel
van de Christelijke Harmonie, toen
nog fanfarekorps, door Trijntje Buis
links en Geertje Edel op 16 december
1894.
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ven al sinds 1200, zoals hierboven is
beschreven. Misschien is de 'nieuwe
dijk' langs de Voorhaven met de "in
wech" daarom wel de zuidzijde,
maar zeker is dit niet.
We zoeken nog even verder naar
berichten over de (nieuwe) haven
van Edam. In het keurboekje van
Edam uit omstreeks 1468 zijn hier
over nog enkele bijzonderheden e
vinden. De artikelen 68 en 69 gaan
over het drogen van netten. Dat mag
niet gebeuren langs de haven — aan
de zuid- noch d noordzijde. Aan
plempen ("uytwallen") van grond
langs de Voorhaven en de Achterha
ven (is dit de eerste vermelding van
de Achterhaven?) wordt in artikel 82
van hetzelfde keurboek verboden.

&
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Er is sprake van vier bruggen: de
Onze-Lieve-Vrouwe-Brug,
de SintNicolaasbrug (beide artikel 86), de
Sint-Pietersbrug en de "nieuwe brug
op de Linghersyde" (artikel 113).
Van de eerste drie bruggen is aan te
nemen dat ze over de Voorhaven gin
gen. Opvallend daarbij is te zien dat
op de kaart van Jacob van Deventer
(ca. 1550) de meeste bruggen over de
Voorhaven in zuidelijke noch in
noordelijke richting een steeg of
straat als vervolg hadden; een bewijs
voor het feit dat de Voorhaven reeds
aan beide zijden dicht bebouwd was.
Dat het water van de Voorhaven
niet erg breed was, is op te maken uit
de regels over het aanleggen en los
sen van schepen (art. 87, 88 en 89).

Wanneer aan één zijde gelost werd,
moesten alle andere schepen ook
aan die kant gaan liggen om de door
vaart niet te belemmeren. 'Kaassche
pen' en 'marktschepen' waren overi
gens van die regel uitgezonderd.
Inmiddels zijn we in het begin van
de 16e eeuw beland, een tijd waarin
steeds meer schriftelijke bronnen te
raadplegen zijn. Ook de eerste kaart
van Edam, die van Van Deventer, is
nu voorhanden. Een goed punt om
deze bijdrage te beëindigen om ver
volgens aan de hand van kaart- en ar
chiefmateriaal de interessante ruim
telijke ontwikkeling van Edam ver
der te beschrijven.
J. SPARREBOOM
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In 1400 is er al een behoorlijk dich
te bebouwing langs de Voorhaven
ontstaan. Ook het Oorgat bestaat al.
Deze buurt wordt in 1402 bij de stad
getrokken. De Grote Kerk is op dit
moment waarschijnlijk in aanbouw.
dat de oudste 'dam' in of langs de Ee
uit economische of waterstaatkundi
ge motieven is aangelegd, maar eco
nomische overwegingen zullen bij
het ontstaan van de nederzetting ze
ker een rol hebben gespeeld. In 1342
en van 1344 tot 1345 is er in de grafe
lijkheids-rekeningen sprake van tol,
die geheven wordt op te Edam en
Axwijk ('Havicswijk') passerende
schepen en op het bier dat sommige
van deze schepen vervoerden. Deze
tol zou goed bij de 'dam' geheven
kunnen zijn — als we tenminste aan
nemen dat we hier met een echte af
damming van doen hebben.
Het geheel of gedeeltelijk afdam
men van de zo belangrijke waterweg
de Ee als bescherming tegen het wa
ter van de Zuiderzee lijkt waar
schijnlijk, hoewel de gemeenschap
zichzelf daarmee economisch in de
vingers had kunnen snijden. Door
gaand scheepvaartverkeer
was im
mers niet meer mogelijk. Anderzijds
zal toch moeten worden aangeno
men dat er in de Ee een waterkering
is gelegd tegen het bij vloed opdrin
gende zoute water.

Stadsrecht en privilege
Stadsrechten kreeg Edam op 19
november 1357. De bedoeling hier
van was het stadsgbied zowel juri
disch als economisch af te zonderen
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van het omringende platteland, en
het een zelfstandige status te geven
met een eigen bestuur en rechtbank.
De economische ontwikkeling werd
bevorderd, want de plaats kon nu be
ter inspelen op de noden en wensen
van haar eigen inwoners en van hen,
die de stad met koopwaar kwamen
bezoeken.
Een dag later, op 20 november
1357, kreeg Edam een reeks aanvul
lende privileges die duidelijk maken
hoezeer stadsrecht en economische
ontwikkeling met elkaar verbonden
waren. Gegevens uit dit bekende,
door graaf Willem V van Holland aan
Edam verleende privilege, wijzen er
op dat pas né 1357 de oude haven
"aen beyden enden" mag worden af
gedamd. Dit kan erop wijzen, dat
schepen tot in de nederzetting Edam
konden komen, waar zij in de haven
in de Ee konden afmeren, goederen
konden overslaan en konden laden
en lossen.
Een belangrijk gegeven is de zins
nede "aen beyden enden", wat inhodt dat er twee dammen mochten
worden gelegd. De hierbij afgedruk
te tekening probeert aan te geven
waar deze dammen gelegen zouden
kunnen hebben. De voorstelling
blijft echter hypothetisch, want het
is niet helemaal uit te sluiten dat met
de oude haven de gehele 'Voor-Ee'
bedoeld is,het gedeelte van de Ee
tussen Volendam en Edam, en dat er
dus een dam ter plaatse van het late
re Volendam werd aangelegd.

De dijk
We komen nu terug op de vermel

ding in het privilege uit 1357 van een
dijk, die langs de oude haven liep.
Van deze dijk weten we dat de Hol
landse graaf het recht had hem te
schouwen: een teken van het belang
van de dijk. Mogelijk liep deze dijk
aan beide zijden van de Ee vanaf de
kust tot binnen Edam. In Edam zelf
zou de oudste dam in de Ee als ver
binding van de westelijke met de
oostelijke Ee-dijk gefungeerd kun
nen hebben. In het privilege wordt
de poorters van Edam (van Volen
dam is nog geen sprake) toegestaan
hun dijkplicht over de dijk langs de
oude haven af te leggen. Zij hoeven
hem dus met meer te onderhouden.
De graaf zal deze dijk ook niet
meer schouwen: hij is 'verworpen'
(niet meer gebruikt, nutteloos). Hier
uit mogen we de conclusie trekken
dat er op dit moment een zeedijk om
de gehele Zuidpolder (de Warderbroek) liep, die de waterkerende
taak van de oude dijk langs de Ee
had overgenomen.

De Voorhaven
Ook langs de nieuwe haven die de
Edammers in 1357 tussen Zuiderzee
en Purmer mochten graven — de
huidige Voorhaven — moest een dijk
gelegd worden met daarlangs een
"inwech" (binnenweg). Van deze
dijk is sprake in een oorkonde uit
1396, waarin de ligging van de Warderbroek wordt beschreven: in de
ban van Oorgat (naar mijn weten de
oudste vermelding van het Oorgat),
tussen de zee, de dijk en de haven
van Edam. Mogelijk bestond de dijk
tussen de noordzijde van de Voorha-
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De Voor-Ye
Een aantal bepalingen uit het
privilege, dat Graaf Willem V
van Holland op 20 november
1357 aan Edam verleende:
"Voert gheven wy onsen poerteren voerscreven die oude ha
ven over te slaene aen beyden
enden, behouden eiken man
syns verworpens dycs, die by
der ouder haven ghelegen is, elken man nae synre oerbaer aff
te ligghen, ende daer ghiene
scouwe op te wesen van onsen
weghen".
(Vertaling J.S.: Voorts gunnen
wij onze burgers van Edam dat
zij de oude haven aan beide zij
den mogen afdammen, met in
begrip van het afleggen van de

Het privilege
van 1357

verplichting tot onderhoud van
ieders stuk dijk dat niet meer
gebruikt wordt en bij de oude
haven ligt; ieder naar eigen
goeddunken. Van onze zijde zal
geen dijkschouw meer worden
uitgevoerd).
"Voert gheven wy hem oerloff
eene nieuwe havene te greven
tusschen der zee, ende der Por-

foto Rob Josselet.

mer, ende toten anderen uyt mit
scepen onbelet van ons, ende die
over te brugghen nae hoeren
oerbaer, behoudelyc ons der visscheryen in der nieuwer havene,
ende alle andere rechte, dat wy
in die oude haven hadden.
Voert eenen nieuwen dyck te
maken by der nieuwer haven,
ende eenen inwech, ende ons
den scouwe op ten nieuwen
dyck ende opten inwech, ghelyc
dat wy op ten ouden hadden.
Voert gheven wy hem oerloff
te vercoepen die ghemeene weyde, die gheheeten is die Broec,
nae hoere oerbaer alsoe veel, als
hoer eyghen es, den ghenen, die
binnen der vryhede comen".
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TramlijnnaarAmsterdam

EDAMS STRAATMEUBILAIR

Dubbeleramen
De koude maanden staan
weer voor de deur, wat veel
mensen aan het denken zet
over het beperken van de
stookkosten. De laatste jaren
heeft de overheid het beter
isoleren van bestaande en
nieuwe woningen sterk gesti
muleerd.
Behalve
spouw
muur-, dak- en vloerisolatie
zijn wat dat betreft ook de ra
men in de gevels van groot
belang. In de nieuwbouw zijn
ramen van thermopane (twee
of zelfs drie aan elkaar gelas
te ruiten met een luchtdichte
spouw) allang ingeburgerd.
Voor de bestaande woningen die
vroeger uitsluitend voorzien werden
van ramen met enkel glas, is de situ
atie wat ingewikkelder. Toen men
een aantal jaren geleden naar betere
isolatie van bestaande ramen zocht,
verschenen er al snel voorzetramen
op de markt, die aan de buitenkant
bevestigd konden worden: ruiten in
kunststof- of aluminiumprofielen,
vaak op het kozijn geschroefd om
ook een tochtdichte vensteropening
te krijgen.
In Edam zijn heel wat van deze
voorzetramen te vinden voor de
schuiframen van historische pan
den, maar het moet gezegd worden
dat de kunststof- of aluminiumstrips
bijzonder ontsierend zijn voor het
straatbeeld. Straatmeubilair uit de
20e eeuw in een negatieve betekenis,
dus.
Het kan ook anders, want er zijn
best alternatieve
mogelijkheden
voor isolerende beglazing, die geen
afbreuk doen aan het aanzicht van
de huizen in de oude stad. Het gaat
daarbij om isoleren aan de binnen
kant.
De meeste ramen in de gevels van
de huizen zijn schuiframen. Wil men
in dat geval aan de binnenzijde isole
ren, dan is dat wel mogelijk, maar
niet zo eenvoudig. Om te beginnen
moeten de schuiflatjes die het onder
en bovenraam op afstand houden,
aangepast worden. Het bovenraam
kan dan voorzien worden van een
voorzetraam van zo dun mogelijk
glas (bijvoorbeeld acrylglas van 2
mm dik) zodat het onderraan er nog
net langs kan schuiven. Dit glas kan
vastgezet worden met twee magneti
sche strips of met platte, op het
raamhout te bevestigen klemmetjes.
Let wel: het systeem met magneet
strips is alleen geschikt voor ramen
van niet al te grote afmetingen, en
ook alleen voor acrylglas.
Voor het onderraam zijn er ver
schillende mogelijkheden: glas in
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aluminiumstrips of in kunststofpro
fielen, die door een beetje handige
doe-het-zelver best te bevestigen
zijn. De meeste systemen hebben
aan één kant scharnieren, zodat de
ramen eenvoudig schoongemaakt
kunnen worden. Er is een kunststof
profiel in de handel met een apart
scharnierprofiel, dat aan elke gewen
ste kant bevestigd kan worden. De
ramen worden zó op het bestaande
raam geschroefd, of worden — wat
meestal het geval is — geborgd met
met kunststof klemdoppen.
Aan de binnenkant van het profiel
zit een afdichtingsstrip,
die van
groot belang is, omdat de lucht in de
woning immers meestal meer vocht
bevat dan de buitenlucht. Als er lek
ken optreden tussen binnen- en bui
tenraam, kan de vochtige binnenlucht condenseren tegen het koude
re buiten-glasoppervlak.
Mocht er
toch condens optreden, dan kan dit
verholpen worden door een paar
kleine gaatjes in de onderdorpel van
het buitenraam te boren. De ruimte
tussen beide ramen wordt op deze
manier zwak geventileerd, wat con
dens voorkomt. Overigens is er door
het schuifraamsysteem
altijd wel
enige ventilatie met de buitenlucht.
Het voorzetraam voor een schuif
raam met behoud van het schuifsysteem, is eigenlijk niet zo eenvoudig
op te lossen. Wie het helemaal mooi,
maar moeilijk wil doen, neemt zowel
het onder- als bovenraam uit het ko
zijn en maakt een sponning in het
raamhout, waarin men het profiel
kan laten wegvallen. Geschilderd in
dezelfde kleur als het raamhout
wordt zo een heel fraaie oplossing
gecreeërd. Het is echter eenvoudiger
en even doelmatig om voor het hele
raam (zowel het onder- als boven
raam) één raam te maken, waarbij
gekozen kan worden tussen een
scharnierend of een wegneembaar
raam.
Enkele mogelijkheden: glas met
stopverf in een sponning vastgezet
in een houten raamwerk met dezelf
de profilering als het bestaande
raam- en kozijnwerk. Het boven
raam van het bestaande schuifraam
moet opgedikt worden met klosjes
of met een raamwerk, zodat het nieu
we raam met een afdichtingsprofiel
aan de binnen- of zijkant goed vast
gezet kan worden. Bij voorkeur moe
ten hierbij belegschroeven gebruikt
worden, zodat het raam in de zomer
weggehaald kan worden. Het kan
overigens ook met scharnieren op
het dagstuk van het raam beweeg
baar worden gemaakt. In dit geval
kan het 's zomers blijven zitten.
Om het raam meer stevigheid te
geven is het aan te bevelen ter hoog
te van de wisseldorpel van het be
staande raam in het nieuwe ook een
regel te maken. Vanaf de straat is

Een illustratie van de beeldvervui
ling door plaatsing van voorzetra
men aan de buitenkant.
daarvan vrijwel niets te zien. Een an
dere mogelijkheid is het glas met be
hulp van een eenvoudig kunststofprofiel op een raamwerk van hout te
bevestigen. Een voordeel is dat er in
het raamwerk geen sponning ge
maakt hoeft te worden en dat het ge
bruik van stopverf achterwege kan
blijven.
Dan kunnen we ook nog glas in
een aluminium- of kunststofprofiel
rechtstreeks op het raamhout aan
brengen. Wel moet hierbij het al eer
der genoemde raamwerk in het bo
venraam gemaakt worden om een
luchtdichte sluiting te krijgen. De
bevestiging gebeurt in de regel met
draagnokken en klemdoppen. Uiter
aard is het het mooiste als het profiel
meegeschilderd wordt in de kleur
van het overige houtwerk.
Tenslotte is er nog een systeem in
de handel van voorzetramen van vei
ligheidsglas. Deze ruiten van 6 mm
dik kunnen zonder profiel of raam
werk op het bestaande raam beves
tigd worden met de hiervoor ge
noemde draagnokken en klemdop
pen. In principe zijn deze ramen ook
wegneembaar. Wil men ze scharnie
rend maken, dan zijn hiervoor alumi
nium scharnieren die door hun
grootte echter minder mooi zijn. Dit
glas, dat overigens wel behoorlijk
duurder is dan gewoon glas, heeft
wel het voordeel van een goede ge
luidsisolatie en van veiligheid.
U ziet, er zijn nogal wat oplossin
gen te bedenken, aanpasbaar aan
specifieke wensen en uiteenlopende
situaties. Met niet al teveel extra
moeite zijn er voorzetramen aan de
binnenkant te maken, die in alle op
zichten voldoen, maar vooral het
aanzicht van de huizen in Edam nau
welijks schaden.
CORRIE BOSCHMA

Bijna een eeuw geleden
werd Edam het eindpunt van
de stoomtramlijn vanaf Am
sterdam, terwijl de tramlijn
Kwadijk-Edam-Volendam
in
1906 werd geopend. In 1932
werd het baanvak Edam-Volendam daarvan geëlektrifi
ceerd. Al een jaar later werd
de reizigersdienst
opgehe
ven, maar de tramlijn bleef
nog 11 jaar in gebruik voor
het goederenvervoer. Stoom
trams en elektrische trams
hebben dus in Edam vrij lang
gezorgd voor de verbindin
gen naar Amsterdam, Volendam en Kwadijk. Dit jaar is
het 30 jaar geleden dat er
voor het laatst een tram langs
Edam reed.
De Noord-Hollandsche Tramweg
maatschappij (NHT) werd in 1888
opgericht, met als commissarissen
burgemeester
J.J. Calkoen van
Edam-Volendam en Jhr. Jb. Hartsen
uit Edam. De NHT bezat de conces
sie voor de aanleg van de metersporige stoomtramlijn van AmsterdamNoord naar Edam, langs Zunderdorp, Broek in Waterland en Monnickendam. In Edam werd aan het
Groot Westerbuiten een stationsge
bouw geopend en een remise voor de
stalling van locomotieven en rijtui
gen gebouwd. Voordat de tram reed,
ontstond in deze remise al een begin
van brand, maar op 12 december
1888 reede de eerste — feestelijk ver
sierde — stoomtram van de hoofd
stad naar Edam. Na de rit genoten de
genodigden van een diner in het
'Heerenlogement'.
In Amsterdam was het feitelijke
beginpunt van deze lijn aan het
Damrak. De NHT bestelde twee
stoombootjes, die gebruikt werden
voor het vervoer vanaf het Damrak
over het IJ naar het houten tramsta
tion in Amsterdam-Noord. Ook Mar
ken werd door deze tramdienst beter
bereikbaar; de reizigers moesten bij
café De Posthoorn in Monnickendam uitstappen en naar de haven lo
pen, waar schipper C. de Waart met
zijn botter de postdienst over de
Gouwzee naar Marken verzorgde.
In het begin reden er drie trams
per dag. Toen korte tijd later meer
tramwegmateriaal
was afgeleverd,
reden er vanaf half januari 1889 da
gelijks al zes trams met passagiers,
post en vrachtgoederen. De hele reis
duurde ongeveer 90 minuten. Bij het
station in Edam stond het koffiehuis
van S. de Boer Wzn. Aan het Groot
Westerbuiten werd de coöperatieve
afslagvereniging 'Edam en Omstre
ken' gevestigd en de daar geveilde

produkten werden met de tram naar
Amsterdam vervoerd.
De tramdienst voorzag duidelijk in
een behoefte en het succes van de
onderneming deed de NHT beslui
ten een tweede tramlijn aan te leg
gen: de lange lijn van Amsterdam via
Purmerend naar Alkmaar. Om dit te
realiseren richtte de NHT de doch
teronderneming
TNHT (Tweede
Noord-Hollandsche Tramweg-maat
schappij) op. De lijn naar Purmerend
werd vanaf het Schouw aangelegd
en in 1895 in exploitatie genomen.
Twee jaar later vroeg de directie van
de TNHT een concessie voor de lijn
Volendam-Edam-Purmerend,
maar
die uitbreiding is er niet gekomen.
Wel legde de HSM in 1906 de lijn
Kwadijk-Edam-Volendam
aan, die
onder beheer van de THNT kwam.

Het station in Edam deed ook dienst
voor de nieuwe stoomtramlijn. De
TNHT breidde haar activiteiten ver
der uit, opende de botterdienst Marken-Volendam en nam de postdient
Marken-Volendam van schipper De
Waart over. De TNHT was duidelijk
betrokken bij het toeristenveroer,
want de trams hadden in Edam goe
de aansluitingen op de lijnen naar
Kwadijk en Volendam.
Het TNHT-vervoer breidde steeds
verder uit, tot de maatschappij in
1915 beschikte over 90 eenheden,
verdeeld over 16 stoomlokomotieven, 36 personenrijtuigen en 38 wa
gons voor goederenvervoer. De ont
wikkelingen waren vrij voorspoedig
verlopen en in 1913 bestond de
TNHT al een kwart eeuw. De daarop
volgende periode zou echter heel
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JaarverslagOudEdam
Het jaar 1985 is voor Edam
met zijn 172 beschermde mo
numenten een belangrijk jaar
geweest. Niet alleen stemde
het kabinet in met het ont
werp voor een nieuwe Monu
mentenwet, ook kwam er een
nieuwe subsidieregeling voor
de restauratie van monumen
ten. Nu gebiedt de realiteit
ons helaas te melden dat deze
nieuwe wetten niet direct een
verbetering inhouden, omdat
er in feite minder geld voor
restauraties beschikbaar is,
maar Oud Edam blijft na
tuurlijk strijden en waken
voor ons stedeschoon.
wat dieptepunten opleveren en uit
eindelijk zelfs het einde van de maat
schappij betekenen.
De eerste crisis kwam in de vorm
van de watersnoodramp in januari
1916. Het tramverkeer werd totaal
ontregeld en voor lange tijd gestaakt.
Op 14 januari vertrok de eerste tram
normaal uit Edam, maar die kwam
niet verder dan de halte Zedde. De
tram moest achteruit terug naar
Edam, waar het emplacement inmid
dels ook onder water kwam te staan.
Er was alleen nog tramverkeer mo
gelijk van Amsterdan-Noord
tot
Buiksloot. Omdat bij Edam een
noodwaterkering
in de trekvaart
Amsterdam-Edam
werd
gelegd,
moesten de schepen tijdelijk via
Purmerend en later zelfs via de Wij
de Wormer en de Zaan varen.
Het overstroomde
gebied viel
slechts langzaam weer droog. In
Monnickendam werd de trambaan
opengebroken om plaats te maken
voor een werkspoor voor het zandvervoer. Op 1 mei 1916 werd de tramdienst Edam-Monnickendam
hero
pend en sloten de trams aan op de tij
delijke bootdienst Amsterdam-Monnickendam. Op 1 juli waren de lijnen
zover hersteld, dat de TNHT als van
ouds haar diensten kon aanbieden.
Niet voor niets werd toen de Neder
landse vlag bij het hoofdkantoor in
Amsterdam uitgestoken.
Nauwelijks bekomen van deze eer
ste tegenslag, werden de steenkolen
in de loop van de Eerste Wereldoor
log steeds duurder. De hogere kos
ten werden in de tarieven doorbere
kend, maar dat leverde geenszins
meer vervoer op. In 1918 kostte één
tram-kilometer
aan exploitatie 37
cent, terwijl dit vijf jaar eerder nog
maar ongeveer 5 cent was. De TNHT
moest de trams met verlies laten
rijden.
In die jaren reden er al steeds meer
vrachtauto's en autobussen over de
Waterlandse wegen en opende de fir
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ma W. Spreeuw uit Edam een auto
busdienst
Edam-Amsterdam,
wat
een enorme concurrentie voor de
tram betekende. De TNHT kon het
op den duur niet meer bolwerken en
begon onderhandelingen
met de
Noord-Zuid Hollandsche Tramweg
Maatschappij (NZTHM) over overna
me. Men kwam tot overeenstem
ming, wat tot gevolg had dat het
baanvak Edam-Volendam geëlektri
ficeerd werd.
Op 17 augustus 1932 reed de eerste
elektrische tram van Amsterdam via
Monnickendam. Bij Edam werd een
verbindingsboog naar de normaalsporige lijn Edam-Volendam gelegd,
terwijl in dit baanvak een derde rail
werd aangelegd ten behoeve van de
metersporige elektrische tram. In
Edam werd tevens een onderstation
met gelijkrichters
van Siemens
Schukert Werke (met een vestiging
in Den Haag) gebouwd en ook het
emplacement
in Volendam werd
aangepast. Op 1 december 1932 reed
de eerste elektrische tram naar Vo
lendam en tot 1944 bleven er gere
geld goederentrams
van Kwadijk
naar Volendam rijden.
In betrekkelijk korte tijd was bij
Edam veel veranderd. De elektrische
trams reden sneller en om het half
uur en de rijtijd Amsterdam- Volen
dam bedroeg nog maar 50 minuten.
De motorwagens waren van de lijn
Amsterdam-Zandvoort gekomen, de
aanhangrijtuigen waren nog afkom
stig van de TNHT. De NZH-trams
namen echter geen goederen meer
mee. Al met al betekenden de elek
trische trams een enorme vooruit
gang.
In de Tweede Wereldoorlog werd
de loop van de trams steeds onregel
matiger. In juni 1944 werd een tram
tussen Edam en Volendam door een
geallieerd vliegtuig beschoten, waar
bij vier mensen gedood en zeven ge
wond werden. Vanaf 20 september
1944 reden de trams helemaal niet
meer. Na de bevrijding werd de

dienst hersteld en reden de trams
voorlopig tot Edam, omdat de
dwarsliggers tussen Edam en Volen
dam waren weggehaald.
In 1947 werd het voorbestaan van
de tramlijn ter discussie gesteld, wat
in Edam de oprichting van een actie
comité tot gevolg had. De lijn Volendam-Amsterdam bleef voorlopig ge
handhaafd
en was bij hevige
sneeuwval de enige verbinding met
Volendam.
Het materieel was verouderd en
dringend aan vernieuwing toe, maar
de NZH besloot het trambedrijf ge
leidelijk aan op te heffen. In 1956
zegde de gemeente Amsterdam de
erfpacht van de grond van het sta
tion en emplacement in AmsterdamNoord op, omdat deze ruimte nodig
was voor de aanleg van de IJ-tunnel.
Op 29 september 1956 reed de laatste
tram van Volendam naar de hoofd
stad en was het gebeurd met deze
populaire tramdienst. De directie
van de NZH stelde één tramstel ter
beschikking aan het Spoorwegmu
seum in Utrecht.
Nadat er gedurende 68 jaar trams
naar Amsterdam gereden hadden,
namen de autobussen
van het
streekvervoersbedrijfd
NACO het
vervoer over met de lijnen EF (Amsterdam-Edam-Hoorn), AD (Purmerend-Edam- Volendam) en VW (Volendam-Edam-Amsterdam).
Tussen
30 september en het eind van het jaar
1956 vervoerden
deze lijnen al
277.000 passagiers. De NACO-lijnen
werden in 1972 weer overgenomen
door de NZH, het bedrijf dat nu al
weer langer dan een eeuw het lijndienstvervoer verzorgt: van 1881 tot
1931 uitsluitend met trams, van 1931
tot 1961 met trams en bussen en de
laatste 25 jaar uitsluitend nog met
autobussen.
J. KOK,
Duivenlaan 2,
Apeldoorn.
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In 1985 is uitgebreid met de ge
meente gesproken over de aanleg
van het parkeerterrein aan de Baanstraat. De grootschaligheid
ervan
baarde ons zorgen en wij hadden dan
ook liever gezien dat het woon- en
pakhuis van de familie De Laat ge
handhaafd waren gebleven, zodat er
een geleidelijker overgang naar het
Fardem-complex was ontstaan.
Met het waterschap De Waterlan
den is gecorrespondeerd over de bo
menaanplant langs de Edammerweg
in de richting van de Jan Koningbrug en gelukkig heeft men begrip
voor ons standpunt getoond. Over
leg is er verder geweest met de Ver
eniging Oud Volendam en het Volendams museum.
Op het voormalige Comitas-terrein
aan de Voorhaven heeft de woning
bouwvereniging in 1985 vier aange
paste woonhuizen gerealiseerd, wat
een duidelijke verbetering van de
omgeving betekende — zij het dat er
onvoldoende geld was om bepaalde
gewenste detailleringen te kunnen
uitvoeren.
Mede op initiatief van de werk
groep Handhaving Stadsbeeld heeft
de vereniging in 1985 het gemeente
bestuur een boom aangeboden, die
is geplant nabij de Speeltoren. Het is
de bedoeling dit jaarlijks te herha
len, omdat groenvoorzieningen be
langrijk zijn voor het beeld en de
sfeer van de stad. In dit verband
heeft de gemeente het goede voor
beeld gegeven door 30 knotwilgen
langs het Volendammerpad aan te
planten.
Op 28 maart woonde het bestuur
de Nationale Monumenten Studie
dag in Den Bosch bij, die als thema
"Behoud van het restauratie-am
bacht" had.
Oud Edam is verder lid gewor
den van de plaatselijke afdeling van
het Nut, die nieuw leven is inge
blazen.

Een goed bericht van de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg was
dat Het Proveniershuis een restaura
tiesubsidie van ƒ 900.000 heeft ge
kregen.
De dia-avond met Jan de Jong op 8
mei, over Edammers in vroegere tij
den, was een succes.
Niet minder succesvol was het
bezoek dat de vereniging op 8 juni
met drie bussen (een record!) bracht
aan paleis "t Loo' in Apeldoorn, het
tegelmuseum in Otterlo en de Hoge
Veluwe.
De traditionele tentoonstelling in
de Grote Kerk in de maanden juli en
augustus was in 1985 gewijd aan het
onderwerp "Huis- en grafmerken".
Voor het echtpaar Gerrit en Vouf
bij 't Vuur-Visser was 17 augustus
een glorieuze dag, omdat de vereni
ging in de Grote Kerk een receptie
ter gelegenheid van hun 50-jarig hu
welijk organiseerde. Zoals bekend
heeft G. bij 't Vuur vanaf de wieg van
Oud Edam tot heden zijn krachten
aan onze vereniging gegeven.
Maastricht had op 28 en 29 septem
ber twee bussen met enthousiaste le
den van Oud Edam op bezoek, die
deze schitterende monumentenstad
vanuit Valkenburg (hotel Schaapkens van St. Fijth) nader bekeken.
Verder werd een boottocht over de
Maas gemaakt en werden de St. Pie
tersberg en het witte stadje Thorn
bezocht. Het waren twee sfeervolle
dagen, gecombineerd met Limbugse
gastvrijheid.
Tijdens de algemene ledenverga
dering op 20 november werden de
bestuursleden mevrouw A. van Poelgeest-Eeltink
en de heren
C.
Schaatsbergen, J. Besseling en C.
Plas herkozen. Het gele steentje
werd uitgereikt aan dijkgraaf J. IJ ff
van Uitwa terende Sluizen voor de
bijdrage die het hoogheemraad
schap de afgelopen jaren gaf aan het
herstel van het stedeschoon (zoals de

Broederlijke humor van een be
stuurslid van Oud Edam op de ex
cursie naar Maatsricht.
monumenten aan de Schepenmakersdijk, Lingerzijde, het Koetshuis,
de twee theekoepels en de tuinen).
In het verslagjaar maakte de ver
eniging op een aantal onderdelen be
zwaar tegen het door de gemeente
raad vastgestelde bestemmingsplan
Beschermd Stadsgezicht. De bezwa
ren richten zich onder meer tegen de
mogelijkheid zendmasten in de oude
kom te plaatsen en opstallen voor
nutsvoorzieningen op en bij de ves
tingen te realiseren zonder goede af
wegingsmogelijkheden. Aan de oost
kant van het Fardem-complex wil
Oud Edam graag een groenstrook
van vijf meter breed vrijhouden van
bebouwing.
In de vereniging is opnieuw een
groot aantal mensen actief geweest,
zonder wie Oud Edam onmogelijk
kan functioneren. Wij noemen wat
dat betreft de afgevaardigden in de
monumentencommissie
en de leden
van de werkgroepen Handhaving
Stadsbeeld, Periodiek en Ruimtelij
ke Ordening. Ook de "gouden
ploeg", die alle periodieken en uitno
digingen verzendklaar maakt, is on
ontbeerlijk. Het bestuur bestond in
het verslagjaar uit mr. L.H.A.M.
Creemers (voorzitter), Joh.H.A. van
Overbeek (secretaris), C. Plas (pen
ningmeester), J. Besseling (2e secre
taris), mevrouw C. Boschma-Aarnoudse, mevrouw H. van der Harst,
mevrouw A. van Poelgeest, C.
Schaatsbergen
en mevrouw A.J.
Swalve.
De vereniging weet zich gesteund
door meer dan 950 symphatiserende
leden. Een grote steun en stimulans
om door te gaan en de doelstellingen
van Oud Edam verder uit te dragen.
JOH. H.A. VAN OVERBEEK,
secretaris.
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Verslag van werkgroep
HandhavingStadsbeeld
Dit jaar is er van de werkgroep
Handhaving Stadsbeeld weinig te
ken van leven 'naar buiten' geko
men, maar dat betekent bepaald niet
dat de werkgroep op non-aktief
staat. De belangrijkste 'wapenfeiten'
volgen hieronder.
Zoals u in de N.N.C. en in de Nivo
hebt kunnen lezen, heeft de werk
groep in samenwerking met enkele
gemeente-ambtenaren
bij de Speeltoren een groene beuk geplant. Deze
boom is door de vereniging aan de
gemeente geschonken en wij hopen
dat dit een jaarlijks terugkerende ge
beurtenis wordt.
Verder is er weer verschillende ke
ren overleg geweest met de directeur
T. Stelling van Gemeentewerken.
Door middel van een fotoreportage
wordt telkens zijn aandacht ge
vraagd voor een aantal zaken die ver
betering behoeven. Dit keer heeft de
werkgroep hem de slechte conditie
van veel bruggen onder de aandacht
gebracht. De bruggen verkeren niet
alleen wat betreft het schilderwerk
in een onvoldoende staat van onder
houd, ook de conditie van veel hang
en sluitwerk laat te wensen over. De
werkgroep heeft bij de wethouder
gepleit voor een verhoging van de
begrotingspost 'onderhoud bruggen'
in de komende jaren.
Uiteraard heeft de werkgroep ook
stilgestaan bij de situatie rond de bo
men op de Beestenmarkt. Inmiddels
is de vereniging via de leden van de
werkgroep op de hoogte gebracht
van de huidige gemeentelijke plan
nen. Mede hierdoor zijn er verschilHerbestrating
van de Kaas
markt is een heet hangijzer bij de
werkgroep Handhaving Stadsbeeld.

Wandeling door Edam
door Gerrit bij 't Vuur
Beeldbederf op de Voorhaven door
verkeerde keuze stenen en lelijke
schuurtjes zonder schuin dak.

Achterhaven
In het vorige stuk over de Voorha
ven zijn helaas een paar fouten geslo
pen. Om te beginnen was de naam
van de timmerloods niet Sloten,
maar Versloot. Verder moet de naam
Latour gelezen worden als Labeur
en gaf mevrouw De Jong geen naai
les in het Warenhuis, maar in het
huisje daarnaast. En het huis werd
niet prachtig gerestaureerd
door
Gert Jan Slegt, maar door Hans. Ge
lukkig loste laatstgenoemde de ver
gissing humoristisch op, want hij
noemt mij nu Ome Jaap...

lende keren contacten gelegd met de
Bomenstichting in Utrecht.
Ook is er in goed overleg met de
heer Stelling gepraat over het hek
rond de begraafplaats bij de Grote
Kerk (dat inmiddels geschilderd is),
de mogelijkheden van drainage van
een stukje grond aan de Noorderves
ting (eveneens reeds gerealiseerd),
een aantal lantaarnpalen in de oude
kom en een brugleuning bij de Hakkelaarsbrug (ook al geplaatst). Tij
dens de hoorzitting over herstelplan-

nen voor de Kaasmarkt hebben le
den van de werkgroep een kritische
bijdrage geleverd.
Afgelopen jaar waren er ook enige
activiteiten buiten de gemeentegren
zen. Zo is er met Provinciale Water
staat gecorrespondeerd over de bo
men langs de S-ll in de richting Oos
thuizen en is er van het Waterschap
'De Waterlanden' een positief ant
woord gekomen op het verzoek op
korte termijn aandacht te schenken
aan de bomenrij in de Purmer bij de
afrit uit Edam.
Al met al is 1986 het jaar waarin
vooral de goede contacten met de
Dienst Gemeentewerken en met na
me met de heer J. Muntjewerff, chef
van de plantsoenendienst,
verder
zijn uitgebouwd. De werkgroep is
dan ook redelijk tevreden over het
grotendeels voorbije jaar.

Als wij nu rechts afslaan en over
de beroemde dam met zijn prachtige
roestvrije hekken en banken gaan
(tot begin 1800 was dit de Vrouwesluis), komen wij in de Breestraat,
oorspronkelijk de Kaas- of Keessteeg geheten. Hier werd dan ook de
kaasmarkt gehouden, met de Waag
op de plaats waar nu het gymlokaal
staat. Klaas Ton, de vader van Ger en
Klaas, had rechts (waar nu de brand
weerkazerne is) een oud-metaalhandel. Op de plaats waar volgens de
overlevering een kaarsmakerij ge
vestigd was, stond in onze jeugd de
slachterij van Maarten Neuteboom
en later Jan de Jong, met de slagers
winkel in wat nu woonhuis is. Benja
min Royaards, de bekende kunst
schilder, woonde hier na de restaura
tie van het pand enkele jaren. Hij
vertrok later naar Frankrijk. Nu
wordt het gehele pand bewoond
door de familie Wassenberg, die in
de vroegere slachterij een antiekzaak
heeft.
Café De Rustende Jager met achter
links de heer Munnik, Co Hovestadt
en Sophie Munnik-J ansen. Op de
voorgrond mevrouw Ottenhof, Gerrit
ent, Wil Jelluma en de zuster van Jan
Ottenhof.

Daar tegenover staan drie huisjes
onder één dak. In het middelste
woonde Schippers, de kleermaker.
Ik weet ook nog dat er in de oorlog
van 1914-1918 Belgische vluchtelin
gen (de familie Verzwijfsel) in één
van de huisjes woonden. Marie Som
broek woonde op de hoek van de Ba
tenburgerstraat. Twee huisjes wer
den later uitgesloopt en kolenopslagplaats van de Gebr. Sombroek. Op
de andere hoek van de Batenburger
straat stond de meubelmakerij van
baas Bot. Veel Edammers hebben
hier gewerkt, zoals Arian Hartog, Tinus Zwemmer, Klaas Dekker en de
Lansens, die later voor zichzelf be
gonnen. Egbert Snijders en Gerrit
Sanders zetten de zaak later voort.
Snijders werd in de Tweede Wereld
oorlog door de Duitsers doodgescho
ten en later geëerd met een monu
ment aan de Zuidervesting.
Naast de meubelmakerij het oude
17e eeuwse pakhuis "De Raaf', dat
opslagplaats was voor oud materiaal
van G. Ton. Dit pakhuis is helaas ge
sloopt om plaats te maken voor een
nieuw pakhuis. Het oude eikenhout

J. HOOIJBERG.
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De bekende kofferfabriek van P.
Worp en M. van de Werf, naast de
boom links van de kar. Daarnaast
het kantoor van voorheen Costerus.
van "De Raaf' werd verkocht aan Dr
Melchior in Haarlem. Met de vereni
ging Oud Edam mochten wij eens in
ogenschouw nemen wat er met het
oude eikenhout in diens woning ge
maakt was. Herman Pauw heeft hier
ook nog jaren zijn metaal-bewerkingsbedrijf in gevestigd gehad.
Naast "De Raaf' stond de bierbot
telarij van Diesfeldt, tevens café. Het
waren muzikale mensen, want de
heer Diesfeldt leidde in "de Volks
bond" aan de Voorhaven koren en
operette-gezelschappen.
Mevrouw
Diesfeldt gaf piano-lessen.
Dirk
Voorn maakte hier later een groente
zaak van en inmiddels is het een zo
genaamd stil huis.
Het water van de Achterhaven liep
vroeger langs het Prins Mauritspad
door over wat nu de Kaasmarkt en
Bierkade is naar het IJe. Na dem
ping van deze gracht werd op het
stuk voor de Kerkstraat een Fröbel
school gebouwd. Het steegje wat
hierdoor naast deze school ontstond,
werd altijd Kattesteegje genoemd
naar mejuffrouw Aaltje Kat. Zij was
voor negen gulden in de week met
'vrij wonen' leidster van dit bekende
schooltje. Honderden Edamse jon
gens en meisjes zijn hier op Fröbel
school geweest. Ik zie en ruik nog de
kleine pleetjes voor de meisjes en
het emmertje voor de jongens, waar
wij met z'n vieren of vijven in ston
den te 'piesen'. Een paar maal in de
week gaf juffrouw Kat ook breiles.
Later werd het schoolgebouw confectie-atelier van T. de Jong en nu is
het opslagruimte van Cloosterman.
Wij zijn nu op de Achterhaven aan
gekomen, met aan de overkant de Ei
landsgracht. Over deze oorspronke
lijke gracht liep nog een bruggetje,
genaamd het 'Speldemakersbruggetje'. Met het leggen van het diepriool
kwamen de fundamenten bloot van
de bruggen in de Grote Kerkstraat
en op de Kaasmarkt. Op de Bierkade
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kon je in de grond de schoeiingspalen en diverse houtwerken van het
oorspronkelijke grachtje nog zien.
Op de Eilandsgracht eerst een leuk
17e eeuws pandje met trapgevel, met
daarnaast een twee'inggevel, eve
neens uit de 17e eeuw. Vervolgens
'De Rustende Jager', het café van
Sanders. Dan nog een huisje, maar ik
ben kwijt wie daarin gewoond heeft.
In later jaren in ieder geval schilder
Joh. Schuitemaker. Het café werd la
ter gedreven door de bekende Klaas
Munnik (Hier is Jaap) en daarna Jopie Dekker met zijn Anna. Na ophef
fing van het café kwam Jaap Bommezij erin met een melk-, boter- en
kaaswinkel. Jaap was één van de
laatste kaasmakers van de voormali
ge kaasfabriek aan de Voorhaven.
Na Jaap Bommezij kwam Kees Conijn, daarna een winkel in delicates
sen en nu zit er de kapperszaak van
Sjoerd Wiessing.
Hoewel het bij deze vertellingen
niet de bedoeling is om privé-personen of verhalen te vermelden, is het
toch wel leuk een aardige anekdote
weer te geven. Bijvoorbeeld over de
moeder van Klaas Aberkrom, die
naast dit winkeltje woonde. Een
prachtig verhaal van Geert, want zo
heette zij, is dat over haar stompe
koffiemolen. Ze had deze aan Benja
min gegeven om te laten slijpen.
Toen Benjamin hem terugbracht,
vroeg zij of-ie nu weer "skarp" was
(zij was Volendamse en liep altijd in
dracht) en wat het kostte. Benjamin
antwoordde dat de koffiemolen in
derdaad weer scherp was en dat het
een daalder kostte. „Een daalder?
Maak hem dan maar weer stomp...".
Lansen, de meubelmaker, woonde
in het laatste huisje op de hoek van
het Nieuwvaartje waar nu drie nieu
we huizen staan. Als eerste pand van
de Achterhaven het oudste huisje
van Edam, vermoedelijk gebouwd
eind 1400. Een geheel houten ge
bouw, zoals in die tijd alle huizen
De boerderij van S. de Boer aan de
Achterhaven. Hiervoor in de plaats
zijn nu twee nieuwe huizen gekomen.

m
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werden gebouwd. Een houten skelet
met houten wegen, met erboven een
rieten dak. Dit werd later vanwege
brandgevaar verboden. Enkele jaren
terug werd het onder leiding van ar
chitect Boschma gerestaureerd en
thans is het als woonhuis in gebruik
en eigendom van de Vereniging
Hendrik de Keijser. In onze jeugd,
dus omstreeks 1920, was het de schil
derswerkplaats van KI. Hoefnagel,
een bekend vakman in zijn werk,
daarna de metaaldraaierij van Hen
drik van Essen.
Hiernaast de aloude bakkerij van
Cees Visser Dz., waar generaties lang
brood e.d. werd gebakken, en die
zelfs een eigen trekschuit had voor
het vervoer van de broden naar Volendam. De zaak werd later voortge
zet door Jan Gorter en nog steeds
heeft de familie Gorter hier een
drukke nering. De turf voor het ver
hitten van de oven werd vroeger
door een tjalk tot aan de dam geva
ren en vandaar door turfdragers met
manden gelost en per kar naar de
turfopslagplaats achter de bakkerij
gebracht.
Het huisje naast de bakkerij werd
eerst bewoond door C. Visser en la
ter door Karhof. In een schuurtje
naast dit pand zette ouwe Van der
Berg zijn koperslagerijtje voort, na
dat hij uit de Prinsenstraat moest
verhuizen. Een dramatische herinne
ring uit de oorlogsjaren is, dat Van
der Berg samen met zijn vrouw —
misleid door de duisternis — in de
Voorhaven zijn gelopen en ver
dronken.
Dan volgend drie huizen, die ei
gendom zijn van de R.K. Kerk, waar
in Eitjes-Beemsterboer en Jan Wester woonden. Dan de R.K. School,
waarvan de heer Dodeman jarenlang
hoofd was. Menig Edammer zal met
de nodige herinneringen aan deze
school terugdenken. Veel zusters ga
ven hier les en ook de heer Mutsaers
was een geziene meester. Later ver
huisde de school naar de Voorhaven,
waar eertijds de O.L. School stond.
De oude school is nu ontspannings
lokaal.

Wllkï

De tweelinggevel op de Eilands
gracht
Mijnheer Veneman woonde naast
de Borstelsteeg, die doorliep naar de
Voorhaven. Veneman was leraar aan
de O.L. School en voorheen gymdirecteur en dirigent van zangvereni
gingen. Hiernaast woonde Klaas
Ton, verder de huisjes met en hoge
stoep, waarin de wed. Lagrand
woonde.
Dan de bekende kofferfabriek van
Maarten v.d. Werf en Piet Worp
(Spijkertje bij maat!). Hier werden
veel hutkoffers gemaakt voor men
sen die de verre reis naar Indië
maakten. Per boot duurde die reis
ongeveer 6 weken en nu gaat dat per
vliegmachine in ik meen 24 uur. Ik
herinner me nog goed de eerste
vlucht met Van der Hoop, Van Weer
den Poelman en Van der Broekke,
voor die tijd een hele gebeurtenis,
die goed twee weken duurde.
Na opheffing van dit bedrijf kwam
hier de meubelmakerij van Lansen,
waar menig tafeltje en ander meubi
lair gemaakt is. Veel meubelmakers,
zoals Tinus Zwemmer, Jopie Vastwijk, Willem Lagrand en Lansen's
zoon Herman, maar ook verschillen
de Duitse jongens, hebben hier ge
werkt. De Duitsers, ik herinner me
de namen Karei Fucks, Kurt Fein en
Alfred, kwamen in de crisisjaren
naar Edam. In die jaren werkten in
Edam ongeveer 45 mensen in de
meubelindustrie.
Omstreeks
1960
werd het pand atelier van de beeld
houwer Hubert van Lith, die vooral
bekend werd door het maken van
het grote Philips-monument
in
Eindhoven. In Edam staat bij het
joodse kerkhof de fraaie beelden
groep "Rachel beweent haar kinde
ren". Hubert is niet meer en het ate
lier werd in 1981 tot woonhuis ver
bouwd.
Pal hiernaast was het vroegere
kantoor van de heer Costerus, ont
vanger der Gemeente Edam. Dan
volgt een overdwars staand huisje en

Het pakhuis De Raaf met voorheen
het cafe van Diesfeldt '
op de hoek van de Gravenstraat de
"Spinkas", waar behoeftige vrouwt
jes met handspinnen een paar cen
ten konden verdienen. Dat gebeurde
echter voor mijn tijd. Later werd het
opslagplaats voor oude materialen
van Gerrit Ton en nu staat er het
woonhuis van Anton Burghouts.
Gaat u nu even mee de Graven
straat in, dan vinden wij in het eerste
huis mevrouw Tr. Leynes-Vet en nog
een paar huisjes bewoond door Mol,
P. Kunst en een afgebro
ken huisje, waarin David Purmer
een groentehandeltje
had. Daarte
genover in de huisjes onder één kap
P. v.d. Nes, de melkboer en Leentje
Westerneng, de bekende naaister.
Misschen vergeet ik nog iemand,
maar het laatste huisje is dat van Jan
v.d. Werf en zijn vrouw Anna Kikke.
Terug op de hoek van de Achterha
ven de timmerman Jaap Moojen, die
achter zijn huis een werkplaats had.
Jammer dat er zo weinig van deze
kleine bedrijfjes overblijven. Nu is
het kruideniersbedrijf
van Schot
met zijn rijdende winkel.
Kees Baan en zijn familie woon
den jarenlang in het huis hiernaast.
Daarvóór nog Jan Groot en zijn
vrouw Tr. Luning. Jan was boor
meester bij Shell in Nederlands In
dië. Piet Bagge hiernaast voorzag
half Edam van staatsloten. Ik weet
niet of de kwaliteit van die loten wel
zo goed was, want ik heb tenminste
nooit mazzel gehad, maar hij zei al
tijd "Je moet koppig volhouden".
Dat doen we dus maar. De verkoop
van staatsloten is inmiddels overi
gens overgegaan naar de Postzegel
zaak van Angenend aan de Voor
haven.
Voorheen stond hier een groot
woonhuis met houten gevel, waar de
familie H. Altman woonde en dat na
hun verhuizing door Jan van der
Werf als timmermanswinkel
in ge
bruik werd genomen. Na de tuin

muur van de R.K. Pastorie stond een
pandje, waarin Cor Hovenier in de
oorlog van '14-T8 een vuurmakersfa
briekje had. Brandbaar spul, wat ook
tot uiting kwam toen op een gegeven
moment de hele zaak afbrandde.
Dan het schoolplein van de O.L.
school, waar jarenlang voor en na
schooltijd menig spelletje gespeeld
moet zijn. Veel spelen die je nooit
meer ziet. In Edam werden als ik mij
goed herinner gespeeld: Vaste ket
ting, Jurie-Jurie
Stroop, bokkie
springen, hakmes, lepel, bril of
schaar, hoge hoed of stinksigaar,
schuiltje spelen, spoorzoeken, knik
kerspelletjes zoals potje pik, twee
keer raken, spanraak, knikkerrol,
koetje guffen, on of eef (blussen)en
strepen. Dat laatste werd ook met
centen gedaan. Een geliefkoost spel
letje in de Foelie (Herengracht). Jan
tje van Dijk (Dapper) was hier een
specialist in, net als Jan Regter
(Sparrel) en Jopie Dekker (Serf). Er
werd ook met stuiters gespeeld, gro
te knikkers met een middellijn van
twee of drie centimetr. Ook war en
er grote alikassen (glazen knikkers),
maar de spellen en spelen zal ik alle
maal later nog wel eens beschrijven.
Een pracht spel was ook het
spierimpelen, of spiewimpelen met
twee opstaande stenen en twee stok
jes, dat door twee partijen werd ge
speeld. Tollen met de zweep en prik
tollen. Een tol met een koordje er om
gewonden en dan wie het verst kon
gooien. Maar de worp was ongeldig
als de tol niet draaide als hij neerkwam.Verder werd er gevliegerd op
het vliegerlandje, het eerste landje
op het Delenpad in de Zeevang. Bik
kelen met vier bikkels en een stuiter.
Putje Ruggie. Staantje Essie was een
meidenspelletje en werd hoofdza
kelijk op hardstenen stoepen ge
speeld. Verder touwtje springen (en
kele en dubbele of het lange touw)
en hinkelen in vele variaties. Hoe
pelen, diabolo, klepperen met twee
houtjes, steltlopen en punnikken:

een garen klosje met vier spijkertjes
erin, waar de wollen draad met een
maasnaald
beurtelings
overheen
werd gehaald. Nog even over het
knikkeren: Je kreeg tien knikkers
voor een cent en een knikker die niet
goed doorbakken was heette een kalkedotter. Het summum waren de
grote stalen kogels uit een grote la
ger, looie daaiers geheten.
Landverdelen was een spelletje
met een mes. Men tekende een vier
kant in een vlak moddertje en om de
beurt moest je met dat mes in het
vierkant gooien, waarna je een
streep trok in het verlengde van de
mesinslag. Net zo lang tot het veld
totaal verdeeld was. Een tamelijk ka
pitalistisch spel, want op het laatst
had de een alles en de ander niets.
We vervolgen onze tocht op de
Achterhaven en treffen naast het
schoolplein
de tuinman
Willem
Groot, wiens tuin op het zogeheten
Noord- Achterom was — de hele Achierhaven werd vroeger overigens zo
genoemd. Ik heb nog een briefkaart
uit eind 1800, geadresseerd aan D.
Visser (nu bakkerij Gorter), "NoordAchterom te Edam". Op de hoek van
de Herenstraat stond de boerderij
van Joost de Moes met in de kamer
een prachtige schoorsteen met tegel
tableau. Of de tegels er nog zitten
weet ik niet, omdat de boerderij in
andere handen is overgegaan. Naast
deze boerderij had Dirk Westerneng
zijn bedrijf.
We gaan even rechtsaf de Heren
straat in, waar het kruidenierswin
keltje van Molenaar was (later door
Een foto uit 292».. In de Graven
straat zien we onder andere van
links naar rechts Jellema, de bakker
Dirk Moojen, achter de bakkerskar
Kuiper, vooraan Jaap Worp, rechts
Marie Mol en in de deurpost me
vrouw Buhrs, die daar toen woonde.
De rails op de voorgrond werden ge
bruikt voor het vervoer van zand van
de Vesting naar de kistdammen op
de Nieuwe Haven, tijdens de water
snood van 1916.
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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 tradtitionele 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 Swalve,
Voorhaven
106,
1135 BT Edam.

zoon Jan, de bekende politicus en
KP'er, voortgezet). Later is alles
weggesloopt voor de verbreding van
de straat.
Op de hoek van de Herenstraat/
Achterhaven woonde Kolenberg, de
postbode. Verder stonden er een
schuur van Bommer, Van der Naaten, de slachtplaats van Cor de Jong
en de petroleumhandel van Ma v.d.
Lingen. De tuin van Ds. Klein met de
prachtige beukenboom en dan een
paar huisjes onder één dak, waar on
der andere Willem Dekker woonde.
Op de plaats waar nu mevrouw Kui
per-de Moes woont, moet begin 1800
een synagoge hebben gestaan. In die
tijd woonden er 50 tot 60 joodse bur
gers in Edam.
Op de hoek van de Akersteeg had
Piet Sier na de Tweede Wereldoorlog
een chocolade-fabriekje, dat nu is
verhuisd naar een nieuw pand op het
industrieterrein.
Naast het huisje
waar eertijds Jo Dekker en Co Kater
woonden, was de boerderij van Siem
de Boer. Een hele gebeurtenis in on
ze jeugd was het moment dat daar
één van de eerste jacobsladders
werd geplaatst om het hooi zonder
opsteken in de hooiberg te brengen.
Aan het einde was nog de kolen- en
brandstoffenhandel van De Jong, la
ter voortgezet door Gerrit Coljee.
Thans ook al verleden tijd.
Als laatste het in de vorm van een
zoute drop gebouwde huisje, waarin
Kees Roos woont. In zijn glorietijd
was hij ovenist bij de Keramische In
dustrie Fris, een verwoed dammer
en prima voetballer van EVC. Vóór
Kees Roos woonde hier Bieren
broodspot.
GERRIT BIJ 'T VUUR
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Veel oplossingen
vorige prijsvraag
Een stapel oplossingen kwam er
binnen op de vorige prijsvraag van
Gerrrit bij 't Vuur. Ook enkele foute
oplossingen, want makkelijk was het
blijkbaar niet. Het huisje op de foto
was het laatste huisje aan het Nieuwvaartje, dat toen bewoond werd door
de weduwe Schoegje. Het huisje is
jaren geleden gesloopt.
Prijswinnaar Kees de Waart, J.
Nieuwenhuizenplein
4, schrijft in
zijn brief onder meer: „De kinderen
die daar woonden waren Dien, Mien
en Joop. Dientje woont nu op De
Proeve. Na de familie Schoegje heeft
er ook nog een familie De Jager uit

Friesland gewoond. Sip de Jager
was boerenwerkman in Edam. Daar
na heeft het huisje nog dienst gedaan
als werkplaats van Poelstra, die
mandenmaker van beroep was. Hij
woonde zelf aan de overkant op het
Groenland.
Ook kan men de mestdeel in de
grasberm zien liggen, waarvan Ger
rit Koning vanuit de Kerkstraat ge
bruik maakte om met de kruiwagen
zijn mest in de koeboot te storten. De
koeboot is nog zichtbaar onder de
mestdeel. Naast het huisje rechts
heeft ook nog de noodslachtplaats
gestaan."

In Memoriam
CorJanssens
Op 25 april 1.1. kwam onze
vriend en medewerker
Cor.
Janssens
ons geheel onver
wachts te ontvallen.
Wij willen gaarne alsnog
enige aandacht aan deze sym
pathieke, en altijd optimisti
sche man wijden. Als vakbe
kwame oud-postbode wist hij
in no-time een hele stapel perio
dieken in zijn vaste wijk te be
zorgen. Ook met plakken, sorte
ren en vouwen was hij een
graag geziene gast in het ver
trouwde gouden ploegje van
belangeloze medewerkers. Hij

verstond de kunst altijd weer
de vrolijke noot te laten
klinken.
Op 29 april woonden Jasper
Simons, Gerrit bij 't Vuur en
ondergetekende,
namens de
vaste ploeg, zijn crematie bij.
Wij mochten bij die gelegen
heid enige woorden van troost
richten
tot zijn aanwezige
vrouw en kinderen en verdere
familieleden en kennissen. Cor
Janssens zal ons altijd bij blij
ven als een goede vriend en me
dewerker.
JAN.B.

