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Duizendste lid is mijlpaal voor Oud Edam

Op de valreep van het jaar 1986 is
het dan toch gelukt. De vereniging
Oud Edam kon haar duizendste lid
inschrijven. Niet zonder trots
greep de kersverse voorzitter van
de vereniging, Joop van Overbeek,
deze kans aan om zowel feestelijk
dat duizendste lid op het stadhuis
van Edam te verwelkomen, als ook
om de onderlinge band met de ge
meente wat hechter aan te halen.
Het was immers burgemeester
Westendorp zelf die dat duizend
ste lid de hand mocht schudden.
En als nieuwe voorzitter heeft Van
Overbeek het voornemen om in

goed overleg de komende jaren de
samenwerking met de gemeente
verder uit te bouwen. Ook al lijken
de belangen soms wel lijnrecht te
genover elkaar te staan.

Gelijk met de komst van Jan van
Zanen, de jonge jurist uit het be
kende geslacht van kaashandela
ren, als duizendste lid, werden de
vriendschapsbanden nader aange
haald. Het was burgemeester Wes
tendorp die op zijn beurt het be
lang van een historische vereni
ging als Oud Edam voor een stadje
als Edam schetste. En in een korte
toespraak gaf ook het duizendste

lid aan hoezeer 'zijn' Edam gebaat
is met een goed florerende vereni
ging als Oud Edam. Ook al is hij
zelf dan naar het midden van het
land verhuisd. Juist door het aan
halen van de vriendschapsbanden
werd de gebeurtenis op het Edam-
se stadhuis in meerder opzicht een
mijlpaal.

Voorzitter Joop van Overbeek fe
liciteert het duizendste lid, Jan
van Zanen. Burgemeester Wes
tendorp kijkt toe. (Foto Marco
Bakker)
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Een ontsierende schutting
Al meer dan een half jaar wordt

de huizenrij in de Gevangenpoort-
steeg-de Bult onderbroken en ont
sierd door een grof getimmerde
schutting. Er stond hier een huis
dat op het eerste gezicht niet op
viel door een bepaalde historische
architectuur. De omstandigheden
waaronder de sloop van dit pand in
de zomer van 1986 plaats vond,
was zonder meer aanleiding ons
licht op te steken over het hoe en
waarom.

Wat de omstandigheden betreft
doelen we onder andere op het feit
dat binnen onze vereniging nie
mand op de hoogte bleek te zijn
van sloop en nieuwbouwplannen,
zodat tot ieders verrassing op een
warme zaterdag het pand razends
nel in grote brokken letterlijk om-
verwerd getrokken.

In verschillende opzichten een
betreurenswaardige gebeurtenis.
Voor de sloop was (nog) geen toe
stemming van gemeentewege ge
geven, wat samenhing met het feit
dat nog geen goedkeuring was
verkregen op de nieuwbouwplan
nen van de eigenaar. Illegale sloop
dus, in één van de meest kwetsba
re gedeelten in de oude kom van
Edam.

Voor de goede orde: de veront
rusting van de vereniging richt
zich niet in de eerste plaats op de
sloop op zich. Vooral in de vorige
eeuw zijn er nogal wat bouwwer
ken opgetrokken, die bouwtech
nisch abominabel in elkaar zitten.
Wanneer in deze gevallen niet van
bijzondere architectonische of his
torische waarden gesproken kan
worden, dan hoeft de 'restauratie'
niet altijd de enig wenselijke oplos
sing te zijn. Zorgvuldigheid in het
beoordelen en afwegen van de mo

gelijkheden moet hierbij voorop
staan en gezien de gang van zaken
zijn wij van mening dat hier be
hoorlijke steken zijn gevallen.

In dit geval vooral omdat het
huis een fraai 17e eeuws houtske
let bleek te hebben, dat ook snel
werd afgevoerd en nu in een op
slag wacht op een koper. Een een
voudige registratie van de aange
troffen situatie zou zeker hebben
moeten plaatsvinden. Ook hier
door is weer een klein stukje van
Edams historie verloren gegaan.
Voor zover bekend is er nog geen
goedkeuring voor de bouwplan
nen. De schutting zal er dus voor
lopig nog wel even staan.

Lof mag er ook zijn. Zoals op
de foto van Rob Josselet te
zien is, het pand Voorhaven

BIJ DIT
NUMMER

Vanaf deze plaats kun
nen we nu met genoe
gen terugkijken op het
afgelopen jaar. Her
haaldelijk probeerden
we te stimuleren dat de
vereniging Oud Edam
de duizend leden-grens
zou bereiken. Dat is nu
gelukt en daar zijn we
blij mee.

Om die duizend vaste
lezers te bedienen heb
ben we ook ditmaal een
periodiek boordevol in
teressante artikelen.
Zoals een studie naar
de geschiedenis van de
Kaaswaag.

In de serie Straat-
meubilair een wat he
melser onderwerp, de
kappen van woningen.
De verscheidenheid in
markante daken in
Edam is groot. En dat
levert een boeiende re
portage op. Boeiend
als altijd is ook de bij
drage van kronikeur
Gerrit Bij 't Vuur. Hij
vervolgt zijn 'Wandel
ing door Edam over de
Achterhaven.' Zijn her
inneringen zijn talrijk.

De werkgroep Hand
having Stadsbeeld
heeft het prestigieuze
plan om alle stoepen in
Edam op foto vast te
leggen.

Nieuws als gebruike
lijk van het Edams Mu
seum en van fotograaf
Rob Josselet, die zijn
camera richtte op een
paar zere plekken in
het stadsgebeuren,
maar er ook een paar
positieve kieken tegen
over stelt.

Vaste prik is ook de
wedstrijd Herken 't
Plekje en de boekenru
briek. Kortom, 24 pagi
na's leesbaar en inte
ressant nieuws over
Oud Edam dat mede tot
stand kon komen dank
zij de medewerking van
drukkerij Keizer en van
Straaten en De Nieuwe
Noordhollandse
Courant.

Geschiedenis van de kaaswaag
Het paradepaardje van de Nederlandse kaasexport is altijd nog de
ronde Edammer kaas, al dan niet in het bekende rode cellofaanpapier-
tje. Nu vindt de bereiding van deze kaas grotendeels fabrieksmatig
plaats, vroeger werd zij door de boeren gemaakt en wekelijks per boot
en ook wel per brik op de kaasmarkt aangevoerd. Aan de zware ijzeren
balans die zich nu nog in het waaggebouwtje bevindt, werd de kaas
gewogen en op stapels op het marktplein uitgestald, afgedekt met kle
den of doeken. Dit folkloristisch gebeuren heeft op de Kaasmarkt, nu
Jan Nieuwenhuizenplein, tot 1922 plaatsgehad.

De vroegste kaasmarkt

stand tot de waag nog groter zou
worden.

Het nieuwe waaggebouw
Pas zo'n 50 jaar later werd er een
nieuw marktplein in de stad aange
legd. In een oktrooi van de Staten
van Holland, gedateerd 22 juli 1681
wordt vastgesteld, dat de bewo
ners van de Bierkade moeten bij
dragen in de kosten van de aanleg
van het nieuwe marktveld. Volgens
de kaart van Blaeu was de Bierka
de ter plaatse van de huidige kaas
markt.

Blaeu heeft hier overigens niet
zo nauwkeurig gewerkt. De plaats
van de Hakkelaarsbrug is niet juist,

Niet iedere stad had het recht
om een kaasmarkt te houden. Het
was een officieel privilege, verge
lijkbaar met bijvoorbeeld verleen
de stadsrechten. Aan Edam werd
dit privilege al vroeg verleend. Op
16 april 1526 gaf Keizer Karei V
toestemming een vrije weekmarkt
te houden, terwijl hij de stad ook
het recht van de Waag verleende.
Op 11 maart 1594 werd dit recht
eeuwigdurend vergeven door
Prins Willem I, waarvoor een jaar
lijkse storting van tien gulden
moest worden gedaan. Pas in 1953
werd dit afgekocht. In 1594 koch
ten de burgemeesters en de vroed
schap het huis op de hoek Brees-
traat-Voorhaven (nu het voormali
ge gymnastieklokaal), om hier de
stadswaag te kunnen inrichten. De
Breestraat werd voor die tijd de
Nieuwe Steeg genoemd, maar de
nieuwe Stadswaag was een aanlei
ding de steeg om te dopen in Kaas-
steeg.

De markt zelf werd gehouden op
het eerste stuk van de Achterha
ven, ter hoogte van het houten
huis. Dit gedeelte was de eerste of
ficiële Kaasmarkt, zoals onder
meer blijkt uit een akte uit 1612,
waarin de omschrijving 'de Burgh-
wall off Kaesmarckt' werd aange
troffen. We weten niet hoe het
waaggebouw op de Voorhaven er
uit gezien heeft. Op de kaart van
Blaeu is wel een soort van luifel te
herkennen, waaronder de aktivitei-
ten konden plaatsvinden. Om
streeks 1730 was er een 'kinder
school annex' aangebouwd, of
was deze wellicht in het zelfde ge
bouw ondergebracht.

In 1638 werd de kaasmarkt door
het stadsbestuur opgezegd. Het is
niet duidelijk waarheen deze ver
huisde. De nieuwe kaasmarkt was
toen namelijk nog niet aangelegd.
Ook de reden van de verplaatsing
is mij niet bekend. Het kan zijn dat
er allerlei praktische bezwaren aan
deze lokatie kleefden. De aanvoer
van de kaas ging vermoedelijk via
de Achterhaven en moest dan per

kar naar het waaggebouw worden
vervoerd om gewogen te kunnen
worden. Ook kan het zijn dat men
toen al plannen had om de door
gaande waterloop naar de Achter
haven te dempen, waardoor de af-
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De Juijchende Waag:
„Hier weeg ik (Nieuw gebouwd door zorg der Burgerheeren)
de vrughten van 't rund: mijn voet lag Jonkheer Lakeman
voor mij Zweert, Zweert, en knielt Jong, oud, en wie maar kan
wie zou met mij hier voor niet s Hemels Lof Vermeeren''

15 april 1778; G.H.)
Op de Nieuwe Waag:

„Door 's Hemels Gunst bestierd ren vlijt
Wiert hier Gebouwt dit nieuw gesticht
Ten Dienst van 't viindre Zuijvelg 'wicht
Haar Bloeij Zij dan: bestendigheit.

(16 April 1778)
Doord'eendragten weemenentheit
Vergroot dees Stede Heerlijkheit
Men bidt daarom de Oppermagt
Die Zegen Bond in dit gef....eigt
Dat Zijne Goedertierenheijdt
bij ons Zijn tot der Tijden Tijdt.
Staa Wandelaar een Wijl, bezie dit waag gebouw
En denk, dit toont mij klaar der burgervadren trouw
De Grondsteen, lag de zoon van Achtbre Lakeman
die hij, uit de Edle spruijt van brave Teengs gewan
Godt wil de Markt en waag met Zegen mits besproeijen
Dan zien wij steeds een stroom van kaas dees waag invloejen

Jacob Thijmon Lakeman
Regent en Burger Staa, Besie dit waag Gebouw
Ook gij die vreemdling zijt 't roemt wonderen en trouw
't Zelfs Hoeksteen lag de zoon van Edele Lakeman
dien hij uijt 't brave kroost van Achtbere Teengs gewan
de Hemel zegenaar wilt Edams kaasmarkt zeegenen
dan ziet me in dees waag, Niets dan wat kaas is regenen

(Edam 25 maart 1778; J. H. E.J. E. P.)
Toen Edams Welvaart Schier te Gronde scheen te gaan
Lag de Edele Magistraat een nieuwe Kaasmarkt aan
En stigtte deze waag om elk het zijn te geven
Toen kreeg de Stadt terstont opnieuw weer bloei en leven
WelEdle Lakeman, lag hier den Eersten Steen
Godt zeeg 'ne Markt en Waag tot heil van 't algemeen
Dan zal de Welvaart noit weer deeze Stadt ontwijken
Dees Burgervadren trouw, aan 't nageslacht nog blijken.

terwijl de straat die hij als de Ha-
lich aanduidt mijns inziens de
Graaf Willemstraat is. In ieder ge
val werd na 1681 de doorgaande
waterloop van de oude Ye ge
dempt, waardoor het nieuwe plein
ontstond. De markt werd wel hier
heen verplaatst, maar van een
nieuw waaggebouw wes nog geen
sprake. Aannemelijk is dat het ou
de gebouw op de Voorhaven als
zodanig dienst bleef doen.

Vanaf 1745 raakte de kaasmarkt
in verval en vond vanaf dat jaar tot
1775 niet plaats. De reden hiervoor
was ongetwijfeld de runderpest,
die in de 18de eeuw driemaal
Noord-Holland teisterde. De
zwaarste epidemie vond plaats in
de jaren 1744-1754. Het aanbod
van kaas en de pachtprijzen van
grasland daalden sterk. De derde
grote golf bereikte ons land in
1569. Omdat Edam in die jaren
voor Noord-Holland de belangrijk
ste aanvoerhaven was, verspreidde
de ziekte zich vanuit de stad tot in
de verste uithoeken van Water
land. Een catastrofale gebeurtenis.
Vanaf 1775 werd de waag weer op
zaterdag gehouden en ging zelfs

een periode van grote bloei tege
moet.

In 1778 werd door het stadsbe
stuur een pand op de Kaasmarkt
aangekocht met de bedoeling hier
een nieuw waaggebouw te kunnen
stichten. Het ging om een woon
huis van Isaac Roots, die ook eige
naar was van het buurhuis aan de
noordzijde. Het transport werd op
5 maart 1778 voor schout en sche
penen ingeschreven tegen een
koopsom van 350 gulden.

Burgemeester Lakeman
Burgemeester Gerard Jacob Lake
man was de man die het initiatief
nam voor het nieuwe waagge
bouw. Hij was houthandelaar en
gehuwd met een telg uit een in
vloedrijke en oude Edamse familie,
Margarethe Teengs. Dit huwelijk
had plaats op 4 februari 1754. In
Edam was het zo geregeld dat jaar
lijks vier burgemeesters door de
vroedschap werden gekozen. De
samenstelling van dit college wis
selde dan ook vaak. In 1778 werd
G.J. Lakeman voor de eerste maal
tot dit ambt geroepen. Zijn mede-

regerende burgemeesters waren in
dat jaar: Pieter Pont, Vincent van
der Ley en Pieter Costerus. De
vreugde over het nieuwe gebouw
was blijkbaar groot in Edam. De
burgers hoopten dat het een bij
drage zou kunnen betekenen voor
een opleving van de sterk gedaal
de welvaart. Hiervan getuigen en
kele lofdichten afkomstig uit het
archief van het Edams Museum.
Het zijn met de hand geschreven
verzen van verschillende data.

We lezen in deze fraaie verzen
dat de zoon van het echtpaar Lake
man, Jacob Thijmon die in 1778
vijftien jaar oud was, de eerste
steen van het gebouw heeft ge
legd. Deze Jacob volgde later in
zijns vaders voetsporen en was
burgemeester in 1805/1806 en
1809/1810. Van hem is bekend dat
hij bij de Franse inlijving alles in
het werk stelde om van het ambt
van maire verschoond te blijven.
Hij voerde zelfs zijn gebrekkige
kennis van het Frans als reden aan.
Maar zijn verzet mocht niet baten,
en hij moest toch het officiële
ambtscostuum aantrekken. Zelfs
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verplichtte men hem bij het bezoek
van de keizer aan de stad in 1811,
deze in het Frans toe te spreken en
Zijne Majesteit de sleutels van de
stad te overhandigen. Maar Lake
man hield vol, waarbij hij eveneens
het argument van een slechte ge
zondheid in de strijd wierp. Ten
slotte werd hem toegestaan zijn
werkzaamheden over te dragen
aan de arts Dr. Arentz, die adjunct-
maire was.

De bouw van de Waag
Terug naar de kaaswaag. Het ge
bouw werd niet volgens een om
schreven bestek gebouwd. In het
oudarchief van Edam werden aller
lei stukken aangetroffen inzake be
talingen aan handwerkslieden
voor werkzaamheden aan de nieu
we waag. Zo werd aan Claas van
der Klijn ƒ 208 betaald voor gele
verde 'Een bentemer steen hard
werk' en een 'blauwe leydrempel',
alles inclusief loon. De betaling is
gedateerd op 10 juli 1778. Verder
zijn er betalingen aan Joost Barre
voets voor geleverde ijzerwaren en
aan Claas de Boer voor spijkers en
schroeven.

Op 17 juli 1778 werd aan Corne-
lis de Haan ƒ214,10 voldaan voor
'een geleeverde Eysere balans
swaar 715 ponden per 100 pd. 30
gulden'. De stad kocht jaarlijks
grote partijen hout en andere ma
terialen voor allerlei bouwaktivitei-
ten. In deze stukken is meestal niet
aangegeven waarvoor zij aange
wend zouden worden.

Het is duidelijk dat men van het
nieuwe gebouw grote verwachtin
gen had ten behoeve van de kaas
handel. Hoeveel kaas werd er nu
jaarlijks gewogen? Het valt op dat
er geen officiële, door het stadsbe
stuur aangestelde waagmeester
was. Bij de jaarlijks door de stad te
betalen tractementen komt deze
functie niet voor. Ook werd het ge
bouw niet op zekere voorwaarden
verhuurd of verpacht, zoals bij
voorbeeld met het Heerenloge
ment het geval was.

Voor het recht van de waag werd
jaarlijks nog wel vijf gulden be
taald aan de grafelijkheid. In een
stuk wordt echter gesproken van
een marktmeester. Hij was een
vrije ondernemer, die door de stad
beloond werd met een bepaald
percentage van de verhandelde
omzet. De marktmeester Jacob de
Geest, fabriq, kreeg in januari 1779
een bedrag van 51 gulden en 14
stuivers, wegens verdienste van 2
duiten voor iedere stapel kaas die
hier ter markt werd gebracht. In
1778 was dat in totaal 4137 stapels.
De heer P. van Leuzen deelde mij

mee dat een stapel kaas de weke
lijkse of veertiendaagse productie
van een boer of een kaasmaker
was en dat deze ongeveer 250 tot
300 kg. bedroeg. De stad hief een
belasting op de aangevoerde kaas,
die door de koper betaald moest
worden. , Dit wordt het 'wik- en
weegloon' genoemd. In 1872 wer
den bijvoorbeeld in Edam 151.352
kazen aangevoerd, met een ge
wicht van 302.918 kilo. Aan belas
ting moest hiervoor 2.488,60 gul
den worden betaald. Tenslotte is er
nog e'en staat van de gewichten
bewaard gebleven die oorspronke
lijk bij de balans hebben gehoord:
24 stuks van 100 pond, 10 van 50

pond, 2 van 30 pond, 2 van 25
pond, 2 van 20 pond, 2 van 15
pond, 2 van 10 pond, 1 van 6 pond,
2 van 5 pond en 2 van 2 pond. In
1778 werden deze gewichten door
Pieter Schouten geijkt, waarvoor
hij een bedrag van 9 gulden, 14
stuivers en 12 penningen ontving.

De kaaswaag nu
Het gebouw heeft sinds de stich
ting wel enkele veranderingen on
dergaan. Zo is omstreeks 1880 de
voorgevel vernieuwd en werd een
sierlijk open zeskantig koepelto
rentje op het dak geplaatst. Ver
moedelijk werden wat de voorge
vel betreft, bij deze vernieuwing
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wel de oude hoofdvormen aange
houden, maar werden vier nissen
met tegeltableaux aangebracht.

Bekend aan dit gebouw zijn
vooral de links-dekkende pannen
op het dak, een waarborg tegen af
waaien van de pannen bij noord
wester storm. Maar vreemd is het
dat ze alleen op het zuidelijke dak-
vlak liggen, waar ze in wezen geen
funktie hebben. Mogelijk heeft
men ze vroeger bij een dakherstel
van de westkand naar de zuidzijde
verlegd... In Edam kunnen we deze
pannen alleen nog zien op de gara
ge naast de voormalige bakkerij
van Kikke op de Achterhaven.

De luifel aan de voorgevel stamt
niet uit de bouwtijd. Alleen de ra
men hierboven zijn nog originele
elementen. Tijdens de restauratie
in 1982 bleek dat de muurdam tus
sen deze ramen vroeger tot de
grond toe had doorgelopen. Er wa
ren toen dus twee stel openslaan
de deuren. De originele deuren zijn
tijdens de 19de eeuwse verbou
wing gerepareerd met zaagtand-
inzetstukken. Die reparatie is her
haald in 1982. Ook werd bij die eer
ste restauratie de muurdam tussen
de twee ramen gesloopt en de deu
ren verbreed tot de huidige situa
tie. De oorspronkelijke deuren gin
gen open en dicht door drie slagen
aan de buitenkant en een smalle
slag aan de binnenkant. Na de ver
bouwing werd de smalle slag ver
vangen door een brede slag.

De zware balans heeft een
slechte invloed gehad op de con
structieve situatie van het gebouw.
Hoewel vroeger ondersteunings-
balken en stijlen waren aange
bracht, had het gewicht tot gevolg
dat de zolderbalken, waaraan de
balans was opgehangen, aanzien
lijk doorbogen. Dat leidde tot ver
zakkingen en scheuren op allerlei
plaatsen in het metselwerk. Het ge
bouw is trouwens in de loop van
zijn ruim 200-jarig bestaan in zijn
geheel verzakt. Ook is het markt
veld waarschijnlijk enkele malen
opgehoogd. Het nivoverschil tus
sen de oudste vloer van paarse
klinkertjes, die nu onder de huidi
ge bestrating ligt en het maaiveld
iswelzo'n40 cm.

Constructief verkeert het pand
nu weer in goede staat. Kaas wordt
er echter niet meer gewogen. Wel
heeft het gelukkig nu nog een
funktie als verkoopplaats van kaas.
Inwendig is alles er intakt gebleven
en vervult het zo een bescheiden
rol als kaasmuseum. En daarmee
is dan weer een stukje folklore
voor Edam bewaard gebleven.

CORRIE BOSCHMA

Een 18e eeuwse prikslede

Een overbekend ijsvermaak was
vroeger het 'rijden' met een prik
slee. Veel schilders uit de 17e en
18e eeuw hebben winterse tafere
len op hun doeken vastgelegd en
de prikslede ontbreekt hierop
maar zelden. Toch was de slede in
die tijd niet alleen een onderdeel
van de ijspret, het was vaak een ui
terst nuttig en praktisch vervoer
middel.

Wanneer de waterwegen in de
winter dichtgevroren waren, raak
ten veel plaatsen op het platteland,
door de slechte en onbegaanbaar
geworden wegen over land, in een
isolement. De slede over het ijs
bracht dan uitkomst. Deze sleden
voor het goederenvervoer waren
behoorlijk groot en vaak hadden
ze een steunzeil. Op deze manier
kon het transport van vaten, stuk
goederen en post in deze periode
toch gewoon doorgang blijven
vinden.

De kleinere priksleden waarmee
men zich op het ijs amuseerde, wa
ren vaak versierd met snijwerk en
geschilderd in bijvoorbeeld groen,
rood of blauw. Het Edams Museum
heeft twee fraaie exemplaren uit de
18e eeuw in zijn bezit. Eén hiervan
staat bij dit artikel afgebeeld. De
rugsteun noemen we de spiegel en
lijkt wel enigzins op de boegspie-
gel van een schip. Aan de binnen
kant is de Hollandse leeuw onder
een baldakijn uitgesneden. De bui
tenspiegel toont een vrouwenfi
guur met in haar ene hand een vo
gel, in haar andere hand een an
ker. Zij is één van de drie christelij-

Priksleeën. Op de voorgrond de
prikslee van Reijnders uit 1747

ke deugden en symboliseert de
hoop. De hoop richt zich op Chris
tus en in deze betekenis worden de
engelen begrijpelijk, die boven het
hoofd van de vrouwenfiguur een
lauwerkrans vasthouden. De rand
van de spiegel bestaat uit gesne
den rankmotieven.

De eigenaar van de slede was
vermoedelijk wel trots op dit fraaie
exemplaar. Zijn naam K.S. Reyn-
ders liet hij onderin de spiegel uit
snijden en in opvallende kleuren
schilderen, evenals het jaartal
1747. Deze gegevens waren dus
duidelijk leesbaar voor iedereen en
een beetje pronkzucht kan de eige
naar dan ook niet worden ontzegd.

De sleden zijn voorbeelden van
pure volkskunst. De ambachtsman
die vrijwel altijd anoniem was, nam
volop de tijd om een fraai werkstuk
af te leveren. Het snijwerk van de
slede is zeker niet primitief te noe
men. Ze moet gemaakt zijn door ie
mand die hier veel ervaring mee
had. Het stemmige groen met de
gouden bies aan de buitenkant
contrasteert met het vrolijke rood/
witte dambord motief van de zit-
plank. De eigenaar of zijn kinderen
hebben er ongetwijfeld veel plezier
mee gehad. Het is niet bekend hoe
en wanneer de slede in het bezit
van het museum is gekomen.
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Gele Steentje voor scheidend
voorzitter van Oud Edam

Twee gebeurtenissen maken
1986 tot een bijzonder jaar voor de
vereniging Oud Edam. In de eerste
plaats wat de wisseling van het
voorzittersschap betreft. Geruime
tijd geleden liet Bert Creemers de
overige bestuursleden al weten dat
hij na bijna tien jaar de voorzitters
hamer graag aan iemand anders
wilde overdragen.

Creemer's belangrijkste argu
ment voor zijn aftreden was dat hij
de doorstroming binnen het be
stuur wilde bevorderen. Een alles
zins goed en te respecteren be
sluit. Al snel nadat Bert Creemers
en Peggy Andries zich in Edam
vestigden, bleek hun grote betrok
kenheid bij het wel en wee van een
historische stad. Na een korte ken
nismakingsperiode als gewoon be
stuurslid, werd Creemers op de le
denvergadering van 12 april 1978
kandidaat gesteld als voorzitter
van de vereniging. In deze verga
dering lichtte hij het beleid toe dat
hem in de toekomst voor ogen
stond. Belangrijke punten hierin
waren het contact met en een gro
tere openbaarheid van de monu
mentencommissie, het kritisch vol
gen van het beleid van de gemeen
te ten aanzien van het behoud van
het historisch Edam en de toen al
actuele bestemmingsplanproble-
matiek.

Terugkijkend op ruim negen jaar
bestuursactiviteiten, kunnen we
niet anders stellen dan dat hij dit
beoogde beleid met veel verve, in
zet en overtuiging vorm heeft ge
geven. De gemeente heeft een ont-
werp-bestemmingsplan opgesteld
in aansluiting op de aanwijzing van
Edam tot Beschermd Stadsge
zicht. Door de werkgroep ruimtelij
ke ordening is dit plan kritisch gea
nalyseerd en van de nodige bezwa
ren voorzien. Niet alleen als voor
zitter, maar ook als lid van deze
werkgroep heeft Bert op dit toet
singsproces van een voor de toe
komst van Edam zo belangrijke
plan, een stempel gezet. Lang niet
altijd liepen zijn ideeën parallel
aan die van het gemeentebestuur.

Toch is er aan gewerkt om con
structief overleg met de gemeente
open te houden.

Zijn verdienste voor de vereniging
gedurende de afgelopen periode is
overduidelijk.

Het was dan ook niet moeilijk
een kandidaat aan te wijzen voor
het in ontvangst nemen van het

Gele Steentje. De vereniging zet
met deze uitreiking ieder jaar een
persoon of instantie in het zonne
tje, die zich op een bijzondere ma
nier verdienstelijk heeft gemaakt
voor het behoud van onze mooie
stad. Op de ledenvergadering van
12 november j.l. werd het steentje
aan de scheidende voorzitter uit
gereikt. Gelukkig blijft hij 'in de
luwte' van de werkgroep ruimtelij
ke ordening betrokken bij het werk
van Oud Edam. Bedankt Bert!

De voordracht van bestuurslid/
secretaris Joop van Overbeek als
nieuwe voorzitter werd door de le
denvergadering unaniem goedge
keurd. Een nieuwe voorzitter, een
nieuw beleid.

De tweede bestuursmutatie be
trof het belangrijke penningmees
terschap. Ook Cees Plas had na
melijk te kennen gegeven zijn
functie te willen neerleggen. De
verdienste van Cees Plas voor de
vereniging is zeker niet minder ge
weest dan die van de oud-voorzit
ter. Ook hij heeft gedurende bijna
tien jaar zijn taak als beheerder
van de financiën uitermate nauw
gezet en deskundig uitgevoerd. In
deze periode is er orde op zaken
gesteld en is de vereniging financi
eel gezond gemaakt. Het goede
beheer heeft het mogelijk gemaakt
met een soort werkkapitaal activi
teiten zoals tentoonstellingen over
en in Edam financieel te onder
steunen. Een essentiële taakver
breding van de vereniging.

Het bestuur was verheugd dat de
heer Evert Uitentuis bereid was de
taak van penningmeester op zich
te nemen. Deze functie is hiermee
weer in uitstekende handen geko
men. Het bestuur bestaat nu uit de
volgende personen: J. van
Overbeek (voorzitter), C. Schaats-
bergen (vice-voorzitter), mevr. S.
Swalve (secretaris), J. Besseling
(2e secretaris), E.Uitenhuis (pen
ningmeester), mevr. C.Boschma,
mevr. H. van der Harst, J.D. Hooij-
berg en mevr. A. van Poelgeest.

Bij de aanhef van dit artikel spra
ken we over twee bijzondere ge
beurtenissen. De tweede bijzonde
re gebeurtenis was natuurlijk de
verwelkoming van het 1000-ste lid
van de vereniging.

HET BESTUUR
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De gouden ploeg
Het bestaan van wat het bestuur

en de werkgroepen 'de gouden
ploeg' noemen, is bij de meeste le
den nauwelijks bekend. Reden om
ook hen eens in het zonnetje te
zetten. Hoe blij we ook zijn met het
nieuwe ledental van ruim duizend,
voor deze werkgroep betekent dit
wel een lastenverzwaring. De gou
den ploeg zorgt namelijk voor het
vouwen, adresseren en per wijk
rondbrengen van het periodiek.
Een bijzonder tijdrovend werk, dat
echter een aanzienlijke besparing
op de portokosten met zich mee
brengt. Hulde en dank daarom aan
onze onontbeerlijke gouden ploeg,
die wordt gevormd door de volgen
de Edammers: K.de Boer, mevr.
K.de Boer, mevr. T.de Boer-Mooj-
en, mevr. H.Conijn-Greuter, J. Het-
jes, mevr. H. Kuiper-de Boer, J. de
Graaf, M. Schotsman, J. Simons,
C. Plas, D. Roskam, K. Reynierse
en G.bij 't Vuur.

DE CONTRIBUTIE
Ontmoedigt u de nieuwe pen

ningmeester niet! Bijgesloten treft
u een acceptgirokaart aan voor de
contributie over het jaar 1987. Het
blijkt dat verschillende leden hun
contributie over 1986 nog niet heb
ben voldaan. Een vriendelijk ver
zoek van de (nieuwe) penning
meester om het achterstallig be
drag tegelijk met de bijdrage voor
1987 over te maken.
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Nieuws van het Edams Museum:

Bijna 11.000 bezoekers in '86

Tijdens de bestuursvergadering
van het museum op 10 november
1986 werd officieel afscheid geno
men van Gerrit bij 't Vuur als be
stuurslid. Ook zijn vrouw Vouf was
natuurlijk bij dit afscheid aanwezig
en zij deelde terecht in de eer, die
Gerrit te beurt viel. Echtpaar Bij 't
Vuur, vanaf deze plaats nogmaals
hartelijk dank voor alles, wat jullie
voor het museum gedaan hebben
gedurende ongeveer 40 jaar!

Hartelijk dank aan het einde van
het seizoen 1986 ook aan de da
mes Coos Uitentuis (tevens be
stuurslid van het museum en coör
dinatrice van het damesteam),
Beunder, Zijp, van Gosen, Janie Ui
tentuis, Groot en Van der Meer
voor de grote toewijding en zorg.

Het museum ontving na het ver
schijnen van het vorige 'Oud-
Edam'-periodiek weer enkele
schenkingen, namelijk van de fa
milie De Waal een tiental prachtige
19e en 18e eeuwse kanten mutsjes,
van Joost de Graaf een foto-album
over de opening van het E.V.C.-
sportcomplex en van Gerrit bij 't
Vuur een groot aantal trotseer-
loodjes van de 16e eeuw tot aan
heden — een prachtige waardevol-
lè verzameling, die nog gecatalogi
seerd moet worden.

Trotseerloodjes zijn schildvormi-
ge plaatjes, toegepast onder ande
re op daken en dakkapellen bij
loodbedekking op plaatsen, waar
ten behoeve van bevestiging van
nagels gaten waren ontstaan. De
loodjes worden als regenklepje bo

ven het gat vastgesoldeerd, zodat
het water eroverheen kan lopen.
Het woorddeel 'trotseer' spreekt
dus voor zichzelf, omdat de plaat
jes het binnendringen van (regen)-
water op de bewuste plaats moe
ten trotseren (verhinderen). De
trotseerloodjes hadden vroeger al
leen een eigen huismerk. We heb
ben ze dus nu uit allerlei plaatsen
vanaf de 16e eeuw tot heden.

Een belangrijk feit — misschien
wel het belangrijkste — is, dat het
museum in 1986 bezocht werd
door 10.924 personen. Dat is meer
dan ooit tevoren, want in de regel
schommelt het aantal bezoekers
tussen de 8000 en 10.000. Het afge
lopen jaar dus bijna 11.000! Een
betere publiciteit, een nauwer con
tact en samenwerking met de
V.V.V., alsmede de nadrukkelijke
medewerking van regionaal
streekconservator Drs. Jan Sparre-
boom en F. Berkhout (provinciaal
museum-consulent) zullen aan de
ze verheugende ontwikkeling ze
ker niet vreemd zijn.

De samenwerking met de andere
Waterlandse musea, via de regio
nale museumcommissie, waarin
ondergetekende zitting heeft, is
bijzonder goed. Zo werden aan het
Purmerends museum enkele voor
werpen uit ons museum in brui
kleen gegeven: een olieverfschil
derij (anoniem), voorstellende de
Koemarkt te Purmerend en een pa
pierknipsel uit de 19e eeuw van
Neeltje Prijs, voorstellende de Wa-
genbeurs te Purmerend.

Een verheugend feit is dat het in
richtingsplan voor het museum
(annex gymzaal) na intensieve ar
beid gereed is en door de provinci
ale adviseurs is goedgekeurd. Een
flink bedrag aan subsidie voor de
effectuering ervan kan uit het pro
vinciaal museumfonds tegemoet
worden gezien.

Noodzakelijk en verheugend is
ook dat het museumgebouw bin
nenkort op afdoende wijze bevei
ligd zal worden tegen brand en in
braak. Ten behoeve hiervan heeft
de provincie Noord-Holland een
bedrag van ƒ 8000 (= 50 % van de
kosten) beschikbaar gesteld als
subsidie. Door de zorg van het ge
meentebestuur zal binnenkort het
dak van het museumgebouw geï
soleerd en lekvrij gemaakt worden.

De bezoekers van het museum
waren vrijwel allen binnen- en bui
tenlandse toeristen. Dit is jammer,
want het museum heeft een grote
en interessante collectie voorwer
pen over de geschiedenis van
Edam. Om de aandacht van de
Edammers voor het museum te
vergroten, zal in de komende afle
veringen van dit periodiek telkens
een voorwerp belicht en beschre
ven worden.

Het ligt voorts in het voornemen
in 1987 contacten te zoeken en te
leggen met scholen en de jeugd-
en jongerenverenigingen, zoals
Bosvolk en Nohol, in het kader van
de educatieve taak, die het mu
seum naar mijn mening zeker
heeft. Men behoort te weten van de
historie en dus van de toekomst
van onze stad. Daartoe zijn goede
en veelvuldige contacten ook met
'Oud Edam' onontbeerlijk.

P. Smit,
Directeur Edams Museum.

bAqxnma tcyxtiile

Maarten Oortwijn
Maarten Oortwijn is de vaste illus
trator van de Nieuwe Noordhol
landse Courant. Al sinds jaar en
dag zijn in de NNC de sfeervolle te
keningen van stads- en dorpsge
zichten uit Waterland te vinden.
Een paar jaar geleden werden die
tekeningen voor het eerst gebun
deld in het boek 'Met Maarten
Oortwijn door Waterland en Om
streken.' Van dat boek zijn liefst
vier herdrukken verschenen. Het
enorme succes van die uitgave
heeft geleid tot een vervolg, dat —
heel handig — ruim voor de de-

cember-kadomaand uitgebracht
werd. Ook nu weer met tal van ver
rassende en vooral idillische door
kijkjes. Verkrijgbaar onder meer bij
Rensenbrink op de Voorhaven.
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EDAMS STRAATMEUBILAIR

Kappen in het straatbeeld
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zijwanden vaak erg laag waren. Dit
had tot gevolg dat de lichttoetre-
ding in de huizen beperkt was. Om
dit te verbeteren liet men aan één
kant een zijbeuk weg, zodat daar
een hoge wand ontstond waarin
ramen gemaakt konden worden. In
Edam komt deze dakvorm als his
torisch bouwelement niet voor. Het
houten en het latere stenen stads
huis was vrijwel altijd van het één-
beukige type, wat een symmetri
sche dakvorm met zich meebracht.

Het is overbekend dat de oudste
daken met riet gedekt waren. De
kap zelf bestond uit sporen. Deze
konden van eiken zijn met een vier
kante of rechthoekige doorsnede.

In deze aflevering willen we gaan kijken naar de kappen van onze
huizen. De aaneenschakeling van verschillende dakvormen van onze
huizen bepaalt sterk het beeld van de straat en de stad. Het betekent
een versterking en accentuering van de stedebouwkundige structuur,
iets wat heel goed op een luchtfoto is te zien. Om deze reden willen we
bij dit aspect van de straat toch eens wat uitgebreider stilstaan.

Een dak op ons huis
Eigenlijk letten we er nooit zo

speciaal op. Een dak op ons huis is
een zo vanzelfsprekend en ver
trouwd beeld, dat we gemakkelijk
voorbijgaan aan het gegeven dat
zo'n afsluiting van een bebouwing
verschillende vormen kan hebben.
Het meest voorkomende daktype is
het zogenaamde zadeldak: twee
schuine dakschilden, die samen
komen in een nok die vrijwel lood
recht op de straat staat. Dit dakty
pe heeft zich al eeuwen kunnen
handhaven. Toch is er in zekere zin
sprake van een historische ontwik
keling van dit bouwelement. Dat is
niet te zien aan de uitwendige
vorm van het dak, maar wel in de
inwendige constructieve opbouw
ervan.

In Edam kunnen we vaststellen
dat het stenen stadshuis voortge
komen is uit het oudere houten
huis. Naarmate de woonhuizen
langzamerhand groter werden
(soms breder, maar vooral hoger
en langer naar achteren toe), ont
stond de noodzaak ook de kap
constructief bij deze grotere
overspanningen aan te passen.
Voor uitwendig hetzelfde type dak
heeft men hiervoor over een perio
de van eeuwen heel wat verschil
lende oplossingen bedacht. De^o
variëren van een simpel horizon
taal haanhout tussen de sporen,
tot gecompliceerde ondersteunen
de juk-constructies. In de oudere
huizen wordt hier nogal eens een
oplossing met het zogenaamde
kromhout op de verdieping aange
troffen. Dit zijn eiken stammen, die
men speciaal voor deze ondersteu
nende functie krom liet groeien.

Dit constructieve aspect in de
ontwikkeling van de kappen laten
we hier verder buiten beschou
wing. We willen ons richten op de
uiterlijke verschijningsvormen van
het dak in het stadsbeeld. De bete
kenis hiervan wordt onderstreept
door de gemeentelijke kappen-
kaart als onderdeel van het voorlo
pige bestemmingsplan van de
stad. Van ieder huis is hierop de
dakvorm en de hoogte aangege

ven. Een ingediend bouwplan
wordt ook aan deze kaart getoetst,
wat in principe een bescherming
van het uiterlijk van de huizen en
dus van het stadsbeeld waarborgt.

Het oudste dak
De oudst bekende dakvorm is

het al genoemde zadeldak. Vond
sten van woningbouw in Geleen uit
omstreeks 4000 v.Chr. hebben
aangetoond dat deze oudste hou
ten huizen al met een zadeldak wa
ren gedekt. Ook de restanten van
huizen in Ezinge en Krommenie uit
het begin van onze jaartelling dui
den aan dat hier sprake was van
met riet gedekte zadeldaken. De
vorm was altijd symmetrisch.

In Broek in Waterland en omge
ving is op een gegeven moment
een asymmetrisch zadeldak ont
staan. Dit hing samen met de spe
cifieke ontwikkeling van het Water
landse driebeukige houten huis
naar een tweebeukig huis. Deze
huizen waren door de inwendige
draagconstructie verdeeld in drie
beuken. Het dak lag hier als een
grote hoed overheen, waardoor de
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Vaak werd de kap gemaakt van
rondhout van dennehout. Over de
sporen werden in horizontale rich
ting latten bevestigd. Hierop werd
het riet met draad of met twee in el
kaar gedraaide koorden van mat-
tenbies — het roop genaamd —
vastgebonden.

In de loop van de 16e eeuw stel
den de stedelijke besturen alles in
het werk om de rieten daken te la
ten vervangen door daken met een
harde bedekking. Het riet was in
veel gevallen debet geweest aan
uitbreiding van catastrofale stads
branden, die soms halve steden in
de as legden. In Edam moet onder
andere in 1587 een grote brand
hebben gewoed. Vooral de Linger-
zijde werd zwaar getroffen en veel
van de toen hier aanwezige boe
renhofsteden brandden volledig
af. De burgemeesters en de vroed
schap namen onmiddellijk maatre
gelen. Deze bestonden onder an
dere uit een financiële tegemoet
koming aan de burgers, die hun
rieten dak wel door een dak met
een harde bedekking wilden ver
vangen.

De helft van de gemaakte kosten
werd vergoed. Interessant is, dat
onder 'hard dak' niet alleen een
pannendak werd verstaan. Een be
dekking met een 'houten weeg'
werd hiertoe ook gerekend. Overi
gens wordt in de vroedschapsreso
luties van 'steenen weeg' gespro
ken met betrekking tot een dak
met pannen of tegelen. Voor zover
ik weet is er in Edam nooit iets ge
vonden wat op zo'n houten dak
zou kunnen wijzen. Waren het in
derdaad delen die trapsgewijs, als
een weeg, over elkaar heen gelegd
waren? Of moeten we denken aan
schaliën, leivormige houten dak
elementen zoals die op sommige
dorpskerken in Drenthe zijn aan
getroffen?

De maatregel van het stadsbe
stuur had blijkbaar niet het beoog
de resultaat tot gevolg. In 1588
werd besloten ieder jaar zes van de
meest vermogende burgers aan te
wijzen en deze te verplichten hun
dak te voorzien van een harde be
dekking. Dit was toch wel een ver
strekkende maatregel. Op 26 fe
bruari 1594 werd deze harde be
dekking voor alle nieuw te bouwen
huizen in Edam verplicht gesteld.

De vervanging van het riet door
pannen betekende een aanzienlij
ke gewichtsverzwaring voor de on
derliggende constructie. Op de zij
muren ontstond een grotere zij
waartse druk. Parallel hieraan was
de ontwikkeling van het kleine, la
ge houten huis naar het grotere
stenen huis. We zagen al dat dit
constructieve probleem door de

timmerman opgelost werd door
het maken van ondersteuningsjuk-
ken onder en tussen de sporen. In
de oude situatie — een smal, laag
houten huis — hadden deze zelf
ook een constructieve functie. In
de nieuwe situatie hoefden de spo
ren alleen de dakbedekking te dra
gen. Het eiken, dat voor de oudste
kappen algemeen als materiaal
voor de sporen was gebruikt, werd
toen vervangen door de eenvoudi
ge ronde of behakte sparren. Tot
op heden wordt dit type dak nog
op de huizen gebouwd. Naast de
sporenkap kwam de gordingenkap
voor. Omdat haar uiterlijke vorm
identiek is aan de sporenkap, laten
we dit type dat in de regel gemaakt
werd van grenen, buiten beschou
wing.

Het langsdak

Een blik op de bekende kaart
van Blaeu laat zien dat vrijwel alle
huizen in het 17e eeuwse Edam ge
dekt waren met een zadeldak,
waarvan de nokrichting loodrecht
op de straat stond. Dit had onge
twijfeld te maken met de percelle-
ring in de stad. De kavels voor de
huizen werden in de lengterichting
tussen de grachten uitgemeten.
Daarom komt het maar een enkele
keer voor dat een huis een dak
evenwijdig aan de straat heeft. Het
in 1552 gebouwde Weeshuis in de
Grote Kerkstraat is vermoedelijk
het oudste huis in Edam met een
dergelijke kap.

Het valt overigens op dat het bij
deze dwarsgeplaatste panden al
tijd ging om huisvesting van open
bare instellingen. Soms werden
deze gebouwd in de vorm van een

hof: twee of vier vleugels met kap
pen in de langsrichting rondom
een tuin of hof. Voorbeelden hier
van zijn het Proveniershuis, het
verdwenen kloostercomplex ten
zuiden van de Grote Kerk en het
eveneens verdwenen Gasthuis van
de Heilige Geest op de Nieuwe
Haven.

Het lessenaarsdak

Een heel eenvoudige dakvorm is
het lessenaarsdak. De naam zegt
het al, er is hier sprake van één
schuin aflopend dakschild. Als af
sluiting van een geheel huis komt
het niet voor, wel in de vorm van
een afluiving op een kleine aan
bouw van een groter pand. Hierbij
moet één kanttekening worden ge
maakt. Onderzoek in de voormali
ge Pastorie aan de Nieuwe Haven
nr. 24 heeft aangetoond, dat in een
eerdere bouwfase dit brede huis
voorzien was van een lessenaars
dak, aflopend van de voorgevel
naar de achtergevel. Ook nu wordt
nog graag gebruik gemaakt van
een lessenaarsdak, wanneer een
kleine uitbreiding van een huis on
der de pannen moet worden aan
gebracht.

Een enkele maal liet men een
lessenaarsdak aansluiten op een
zadeldak, waardoor als geheel uit
wendig een afwijkende dakvorm
ontstond. Omdat deze afluiving
vrijwel altijd uit een latere tijd
stamde, kan mijns inziens in deze
gevallen niet van een specifieke
dakvorm gesproken worden. Er
zijn in Edam slechts twee panden
aan te wijzen die een aanbouw
hebben met een lessenaarsdak,
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dat gelijktijdig met het hoofdhuis
is opgetrokken. Beide panden heb
ben een kap in de langsrichting.
Het lessenaarsdak is dus even
breed als het hoofdhuis. Het be
treft hier onder meer Baanstraat
13.

Het wolfdak
Een afgeleide vorm van het za

deldak is het wolfdak. Hier loopt —
meestal aan één zijde — de nok
niet door tot de geveleinden, maar
is 'afgewolfd' met een driehoekig
hellend schild. Dit type dak moet al
oud zijn. Bekend zijn de tekenin
gen van Rembrandt, waarop we
laag in het land liggende boerde
rijen zien met rieten daken, die ein
digen in een wolfseind. Het is niet
duidelijk waarom men voor een
dergelijke oplossing koos. Door al
le eeuwen heen zijn de materiaal
kosten van een dak lager geweest
dan die van de gevels. Het kan zijn
dat uit een overweging van kosten-
beperking het wolfdak een aan
trekkelijke dakvorm was. Toen in
de loop van de 19e eeuw de lijstge-
vel een plaats in het stadsbeeld
ging opeisen, werd het dak zowel
aan de voorzijde als vaak aan de
achterzijde afgeschuind. Aan de
straatkant kunnen esthetische
overwegingen zeker een rol heb
ben gespeeld. De soms forse af
schuiningen aan de achterkant
zullen te maken hebben gehad met
de omstandigheid dat dan de ach
tergevel niet zo hoog opgetrokken
hoefde te worden.

In wezen zijn de daktypen waar
over we iets hebben verteld alle
maal variaties op het zadeldak als
'oerdak'. Er is nog een in het oog
springende variant van dit dak in
Edam te vinden. In de 18e eeuw
werden soms zulke grote panden

gebouwd, dat met een enkel zadel
dak de gevelbreedte niet overspan
nen kon worden. Dit probleem los
te men handig op door de twee za
deldaken naast elkaar te plaatsen.
Hoewel het aan de voorzijde niet is
te zien, bevinden zich achter de
voorgevel van de Lutherse Kerk
aan de Voorhaven twee zadelda
ken. Een bezwaar was wel, dat de
zolderruimte niet doorliep. Een
stap verder was dan ook de twee
middelste dakvlakken hoger te la
ten eindigen, zodat de zolder als
één geheel benut kon worden. De
ze oplossing is te zien in het pand
Nieuwe Haven 24.

De Mansardekap
In de 19e eeuw verscheen een

geheel nieuwe dakvorm op de Ne
derlandse huizen, de zogenaamde
Mansardekap of gebroken kap. De
naam is afkomstig van Frangois
Mansart (1598-1666), een Franse
architect die deze kapvorm al 200
jaar eerder in Frankrijk had geïn
troduceerd. De Amsterdamse
bouwmeester Abraham van der
Hart was de eerste, die in 1792 een
dergelijk dak in Amsterdam bouw
de. Wat werd beoogd met deze op
vallende dakvorm? Voornamelijk
het creëren van meer ruimte op de
verdieping of zolder. Het nut van
deze kap is overigens door velen in
twijfel getrokken. Isolatie kende
men in de tijd dat ze ontstond na
tuurlijk nog niet en er werden tal
van argumenten aangevoerd, die
de heren architecten ervan moes
ten overtuigen, dat het maken van
de woonvertrekken (mansardes)
onder een kap klimatologisch ge
zien totaal ongewenst was.

Anderen vonden de esthetische
kwaliteiten slecht, maar ondanks
al deze oppositie werd de kap vaak

met twee aansluitende lessenaarsdaken

toegepast en genoot hij een grote
populariteit. Ook in Edam is de kap
vaak op 19e en 20ste eeuwse hui
zen toegepast. Een bezwaar was
wel dat de onderste steile gedeel
ten niet erg geschikt waren voor
dakpannen. Deze moesten dan
meestal met panhaken vastgezet
worden om afwaaien te voorko
men. Bleef het euvel dat bij storm
water onder de pannen werd ge
blazen.

Op een gegeven moment ging
men wel zink gebruiken om deze
flauwe dakvlakken af te dekken,
nog later zien we bitumineuze
shingles verschijnen, die het dak
waterdicht afsloten. Dit opende
nieuwe mogelijkheden. De dak
vlakken konden nog steiler worden
gemaakt en de oorspronkelijk
flauw aflopende bovenste schilden
ging men vervangen door een plat
dak. In wezen was nu de situatie
ontstaan dat het huis verhoogd
kon worden met een complete ver
dieping onder de kap. Vooral in
Amsterdam, waar de ontwikkeling
van de huizen door het ruimtege
brek en de smalle percelen zich
vooral in de hoogte moest voltrek
ken, heeft dit daktype veel furore
gemaakt.

Het tentdak
Een laatste type dak, dat het sil

houet van Edam vooral in de vori
ge eeuw in belangrijke mate moet
hebben bepaald, is het tentdak. Dit
hoge dominerende dak hoort bij
de stadsboerderijen van het
Noordhollandse stolptype. De vier
grote schilden komen in één punt
bijeen, waarop meestal een make
laar (het bekende houten vierkante
stijltje) is geplaatst. We weten dat
er vroeger veel boerderijen in de
stad stonden. Hun daken met de
rode of zwarte pannen moeten
blikvangers zijn geweest. In een
wat afgeplatte vorm werden ze ook
gebruikt op de bij de boerderijen
behorende kaakbergen.

Kappen zijn altijd een kwetsbaar
constructief onderdeel van de hui
zen geweest. Ze waren vroeger on-
beschoten en hadden daardoor
veel te lijden van het Hollandse kli
maat. Reden dat er vrijwel geen au
thentieke kappen uit de bouwtijd
van een pand meer te vinden zijn.
Meestal moesten ze om de 50 jaar
vernieuwd worden met het hout
dat dan voorhanden was. Wel hield
men bij deze vernieuwingen — ge
lukkig — de oorspronkelijke dak
vorm aan. Wat dat betreft is het
stedebouwkundig silhouet van de
stad vrijwel niet veranderd.

CORRIE BOSCHMA
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HERKEN
HET
PLEKJE

De nieuwe opga
ve van Herken uw Plek
je laat weer eens een
unieke foto zien

Met de tradi
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.

Zoals mevrouw Roele-Koster te
recht in haar brief opmerkte, was
de prijsvraag Herken 't Plekje vori
ge maal niet de moeilijkste. Inder
daad betrof het hier de vroegere
huisvesting van de gebroeders L.
en H Sombroek, Smeden en Ko
lenhandelaren. Ook mevrouw R.
Sombroek, een onderwijzeres,
woonde hier, schrijft prijswinnaar
A. Hesselink, Lingerzijde 74. De
smederij was aan de overkant van
de weg, maar is inmiddels al ge
sloopt. Momenteel woont de fami
lie Bak in het huis Groot Wester
buiten 15.

,,De vader werd altijd Janbaas
Sombroek genoemd. Mijn vader
was ook smid en eens in het jaar
kwam hij bij Janbaas Sombroek
om het een en ander af te rekenen.
Als alles dan verrekend was stond
de borrel steevast klaar. In die tijd
ging dat heel gemoedelijk", aldus
de prijswinnaar.

Gezien in de
boekwinkel
Genealogie of stamboomonder

zoek is een rage aan het worden.
Te ontdekken wie je voorouders
waren, hun namen, hun beroepen,
de plaatsen te vinden waar zij ooit
woonden, is een fascinerende be
levenis. Tenminste, als het lukt al
deze gegevens uit de archieven te
halen. Voor de beginnende onder
zoeker zijn deze archiefstukken als
een rijstebrijberg, aldus de bemoe
digende tekst op het omslag van
het boekje "Handleiding voor ge
nealogisch onderzoek in Neder
land".

Ondanks het soms wat stoffige
onderwerp, is het een helder en

plezierig te lezen boekje gewor
den. Aan de hand van enige voor
beelden omschrijft de auteur (J.C.
Okkema, zelf een verwoed genea
loog) welke wegen uiteindelijk
naar het gewenste resultaat kun
nen leiden. De auteur is er boven
dien in geslaagd dit niet zo ge-
makkkelijke onderwerp op een
aardige wijze te illustreren. Geluk
kig is er achterin een register op
genomen, waardoor de verklaring
van de vele in het huidige Neder
lands vaak niet meer gebruikte ter
men snel is op te zoeken.

In Waterland heeft het stam
boomonderzoek een nieuwe im
puls gekregen met de opening van
het Streekarchief Waterland te
Purmerend. Van veel plaatsen zijn
de 19e eeuwse registers van de

Burgelijke Stand alsmede van de
Bevolkingsregisters vanaf 1849, al
fabetisch op naam geklapperd. Tot
zover kan het onderzoek redelij
kerwijs van een leien dakje gaan.
Maar verder teruggaand in de tijd
moet men zijn weg zien te vinden
in de notariële archieven, de oud-
rechterlijke stukken waaronder de
weeskamerarchieven, om de
meest bekende even te noemen.

Een handicap kan het Oud-Hol
lands schrift zijn en daarom ver
dient het aanbeveling een cursus
Paleografie te volgen, die op ge
zette tijden door streekarchivaris
O. Henar wordt gegeven.

J.C. Okkema, Handleiding voor
geneologisch onderzoek in Neder
land. Uitgeverij Fibula-Van Dis-
hoeck, Weesp 1986. Prijs ƒ 20,25.
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'Wandeling door Edam'
(vervolg
Achterhaven)
Door plaatsgebrek zijn in het vo

rige stukje enkele spellen en spe
len niet opgenomen. Dat waren:
Spielekiek, een doos van binnen
beplakt met mooie figuren en voor
stellingen, de bovenkant met door
schijnend papier beplakt en aan de
voorkant een gaatje waar je door
heen mocht kijken. Prijs voor grote
mensen 1 cent, voor kinderen 1
knikker.

Dan diverse balspelen en niet te
vergeten voetballen. Wij hadden
hier in Edam vijf jongensclubs, die
een hele competitie speelden: De
Kaasmarkt, de Beestenmarkt, de
Foelie (Achterhaven), het Oorgat
en de Gevangenpoortsteeg. Er
werd gespeeld op het Oorgat ach
ter de gasfabriek; op een stukje
land achter het spoorlijntje naast
de boerderij van Kout (de Willem
hoeve) en op een stukje land ach
ter de remise van de tram aan het
eind van het Bullepadje. Bekende
keepers waren Klaas van Vlaande
ren (Fladder) en Herman Beets —
de enige keeper in Nederland met
een dubbele breuk.

We gaan nu verder met onze
wandeling langs de Achterhaven.
Aan het einde van de Achterhaven
was de timmer- en meubelfabriek
van Blommenkamp en Salm. Gaan
we nu links het bruggetje over naar
de lichte kant van de Achterhaven,
dan komen wij op een aardig
buurtje wat vroeger 'de Krim' ge
noemd werd. Ook weer zoiets inte
ressants voor Edam, daar deze

naam niet officieel was, maar ver
moedelijk een bijnaam voor dit ar
melijke buurtje, vernoemd naar de
Krim uit Rusland, wat voorheen
een zeer voornaam uitgaanscen
trum was.

Verschillende families woonden
hier, zoals Lubbert Boot, die met
zijn harmonica in Edam en omtrek
zijn broodje verdiende en met zijn
broer Jan uit Monnickendam op
Driekoningen (6 januari) met de
ster langs de huizen liep met het
dramatische lied:

O erre wij komen met onze sterre,
Wij komen al voor Herodes zijn
deur,
En Herodes de Koning, kwam zelve
veur,
En Herodes de koning van verre
landen,
Daar had hij de zon en de maan
zien branden,
En de ster stond stil en verroerde
niet meer,
Dat was een teken van God de
Heer,
O sterre, je moet zo stille niet
staan,
Je moet met ons naar Betlehem
gaan!
Naar Betlehem, die schone stad,
Waar moeder Maria met haar kin-
deke zat...
Hoe kleiner kind, hoe groter God,
Die hemel en aarde geschapen
had.
Nu staan we al voor uw huis,
Al is het geen munt, dan is het
maar kruis.
Al is het geen kruis, dan is het
maar munt,
Geef ons de penning, die gij ons
gunt!

| m üJhmi

Het aardige buurtje De Krim aan
het eind van de Achterhaven tij
dens de burgemeestersfeesten van
1908.

In 'de Krim' woonden ook de fa
milie A. Butter met hun kinderen
Jan, Evert, Cor, Griet, kleine-Jan
en Trien. Kraakzindelijk in huis.
Buurvrouw Butter had een kope
ren vogelkooitje waarvan de spijlt
jes geregeld werden gepoetst. Al-
bert werkte in de oorlog 1914-1918
op de logger waar hij mee op de
Noordzee viste. Levensgevaarlijk
vanwege het mijnengevaar, maar
ja, als je wat extra's voor je gezin
netje kon verdienen, dan deed je
het.

Zoon Evert werkte jarenlang bij
de Gemeentereiniging. Hoe de di
verse families hier achtereenvol
gens woonden is mij ontschoten,
maar verder woonden hier nog Jan
Plugboer, later getrouwd met
Blauwe Jans, dan Rijndert Rouw,
Jan Wijman en dikke Dieuwer,
waar je ook klandestien een biertje
of borreltje kon kopen, Groot, Jan
netje Molenaar, Hipie de Poes, en
van Riesen.

Van de Achterhaven naar de
Noordervesting liep ook nog een
weggetje: het 2e Tuinierspad of
schelpenpadje. Hiernaast waren
veel groentetuinen gelegen, die
het Noord-Achterom werden ge
noemd. Thans echter geheel be
bouwd. Achter de huizen van de
Krim tuinde Ju Hovenier (daarvoor
Jaap Berkhout) en links van het
schelpenpadje had Gerrit Huisink
met zijn zoons Jan, Ben en Gerrit

De gebroeders Teun en Nic Rijs
wijk in hun groententuin. Op de
achtergrond de huisjes van ,de He
rengracht'.
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zijn tuinen waar ook bloemen ge
kweekt werden. Aan de kant van de
Achterhaven, de tuin van Klaas
Bommer en aan de vestingkant die
van Jan Visser en Willem Groot,
die ook nog een kleine broeikas
had. Jan Visser z'n tuin liep ook tot
aan de Achterhaven tot het huis
van Van der Pol, eerder eigenaar.
De Gebroeders Cor en Willem Klok
— buitengewone vakmensen —
hadden hun tuin ook aan de ves
tingkant.

Oude de Vries tuinde met zijn
zoons Jan en Albert aan de ves
tingkant en langs het Jonkerlaan
tje. Wij woonden toen naast de fa
milie Swalve in het Jonkerlaantje
en in de oorlog was het een zegen
om hier te wonen, daar Jan en Ab
ons menigmaal van groenten voor
zagen. Voordien had Karsten hier
zijn tuin. De gebroeders Teun en
Nic Rijswijk hadden hun bedrijf
aan de Achterhaven en aan het 1e
Tuinierspad. Meerdere hoveniers
waren er in Edam, zoals Klaas en
Piet Wester. Hun terrein lag achter
het Oorgat, waar nu de Coen de
Koninglaan ligt en nog achter hun
huis aan het Groenland.

Bekebrede had zijn tuin achter
de Geref. Kerk en in het verlengde
van het Jonkerlaantje. Bekebrede
was vermaard om zijn slaboontjes.
Ook nog een tuin aan het einde
van het Jonkerlaantje en grenzen
de aan het Boerenbuurtje, die van
Joh. Buhrs, die aan de Voorhaven
woonde. Gerrit Ent tuinde op het
Lokkemientje (waar Kees de Waart
nu zijn schapen heeft lopen) en
aan de kant van de Hoornse Jaag-
weg lag de tuin van Gerrit Kuiper.

De Achterhaven, hoek Jonker
laantje, met de Spinbrug. Links
het groentewinkeltje van de we
duwe Dekker. Aan de andere
kant het winkeltje van de familie
Kemper.

1

Aris Plas had zijn werkterrein ach
ter de Molenwerf van Teengs aan
de Monnickendammerjaagweg.

Jan Wolf, vermaard dirigent van
Edams fanfarecorps en Jan Rijs
wijk hadden hun bedrijven aan de
Keetzijde. Deze laatste had ook
nog een tuin aan de burgemeester
Versteegsingel en van Graft was in
de Gevangenpoortsteeg. Ook aan
het Oorgat waren nog tuinen van
Jan van Essen, de vader van Hen
drik en van A. Kater.

Van al deze zaken is niets meer
over. Verschrikkelijk jammer, daar
dit heel wat nering in Edam gaf.
Bijna zou ik de tuin van A. Kater en
zijn zoon Siem vergeten die aan de
Zuidervesting en de Doelestraat
lag, zoals ook de tuinen van S. Del
ver en Karsten aan de Zessteden-
singel. Ik weet wel, het was ploete
ren van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat en helaas werd veel
met zorg gekweekte groente op de
veiling doorgedraaid. Maar het gaf
toch leven in de brouwerij, met
zelfs een heuse groenteveiling. De
ze werd opgericht 1 juni 1919 en in
1951 gesloten.

4 7 PpfiÉÉltof aar ' ' > -Jr'JTf r-,

Gezicht op het smalle bruggetje
met de Heerengracht. Links het
winkeltje van Herman van der
Naaten. Het huis rechts, van Oo
tje Prins, was in mijn jeugd al
vervangen door de winkel van
Klapper.

Maar nu weer terug naar de Ach
terhaven. Halfweg het 2e en 1e Tui
nierspad het huis van Kees van der
Pol, een wit bepleisterd geval dat
weggesloopt is, toen hier de
nieuwbouw begon. Op de hoek
van het 1e Tuinierspad woonde
Gerrit Klapper met zijn onafschei
delijke strooien hoed. Klapper ven
tte in de zomer met ijs en in het
winkeltje waren diverse lekkernij
en te koop. Aan de andere kant op
de hoek was de winkel van Herman
van der Naaten. In Edam en Volen-
dam beter bekend als Boele. Dit
was geen scheld- of bijnaam, maar
men wist niet beter, daar van der
Naaten als kleinkind grootge
bracht werd bij de familie Boele,
zijn grootvader in de Grote Kerk
straat, en door deze omstandighe
den zijn naam kreeg. Later verhuis
den zij naar de Voorhaven en
kwam Piet Tjeertes hier te wonen.

Op dit gedeelte woonden voorts
nog Kuiper de kolenboer, Rom-
bout, de vermaarde socialistische
strijder en raadslid Klaas Kikke met
het leuke bakkerijtje. Later door
zoon Kees vernieuwd. Verder Jan
van de Nes en daarvoor de moeder
van Heitze de Vries met tante Kee
tje en Anne. De vrouw van Frans
v.d. Linden en de fam. Heinzius be
woonden ook één van deze huizen.
Dan vlak over het bruggetje van
het Zwaanderslootje, wat inmid
dels ook verdwenen is, een klein
hellinkje van Janbaas Kuiper. Spe
ciaal voor koeboten en roeiboot
jes. Jan Riske die in zijn jeugd nog
aan zeilschepen gewerkt heeft in
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den Helder, heb ik hier nog wel
zien werken. Dit gebeurde in de
tijd, dat ik op de lagere school zat
aan de Achterhaven. Van het plein
kon je dan zo deze activiteiten
zien.

Janbaas Kuiper woonde hier ook
en ernaast nog enkele huisjes van
N. Rijswijk en W. de Jong. Ook Dirk
de Boer Stz., de bekende aanne
mer met zijn medewerkers Jan van
der Bey, Wouter Dekker en Dirk
van Reenen had hier nog zijn be
drijf. Een prachtig groot 17e eeuws
huis waar Gerrit Kuiper woonde
werd later gesloopt en er werd een
nieuw huis voor in de plaats ge
bouwd door Henk van Dijk, de aan
nemer. In het bovenlicht van dit
oude huis was nog met oude goti
sche letters de naam Schouten te
zien. De azijnfabriek van D.C. Vis
ser was hiernaast nog gevestigd,
later verbouwd tot woonhuis voor
de familie Smit, de grootouders
van kleinzoon Piet, de oud-burge
meester.

Op de hoek van het Jonkerlaan
tje het winkeltje van de familie J.
Kemper, geestig naar de Bijenkorf
vernoemd. Het geboortehuis van
vele Kempertjes: Jan, Siem, Jaap,
Cor, Louw, Anton en Alie. Onder
hen bekwame dammers en voet
ballers. Aan de andere kant van het
laantje het groentewinkeltje van de
Wed. Dekker, waarnaast de beken
de Albert Schuitemaker met vrouw
en kinderen woonde. Ben z'n zoon
was later chef op de fabriek van
Heymeyer. Dan de familie Brunt.
Brunt was een oud zeeman, die

De weduwe Dekker met haar
kinderen. Ze woonde in het
groentewinkeltje naast het Jon
kerlaantje. Links Hendrik, ja
renlang fervent lid van Oud
Edam. Vooraan Grie, de vrouw
van Klaas Aberkrom. Voorts nog
Trijntje en Antje

nog op zeilschepen heeft gevaren.
In het huisje ernaast woonde Dove
Piet. Ook hier nog Antje Zaaier met
Rijk Schaft, de familie Nibbering
en de in Edam zo bekende
Beekman.

Een bekende persoonlijkheid,
die in de kosterij van de Geref.
Kerk woonde, was Groeneveld, de
koster. In de vorige oorlog als mili
tair ook in Edam gekomen en hier
als kleermaker later gevestigd. Ja
renlang ook postbode geweest.

Als wij nog even teruglopen door
het Jonkerlaantje, wat oorspronke
lijk zeer idyllisch was met twee rij
en iepenbomen en een schelpen
pad in het midden, over deze ves
ting naar het 1e Tuinierspad, ook
wel voornaam de 'Herengracht' ge
naamd, vinden wij links het kleine
slagerijtje van J. Roele. Links en
rechts bevonden zich de eerder
beschreven groentetuinen.

Misschien is het wel leuk de na
men te noemen van bewoners van
dit karakteristieke buurtje. Hoewel
ik de juiste volgorde niet meer
weet, zijn het: Voor Roele dus als
1e huisje woonde Jan de Boer (bij
naam Generaal de Wet), Nibbering
Sr., Marie Kraai, Zwijgman, Piet
Rouw, Jaap Visser,vader van Jan
Visser de tuinman, Piet Tjeerte's
vader van Cor en Piet, Kees Guyt
(de krijter), Jan Tol (Sjang) en zijn
vrouw die nog in het Volendams
liepen. De vrouw van Sjang was
mijn eigen baker. Klaas van Dijk,
zoon van de in Edam beroemde
Jan Patort. Uit dit geslacht stam
men ook: Klaas, machinist op het
spoortje Kwadijk-Edam-Volendam,
dan Piet Gerrit, Manus, die koloni
aal is geweest, Jan (dappertje) en
Trijntje. Dan nog de familie Schuit
met Jrris, Willem, Rijndert en
Mien, Hendrik van Essen en zoon
Jan. Hendrik was ook bij de brand
weer en als er eens brand was ging
hij, voordat hij zijn plichten als

brandweerman ging nakomen, een
'koppie' thee zetten! Driessie Dek
ker, Evert Kwakman, Voortman,
Piet Hulsman ('Piet Negosie'), Klok
de tuinder, Schuitemaker, Jan Mo
lenaar, later Chris Altman. Com
mandeur uit Marken bewoonde la
ter het huis van Klapper.

De mensen bewoonden allen
huizen aan de oostkant. Aan de
westkant nog twee oude huisjes,
die later weggesloopt zijn. Hierin
woonden Lijnes en Co Selier met
een orgeltje. Zijn vrouw had de bij
naam 'Sneeuwwitje'. Thans is alles
verdwenen en heeft het plaats ge
maakt voor nieuwe huizen.

G. BIJ 'T VUUR

Een gezamenlijke
avond met het Nut
Op donderdag 19 februari a.s.

organiseren de Vereniging Oud
Edam en het Nut gezamenlijk een
lezing in het Damhotel. Gastspre
ker is de heer T. Stelling, directeur
van de Dienst Gemeentewerken
van onze gemeente, die een voor
dracht zal houden met al titel
"Molens rolden over de weg".

Voor de aanleg van de Zaanse
Schans zijn tal van molens en ook
huizen via ingewikkelde trans
porten over de weg, vanuit Zaan
dam en omgeving naar de Schans
overgebracht. Dit gebeurde niet
door afbraak en wederopbouw,
maar door zo'n gebouw in zijn ge
heel op een dieplader te zetten.
Van dit spectaculaire vervoer zijn
veel dia-opnamen gemaakt. De
heer Stelling zal aan de hand van
dit interessante dia-materiaal ver
tellen hoe het transport in zijn
werk is gegaan.

De toegang voor leden van Oud-
Edam en het Nut is gratis. De le
zing begint om 20.00 uur.
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BERICHTEN UIT DE WERKGROEPEN Loflied
In dit periodiek nog één keer

aandacht voor de stoepen in
Edam. De werkgroep Handhaving
Stadsbeeld werkt momenteel aan
een foto-tentoonstelling over stoe
pen in Edam, zoals ze nu zijn en
zoals ze vroeger waren. Het gaat
hier om een zestigtal foto's, waar
bij de kiekjes van weleer komen uit
het foto-archief van de heer G. bij 't
Vuur. In april 1987 zal deze exposi
tie te zien zijn in de openbare bibli
otheek.

Gelijktijdig is de werkgroep be
zig met het aanleggen van een zo

genaamd stoepenboek met een
beschrijving van de stoepen in de
oude kom van Edam. Alle afmetin
gen en gebruikte materialen wor
den erin vastgelegd. Van iedere
stoep zal een foto worden ge
maakt, zodat er een complete do
cumentatie van dit belangrijke
stadselement ontstaat.

Er zullen twee exemplaren wor
den gemaakt, waarvan er één aan
de gemeente overhandigd wordt.
Mogelijk kan men deze gegevens
gebruiken in het kader van het be
stemmingsplan.

Edam is klein
Wie kent niet wie.
Edam is groot,
Groot in haar verscheidenheid.

Vredig ondergaat zij de jaargetijden
Waarin de lente haar frisheid toont.
De zomer doet je de loomheid van Vivaldi ervaren
In de herfst pronkt zij met haar prachtige kleuren.
En in de winter 'sult' de jeugd op de Dam.

Het is een stad van mooie plekjes,
Van grachtjes, huizen en Edamse mensen.
Zo gewoon en toch zo onnoemelijk schoon,
Zij is een lang, lang mensenleven waard!

Een Edammer

Loop van
Het leek ons interessant om voor

de lezers van ons periodiek de
loop van de bevolking van onze ge
meente Edam-Volendam eens na
der te bekijken. Om u — met
ons — te laten verwonderen. Niet
alleen over de groei in aantal, maar
ook over de mutaties in kerkelijke
gezindheid en de daarmee ge
paard gaande mentaliteitsverande
ring van de bevolking in 100 jaar.

Hieronder volgt een overzicht
van de burgerlijke stand, overge
nomen uit de Provinciale Noord
hollandse Courant van januari
1886. Het gaat om het totaal aantal
ingezetenen van — toen nog — de
gemeente Edam:

Hervormd 2980
R.-Katholiek 2737
Evang. Luthers 159
Herv. Luthers 2
Doopsgezind 108
Gereformeerd 71
Joods 19
Geen geloof 12

TOTAAL 6088

de bevolking in de laatste

Hierbij (in een andere opstelling,
maar duidelijk genoeg) de cijfers
over het jaar 1986. In elk geval dui
delijk genoeg als vergelijkingsma
teriaal met 1886.

Geen

Doopsgezind

Ev. Luthers

Gereformeerd

Jehova Getuigen

Mohammedanen

Nederlands-Hervormd

Rooms-Katholiek

TOTAAL

jaar

Edam Purmer Volendam

2715 18 1037 = 3770

99 4 14 = 117

96 0 22 = 118

448 7 122 = 577

19 0 12 = 31

107 0 20 = 127

1242 29 189 = 1460

2260 45 15521 = 17826

6986 103 16937 = 24026

Een voorbeeld van verant
woord nieuw bouwen in het
centrum is het pand, dat Arno
Roskam in de Grote Kerk
straat bouwde. Ook al is er
misschien detailkritiek op de
raamindeling. De foto is van
Rob Josselet.
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