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Kaasmarkt schitterend herstraat

Net voor aanvang van het sei
zoen, waarin duizenden bezoekers
komen genieten van de schoon
heid van Edam, ligt de Kaasmarkt
er weer als een plaatje bij. De com
plete bestrating is opgeknapt,
waarbij vooral de monumentale
windroos met uiterste zorg is aan

gepakt.
Bij de herstrating is de marke

ring van de historische kaasvak
ken gehandhaafd en is er een dui
delijker indeling van parkeervak
ken gekomen. Ter verfraaiing van
het karakteristieke plein zijn er
vijf nieuwe linden geplaatst en is

het Jan van Nieuwenhuizenplein
verrijkt met twee fraaie lantaarns
in antieke stijl.
De foto van Rob Josselet geeft
ven een indruk van de opgeknapte
Kaasmarkt, waarvoor de gemeen
te volgens Oud Edam zonder meer
een pluim verdient. i
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Nieuws van de werkgroep
Handhaving Stadsbeeld
Sinds twee jaar bestaat de werk

groep weer uit 6 personen dankzij
de terugkeer van Koos Roskam na
een afwezigheid van enkele jaren.
De Kaasmarkt is opnieuw be
straat, overigens zonder ingrijpen
de veranderingen, want de Kaas
vakken zijn gebleven, de windroos
is hersteld, er zijn vijf nieuwe lin
den geplant en bovendien twee
oude lantaarnpalen geplaatst. Na
eerdere inspraakprocedures heeft
de gemeente gelukkig op het laat
ste moment ook gehoor gegeven
aan het bezwaar van Oud Edam te
gen het plaatsen van betonnen
'varkensruggen'.

Wij vinden dat de gemeente pri
ma bezig is geweest en zeker een
pluim verdient. Dit jaar is de toch
reeds goede verstandhouding tus
sen de werkgroep en de heer
Muntjewerff nog beter geworden.
Op verzoek van de werkgroep is
de Plantsoenendienst begonnen
met het herbeplanten van open
plaatsen. Hoewel niet volledig aan
dit verzoek kon worden voldaan,
hebben we toch kunnen vaststel
len dat er zeker 15 bomen zijn ge
plaatst. Bovendien heeft de werk
groep ter stimulering van dit be
leid de gemeente een 'eik' ge
schonken, die een plaats in de
Kloostertuin heeft gekregen.

In de maand april was er de suc
cesvolle stoepententoonstelling in
de bibliotheek. Heel treffend werd
hier met foto's tot uitdrukking ge-
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RobJosselet, foto's

Ook dit nummer ver
schijnt weer met de welwil
lende medewerking van
drukkerij Keizer en Van
Straaten en de Nieuwe
Noordhollandse Courant.

bracht wat er zoal veranderd is in
de loop der jaren in Edam. Het ou
de materiaal is ter beschikking ge
steld door Gerrit Bij 't Vuur, ter
wijl er nieuwe foto's zijn gemaakt
door Jan de Jong. Ton Plat nam
samen met Harry Oudendijk het
afdrukken en vergroten voor zijn
rekening. Jan Hooyberg zorgde
voor een glad verloop van de orga
nisatie. Wie de tentoonstelling ge
mist heeft, krijgt nog een keer de
kans op de Open Monumentendag
op zaterdag 12 september. De
plaats is overigens nog niet
bekend.

Van de heer Beerling van Open
bare Werken hebben wij verno
men, dat er toch plannen bestaan
om de bruggen beter te gaan on
derhouden. We zien hier nog wei
nig resultaat van, hoewel op het
Volendammerpad de Hameipoort
al zo'n drie maanden geleden is
verwijderd om te worden hersteld
in de werkplaats. Het schijnt dat
daarna de Pompsluisbrug aan de
beurt komt (er wordt althans een
krediet voor gevraagd). Een ver
heugende ontwikkeling, want de
staat van onderhoud van verschil
lende bruggen is ronduit slecht te
noemen. De werkgroep blijft zich
ook voor handhaving van dit stuk
je stadsbeeld inspannen en zal bin
nenkort een onderhoud aanvragen
met de verantwoordelijke wet
houder.

Namens de werkgroep,
JAN HOOYBERG

BIJ DIT
NUMMER

Hoewel iedere Edammer
met recht zal steigeren als er
gesproken wordt over het
dorp in plaats van de stad
Edam, hebben de boeren
toch een belangrijk stempel
op de geschiedenis van
Edam gedrukt. Die typische
stadsboerderijen dreigen
langzamerhand uit de stads
kern te verdwijnen. In een
artikel in dit nummer aan
dacht daarom voor die boe
ren, die omstreeks 1920 nog
in de stad en vlak buiten de
wallen te vinden waren.
Veel namen van families en
boerderijen, die stuk voor
stuk weer herinneringen
zullen oproepen.

Uiteraard is de heer Bij 't
Vuur zelf ook weer present
met zijn boeiende wandel
ing door Edam. Ditmaal de
wandeling van de Achterha
ven, via het Groenland en
Nieuwvaartje en de Grote
Molensteeg naar de Kerk
straat.

In het kader van de serie
Straatmeubilair schreef
Corrie Boschma ditmaal
over uithangtekens. Van ga
per tot neonreclame. Met
veel fraaie foto's van Rob
Josselet.

Het verhaal van de ont
staansgeschiedenis van
Edam is beland bij de oud
ste plattegrond die van
Edam bekend is, die van Ja-
cob van Deventer.

Paleografie is de kunst
van het vertalen van hele
oude handschriften en tek
sten. Een boeiende hobbie,
die als studie bij het streek
archief in Permerend beoe
fend kan worden. Wie de
kunst van het vertalen van
die oude geschriften mees
ter is, kan prachtige verha
len opdiepen uit de vroege
geschiedenis van Edam. Bij
wijze van oefening vertaal
den cursisten een oud ar-
chiefboek, Edam Ora 3811
en maakten er het boekje In
formatie-boek der Steede
van Edam 1540-1708 van.
Een paar van de verhalen
daaruit werden weer omge
zet in hedendaagse bericht
geving. Voer voor het leu
genbankje.
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Uithangtekens van
verleden en heden

Zandstenen bekroning van de
Lutherse Kerk met daarnaast de
geveltop van het Nieuwen-
kamp-huis.

dachtstrekkers. En dat was uiter
aard ook de bedoeling.

De vroeg-middeleeuwse koop
man of ambachtsman stalde zijn
waren uit 'in de stoep'. Deze waren
zo voor iedereen al van ver zicht
baar. In wat later tijd trok hij zich
terug in het voorhuis van zijn wo
ning. Beschut tegen wind en re
gen, maar minder herkenbaar van
buitenaf, zodat een uithangbord
hem goede diensten kon bewijzen.
De motieven van de voorstellin
gen waren legio. Symbolisch, reli
gieus of humoristisch, alles was
mogelijk. Van Scandinavische
oorsprong is de gekroonde krake
ling. Als symbool van het bakker
schap is zij ook in Edam nog te
zien.

Het uithangbord had een onmis
kenbare maatschappelijke en so
ciale functie. Aanduiding van het
beroep, maar ook had het beteke
nis als een huis- of handmerk, het
'wapen' van de kleine man. Het

Een serie uithangborden in

de Spuistraat.

kend was, om iets uit te leggen. In
deze vorm kunnen de herkenning
stekens beschouwd worden als
een soort oer-schrift.

De wijnkrans was het prototype
van een groep uithangtekens van
velerlei vorm en aard. In de mid
deleeuwen hadden bepaalde am
bachten hun eigen uithangtekens
waarvan er verschillende tot op de
dag van vandaag nog gebruikt
worden. De wijnhuizen waren
toen nog heel belangrijk en popu
lair, ook in ons land. Meer concre
te gegevens over de uithangtekens
dateren pas uit de 16e en 17e eeuw.
De wingerdkrans maakte toen
plaats voor een vaatje wijn. Bier
huizen hadden vaak een kan of
twee pinten aan hun gevel hangen.
Dit betekende in wezen hetzelfde
als nu het geëmailleerde bordje
'verlof.

Een aardig rijmpje verwijst naar
deze oude vorm van reclame ma
ken: "Al waar men wijn verkoopt,
daar is een krans gespannen; of
uithangbord, voorzien met tinn' of
aarde kannen". Een ander oud uit
hangteken is de barbiersstok met
de rode en witte band. Nog om
streeks 1900 sierden tabaksrollen
het pand Prinsenstraat 14 ten te
ken dat men zich hier voor een ro
kertje terecht kon. Heel bekend is
ook de gaper of vijzel van de dro
gisten. Deze, meestal kleurige ge
schilderde uithangtekens in letter
lijke betekenis, werden in later tijd
vervangen door uithangborden en
gevelstenen.

De uithangborden zijn ouder
dan de gevelstenen en werden
vaak van hout gemaakt. Voor de
vorm koos men in de regel het wa
penschild. Het doen en laten van
de adel sprak in de late middeleeu
wen tot ieders verbeelding. Haar
macht, rijkdom, en vooral vrijheid
waren verworvenheden waarvan
de gewone burger zich slechts iets
kon toeëigenen in symbolische
vorm. Allerlei attributen van her
aldische oorsprong vermengden
zich met de gewone burgelijke
voorstellingen. Ook in de kleuren
deed de invloed van de heraldiek
zich gelden: geel, rood, wit, blauw,
zwart en groen, maakten de uit
hangborden tot uitnodigende aan-

'Reclame maken' is een uitdruk
king, die bij uitstek past bij deze
moderne tijd. Radio, televisie,
lichtreclame, talloze varianten in
druktechnieken, het is allemaal
binnen handbereik om eventuele
kopers voor onszelf of voor het
produkt dat we maken, te interes
seren. Toch is reclame zeker geen
exclusief voortbrengsel van deze
tijd. Uit opgravingen in Pompeï en
Herculaneum in Italië is gebleken,
dat de Grieken en Romeinen al in
het begin van onze jaartelling ge
bruik maakten van uithangtekens
aan hun huizen om een bedrijf of
nering beter aan de man te kunnen
brengen.

Het meest bekend uit die tijd
zijn de groene kransen van win
gerdbladeren, die de Romeinen
aan een paal voor het huis of aan
de gevel ophingen. Dit was het te
ken dat daar, in de herberg of wijn
huis, het een en ander geconsu
meerd kon worden. Het was een
duidelijk herkenningsteken in een
tijd waarin de meeste mensen niet
konden lezen. Er werd gebruik ge
maakt van beeldende symbolen
waarvan de betekenis bij ieder be-

De krakeling als uithangbord bij

bakker Gorter.
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De gevelbeschildering van Slegt op het Jan van Wallendalplein.

stedelijk gerecht onderschatte het
belang van het uithangbord niet:
bij wijze van straf kon men ie
mand verplichten zijn uithang
bord te verwijderen. Dit beteken
de dat diegene dan sterk belem
merd werd in de uitoefening van
zijn beroep. Naast de houten bor
den kwamen smeedijzeren borden
voor, vaak opgehangen aan een
eveneens smeedijzeren frame. Dit
materiaal bood de mogelijkheid
het uithangbord wat sierlijker te
kunnen uitvoeren, wat de voor
stellingen en de kleuren betrof, de
ze waren identiek aan die van de
houten borden.

Een bekend verschijnsel in de
stad waren op een gegeven mo
ment de luifels voor de gevels. Be
schermd tegen de regen en zon
kon men hieronder zijn koopwaar
uitstallen. Deze luifels waren heel
geschikt om een beeld of bord op
te plaatsen. Deze waren meestal
van hout, beschilderd in de al ge
noemde heraldische kleuren. Het
modieuze verschijnsel van de lui
fels had echter tot gevolg dat het
uithangbord langzamerhand uit
het stadsbeeld verdween. Er was
eigenlijk geen plaats meer voor
het oude uithangteken. Alleen op
het platteland hebben zij zich lan
ger kunnen handhaven.

Een alternatief voor het uithang
teken was de gevelsteen. Het ont
staan hiervan hing enerzijds sa
men met de luifel-mode, ander
zijds met het vervangen van het
houten stadshuis door het stenen
huis. De oudste gevelstenen waren
heel klein. De bekende afbeeldin
gen van de uithangborden werden
overgezet in het natuursteen. In de

Het beroep kaarttekenaar in een gevelsteen. Te zien op de hoek Kleine
Kerkstraat/ Pr in senstraat.

eerste tijd werd ook de traditie van
de heraldische kleuren voortgezet
en beschilderde men de stenen.
Een groot voordeel was dat dit ma
teriaal veel minder onderhoud
vroeg en langzamerhand ging men
het schilderen verwaarlozen. Wat
bleef was de door het reliëf in de
steen duidelijk geprofileerde voor
stelling.

Behalve rechtstreekse verwij
zing naar het beroep van de huisei
genaar, bood de gvelsteen ook an
dere mogelijkheden; het bouwjaar
of de datum van de eerste steen
legging kon op de gevelsteen ge
memoreerd worden. Een familie
wapen was een heel aantrekkelij
ke versieringsmogelijkheid. Hier
mee deed de gevelsteen als status

symbool zijn intrede. Het kon zo
vertellen over de macht, rijkdom
en invloedssfeer van de koopman
of regent.

Veel huizen in Edam en elders
hadden vroeger een naam, waar
van de meeste helaas verloren zijn
gegaan. In het Edams Museum be
vindt zich een grote gevelsteen
van het huis de A. Het is niet be
kend bij welk huis deze steen
heeft behoord. In navolging van
de gevelstenen schilderde men de
naam van een huis ook wel op de
houten topgevels. Van vroeg 18e
eeuwse oorsprong zijn de kaas
pakhuizen 'de Melckmeyt' en' de

Het wapen van Prins Maurits in een
gevelsteen in de Kleine Kerkstraat.

ALlt
/ AANNENÊR
HMIMR ËFUAKVIRH
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Rode Leeuw' op de Schepenma
ker sdijk. De namen zijn even oud
als de huizen. Jammer genoeg zijn
ze nog niet zo lang geleden, van de
gevels verdwenen. 'De koophan
del' en 'Bordeaux' zijn authentie
ke namen die twee pakhuizen op
de Voorhaven sieren.

Een enkele keer komt het voor
dat op een gevel een heel verhaal
wordt afgebeeld in steen of hout.
Grote bekendheid geniet de ge
sneden puibalk aan het huis
Nieuwvaartje 8. Het fries is niet
bedoeld om naamsbekendheid te
vergroten of een produkt aan te
prijzen. Wel zien we hieruit hoe
graag men de gevel gebruikte om
de voorbijganger iets te vertellen
of mee te delen.

Het ontstaan van een nieuwe ar
chitectuurtraditie in de 18e eeuw
in de zogenaamde Lodewijkstij-
len, opende ook nieuwe mogelijk
heden om zijn visitekaartje in het
gevelbeeld op te nemen. In de
zandstenen bekroningen van de
bakstenen gevels konden wapens
of symbolen op een soms impo
sante manier uitgebeeld worden.

Het mooiste voorbeeld hiervan in
Edam is de zwaan op de attiek van
de Lutherse Kerk op de Voorha
ven. Terecht heeft deze vogel bij
de restauratie zijn oorspronkelijke
kleuren teruggekregen. Verbrede
deurposten of gesneden boven
lichten waren ook bij uitstek ge
schikt om versieringen aan te
brengen die met de identiteit van
de eigenaar te maken hadden.

In de loop van de 19e eeuw ver
loren ook deze tekens langzamer
hand hun betekenis. De wijkinde-

ling van de stad en de nummering
van de huizen waren hier voor een
groot deel debet aan. De in die tijd
populair wordende gepleisterde
gevels vormden echter prachtige
velden om — meestal niet zo klei
ne — reclameteksten op te schilde
ren. Deze manier van reclame ma
ken nam hand over hand toe en
het besef brak door dat dit een we
zenlijke aantasting van het stads
beeld zou kunnen betekenen.

Edam was één van de eerste ste
den, waar middels een verorde
ning een eind aan deze vorm van
reclame maken werd gemaakt.
Een overgebleven voorbeeld hier
van is de gevel van de fa. Slegt op
het Jan van Wallendalplein.

Hedentendage is de bekende ne
on lichtbak voor de winkelier he
laas nog vaak de meest aantrekke
lijke vorm om reclame te maken.
Een modern uithangteken zonder
de zwier en humor van het histori
sche uithangbord. Al jaren gele
den heeft de vereniging Oud
Edam geprobeerd dit tij te keren.
Wijlen voorzitter K. Lenstra heeft
zich bijzonder beijverd om histori
sche uithangborden weer een
plaats te in de stad te geven. Het
mooie bord van de apotheker, nu
naast de bibliotheek, is het directe
resultaat van zijn bemoeienis en
werd op kosten van de vereniging
gerestaureerd.

CORRIE BOSCHMA

Gevelsteen Voorhaven
Tabaksrollen als uithangteken
in de Prinsenstraat.

Het uithangbord van de apotheek.
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Edamse boeren als
naamgevers van land
in de Zeevangspolder
De Zeevang is een polder ten

Noorden van Edam, die de woon
kernen Edam, Middelie, Axwijk,
Kwadijk, Hobrede, Oosthuizen,
Etersheim en Warder omvat. De
totale oppervlakte van de polder
bedraagt (exclusief vaarten en
sloten) ongeveer 2700 hectare.
Voor de volledigheid: een hectare
of bunder is 10.000 vierkante me
ter of 700 roe; een morgen is onge
veer 8500 vierkante meter of 600
roe; een deimpt (demt) is ongeveer
5680 vierkante meter of 400 roe.
Een roe is 14,1 vierkante meter.

De naam morgen vindt zijn oor
sprong in de hoeveelheid land, die
op een ochtend geploegd kon wor
den. Het woord deimpt komt van
'dagmaat', of te wel de hoeveel
heid land, die in een dag gemaaid
kon worden.

Vóór de ruilverkaveling van
1952-1965 was de Zeevang een zo
genaamde vaarpolder en geschied
de het vervoer van vee, mest en
hooi uitsluitend per boot. Deze zo
genaamde 'koeboten' werden ge
maakt in Middelie en Warder. In
de jaren '30 waren er binnen de be
bouwde kom van Edam ongeveer
25 Zeevangs-boeren.

Als regel gold, dat een boot hooi
(5000 pond) voldoende was om één
koe de hele winter te kunnen voe
ren. Anders gezegd: "één boot is
een koe-hooi". Eén van de meest
karakteristieke punten van de
Zeevang was het zogenoemde
'Lange bruggetje' aan de Noorder
vesting, naast de begraafplaats.
Dat bruggetje gaf toegang tot het
'Delenpad', de zogenaamde 'Oos-
terweren'. De eerste kabel land
over dit bruggetje werd ook 'De
opgang' genoemd.

Hieronder volgt een lijstje na
men van stukken land, die door
Edamse boeren werden gebruikt
in de Zeevang. De stukken land
waren gelegen in Edam, Middelie
en Warder:

MOLENKAP
KOOISLOOT
MOLENSLOOT
DE KOOI
BEZAANTJE
KOOIWERF
MAARTEN
DE GROTE KOOI
OPGANG
DE GOUWE VEN
LOKKEMIENTJE

BOENDERGAT
DE VIER MORGEN
't GESCHILDERDE BLAUWE
BORD
DE DRIE MORGEN
COR VAN HEUSDEN
SCHAPENSTUKJE
BEEMDELUST
MARKENLAND
DE RIEDER
ZEVEN DEMT
JANTJE BAKKER
NEGEN DEMT
TUSSEN DIE EN VAART
DRIE DEMT
KEIZERVEN
TWEE DEMT
LANGE KABEL VAN COR DE
BOER
TIEN EN HALF DEMT
't TUINTJE
HET BOSJE
KEES JONGENS
BREED VAN GERRIT
BOOMPJE
BREED VAN SIEM
JANTJE LAAN
BREED VAN JAN BANT
DE SLUISWACHTER
BREED VAN JAN DANIËL

RA A IT IF
SMAL VAN JAN BANT
STEINLAND (STEENLAND)
SMAL VAN ZALM
OUDEJANS
SMAL VAN JOOST
PAULUS
KEETJE
BLOEMENDAAL
DE EVERTJES
SCHOTSMAN
KEESIE MOOI
COSTERUS
DE BALK
ELIAS DOETS
KERKEKABEL
JAN ZIJP
DE BOUWE
KEESIE KNOL
MOLENWERFIE
DE RIETHOORN
DE DUIZEN ROET
RIJKE APPIE
ACHTER 't HUIS
KLEINE WEELSTUK
't WEITJE
GROTE WEELSTUK
JAS, BROEK EN VEST
't ANK
HET WEIVAT (WAAIVAT)
HOEKSTRA
DE HAANTJES
EERSTE BRUG TOCHTSTUK
PIETJE PRINS
DE MOORDENAAR
HET VARKEN
PIET DE WIT
enz. enz. enz  

C.H.

Zomaar een foto uit het tijdschrift Stad Amsterdam. Zestig jaar geleden
werd in Edam de eerste pushbal-wedstrijd in Nederland gehouden. De bal
had een doorsnede van twee meter en woog 75 pond. De wedstrijd ging
tussen Edam en Volendam, maar de uitslag viel niet te achterhalen.
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De boeren van Edam
Dat ons land in het verleden een

landbouwnatie was, is voldoende
bekend. En alhoewel de land- en
tuinbouw nog steeds een belang
rijk deel uitmaken van de econo
mische bedrijvigheid, zijn er hier
naast in de loop der jaren — vooral
na de Tweede Wereldoorlog — ook
andere belangrijke activiteiten bij
gekomen. Zo heeft met name de
veeteelt, waarover het in dit artikel
in hoofdzaak gaat, zich in de kom
Edam sterk gewijzigd.

De kleinschaligheid van vroe
ger, toen een boerengezin er een
boterham aan verdiende, heeft
plaatsgemaakt voor grote bedrij
ven met loopstallen. De soms
meer dan 100 stuks melkvee ma
ken een bedrijfsvoering nodig, die
niet te vergelijken is met die van
40 of 50 jaar terug. Als we de lijst
bekijken van boeren, die in de
kom Edam (meestal binnen de
vesting) hun bedrijfjes en stallen
hadden en land in de Zeevang, de
Zuidpolder, de Purmer, langs de
Hoornse- en Monnicken-
dammmerjaagweg, in Volendam
en Katham, kunnen we vaststellen
dat het boeren-element hier sterk
vertegenwoordigd was.

De boeren brachten hier ter ste
de veel vertier en bezorgden via de
nevenbedrijven de middenstand
ook indirect baten. Een boer had
een hard bestaan, want de agra
riërs binnen de stadswallen moes
ten hun vee 's zomers buiten de
stad weiden, verzorgen en melken,
wat uiteraard veel werk met zich
meebracht, 's Ochtends en tegen
de avond gingen de boeren per
snip en gewapend met bussen,
emmers en melkkruk "de oogst
binnenhalen", zoals met enige fan
tasie gesteld kan worden.

Er is in het verleden een periode
geweest dat de melk bij de fabriek
2 of 3 cent per liter opbracht. Ver
geleken met al het werk wat daar
voor verzet moest worden, kan dat
met recht een treurige tijd worden
genoemd. Het gezegde 'Als het de
boer goed gaat, gaat het de burger
ook goed', spreekt in dit verband
boekdelen. Sanering en ruilverka
veling hebben veel zorg en narig
heid voor de boeren weggenomen,
maar de problemen liggen voor
deze beroepsgroep nu op een heel
ander niveau. De dichtregel van
Poot, "Hoe genoeg'lijk rolt het le
ven eens gerusten landman heen",
kan wat dat betreft niet altijd en
overal door de boeren worden be
aamd...

OORGAT:

1. Jacob de Boer: (rechts van 'de
meeuwen')
2. Gebr.Bakker: (links van de
'meeuwen') tevens melkboer.
Daarvoor was dit cfé van Sjoerd de
Boer.
3. Cor de Boer: Nu Kees de Boer X
Nel de Moes
4. J. Hooyberg: Later J. Mus en H.
Schreuder
5. van der Linden: Links van de in
gang naar 't fort
6. C. Mus: Nu St. Schreuder.
7. Pieter de Boer: Later Cor de
Boer, begin van 't Oorgat.

KEETZIJDE:

8. S. Beets: Later J. de Waal en nu
J. Tump.
9. Henk de Boer: Daarvoor P.
Kraay en nu K. Dorland.

VERSTEEGHSINGEL:

10. S. Dik: Hoek gouw-singel
11. K. Vink: Later fam. Schouten.
12. Stoffel Cobelens: Nu 'hoop
doet leven'
13. Lo Plas: Nu woonhuis fam. J.
Veerman.
14. Pieter Plas: Later Arie Plas, nu
bedrijf J. Veerman.
15. Philip de Jong: Daarvoor Jan
de Jong, hoek Volendammerpad-
Singel.

VOLENDAMMERPAD

16. Willem Plas: Later S. Dik en G.
Dik.
17. Teun Ent: Bij het ophaalbrug
getje

BULLEPAADJE

18. Jan de Boer Wzn.: W. de Jonge,
W. Kout, Jan Kout

KLEIN WESTERBUITEN:

19. Cor Regter: Had op de Molen-
werf een schuur met koeien.

GROOT WESTERBUITEN:

20. Toon Conijn: Naast café Groot.
21. Jan Conijn: Daar schuin tegen
over.
22. Jan de Boer: Later Bak, de eier-
groothandel.
23. Pieter Laan: Later J. Hooy
berg.

LINGERZIJDE:

24. Gerrit Sanders: Later garage
Palsgraaf.
25. Jan Middelbeek!?): Woonhuis
D. Beets en nu C. Kramer.

SCHEPENMAKERSDIJK:

26. André v.d. Laag: Nu woonhuis
J. Plas.

Jan Uitenthuis, en zijn vrouw Janie, een van de laatste stadshoeren van Edam.
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Als de staltijd voorbij is, gaan de koeien naar het land buiten de vesting.

DOELENSTRAAT:

27. Jb. Duim: Later A. de Boer.

ZUIDERVESTING:

28. Klaas de Jong

GEVANGENPOORTSTEEG:

29. Niek Buhrs: In de stolp. Daar
voor de fam. Buys.
30. Jo Buhrs: Naast de stolp aan de
straat, voorheen fam. Buys.
31. Klaas de Jong: Nu Theo de
Lange.

HET MARKEN:

32. H. Dijkstra: Later W. Kout.
33. Jan de Boer Wzn.

NIEUWE HAVEN:

34. Klaas Oort: Eerste huis vanaf
de Hoogstraat 35, .. Roele naast
woonhuis W.A.F. Vis.

HOOGSTRAAT:

36. J. de Boer: Daarvoor De Vries
en Berkhout.

VOORHAVEN (donkere kant):

37. Wed. Schildmeier: Later gebr.
de Jong. Nu Klaas Meier.

VOORHAVEN (lichte kant):

38. Siem de Boer: Nu kantoor Van
Overbeek.

39. Jan de Boer (v.Stelling): Nu
fam. Ten Holt.
40. De Jong: Bij Arisbrug. Was sla
ger en boer.

ACHTERHAVEN:

40. Jan de Jong (zie boven): Had
hier stal voor 5 koeien.
41. Joost de Moes: Daarvoor D.
Westerneng.
42. Dirk de Boer (van Stelling):
Was tevens timmerman, naast Ot-
tenhof.

GROENLAND:

43. Jan de Boer (van Niek): Nu Ge-
ref. Jeugdhuis.

44. Jan Band: Samen met z'n zus
ter Kee.
45. Klaas Wester: Nu woonhuis
Jim Franke.
46. Sijmen de Boer: Daarvoor Mart
de Boer, later Thames Buiten.
47. Teun Kelderman: Nabij de
vesting.

NIEUWV AARTJE:

48. Willem Jacob de Boer: Later
Klaas de Boer, nu woonhuis
Boschma.
49. Maarten Brommersma: Hoek
Vijzelstraat.
50. Jacob de Boer: Jantje de Pra
ter, nu Jacob de Boer.
51. Fam. Hooyberg: Nu stal Ot de
Boer.
52. Reindert Uitentuis: Nu fam.
Jan Uitentuis.

GROTE KERKSTRAAT:

53. Gerrit Koning

M. TINXGRACHT:

54. J. Hooyberg: Daarvoor W.
Boogaard, Mus, W. Molenaar en J.
Hooyberg. Daarna Gerrit Sanders
en nu garage Rijswijk.

GRAAF WILLEMSTRAAT:

55. Fam. Groot: Later Kwantes en
de wed. Westerneng. Boerderij
droeg de naam 'de rode herberg'.

56 : Overkant Bierkade, nu de
glasblazerij. Was stal, boerderij en
café.

KLEINE KERKSTRAAT:

57. Kees Bakker: 'Kees Knik', nu
woonhuis Prumper.

GRAAF WILLEMSTRAAT:

58. Cor Uitentuis: Tevens melk
boer op hoek Graaf Willemstraat
en Beestenmarkt. Daarvoor
Buhrs.
59. Hendrik de Boer(van Stelling):
Woont er nog. Omstreeks 1930 is er
een stal achter gebouwd.

WIJNGAARDSGRACHT:

60. Jacob de Boer (van Stelling):
De vader van 'Rabo' Stek de Boer,
Nu Reier Doornebal.

BAGIJNENLAND:

61. Piet Neuteboom: Hoek ves
tingpad.
62. W. Kootstra
63. J. Valk: Later Middelbeek?
64. Jan Daniël de Boer: Zoon van
'Jantje Krul'.

J.C. BROUWERSGRACHT:

65. Bouke Ent: Later melkwinkel
Douwe Hooyberg.
66. Henk Greuter: Daarvoor Mart
de Boer.
67. Jan Plas: Daarna Jan Korver
en Wim de Boer Wzn.
68. Willem de Boer (de dove): La
ter Siem de Boer. Dove Willem
was een neef van 'Jantje Kras'.
69. Gerit Sanders
70. Pieter Buiten: Nu 'jonge Piet
Buiten.
71 Henk Visser: Daarvoor Jan de
Boer (Jan van Piet).

Samenstelling: Tj. de Boer. Uit:
"De Boer, een oer-Edams ge
slacht", door J.S. Molenaar.
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Jacob van Deventer's
plattegrond van Edam

De oudste plattegrond van
Edam is vervaardigd door Jacob
van Deventer, keizerlijk en ko
ninklijk cartograaf, in dienst van
Filips 11 van Spanje. Deze Van De
venter doceerde sinds 1520 het
toen nieuwe vak van landmeting
en cartografie aan de universiteit
van Leuven, toen een belangrijk
centrum van geleerheid op dit ge
bied. Het is een enorme opdracht
van Filips geweest: Van Deventer
moest alle 'Nederlands' steden,
dus ook de 'Belgische', in kaart
brengen. Niet van alle steden zijn
plattegronden bewaard, of ge
maakt, maar toch zijn er tussen
1558 en 1571 250 stadsplattegron
den vervaardigd. Al deze kaarten
hebben dezelfde schaal, namelijk
ongeveer 1 op 7.400, een unieke,
tot dan toe niet eerder vertoonde
mogelijkheid om de omvang van
al die steden met elkaar te vergelij
ken. Proeven van hedendaagse
wetenschappers hebben uitgewe
zen dat de kaarten van Van Deven
ter in schaal en weergave over het
algemeen zeer exact zijn: wanneer
men ze brengt op een schaal van
een hedendaagse topografische
kaart kunnen ze daar zo overheen
gelegd worden, zonder noemens
waardige verschillen met de om
trek van de 'hedendaagse' midde
leeuwse stadskern.

DOEL
De plattegronden zijn in op

dracht van koning Filips gemaakt
om redenen van militair-strategi
sche aard. Duidelijk is aan de plat
tegronden te zien dat Van Deven
ter een precies omschreven op
dracht had: 'geef op de kaart speci
aal aan waar zich muren, torens,
poorten, kerken, kloosters en stad
huis bevinden'. Logisch, want de
ze (grotere) gebouwen waren
meestal in steen gebouwd en daar
door beter tegen belegering te ver
dedigen.

Daarnaast waren dit voor een
vreemde troepenmacht (Span
jaarden!) ook goede oriëntatiepun
ten. Bovengenoemde stedelijke
elementen tekende Van Deventer
in blauw, net zoals het water van
grachten en rivieren trouwens.
Ook dit waren voor militairen na
tuurlijk barrières. Ook het gebied
rondom de stad (in groen) met alle
toegangswegen gaf Van Deventer
nauwkeurig aan. Niet om zo nodig
dat leuke molentje te kunnen teke
nen, maar om de bereikbaarheid
van een plaats voor een vreemd le
gger te vergemakkelijken.

Van iedere stad maakte Van De
venter twee kaarten: een algemene
plattegrond met omgeving en een
zogenaamd 'carton', met alleen het

stadsgebied (in wit), de wegen als
stippellijnen en de belangrijke
(stenen) gebouwen, weer in blauw.

METHODE
Van Deventer tekende zijn kaar

ten en plattegronden met behulp
van de methode van driehoeksme
ting ('triangulatie-methode'), die
in 1533 voor het eerst in Leuven
werd beschreven. Uitgangspunt is
de driehoek met een rechte zijde:
kent men de hoogte van de Speel-
toren (gooi een lintje met een lood
je eraan naar beneden en meet de
lengte) en gaat men ervan uit dat
de toren in het lood staat (!), dan is
deze lijn een zijde van de driehoek.
Ga dan bij de Kwakelbrug staan
en meet de hoek die een denkbeel
dige lijn van die brug naar de spits
van de toren maakt. De afstand
tussen brug en toren is nu dus be
kend, omdat van de driehoek twee
hoeken en de lengte van een zijde
bekend zijn. Op deze wijze ver
richtte Van Deventer duizenden
metingen in honderden steden.

De originele kaarten liggen in de
Nationale Bibliotheek te Madrid.
Het schijnt dat daar in het papier
van de kaarten vele gaatjes van de
passerpunten te zien zijn: de beste
getuigen van het enorme werk van
deze cartograaf.
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Door driehoeksmeting vanaf een hoog punt, bijvoorbeeld een kerktoren,

bereikte de kaart maker heel nauwkeurige resultaten.

Zwakkere punten op de platte
gronden zijn de niet altijd even
nauwkeurig weergegeven bochten
en krommingen van wegen en de
breedte ervan, ook de bebouwing
langs de straten is vaag getekend;
over dichtheid van woonbebou
wing zijn daarom geen conclusies
te trekken.

EOAM
Het boek van A.A. Kok, Edam,

"De schone slaapster" (Heem
schutserie 1948), geeft op de pagi
na's 24 tot 31 een uitvoerige be
schrijving van wat we op de kaart
van Van Deventer zoal kunnen
zien. Daarom is het hier niet nodig
om dat nog eens te herhalen. Wat
ons nu wel te doen staat is een in
terpretatie te geven van het kaart
beeld en te trachten de platte
grond nader te dateren. Om met
dat laatste te beginnen: uit de lite
ratuur is bekend dat Van Deventer
zijn werk in 1558 begon en in 1571
had voltooid. Wanneer was hij in
Edam? We weten het niet precies.
Hij tekent de volgens de stadsre
keningen in 1556-57 reeds bestaan
de Kwakelbrug, maar die bestond
al langer, net zoals het voormalig
raadhuis aan de Voorhaven (ter
plaatse van de huidige Lutherse
Kerk). Ook tekent hij bebouwing
op de plaats van de Proeve.

Met de bouw van de Proeve
werd begonnen in 1554. Van De
venter kwam dus pas na die datum
in Edam, maar dat wisten we al uit
zijn opdracht, die in 1558 begon.
Tot nu toe is het niet mogelijk ge
bleken met behulp van bekende
topografische gegevens uit Edam
Van Deventers kaart nader te date
ren. Hopelijk komen er in de toe
komst nog eens archivalia boven
water die de plattegrond preciezer
kunnen dateren.

Op de plattegrond vallen nog
enige zaken op, ten eerste de volle
dige ommuring met rondelen en
poorten, twee in het westen en
twee in het oosten. In het noorden
en zuiden stonden geen poorten.
Dit is een teken voor het belang
van de oost-west verbinding over
water tussen de Zuiderzee en de
Purmer. De noord-zuid lopende
Ee is niet meer te bevaren; de
stadsmuur heeft de Ee zowel in
het noorden als in het zuiden afge
sneden. Mogelijk hadden de
Edammers op deze plaatsen min
der van vijanden te duchten, om
dat ze niet per schip tot vlak bij de
stad konden komen. Dat zou ver
klaren waarom hier in de 16e eeuw
geen poortgebouwen waren.

STADSMUREN
Uit de stadsrekeningen van

Edam blijkt dat er tussen 1539 en
1543 hard aan de stadsmuur wordt
gewerkt (oncosten van den muef,
1540: 939 gulden, 1542: 570 gul
den). In 1547 bl-ijkt dat de muur
op een onbekende plaats gerepa
reerd wordt voor 43 gulden.

Het zou te ver gaan te zeggen dat
we hier te maken hebben met de
nieuwbouw van de stadsmuur.
Aanleg van dergelijk werk vergde
ten eerste veel meer tijd, somns
decennia lang en ten tweede veel
meer geld en mankracht. Met het
opvoeren van deze posten in de
stadsrekeningen zal dan ook repa
ratie van de muur bedoeld zijn.
Van belang is wel dat het hier gaat
om vermoedelijk de oudste ver
melding van de stadsmuren. Wan-
nneer Edam ommuurd werd, is
niet bekend. Toch denk ik uit de
vorm van de ommuring op te kun
nen maken dat hij uit de 15e eeuw
dateert. Daarbij moet ook bedacht
worden dat de Grote Kerk (bouw
begin 15e eeuw) bij het stadsge
bied moest gaan horen. De ommu
ring is daarom wel na de aanleg
van de kerk, maar waarschijnlijk
niet al te lang daarna ondernomen.

De Ee is ter hoogte van de huidi
ge Prinsenstraat gedempt. De
Prinsenstraat bestond overigens
in 1560 nog niet. Ook enkele ande
re nu belangrijke straten ontbre
ken op de plattegrond, namelijk
Re Baanstraat, de Hoogstraat en
het Damplein. Van de Hoogstraat
is trouwens sprake in 1587, wan
neer daar drie huizen mogen wor

den gebouwd. Van Deventer was
dus al snel verouderd!

De Achterhaven bestond al een
eeuw toen Van Deventer hem —
overigens nog nergens ge

dempt — tekende. Hij wordt in
1467 al genoemd, de Nieuwe Ha
ven is van later datum met — op
merkelijk — slechts twee bruggen:
bij de Bult en de Oosterkade(-
poort). Deze haven heeft gediend
om het scheepvaartverkeer over
de Voorhaven te ontlasten. Boven
dien was er behoefte om de sterk
in opkomst komende scheepvaar
tindustrie ruimte voor hun Werven
van de van stapel lopende schepen
te bieden.

Van het uitgeven van erven aan
de noordzijde van de Nieuwe Ha
ven is pas sprake in 1591. Van De
venter tekent nog geen woonbe
bouwing langs dit water. Opmer
kelijk zijn verder de gebieden bin
nen de stadsmuren waar in het ge
heel geen bebouwing stond. Grote
groene vlakten tekent Van Deven
ter tussen Nieuwe haven en Schut-
tersgracht, ten noorden van de
Achterhaven en ten oosten van het
Groenland ('what's in a name'...)
en tussen Begijnenland en Wester
vesting. Is de stadsuitleg bij de
ommuring te optimistisch ge
weest? Het lijkt er sterk op. Toch
zullen ook de belangen van Edam
mers die daar hun tuin of boom
gaard hadden er voor gezorgd heb
ben dat sommige van deze lande
lijke gebieden pas in deze eeuw
met huizenbouw werden opge
vuld.

J. SPARREBOOM
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Wij vervolgen de wandeling van
af de Achterhaven naar Groen
land, Nieuwvaartje, Molensteeg en
Kerkstraat.

Bij Groeneveld (voordien woon
den hier de dames Krimpelman,
maar dat huis is nu verdwenen)
gaan wij rechtsom het Groenland
op. Dit hele buurtje wordt in de
volksmond het Boerenbuurtje ge
noemd en bestaat enerzijds uit het
Groenland en aan de andere zijde
uit het Nieuwvaartje, gegraven in
1568. Het eerste huisje werd er ge
bouwd in 1602 en was waarschijn
lijk dat, waar Piet Slegt nu woont.

Dit prachtige grachtje heeft
sinds de ruilverkaveling van de
Zeevang veel van zijn charme ver
loren, want vroeger lag het vol met
koeboten, roeibootjes en snippen.
Er waren in mijn jeugd nog elf
boerderijen in vol bedrijf. Wij
woonden toen nog in het Jonker
laantje en 's morgens vroeg kon je
dan de boeren naar het land horen
roeien. Aan het geluid van de rie
men over de dollen was zelfs te ho
ren wie er roeide, 's Zomers de
hooitijd, 's winters de mesthopen
en ook de rekken voor de melk
bussen en emmers gaven alles een
bijzondere sfeer aan dit grachtje.

Eerst gaan wij nu langs de Gere
formeerde Kerk, ook wel het
klompenkerkje genoemd. Dan de
boerderij van Jan de Boer met de
kinderen Jet, Dien, Klaasje, Piet
(de schillenboer) en Jan (bon 9).

re
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ara foto van de gymnastiekvereniging van T.L. Jahn, vermoedelijk rond 1908.
leider, de hr Veneman. Op de achtergrond de winkel van Boele 

Wat bon 9 was? Wel, vroeger wer
den er N.V.B. -sigaretten verkocht
waarin bonnen zaten. Een comple
te serie bonnen leverde elf stuks,
dus een heel voetbalelftal op. Bon
9 was echter heel zeldzaam. Jan
had er tien en vroeg toen per ad
vertentie "Wie heeft bon 9 voor mij
te koop? Dan krijg je een paar
voetbalschoenen". En daar heeft
Jan dus zijn bijnaam 'Bon 9' aan te
danken...

In deze boerderij woonden later
Jan de Boer Nz. en daarna Chiel
Koning met Marij. Daarnaast Jan
Bant en zijn zuster Keetje met hun
boerderijtje. Het was een prachtig
gezicht Jan en Keetje naar het
land te zien roeien, met Keetje ja
ren achtereen met dezelfde ronde
zwarte hoed op haar hoofd. Dan
Kees Regter, die een bekend ker
misreiziger was. Zijn vader Gerard
had een hypodroom. Vervolgens

Dirk Verhagen en zijn vrouw Neel-
tje de Jong in hun kruidenierswin-
keltje. Prachtig als je daar een
boodschap ging doen, want eerst
werd de schaal gelijkgemaakt met
kiezelsteentjes en vervolgens het
artikel gewogen. Ook de ouder
wetse koffiemolen op de toonbank
was kraak-helder en de stoep was-
altijd ingezand. Hun kinderen wa
ren Wollie en Jan.

Daarna Stelling de Boer met z'n
slagerijtje, de overgrootvader van
de tegenwoordige Jan de Boer,
met hiernaast het piepkleine huis
je van Jan Munnik, die op de
touwfabriek werkte. Dan Chris
Slot met de 'elektrische' koekbak-
kerij en in het kleine huisje pal
hiernaast de stamvader van vele
Van Dijken, 'Aaf Regter'. Klaas
Wester en broer Piet met hun va
der en moeder hadden ook een
klein boerderijtje en tevens groen
tetuinen achter het huis en achter

'Wandeling door Edam'

Het smalle bruggetje gaf

toegang tot het Delenpad.

Een prachtige foto van het Boerenbuurtje. In het tweede huis links
woonde ome Wilem Kwantes.
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Het einde van de Kerkstraat. Rechts met spionnetjes het huisje van
mevrouw Heybloem. Links de kosterswoning en het gymlokaal.

het Oorgat, waar later de Coen de
Koninglaan is verrezen. Hiernaast
Jan Boelsma, de groenteboer die
op Warder en Overleek ventte. Jan
Slegt had hiernaast een stoffeerde-
rij. Zijn broer Piet had zich op tim
merwerk gespecialiseerd en Ge-
rard werd een bekend schilder in
Edam

In 1928 bouwde ik voor Jan
Slegt een radiotoestel, wat voor
die tijd een groot wonder was: zo
maar zonder draad naar muziek en
sprekers uit andere steden of lan
den luisteren! Zo was er ook een
wekelijkse kookcursus van Kers.
Toen het apparaat was geplaatst,
werd hun tuinman Kuiper ge
haald, die een luidspreker op de
z.g. centrale — een draad langs
Edamse huizen — had geplaatst.

Het begin van de Kerkstraat in

1908 bij het Burgemeesters/eest

rond burgemeester Cal koen
Rechts de bakkerij van Poot

en links het winkeltje van Dekker.

%

Enfin, Kuiper kwam en stond met
zijn boerenkieltje aan en pijp in de
mond naar het wekelijks terugke
rende kookpraatje van Kers te
luisteren en gaf als commentaar:
„Die van mij is veul beter, want
dat hew ik vorige week al
hoord!"...

Op de hoek van het Dwars Jon
kerlaantje de later verbrande
stolpboerderij van Thames Bui
ten, waar de later zo bekende to
neelclub T.O.P. werd opgericht.
Pal hiernaast een stal van Nic
Buhrs en tuinen van ouwe Buhrs
en de gebroeders Klok, die nu ook
geheel is volgebouwd. Aan het
eind nog Gerard van der Poorten
als stoelenmatter en mandenma
ker, dan Albert Aberkrom (die de
vesting maaide) in een huisje, dat
later het boerderijtje van Teun
Kelderman werd.

Het lange bruggetje, dat over de
vesting toegang gaf tot het delen
pad in de Zeevang en waar de boe
ren altijd het wel en wee stonden
te bepraten, mogen wij ook niet
vergeten. Linksom het bruggetje
over, achter het kerkhof komen
wij eerst langs de inmiddels ver
dwenen noodslachtplaats. Hier
stond vroeger een bosje met zeker
30 tot 40 iepenbomen, maar met
het vergroten van het kerkhof en
het stoken van de kachel in de oor
log '40-'45 is dit fraaie stukje Edam
ook verdwenen. In een klein huis
je naast het padje door het bosje
woonde Kees Vastwijk en vroeger
of later Schoegje. Daarnaast het
leuke buurtwinkeltje van Suze-
buur, waar je nog gemalen koffie
kon kopen in puntzakjes van 1 ons
en puntzakjes bleekpoeder voor 2
cent. Eieren waren er in diverse
grootten en prijzen.
N Dan de boerderij van Klaas de

Boer, thans bewoond door het ar
chitectenechtpaar Boschma-Aar-
noudse. Dit is een zogenaamde af
geknotte stolpboerderij. Op de
hoek van de Vijzelstraat Henkie

Dekker (Neuri) met z'n schelpen-
handel en op de andere hoek de
boerderij van Maarten en Willem
Brommersma. Na nog een paar
huizen het slagerijtje van Jan de
Boer Jbz., 'Jantje van ouwe Jaap'.
Wijnand de Jong woonde in het
huis met de fraaie puibalk en had
met ouwe Jan de Hart nog een tuin
naast de Ambachtsschool (later de
volkstuintjes). Cortje Hooyberg,
met zoons Arie, Douwe en Jan
kwamen daarna met hun — later
verbrande — boerderij. Deze
stolpboerderij werd door een rech
te stal met hooiberg vervangen.
Dan Arie Uitenthuis in een stolp
boerderij, waarin later zoon Rein-
dert en nu diens zoon Jan. Zo kan
je in een mensenleven heel wat
zien veranderen.

Cees Oort, "de matroos zonder
ingewanden", woonde op de hoek
van de Molensteeg. Hij werkte als
beschreven op de houtzaagmolen
van Teengs. Hierna bewoonde
Ome Willem Kwantes ("Sinbad de
Zeeman") dit huisje. Ome Willem
heeft jaren gevaren en deed aan de
wal veel sloopwerk. Hij hield zijn
lichaam goed onder de pekel. In
zijn jeugd was hij een heel goed
turner.

Gaan wij nu door de Molensteeg
naar de Grote Kerkstraat. In de
steeg zover ik weet een paar huis
jes, waarin Jansie van Taaie Toee,
Bond, Buikman en Jaap Kieft
woonden. Het huisje van Jaap
heette heel toepasselijk "Sans
Souci". Ook een prachtig buurt-
winkelje van vrouw Nierop. Haar
zoon was een zeer bekende con
ducteur op de N.H.Tram. Ook de
meubelmakerij van Tinus Lansen
was hier gevestigd, waar in de loop
der jaren heel wat Edammer meu
belmakers hebben gewerkt, zoals

Het kleine winkeltje van Suzebuur

aan het eind van het Nieuwvaartje.
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De eerste huizen op de hoek van het Mauritspad. In het hoekhuis woonde G. Waal,
daarnaast de familie Mastenbroek en in de drie onder een dak de mensen
zoals beschreven. Op de foto zien we mevrouw Meulenbroek met zoon Kees,
daarnaast Trijntje, Arie en Piet. Willem tiosKam de machinist van het
trammetje en zijn vrouw Tante Rietje tegen de deurstijl. De aames met
hoed zijn (nog) onbekend.

Gerrit Hulskemper, Cor Klippel,
Koos Reinierse, Piet Altman enzo
voorts. De bekende Leo Lagrand,
tramconducteur en raadslid woon
de hier ook in deze steeg.

In de Grote Kerkstraat beginnen
wij bij de Dam. Rechts krijgen wij
dan de bekende overhemden- en
boordenstrijkerij van Stientje
Steen. Wat was het daar soms heet
in dat kleine vertrekje met het ka
cheltje waar de bouten tegenop
stonden. Boorden en overhemden
werden er weer als nieuw gemaakt
en na gereedkomen in een mand
thuisbezorgd. In het huis daar
naast de fam. Stevens met Anton,
Martin en later Jan Schardam, de
bekende gymnast, die later een co-
mestibleszaak dreef op het Spui.

Op de hoek van de Batenburger
straat was de rijtuigenverhuurde-
rij en vrachtrijderij van Dirk Reg-
ter met zijn zoons Willem, Dirk en
Cor. Wat een gebeurtenis in Edam,
toen zij voor het eerst met een auto
gingen rijden. Ik kan mij nog her
inneren dat wij met de klas van de
heer Van Wijk van de Mulo, toen
de auto langs de dam reed, alle
maal het lokaal uitvlogen om te
kijken. Tegenover Dirk Regter de
pakhuizen van de firma Lemkes
en Tuin. Hier werd een beroemd
schapenwasmiddel gefabriceerd
en verkocht. Thans woonhuis van
mevr. Baron.

Op de andere hoeken van de Ba
tenburgerstraat het groentewin
keltje van Dekker, de vader van
Joh. Dekker de aannemer en ma
kelaar, en daartegenover de bak
kerij van Poot. Deze winkel stond
vol met opgezette vogels. Naast
Poot een manufacturenwinkeltje

van de fam. Ton en op de hoek van
het steegje van juffrouw Kat de be
kende diggelwinkel van Henkie
Lagrand. Later de kapsalon van
dochter Annie. Willem van der
Poorten, wiens woonhuis op het
Prins Mauritspad stond, had te
genover Lagrand een brandstof-
fenhandel. Zijn vrouw was bekend
om haar brei-ijver, die zij altijd lo
pende op het Mauritspad beoe
fende.

Naast de zandbak achter het
Fröbelschooltje was de koloniale
waren winkel van Piet Voorn, die
ook een brandstoffenhandel had.
De bekende kleermakerij van
Burghouts heeft hier in het huis
ernaast zijn begin gehad. Oude
Burghouts was in de vorige oorlog
hier als soldaat gekomen en "hier
blijven hangen", zoals dat ge
noemd werd. Dan Karsten. Op de
hoek van de Molensteeg het bak-
kerijtje van KI. Lammes. Aan de

andere kant de stalhouderij van
Regter, die na vernieuwd te zijn nu
bergplaats is van Leek.

In de volgende woning Piet van
den Berg, die een vrachtdienst had
op de Zaan. De hoogste snelheid
die Piet reed, was 40 km. per uur.
Hij was verschrikkelijk sterk en
heeft mij weieens verteld, dat hij
een vat stroop van 400 pond zo van
de wagen tilde. Vervolgens Dirk
Groen en zoon Jan met een druk-
kerijtje. In het winkeltje werden
voordrachten en mombakkessen
verkocht voor feesten en trouw
partijen, alsook ansichten enz. Jan
heeft ook gefotografeerd. In de
oorlog van '14-T8 is hij eens gear
resteerd op verdenking van spio
nage, omdat hij opnames maakte
bij fort Kwadijk. De fam. Makkin-
ga woonde hiernaast en was eige
naar van de graanmaalderij aan de
overkant.

Een bekende Edamse figuur
was ook Cobes Roskam. De fami
lie bewoonde het huis naast Mak-
kinga. Cobes met zijn hulp Jaap
van Dijk, zullen heel wat steentjes
in Edams straten gelegd hebben
als stratemaker. Toen de Speelto-
ren nog niet geëlektrificeerd was,
werd het uurwerk iedere dag door
Roskam opgewonden. Dan kwam
Hannes Medik met kachels en dig-
gels. Mooyen met de timmerwin-
kel volgt, later in gebruik door
Klaas Roskam. Bijtjes met groen
ten en de bekende schilder Mooy
en en de wed. Boes met dochter
Jans, bewoonden de volgende
huisjes tot aan de Vijzelstraat.

Aan de andere kant van de Vij
zelstraat woonde Kolenberg, de
postbode en grote tromslager van
het Edams Fanfare Korps, en later
W. Klok, de tuinman. Waar nu de
meubelmakerij van Harry Has is,
was oorspronkelijk de toonzaal
van Kuyt voor grafzerken en pal
hiernaast woonde Turk Bijtjes.
Deze figuur zoals er vroeger zoveel

Vroeger was het ringsteken op donderdag de beste dag van de kermis.
Voor het Heerenlo gement stonden de ringen. De route was Haligt,
Batumbur gerstraat, Kerkstraat en Kerksteeg.



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.

De oplossing van de foto van de
vorige keer was inderdaad de
voordeur van het huis van de we
duwe J. de Boer Wzn. Zijzelf heet
te Neeltje Bouk. Het huis staat op

de voorhaven. Mevrouw de Boer
woonde er naast de familie Dreux.
Mevrouw B.L. Vonk-Oostenbeek
uit Utrecht had die oplossing
goed. Niet zo moeilijk voor haar,

want het was het huis van haar
grootmoeder.
Voor mevrouw Vonk is de boeken
bon van 25 gulden, tesamen met
de felicitaties.

in Edam waren, hing altijd gemoe
delijk over de onderdeur met z'n
pijp in de mond en schipperspet
scheef op het hoofd. Hij was zoge
naamd los werkman, sjouwde veel
turf uit boten voor bakkers en hak
te ook takken voor Klaas en Piet
Laan, de bomenkappers van
Edam.

In wat oorspronkelijk de winkel
van Boele was, woonde Jan van
Essen met zoons Henk, Jan, Tol en
Flip. Van Essen was gasmeterop-
nemer en zoals alle Van Essens
zeer musicaal. Hij was dirigent van
'Zang en Vriendschap'. Zijn roep
bij het opnemen van 'Even de gas
meter', zal menig oud Edammer
nog in de oren klinken. Later had
zoon Tol hier ook een kruideniers
winkel. Vrouw Heybloem was de
bekende stovenzetster van de Gro
te Kerk en woonde voor de boer
derij van Gerrit Koning, het laatste
gebouw aan deze zijde.

Dan gaan we terug met eerst de
Noodkerk, die eerst catechisatie
gebouw was, met daarnaast de
kosterij van Jofriet, later Jb. Bak
ker en nu zoon Ruud. Daarnaast
ook weer zo'n interessant gebouw,
het "gymnastieklokaal". Het is
nauwelijks voor te stellen, dat de
beroemde vereniging F.L. Jahn
met een ledental van ongeveer 200
mensen in dit kleine zaaltje oefen
de, zonder wasgelegenheid of toi
let. Toch was het er altijd reuze ge
zellig en er hing een vaandel vol
medailles. Bekende leiders waren
Jan Bouwes, Veneman, Potgieser,
Prins e.a. Jammer dat van zo'n
oeroude Edamse vereniging de
naam veranderd werd. Voordat

het gymlokaal werd, was hier de
Franse School gevestigd.

Tussen het gymlokaal en de tuin
van het Herenlogement was een
doorgang naar het klooster. Deze
tuin lag op de plaats waar nu het
rijtje huizen van de woningbouw
vereniging staat. In de tuin wer
den vele feestelijkheden gehou
den, zoals het bekende concours
bij het 50-jarig bestaan van het Ko
ninklijk Edams Fanfarekorps. Aan
de andere kant van de Brasker-
steeg was het erf van V.d. Boog
aard, later eigendom van garage
Sanders, die hier in 1936 door Pie-
ter Slegt een tennisbaan liet aan
leggen op advies van Nic. Bouwes.
Nu is het de autostandplaats van
garage Rijswijk.

Dan enkele huizen waarin o.a.
oude Mooyen, Teun de Jong de
tramconducteur (later Piet Kluft),
de weduwe A. Hulskemper met
zoons Gerrit (een bekend meubel
maker en keeper van E.V.C.) en
Dirk, en de fam. Regter (bekende
kaasknechts) woonden. Dan de
kistenmakerij van Floor Molenaar
en voor het Prot. Weeshuis het
winkeltje van Hannes Roskam in
koloniale waren. Het Prot. Wees
huis is onderdeel van een stuk ge
schiedenis van Edam. Het hoofd
gebouw stamt uit de 16e eeuw. In
de 19e eeuw volgde een grote ver
bouwing en werd het hele achter
stuk uitgebreid en vernieuwd.
Ook kwam er toen een andere ge
vel in de Kerkstraat. Diverse wees
vaders en moeders heb ik nog ge
kend, zoals Vader Volger, de Jong
en P. Hooghiemstra.

Ongeveer twintig jaar geleden

werd het gebouw genaast door de
gemeente in verband met het in
werking treden van de Bijstands
wet. Regenten en regentessen wer
den door de gemeente benoemd.
De laatste jaren was hier de Socia
le dienst in gevestigd. In de gevel
van de Kerkstraat zit nog een
prachtige gevelsteen, die het Kolf-
balspel voorstelt.

Naast het Weeshuis de zo beken
de Otje de Ruiter. Een eerste klas
bakker, musicus en 's winters
kunstrijder. Zoons waren Jan,
Bertus en Ot. Jan werd eerste pis-
tonist bij de Koninklijke Militaire
Kapel. De graanmaalderij van
Makkinga alsook drie huizen on
der één dak, eertijds eigendom
van de doopsgezinde gemeen
schap. Ze werden respectievelijk
bewoond door Piet Ent van de
touwfabriek, Willem Roskam, ma
chinist van de stoomtram, en
Klaas Groot. Meulenbroek die op
het Purmerstoomgemaal werkte,
bewoonde met zijn vrouw, zoons
Piet, Arie, Kes en dochter Trijntje
het volgende huis.

Tot slot van deze kant op de
hoek van het Mauritspad de fami
lie de Waal. De heer de Waal, een
keurig heertje, dreef een klein
kaasbedrijfje, waarvan het pak-
huisje op het Mauritspad stond.
Hij verzond veel kaaspakketjes
per post naar diverse adressen in
eigen land en elders in de wereld.

GERRIT BIJ 'T VUUR

(wordt vervolgd)
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De baksteen, hij
In de eerste eeuwen van onze

jaartelling gebruikten de Romei
nen veel gebakken steen, waarvan
ze diverse vormen gebruikten voor
verschillende doeleinden. Holle
steen bijvoorbeeld voor isolatie of
voor vervoer van warme lucht
waarmee zij hun huizen en de
warmwaterbaden verwarmden.

Nederland is vanouds een klei-
land van betekenis. De oudste be
woners zullen de kunst van het
bakken van steen hebben afgezien
van de Romeinen, die hier vesting
werken maakten van baksteen
(Valkenburg bij Leiden, Eist,
Utrecht, enz.). Een nog vrij goed
bewaard bouwwerk uit die tijd is
ook het Valkhof bij Nijmegen.

Men schijnt echter op een gege
ven moment de steenbakkerskunst
weer verloren te hebben, want pas
in de 12e eeuw bloeide hij weer op
toen er kerken en kloosters, scho
len en stadsmuren werden ge
bouwd met dit materiaal. De steen
bakkerijen werden veelal gedreven
door broeders van sommige kloos
ters, maar ook wel door groot
grondbezitters.

Tot die tijd was tufsteen de
meest gebruikte steen. Dit was een
materiaal van vulkanische oor
sprong afkomstig uit de Eifel. Om
dat deze steen, gelet op de grote
vervoersafstand, vrij kostbaar was,
zocht men een methode om goed
kopere steen te krijgen. Zo raakte
in de 12e eeuw de baksteen weer
in zwang. Vooral monniken die be
trokken waren bij de bouw van
kloosters en kerken in Noord- en
West-Nederland speelden hierin
een rol van betekenis. Het lukte
hen om van klei steen te bakken op
een wijze zoals de Romeinen dat
hadden gedaan. De stenen werden
gebakken in het formaat dat tot
dan toe ook voor tufsteen gebrui
kelijk was geweest, namelijk
35x17x9 cm. Deze nieuwe bakste
nen heetten kloostermoppen.

De vorm en de afmetingen van
deze stenen waren anders dan van
de stenen die we nu gebruiken,
hoewel de verhouding van lengte,
breedte en dikte hetzelfde is geble
ven, namelijk 4:2:1. Ze werden uit
de hand gevormd en door de grote
afmeting niet goed doorbakken,
dus zacht.

Verplicht
Toch hebben ze de eeuwen

doorstaan. Toen de lijfeigenschap
verminderde en de poorterij ont-

isch bezien
stond, werd allengs wegens het
grote brandgevaar, het bouwen
van houten huizen verboden en
het gebruik van baksteen verplicht
gesteld. De baksteen werd toen
door de grote vraag duur en zo
doende soms als geld gebruikt.
Men kon dan bijvoorbeeld voor het
betalen van boetes een aantal ste
nen leveren. De schuldige leverde
uiteraard liever kleine stenen en zo
werd onder andere het formaat
hoe langer hoe kleiner. Dikwijls
werd daarom aan het stadhuis een
steen aan een ketting opgehangen
om de burgerij te laten zien van
welk formaat de stenen moesten
zijn. Voor de doorbakkenheid van
de steen was het wel beter dat het
formaat kleiner werd.

De bakermat van de steenindus
trie lag in de omgeving van
Utrecht, Woerden, Leiden en langs
de Oude Rijn.

Het formaat dat men daar ge
bruikte was het Utrechtse of Vecht-
formaat, ook wel mop genoemd,
en het Rijnformaat of de zoge
naamde drieling. Langs de grote ri
vieren ontwikkelde zich ook steen
industrie. Daar werden echter weer
andere formaten gebruikt, bijvoor
beeld het Waalformaat en het IJs-
selformaat, de allerkleinste.

Uiteraard werd overal waar men
enigszins geschikte klei aantrof
steen gebakken, dus ook in Gro
ningen, Friesland, Limburg, Bra
bant, Zeeland en enkele andere
streken.

Toen echter in het midden van
de vorige eeuw de steden flink
gingen uitbreiden, was er veel
vraag naar baksteen. Transport
was toen mogelijk geworden
door de grote uitbreidingen van
de waterwegen en later ook per
spoor. Concurrentie was derhal
ve onvermijdelijk. Verbetering
in de vervaardiging van bak
steen was het gevolg van de con
currentie. Door de stoommachi
ne geschiedde het vormen, tot
dusverre steeds met de hand ge
daan, machinaal. Door verbete
ring in de ovens geschiedde het
bakken zuiniger en doelmatiger.
Het proces, dat tot nu toe inter
mitterend geweest was, kon
door een nieuw soort oven een
continuproces worden.

Toen in de jaren '20 van deze
eeuw door de uitvinding van de
benzinemotor het wegverkeer
reusachtige afmetingen aannam,
moesten de verkeerswegen aan
gepast worden aan het nieuwe
verkeer. Hierdoor ontstond een
geweldige vraag naar straatklin

kers. Voor het huidige verkeer
was de steen echter te klein. Zo
ontstond de U/2 dikke steen en
tenslotte de klinkerkei, die 2
keer zo dik is als de normale
straatklinkers.

Oude baksteen in Edam
Wanneer we door Edam wande

len, komen we gelukkig nog heel
wat oude handgevormde stenen
tegen, bijvoorbeeld het roodbak-
kende Waalformaat van de Grote
Kerk, waarvan men zegt dat het ter
plaatse is gebakken, evenals de
geelbakkende zachte steen van het
museum. Op de Kaasmarkt vinden
we de hardgebakken gele drieling
steen terug in de nu nog aanwezi
ge kaasvakken en uiteraard de
Friese geeltjes of de gele IJssel-
steentjes in de diverse stoepen,
welke Edam nog rijk is. Soms ko
men we ook hardgebakken paarse
handvormstenen tegen. Deze kleur
is ontstaan, omdat de stenen zijn
verhit tot aan het smeltpunt, waar
door een keihard produkt ontstaat.
Kloostermoppen vinden we in
Edam niet meer.

Gelukkig is de rage bij de inwo
ners van Edam allang voorbij om
bij stoepen en bij achtererven de
stenen te vervangen door tegels of
zelfs door beton. Helaas moeten
we constateren dat onze gemeente
deze ontwikkeling niet deelt en
steeds meer overgaat tot het ge
bruik van de gele betonklinker, zo
als nog het afgelopen jaar in de
Spuistraat is gebeurd. Jammer
want een goede keuze van steen is
zeker zo bepalend voor het Edam
se stadsbeeld en daar moeten we
met z'n allen een steentje aan bij
dragen.

J.D. HOOIJBERG
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Paleografie maakt oudste
geschiedenis van Edam
tot boeiend leesvoer

Wel eens bij het afstomen van het behang of het opruimen van een
zolder op een oude krant of pagina gestoten? Vast en zeker een leuk
uurtje lezen aan besteed dus. Wie zich ooit eens verdiept heeft in de
geschiedenis van zijn of haar voorouders, weet hoe boeiend het
doorbladeren van de archieven is, ondanks dat stoffige imago dat er
nu eenmaal over lijkt te hangen. Die boeken van de burgerlijke
stand en het bevolkingsregister kunnen een wereld aan onverwach
te gebeurtenissen en feiten oproepen. Wie echter nog verder terug
wil in de geschiedenis, die zal stuiten op een lees- en taalbarrière.
Zolang het om boeken uit de 19de en 18de eeuw gaat, kan zelfs een
leek die boeken nog goed lezen. Maar terug in de 16e en 17e eeuw is
het schrift en zeker ook de taal toch veel onbegrijpelijker.

Paleografie is de naam van de
studie om die oude handschriften
en de taal te kunnen lezen en be
grijpen. In Purmerend, in het
streekarchief geeft Oscar Henar
een cursus in paleografie voor

Ter leering ende vermaeck enkele
van de getuigenissen uit het boek,
vertaald in een eigentijds kranten
bericht:

Dodelijke steekpartij
Zondagavond 7 juli 1630 is bij een
steekpartij tussen twee knapen op
vrijersvoeten de Edammer Heyn
Pietersz Seelt om het leven geko
men. Seelt had op de vesting bij de
Grote Kerk ruzie gekregen met
Jan van Hoesem. Beiden hadden
een mes in de hand. Volgens de ge
tuigenis van Van Hoesem en twee
meisjes die ter plaatse waren, had
Seelt eerst uitgehaald naar Van
Hoesem en hem daarbij in het ge
zicht gestoken. Van Hoesem raak
te met zijn mes Seelt in de borst en
de buik. Die laatste steek, waarbij
het mes tot in de darmen kwam,
werd Seelt fataal. Hij is later in de
nacht aan die verwonding overle
den.

Baby verbrand
Op 19 januari 1651 is in Edam de
zes weken oude baby Frederick
Abrahamsz. om het leven geko
men in zijn wieg, waarvan het hooi
in brand was geraakt. De ouders
van de baby, Abraham Frede-
ricksz. en Maritje Huyberts, had
den de baby 's avonds rond zeven
uur in de wieg gelegd en rond half
negen waren ze even de deur uit
gegaan. Toen zij tegen negen uur
weer terugkwamen vonden zij het
hooi smeulend en het kind ver
brand aan voetjes en gezicht.

geinteresseerden.Zo kon het ge
beuren dat een groep cursisten
van de lichting 1984/1985 om zich
te oefenen in die oude handschrif
ten een studie maakten van een
oud archiefboek, Edam Ora 3811.

Op de avond van zaterdag 8 april
1673 is de Amsterdamse hoofdin
geland Leenart Ranst bij een onge
val in de Purmer onder merkwaar
dige omstandigheden verdronken.

De heer Leenart was als raad en
regerend schepen van Amsterdam
in zijn functie als hoofdingeland
van De Purmer aanwezig bij een
vergadering van de dijkgraaf en
hoofdingelanden in het Edamse
Princenhof. Rond drie uur op die
bewuste zaterdagmiddag was de
koetsier van de heer Ranst , Jan
Jansz. Hofdijkck, met zijn rijtuig
naar het Heerenlogement geko
men om zijn heer op te halen. Maar
deze liet weten dat de koetsier bui
ten de stadsmuren diende te wach
ten tot hij naar Amsterdam terug
wilde.

Tegen half zeven' s avonds kwam
er iemand de koetsier bij de stads
poort waarschuwen dat zijn heer
hem bij het Heerenlogement ver
wachtte. De koetsier reed met zijn
rijtuig de stad weer in, maar op dat
moment besloot de hopofdinge-
lant om toch nog wat langer van de
geneugtes des levens in het Hee
renlogement te genieten. Tot half
negen moest de koetsier uiteinde
lijk wachten voordat zijn heer, on
danks herhaalde aanmaningen,
bereid was in te stappen.

Buiten de Purmerpoort, even
voorbij de Purmerbrug gelastte de

De groep besloot het boek in zijn
geheel te vertalen en zo ontstond
het Informatie-boeck der Steede
van Edam 1540-1708. Een boek,
waarin aan de hand van getuigen
verklaringen een lange reeks ge
vallen van moord en doodslag,
verdrinkingen, ongevallen en
plunderingen in Edam en omge
ving beschreven worden. Een gi
gantische klus is het geweest voor
Jan H. van Drongelen, Jaap S. Mo
lenaar, John Bok en Mia Bok-Dit-
voorst, Ernst Rijswijk, Thijs Jost-
meijer, Dick Brinkkemper en Wim
Koning. Maar het resultaat mocht
er zijn.

In het boek worden liefst 45
moorden in Edam beschreven.
Trouwens, ook in Warder en op
het Oorgat werd wel het een en an
der uitgevochten, want het boek
verhaalt ook van twaalf moorden
die daar plaats hadden. Verdrin-
kingsgevallen waren er ook volop.
45 in Edam, 10 aan het Oorgat, 13
in Middelie, 12 in Kwadijk en
evenzoveel in de Purmer.

heer plots om te stoppen. Zijn
hoed was afgewaaid. De koetsier
wilde de paarden vastbinden aan
een boom, maar de hoofdingeland
wilde zelf de teugels wel vasthou
den om de paarden stil te laten
staan. Toen de koetsier daarop in
het donker de weg terug liep op
zoek naar de hoed en terugkwam
omdat hij in het donker het hoofd
deksel niet had kunnen vinden,
bleek het rijtuig met de paarden te
water te zijn geraakt. De hoofdin
geland lag onder het rijtuig in de
sloot. Zijn hoofd onder water.
Jammerlijk verdronken.

Manmoedig had de koetsier nog
gepoogd zijn heer onder het rijtuig
uit te halen, maar daarvoor was
het rijtuig te zwaar. Op zijn hulp
geroep kwamen enkele wachters
van de Westerpoort en wat burgers
aangesneld. Gezamenlijk bevrijd
den zij de overleden hoofdinge
land en met een bootje werd het
stoffelijk overschot binnen de
stadsmuren gevaren.

Zoekend naar de ware toedracht
ging in eerste instantie de beschul
digende vinger uit naar de koet
sier, die ervan werd verdacht on
bekwaam, dan wel dronken op de
bok te hebben gezeten. Maar een
uitgebreid getuigenverhoor wees
uit dat de man onschuldig was en
zeker geen dronken indruk
maakte.

Raadselachtige dood van
Amsterdamse hoofdingeland
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