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RestauratieplanBaanstraat2 niet van de baan
Edam werd zaterdagmorgen 4
juli j.1. opgeschrikt door een felle
uitslaande brand in het monumen
tale woonhuis Baanstraat 2. In de
volksmond wel het 'Witte Huis' ge
noemd, terwijl anderen het hard
nekkig het 'doktershuis' zijn blij
ven noemen, nadat huisarts G.
Reurink er in de jaren '70 tijdelijk
onderdak had.
De schrik kwam dubbel hard
aan, omdat Baanstraat 2 een be
schermd monument is, dat al jaren

op subsidie voor een ingrijpende
restauratie wacht. In 1985werd er
al een aanvraag voor de zogeheten
Tijdelijke Bijdrage Regeling inge
diend, maar die werd afgewezen.
Inmiddels ligt er een nieuwe aan
vraag voor een bijdrage uit de op 1
januari 1986 in werking getreden
Rijkssubsidie-regeling Restaura
tie Monumenten (R.R.M.). Door
het vreselijk traag werken van de
Rijksdienst voor de Monumenten
zorg is er nog steeds geen besluit

genomen over die aanvraag.
Hoewel de recente brand letter
lijk roet in dat restauratie-eten
lijkt te strooien, is daar vooralsnog
geen sprake van. De huidige eige
naar van Baanstraat 2 (vroeger ei
gendom van Morelisse), Pj. Oos
terbroek, is van plan de restauratie
door te zetten. De financiële haken
en ogen zijn er echter niet minder
op geworden: de eigenaar is nog in
de slag met zijn verzekeringsmaatVervolg op pagina 2
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Geslaagdvoorbeeldrestauratie
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Een voorbeeld van een geslaagde restauratie is het pand Jan Nieuwenhuizenplein 2.
De houten topgevel, die voor de stenen gevel in de plaats gekomen is, is een reconstruc
tie van de situatie rond 1920. Zie ook de Wandeling door Edam van Gerrit bij 't Vuur.
Baanstraat

(vervolg

voorpagina)

schappij over de uit te keren scha
devergoeding. Hij hoopt dat dat
bedrag, aan te vullen met de Rijks
bijdrage, voldoende zal zijn om de
restauratie te financieren.
De vereniging Oud Edam volgt
de ontwikkelingen
rond Baan
straat 2 met meer dan gewone aan
dacht, want de vereniging heeft in
het verleden al eens stevig slag
moeten leveren om het 17e eeuwse
pand voor ondergang te behoeden.
In het begin van de jaren '70 stelde
de gemeente een verkeersplan op,
dat onder meer voorzag in een for
se verbreding van de Baanstraat.
Na sloop van Baanstraat 2 zou de
straat direct kunnen aansluiten op
de William Pontstraat, waardoor
een goede ontsluitingsweg voor
met name het vrachtverkeer zou
ontstaan.
Niet alleen de daarvoor vereiste
verdubbeling van de dam over de
Schuttersgracht
was aanleiding
voor Oud Edam om in het geweer
te komen (met succes, want de ge
meente verloor haar beroep bij de
Raad van State!). De werkgroep
Ruimtelijke Ordening stelde een
lijvig en fraai geïllustreerd rapport
samen om te protesteren tegen het
onzalige plan: de Baanstraat ken
merkt zich stedebouwkundig door
het nauwe en 'stenige' profiel, dat
wordt geaccentueerd door de twee
erkers aan het begin van de straat,
die als het ware een toegangspoort
tot de stad vormen.
2

„Dit profiel moet gehandhaafd
en waar mogelijk versterkt wor
den. Oók, als het architectonisch
monument op nummer 2 onver
hoopt door een calamiteit verloren
mocht gaan", schreef de werk
groep met griezelig vooruitziende
blik. Omdat die dreigende voor
spelling bijna is uitgekomen (de
calamiteit is gelukkig redelijk be
perkt gebleven), zijn de zorgen
over de toekomst van Baanstraat 2
nog even actueel als in het begin
van de jaren '70.

BIJ DIT
NUMMER
De uitgave van het Periodiek
die nu voor u ligt staat voor een
deel in het teken van de jaarver
gadering. Zo blikt voorzitter
Joh. van Overbeek terug op de
aktiviteiten van de vereniging
in het afgelopen jaar en is er een
bijdrage van de werkgroep
Handhaving
Stadsbeeld,
die
een blik achter de schermen
gunt van het werk dat verzet
moet worden om allerlei be
langrijke
details toch voor
Edam te behouden. Ing. P.S.
Teeling schreef als oud Land
meter bij het kadaster in Alk
maar een leerzame handleiding
om bijvoorbeeld in het Streek
archief Waterland op zoek te
kunnen gaan naar de adressen
van voorouders die in Edam
woonden. Ing. Teeling heeft ou
de wijkindelingen en huisnum
mers overgezet op een heden
daagse plattegrond.
Een verhaal over trotseerloodjes, de jongste aanwinst
van het Edams Museum. De
collectie is geschonken door
Gerrit bij 't Vuur. Zijn familie
zit al drie generaties lang in het
loodgietersvak. Zo zijn in de
collectie de trotseerloodjes te
zien van alle loodgieters die van
1602 tot 1948 aan de Grote Kerk
gewerkt hebben.
De wandeling van Gerrit Bij t
Vuur ontbreekt uiteraard niet,
net zo min als de prijsvraag
Herken 't Plekje. Veel aandacht
voor aktuele zaken in Edam.
Ook dit nummer kwam weer
tot stand met medewerking van
de Nieuwe
Noordhollandse
Courant en werd gedrukt bij
Keizer & Van Straten.

Jaarverslagvan de
Vereniging Oud Edam
In het jaarverslag
1986 (het 43e van onze vereniging)
is Oud
Edam weer betrokken geweest bij een groot aantal activiteiten,
zowel binnen de vereniging zelf als in de richting van het gemeen
tebestuur en de bevolking.
De doelstelling
van onze vereniging
vraagt ook voortdurend
aandacht en actie van alle betrokkenen
om de gewenste resultaten waar te maken.
Naast een globale beschrijving
van de door bestuur en werkgroe
pen uitgevoerde activiteiten, is
nog een aantal belangwekkende
gebeurtenissen te vermelden.
Het gemeentebestuur
heeft in
het kader van de nieuwe wet op de
Stads- en Dorpsvernieuwing een
meerjarenprogramma
opgesteld
voor de periode 1986-1990. In dit
programma
wordt aangegeven
welke projecten in die periode mo
gelijk gerealiseerd kunnen wor
den. Het vaststellen van zo'n pro
gramma is noodzakelijk, want op
basis hiervan kunnen stelselmatig
aanspraken worden gedaan op gel
den uit het provinciale fonds voor
stads- en dorpsvernieuwing.
Het
gemeentebestuur
denkt jaarlijks
ƒ 2 miljoen nodig te hebben, maar
de realiteit is, dat er maar maxi
maal ƒ 720.000 wordt verkregen uit
het provinciale fonds. Het con
cept-programma
is aan ons be
stuur ter beoordeling voorgelegd
en later door de gemeenteraad
vastgesteld.
Na de vaststelling

van het be

stemmingsplan
'Stadsgezicht
Edam' is de vereniging in beroep
gegaan bij de Raad van State ten
aanzien van de volgende punten.
In plaats van een onbeperkte vrij
stellingsmogelijkheid voor het op
richten van zendmasten
voor
zendamateurs tot 15 meter hoogte,
bepleit de vereniging een maxima
le hoogte van 8 meter. Het bezwaar
richt zich tevens tegen de ruime
vrijstellingsmogelijkheden
ten
aanzien van openbare nutsvoorzie
ningen en tegen de mogeüjke aan
tasting van het cultuur-historisch
karakter van de Baandervesting
door bebouwing van het bedrijfserf ter plaatse van de voormalige
Fris-vestiging. Wij hebben voorge
steld een strook van 5 meter bui
ten de verharding van het vesting
pad niet voor bebouwing in aan
merking te laten komen.
Een bijzonder hoogtepunt in
1986 was de bijeenkomst op 22 de
cember in het stadhuis, waar bur
gemeester W.S. Westerdorp het
1000-ste lid binnen onze gelederen
haalde. Een geweldige mijlpaal en

haar doelstellingen intens leven
onder de Edamse bevolking en bij
velen daarbuiten, onder wie exEdammers die gewoon verüefd
zijn op Edam. Het 1000-ste lid
werd een jonge (oud-)Edammer,
woonachtig in Utrecht met een
echte Edammer naam: Jan van
Zanen.
Op de jaarlijkse algemene leden
vergadering werd afscheid geno
men van twee bestuursleden.
Voorzitter Bert Creemers, die bij
na tien jaar lang met een enorme
inzet en élan de vereniging, samen
met het overige bestuur en de
werkgroepen, heeft doen uitgroei
en naar de huidige omvang, die
landelijk gezien als opmerkelijk
wordt beschouwd in relatie tot het
inwonertal van onze stad. Tijdens
een druk bezochte vergadering
werd dan ook terecht aan Creem
ers het gele steentje uitgereikt.
Ook hebben wij op deze verga
dering afscheid genomen van pen
ningmeester Cees Plas — een be
scheiden, maar zeer nauwgezet
. man, die het financiële Oud Edamschip gedurende een groot aantal
jaren op de juiste koers heeft we
ten te houden. Hij het een financi
eel gezonde vereniging achter.
In vogelvlucht
verslagjaar:

verder door het

- Ons bestuur had contacten met
Provinciale Waterstaat over het ie
penbestand langs de S-ll.
- Het bestuur was vertegenwoor
digd op de Nationale Monumen
ten Studiedag in Zutphen.
- Er werd een bezoek gebracht aan
het bestuur van Uitwaterende
Sluizen, gekoppeld aan een rond
leiding door de gebouwen, dit al
les mede ter versterking van de
wederzijdse contacten.
- Oud Edam was betrokken bij de
organisatie van de herdenking
stentoonstelling in de Grote Kerk
over de watersnood van 1916, die
door dijkgraaf IJff van de Uitwate-

Contributie1987
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Het pand Baanstraat 2. In de as, maar plannen voor herbouw zijn zo goed als rond.
Daarmee blijft een belangrijk beeldbepalend pand voor Edam behouden.

Achter een schutting op De Bult, dit klandestien gebouwde huisje dat niet aan de
rooilijn staat. Reden waarom een bouwvergunning geweigerd is.

Om het jaar 1988 met een
"schone lei" te kunnen be
ginnen, ziet de penning
meester van de vereniging
Oud Edam graag dat de nog
niet betaalde contributies
over 1987 vóór december a.s.
worden overgeboekt op po
strekening nr. 1356818 ten
name van de penningmees
ter van de Vereniging Oud
Edam.
Bij voorbaat dank voor de
medewerking.
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het bewijs, dat onze vereniging en
rende Sluizen werd geopend.
- Ons verenigingshuis, gelegateerd
door mevrouw Betty v.d. Grift,
was aan een grote onderhouds
beurt toe en staat er thans weer
keurig bij.
- De jaarlijkse excursie gaf weer
het vertrouwde beeld van twee
volgeboekte bussen, die richting
Friesland gingen, met een ont
vangst op een kasteeltje door een
echte jonkheer en daarna de Aid
Faersroute door Z.W. Friesland
met als hoogtepunt een ontmoe
ting met de schilder Jopie Huis
man in Workum.
- Op 13 september nam onze ver
eniging deel aan de met succes ge
organiseerde hobbymarkt in de
Grote Kerk.

- Met de stichting tot instandhou
ding van joodse begraafplaatsen
werd gecorrespondeerd
over de
onderhoudstoestand
en de inrich
ting van de joodse begraafplaats.
Verder was er voortdurend over
leg, zowel schriftelijk als monde
ling, met het gemeentebestuur,
onze belangrijke partner in de ver
wezenlijking van de doelstellingen
van de vereniging. Voor een histo
rische vereniging als Oud Edam
ligt er in de komende jaren dan
ook nog een belangrijke taak, na
melijk het goed tegenspel bieden
c.q. een goede samenwerking in
stand houden met het gemeente
bestuur, zodat prioriteiten juist
worden gesteld en subsidiemoge
lijkheden worden uitgebuit. Zodat

er optimaal kan worden gerestau
reerd met de voor alle betrokke
nen zo belangrijke doelstelling,
namelijk het bewaren van ons cul
turele erfgoed voor volgende gene
raties.
Ik dank alle bestuursleden en
leden van de werkgroepen alsook
de 'gouden ploeg' voor hun inzet,
die zij in het verslagjaar hebben
gegeven aan onze vereniging.
Joh. van Overbeek,
voorzitter.
—
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ADRESSENLIJST BESTUUR
EN LEDENWERKGROEPEN
Bestuur Oud Edam:
Joop van Overbeek, voorzitter
Sjaan Swalve, secretaris
Evert Uitentuis, penningmeester
Jan Besseling, best.lid
Corrie Boschma, best.lid
Henriette v.d. Harst, best.lid
JanHooijberg, best.lid
Cor Schaatsbergen, best.lid

Voorhaven 172
Voorhaven 106
Pieter Taemszstr. 30
d'Ye 43
Nieuwvaartje 15
Lutmastraat 252, A'dam
Bult 22
Paulus Pieterstraat 13

(tel.71536)
(71174)
(69097)
(68770)
(71491)
(020-768642)
(71402)
(66784)

WERKGROEP
HANDHAVING STADSBEELD:
Lau Groot
Jan Hooijberg
Harry Oudendijk
Ada van Poelgeest
Jac Roskam
Koos Roskam

66
22
2
29
11
31

(71914)
(71402)
(72278)
(71371)
(71195)
(72979)

Groot Westerbuiten 15
Jan Hoeckstraat 26
Grote Kerkstraat 14
Grote Kerkstraat 30/32
Paulus Pieterstraat 13

(71500)
(72101)
(71713)
(66784)

Nieuwvaartje 15
Nieuwe Haven 30
Grote Molensteeg 2
Grote Kerkstraat 10
Westervesting 23
Achterhaven 90B
Jonkerstraat 11
Voorhaven 106
Jan Hoeckstraat 10
Kleine Kerkstraat 18

(71491)
(72202)
(72817)
(71518)
(71541)
(71774)
(71438)
(71774)
(62434)
(71707)

Voorhaven
Bult
Gravenstraat
Lingerzijde
Spuistraat
Westervesting

WERKGROEP
RUIMTELIJKEORDENING:
Dik Bak
Klaas Kikke
Flip van der Leeuw
Joop Rutsen
Cor Schaatsbergen

REDAKTIE
PERIODIEK
Corrie Boschma
Rob Josselet
Huub Klompenhouwer
Guus van Lummel
Dirk Regter
Geesje Rijswijk
Arie Schaeffer
Sjaan Swalve
Peter Taal
Gerrit bij 't Vuur
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Edamse kalender
Jaren geleden is er een verjaardags
kalender uitgegeven met afbeeldingen
van oude ansichtkaarten van Edam.
Die uitgave werd een groot succes en in
de meeste Edamse huizen hangt een
langzamerhand vermoedelijk bedui
meld exemplaar van de kalender. De
jubilerende Edamse toneelvereniging
D'Ye heeft het initiatief genomen een
nieuwe kalender samen te stellen met
minder bekende, oude ansichtkaartop
namen.
Het is een schitterende uitgave ge
worden, die in geen enkel Edams huis
mag ontbreken. Prijs voor donateurs
van D'Ye is f 10, voor niet-donateurs
f 15. Door aankoop van de kalender
steunt u tevens de toneelvereniging, die
andere inkomsten moet zoeken om de
bezuinigingen op subsidies voor het so
ciaal-cultureel werk op te vangen.
De kalender is te koop bij Burghouts,
Kleine Kerkstraat 8 en schriftelijk te
bestellen bij de Vereniging Oud Edam,
Graaf Willemstraat 8, 1135 WP Edam
met overmaking van f 10 of f 15 (plus
f 1,75 verzendkosten) op postrekening
nr. 1356818 t.n.v. de penningmeester
van Oud Edam.

Jaarverslagwerkgroep
HandhavingStadsbeeld
Reeds gedurende
een lange
reeks van jaren probeert de werk
groep de gemeente te stimuleren
antieke lantaarnpalen te plaatsen
als vervanging van de traditionele
bruine paal met witte plastic kap,
of — wat nog erger is — de aluminiumpaal met neonbuis, zoals on
langs nog is geplaatst aan de Voor
haven tegenover het administra
tiekantoor van De Boer. In de ou
de kom van Edam komen nog
ruim 100 lantaarnpalen voor ver
vanging in aanmerking. Omdat wij
best begrijpen dat het vervangen
van al deze palen tegelijk geen
haalbare kaart is, hebben wij een
prioriteitenlijst aangelegd, waarop
in principe 18 antieke palen zijn
geplaatst. Deze lijst is in juni tij
dens een gesprek met een deputa
tie van het college van B en W
overhandigd. In een later gesprek
deelde de wethouder mee, dat uit
eindelijk iedere paal vervangen zal
worden door een antieke, hoewel
deze moeilijk zijn te krijgen.
In mei heeft de werkgroep de ge
meente een eik aangeboden ter op
luistering van de Kloostertuin. Wij
willen proberen elk jaar een waar
devolle boom voor een markant
punt aan de gemeente cadeau te
doen.
Na jarenlang te hebben gewezen
op de slechte onderhoudssituatie
van de bruggen, lijkt de gemeente
zich nu toch bewust te worden hoe
belabberd de toestand van het
bruggenbestand in Edam is. Wij
hebben gezien, hoe het bruggetje
aan het Volendammerpad is opge
knapt, onderhoud is gepleegd aan
het hekwerk van de Kwakelbrug.
Tevens hebben wij vernomen, dat
de renovatie van de Pompsluisbrug voor de deur staat. Boven
dien is bij diverse bruggen het
straatwerk hersteld na overleg met
Gemeentewerken.
Er is een fototentoonstelling ge
maakt over de toestand van vroe
ger en nu, welke een maand in de
bibliotheek heeft gehangen. Op de
Monumentendag heeft deze expo
sitie nogmaals dienst gedaan in de
Grote Kerk.
Er is verder hard gewerkt aan
het samenstellen van een stoepenboek met een fotoreportage en een
omschrijving van de gebruikte
materialen. Wanneer dit boek ge
reed is, zal een exemplaar aan de
gemeente worden overhandigd.
Ook is onderzoek ingesteld naar

het prijsverschil tussen betonklinkers en (gele) gebakken steentjes.
Het resultaat is meegedeeld aan
B en W, met het uitdrukkelijke
verzoek toch vooral bij herbestra
tingen gebakken materiaal te ge
bruiken. Inmiddels hebben wij
vernomen dat de directeur Ge
meentewerken de voorkeur geeft
aan de betonklinkers, omdat be-

tonklinkers
stukken goedkoper
zijn. Wij delen die mening niet en
zullen blijven proberen om toch
vooral gebakken materiaal te ge
bruiken.
Aan B en W is verzocht de glas
bak, die de Dam zo ontsiert, te ver
plaatsen. De bak is inmiddels ver
huisd naar het parkeerterrein aan
de Baanstraat. Met Waterschap de
Waterlanden is contact opgeno
men over te nemen maatregelen
inzake de slechte toestand, waarin
de 'Purmerklucht'
zich bevindt.
Diverse iepen ontbreken en in an
dere zit veel dood hout, waarin de
iepespintkever zijn eitjes legt met

De nieuwe lanaampalen aan de Voorhaven. Weinig gevoelvoor het karakteristieke
schoonvan Edam.
5

Foto: Frits J. Rotgans

alle gevolgen van dien.
Uit deze opsomming blijkt, dat
de werkgroep ook het afgelopen
jaar actief is geweest en een aantal
succesjes heeft weten te boeken.
We blijven ons dan ook in het
nieuwe verenigingsjaar
volledig
inzetten
om te proberen
de
schoonheid van Edam te bewaren
en zo mogelijk te verbeteren. Niet
alleen voor nu, maar ook voor de
toekomst.

Namens de Werkgroep
ving Stadsbeeld,
Jan Hooijberg.

Handha

De karakteristieke schuren aan de f urmerringvaart.

ü

Karakteristiek
Polderhuis

Achteraan het Klein Westerbui
ten, aan de Purmerringdijk, staan
een paar gebouwen die door hun
ligging wat buiten de directe aan
dacht vallen. We doelen op het
Polderhuis van het voormalige
Waterschap De Purmer en twee
houten opslagloodsen. Het Polder
huis, dat goed te zien is vanaf de
zogenaamde Purmerkluft, is een
fraai 18e eeuws monument. De
loodsen dateren van omstreeks
1830 en werden gebruikt als op
slag voor hout en voor reparatie
van onderdelen van de vele mo
lens, die vroeger aan de Purmerringvaart stonden.

Een karakteristieke bebouwing,
die herinneringen oproept aan de
tijd waarin tal van werven met hun
loodsen aan het water de bedrij
vigheid in en rondom de stad be
paalden. De huidige eigenaar, het
Waterschap De Waterlanden, zou
het complex van de hand willen
doen. Het is van belang dat dit bij
zondere buurtje behouden blijft.
Er zou een goede bestemming
voor de loodsen gevonden moeten
worden, zodat het karakteristieke
aanzicht hiervan in stand kan wor
den gehouden.
6

Edamse genealogen en de
19e eeuwse huisnummering
Menig lid van de vereniging Oud
Edam, die zich in het oud-archief
van de stad op het Streekarchief in
Purmerend heeft beziggehouden
met nasporingen naar zijn of haar
voorgeslacht, zal in de registers
van de Burgerlijke Stand van vóór
ongeveer 1870 met een grote moei
lijkheid hebben gezeten. In de ak
ten van geboorte, huwelijk en
overlijden vindt die genealoog
(stamboomonderzoeker)
niet al
leen de namen van vader en moe
der, maar ook het nummer van de
geboortewoning
in Edam. Dat
huisnummer
klopt echter nooit
met de huidige nummering en tot
voor kort was er van Edam geen
kaart, waarop men kon zien waar
precies het huis in kwestie gelegen
was.

Degenen die proberen er achter te komen waar in Edam groot
ouders of nog oudere voorzaten uit de 19e eeuw hebben gewoond,
staan langzamerhand steeds meer nieuwe hulpmiddelen ten
dienste. In het Streekarchief Waterland in Purmerend kunnen de
bevolkingsregisters, die per wijk en vervolgens per straat zijn in
gedeeld, geraadpleegd worden. Deze zijn nu bovendien op naam
geklapperd, waarmee de eerste hindernis in het onderzoek is geno
men. Er bestond echter geen kaart waarop de oude wijkindeling
en huisnummering in relatie tot de huidige situatie was vastge
legd.
Ing. P.S. Teeling, oud-landmeter bij het kadaster in Alkmaar,
heeft een zeer omvangrijk werk verricht door deze indeling over
te zetten op een hedendaagse plattegrond. In onderstaand artikel
beschrijft hij de totstandkoming van deze 19e eeuwse stadsindeling.
Dat tegenwoordig iedere wo
ning, en in het algemeen ieder ge
bouw in Nederland en daarbuiten,
voorzien is van een duidelijk zicht

baar nummer, komt door een oekase uit 1805 van koning Lodewijk
Napoleon en diens broer. Wanneer
in dat jaar Lodewijk Napoleon
7

door zijn broer op de troon is gezet
en koning van Holland is gewor
den, zit zijn land met een geheel le
ge staatskas. Het was zaak de kas
zo snel mogelijk weer gevuld te
krijgen en één van de beste manie
ren was het instellen van een nieu
we grond- en gebouwenbelasting.
Ieder object dat huur- of pacht
waarde opbracht, zou naar waarde
ponds-pondsgewijze worden aan
geslagen. Daartoe moesten alle
landerijen in het koninkrijk wor
den opgemeten en alle huizen en
andere gebouwen een gemakkelij
ke aanduiding krijgen. Zo werden
de koninklijke schatters in de ge
legenheid gesteld hun werk te
doen zonder fouten in de identifi
catie van de objecten.
De schatting van de landerijen
zou zonder grote moeite kunnen
gebeuren aan de hand van de
grootschalige kaarten van de land
meters van het 'Cadastre Hollan
dais', maar met de schatting van
de huurwaarde van de huizen in
de steden en op de dorpen ging dat
niet best, want handzame kaarten
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Op de ingetekende kadastrale kaart uit het Streekarchief Waterland in Purmerend
zijn de in beide akten (1 en 2) genoemde huizen in een oogopslag te vinden (op het afge
beelde fragment de nummers 4i22 en 4131).
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Omdat de stadsbesturen nogal
lauw op het bevel reageerden,
vaardigde Lodewijk Napoleon op
8 september 1807 een besluit uit
met verwijzing naar de Ordonnan
tie op de Verpondingen van 20 ja
nuari 1807 met betrekking tot de
bevolen nummering van huizen en
andere gebouwen. Die verplich
ting hield in:
1. de plicht van de stad Edam tot
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aan te geven en zodoende
voordeeltje binnen te halen.
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van bijvoorbeeld de steden waren
er nog niet.
Vandaar dat op grond van een
Koninklijk Decreet van 15 juli
1806 aan de gemeentebesturen,
dus ook aan Edam, werd bevolen
binnen veertien dagen een verde
ling te maken: 'quoteerende de
Wijken, Blokken enz., met Letters,
en elk Gebouw in dezelve met
Num mers 1 tot ...'.
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De geboorteakte van 26 mei 1852,
waarin het adres Grote Bult, wijk 4
nummer 22 wordt genoemd.
indeling van de gemeente in wij
ken, hetzij met een nummer voor
elke afzonderlijke wijk, hetzij door
een letteraanduiding van die wijk.
Edam koos voor nummering.
2.: elk huis of ander ervoor in aan
merking komend gebouw moest
een onveranderlijke
nummering
krijgen, in ononderbroken volgor
de binnen de betrokken wijk.
3. de verplichting aan de eigenaren
dit nummer in olieverf boven af
naast de toegangsdeur aan te bren
gen. Tenslotte hadden de eigena
ren de plicht, bij eventuele repara
tie waarbij het huisnummer verlo
ren zou gaan, dit nummer weer op
de deurpost te doen schilderen.
Naar het schijnt bestond vooral
in het district van de Drost van
Hoorn niet al te veel bereidheid
aan die nieuwigheid te voldoen.
Volgens de Hoofdcommissie tot
de Zaken der Verponding hadden
de schatters in de steden er veel
hinder van, dat zij straks bij hun
werk de huisnummers niet op de
gevels aantroffen. Vandaar dat
werd besloten een aanslag op de
portemonnee van die huiseigena
ren te plegen. Wie geen huisnum
mer op zijn deur had, zou drie gul
den boete krijgen, en wie onwillig
was bevonden om aan de bepalin
gen te voldoen, kreeg zes gulden
aan zijn broek — alles ten voordele
van de plaatselijke armen. En ver
moedelijk zal de Edamse Armen
kas alert genoeg geweest zijn om
de onwilligen bij het Stadsbestuur

dat

De binnenstad kent uit die Fran
se tijd niet mider dan zes genum
merde wijken, waarvan de gren
zen wat grillig verlopen. Zonder
goede kaart uit die tijd komt men
er niet best uit. Vandaar dat ik mij
kan voorstellen, dat de stamboom
onderzoeker grote moeite heeft
enigszins betrouwbaar vast te stel
len waar bijvoorbeeld het geboor
tehuis van zijn overgrootvader ge
legen was. Een eigenlijk al te be
scheiden hulp geeft het Kadaster,
een rijksinstelling, die vermoede
lijk bij velen wel enigszins bekend
zal zijn. Bij Decret Imperial van 11
oktober 1811 werd door Napoleon
het Franse kadaster ook voor de
ingelijfde Nederlandse gewesten
ingevoerd. Dat betekende dat niet
alleen alle landerijen, wateren, we
gen en rivieren door landmeters
van het kadaster moesten worden
opgemeten, maar ook de steden
tot in de kleinste onderdelen.
Na de ineenstorting
van het
Franse Keizerrijk werden die me
tingen voortgezet en zo is Edam in
1819 door de Alkmaarse landmeter
S.P. van Diggelen minutieus opge
meten met alle huizen, erven, ste
gen, schuren, pleeën en andere ge
bouwen, en op handzame schaal in
kaart gebracht. Elk perceel, hoe
klein ook, kreeg zijn eigen num
mer op de kaart en de aanduiding
van de eigenaar in de kadastrale
legger.

De Zuiderzee
beeldgebracht
Hoe belangrijk waren de belan
genorganisaties van vissers voor
hun eigen toekomst? Door de eeu
wen heen is de Zuiderzeevisserij
een bedrijfstak geweest waar min
of meer het recht van de sterkste
gold. Met overheden wilden de vis
sers zo min mogelijk te maken heb
ben, maar aan de andere kant
toonden de sociale fondsen het klei
ne hart tegenover de grote monden
van de vissers. Gezinnen van vis
sers, die door rampen getroffen
werden, konden rekenen op de
steun van diezelfde vissers — ook
al bleef het dan tot de eigen kring
van vissers beperkt.
Vangstbeperkingen op de Noord
zee vormen tegenwoordig geregeld
nieuws in de kranten, maar vroe
ger was dat niet veel anders. Al in
1881 leidde de angst voor overbevissing van de toenmalige Zuider
zee tot een verbod van de kwak- en
wonderkuil, wat werd gezien als

En hier ligt de mogelijkheid tot
verbinding van de Edamse huis
nummering met een betrouwbare
kaart van de binnenstad met zijn
kadastrale nummers. Want als het
Nederlandse kadaster in 1832 ope
rationeel wordt verklaard, komt al
spoedig in 1838 de wettelijke ver
plichting
tot
woordelijke
overschrijving in de Openbare Re
gisters van het Kadaster van de ak
ten van overdracht van onroeren
de goederen, en de wettelijke ver
plichting om die goederen te iden
tificeren met de kadastrale aandui
ding van gemeente, sectie en kada
straal nummer.
Menig lezer zal bij zijn onder
zoek in het Streekarchief wel eens
in notariële akten van eigendoms
overdracht van onroerend goed of
in de formele eigendomsover
drachten ten overstaan van de
Edamse Schepenbank van voor
1832, de summiere omschrijving
van de ligging van een huis heb
ben bekeken. Voor rond 1808 treft
men dan veelal de ligging aan met
verwijzing naar de belendende ei
genaren. Na 1808 komt dan ook
nog de aanduiding van het huis
nummer en het wijknummer van
de Stedelijke Verpondingen. Maar
na 1832 komt daar nog het num
mer van het perceel, zoals dat op
de kadastrale kaart is getekend,
bij.
Die oude vertrouwde omschrij
ving van belending, plaastselijk
huisnummer en kadastrale aan
een beteugeling van de tot dan toe
geldende vrijheid van vissen. Ook
destijds slikten de vissers de maat
regel niet voor zoete koek.
In het boek "Zuiderzeevissers"
(uitgegeven door de Walburg Pers)
staat
de ontstaansgeschiedenis
van de belangenverenigingen van
de vissers uiterst gedetailleerd om
schreven. Met heel markant in die
geschiedenis de rol van de Volendammer vissers, die toen nog di
rect onder het Edamse gemeentebe
stuur vielen. In het boek komt dan
ook veelvuldig de naam van bur
gemeester Kolfschoten van Edam
naar voren, zoals bij het verzet te
gen de op handen zijnde Zuiderzeewet waarmee de vissers schade
loos gesteld zouden moeten worden
voor de gevolgen van de Afsluit
dijk.
Vanaf het midden van de 19e
eeuw ontwikkelden de Zuiderzee
vissers verschillende organisatie
vormen. Het begon met steunfond
sen voor visserijweduwen en hulp
verlening voor vissers bij tegen
spoed. Vanaf de eeuwwisseling
wisten de vissers zich echter ster

duiding zet zich nog jaren en jaren
voort. In de Openbare Registers
worden alle akten van overdracht
van onroerend goed naar volgorde
van binnenkomst op het Bureau
van het Kadaster in die Openbare
Registers ingeschreven — niet al
leen de notariële, maar ook de veel
talrijkere onderhandse akten. Ver
spreid over de honderden delen
van het Openbaar Register vindt u
alle eigendomsovergangen
uit
1838 tot vandaag de dag. Maar zo
ver hoeven we ons onderzoek ge
lukkig niet uit te strekken. Want
mijn ervaring is, dat het voor
Edam al voldoende
was de
overdrachten van de eerste kwart
eeuw na 1838 na te gaan, om een
nagenoeg volledige huisnummerkaart van de oude stad te kunnen
samenstellen.
Deze kaart op de grondslag van
de zogenaamde 'Minuutkaart' van
1819 is door mij aan het Streekar
chief in Purmerend overhandigd
als hulpmiddel voor de Edamse
genealogen en andere onderzoe
kers. Want het extraheren van de
gegevens uit de Openbare Regis
ters (ik las naar schatting ongeveer
60.000 bladzijden door) geeft niet
alleen de vastlegging van de corre
latie tussen verpondingsnummer
uit 1805 en de kadastrale aandui
ding, maar ook de mogelijkheid
tot huiswaarde-vergelijking via de
verkoopprijzen in deze donkere
periode van onze 19e eeuwse
stadsgeschiedenis.
ker te organiseren tegen de opko
mende bevoogding van de plaatse
lijke en regionale overheden. Met
de oprichting van taanderijen,
verzekeringsfondsen
en visafslagen probeerden zij voortdurend
het heft in eigen handen te houden.
Ook de visserij scholen, zoals in Volendam, zijn een vorm van 'bui
tensluiten' van de overheden en het
blijk geven van een visie op de toe
komst.
In één adem met bovenstaand
boek moet ook Peter Dorleijn's
boek "Zuiderzeevisserij in Beeld"
genoemd worden. Dorleijn, in wa
tersportkringen in Edam bepaald
geen onbekende, heeft al menig
geïllustreerd boek over de Zuider
zee op zijn naam staan (zoals de
serie ("Van Gaand en Staand
Want ) en geldt als een minutieus
tekenaar van de geschiedenis van
de Zuiderzeevloot. In "Zuiderzee
visserij in Beeld" geeft hij in dui
delijke en gedetailleerde tekenin
gen de vele facetten weer van die
visserij. Ook dit boek is een uitga
ve van de Walburgpers.
9

Loodtrotseertde eeuwen

HERKEN
HET
PLEKJE

M' t Ójfi <Sik
Het Edams Museum is onlangs
in het bezit gekomen van een unie
ke collectie loden trotseerloodjes.
Ter gelegenheid van zijn afscheid
als bestuurslid, schonk G. bij 't
Vuur zijn verzameling loodjes aan
het museum. De reden dat zijn in
teresse speciaal naar deze, niet al
ledaagse verzamelobjecten,
uit
gaat, zal ieder duidelijk zijn. De fa
milie Bij 't Vuur beoefent namelijk
al sinds drie generaties het lood
gietersvak, wat de mogelijkheid
opende deze collectie aan te
leggen.

De nieuwe opqave 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 Swalve,
Voorhaven
106,
1135 BT Edam.

De opgave van de vorige keer
heeft heel wat herinneringen opgeroepoen. Inderdaad
was het de
luchtbrug van de Baandervesting
naar de Nieuwe Haven. De lucht
brug liep over de toenmalige touwbaan en menig kind heeft daa/r
volop gespeeld, zo blijkt uit de reakties. Volgens W. de Jong Mz. uit
Haarlem, de prijswinnaar van de
ze keer, is de brug later overge
plaatst naar Krommenie, waar
het op de Krommeniedijk dienst
ging doen.
Bij de reakties was er ook een

Modeop Marken
Met de tram van de Noordhollandse
Tram Maatschappij tiLssen Amster
dam, Monnickendam en Edam werd in
1888ook het massatoerisme op Marken
geboren. Met twee trambotters kon men
vanaf die tijd naar het tot dan toe
slecht bereikbare voormalige eiland ko
men. Pas in 1905 begon de nu zo legen
darische Marken Express geregeld op
Marken te varen. Sijtje Boes werd een
nationaal bekende figuur en Marken
een toeristische attractie van de eerste
orde. Niet in de laatste plaats door de
klederdracht op het eiland. Een dracht,
die juist door de isolatie van de eiland
bewoners diep geworteld was in de
kleedgewoonten op Marken. Als mode
geldt als een taaluiting om rouw, blijd
schap of status uit te drukken, dan
geldt dat zeker ook voor de Marker kle
derdracht.
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van mevrouw E.H. Molenaar Hesselingen, die schrijft dat ze al in
1913 uit Edam wegging, maar nog
altijd veel herinneringen aan het
oude Edam heeft. Ze is nu 86 en
woont in Oostzaan. Vooral van de
wandelingen
van Gerrit bij 't
Vuur geniet ze met volle teugen. P.
Aberkrom uit Heilo schrijft: „Ik
was ongeveer 14 en liep op de
Baandervesting richting Ketting
brug en ik kreeg al spoedig de
luchtbrug in het vizier. En dan: Als
een bliksemflits zo snel zie ik op de

BOEKEN
In het altijd weer boeiende Zuider
zeemuseum van Enkhuizen werd deze
zomer een tentoonstelling ingericht
over de klederdracht van Marken. Te
gelijk verscheen een leerzaam boek
werkje, geschreven door Adriana
Brunsting, onder de titel "De Mode op
Marken". Het behandelt in vogelvlucht
velefacetten van die klederdracht, zon
der teveel in details te vervallen. Mede
daardoor is het voor een breed publiek
een leuk naslagwerkje geworden. Het
boekje is aan te vragen bij het Zuider
zeemuseumin Enkhuizen.

hoogste punt van de brug een men
selijke gedaante tevoorschijn ko
men, die met een onvoorstelbare
snelheid de trappen afroetst en
daarna onder de brug duikt. En
dan, wat zie ik ongewild, na een
fractie van een seconde: Ja hoor,
de snelheidskampioen is geslaagd,
want net bijtijds voltrekt zich dan
een handeling, waar zelfs de keizer
niet aan ontkomt en daarvoor ook
te, voet naar zijn plek dient te
gaan. Alleen hoeft de keizer niet
onder de brug..."

Het woord 'trotseer'-loodjes be
hoeft enige uitleg. De loodgieter
bevestigde loden bladen met ijze
ren of koperen nagels aan de hou
ten delen van een dak of dakkapel.
Om deze nagel af te dekken en te
voorkomen dat regenwater via het
gaatje van de nagel tussen het lood
en het houten dak drong, werd er
een loden afdekplaatje op deze
plek vastgesoldeerd. Het trotseerloodje dus — een functionele
naam, hoewel te betwijfelen valt of
de loodgieter dit woord ook zelf
gebruikte. In Edam was 'loketje'
hiervoor een ingeburgerd begrip.
De plaatjes werden gemaakt in
de vorm van een wapenschild.
Omdat een schild er in de ene
streek of stad heel anders uit kon
zien dan in de andere, heeft dit tot
gevolg gehad dat er nogal wat vari
atie in de vorm van de trotseer
loodjes voorkomt. De ambachts
man liet vaak zijn handelsmerk op
het voorwerp achter, evenals de
steenhouwer dit deed op grafzer
ken of de timmerman op houten
gebintjukken
van huizen. Dit
merk kon een huis- of handmerk
zijn, vaak vergezeld van de initia
len van de maker. Meestal liet hij
ook een jaartal achter om aan te
geven wanneer de reparaties of
vernieuwing van het dak hadden
plaats gevonden. Het was niet zo
dat alle loodjes dan vervangen
werden, maar zeker zal de loodgie
ter zijn eigen merk op een of ande
re plaats achtergelaten hebben.
De opdruk laat vaak nog een ex
tra versiering zien, zoals een stads
wapen, het gebruikte
gereed
schap, of een ander symbool. Op-

De trotseerloodjes in het lijstje zijn alle van loodgieters, die van 1602 tot
1948 aan de Grote Kerk hebben gewerkt.
vallend is dat de versierde loodjes
vooral in Noord-Holland veel zijn
toegepast.
Het oudst bekende
loodje uit dit gebied dateert van
1594, maar het merendeel van de
bewaard
gebleven
exemplaren
stamt uit de 17e eeuw en later. De
verscheidenheid
in loodjes is
groot. Zo werden er op het stad
huis van Enkhuizen tientallen ver
schillende exemplaren aangetrof
fen. Ook op het dak van de Edamse Grote Kerk zijn fraaie voorbeel
den gevonden, waarvan er ver
schillende in de verzameling van
Bij 't Vuur zijn opgenomen. Het
oudste loodje uit de collectie is
van Elfert Hendriksz. Pot. Behalve
het loodgieterswerk verzorgde hij

ook het leidekkerswerk op de Gro
te Kerk na de fameuze brand van
1602. Het is bekend dat hij speciaal
naar Engeland ging om deze leien
uit te zoeken.
De verscheidenheid
werd niet
alleen veroorzaakt door de om
standigheid dat iedere meesterloodgieter zijn eigen merk voerde,
maar ook omdat hij na verloop van
enkele jaren wel eens een ander
ontwerp voor zijn loodjes maak
te. Het is ook mogelijk dat hij voor
een belangrijke opdracht speciaal
een nieuw loodje vervaardigde.
Hiermee schaart de loodgieter zich
onder de categorie kunstzinnige
ambachtslieden.
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Er is nog weinig onderzoek ge
daan naar de merken. We weten
daarom in de meeste gevallen niet
welke naam met de initialen wordt
aangegeven. Op de Grote Kerk is
een loodje gevonden met het jaar
tal 1778 en de initialen F V Z. Dit
exemplaar wordt toegeschreven
aan meester Frederik van Zanten
uit Hoorn. Een ander is voorzien
van het jaartal 1774 en de letters R
W H. Dit loodje is ook gevonden
op huizen in Hoorn, waaruit blijkt
dat het de leden van een bepaald
gilde wel werd toegestaan ook in
een andere stad hun beroep uit te
oefenen. Een apart loodgietersgilde bestond vermoedelijk niet. Het
aantal ambachtslieden
was hier
voor te klein en ze werden om deze
reden bij een ander gilde onderge
bracht, meestal bij het gilde van de
leidekkers en pompmakers.
In Hoorn behoorden de loodgie
ters bij het smidsgilde, maar het is
niet bekend hoe dit in Edam in de
17e en 18e eeuw was geregeld. Wel
is op de Grote Kerk een loodje ge
vonden waarop een leidekkersha
mer en een pomp, het jaartal 1725
en de initialen I.K. Op een andere
staat W L aan weerszijden van een
leidekkershamer, jaartal 1790. Het
is echter niet bekend of dit mer
ken zijn van Edamse loodgieters.
Het is mogelijk dat de loodgieters
meereisden met de leidekkers, die
vooral in de zuidelijke Nederlan
den van plaats naar plaats trok
ken. Dit zou kunnen verklaren
waarom op de Grote Kerk ook
twee loodjes te vinden zijn met het
stadswapen van Hoorn (1774) en
van Purmerend (1860). De loodjes
met leidekkersgereedschap
zijn
overigens ver in de minderheid.
Voor de vervaardiging werd een

giettang gebruikt, waarna ze op
het loden dak werden vastgesoldeerd. Hiervoor smolt de loodgie
ter zijn soldeer in een loodpan, ter
wijl hij eveneens in een open vuur
een knotvormig ijzer — het koe
voetje — roodgloeiend maakte. Dit
open vuur moet vroeger nogal
eens branden hebben veroorzaakt.
Trotseerloodjes
worden ook he
den ten dage nog toegepast, maar
in de regel zonder jaartal of ken
merken van de maker.

Het loden dak
Omdat lood vroeger niet duur
was, werd het materiaal veel ge
bruikt voor daken en dakkapellen.
Omdat het buigzaam is en bijzon
der goed gedreven en geklopt kan
worden, vond het metaal al van
oudsher toepassing bij de afwer
king van de leien daken. Hoekke
pers en nokken werden met lood
bekleed, zodat alleen de platte
vlakken met leien gedekt hoefden
te worden. Het gebruik van lood
breidde zich steeds meer uit, want
ook dakvensters, lantaarns, goten
en afvoeren werden van dit mate
riaal vervaardigd.
Ook ging men er toe over houten
delen met lood te bekleden. Veel
houten
torenspitsen,
zoals in
Edam bijvoorbeeld het torentje
van de Kaaswaag, werden van
lood voorzien — uiteraard vastge
zet met trotseerloodjes. Veel van
dit specialistische ambachtswerk
is uitgevoerd door de familie Bij 't
Vuur. In 1966 werd bijvoorbeeld
het torentje van het stadhuis van
een nieuwe loden bedekking voor
zien en enkele jaren later voerde

Moderne trotseerloodjes op een dakkapel.
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De gebroeders Jaap en Gerrit bij 't
Vuur werkend aan de restauratie
van het loodwerk op de Speeltoren
in 1970. Rechtsonder is nog vaag
een wapen te zien zoals in het
artikel beschreven.
het loodgietersbedrijf de restaura
tie van het loodwerk van de Speel
toren uit. Op een gegeven moment
werden er zelfs complete dakvlakken in lood uitgevoerd, hoewel het
bij steile daken soms voorkwam
dat het temperatuurgevoelige lood
uitzakte, wat een blijvende vorm
verandering veroorzaakte.
Het metaal werd veelal inge
voerd uit België in blokken, die
letterlijk loodzwaar waren. In de
loodpletterijen werden er bladen
van gemaakt, die in rollen ver
voerd konden worden; het zoge
naamde bladlood of gestreken
lood. Het materiaal is erg gevoelig
voor temperatuurwisselingen,
zon
en vorst. Het moet om deze reden
vrij kunnen uitzetten en krimpen,
zodat de loodgieter de bladen in
niet al te grote, elkaar overlappen
de lengten aanbrengt. De bevesti
ging met een nagel aan één zijde is
dan ook om te voorkomen dat het
lood gaat scheuren.
De dikte wordt uitgedrukt in het
gewicht, waarbij ponden en kilo
grammen op een vreemde manier
door elkaar gehaald worden. 25ponds lood betekent lood met een
gewicht van 25 kg per m2. De dik
te varieert van 12 tot 40 ponds
lood, afhankelijk van de aard en de
plaats van toepassing. Lood wordt
nog steeds veel toegepast, vooral
voor de bekleding van goten of het
maken van vergaarbakken
voor
regenwater.
De buigzaamheid
biedt de maker de gelegenheid
ook versierend te werk te gaan en
de duurzaamheid geeft zijn werk
stuk een vrijwel eeuwig leven.

Wandeling
door Edam
'

Wij vervolgen de wandeling
langs het Prins Mauritspad naar
de Kaasmarkt en passeren op dit
pad het huisje waarin de familie
W. van der Poorte, de brandstoffenhandelaar, woonde: Trien, Gé
en Mien en hun zoons Klaas en
Wiegert, die beiden naar Amerika
emigreerden. In Edam en omstre
ken verzorgde 'Wieg' een vrachtdienst voor de firma Van Gend en
Loos.
Op de hoek van de Kaasmarkt
de voor Edam zeer bekende fami

lie N. Bouwes met hun kinderen
Nico, Trudy en Wim. De heer
Bouwes dreef een kaashandel,
waarin Nico ook zijn handelsgeest
uitoefende. In 1932 was hij initia
tiefnemer tot het oprichten van
het Strandbad. Later is Bouwes
uit Edam vertrokken en werd Nico
een groot zakenman met bedrijven
als 'Femina' in Amsterdam, 'de
Schelp' in Scheveningen en niet te
vergeten het Bouwes-concern in
Scheveningen onder zijn directie.
Ondanks al deze besognes bleven
Edam en E.V.C. toch zijn grote
liefde. De oude heer Bouwes was
ook een zeer bekend dammer.

Het nu juist gerestaureerde pand op
de hoek van het Mauritspad. Op de foto
is nog de houten topgevel te zien. Het
Mauritspad is net gedempt. Het brug
getje in de Kerkstraat staat er nog.
Naast deze familie de kosterswo
ning en de Doopsgezinde Verma
ning. Mej. Wim Betlem was hier
bewoonster en later de bekende
Klaas Hartog, een humorist eerste
klas. Toen zijn w.c. eens verstopt
was na een vergadering van ge
heelonthouders met kerstmis, was
de oorzaak hiervan volgens hem
"de kerstkeuteltjes van de water
tulpen". Latere kosters waren me
vrouw Siemer-Aberkrom
en nu
Kees de Waart.

Zetduiveltje

M Ml .

murw
Het cafe van Jan Ouwejan, de Kaaswaag en Cafe Oost-Indie in volle glorie. Op de
voorgrond zijn voor de oudere Edammers onder andere de zusters De Ruijter, Ot de
Ruijter en Kees Lunen nog te herkennen.

In de vorige aflevering van de
Wandeling door Edam van Ger
rit Bij 't Vuur heeft het zetdui
veltje de redaktie parten ge
speeld. In het onderschrift van
de foto van de eerste huizen aan
het Mauritspad veranderde de
naam van Tante Pietje in Tante
Rietje. In de tekst werd een van
de zonen van Meulenbroek, die
op het Purmerstoomgemaal
werkte, ten onrechte van Kees
in Kes veranderd en tenslotte
was Kuiper niet de tuinman,
maar de buurman van Jan
Slegt.
Excuses voor alle betrok
kenen.
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Nu er plannen bestaan voor res
tauratie van deze eenvoudige,
doch zo mooie Vermaning (wat
veel kosten met zich mee zal bren
gen) is het wel leuk iets over de ge
schiedenis van de doopsgezinden
in Edam te vertellen. Ik kreeg een
mij onbekend boekje in handen
van een vroegere voorganger, C.N.
Wijbrands. In het volgende perio
diek een uitgebreid verslag over
de Doopsgezinde gemeenten in
Edam.
Naast de Doopsgezinde Verma
ning stond oorspronkelijk de grutterij van Oostmeyer. Achter dit
huis was nog een door een paard
voortbewogen tredmolen voor het
malen van de graanprodukten. La
ter woonden hier De Jong en
Maarten Laan met een slagerij, die
later werd overgenomen door Dirk
van der Geer, die naar Australië is
geëmigreerd. Het huis wordt ver
volgens gekocht door Gerrit Ko
ning, die veel in stenen handelde
en als curiositiet op zijn negentig
ste jaar nog stenen zat te bikken.
Voordien had Gerrit een boerderij
in de Kerkstraat. Het nu prachtig
gerestaureerde huis is de bekende
antiekzaak van Ruud den Haan en
Wim Wagemakers. Hun speciali
teiten zijn sieraden voor diverse
klederdrachten
en poppen
in

De Kaasmarkt
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ik hier als jongen op zaterdag de
kazen wegen. De heer Dupain was
marktmeester en kaasdragers wa
ren Pappetje Kraai, Van Dijk,
Turk Beitjes enz. Wij waren ook
tuk op het kaasboorsel, dat de han
delaren proefden en waarvan ze de
restanten weggooiden.

kostuum.
Hiernaast een overdwars staand
huisje, waar de familie Steenman
in woonde. Het is later gesloopt,
waarna de heer Dries Visser er een
nieuw huis voor in de plaats zette.
In eerste opzet genaamd villa 'Kijk
Uit'. Na het verscheiden van Vis
ser woonde hier Piet Ernsting met
een vrachtdienst op Amsterdam.
Alles alweer verleden tijd.
Een aardig zandstenen poortje,
vermoedelijk uit omstreeks 1870,
gaf toegang tot de achterzijde van
het Protestants Weeshuis. Jammer
dat dit zo historische gebouw nu
ook leeg staat. De politiek, die dit
tot stand heeft gebracht, heeft
toch wel een reuze verantwoor
ding op zich geladen om verschil
lende Edamse gebouwen, die toch
een bepaalde functie hadden, ge
heel te ontmantelen. Historie telt
bij deze mensen blijkbaar niet.
Aan de overkant, waar nu de fa
milie Menzo woont, woonde in
mijn tijd de familie Kuiper. Me
vrouw Kuiper met haar dochter
Annie en zoon Piet. Annie trouw
de met Jo van der Bunt. Piet was
onderdirecteur
van de touwfabriek en met Jo een verdienstelijk
voetballer van EVC. Anthon' Ste
vens woonde hier later jaren met
zijn huisgezin, voordat deze be-

in volle glorie. Met het lichte jasje de stadstuinman

Mg

Op de hoek van de Kaasmarkt
het café van Jan Ouwejan, later de
diggelwinkel
van Hendrik Lagrand met de kinderen Annie en
Willem. Hierna kwam de bekende
vrachtdienst van Toon Rossenaar,
die nu op het industrieterrein in
een nieuw pand gevestigd is. De in
Nederland en daarbuiten bekende
glazenier Theo en Emmy van Zan
ten hebben nu hun bedrijf hier ge
vestigd.

,<

Een winters tafereel van de Kaas
markt anno 1947.

kende familie naar de Spuistraat
verhuisde. Jammer dat in deze
hoek van de Haligt zo'n bocht ge
maakt is, die volgezet is met strui
ken. De mooie spiegeling in het
water van de Brouwersgracht is
nu verdwenen. Mooier was ge
weest als de oude loswallen voor
de kaasaanvoer
weer terugge
bracht waren.

Klepper met zijn onafscheidelijke hark, schoffel en mandje.

Een zeer oude foto van de Kaasmarkt met de grutterij en het huisje van Steenman.
Daarnaast het vroegere poortgebouw van het Weeshuis.

Een
prachtig
kaaspakhuisje
stond naast het huis van Kuiper,
dat later vervangen is door een le
lijke halsgevel. Jan Munnik — en
later D. Veis — had hierin een ga
rage voor vrachtdiensten. Dan vol
gen twee prachtige historische ge
bouwen. Het ene werd bewoond
door de familie Meure en verder
vele andere families als Huisman,
Huisink enz. Het andere is het huis
waar Jan Nieuwenhuizen in 1784
de Maatschappij tot Nut van het
Algemeen heeft gesticht. Jaren
lang was het de bibliotheek, waar
wekelijks tal van Edammers boe
ken kwamen ruilen. Bekende
commissarissen
voor spaarbank
en boekenruilen waren om niet te
vergeten de heren D. Beets, D.
Kes, J. Hetjes. F.B. Swalve, P.
Plas, A. Keizer enz. Nu is hierin
het Algemeen Secretariaat van het
Nut gevestigd. Vroegere huis
meesters hierin waren Luning,
Jan Roskam en Gerrit Hulskemper.
Hiernaast het bekende café van
Jan Oost-Indie, dat vroeger met de
kaasmarkt (sinds 1922 verleden
tijd) druk beklant was. Het werd
later bewoond door Van Oostveen
en de bekende familie KI. Munnik.
Toen Tol van Essen zijn café in de
Hoogstraat Rito (van Rie en Tol)
ging noemen, werd dit een rage in
Edam en zo werd het café van
Klaas 'Klafie' (Klaas en Sophie) en
het Damhotel 'Miedrie' naar Mie
en Dries. Klaas ventte ook met ma-

nufacturen, speciaal in Volendam
en Marken. Als hij een wollen de
ken stond te verkopen was zijn
speciale roep: "Hier kan je schik
onder hebben". Ook was hij een
prima voetballer in zijn jeugd en
een fervent dammer bij damclub
'Ons Genoegen'.
Naast dit café staat het Waagge
bouw. Een prachtig gebouwtje:
niet groots, maar heel fraai en en
kele jaren terug door architect
Boschma gerestaureerd. Nog zie

Waar tegenwoordig
de Rabo
bank staat, was oorspronkelijk de
woning van de heer en mevrouw
D. Volger. Voor hun pensionering
vader en moeder van het Protes
tants Weeshuis. Zeer sympathieke
mensen, waar oud-huisgenoten als
Hilletje Nauta, de 'Kroezen' en an
deren over mee konden praten. Op
de hoek van de Prinsestraat het
woonhuis van voorheen de familie
Dr. Imken met de kinderen Jaap
en Annie. De deuringang was te
bereiken in een portiek met drie
hardstenen treden. Wij noemden
dit altijd 'het hokkie van Imken'.
Door meisjes werd hier veel gebik
keld.
De Boerenleenbank
verhuisde
onder leiding van J.J. Plas van het
stichtingskantoortje
op de J.C.
Brouwersgracht
naar genoemd

ÖANTOS
ÜÜMONT
• uMANCOiRE
AMÊÜICAINE
LOüiSVMENTGOECs

De kermisfamilie Vallentgoed op de Kaasmarkt
goed. De dame met geblokte omslag is zijn vrouw.

met op het paard vader Vallent-
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Boeiend boek over
geschiedenis van
Proveniershuis
Een van de oudste monumenten
van Edam heeft de afgelopen twee
jaar een grondige restauratie on
dergaan. Het sfeervolle 16de eeuwse Proveniershuis staat er weer in
al zijn glorie bij. In de brandkast
in de Regentenkamer berustte het
archief van de stichting. De oudste
registers dateerden van omstreeks
1625. Die inhoud van de kluis was
het eerste aanknopingspunt
voor
een boekje over de geschiedenis
van het Proveniershuis. Een ge
schiedenis die zón vier eeuwen om
vat.
Achter in het boekje zijn de
naamlijsten opgenomen van alle
proveniers en proveniersters, die
tot 1969 in het huis hebben ge
woond. Ook worden de proevevoogden op aanstellingsjaar
ge
noemd.
Het boekje is zeker niet alleen in
teressant voor oudere Edammers
en nazaten van de voormalige pro
veniers. Want het onderzoek dat
voor het boekje verricht is, biedt
meer dan alleen een opsomming
van namen en gebeurtenissen. Zo
bleek dat de Proeve als Godshuis
in de 16de eeuw een veel uitgebrei
dere sociale functie was toebedeeld
dan alleen de huisvesting voor ou
Vervolg wandeling
pand van Imken ep werd later Ra
bobank. Het huis van vader Vol
ger, waarin later ook nog de fami
lies Ent en Dorpema woonden,
werd gesloopt en maakte plaats
voor een nieuw gebouw.
In onze jeugd was de Kaasmarkt
altijd een plaats voor samenkomst
van schoolkinderen,
waar geza
menlijk vele spelen en spelletjes
werden uitgevoerd, zoals: schuil-
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dere Edammers, zoals we uit mon
delinge overlevering nog wel we
ten. Er is een beeld geschetst van de
overige liefdadigheidsinstellingen
in Edam tot omstreeks 1620. Zo
krijgt de lezer een beter begrip van
de plaats van het Proveniershuis
in het verleden.
Het laatste hoofdstuk betreft de
aanloop tot de huidige restauratie
en het bouwhistorisch onderzoek.
Vooral dankzij de inzet van de
huidige regenten zijn de financiële
obstakels uit de weg geruimd om
het fraai en uitvoerig geillustreer-

tje spelen, vaste ketting, let let,
spierwimpelen en knikkeren. Dit
was natuurlijk mogelijk omdat het
toen nog geen standplaats was
voor auto's. Ook typerend voor die
tijd waren de bij verschillende hui
zen buiten staande regenbakken,
zoals bij café Oost-Indie, het kaas
pakhuis en bij Wim Betlem.
G. bij 't Vuur

de boekwerkje voor een breed pu
bliek bereikbaar te maken. De
tekst in het boekje is van Corrie
Boschma, de actuele fotografie van
Rob Josselet. De namenlijst van de
proveniers is opgesteld door H.
Rijswijk.
Het boekje is uitgegeven
door Repro Holland BV in Alphen
aan de Rijn.

BOEKEN!
Herziene
stadswandeling
Nog net voor de Monumentendag
op 12 september kwam het eerste
exemplaar van de herziene stads
wandeling van de persen van
drukkerij Keizer & Van Straten.
Het is officieel uitgereikt aan bur
gemeester W.S. Westendorp.
Er is weer gebruik gemaakt van
de sfeertekeningen van G. bij 't
Vuur, die de andere uitgaven ook
al sierden. Het boekje is een gemeenschappenlijke uitgave van de
Het nieuwe boekje is een bewer
king van de eerste Hollandse uit
gave en de latere vertalingen hier
van in het Duits en Engels. Alle in
formatie is up to date gemaakt,
omdat bleek dat er in Edam toch
ook veel veranderd is, ook op ge
bied van bezienswaardigheden,
vereniging Oud Edam en de VW
in Edam. Het boekje is verkrijg
baar op het kantoor van de WV in
het stadhuis.

