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Opleving bouwactiviteiten
mede dankzij subsidies

Edam slecht bij kas? Op de
plaats waar de kassen van Huisink
gestaan hebben is nu een plan voor
de bouw van vier woningen.

Wie een wandeling maakt door
het centrum van Edam (en wie
doet dat nou niet op z'n tijd?),
moet haast wel de huidige ople
ving in bouwactiviteiten zijn op
gevallen. Her en der staan ce-
mentmolens en stapels hout en
bakstenen ten teken dat er een,
huis wordt gebouwd, verbouwd,
aangepast, opgeknapt, gereno
veerd of gerestaureerd.

Het samenvallen van al die
bouwplannen zal voor een deel
toeval zijn, maar toch ook veel te
maken hebben met de economi
sche situatie. Op tal van terrei
nen is sprake van een opleving en
een toename van de investerin
gen. Met een gedaalde rente
wordt dan ook de voorgenomen
verbouwing of restauratie aan
trekkelijker. Verder spelen ook

de subsidiemogelijkheden een
niet te onderschatten rol bij de
uitvoering van allerhande bouw
plannen in de oude kom. Daarbij
staat vooral de gemeentelijke
Subsidieverordening Stads- en
Dorpsvernieuwing centraal.

Op grond van die verordpning
maken huis eigenaren kans op

Lees verder op pagina 3
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Werkgroep Historisch Onderzoek
een nieuwe Oud Edam activiteit
Zorg en bemoeienis ten aan

zien van het historisch stede-
schoon van Edam is één van de
doelstellingen van Oud Edam,
waarop de activiteiten van de
vereniging zich de laatste jaren
grotendeels hebben gericht. Het
stimuleren van onderzoek naar
de geschiedenis van de stad heeft
geen hoge prioriteit gehad. De
reden hiervan was vooral van
praktische aard: toen het oud
archief van Edam nog op de zol
der van het stadhuis en later in
de kluis van het Hoogheemraad
schap lag opgeslagen, was het
moeilijk toegankelijk voor men
sen die onderzoek wilden doen
naar historische zaken.

Nu het archief in het Streekar
chief in Purmerend is onderge
bracht en voorzien is van een in
ventaris-catalogus, ligt de weg
open om de vele nog ongeschre
ven bladzijden over de geschie
denis van Edam, te gaan vullen.

Een nieuwe werkgroep gaat
zich hiermee eveneens bezig hou
den. In het kort gezegd kunnen
de doelstellingen van deze nieu
we loot van de vereniging als
völgt worden geformuleerd: his
torisch onderzoek gericht op be
paalde aspecten of onderwerpen
van de geschiedenis van de stad,
zoals gilden/ambachten, gebou
wen/woonhuizen, onderwijs,
scholen, herkomst van straatna
men, om maar eens enkele te
noemen. Het eerste onderwerp
dat onder de loep zal worden ge
nomen, is onderzoek naar stads
poorten en stadswallen. Het is de
bedoeling hierover mettertijd
verslag uit te brengen in het pe
riodiek of door middel van een
door de vereniging uit te geven
boekje.

Een tweede doelstelling is het
kweken van belangstelling voor
dit soort onderzoeken. Zo zijn er
verschillende studenten, die een
stukje Edamse geschiedenis in
kaart proberen te brengen. Er zal
zoveel mogelijk contact met deze
mensen worden onderhouden en
mogelijk kan ondersteuning
worden geboden.

De werkgroep heeft zich verze
kerd van deskundige begeleiding
door Ria van der Eerde, historica
en medewerkster van het
Streekarchief, die zich ook in
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Een van de belangrijkste archief
bronnen voor het onderzoek naar
de Edamse stadspoorten en verde
digingswerken is de reeks registers
met vroedschapsresoluties. In de
afgebeelde tekst van 2 juni 1615
wordt besloten om de op instorten
staande Middelierpoort volgens
een bestek te herstellen (Oud-ar
chief Edam inv.nr.65b, fo.209)

haar dagelijkse werksfeer speci
fiek met Edam bezighoudt. De
samenstelling van de werkgroep
is voorlopig als volgt: Ria van der
Eerde, Oscar Henar, Jan Sparre-
boom, Jaap Molenaar, Herman
Rijswijk en Corrie Boschma.
Eventuele reacties of suggesties
kunt U kwijt bij Ria v.d. Eerde
op het Streekarchief.

De Monnikendammer- en Middel-
lierpoort op een ingekleurde koper
gravure van J. Bulthuis uit ca. 1790
(Topografisch- historische atlas
Streekarchief Waterland)

BIJ DIT NUMMER
Het is al weer meer dan 30

jaar geleden dat Edam in de
ban was van het 600 jaar be
staan. Het buurtcomite
Schepenmakersdijk en
Doelland was een van die
actieve organisaties die het
feest tot een succes maakten.
Diezelfde buurtvereniging
had nog een aardigheid in
petto voor Oud Edam. Jan
Hooijberg blikt terug en
onthult.

Edam bruist van de bouw-
aktiviteiten in de oude bin
nenstad. Deels te danken
aan de subsidiemogelijkhe
den.

De stedelijke ontwikke
ling van Edam staat ook in
dit nummer centraal. Oscar
Henar schetst het gekrakeel
om de sluizen en de invloed
daarvan op de groei van
Edam.

Een nieuwe werkgroep
binnen de vereniging. De
werkgroep Historisch On
derzoek. Een eerste kennis
making.

Gerrit bij't Vuur schreef
voor dit nummer weer een
aflevering van zijn Wande
ling door Edam. Hij gaat
ditmaal de Haligt op.

Aandacht ook voor de uit
reiking van het Gele Steen
tje aan het college van re
genten van het Proveniers
huis.
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deel van het herstel van monu
menten en beeldbepalende, pan
den. Die twee categorieën staan
nu in de gemeentelijke subsidie
verordening. Voor rehabilitatie
staat een bedrag van ƒ 37.500 per
pand, voor het volkshuisves
tingsdeel ƒ 20.000 per pand.

Beperkt fonds
De genoemde bedragen zijn

nog maar ramingen, omdat het
provinciaal Stads- en Dorpsver
nieuwingsfonds veel te beperkt is
om alle aanvragen te honoreren.
In 1981 was nog sprake van een
hersteltempo van tien woonhuis
monumenten per jaar, maar dat
wordt bij lange na niet gehaald.
De gemeente gaat uit van een to
tale herstelperiode van 20 jaar.

Opleving bouwactiviteiten
Vervolg van voorpagina

subsidie voor woningen, die ou
der zijn dan 25 jaar. De kosten
van de nieuwe voorzieningen aan
de woning mogen niet meer be
dragen dan ƒ 90.000 en er moeten
drie of vier voorzieningen gelijk
tijdig worden aangepakt. De
subsidiebedragen lopen uiteen
van bijvoorbeeld ƒ 350 voor het
verbeteren van een slaapkamer
tot ƒ 2500 voor de realisering van
een keuken. Voor het herstel van
bouwtechnische gebreken staan
in de subsidieverordening stan
daard-bedragen voor funderin
gen, dragende muren of kapcon
structies. Er zijn subsidies be
schikbaar voor drie categorieën:
de verbetering van woningen, de
verbetering van beeldbepalende
panden, en het aan de omgeving
aanpassen van een bouwwerk.

Matig tot slecht
Van het huidige woningbe

stand in de hele gemeente zijn er
3314 huizen (dat is 40 % van het
totaal) ouder dan 25 jaar. Vol
gens een heel ruwe schatting is
30 % van dat oude woningbe
stand matig tot slecht van kwali
teit en komen er nog 994 particu
liere woningen in aanmerking
voor verbetering.

Tussen 1982 en 1986 is er sub
sidie toegekend voor de verbete
ring van 136 woningen. Met een
totaalbedrag van ruim ƒ 865.000
kwam de gemiddelde subsidie
per woning uit op ƒ 6380.

De gemeente wil het gemiddel
de verbeteringstempo van 34 wo
ningen per jaar doortrekken en
heeft voor dat doel een jaarlijks
budget van ƒ 220.000 vastge
steld. Als we voor het gemak
even niet letten op de toename
van het aantal woningen van ou
der dan 25 jaar, dan is het huidi
ge woningbestand ongeveer in
het jaar 2015 hersteld. Voor het
aanpassen van woningen aan de
woonomgeving is jaarlijks onge
veer ƒ 30.000 beschikbaar.

Een ander hoofdstuk uit de
subsidieregeling voor Stads- en
Dorpsvernieuwing betreft de 're
habilitatie' of restauratie van
panden met waarde als monu
ment. In het beschermde stads
gezicht van Edam staan 141

Aan de Voorhaven, donkere zij
de, wordt met gebruikmaking van
het bestaande houtskelet het
vroegere lampenwinkeltje van Jetty
Jongerius opnieuw opgetrokken.

woonhuismonumenten, waarvan
er maar 58 in goede staat verke
ren; 46 panden worden matig ge
noemd en 37 zijn er slecht aan
toe. Van de 66 beeldbepalende
woningen zijn er 21 goed, 32 ma
tig en 13 slecht van kwaliteit.

Na een overgangsjaar is op 1
januari 1986 de Rijksbijdragere
geling Restauratie Monumenten
(R.R.M.) van kracht geworden.
De regeling voorziet alleen in zo
genaamd 'casco-herstel' van mo
numenten. Dat betekent dat het
Rijk niet langer rechtstreeks
meebetaalt aan de rehabilitatie
van beeldbepalende panden en
het zogeheten volkshuisvestings-
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In die tijd zouden 45 beeldbepa
lende panden en 83 woonhuis
monumenten gerehabiliteerd
moeten zijn. Voor dit onderdeel
heeft Edam-Volendam jaarlijks
ƒ 167.375 nodig uit het provinci
aal fonds Stads- en Dorpsver
nieuwing.

Een knelpunt bij restauratie
plannen kan zijn, dat de subsidie
voor een verbouwing weliswaar
is toegezegd door de provincie,
maar dat de uitbetaling (uit dat
zelfde krappe fonds) nog geruime
tijd op zich laat wachten. Soms
duurt het zelfs vier jaar totdat
het geld uitgekeerd wordt.

Om nu te voorkomen dat er al
die tijd ook niets gebeurd, is er
een aantrekkelijke voorfinancie
ringsregeling voor restauratie
projecten gemaakt. Na de subsi
dietoezegging kan de monument
eigenaar snel met de uitvoering
beginnen, na het afsluiten van
een aparte lening. Daarbij wordt
het recht op uitbetaling overge
dragen aan het Nationaal Res
tauratiefonds.

Hypotheek
De zogenaamde Restauratie

Hypotheek van het Rijk onder
scheidt zich van gewone hypo
theken door het uitzonderlijk la
ge rentepercentage. Dat percen
tage ligt ongeveer 5 % beneden
de normaal geldende hypo
theekrente, maar bedraagt mini
maal 3 %. De verschuldigde ren
te wordt ingehouden op het be-

De kapberg aan het Begijnen-
land, een van de laatste kapberg en
in de oude stad, wordt gerestau
reerd. om als woning dienst te
doen. Een ontwerp van architekt
Pim van Gulik.

drag, waarop de eigenaar vol-
' gens de subsidietoezegging recht
heeft. Een concreet voorbeeld:
wie over twee jaar recht heeft op
ƒ 60.000 subsidie, krijgt via de
voorfinanciering ƒ52.406. Het
verschil van ƒ 7.594 is de inge
houden rente (in dit voorbeeld
gesteld op 7 %), die uiteraard fis
caal aftrekbaar is voor wie onder
de heffing van de inkomstenbe
lasting valt.

In december j.1. heeft de ge
meenteraad het Meerjarenpro
gramma Stads- en Dorpsver
nieuwing 1988-1992 vastgesteld.
In dat programma staan de hier
boven genoemde subsidiebedra
gen per categorie, maar ook een
serie gemeentelijke beleidsvoor
nemens op het gebied van de
stadsvernieuwing. Bijvoorbeeld
de invulling van het terrein aan
de Grote Molensteeg, waar niet
zo lang geleden het lelijke fa
briekspand werd gesloopt.

Reactie Oud Edam
Het college heeft de vereniging

Oud Edam om een reactie ge
vraagd op het Meerjarenpro
gramma Stads- en Dorpsver
nieuwing, voordat het aan de ge
meenteraad werd voorgelegd.
Hieronder volgen puntsgewijs
enige reacties van ons bestuur:
Woningverbetering: zowel voor
de verbetering van particuliere
woningen als de restauratie van
woonhuismonumenten moet de
gemeente financieel stimuleren
en ramen, zodat de achterstand
in het jaar 2010 geheel is wegge
werkt.
Invulling van open plekken: op
zich een goed streven voor het
beschermd stadsgezicht, maar
beslist niet ten aanzien van het

De achterzijde van het voormali
ge Cafe Oostindie aan het Jan van
Wallendalplein. Straks een woon
huis.

voornemen twee woningen te
bouwen in de tuin naast het pand
J.C. Brouwersgracht 45. Die
open plek hoort naast een boer
derij en past uitstekend in het
stadsbeeld. Bij verbouw van de
boerderij tot twee woningen mag
de uiterlijke vorm niet worden
aangetast?.
Bebouwing Graaf Willemstraat:
omdat de huidige situatie op het
terrein van de Huisink-kassen
erbarmelijk is, moet de bouw van
vier woningen snel gerealiseerd
worden.
Baandervesting: graag herstel
van de groenstrook en plaatsing
van een bomenrij aan de noord
westzijde tegen de bebouwing
van de vesting ter hoogte van het
Marken.

Als laatste bouwstenen voor
het Stadsvernieuwingsbeleid
heeft het bestuur van Oud Edam
aangedrongen op handhaving
van het exterieur van het gym
nastieklokaal aan het Damplein
(en hergebruik in overeenstem
ming met het historische karak
ter) en inzet en haast met de
dringend noodzakelijke restau
raties van de RK Kerk, de Lu
therse kerk en de Doopsgezinde
Vermaning.

Tot slot: wie meer gedetailleer
de informatie over de gemeente
lijke Subsidieverordening Stads
en Dorpsvernieuwing wil, kan
daarvoor terecht bij C. de Boer
van de Dienst Gemeentewerken
of mevrouw S. Vink van de afde
ling bestuurszaken in het stads
kantoor.
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Edam en haar sluizen
door de eeuwen heen
Een nadere beschouwing van

de kaart van het Hollands Noor
derkwartier omstreeks 1300 laat
ons zien, dat de grote binnenme
ren als de Schermer, Beemster en
Purmer in open verbinding ston
den met de Zuiderzee en het IJ.
Door de volgende maatregelen
werd het aantal van deze zeever
bindingen in grote mate beperkt,
te weten: de aanleg van de Scha-
derdam omstreeks 1319, de
Nieuwendam in de Crommenije
in 1357 en de Nieuwendam in de
Purmer Ee in 1400.

Door de haven van Edam en de
sluis in de Nieuwendam bij
Crommenije, ondervonden de
oude landen echter toch nog een
zo grote overlast van het water,
dat er aanzienlijke oppervlakten
land verloren gingen. Het zoute
water kon hier vrijelijk in-en uit
stromen. Er moesten dus nog
meer voorzieningen worden ge
troffen. Alleen door het maken
van goede dammen en sluizen
kon het buitenwater worden af
gesloten en viel te denken aan

het beheersen van de grote bin-
nenboezem in het Noorderkwar
tier.

Na herhaardelijke verzoeken
van de ingelanden in Kennemer-
land en West-Friesland aan de
landsheren, om aan de haast on
houdbare situatie iets te doen,
was het keizer Karei de Vijfde
die hun op 17 december 1544 oc
trooi verleende tot oprichting
van een instelling die belast zou
worden met het beheer van de
zogenaamde Schermerboezem.
Een instelling die later de naam
kreeg van het Hoogheemraad
schap van de Uitwaterende slui
zen in Kennemerland en West-
Friesland.

In de eerste plaats hield het oc
trooi in de uitvoering van een
aantal voor die tijd belangrijke
waterstaatswerken, zoals:

- het maken van een schut-c.q.
uitwateringssluis in de haven
van Edam en een spuiboezem
voor het diephouden der haven
- het plaatsen van vloeddeuren

In de vorige afleveringen
gaven H.A. Heidinga en J.
Sparreboom hun visie op de
stedelijke ontwikkeling van
Edam van aanlegplaats van
handelslieden tot een nog
steeds groeiende stad in de
16e eeuw. Jacob van Deven
ter bracht omstreeks 1560 de
situatie van Edam in beeld op
zijn bekende stadsplatte
grond. Een belangrijke episo
de in de geschiedenis is het
tijdperk geweest waarin werd
gestreden over de voor Edam
zo belangrijke aanleg van de
sluizen. O. Henar, archivaris
van het Streekarchief Water
land, vertelt over de tegen
strijdige belangen en over de
sluizen die er tenslotte toch
kwamen.

in de opensluis te Nieuwendam
- het dichtmaken van alle slui
zen, duikers en andere toegangen
aan de zeezijde van het IJ en in
de achterkade van de Schermer
boezem
- het leggen van 3 uitwaterings
sluizen op de daartoe meest ge
schikte plaatsen
- uit de sluis te Knollendam de
deuren te lichten, waardoor er
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een einde kwam aan de afzon
derlijke boezem van de Zaan.

Het kwam er op neer, dat alle
sluizen, duikers en andere toe
gangswegen die op zee uitkwa
men, moesten worden gedicht,
waarbij de scheepvaart tegemoet
werd gekomen door het maken
van overtomen of sluizen met be
weegbare deuren.

Wat is precies een sluis? In het
algemeen een inrichting waar
door twee wateren naar believen
met elkaar in gemeenschap kun
nen worden gebracht of van el
kaar gescheiden. Sluizen maken
vaak deel uit van een waterke
ring. Ze worden onderscheiden
naar hun doel in uitwaterings-of
spuisluizen, schutsluizen, keer
sluizen en inlaatsluizen, Naar
hun ligging in zeesluizen, boe
zemsluizen, poldersluizen, mo
lensluizen etc., en naar hun kon-
structie in ondermeer waaier
sluizen, duikersluizen, dam-en
schotbalksluizen. De oudst be
kende sluizen zijn de uitwate
ringssluizen.

Perikelen over
de aanleg

Het vervolg van dit verhaal zal
zich beperken tot de sluizenpro-
blematiek in de haven van Edam.

Reeds vroeg in haar bestaan
moeten er sluisjes hebben gele
gen in de haven van de stad. Het
zoute Zuiderzeewater kon daar
door vrijelijk in-en uitstromen,
met naast de voordelen (vrije
scheepvaart) ook de nadelen
(wateroverlast) voor het binnen
land. Bescherming van het bin
nenland tegen de voortdurende
wateroverlast was alleen te be
reiken als daadwerkelijk een
aanvang zou worden gemaakt
met de uitvoering van een van de
belangrijkste waterstaatswerken
volgens het octrooi van 1544, na
melijk het aanleggen van een uit
wateringssluis te Edam. Maar zo
gemakkelijk ging het niet.

Het Hoogheemraadschap be
last met de uitvoering van de
werkzaamheden, ondervond
vooral van de kant van Edam
veel tegenstand. De stad vreesde
met name voor een verlies van
haar scheepvaart met toebeho
ren, alsook een vermindering van
de visopbrengsten. Tevens ver
wees men naar het privelege van
1357, waarbij aan Edam toe
stemming werd verleend een
nieuwe haven aan te leggen wel
ke verder onversperd zou blijven.
Edam beschouwde de bouw van
een uitwateringssluis duidelijk
als een inbreuk op dat privilege.

Ondanks alle bezwaren werd
Edam door het Hof van Holland
in het ongelijk gesteld en kon het
Hoogheemraadschap in 1545 be
ginnen met de plannen voor de
bouw van een sluis in de haven
van Edam. De sluis, waarvan het
bestek bewaard is gebleven,
werd gebouwd door ene Gerrit
Willemsz uit Delft voor de aan-
neemsom van ƒ 3900,- en is opge
leverd op 1 oktober 1546. (2).

Na het gereedkomen is de sluis
echter opzettelijk verwaarloosd
door Edam, teneinde de oude si
tuatie te herstellen. In 1550 vroeg
en kreeg Edam van Karei V toe
stemming de sluizen in de be
staande haven te verplaatsen
naar buiten de Zuidoosterpoort
(3). Toen het Hoogheemraad
schap twee huizen, gelegen naast
deze poort, wilde kopen en af
breken voor de opslag van hout
ten behoeve van de bouw van een
andere sluis, kreeg het van Edam
geen enkele medewerking. Het
heeft tot april 1552 geduurd
voordat alles rond was en met de
bouw kon worden begonnen. Zo
probeerde Edam op allerlei mo
gelijke manieren de bouw van
een nieuwe sluis te verhinderen.
Maar de houten sluis ten zuid
oosten van de Achterhaven is er
toch gekomen. In november 1552
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werd de sluis opgeleverd. Naast
deze sluis waren er in de haven
van Edam nog twee andere sluis
jes, een nabij het Oorgat en de
andere nabij de Spuibrug. Ook
na die tijd liet de stad de sluizen
in verval geraken. Het zou door
diverse omstandigheden tot het
jaar 1566 duren, voor gedacht
kon worden aan de bouw van
twee nieuwe sluizen.

Eerst moesten er heel wat pro
cessen voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland worden ge
voerd tussen het Hoogheemraad
schap en Edam, voor het zover
was. (4).

Tenslotte deed op 9 september
1567 de Geheime Raad te Brussel
uitspraak, waarbij Edam weder
om in het ongelijk werd gesteld.
Daarna werden partijen het eens
omtrent de maten van de sluizen
en de plaats waar zij zouden
worden aangelegd. Een zou ko
men aan de Stenenbrug bij het
Spui en de andere aan de Visse
rij brug bij de Dam. Het is niet
precies bekend waar deze sluizen
hebben gelegen.

In het charter van de Geheime
Raad wordt alleen aangegeven
dat deze sluizen gebouwd dien
den te worden aan de oost-en de
westkant van de Vrouwenbrug.
Echter, binnen een jaar na het
gereedkomen van de sluizen in
1569 werden deze weer vernield.

Het Hoogheemraadschap liet on-
middelijk nieuwe deuren inhan-
gen, maar in 1572 werden die op
nieuw stuk geslagen.

Daarna werd het mede door de
woelige tijden die er volgden, stil
rond de sluizen. Pas in 1592 werd
door het Hoogheemraadschap
een nieuwe grote stenen gemene-
landssluis aan de Dambrug ge
bouwd, en tevens in datzelfde
jaar een sluiswachter aangesteld.
Uit het feit dat deze functionaris
door het Hof van Holland moest
worden beedigd, bleek wel hoe
ernstig men de situatie daar nam.

Bouw van de Sas-
en de Zeesluis

De rust in de strijd over het be
heer van de sluizen bleek weldra
van korte duur, want in 1595 liet
Edam de slag- en schotdeuren uit
de Damsluis verwijderen, en we
derom moesten er processen
worden gevoerd voor het Hof en
Hoge Raad van Holland tussen
het Hoogheemraadschap en
Edam. Op 26 mei 1601 deed de
Hoge Raad uitspraak, nu ten
gunste van Edam. Ondanks deze
uitspraak bleven partijen het on
eens met elkaar. Men ging er toe
over plannen te maken voor de
bouw van een zogenaamde sas

(schutsluis) met de bedoeling een
al te sterke drang van het zeewa
ter te beletten en op te vangen.
Die Sassluis zou inderdaad wor
den gebouwd ten oosten van de
haven nabij het Oorgat.

We zijn dan in het begin van de
zeventiende eeuw, als de plannen
tot drooglegging van de grote
meren in Noord-Holland in volle
gang zijn. Na de bedijking van de
Beemster in 1612, was het de
beurt van de Purmer. Merkwaar
dig genoeg zijn het de steden
Edam en Monnickendam die oc
trooi aanvragen, waarbij het
Hoogheemraadschap als beheer
der van de zogenaamde Scher
merboezem alle plannen tot be
dijkingen mede moet goedkeu
ren, dus ook eisen kan stellen oen
aanzien van een goede afwate
ring. Een van de eisen was de
bouw en het onderhoud van de
Sassluis. In 1619 werd door ene
Jan Engbertsz begonnen met de
bouw. (5).

Na het gereedkomen ervan in
1621 mocht de Vrouwe- of Dam
sluis nog alleen worden gebruikt
voor de uitwatering en het schut
ten van schepen, maar niet voor
het inlaten van water. Als we na
die tijd zien, dat het binnenland
te maken krijgt met perioden van
grote droogte, veroorzaakt door
de warme zomers met weinig fe-
gen, wenst het Hoogheemraad-
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schap de sluizen te voorzien van
ebdeuren om zodoende het verse
water binnen de boezem besloten
te houden. Op 11 maart 1701
werd in het Prinsenhof te Edam
een overeenkomst gesloten tus
sen het Hoogheemraadschap en
het bestuur van het waterschap
de Purmer, waarbij de Vrouwe-
of Damsluis en de Sassluis in ei
gendom en beheer werden over
gedragen aan eerstgenoemde. (6).

Ten teken van de overname
hebben dijkgraaf en hoogheem
raden tegen de zuidwand in de
Damsluis het wapen van het
Hoogheemraadschap doen plaat
sen, geflankeerd door een steen
met een krans van de eigen fami
liewapens.

Behoudens enkele kleine ge
schillen over het diephouden van
de haven, kwam er een periode
van rust. Tot in oktober 1772
Edam tussen de Ooster-en Sas
sluis een zware zogenaamde
Hamburgerbalk liet drijven en
twee soortgelijke palen in de ha
ven had geslagen. Dit incident
heeft wederom geleid tot proces
sen voor het Hof en de Hoge
Raad van Holland. Op 20 decem
ber 1777 deed de Hoge Raad uit
spraak, waarbij Edam het recht
kreeg keuren uit te vaardigen op
de haven, maar verder niets
mocht ondernemen tot belemme
ring van de rechten van het
Hoogheemraadschap in die ha
ven. (7).

Er volgen jaren van weinig ge
schillen, doch de toestand van de
sluizen was steeds slechter ge
worden, tot in 1826 (8) werd be
gonnen met de bouw van ,een
nieuwe Zeeschutsluis. Na het ge
reedkomen daarvan op 8 decem
ber 1829 kwamen de taken van
de Sassluis, de Oostersluis en de
Damsluis te vervallen en werden
tussen 1830 en 1833 werden ze
gesloopt.

Wat heeft de hele sluizenpro-
blematiek van Edam door de
eeuwen heen ons geleerd? In ver
gelijking met de steden Alkmaar
en Amsterdam zien wij dat het
beiden was gelukt hun soeverei
niteit over de wateren binnen de
stad te behouden, ondanks de
aanwezigheid van de hoogheem
raadschappen van de uitwate-
rende sluizen en van Amstelland.
Terwijl de minder machtige stad
Edam zich, zij het dan ook eerst
tegen het einde van de achttiende
eeuw, haar soevereiniteit ontno
men zag.

O. Henar

*1 I'

Noten: 1. Boezem; Een stelsel
van met elkaar in open verbin
ding staande vaarten en kanalen,
waarop inliggende polders hun
overtollig water lozen en waaruit
deze polders hun benodigde wa
ter kunnen betrekken. Het door
de polders geloosde water wordt
tijdelijk in de boezem geborgen,
alvorens het naar zee afgevoerd
wordt.

2. Archief van Uitwate-
rende Sluizen: 1544 - 1950
(1965), inventarisnr. 1483. 3.
Idem, nr. 1484. 4. Idem, nrs.
1486-1509. 5. Archief van het
v.m. waterschap De Purmer,
1617 - 1943, inventarisnr. 49,
1619-1625. 6. Archief van de Uit-
waterende Sluizen, 1544 - 1950
(1965), inventarisnrs. 1513 -
1514. 7. Idem, nrs. 1515 - 1516. 8.
Idem, nrs. 1518 - 1520.

Stadsfeesten zorgden voor
feestelijke gift aan Oud Edam

Afgelopen zomer was het al
weer 30 jaar geleden dat Edam
feestvierde om te herdenken dat
Graaf Willem V 600 jaar terug,
bepaalde privileges aan Edam
had geschonken, waardoor de
plaats zich voortaan een stad
mocht noemen. Om deze Stad-
wording te herdenken heeft
Edam in 1957 van 12 tot 21 juli
feestgevierd. Er werd een feest
commissie benoemd, bestaande
uit 1 dame en 7 heren. Maar er
gebeurde meer, want de burgerij
richtte spontaan buurtverenigin
gen op, 18 stuks in totaal.

Omdat mijn wieg aan de Sche-
penmakersdijk heeft gestaan,
zult u begrijpen dat mijn ouders
lid waren van Buurtvereniging
Schepenmalcersdijk en Doelland
(inclusief Doelenstraat en Mon-
nickerdammerjaagweg tot en
met Kramer). De hele stad werd
versierd, de buurtverenigingen
haalden wekelijks geld op, waar
voor verlichting, hout, verf en
planten werden aangeschaft. On

ze buurt had om de 50 meter een
witgeschilderde paal met daar
aan verlichting, een bloembak en
vlaggen. Op de raamposten ston
den plantenbakken achter kleine
groene hekjes met witte punten
en aan de overkant van het water
stond in de tuin van Palsgraaf
een heuse waterval, die 's avonds
was verlicht. De werkplaats van
het hoogheemraadschap mocht
worden gebruikt, om al dit fraais
te vervaardigen. Ook de tuin van
het schap was op schitterende
wijze verlicht.

Er werd een bestuur benoemd
dat uit de volgende drie personen
bestond: C. Hooijberg, IJ. Schui
temaker en P. Spaander. De hele
bevolking deed mee en het leuke
was, dat nagenoeg iedereen ge
kostumeerd ging in Oudhollandse
kleding — een idee van onze
toenmalige voorzietter Vermeer.
Het schijnt dat er in dat jaar een
record omzet was in naaimachi
nes, zowel oude als nieuwe, wel
ke werden geleverd en gerepa

reerd door F. Ton. Hij woonde
toen in het huisje in de Spui
straat, waar nu Jack Roskam
woont. Bij Van Poelgeest was op
stoffen- en tulegebied alles te
koop, om de hennins (deftige da
mesmutsen) en hoeden van mevr.
De Bruin-Kamminga niet te ver
geten.

3000 mensen

Op vrijdagavond 12 juli 1957
begon het carillon om 7 uur te
spelen, waarna de Grote Kerk
om half acht met haar statige
klokken de Speeltoren overstem
de. De opening werd verricht in
de Grote Kerk, door de toenmali
ge burgemeester Van Baar, die
tijdens zijn redevoering ver
klaarde dat hij de kerk nog nooit

De families Arian Ton en Gerrit
Sanders op de stoep aan de Bult.
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zo vol had gezien, meer dan 3000
mensen hadden een plaatsje we
ten te bemachtigen, men stond
tot in het zijportaal, kortom de
kerk was volledig uitverkocht.

Op zaterdagmiddag om 2.00
uur werd door een drietal herau
ten te paard kond gedaan van de
rechten welke Edam op St. Elisa-
bethdag ten deel waren gevallen
zo'n 600 jaar geleden. Op dezelf
de middag werd in het gymnas
tieklokaal een industrietentoon
stelling geopend. Om zes uur was
er een voetbalwedstrijd tussen
Volendam en Alkmaar 54 op het
EVC terrein achter de Ambacht
school. Om 8 uur werd het Wa-
terlands Muziekfestival geopend,
waarbij ons eigen Fanfare korps,
acte de presence gaf en toen nog
werd gedirigeerd door H. van Es
sen van de Nieuwe Haven. Ook
de zondag stond in het teken van
de muziek waarbij vooral de mu
ziektent in het klooster centraal
stond. Er waren ook enige tenten
opgericht, waarin de dorstige ke
len konden worden gesmeerd, in
de tent op de Bierkade stond
zelfs een heus draaiorgel, trou
wens die kade heeft in die tijd z'n
naam eer aan gedaan. Op gezette
tijden werden er voorstellingen
gegeven vanaf een speelwagen,
waarvan de komst werd vooraf
gegaan door tromgeroffel, ter-
wijk Kees Uitentuis vooruit liep
in een gestreept pak, waarin hij
halsbrekende toeren verrichtte.

In de Grote Kerk was een his
torische tentoonstelling inge
richt, waarvan de organisatie in
handen was van Oud Edam.
Naast diverse prenten en schil
derijen werd ook de prentbrief
kaartverzameling van dhr. A.
Ton tentoongesteld en reken er
maar op, dat het een uitgebreide

collectie was. Maandagmiddag
waren er kinderfeesten op het
EVC veld en' ballonnen oplaten,
's avonds turndemonstraties op
het Damplein en elke dag was er
wel een muziekcorps dat door de
straten marcheerde. Op dinsdag
morgen was er gekostumeerde
kinderoptocht met versierde fiet
sen, 's middags was er Oudhol
landse bruiloft, waarin J. van
Oostveen en G. Klein de hoofdrol
speelden, 's avonds was er weer
muziek en bovendien was de
Knijp langer open.

Feestrede

Er werd een buitengewone
raadsvergadering gehouden, die
werd bijgewoond door de Com
missaris van de Koningin. Hij
hield een feestrede, waari hij
wees op de groeiende belangstel
ling van de overheden voor dit

soort eeuwfeesten. Ook werd er
een défilé gehouden van verklede
en gekostumeerde Edammers, zo
groots en indrukwekkend, dat je
als toeschouwer wel moest blij
ven kijken. Wanneer je later de
films van ome Manus weer eens
ziet, word je er nog weer koud
van.

Het kindercircus Elleboog trad
op voor de jeugd en hoewel dit
optreden van grote klasse was,
mag toch niet worden vergeten,
dat de toekijkende Edammertjes
na afloop werden getrakteerd op
een flesje Cola, een ijsje, een reep
en een beker met Verkade tof
fees, welke bij ons thuis waren
gevuld.

Op woensdag werden er volks
spelen gehouden en op de Nieu
we Haven bevochten de buurten
elkaar op het water, staande op
een plankier dat op een roeiboot
was vastgemaakt, moesten de
deelnemers proberen elkaar in
het water te duwen. Kosten nog
moeite werden er gespaard, er
was zelfs een demonstratie wa
terskien, dat was nog eens wat
anders dan de boot van Joop
Dekker of van Terhorst.

En dan op donderdag de vee
tentoonstelling op het land van
van der Laag, samen met de vee-
fokdag, terwijl na afloop in de
Purmer een kortebaandraverij
werd gehouden, 's Avonds was er
dan weer een concert op het
Damplein, dit keer verzorgd door
de Marinierskapel, waarin de
oud Edammer Jan de Ruiter
speelde.

Op vrijdag werd er een défilé
gehouden door de deelnemers
aan de Statentocht, welke jaar
lijks op 19 juli wordt gehouden.
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De deelnemers moesten zich op
stellen in vakken die met een
witte kleur op straat waren ge
schilderd. De vakken waren bo
vendien genummerd en toevalli
gerwijs stond nummer 100 bij de
pastoor voor de deur. 's Middags
was er een historische optocht,
waarin o.a. de familie Huisink
meereed met het huishouden van
Jan Steen en de Lingerzijde de
Grote Kerk liet verbranden. Nog
hoor en zie ik Cor Kras "brand!"
roepen in z'n lange onderbroek
en het gebit uit z'n mond. De
Schepenmakersdijk had een zee
meermin: Eefje van Rossum uit
Amsterdam. Zij werd echter door
Jan van Essen gevangen en gaat
thans met die naam door het le
ven. Nellie Hooi j berg en Jannie
Greuter waren de melkmeisjes en
J. Greuter had de staart gemaakt
van duizenden stukjes leer, die
door Siem Tol in de juiste kleur
waren gespoten. Edam was toen
ook al een atletiekvereniging rijk
en ook deze club droeg bij in de
feestvreugde, door het organise
ren van wedstrijden. Even later
speelde EVC tegen de oud inter
nationals, met als uitslag 3-4.

Zaterdagmorgen werd er via
boten en bakwagens kaas aange
voerd naar de Kaasmarkt, al
waar een heuse markt werd ge
houden en de kaas werd verkocht
door middel van handje klap. De
gele bollen, die werden aange
voerd over water, werden gelost
bij het huis van Menzo. Helaas is
dat leuke plekje enige jaren gele
den verloren gegaan. Bij kaas
markten komen ook altijd de
Schermerdansers om de hoek
kijken. Oude auto's kwamen een
défilé houden en als klapstuk
was er een reünie in het Klooster.

De secretaris van de feestcom
missie, de heer Beets, had brie
ven gestuurd naar alle bekende
adressen, waar ook ter wereld.
Heel wat geëmigreerde Edam
mers hebben toen gevolg gegeven
aan de uitnodiging. Ook mijn
tante Ida van der Poorte was
even uit Amerika overgewipt, 's
Avonds was er de Dutch Swing
college Band o.l.v. Peter Schil-
peroort op het Damplein, een va
riété-programma en een rol-
schaatsshow. Ter afsluiting van
de avond werd er een vuurwerk
afgestoken op het land tegenover
de Noordervesting. Het lange
bruggetje was er nog; pas het
volgend jaar zou er verkaveld
worden.

Zondag werd in de Grote Kerk
"Die Schöpfung" opgevoerd, een
waardig en statig slot op deze

laatste dag. Nog eenmaal toon
den de Edammers hun kleurige
kostuums op het Damplein, al
waar de Schout en de Schepenen
stonden. Nog nooit waren er in
Edam zoveel bezoekers. De au
to's stonden geparkeerd tot ver
buiten de stad. Nog eenmaal
maakte het feestcomité een rond
rit door de stad in een open
koets, getrokken door een paard
en gemend door boer Duim uit de
Doelenstraat. Hierna werd de
stad teruggegeven aan de burge
meester. Tot slot werd de houten
pop, het vignet en het symbool
van de feestweek op het Dam
plein verbrand, ten teken dat het
echt voorbij was. Menig Edam
mer heeft toen een traantje weg
gepinkt, zo ook mijn opa Jan Da
niël en ome Gerrit de Graaf.

Ongetwijfeld zult u zeggen: ja,
maar lang niet alles is hier ge
noemd. Niet eens het waterorgel
op het erf van Aris Plas! Maar er
was ook zóveel, dat ik altijd wel
wat vergeten zal. Ik heb dit stuk
je geschreven, omdat 30 jaar na
het feest de herinnering even
werd teruggehaald, toen mijn va
der, als oud-voorzitter, mij ver
telde dat er bij de oude schatbe
waarder nog een spaarbank
boekje van het buurtcomité te
voorschijn was gekomen, kenne
lijk uit de oude doos. De bedoe
ling van deze liggende gelden
was, dat zij moesten dienen voor
een slotfeest of gewoon voor een
gezellig avondje. Het is er echter
nooit meer van gekomen. Na
overleg met enige buurtbewoners
is besloten het geld te schenken
aan Oud Edam, in het volste ver-

Eefje van Rossum uit Amsterdam
als zeemeermin, gevangen in de
Purmer. Buurtvereniging Schepen-
makersdijk/Doeland.

trouwen dat deze vereniging er
goede dingen mee zal kunnen
doen.

Inmiddels is het geld door onze
penningmeester ontvangen en
namens het bestuur van de vere
niging Oud Edam wil ik een ieder
bedanken, die met deze schen
king te maken heeft gehad.

Jan Hooijberg

HERKEN
HET PLEKJE

Een rubriek die ophoudt te
bestaan. Herken Het Plekje.
Ondanks de vele leuke reac
ties bleek het steeds moeilij
ker om nog met originele en
vooral niet te makkelijke op-
gaves te komen. De laatste
winnaar van de boekenbon
van 25 gulden is mevrouw A.
Arentzen- van Gijssel, Wes-
tercluft 1 -404 in Steenwijk.
Deze oud-Edamse schrijft,
niet zonder trots, nog altijd
veel historische plekjes in
Edam te herkennen.. Zij had
het bij het rechte eind met de
constatering dat het geveltje
op de foto in het vorige pe
riodiek boven de poort naar
het Weeshuis zit.
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Bezwaarschrift
'Stadsgezicht'

In maart 1986 beloofden
wij in dit periodiek (jaar
gang 10 nr. 1) de leden van
Oud Edam op de hoogte te
houden over de ontwikke
lingen rond het bestem
mingsplan 'Stadsgezicht
Edam'. Op dat moment lag
er bij Gedeputeerde Staten
een bezwaarschrift van de
vereniging tegen drie onder
delen van het bestemmings
plan. Oud Edam had ernsti
ge problemen met de moge
lijkheid dat er zendmasten
van maximaal 15 meter kun
nen verrijzen in het histori
sche centrum. Het tweede
punt van kritiek was de vrij
stelling voor het plaatsen
van 'nutsvoorzieningen'
(PEN-gebouwtjes, CAI-
schakelkasten e.d.). Het der
de bezwaar richtte zich te
gen mogelijke bebouwing
van de Baandervesting tot
vlak aan het vestingpad.
Oud Edam wilde een strook
van minimaal 5 meter. naast
de verharding van de Baan
dervesting groen houden.

In december 1986 deed de
provincie uitspraak over de
ingediende bezwaarschrif
ten. Oud Edam werd door
Gedeputeerde Staten niet in
het gelijk gesteld. Een
maand later besloot de vere
niging de laatste stap in de
beroepsprocedure te zetten,
die mogelijk is: beroep bij de
Kroon.

In de loop van 1987 kwam
in gesprekken met het colle
ge van Edam-Volendam
echter de vraag aan de orde
of de omstreden punten wel
aanleiding genoeg waren
voor het doorzetten van de
(vertragende) beroepsproce
dure tegen het bestem
mingsplan. Het college be
loofde zoveel mogelijk te
voorkomen dat er daadwer
kelijk zendmasten van ra
dio-amateurs van 15 meter
lengte zullen verrijzen. Ten
aanzien van de openbare
nutsvoorzieningen bena
drukten B en W dat aan de
plaats en vormgeving van
dergelijke 'bouwsels' door
de monumentencommissie
nadere eisen kunnen worden
gesteld. Tenslotte wist het
college te melden dat Far-
dem BV voornemens is de
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Uitreiking Gele Steentje
Het was voor de commissie, die

zich jaarlijks beraad over de per
soon of instelling die in aanmer
king zou kunnen komen voor de
uitreiking van het traditionele
'gele steentje', dit keer niet moei
lijk om een keuze te doen.

Een belangrijke gebeurtenis in
Edam was de heropening op 9
oktober j.1. van de gerestaureer
de Proveniershuisjes uit 1554/55,
in de Edamse volksmond bekend
als de Proeve. Na jaren van in
tensieve voorbereiding, waarbij
vooral grote financiële obstakels
uit de weg geruimd moesten wor
den, kwam de broodnodige res
tauratie van het hofje uiteinde
lijk van de grond. Eén van de be
langrijkste cultuur-historische
monumenten van Edam kan nu
ook weer toekomstige generaties
oudere Edammers blijven huis
vesten.

Tijdens de officiële openings
plechtigheid op het stadhuis,
waar ook de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, drs. E. Heerma
acte de présence gaf, werd door

bedrijfsbebouwing aan de
Baandervesting door middel
van beplanting aan het oog
te onttrekken.

Het bestuur van Oud
Edam heeft zich uitgebreid
beraden over deze 'toezeg
gingen' en na ampel beraad
besloten het bezwaarschrift
in te trekken. Daarbij speel
de ook de goede verstand
houding een rol, die met het
gemeentebestuur is opge
bouwd.

verschillende sprekers de moed
van de huidige regenten geroemd
om een zo kostbare en omvang
rijke restauratie uit te voeren.

„Een 'Proeve' van bekwaam
heid en zorg voor een belangrijk
stuk historisch stedeschoon van
de stad". Met deze woorden om
schreef vice-voorzitter Cor
Schaatsbergen van onze vereni
ging de inspanningen van het
college van regenten.

De heer L. Kramer die het
steentje op de jaarlijkse leden
vergadering van Oud-Edam op 9
november j.1. in ontvangst mocht
nemen, toonde zich zichtbaar
verguld met de blijk van waarde
ring. Oud Edam pleegt mensen of
instellingen, die opvallende bij
dragen aan de instandhouding
van onze mooie stad hebben ge
leverd, in het zonnetje te zetten.
Vóór hem konden onder andere
oud-burgemeester W. van der
Knoop, het Hoogheemraadschap
van de Uitwaterende Sluizen en
oud-voorzitter Bert Creemers
van Oud Edam dit toepasselijke
voorwerp op hun schoorsteen
mantels plaatsen. Nu dus ook een
geel steentje in de regentenka
mer van de Proeve. De banden
met de stichting zijn hierdoor
weer versterkt. Immers, voordat
de vereniging kon beschikken
over het eigen verenigingshuis,
vergaderde het bestuur vele ja
ren in de regentenkamer.

Behalve het gele steentje bood
de vereniging op de openingsdag
de regenten een cadeau aan: een
prachtige potloodtekening van
de Proeve, vervaardigd door de
Edamse amateur-kunstenaar Co
Gras.
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'Wandeling door Edam'

De Haligt
Gaan wij nu van de Kaasmarkt
de Haligt op dan komen we eerst
de bakkerij van ouwe Jantje de
Ruiter tegen. De fam. de Ruiter
waren zeer bekende mensen in
Edam en bestond uit vader, moe
der en kinderen; Willem, Klaas,
Otje, Mietje, Betje en Ge. Een
pracht verhaal is, dat Cordes een
beroemde kunstrijder uit die da
gen in Edam zou komen rijden.
Hij werd met de vigelante met 2
paarden van de Monnickendam-
merjaagweg het stadje binnen
gereden voorafgegaan door het
Fanfarekorps naar de ijsvloer
van de Haligt gebracht, waar hij
zijn kunsten vertoonde voor een
talrijk publiek.... Tot plotseling
een van zijn kinderen, die van
niets wisten, zei; 'Verrek het is
mijn vader'.

Zo ook de prachtige vertelling:
Er werd van de, zoals bij alle
bakkers opgestelde Sinterklaas
tafel, snoepgoed gepikt. Nu had
vader Jan achter de tafel een na
gemaakte Sinterklaas staan

De Haligt met rechts de bakkerij
van De Ruiter. Het huis van me
vrouw Schipper moest nog ge
bouwd worden (1905).

compleet met staf en mijter. Om
de dader van de pikkerij te on-
dekken, trok de Ruiter het pak
zelf aan en posteerde zich achter
de Sinterklaastafel. En wel hoor,
het duurde niet lang of een jon
gen verscheen, die zich weer gra
tis te goed wilde doen aan de uit
gestalde lekkernijen. De goed
heiligman achter de tafel gaf een
schreew, zijn heiligheid verge
tende en vloog achter de vluch
tende jongen aan. Of hij hem te
pakken heeft gekregen weet ik
niet meer, maar menigeen heeft
er hard om gelachen.

Om nog eens even op de naam
'Haligt' terug te komen. Weer zo

Waterhalen in het Klooster. Voor
de laatste maal in 1922.

typisch Edams, want de naam
van deze gracht is Mathijs Tinx-
gracht. Oorspronkelijk was de
naam op 'het IJe'. Maar waar
komt nu zo'n naam Haligt van
daan, zoals algemeen in de
Edamse volksmond wordt gebe
zigd? Wel, voorheen liep het wa
ter van de Achterhaven door,
langs de Eilandsgracht-Prins
Mauritspad en Bierkade zo in de
Brouwersgracht bij de Hakke-
laarsbrug. Ook liep deze gracht,
waar nu de Kaasmarkt ligt, uit
op het water de IJe of Brouwers-
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gracht. Denkt u nu even goed na,
dan ziet u dat de punt grond,
waarop de Waag en de huizen
waaronder hett Nutsgebouw
staan, een klein eilandje vormen.
Nu is de naam van een klein ei
land Hallig. In de Duitse bocht
richting Denemarken vindt men
nog verschillende kleine eiland
jes die Hallig genoemd worden.
Dus zo onstond hier in de volks
mond het woord Haligt, wat door
Edammers altijd nog gebruikt
wordt.

Naast de bakkerij van de Rui
ter, waar nu twee huizen staan
met gebroken kap, woonde de
fam. van Dijk, vader en moeder
van de bekende verslaggever van
de N.N.C. Marinus van Dijk. De
heer van Dijk was ambtenaar ter
secretarie. Dan mevr. Schipper
met haar onafscheidelijke ge
dienstige Neeltje Brunt. In dit
huis hebben ook nog gewoond
Dijkstra van het Gouwtje en ook
na zijn emeritaat de bekende
predikant van de Grote Kerk Ds.
Klein.

De heer Frenkel leraar aan de
voormalige Normaalschool bij de
dam, woonde in het volgende
huis. Als de heer Frenkel met zijn
vrouw Sara gingen wandelen,
dan liep Sara steevast vier stap
pen achter haar man.

Naast de fam. Frenkel woonde
de bekende Edammer Gerrit de
Graaf. Jarenlang werkzaam op
het notariskantoor van o.a. de
Griendt Dreux, Hofland en Ui-
tenbogaard.

Een bekende Edamse dame
was Marie Schagen, die op het
kantoor van de touwfabriek
werkte en het volgende huis be

woonde, waar nu het populaire
echtpaar Klaas en Fran de Boer-
Dijkshoom hun gastvrijheid to
nen. Klaas heeft een prachtige
verzameling foto's van Edam,
waar voor deze stukjes of andere
gelegenheden, gebruik van wordt
gemaakt. In de boerderij hier
naast de fam. van den Boogaard,
opgevolgd door Jan Hooijberg en
later Molenaar. Tot Gerrit San
ders dit geval kocht en er een ga
ragebedrijf van maakte. Vaak
stond hij voor raadsels. Als jon
gelui een auto bij hem huurden,
dan kwam het voor dat de teller
s'avonds na het gebruik van de
wagen lager stond als de begin-

Het 'Klooster' in volle glorie met
de prachtige kastanjebomen
(1938). Het gebouwtje linksachter
was het zogenaamde stovenhok,
waar de kooltjes vuur in klaar ge
maakt werden voor de stoven in de
kerk.

stand. Hoe dat mogelijk was,
wisten alleen de huurders. Nu is
het garagebedrijf onder leiding
van Lou Rijswijk en zn. , als
Datsundealers.

Het helaas verdwenen Heren
logement stond op de plaats
waar nu 5 nieuwe woningen
staan. Het Herenlogement is ge
sloopt in 1942; als dat nog eens
kon spreken, dan zouden er heel
wat oude Edamse verhalen te
voorschijn komen. Het had een
flinke koffiekamer met biljart,
een grote zaal met een prachtige
akoestiek en een toneel, waar
heel wat toneelstukken, revue's
en lezingen gehouden werden.
Neem eens de gymnastiekuitvoe-
ringen van de vereniging 'F.L.
Jahn' waar steeds onder b.v. di
recteur Potgieser zo ongeveer
150 a 200 dames en heren en vele
adspiranten aan meededen. Na
men als Jb. Teengs, Dirk Heit-
man, Jb. Hartog, Tijmon bij 't
Vuur, Wil Bouwes, Klaassie Wes-
ter met zijn beroemde zolen-
draai, Jan Schardam, Kees Ui
tenthuis, Willem Menzo en vele
anderen, die in onze herinnering
nog steeds blijven voortleven.

In het z.g. kleine zaaltje speel-

De beroemde tekenschool, waar
velen met plezier aan terug zullen
denken.
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de jarenlang de damclub 'Ons
Genoegen' en ook was hier een
sociëteit die vele jaren een gezel
lig samenzijn hield.

Op de gevel van het Heerenlo
gement stonden drie zandstenen
beelden van:

Prins Willem I
Prins Maurits
Prins Frederik Hendrik.
Het Heerenlogement behoorde

vroeger aan de Gemeente. Deze
verkocht het onder voorwaarde,
dat de beelden eigendom bleven
van de Gemeente, op straffe van
boete van ƒ500,-. Doch een an
tiekhandelaar uit Hoorn, Rheens
genaamd, kocht de beelden en
betaalde de boete. Zo verdwenen
zij uit Edam.

In de gevel zaten prachtige
zandstenen kopjes, welke nog
steeds en gelukkig, zich in de
voorgevels van de daar gebouw
de huizen bevinden.

Ook de bekende zangvereni
ging 'Edam', de z.g.'Maandags-
ezang' onder leiding van de le
gendarische heer L.G. Jansen,
die deze vereniging zo'n 60 jaar
dirigeerde. Alsook het bekende
muziekgezelschap 'Apollo' dat
hier zijn domicilie had. Andries
de Boer en zijn vrouw Mie waren
de directieleden. Ook was hier
nog een zeer oude uitspanning
aan verbonden.

Dan komen wij in het klooster;
een prachtig stukje Edam met
een lange historie. De naam zegt
het al, oorspronkelijk een Fermi-
naris klooster, later Prinsenhof,
dan werden op de restanten hier
van de Gemeentelijke Teken-
school gevestigd. Een voor die
tijd prachtig opleidingsinstituut
in tekenen voor toekomstige vak
lieden. Heel wat jongens uit
Edam en naaste omgeving zullen

Een fraaie plaat van het Kerkhof
in vroeger glorie.

nog met plezier aan deze school
terugdenken. Leraren waren de
heer Paul Hermann, directeur, de
heer Bander handtekenen, de
heer G.Groot bouwkunde, de
heer F. van Dijk lijn en handte
kenen en de heer Heddema, ook
bouwkunde. De heren Beumer en
Oosterbeek gaven respectievelijk
les in taal, natuurkunde en boek
houden. Allen waren zeer be
kwame mensen en als deze
school eens kon spreken dan zou
hier een boek over zijn te schrij
ven.

In het klooster stond ook jaren
lang de woonwagen van de heer
en mevrouw Vallentgoed, stam
vader van heel wat kermisreizi
gers. Hij was ook voorzitter van
de Ned. Bond van Kermisreizi
gers en nadat hij de kermissen
niet meer bereisde, was hij stads
omroeper van Edam. Na de sloop
van deze historische Tekenschool
werd hier de nieuwe Coornhert-
school gebouwd. Hoofd hiervan
was de heer G.T. Vermeer. Deze
zeer bekwame man heeft voor
menige Edammer of Edamse en

Het Heerenlogement in de voor
malige toestand. Op de gevel zijn
de beelden nog te zien van de drie
prinsen.

ook daarbuiten zeer veel bete
kend en ook als voorzitter en me
de oprichter van de vereniging
'Oud Edam' heeft hij zeer veel en
nuttig werk gedaan. Nu nog
steeds is hij voorzitter van de Ge
meentelijke Monumenten Com
missie.

Wanneer er vroeger een droge
periode was en de regenbakken
waren bij de meeste mensen uit
geput, dan gaf de Gemeente de
gelegenheid om in het Klooster
water te halen. Achter in het
Klooster zitten n.1. grote regen
bakken die oorspronkelijk ge
voed werden met water wat van
de daken van de Grote kerk
kwam. Jan Mundel, D. Klepper
en Bleeker waren dan de leve
ranciers van het opgepompte wa
ter a raison van 2 cent voor 1 em
mer water.

Na 1922 was dit afgelopen, om
dat in Edam toen waterleiding
kwam. Ook werd hier nog een
muziektent gebouwd waar ver
schillende concerten en concour
sen werden gehouden. Mogen wij
ook nog even de prachtige hoge
kastanjebomen memoreren, die
dit oorspronkelijk zo bijzondere
plekje zo'n prachtig aanzicht ga
ven. Vervolgen wij onze wande
ling, dan komen wij langs het ou
de Kerkhof en de Grote Kerk bij
de Noorderbrug, waar je een
prachtig gezicht over de Zeevang
had. Ouwe Jan Bouwes, de vader
van Wil vertelde mij eens, dat
kapitein van Dale, die 50 jaar op
zeilschepen de wereld rond had
gevaren, hier iedere dag naar toe
kwam en dan tegen Bouwes zei;
Jan dit is het mooiste 'plekkie'
van de hele wereld. Nu door de
ruilverkaveling zeer veranderd
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COLOFON

Aan dit nummer werkten mee:
Corrie Boschma
Oscar Henar
Jan Hooijberg
Rob Josselet (foto's)
Huub Klompenhouwer
Guus van Lummel
Geesje Rijswijk
Arie Schaeffer
Sjaan Swalve
Peter Taal
Gerrit bij't Vuur.

Het periodiek werd gedrukt
bij Keizer & Van Straten. Me
dewerking verleende ook de
Nieuwe Noordhollandse Cou
rant (Damiate Pers).

te vertellen, Dit is pas in begin
1800 aangelegd. Het is zo, dat in
de Franse tijd niet meer in ker
ken begraven mocht worden.

Het stuk grond ten Noorden
van de kerk was beplant met bo
men en werd in de volksmond het
bos genoemd. De Gemeente
kocht dit van de kerk en hier
werd de zo bekende dodenakker
gemaakt. Zeer bekend door de
prachtige grafmonumenten van
Edamse familie's Pont - Ver-
steegh - Pouw enz. Oudere
Edammers zullen zich ook het
monumentje van Jenny Ver-
steegh herinneren, voorstellende
een meisje met een dood vogeltje
in haar hand. Dit monumentje is
voorheen door de familie wegge
haald. Jammer! Met weemoed
zullen veel mensen aan dit voor

en verarmd, daar hier nu de
Kooiweg loopt en er verschillen
de dammen door het water zijn
gemaakt. Eerst keek je zo op het
Lokkemientje (verbastering van
Luttik Mide, kleine weide) wat
oorspronkelijk veel kleiner was,
daar het prachtige water van het
Die met vuilnis en afval van de
touwfabriek tot meer dan de
helft is ingedamd. Prachtig wa
ren ook de kleine eilandjes in het
Die met zeer bijzondere bomen
en boompjes. In de winter wan
neer het goed had gevroren, was
het hier een drukte van belang
met schaatsenrijders. Zelf weet
ik er nog van dat Cees Visser de
grootvader van mijn vrouw hier
met een ijsschuit 'de Albatros'
zeilde.

Om nog iets over het Kerkhof

hen zo dierbaar plekje Edam
denken, waar veel naasten, fami
lie of vrienden de laatste rust
plaats vonden.

Voor wij dit artikeltje beëindi
gen kijken wij nog even naar de
toren van de Grote Kerk en zien
daar het jaartal 1701, vlak onder
het vierkant. Veel vreemdelingen
denken dat dit op het bouwjaar
slaat, maar niets is minder waar.
De laatste brand in de toren was
in 1699 en 1701 duidt op het
klaarkomen van de toenmalige
restauratie van de torenspits.

G. BIJ 'T VUUR

De Hoornse Jaagweg met ijsver
maak en koek-en-zopie.

De Noorderpoort en Grote Kerk,
begin 1600. Op de voorgrond de
trekschuit naar Hoorn.
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