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Jaarverslag1988
Als U dit leest, zij n wij al een behoorlij k
stuk het nieuwe jaar in. Ik mag echter
op dit moment bij de jaarwisseling de
balans opmaken en U berichten over
het wel en wee van onze vereniging in
1988. Gelukkig was het over het alge
meen meer wel dan wee.
Ik zal de belangrijkste gebeurtenissen
en aktiviteiten beknopt weergeven.
Op 28 maart hebben wij onze j aar lij kse
algemene ledenvergadering gehouden,
conform de statuten in het voorjaar. In
de afgelopen jaren was dit verschoven
naar het najaar.
In het bestuur zijn geen wijzigingen op
getreden.

De vergadering werd besloten met een
dia-voorstelling met vele, nog niet eer
der vertoonde plaatjes van oud Edam
mers door Jan Bouwes Jr.
Op 10 september hebben wij een be
langrijke mijlpaal binnen onze vereni
ging gevierd. Het 45-jarig bestaan, inde
Grote Kerk, werd door circa 250 leden,
oud-leden, introduce's en vertegen
woordigers van gemeente, waaronder
de burgemeester, en zusterinstellingen
bijgewoond. De ambiance in de Grote
Kerk kan voor zo'n jubileum eigenlijk
niet beter.
De werkgroep Periodiek zorgde voor
een fraaie jubileumeditie.
Op 17 september heeft onze vereniging
in samenwerking met de gemeente,
V.V.V.en museumbestuur, de nationale

Op verzoek van het gemeentebestuur
heeft Oud Edam een bijdrage geleverd
aan uitbreiding van de lijst van beeld
bepalende panden. Onder die toege
voegde panden bevindt zich ook het
rijtje voor W.O.J. Nieuwenkamp ge
bouwde huisjes Nieuwe Haven 38 - 42.
Zie ook het verslag van de Monumen
tencommissie elders in dit blad.

monumentendag verzorgd. Vele hon
derden mensen hebben die dag genoten
van ons mooie Edam, met name de
openstelling van het fort en één van de
kaaspakhuizen aan de Voorhaven trok
veel belangstelling. Deze dag is een goe
de traditie aan het worden.
De excursies mogen zich elk jaar in een
toenemende belangstelling verheugen.

De relatie met het gemeentebestuur is
zeer belangrijk en kende ook in het ver
slagjaar vele invalshoeken. Door de
verhuizing van de gemeentelijke dien
sten naar het nieuwe stadskantoor in
Volendam, kwamen er een aantal ge
bouwen vrij voor herbestemming. Een
en ander had uiteraard de volle aan
dacht, maar ook de zorg van onze vere
niging. De te verwachten schade is ech
ter beperkt gebleven. Het stadhuis heeft
een zinvolle herinvulling gekregen met
het V.V.V.kantoor en wordt verder voor
bereid als dependance van het museum .
Het voormalige wachthuis/politiepost
aan de Hoogstraat is door een particu
lier aangekocht, die voornemens is een
restauratie uit te voeren.
Het complex Burgerzaken aan de Nieu
we Haven zal worden ingevuld door de
brandweer. Een goede zaak dat de
brandweer in het hart van de stad blij ft.
Het voormalige weeshuis heeft eeen
buitengewoon zinvolle herinvulling ge
kregen door enerzijds een scheeps
bouwkundig bureau (Kerkstraatzijde)
en aan het Jan Nieuwenhuyzenplein
heeft de landelijke organisatie Hiswa
na restauratie/renovatie haar intrek ge
nomen.
Ten aanzien van de gym zaal hebben di
verse plannen de rondegedaan, onder
meer vergroting/uitbreiding van het
museum, hetgeen jammer genoeg niet
is gehonoreerd, een cultureel centrum
voor plaatselijke verenigingen, op zich
een positief plan, maar financieel
moeilijk te onderbouwen. Het is uitein
delijk magazijnruimte van een wooninrichtingsbedrijf geworden.
Oud Edam heeft zich met name fel ver
zet tegen wijzigingen van het exterieur.
Dit is ten dele geslaagd. Het front is on
gewijzigd gebleven, in de zijgevel is een
ingangspartij aangebracht, hetgeen
noodzakelijk was voor het huidige ge
bruik.

De balans opmakend mogen wij niet
ontevreden zijn over de herinvullingen
en het juiste behoud van de gebouwen.
Er is met de gemeente overleg geweest
over de uitbreiding van de bevoegdhe
den van de monumentencommissie,
met name voor advisering bij wijzigin
gen van het stadsbeeld, zoals aanbreng
straatmeubilair en andere in het stads
beeld in het oog lopende zaken, zoals
kunstwerken, muren, erfafscheidigen
enzovoort.
Zoals bekend hebben namens onze ver
eniging de heren ing.C. Schaatsbergen
en G. Bij 't Vuur zitting in deze commis
sie.
Na uitgebreid overleg en compensaties
van gemeentezijde hebben wij ons be
zwaarschrift tegen het bestemmings
plan 'Beschermd stadsgezicht' inge
trokken.
Onze werkgroep Handhaving stads
beeld is voortdurend in overleg met de
gemeente om haar te wijzen op zaken,
die meer aandacht verdienen, met na
me onderhoud van bruggen, bestratin
gen, bomen en groenvoorziening en
verder onderhoud van gemeentelijke
eigendommen, zoals het Stadhuis en
Voorhaven 80.
Commentaar heeft onze vereniging ge
geven op het meerjarenplan program
ma Stads-en dorpsvernieuwing 1988/
1991. Beide programma's worden sterk
beinvloed door de beperkte financiële
mogelijkheden.

Bij dit nummer
Op de vooravond van de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering, in dit
nummer de verslagen van de ver
schillende werkgroepen, verslagen
waarin enerzijds de zorg voorde toe
komst van het oude Edam in door
klinkt, maar anderzijds ook tevre
denheid over de eveneens bereikte
resultaten.
Lezenswaardig is het uitvoerige arti
kel dat Corrie Bosch ma schreef over
het Edam in de 14de eeuw. Het arti
kel geeft, geïllustreerd door de actue
le foto's van Rob Josselet, een ver
rassende, maar ook herkenbare kijk
op een stukje geschiedenis van de
stad.
Uitvoerig geillustreerd is ook Gerrit
bij 't Vuur weer op stap geweest. Zijn
veelgelezen Wandeling behandelt
ditmaal vooral de Beestenmarkt.
In dit nummer verder een verslag van
de excursie naar onder meer Schok
land, een terugblik op de reünie, en
wat kritische noten en complimente
rende pluimen.
Tenslotte ook nog de suggestie voor
de naamgeving van een nog naam
loos plantsoen in de oude kom.

Verslag werkgroep
Historisch Onderzoek
Begin 1988 is de werkgroep 'historisch
onderzoek' van de Vereniging Oud
Edam met haar aktiviteiten daadwer
kelijk begonnen (zie jrg.12 nr,l). Zoals
reeds aangekondigd, vormen de Edam
se vestingwerken het eerste object van
onderzoek. Hieronder volgt een eerste
tussentijds verslag van het inmiddels
verrichte werk.
De zes leden van de werkgroep hebben
zich in eerste instantie met de bestaande
literatuur over het onderwerp bezigge
houden. Het bleek weldra dat nage
noeg geen enkele recente mededeling
over de verdedigingswerken van de stad
op bronnenonderzoek was gebaseerd.
Alle 'moderne' schrijvers gaan terug op
de door Costerus (De geschiedenis der
stad Edam, 1869) aangedragen gege
vens. Deze geleerde uit de vorige eeuw
had wel zelf de bronnen in het stadsar
chief in handen gehad en daaruit voor
zijn Geschiedenis dan ook rijkelijk ge
put. Aan zijn onuitgegeven historisch
overzicht kleven echter veel bezwaren.
Het ontbeert elke thematische orde
ning en het is verre van volledig. Dat
geldt ook voor wat hij van de vesting
werken zegt. Het lag dus voor de hand
vervolg jaarverslag

Over de voormalige diaconietuin is een
aantal besprekingen gehouden met de
gemeente, alsmede de particuliere eige
naar om te komen tot een oplossing
voor dit stuk vervallen grond in het hart
van de stad. Onderhandelingen, waar
bij de vereniging Oud Edam als inter
mediair, hebben niet kunnen leiden tot

Colofon
Aan dit nummer werkten mee:
Janny Boelens-Boss
Corrie Boschma
Ria van der Eerden-Vonk
Rob Josselet (fotografie)
Huub Klompenhouwer
Guus van Lummel
Dirk Regter
Geesje Rijswijk
Arie Schaeffer
Sjaan Swalve
Gerrit bij't Vuur

Een beeld van de reünie bij het 45 jaar bestaan van de vereniging.
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De Edamse vestingwerken

Het periodiek kwam tot stand met me
dewerking van drukkerij Zwarthoed bv,
Volendam en werd gedrukt bij Keizer &
van Straten bv.

overeenstemming tussen partijen.
Thans zijn onderhandelingen op
gestart, waarbij de vereniging Oud
Edam de mogelijke eigendom zal ver
werven en het onderhoud c.q. de rehabi
litatie voor rekening en zorg van de ge
meente zal komen. Wij hopen in de
komende voorj aarsledenvergadering
concrete voorstellen aan de leden te
kunnen doen.
Een positieve ontwikkeling is geweest
de sloop en herinrichting van het terrein
van de voormalige pita-bakkerij, waar
bij de gemeente een positieve bijdrage
heeft verleend aan het stadsgezicht.
Oud Edam heeft suggesties aangedra
gen voor een goede naamgeving van het
ontstane binnenstadspleintje.
Wij blijven streven naar een goede sa
menwerking met de gemeente, alhoewel
de belangen soms puur tegenstrijdig
zijn. Wij denken dat met verstand en
wijsheid van beide partijen toch kan
worden gescoord binnen onze doelstel
lingen.
Op landelij k niveau is met name van be-

Tekening door I. Ouwater van de toren en de Oosterpoort, 2de helft 18de eeuw
(Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist).
dat de werkgroep zelfstandig alle bron
nen opnieuw zou bestuderen. Het gaat
daarbij behalve om kaarten en prenten
natuurlijk vooral om archivalia. In het
afgelopen jaar is op dat gebied flinke
vordering gemaakt en het laat zich aan
zien dat in de loop van 1989 dit werk
voltooid kan worden. Daarna zal be
zien worden in welke vorm het verza
meld materiaal gepresenteerd kan wor
den. In elk geval zullen de bouwgeschie-

denis, de militaire en de financiële
aspecten uitvoerig aan de orde komen.
Gestreefd wordt naar een compleet
overzicht, dat wil zeggen vanaf de
oudste middeleeuwse gegevens tot en
met de definitieve afbraak in de 19e
eeuw en de laatste restanten die in de
huidige stedelijke structuren zichtbaar
zijn.
Als voorbeeld moge het grote complex
aan de oostzijde van de stad dienen,

lang het in werking treden van de nieu
we monumentenwet. Belangrijk ele
ment is dat de decentralisatie zijn
beslag heeft gekregen waardoor ge
meenten voortaan zelf mogen beslissen
over restauratie en verbouwing van mo
numenten, maar ook zelfs over afbraak
van beschermde monumenten, alhoe
wel de gemeente gehouden is hierover
advies aan de Minister te vragen. U zult
begrijpen, dat de positie van onze vere
niging nog belangrij ker is geworden om
in goed samenspel met de gemeente te
zorgen voor een juist behoud van het
cultureleerfgoed.

puter. Hierdoor kan kopij voor het Pe
riodiek beter worden aangeleverd aan
de drukker en kan ook het ledenbestand
geautomatiseerd worden verwerkt . Wat
dat betreft staat onze vereniging geheel
in deze tijd.
1989 wordt weer een belangrijke uitda
ging. Uiteraard onze jaarlijkse excur
sies, vele vergaderingen, en besprekin
gen met het gemeentebestuur, de rea
lisatie in samenwerking met Fred
Schoonheim (adjunct-archivaris van
het Streekarchief Waterland) van een
boekje over de geschiedenis van de
Joodse gemeente in Edam, plannen
rondom de diaconie-tuin, de ten
toonstelling in de Grote Kerk enzo
voort.
Wij zijn allen weer bereid om ons in te
zetten voor de
belangrijke doelstelling, omdat wij ons
gesteund voelen door Uw lidmaat
schap.

Onze vereniging heeft zijn peilers door
middel van een aktief bestuur van ne
gen leden, vijf werkgroepen, te weten
Periodiek, Handhaving stadsbeeld,
Ruimtelijke ordening alsmede Ge
schiedschrijving en voorts de leden van
de 'Gouden ploeg', die steeds weer zor
gen voor de verwerking van de omvang
rijke verzending aan meer dan 1100le
den.
Nieuw was in 1988 de automatisering
c.q. de aanschaf van een personal com-

Joop van Overbeek
Voorzitter
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waarvan de ontwikkeling langzaamaan
duidelijk begint te worden. Anders dan
Costerus schrijft, dateert de grote
Oosterpoort die in 1825 is afgebroken
(zie de afb.) wel degelijk uit 1619, het
jaar dat op de poort zelf was aange
bracht. Over de architectuur en finan
ciering van dit bouwwerk zijn talrijke
details boven water gekomen. Voor
1619 moet een vroegere landpoort ter
plekke hebben bestaan, die eveneens
Oosterpoort (of Noordoosterpoort)
wordt genoemd en wellicht tot dezelfde
bouwfase behoord heeft als de ronde,
laat Middeleeuwse Halsbandtoren, die

als geschutstoren de Voorhaven en het
Oorgat bestreek. Vlakbij, op de kop
van de Nieuwe Haven, bevond zich bo
vendien nog eentweede poort, de Zuid
oosterpoort of Keetpoort genoemd,
waarvan de geschiedenis nog onzeker
is. Voorlopig reiken de gegevens van de
werkgroep met betrekking tot deze
poort terug tot de eerste helft van de 16e
eeuw, maar het is niet onmogelik dat
ook hier de oorsprongen ouder zullen
blij ken te zijn. Deze poort is al in de 18e
eeuw gereduceerd tot een hek in de
muur, en in 1837 zijn de laatste resten
ervan opgeruimd samen met de Hals

bandtoren.
De werkgroep hoopt dergelijke, voor
alsnog vage, contouren in de loop van
haar verdere onderzoek verder te kun
nen aanscherpen, zodat tenslotte de
hiervoor genoemde volledigheid zoveel
mogelijk zal worden bereikt.
Eind 1989 zal in elk geval, ongeacht
eventuele andere publicaties, in Oud
Edam opnieuw een bericht over de
voortgang van de werkzaamheden ver
schijnen.
M.A. van der Eerden-Vonk
(namens de werkgroep)

Meer aandacht voor beeldbepalendepanden in Edam
Verslag gemeentelijke
monumentencommissie
In 1988 kwam de gemeentelijke monu
mentencommissie veertien maal bij
een. Deze commissie bestaat uit zeven
leden, waaronder twee op voordracht
van de Vereniging Oud Edam, die door
de gemeenteraad worden benoemd.
Wat nieuwbouw betreft zijn door de
commissie positieve adviezen verstrekt
ten aanzien van de bouw van een woon
huis aan het J.van Wallendalplein 12 en
van een brandweergarage achter het
pand Nieuwe Haven 68.
Voor restauraties van monumenten zijn
positieve adviezen verstrekt voor
restauraties aan de panden Hoogstraat
Men 16, het voormalig weeshuis aan de
Grote Kerkstraat, het pand Spuistraat 5
en het verbouwen van het pand Voorha
ven 39 van kaaspakhuis tot woonunits.
Wat het uiterlijk van deze panden be
treft verandert hier voor het overgrote
deel maar heel weinig aan. Door de
commissie is ook geadviseerd voor aan
wijzing tot monument van enkele gra
ven op de Algemene Begraafplaats te
Edam. Het overgrote deel van de bouwvergunningsaanvragen gold verbouw
of nieuwbouw van bijgebouwen, ber
gingen, garages, dakkapellen, schut
tingen en verbouwingen aan delen van
bestaande panden. De voornaamste
wijzigingen betreffen de verbouw van
voorgevels aan de panden Voorhaven
48, Zeevangszeedijk 10en Achterhaven
110,het wijzigen van de zijgevel van de
voormalige gym. zaal aan de Breestraat, de verbouw van garages tot wo
ning aan de Grote Molensteeg 5/7/9 en
het maken van een oprit, trap en bordes
bij het postkantoor aan het Damplein 5
De adviezen van de commissie zijn op
een enkel geval na, door burgemeester
en wethouders overgenomen.
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ongeluk was dat door een brand het tot
een versnelde restauratie is gekomen.
Dit is de grootste winst van het afgelo
pen jaar.
Het verlies is dat het tempo van herstel
van zowel monumenten, beeldbepalen
de panden als overige gebouwen in
Edam wat te langzaam verloopt om de
ontstane achterstand van de gehele
bouwkundige kwaliteit in te lopen en te
verbeteren. Hiervoor is ongeveer een
twee- a drievoudige inspanning vereist.
Het is de taak van ons allen om dat te be
vorderen en te bereiken.
Rest nog te vermelden dat het bestem
mingsplan Stadsgezicht Edam, na een
uitspraak van de Raad van State, thans
definitief geworden is. Dit stemt tot te
vredenheid omdat hierdoor meer grip
op het wijzigen van het stadsbeeld kan
worden verkregen.
voor de Monumentencommissie:
C. Schaatsbergen.

Jaarverslag
Werkgroep
Handhaving
Stadsbeeld
De term beeldbepalend plein bestaat (helaas) niet. Tochis het van belang dat er niet
teveel veranderd wordt aan de geveltjes van de panden op de Beestenmarkt. Een
oplossing is om alle pandjes individueel als beeldbepalend aan te merken.
Het college van burgemeester en wet
houders heeft de commissie verzocht
om na te gaan of het aanbeveling ver
dient om de lijst van beeldbepalende
panden in de gemeente uit te breiden.
Hiertoe is door de commissie uitge
breid onderzoek verricht, waarbij door
de vertegenwoordigers van de Vereni
ging Oud Edam ook de werkgroep
Ruimtelijke Ordening is ingeschakeld.
Ook deze werkgroep heeft het veel tijd
en moeite gekost. Uiteindelijk heeft de
commissie een nominatie opgesteld.
Daarbij heeft zij een onderverdeling ge
maakt in drie graden van beeldbepaald
heid, aflopend van klasse 1 naar 3.
Geadviseerd is om als aanvulling op de
bestaande lijst van beeldbepalende
panden, in elk geval de klassen 1 en 2 als
beeldbepalend aan te merken. Door het
gemeentebestuur dient over dit advies
nog een beslissing te worden genomen.
Enkele malen is er door leden van de

commissie op gewezen dat ofwel ille
gaal gebouwd wordt ofwel afgeweken
wordt van goedgekeurde bouwplan
nen. Daar dit verschijnsel zich langza
merhand meer gaat voordoen wordt het
tijd dat het gemeentebestuur hiertegen
harder gaat optreden zodat de burgers
dit nalaten. Anders leidt dit onmisken
baar tot een verlaging van de bouwkun
dige kwaliteit.
Verheugend is het om te constateren dat
het afstoten van de voormalige gemeen
telij ke kantoren -ten gevolge van het
oprichten van een nieuw stadskantoor
aan de W.v.d.Knoopdreef te Volendamzeker als geslaagd kan worden be
schouwd. Grotendeels is of wordt er
weinig aan het uiterlijk veranderd.
Verheugend is voorts dat de restauratie
van de monumentale panden J. van
Nieuwenhuizenplein 2 en 7 en
Baanstraat 2 gerealiseerd is. Voor het
laatste pand geldt dat het geluk bij een

De druppel holt de steen, niet door
kracht maar door gestadig druppelen.
Zo ongeveer, beste leden, moet men de
taak zien van deze werkgroep. Geen
grote wapenfeiten, wel constant kleine
prikjes, die -uiteindelijk bij elkaar
opgeteld- toch wel het vermelden waard
zijn. Een goed voorbeeld is het pleintje
naast de oude fröbel school van juf
frouw Kat . Nu zij n hier drie antieke lan
taarnpalen geplaatst en vijf bomen ge
plant, waaronder een bolaccacia,
geschonken door onze vereniging. Er
is, in overleg met Oud Edam een gietij
zeren bankje neergezet. Voor de bestra
ting is gebakken steen gebruikt. Het
muurtje staat niet onaardig, hoewel wij
zeker een andere kleur voor de steen ge
kozen zouden hebben, indien men ons
dat had gevraagd.
Elders in de stad zijn op diverse plaat
sen antieke lantaarnpalen geplaatst.
Denk maar aan de lantaarn bij de
Pompsluisbrug. Wij blijven op die de
tails de aandacht vestigen, zowel bij het
jaarlijks overleg met de directeur Ge
meentewerken, de heer Stelling, als bij

Niet alleen kritiek. Soms worden er ook pluimen uitgereikt. Zoals aan de dienst ge
meentewerken voor het opknappen van de Pompsluisbrug.
het bestuursoverleg met de wethouder.
Hoewel de meningen over de Beesten
markt verdeeld zijn, vinden wij dat er
wel meer dan acht moeraseiken ge
plaatst hadden kunnen worden; deze
bomen groeien zo traag, dat wij voorlo
pig jaren vooruit hadden gekund, zon
der dat door die bomen de lichtval in de
huizen in het gedrang komt. Men heeft
ons ook gevraagd of aan de Speeltorenzijde van het plein stenen paaltjes ge
plaatst kunnen worden. Maar of dit
haalbaar is? Dit jaar niet, maar wie
weet!!
Tweemaal is er een fotoreportage aan
geboden aan de heer Stelling, waarbij
telkens weer is gewezen op de deplora
bele toestand waarin de diverse brug
gen zich bevinden. De gemeente had
toegezegd om de bruggen in Edam
schoon te laten maken voor de paasda
gen. Helaas waren na één brug kenne
lijk de centen op, hoewel de Kwakelbrug door gemeenteschilder Jan van
der Nes keurig is geschilderd. Jammer

dat de graffiti-spuiters, direct nadat
Jan was vertrokken, hun ontsierende
hobby op het verse schilderwerk weer
gingen uitoefenen. Maar, de Pomp
sluisbrug is weer mooi geworden en een
pluim voor Gemeentewerken is hier ze
ker op zijn plaats.
Eindelijk is het achterste gedeelte van
het Nieuw Vaartje, vanaf de Vij
zelstraat naar de Vesting, opnieuw
bestraat. Ook hier hadden wij als werk
groep meerdere malen de aandacht op
gevestigd.
Wij hebben de gemeente aangeboden
om een boom te schenken voor de hoek
van de Bierkade/Kaasmarkt. Helaas
moet op deze plaats op marktdag een
vuilcontainer staan, zodat de gemeente
hier geen medewerking aan wil verle
nen. Ach ja, natuurlijk kan die contai
ner niet twee meter worden verplaatst.
Jammer.
Ook wat de bomen langs de grachten
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betreft, blijven wij als werkgroep alert.
Soms met succes. Zo zijn de nieuwe bo
men achteraan de Voorhaven weer in
dezelfde rij geplaatst, hoewel de ge
meente aanvankelijk de bomenrij naar
achteren wilde zetten.
Vooraan op de Nieuwe Haven hebben
wij nog geen resultaat kunnen boeken
en missen we de eerste drie bomen op
Het Marken nog. Onze vereniging heeft
nog tijdig kunnen voorkomen dat er
bomen op de Tramvesting zijn gerooid.
Toch gelukkig dat de deur bij de open
bare groenvoorziening en met name bij
de heer Muntjewerff, voor ons toch
meestal open staat, ondanks het ver
schillende belang dat wij soms voor
staan.
Beroerd is het gesteld met het Water
schap De Waterlanden, waar wij voor
de tweede keer hebben gewezen op de
slechte staat van onderhoud, waarin de
bomen op de Purmerkluft zich bevin
den. Men neemt daar niet eens de moei
te om op onze aanmelding te reageren.
Onze werkgroep heeft ook tijdens de
reünie weer van zich doen spreken. De
twee tentoonstellingen werden beiden
door ons georganiseerd en opgebouwd.
Omdat wij eigenlijk regelmatig ten
toonstellingen willen houden, hebben
wij via onze penningmeester subsidie
aangevraagd bij het Anjerfonds, om
zelf expositiemateriaal te kunnen aan
schaffen. Helaas heeft voornoemd
fonds afwijzend beschikt op onze aan
vraag, zodat we voorlopig nog gebruik
zullen blijven maken van geleende spul
len.
Misschien wilt u vragen, waarom is die
wal bij Theo Visser nog niet hersteld, of
zijn de meerpalen bij de Noorderbrug
nog niet vernieuwd, of is het straatwerk
opdeSchepenmakersdijk niet hersteld,
of stort het landhoofd van de brug over
de Achterhaven naar de Gravenstraat
misschien wel binnen een paar jaar in,
of wordt de Baandervesting nog verder
van al zijn luister ontdaan. Tja, u heeft
dan natuurlijk gelijk, maar bedenkt u
zich dan maar, dat hetgeen wel is opge
knapt of wel behouden is gebleven, zo
gewoon is, dat het niet meer opvalt.

Namens de Werkgroep Handhaving
Stadsbeeld:
Jan Hooijberg
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
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
Jan Hooijberg, best.lid
Jaap Molenaar, best.lid
Cor Schaatsbergen, best.lid

adres:

telefoonnr:

Voorhaven 172
Voorhaven 106
Pieter Taemszstr.30
d'Ye 43
Nieuwvaartje 15
Lutmastr.252,A'dam
Bult 22
J.Tonissenstr.10
Paulus Pieterstr.13

71536
71174
69097
68770
71491
020-768642
71402
66602
66784

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld
Lau Groot
Jan Hooijberg
Ed Koorn
Harry Oudendijk
Jac. Roskam
Koos Roskam

Voorhaven 66
Bult 22
Spuistraat 33
Gravenstraat 2
Spuistraat 11
Westervesting 31

71914
71402
71842
72278
71195
72979

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Dik Bak
Bert Creemers
Klaas Kikke
Flip van der Leeuw
Joop Rutsen
Cor Schaatsbergen

Groot Westerbuiten 15
Voorhaven 81
Jan Hoeckstraat 26
Grote Kerkstraat 14
Grote Kerkstraat 30/32
Paulus Pieterstraat 13

71500
72978
72101
71713
66784

Werkgroep Historisch Onderzoek
Corrie Boschma
Ria van der Eerden-Vonk
Oscar Henar
Herman Rijswijk
Cees Smit
Jan Sparreboom

Nieuwvaartje 16
71491
Luttik Ouddorp 110B,Alkmaar 072-155370
Buikslotermeerstraat 25
62604
Kogerwatering 53, Koog a.d.Zn 075-160377
Twiskepolderstraat 24
68754
Voorhaven 86
71590

Redaktie Periodiek
Janny Boelens-Boss
Corrie Boschma
Rob Josselet
Huub Klompenhouwer
Guus van Lummel
Dirk Regter
Geesje Rijswijk
Arie Schaeffer
Sjaan Swalve
Gerrit bij 't Vuur

Broekgouwstraat 3
Nieuwvaartje 16
Nieuwe Haven 30
Grote Molensteeg 2
Grote Kerkstraat 10
Westervesting 23
Achterhaven 90B
Jonkerstraat 11
Voorhaven 106
Kleine Kerkstraat 18

71954
71491
72202
72817
71518
71541
71774
71438
71174
71707

Edam in de
14eeeuw
Er is nog steeds vrij weinig met zeker
heid te zeggen over de ontwikkeling die
Edam in de eerste eeuwen van haar be
staan heeft ondergaan. Enkele ideeen
hierover zijn in vorige afleveringen uit
gewerkt. Namen en beschrijvingen uit
een tijd die schriftelijke bronnen heeft
nagelaten, kunnen ons soms helpen om
meer inzicht te krijgen in de vroegste ge
schiedenis van een stad. Vanuit deze ge
dachte kijken we nog eens naar de be
grenzing van Edam toen de stad in 1357
stadsrechten kreeg, met 16e en 17eeeu wse gegevens als hulpmiddel. En de
Achterhaven en Nieuwe Haven, wat
zouden de redenen van de aanleg van
deze havens geweest kunnen zijn?
De Burgwal aan de noordzijde
We gaven in de vorige aflevering al aan
dat de mogelijke noordgrens van de
stad in 1357 bij de Eilandsgracht ge
zocht moet worden. Hiervoor zijn en
kele aanwijzingen gevonden. Dit ge
deelte van de Achterhaven, in de
volksmond ook wel Het Noord Agterom genoemd, heette vanouds de
'Burghwal'. Deze naam geeft aan dat
we moeten denken aan een wal met een
verdedigende functie. Als we kijken
naar de 16e-eeuwse plattegrond van
Edam van Jacob van Deventer, valt het
op dat het toen nog niet gedempte water
bij het Eiland (nu de Eilandsgracht),
minder breed was dan het verdere ver
loop van de Achterhaven. Dit zou erop
kunnen wijzen dat deze omstreeks 1400
gegraven gracht, evenals bij de Voorha
ven mogelijk het geval was, hier aan
sloot op bestaand, smaller water. Een
bevestiging van deze gedachte is te vin
den in de memories van burgemeesters
uit 1651.Op 11maart van dat jaar werd
besloten het water ter plaatse van het
Molenaerslantje (= de Eilandsgracht)
te verwijden tot de breedte van de Ach
terhaven.
De gracht moet hebben doorgelopen
tot de Jan Claesz. Brouwersgracht.
Hoewel deze situatie op de 16e-eeuwse
kaarten niet meer te vinden is, laat het
feit dat het driehoekige stukje grond bij
de Kaasmarkt in de bronnen ook beti
teld wordt als het 'Eiland', hierover
geen twijfel bestaan. Ook de benaming
de 'Halight', wat klein eilandje bete
kent, verwijst hiernaar.
De loop van dit smalle water vanaf de

De Achterhaven liep vroeger door tot de Jan Claesz. Brouwersgracht. De recente
afbraak van het schooltje levert een verrassend doorkijkje op.
Eilandsgracht suggereert een kunstma
tige aanleg. Het is zinnig hierin de
stadsgracht van de Burgwal als de meest
noordelijk grens te zien.

De Muersloot in het oosten
De oude oostgrens van de stad is veel
moeilijker vast te stellen. De uitbrei
ding richting Oorgat en de zee sinds
1357, heeft de oorspronkelijke stedelij
ke structuur hier onherkenbaar ge
maakt. Wellicht was er al bebouwing
langs de Muersloot ter plaatse van de
huidige Breestraat, maar hoever die
zich naar het oosten uitstrekte is moei
lijk aan te geven. Misschien biedt de be

richtgeving over het St. Elizabets Gast
huis in deze kwestie nog een aankno
pingspunt. In het jaar 1400 is er in de
bronnen al sprake van dit Gasthuis van
de Heilige Geest. In de 16e eeuw stond
het gasthuis ten zuiden van de Voorha
ven op de hoek van de Gasthuissteeg.
Ter oriëntatie: nu staan op deze plek de
stadstimmerloods en het gebouw van
de voormalige dienst Burgerzaken van
de gemeente. Mogelij k was het gasthuis
omstreeksl357 ook al op deze plaats ge
huisvest aan de toen nog niet gegraven
Nieuwe Haven. Alle overige openbare
en liefdadigheidsgebouwen die na 1400
zijn gebouwd, kregen namelijk een
plaats in de noordelij ke uitbreiding van
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de stad in de nabijheid van de Grote
Kerk.
Hoewel het geen wet van Meden en Per
zen is, is de algemene opvatting dat het
gasthuis in een middeleeuwse stad aan
de buitenkant was gelegen, vaak zelfs
buiten de stadsmuren. Er kwam im
mers volk van allerlei slag aankloppen
voor een slaapplaats. Deze niet altijd
betrouwbare lieden hield men bij voor
keur buiten de stad, vooral ook omdat
de stadspoorten geopend zouden moe
ten worden bij aankloppen aan de
poort na de avondklok.
De plaats van het gasthuis in Edam
geeft aan waar de belangrijkste invalsroute van de stad gezocht moet worden:
per schip of per voet langs de Schepenmakersdijk of het Volendammerpad
via de Bult naar de zuidzijde van de
Voorhaven. Als het gasthuis hier ook al
in 1357 stond , zouden we het op de
kaart als een denkbeeldig punt kunnen
beschouwen waar de zuidelijke en de
oostelijke stadsgrens elkaar ongeveer
hebben ontmoet. Dit impliceert dat het
grondgebied ter plaatse van de latere
Hoogstraat binnen de oude stadsvesten
viel. De naam van deze straat duidt erop
dat we hier inderdaad van een hoog ge
legen stuk grond kunnen uitgaan. Wel
licht een terpachtige aanleg aanslui
tend bij de terpjes van de Bult. Zeker
weten we dit echter niet. De idee over de
oost- en zuidveste van Edam gaat uit
van de aanname dat de Muersloot met
enige bebouwing alsmede het St. Elizabets gasthuis toen al binnen de stad wa
ren gelegen.

De luckebult aan de zuidkant
De Schepenmakersdijk bestond als ver
binding tussen Edam en de Purmer al
omstreeks 1200 (1). Evenals de noorde
lijke burgwal zal deze dijk op een gege
ven moment op voldoende hoogte ge
bracht zijn om het gevaar van
overstroming zo veel mogelijk te keren.
Ook kan de dijk een verdedigende
funktie hebben gehad. In de stadsrecht
verlening wordt immers gesproken over
de toen al bestaande 'veste' van Edam.
Als we hier vanuit gaan dan is er aan de
ze zuidkant vermoedelijk wel enige be
bouwing buiten de stadswal geweest. In
16e-eeuwse bronnen duikt namelijk de
naam van nog een terp op: de luckebult,
die zich ter plaatse van de latere gevan
gepoort bevond. Ook om een andere re
den is deze bebouwing aannemelijk:
hier lag de dijk die langs de oude haven
richting Volendam liep en waarlangs
zeker wel wat huisjes of werfjes hebben
gelegen (2).
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De dijk in het westen
Tenslotte de westgrens, waar lag die om
streeks 1357? Deze grens is vermoede
lijk een natuurlijke geweest: de huidige
Jan Claesz. Brouwersgracht die zijn
vervolg vindt in de Wijngaardsgracht,
uitlopend in de Schepenmakersdijk.
Volgens het handvest van 1357was hier
een stukje grond binnen de stad gelegen
dat behoorde bij de ban van Middelie.
Volgens De Cock was dit een door water
omsloten driehoekje ter plaatse van de
Beestenmarkt. Hertog Willem gaf toe
stemming dit gebiedje bij de stad te
trekken 'ende den uyter dyc te bruken
na hoere oerbaer', dat wil zeggen, de

Tot ongeveer 1413begunstigden de her
togen van Beieren de stad met tal van
privileges waardoor zij een steeds gro
tere zelfstandigheid kreeg en de wel
vaart toenam. Uiteraard lag aan deze
voorrechten eigenbelang van de herto
gen ten grondslag. Zij waren in hun
doen en laten sterk afhankelijk van de
steden. Met de beden en belastingen op
economische activiteiten waartoe de
hertogen de steden verplichtten, finan
cierden zij oorlogshandelingen. En wat
dit betreft was hun kas een vrijwel bo
demloze put.
De tweede helft van de 14eeeuw was een
welvarende periode voor Edam. De be
bouwing schoof op langs de nieuw ge
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meeste percelen tussen de Voorhaven en
Achterhaven of Nieuwe Haven nog niet
gesplitst. De eerste bouwsels die aan de
achterkant van de koopmanshuizen
aan weerszijden van de Voorhaven ver
rezen, waren schuren, kapbergen of ar
beiderswoningen.
Maar vooral aan de Achterhaven waren
in die tijd nog veel tuinen te vinden. De
grote lap grond tussen de noordzijde
Achterhaven en de stadsgrens was wei
degebied. Zowel Jacob van Deventer als
Thaems Symonsz. tekenden langs de
Achterhaven een aantal molens. Dit
waren de Zeevangswatermolens en het
gehele stuk grond werd de Molenwerf
genoemd die doorliep tot aan de Mu
ersloot. De Molensteeg is een laatste
herinnering aan dit landelijk stuk
Edam! Deze molens regelden het polderpeil van de Zeevang en hadden uite
raard een afwateringssloot nodig waa
rop zij hun water konden uitslaan. Deze
sloot liep via een sluisje onder de
stadsmuur door verder langs de bebou
wing aan het Oorgat en mondde uit in
een kleine braak vlak bij de zeedijk.
Deze situatie maakt het aannemelijk
dat de Achterhaven gezien kan worden
als een verbreding van deze afwate
ringssloot aan de zuidkant van de ver
kaveling van de Zeevang.
Het ligt voor de hand dat deze nieuwe
gracht werd aangelegd voor het laden

en lossen van schepen die vanuit de Zee
vang Edam binnenkwamen. Vooral
toen de stad na 1526het recht van week
markten kreeg en tevens het recht van de
Waag, zal dit een forse toename van
producten van het platteland tot gevolg
hebben gehad. De IJe was door de
stadsmuur afgesloten. Zoals we in het
vorige periodiek al aangaven, kon men
met platte melk-, kaas- en groente
schuiten via de Muersloot op de Acherhaven komen. De waterpoortjes die
hier ter plaatse van de Grote Kerk wa
ren, werden de 'Melkpoortjes' ge
noemd, en duidelijker kan het welhaast
niet. Om het toenemende bootverkeer
in betere banen te leiden heeft men op
een gegeven moment de Nieuwe Vaart
gegraven die aan de zuidkant uitmond
de in het water langs de molenwerf. Ja
cob van Deventer heeft deze nieuwe ver
binding met potloodlijntjes op zijn
kaart ingetekend, zodat we er vanuit
kunnen gaan dat er omstreeks 1560 al
wel plannen voor deze nieuwe vaart wa
ren.
Ter plaatse van de Eilandsgracht was in
die jaren al de Kaasmarkt. Hier moet
ook het oudste waaggebouw van Edam
hebben gestaan. In 1594 besloten de
burgemeesters namelijk het huis van
IJsbrant Martensz. op de hoek van de
Kaassteeg/Dam aan te kopen en in te
richten als waaggebouw, omdat het

oude gebouw totaal vervallen was en
bovendien teveel ruimte van de markt in
beslag nam.
Samenvattend kunnen we stellen dat de
Achterhaven van belang was voor de af
watering van de Zeevangspolder. Daar
naast kreeg het water vooral in het begin
van de 16e eeuw betekenis als laad- en
loshaven van de producten die in Edam
vanuit de Zeevang ter waag werden ge
bracht.

Achter oude Haven
en Zuiderachterhaven
De Nieuwe Haven moet gegraven zijn
nadat de Achterhaven was voltooid. Uit
de bronnen blijkt namelijk dat ook de
Nieuwe Haven aangeduid werd als
'Achterhaven' of 'de zuidelijke Achter
haven'. Het schijnt een algemene bena
ming te zijn geweest waarmee de ligging
ten opzichte van de belangrijkste ha
ven, de Voorhaven die ook wel de 'Mid
delhaven' werd genoemd, kon worden
aangegeven. Wanneer we op de kaart
van Thaems Symonsz. kijken , zien we
dat hij 'achter oude haven' in de Achter
haven schreef. De benaming 'Oude
Achterhaven' kwam bovendien in een
register voor. Op zich voldoende indi
catie voor het ouder zij n van de eigenlij ke Achterhaven.

De onderbroken lijn geeft de mogelijke begrenzing van Edam aan voordat na 1357
werd begonnen met het graven van de grachten. Op perceel nr. 6 bevond zich het
St. Elizabets gasthuis.
dijk mocht door de Middelieers naar
eigen goeddunken gebruikt worden.
Deze dijk langs het water zal dus de
westgrens zijn geweest.

graven haven naar de Zuiderzee rich
ting Oorgat, maar ook in noordelijke
richting moet zich aarzelend een verde
re uitbouw hebben voorgedaan.

Edam groeit uit haar jasje

Laden en lossen in de
In grote trekken is hiermee de mogelij ke Achterhaven
begrenzing van de plaats die zich in
1357 stad mocht noemen, vastgelegd.
Maar hoe ging het nu verder? Het is be
langrijk er bij stil te staan dat de groei
van een stad in hoge mate afhankelij k is
van economische factoren. Het privile
ge van de hertog dat Edam onder ande
re drie jaarmarkten per jaar toestond
die ieder een week mochten duren,
moet een belangrijke stimulans voor
verdere economische ontwikkeling zijn
geweest.
Vanuit de Zeevang werden producten
als boter, kaas en vis naar de stad geva
ren, buitenlandse zaken als hout, pek,
teer, graan en zout kwamen via de Zui
derzee Edam binnen.

Op een gegeven moment, algemeen
wordt aangenomen dat dit omstreeks
1400 was, besloot het stadsbestuur om
een aantal nieuwe grachten te graven: de
huidige Achterhaven en de Nieuwe Ha
ven. Dit moet een niet te onderschatten
karwei zijn geweest en rechtvaardigt de
vraag wat men nu precies voorhad met
deze onderneming. Ontsluiting van de
groengebieden ten behoeve van wonin
gen moet zeer onwaarschijnlijk worden
geacht. Het aantal haardsteden in
Edam was gedurende een eeuw onge
veer hetzelfde gebleven en een aanzien
lij ke toename van het aantal huizen
deed zich pas in de tweede helft van de
16e eeuw voor. En zelfs toen waren de

De Grote Kerk werd gebouwd op een verhoogdf?) stuk grond omsloten door de IJe en de Muersloot. Dit laatste water is in
de 19de eeuw gedempt.
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bestuur haar oog op dit groene stads
deel had laten vallen om met stimule
rende maatregelen de nering van de
scheeps- en houtwerven te verbeteren.
Ook het besluit uit 1589om een nieuwe
stenen sluis bij de Zuidoosterpoort aan
te leggen hing hiermee samen. Al enkele
jaren later liepen de eerste schepen van
de nieuwe hellingen. Het gedeelte ten
oosten van de Oosterbaanstraat was
toen nog eigendom van de stad en er
zijn archiefstukken uit 1593 en 1594
waaruit blijkt dat hier toen nog steeds
houtwerven werden verhuurd.

Maar welke waarde kan nu gehecht
worden aan het graven van de Nieuwe
Haven? Het zuidelij k stadsgedeelte was
omstreeks 1550nog een volledig onont
gonnen gebied. Men begon ook veel la
ter met huizenbouw langs de noordzij
de van de Nieuwe Haven dan het geval
was bij de Achterhaven. Er waren in die
tijd nog maar drie straten tussen Voor
haven en Nieuwe Haven: de Bult als on
derdeel van de doorlopende noord-zuid
verbinding door Edam, de verdwenen
Gasthuissteeg en de Pereboomsteeg.
Daarentegen waren er al zes stegen tus
sen de Voorhaven en de Achterhaven.
Belangrijk is bovendien dat de Nieuwe
Haven wel een verbinding met de zee
had, maar aanvankelijk nog niet uit
mondde in het Boerenverdriet. Met an
dere woorden, het water speelde geen
enkele rol in een doorlopende vaarroute
naar de Purmer. Pas in 1552 werd de
Bult doorgraven en kwam deze verbin
ding tot stand.

Voltooide stad
De uitbreidingen van de stad stelde het
bestuur voor een nieuw probleem. Er
moesten wallen, en voor het eerst nu
ook muren, aangelegd worden om de
burgers van de stad voldoende veilig
heid te kunnen bieden. Misschien is
men al kort na 1400 met de aanleg van
deze kostbare werken begonnen. Het is
toch ondenkbaar dat men de nieuw
bouw van de Grote Kerk en het klooster
niet tegen oorlogsdreiging zou bescher
men? Het eerste kwart vande 16e eeuw
was een onrustige periode in het Noor
derkwartier. De burgeroorlog tussen de

Het Marken komt tot leven.
De indruk bestaat dat de Nieuwe Haven
voor omstreeks 1500nog weinig beteke
nis had voor de scheepswerven. In 1462,
toen de Nieuwe Haven dus al ruim
schoots bestond, waren er 11werven inEdam. Deze lagen vermoedelijk langs
het Oorgat en de Schepenmakersdijk,
wat de laatste naam overigens al aan
geeft. Bij de Westerpoort was een stuk
land gelegen dat het 'Schepenlant'
werd genoemd. Bovendien was er nogal
wat bebouwing buiten de stadspoorten,
zowel op de Luckemiede als op de Middelieerdijk aan de noord- en westkant
van de stad. Zeker is dat aan de laatstge
noemde dijk eveneens een aantal wer
ven lagen. Deze situatie veranderde om
streeks 1583 (3). Door de oorlogsdrei
ging verplichtte de stad de buitenpoor
ters hun huizen af te breken om met
have en goed binnen de veilige stadsmu
ren te komen.
Wanneer we terugkeren naar de vraag
wat de reden van het stadsbestuur kan
zijn geweest om de Nieuwe Haven aan
te leggen, moet aan ruimte voor
scheepswerven in eerste instantie niet
worden gedacht. Volgens de Informacie uit 1514 was de redelijke welvaart
van Edam behalve op de scheepstim
merwerven eveneens gebaseerd op de
handel over zee. Het zal belangrij k voor
de stad zijn geweest dat er een laad- en
loshaven was voor de schepen vanaf de
Zuiderzee. Ook zal men behoefte heb
ben gehad aan werfopslag voor het aan
gevoerde hout uit de Oostzeelanden en
aan pakhuizen voor het graan en de an
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Hoeksen en de Kabeljauwen moet ook
voor Edam een bedreiging zijn geweest.
Het probleem van de datering van deze
nieuwe verdedigingswerken is in de vo
rige afleveringen al aan de orde ge
weest. De werkgroep Historisch On
derzoek Edam is momenteel druk bezig
in de archieven meer gegevens over deze
ommuring op te sporen. Door deze wer
ken kreeg de stad kreeg zijn definitieve
vorm. In later eeuwen vond in hoofd
zaak invulling plaats van de nog ruime
groengebieden binnen de vesting.
De verkaveling en verkoop van erven in
de Warmoesstraat, het verlengde van de
Hoogstraat, vond plaats in 1583. Deze
erven waren niet bestemd voor woning
bouw, maar werden in eerste instantie
gekocht door de Edamse notabelen als
tuingrond.
Kort daarna gingen er dingen verande
ren in Edam: in een periode van onge
veer 30 jaar werden er zo'n 300 huizen
bijgebouwd. We zien dat de noordzijde
van de Nieuwe Haven, de Kaassteeg,
het Bagijnenland, het Groenland en de
zuidzijde van de Achterhaven als erven
worden verkocht. Toch kon een groot
deel hiervan nog steeds door de rijk ge
worden kooplieden en werfeigenaren
verworven worden. Beleggingsoverwe

gingen zullen hieraan uiteraard ten
grondslag hebben gelegen. Wel blijkt
hieruit hoe ruim de bestuurders de
stadsuitleg in de 15e eeuw hadden ge
pland.
Een interessante vraag is waarom de
stad omstreeks 1600 uitverkoop van de
grond hield. Het is niet onmogelijk dat
financiële zorgen van het bestuur de
aanleiding hiertoe waren.
Corrie Boschma
(1) H.A. Heidinga in periodiek Oud
Edam, jrg. 10, nr. 2
(2) J. Sparreboom in periodiek Oud
Edam. jrg 10, nr. 3
(3) gegevens H. Rijswijk

Pas in de 16de eeuw werd de Bult doorgraven en kwam de verbinding tot stand tus
sen de Nieuwe Haven en het Boerenverdriet.
dere producten. Uit stukken van om
streeks 1600 blijkt bovendien dat sche
pen in de Nieuwe Haven mochten
opleggen en overwinteren. De Nieuwe
Haven zal dus in de eerste plaats beteke
nis hebben gehad voor de opbloeiende
handelsactiviteiten van de stad.
De ontsluiting van het gebied bezuiden
de Nieuwe Haven kreeg een eerste aan
zet met de aanleg van de Hoogstraat
omstreeks 1567. De scheepsbouwindustrie had in de decennia hiervoor een
stormachtige ontwikkeling doorge
maakt. In 1561waren er maar liefst 45
werven in Edam. Door de slechte tijden
veroorzaakt door de oorlog met Span
je, nam dit aantal in 1569weer af tot 36
werven. Toch moeten deze ook toen nog

vrijwel alle aan de Schepenmakersdijk
en het Oorgat hebben gelegen. Geven de
streepjes op de kaart van Thaems Symonsz. soms de hellingsleden van deze
werfjes aan?
Ten zuiden van de Nieuwe Haven kwam
voorlopig alleen het kleine stuk grond
ten oosten van de Oosterbaanstraat in
aanmerking voor werfbouw. In 1577
had het stadsbestuur het grootste ge
deelte van de grond aan de westkant van
deze straat verkocht aan Jan Pietersz.
Noom Jan op voorwaarde dat deze hier
een lijnbaan zou oprichten. Dit gebeur
de inderdaad. Pas na 1591werd de rest
van dit gebied door de stad verkaveld en
verkocht en kreeg de naam het 'Mar
ken'. Het is duidelijk dat het stads
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Langs de Achter oude haven stonden de zeevangswatermolens. Even verder naar het oosten is te zien dat aan het Oorgat vele
hellingwerfjes waren gelegen. Kaart van Thaems Sijmonsz., 1567. (Algemeen Rijksarchief, Den Haag).
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HET GYMLOKAAL
VERKNOEID?
Maar weinig Edammers zullen zich het
afgelopen jaar niet druk hebben ge
maakt over de nieuwe bestemming die
het oude gymlokaal zou kunnen krij
gen. Deze discussies zijn nu verstomd:
geen uitbreiding van het Edams Mu
seum, geen cultureel centrum, geen
winkelbestemming of galerie, het ge
bouw is nu een opslagplaats van win
kelgoederen. Hiervoor is de architec
tuur van het gebouw onaanvaardbaar
aangetast . Bovendien is het te betreuren
dat het niet is gelukt een 'open' bestem
ming voordit pand tevinden. Deomgeving van de Dam en de Breestraat heeft
historisch gezien een bijna beladen be
tekenis voor de stad. Door de waag die
hier vroeger stond was dit gedeelte een
echt centrum vol bruisende handelsac
tiviteiten.
Door latere ontwikkelingen is de leven
digheid van dit stadsgedeelte danig
aangetast. In principe is het besluit van
het stadsbestuur in de vijftiger jaren om
hier een gymlokaal te bouwen, dan ook
geen gelukkige geweest. Dit betekende
een verdere afbraak van vrij toeganke
lijke, openbare ruimtes. Dit is uiteraard
geen exclusief Edams probleem. Alle
binnensteden hebben te maken met ver
lies van historisch gegroeide gebruiksfunkties en aanpassing aan moderne ei
sen en ontwikkelingen. Wel staat het als
een paal boven water dat alleen her
bestemming die ruimte biedt aan nieu
we sociale funkties, de historische wor
tels van een stad kan blijven voeden. We
kijken nu tegen een 'dode' hoek aan op
een plek die eigenlij keen centrumfunktie heeft.
De nieuwe bestemming heeft aanpas
sing van de gevelwand in deBreestraat
met zich meegebracht. De meningen
hierover lopen nogal uiteen: van 'dat dit
zomaar mag', tot ' de detaillering is
toch aardig gelukt'.
Het gebouw is ontworpen in neoklassicistische stijl door de toenmalige
stadsarchitect wijlen C.W. Royaards.
Architectuuropvattingen zijn aan snel
le veranderingen onderhevig. Vandaag
de dag zou een dergelijk ontwerp geen
goedkeuring kunnen vinden in de ogen
van de burgers en denkelijk ook niet in
die van de monumentencommissie. Het
ontwerp is een imitatie van een stijl die
met de historische architectuur van
Edam nauwelijks raakpunten heeft.
Bovendien is het gebouw een te groot
schalig element in de fijnmazige stede
lijke bebouwing van Edam. Maat en
struktuur vallen hiermee uit de toon.
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'Wandeling door Edam' voor het Vere
nigingsblad. Van Overbeek wees zijn
gehoor op het grote belang van de vere
niging Oud-Edam voor de stad en ci
teerde ter verduidelijking uit de
doelstellingen: 'beschermen en bewa
ren van het stedeschoon'.
Oud-Edam telt op het ogenblik ruim
1100leden, die door hun lidmaatschap
De Vereniging Oud-Edam vierde zater
dag 10 september op grootse wijze het deze doelstellingen onderschrijven. In
45-jarig bestaan in de Grote- of Sint Ni- verhouding tot het aantal inwoners van
colaaskerk met een druk bezochte de kern Edam, behoort de vereni
ging, landelij k gezien, tot één der groot
reünie van Edammers en oud- Edam
mers. Een soort familiefeest, waar ve sten op oudheidkundig gebied. Volgens
len elkaar, soms na lange jaren, weer de voorzitter zijn in de laatste twintig
jaar stromingen ontstaan, die eigen
ontmoetten en gezamenlijke herinne
ringen ophaalden . Vooral voor één man tijdse architectuur willen inpassen in
een historische omgeving: 'Soms sterk
onder de honderden, die de kerk be
volkten, werd het een onvergetelijke disharmonierend, maar vaak ook op
uitstekende wijze gedaan door zorgvul
dag: Gerrit bij 't Vuur, als mede
dig en verantwoord gebruik van mate
oprichter van en vanwege zijn vele ver
diensten voor de vereniging en voor de rialen en vormgeving. Het hart van
Edam is van een grote schoonheid en
stad, werd uitgeroepen tot het allereer
weet steeds meer mensen te boeien.
ste erelid van Oud-Edam. ' Een man', al
dus voorzitter Joop van Overbeek, 'die Toch moeten we er voor waken dat het
voor een belangrijk deel het gezicht van geheel geen puur museaal karakter
Edam bepaalt en die velen de ogen heeft krijgt. Edam moet een stadje blijven,
geopend voor de schoonheid van stad waar nering wordt gedaan en waar het
en omgeving'. Een zichtbaar verraste goed is te leven. Factoren die moeten
Bij 't Vuur betrok zijn mede-iniatiefne- meetellen.'
mers, de heren E. Kolfschoten en G.Ver- Burgemeester W.S. Westendorp sprak
meer, evenals zijn echtgenote Vouf in onder meer over de goede samenwer
deze hulde 'want alles is destijds bij ons king en het wederzijdse respect tussen
gemeente en vereniging. Vervolgens
in het Jonkerlaantje begonnen, boven
dien corrigeert mijn vrouw altijd mijn verzorgde de Gemengde Zangvereni

Negende
lustrum
Oud Edam

Toch kunnen we niet echt van dishar
monie spreken. Enerzijds is dit te wijten
aan een zekere gewenning, anderzijds
aan de wij ze waarop een strenge ritmiek
in de gevels is aangebracht. De afwisse
ling raam-muurdam in de gevel in de
Breestraat is een rustgevend element in
het totaalbeeld.
Het pand is enkele jaren geleden aange
wezen als een (bijzonder) beeldbepa
lend pand. Deze panden genieten bij
zondere bescherming, iedere wijziging
in het gevelbeeld moet met meer dan ge
wone zorgvuldigheid worden getoetst
waarbij het belang van de gebruiksfunktie geen doorslaggevende faktor
zou mogen zijn. Of het gemeente
bestuur deze zorgvuldigheid in vol
doende mate in acht heeft genomen,
roept een vraagteken op. De nieuwe in
gangspartij in de Breestraat zorgt voor
een verstoring van de oorspronkelijke
ritmiek van de gevel. Daar doen zorg

vuldige detailleringen niets aan af. Het
evenwicht is weg, het weloverwogen
concept van een architect is eenzijdig
aangetast. Dit zijn ontwikkelingen
waarmee we niet blij hoeven te zijn. Ho
pelijk doen er zich in de toekomst ten
aanzien van dit gebouw herkan
singsmogelijkheden voor!
Corrie Boschma

ging Zang Edam, onder leiding van Pe
ter Oosterveld, een klein concert. Spe
ciaal voor deze gelegenheid was een
oeroude lofzang op de stad uit de ar
chieven tevoorschijn gehaald: Lofge
dicht Ter Eere Van De Stad Edam, dat in
1648 werd geschreven door J.Smith.
Woonstee der Caninefaten Batavierse
medematen,
'die met meer als eene dam,
'DYe endzee haar kracht ontnam'
Dit lied, 12 coupletten lang, in 1898ge
toonzet door Jansonius, werd uit volle
borst gezongen door koor en publiek te
zamen.
In het koor van de kerk was een interes
sante tentoonstelling ingericht over de
ontstaansgeschiedenis van het gewest
Noordholland. Boeiend was ook de fo
totentoonstelling over Edam in heden
en verleden. Naast de foto's van de be
kende fotograaf Siewers hingen opna
men van de hedendaagse situatie.
De dag werd besloten met bezoeken aan
diverse monumenten in de stad die spe
ciaal voor de verjaardag van OudEdam waren opengesteld.
Janny Boelens-Boss

Na afloop van de reünie beklommen veel bezoekers ook het fort van Edam voor een rondleiding.
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Jaarlijkse
excursie
De belangstelling voor het culturele uit
stapje van Oud-Edam wordt ieder jaar
groter. Ook dit jaar moesten de circa
200 deelnemers over twee zaterdagen
worden verdeeld. Landelijk gezien een
unieke gebeurtenis, temeer daar de le
den/deelnemers behalve uit de eigen
stad, uit het gehele land en zelfs van ver
over de grenzen komen. Deze keer wa
ren twee oud-Edammers uit ZuidAfrika van de partij.
De eerste groep vertrok met twee bussen
op zaterdag 24 september onder de
meest barre weersomstandigheden:
enorme slagregens en een stormachtige
wind. Dan trof de tweede groep op 2 ok
tober het aanzienlijk beter: veel zon en
een heerlijke temperatuur. De excursie
voerde naar Lelystad, het voormalige
eiland Schokland en het historische
stadje Hattem. In Lelystad werd een be
zoek gebracht aan het V.O.C.-schip Ba
tavia dat daar exact wordt nagebouwd.
De statige driemaster verging in 1628in
verre wateren op haar maidentrip. Een
dia-presentatie, voorzien van deskun
dig commentaar, gaf een goed beeld
van dit unieke werkgelegenheidsprojekt dat, naar planning, in 1990 vol
tooid zou moeten zijn. Door allerlei
omstandigheden wordt deze streefda
tum niet gehaald. Jammer, want het lag
in de bedoeling dat het schip aan het
hoofd van de vloot, tijdens Sail
Amsterdam, via het Noordzeekanaal
en het IJ de hoofdstad zou binnenva
ren.

Schokland
Op Schokland werden de karakteristie
ke, in houtbouw opgetrokken panden
bezocht. Deze hebben, evenals het uit

Het museumkerkje van Schokland.

vroegere tijden bewaarde kerkje, een
museale functie. Ook hier was veel inte
ressants te zien. Naast allerlei geologi
sche en archeologische bodemvondsten
maakte de fascinerende dia- presentatie
over de ontstaansgeschiedenis van de
lage landen, diepe indruk. De oudste
sporen van bewoning op Schokland da
teren van tienduizenden jaren geleden.
Ooit was het een groot eiland, dat rond
het jaar 1000in drie eilanden uiteenviel:
Urk, Nagele en Schokland. In latere
eeuwen verzonk Nagele, inclusief het
kapeldorpje, waarover in oude kronie
ken nog het een en ander te vinden is.
Geteisterd door weer en wind kalfde het
eiland meer en meer af tot op het laatst
een kwart van de vroegere grootte. Eve
nals
verscheidene
terpboerderijt

Grote belangstelling was er tijdens de excursie voor het museum van Schokland.
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jes, verdween het middeleeuwse dorpje
Ens geheel onder water. De oorspron
kelijk overwegend agrarische bevolking
had tenslotte praktisch geen bestaans
mogelijkheden meer en vertrok naar
andere oorden. Ook voor de eertijds
welvarende vissers werd het steeds
moeilijker het hoofd boven water te
houden, mede door de blokkade van de
Nederlandse kusten door de Britten tij
dens de Bataafse Republiek.
De Schokkers bleef praktisch geen en
kele ramp bespaard: de overvloed aan
haring in de Zuiderzee verdween even
plotseling als hij was gekomen, terwijl
de bot die gevangen werd, bijna onver
koopbaar was. In 1832 kreeg men met
een cholera-epidemie te maken, die heel
wat slachtoffers maakte. Verder een
aantal strenge winters en steeds terug
kerende stormrampen. De armoede
van de bevolking werd tenslotte derma
te nijpend, dat Koning Willem III in
1859 bevel gaf het eiland te ontruimen.
Tevens werd bepaald dat alle woningen
moesten worden afgebroken. Alleen
het kerkje bleef gespaard. De circa 600
Schokkers verspreidden zich voorjaar
1859 over verschillende plaatsen rond
het IJsselmeer. Veel protestanten trok
ken naar Kampen en Vollenhove. Het
katholieke volksdeel vestigde zich on
der andere in Volendam, Edam en Purmerend.
De excursiedag werd besloten met een
rondwandeling in het historische stadje
Hattem en een bezoek aan het Anton
Pieck Museum.
Janny Boelens-Boss

Op de Kaasmarkt is het voormalige cafe
Oost-Indie naast de kaaswaag in oude
glorie teruggekeerd. Een opvallende
19de-eeuwse winkelpui naast typische
Hollandse trapgevels.

Wandeling
door Edam.
Vervolg van het Bagijnenland
Nu slaan wij linksaf de Pompsluisbrug
over en weer linksaf gaan we over 'het
Zij', waar we langs de aloude bakkerij
van Jan Out komen. Jan Out, ook ja
renlang bestuurslid van de 'Konings
hoeve', had zijn klantenwijk hoofdza
kelijk in de Purmer. De ons zo bekende
Jan Kunst begon als bakkersleerling
hier zijn opleiding in het maken van tal
van lekkernijen die hem later als zaken
man zeer ten dienste kwamen. Als wij
dit interessante straatje aflopen komen
wij rechtsaf in de Beestemarktsteeg.
Vroeger noemden wij dit 'het Laantje'
met aan weerszijden geschoren linden.
Alle achteruitgangen van de Lingerzijde en Beestenmarkt kwamen er op uit.
Zoals van Gerrit Sanders, de melkboer
Banning, Goggie Groot, de schilders
werkplaats van Dirk Heitman en niet te
vergeten de bakkerij van Sjake en zoon
Gerrit de Koe enzovoort.
Dan komen we bij de Pepersteeg met
daarin de slachterij vanHartog Wessels
en de werkplaats van de zo bekwame
meubelmaker Adriaan Kater. Daar
naast links de meubelmakerij van Luning en Takkenberg, dan het erf van de
goudsmid Visser, later Klepper, met
ook de schilderswerkplaats van Wouter
Ent, later Jan Lammes.
Nu zijn wij inmiddels op de Beestemarkt aangekomen en beginnen met
links het woonhuis van de mevr. de wed.

!

n
De slagerij van Gerrit Buhrs op de hoek Graaf Willemstraat-Beestenmarkt. Op de
foto Bernarcl Buhrs, oude Gerrit Buhrs en A ns Keizer. Geheel links Jan Dekker en
een niet geïdentificeerde persoon.
Uitenthuis, later Siem Delver. Een man
met een zeer verdienstelijke reputatie in
het verzorgen van oud papier voor het
fanfarekorps.
Daarnaast oude Schotsman, de groot
vader van Maarten. Anthoon Gunther
had hier ook jarenlang zijn schoenma
kerij. Jan Riske in zijn jeugd scheeps
timmerman op zeilschepen in Den Hel
der, bewoonde het huis hiernaast. Zijn
zoon Piet was medewerker bij Bulloper.
Naast Riske de bekende familie Willem
Munnik, vader en moeder van Klaas,
Willem, Gerrit, Dina, Sijtje enz. Oude
Munnik was als baas werkzaam op de
touwfabriek en nog bekend met het ma
ken van zware scheepstrossen. Dit ge
beurde in de touwbaan langs de Baan-

Woonwagen met orgel van de firma Rijnierse op de Beestenmarkt. Rechts vader
Joh. Rijnierse, mevrouw Rijnierse en Trien Barteling, die later, na het overlijden
van mevrouw Rijnierse, Joh.'s tweede vrouw zou worden. Op de voorgrond als
kind nog, Dina en Koos, ons lid van de Gouden Ploeg. De middelste van het linker
groepje is de heer Rombout.

dervesting.
Als buren in het volgende huis de wedu
we Wiprecht, dan van Engelenburg, la
ter Jan Dekker de houthandelaar. De
bekende boterverwerkende industrie
van Joh. Banning in het volgende pand.
Oorspronkelijk een herberg: 'de Ver
gulde Aap'.
Het straatje vanaf de Kleine Molensteeg tot aan de hoek naar de
Smeesteeg, werd voorheen het houten
pad genoemd. Jo Jansen de vroeger zo
bekende violist (zoon van Leonard) ver
telde mij eens; 'dat hij op het houten
pad had leren fietsen'. Om de hoek links
woonden de dames Groen, dochters van
meester Groen de onderwijzer. Ook
woonde op een andere tijd hier KL
Groot, machinist van het spoortje
Kwadijk-Edam-Volendam. Daartege
nover Arie Vet de schoenmaker; specia
list in het maken van Volendammer
muilen. Als jongen konden wij het niet
laten, 's avonds een trap tegen zijn deur
te geven. Dan kwam 'Arie Saus', zo was
zijn bijnaam, steevast achter ons aan,
dat was natuurlijk de gein. Als ze bij mij
tegenwoordig vaak de klepper laten
gaan en er niemand bij de deur aanwe
zig is, moet ik maar denken dat het mijn
straf is voor de ellende die wij Arie en
zijn vrouw vroeger hebben aangedaan.
Kluft die bij de Purmerwerf werkte
daarna en dan Nic. v.d. Berg, drukker
bij Keizer en van Straten. Zoon Jan
werkt op het stadhuis en was medeo
prichter van onze vereniging 'Oud
Edam'. Dan Medik, later mevr. Roos en
hiernaast Prins, tweede bode op het
stadhuis en waagmeester. Je had ook
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Banning en Igesz. Hier moest hij ook de
molenstenen scherpen en uithakken.
Dit was een zeer speciaal vak. Wel leuk
voor de liefhebbers om hier even een
historisch overzicht te geven van betref
fende molen:
Molen gebouwd tussen 1854 en 1863
door G.v.d.Gevel-korenmolenaar.
In 1862 verkocht aan P. Dompselaar.
In 1870 verkocht aan A.J. Banning.
In 1912 verkocht aan G. Igesz.
In 1918 verkocht aan Spinfabriek.

Een bekend groepje Edammers. Vanlinks naar rechts in de deur: CorBuhrs, Ielke
Lagrand, Adriaan Kater, Willem Lagrand, Annie Lagrand en Co Steenman.
een eerste bode; dat was zoals eerder
weieens beschreven, de heer du Pain.
Onderscheid moet er wezen; du Pain
liep met een hoge hoed en Prins met een
Garibaldi; dat was dus prettig geregeld .
Teun Rijswijk had hiernaast een groen
tezaak met zijn vrouw Wil Vallentgoed.
De vader van Wil, was voorzitter van de
Nederlandse Kermisreizigersbond en
later stadsomroeper. Jarenlang woon
de hij in zij n kermiswagen op de Beestemarkt, maar verhuisde later naar het
klooster. Kees en Louis, zoons van Teun
en Wil waren en zijn bekende Edamse
zakenlieden. Kees in electriciteit enz.,
Louis heeft de garage van Gerrit San
ders overgenomen.
De bakkerij van Hartog, specialist in
roggebrood,
hiernaast.
Daarvoor
woonde hier bakker Schippers. Die was
in de verte nog familie van mijn vader.
Ome Dirk zoals hij van voornaam heet
te, lustte graag een slokkie. Om wat bij
te verdienen gaf hij ook nog dansles in
het piepkleine bakkerijtje. Vaak ge
beurde het dat hij niet bij machte was
om les te geven, waarna zijn vrouw dan
bij mijn grootvader kwam om te vra
gen; of Bertus (mijn vader) nietkon ko
men, die dan de dansles overnam met
zijn harmonica. Dit gebeurde dan tot
grote tevredenheid van tante en de deel
nemers aan de les. 's Zomers bereisde
hij ook nog enkele kermissen met een
nougat kraampje. Om de Noord (boven
Hoorn) is het gebeurd, dat er 's avonds
laat een man aan de deur van de kraam
klopte, om overnachting te vragen. Zij
sliepen namelijk in de kraam. Het was
een berenleider, compleet met beer.
Ome Dirk vond dit goed en de beer werd
buiten aan de boom gebonden, waarna
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de man spoedig in slaap viel. Ome Dirk
echter niet; deze gaf aan zijn zoon Jan,
die ook meereisde, de opdracht om een
emmer met nougat voor de beer te zet
ten. Het beest deed zich daar zo te goed,
dat het niet lang duurde en de emmer
met de kleverige massa zat aan zij kop
vastgeplakt en de beer begon toen zo'n
spektakel te maken, dat het halve dorp
met veldwachter en al er wakker van
werden en het heel wat moeite kostte de
beer van de emmer te verlossen. Met dit
soort gein vermaakte men zich vroeger.
In de volgende woning de wed. Buiten,
moeder van Thames, die een boerderij
op het Groenland had. Dan kwam Ton,
die chauffeur was bij de heer Groot de
kaashandelaar op een prachtige auto
mobiel van het merk 'Spijker'. Ook
voorheen molenaar op de molen van

Jansje, Cor en Jan waren hun kinderen.
De jongens werkten als bankwerker en
smidsknechtje bij de touwfabriek en
Tj. Hesseling. Na de brand van de
touwfabriek in 1934, verhuisde Cor
naar Leiderdorp en Jan begon een zaak
elders. Het volgende huis Louw Dekker
en echtgenote, die bij de Uitwaterende
Sluizen (vroeger Alkmaarse werf ge
naamd) werkte. Dekker was speciaal
voor het onderhoud van de werf en te
vens huisknecht van Niftrik de direkteur. Hun zoons Klaas, Jan en Louw
waren allen houtbewerkers. Klaas
werkte als meubelmaker bij baas Bot;
Jan eerst timmerman op de touwfa
briek en had later een houthandel.
Louw was ook timmerman. Ook de fa
milie Voorn woonde hier jaren. Naast
de familie Dekker woonde Veldhuis, de
postbode. Nog zie ik deze man de post
rondbrengen in zo'n soort militair pak
met kepi op het hoofd en een grote lede
ren tas met draagriem over de schouder.
Lopend de Purmer in het rond!
Dan wat voor ons kinderen vroeger het
summum was; het snoepwinkeltje van
vrouw Aaltje Edel. Nog zie ik het blik
ken blad met tal van lekkernijen; veter-

drop, toverballen, cocosbrood, harde
balletjes, kippenogen enz. 's Zondags
als je dan een z.g. zondagscent van je
vader had gehad, wist je niet hoe hard je
naar vrouw Edel moest lopen om deze
voor een slingerdrop of cocosbrood om
te wisselen. De twee woningen werden
later het woonhuis van Gerard Slegt en
de winkel van Aaltje Edel verfwinkel.
Gerard was een zeer bekwaam schilder
welke zaak nog heden door zijn zoons
wordt voortgezet. Gerard was hardho
rend. Op een keer ontmoette ik hem
eens op een karwei en zei tegen hem:'
mooi weer Gerard', waarop hij ant
woordde: 'dit is de allerbeste verf die ik
heb'...
Een miniatuur bakkerswinkeltje naast
de zaak als hier beschreven, was van v.d.
Blonk. V.d. Blonk was een specialist in
het bakken van Pain de Luxe en Bolus
sen. Nog zie ik zijn dochter Lies met de
rietenmand aan de arm hiermee venten .
Een Pain de Luxe of Bolus van Van der
Blonk was indertijd een van de grootste
lekkernijen die in Edam te krijgen was.
Twee grote honden 'Gelus en Zwartje'
waren bestemd om de bakkerskar naar
de diverse klanten te brengen. Dan 2
huisjes onder een kap. In het linker
woonde Lagrand de postbode met hun
beroemde zoon Ielke. Ilekie zoals hij al
gemeen genoemd werd, was het toon
beeld van een kwajongen. Als Ilekie in
de boom zat, stond zijn moeder steevast
met een bepaald accent in haar stem te
roepen: 'Ielke m'n jong kom naar bene
den, kom naar beneden Ielke'. Als dit
dan een keer of tien herhaald was, liet
Ielke zich zakken. 'En nu gauw naar
bed Ielke'. Ilekie gaf dan daarop gehoor
en klom het laddertje in het gangetje op
naar boven. Vrouw Lagrand dacht dan

Foto in de tuin van Huisink. Waar straks nieuwe woningen gebouwd zullen wor
den, stonden toen de huisjes met schoorsteen.
dat Ielk in bed lag. Maar zo gauw was
hij niet boven of hij klom het dakraam
weer uit naar buiten en zette zijn kwa
jongens streken voort. Toen hij later
eens een tijd op staatskosten gelogeerd
had, kwam hij weer in Edam (het was in
de oorlog 40/45), waarop men hem
vroeg: 'wat nou Ielke in 't zwart. Nee zei
Ielke dan; niet in 't zwart (handel) maar
wel in 't duister'. Over deze jongeman is
heel wat te vertellen, hij is echter rot aan
zijn eind gekomen. Werd door de Duit
sers doodgeschoten bij Stompetoren,
nadat hij een sommatie om te stoppen
negeerde. In zijn hart een doodgoeie
jongen, die ook nog prachtig kon zin
gen.
De familie Planjer in het andere huisje
rechts. Planjer met zijn witte kiel werk
te op de Gestam. Onze bekende me-
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Prachtige foto van het schoolplein uit de periode Groen. Van links naar rechts:
Jaap Rol, MariedeBoer, Barend van der Laag, Frenkel, MarieDupain, Groen, Ve
neman, onbekende, Annie Stove, Van Dijk, Sluisman en de heer D. Kikke.

Een zeer oude foto van de beestenmarkt. In het midden de grote pomp met lan
taarn. Let ook op de dubbele rij iepenbomen. Tussende bomen door is het bakke
rijtje te zien van de heer Blonk.

vrouw L. Wester - Planj er was een doch
ter die op bijna 90 jarige leeftijd nog op
de fiets Edam in het rond reed om haar
boodschappen te doen. Zij had ook
nog een oudere zuster, die meer als 60
jaar in de Doelen in Purmerend werkte.
Jan en Co, twee broers zijn na hun
smidsopleiding bij Tjeerd Hesseling
vertrokken naar Hilversum. De familie
Dij kstra woonde in het huisje onder een
kap tegenover Lagrand en Planjer naast
het erf van Kees Mooyer, die hier nog
een klein boerderijtje op had. Dijkstra
was boerenarbeider in de Purmer. Chris
Slot die jarenlang koffiebrander was bij
mijn schoonvader Dirk.C. Visser be
woonde het rechter huisje en had later
een koekbakkerij 'de Onderneming' op
het Groenland. Louw Dekker verhuis
de van de overkant naar het huis naast
Slot. Voor Dekker woonde hier de wed.
Postma. In het huis van Dekker heeft
ook nog gewoond Kelderman, die na
verhuizing bij de molen van Katwoude
ging wonen.
Waard om te vermelden, dat oorspron
kelijk tussen het huis van Slot en Dek
ker een steeg liep, die in de Lingerzijde
uitkwam en de Moordenaarssteeg heet
te. Op de hoek van de Kleine Molensteeg stond een loodsje van G. Sieuwers. Dirk Loods is hier zijn
fietsenmakerij begonnen. Ook Jan
Bruin had hier nog nering in. Deze
schuur is verbrand en later werd hier een
nieuw huis gebouwd, wat jaren be
woond is geweest door Piet Houtman
en echtgenote. Als laatste huis wat ik
beschrijven zal,is de woning aan de an
dere kant van de Kleine Molensteeg. Dit
werd in mijn jeugd bewoond door Cobelens, conducteur van de N.Z.H. tram,
weer later door de familie Wolzak en
17
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Kijkje in de Graaf Willemstraat rechts met de stalhouderij van Dirk Regter. In de
verte het boerderijtje van Groot, nu het huis van P. Leek.

hier allen eertijds gespeeld. Gaan wij
nu na al deze wetenswaardigheden de
Graaf Willemstraat in, treffen wij eerst
het slagerijtje van oude Gerrit Buhrs
aan. Hierna kwam 'Knelis Keizer' met
een boerderijtje. De kinderen waren
Jan, Adriaan, Cornelis, Gerard, Toon,
Aag, Ge, Betjeen Jan. Betjetrouwdelater met Piet Tel. De moeder was eerst ge
trouwd met Louis Huisink. Vandaar
dat Jan van de 'Harmonie' Huisink als
van had. De familie vertrok later naar
Brabant en had daar een flinke boerde
rij. Na Keizer ook nog Frans v.d. Lin
den en weer later Cor Uitenthuis. Volgt
een stal, woonhuis en erf van de familie
Bakker, later Henk van Stelling, waar
Kees Dorland jaren heeft gewerkt. Dan
aan de waterkant de stalling van de Fa.
D.Regter met zijn zoon Dirk, Willem en
Cor. Later kwamen de automobielen en
werden het garage's. Hiernaast de vroe-

dan door de familie Schuitemaker. In »*
leven was Ben chef op de zakkenfabriek
van Heymeyer, goed voetballer en fer
vent supporter van E.V.C.
Waarom Kleine Molensteeg? Wel de
huizen aan de waterkant van de Beestemarkt zijn pas eind 1800 gebouwd en
daarvoor stonden voorheen een paar
molens, op oude kaarten nog te zien.
Bij het egaliseren van de grond enkele
maanden terug waren hiervan nog res
ten van de fundamenten te zien. Dit
pleintje heeft dus een veel bewogen ge
schiedenis. Nu zijn er een stuk of zeven
eikenbomen geplant. Voorheen waren
er zelfs twee rijen iepenbomen. Midden
op de markt stond een grote monumen
tale ijzeren pomp, die nog heus werkte.
Toen ik op de Muloschool kwam bij de
heer Van Wijk, werd je door de andere
leerlingen daar eerst onder gedoopt.
Een soort ontgroeningsritueel. Boven
op de pomp een prachtige gaslantaarn.
Op de Beestemarkt werd door ons veel
gespeeld en vooral gevoetbald. Al eer
der eens beschreven, dat er in Edam ver
schillende jongensclubs waren en op de
Beestemarkt werden daar veel wedstrij
den gespeeld. Ook met kermis waren
hier veel attraktie's en vooral de
schouwburgtent trok altijd veel belang
stelling. 'Alleen op de wereld' werd eens
in de Schouwburg gespeeld en als Vitalie, een hoofdrolspeler uit dit stuk, dan
op een gegeven moment moet zeggen:
... en is er dan niemand die mij helpt?,
vliegt er een Volendammer, die in de
ban van het spel was, uit het publiek
naar voren en roept 'je verdommenis,
ik!', tot grote hilariteit van het publiek.
Beroemde toneelspelers als Louis De speeltoren voor de restauratie van 1920-1924, gezien vanuit de Graaf Wil
Bouwmeester, Esther de Boer van Rij k. lemstraat. Let op hoe mooier het is met de grote klokken onder en de kleine boven.
mevr. Man Bouwmeester enz. hebben Past ook in de Gothische bouwstijl. Bij de restauratie is de ophanging omgedraaid.
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Een groepje kinderen uit mijn prille jeugd, dat vaak op de Beestenmarkt speelde. Achterste rij van links naar rechts: CasKeijzer, Cor Kluft, CoPlanjer, Marden Kout, JanPlanjer, Henk Prins, Arian Ton, onbekend, en drie meisjes die ik ook niet meer
van naam herinner. Tweederij: Jan Dekker, Mien Banning, Jan Ton, Klaas Raggers en Ilke Lagrand. Voorste rij: Jaap Panne
keet, David Prins, Gerrit bij 't Vuur, onbekend, onbekend, LenaEnt, Louw Dekker, onbekend, Klaas Groot, onbekend. De
laatste onbekenden zijn jongens uit het R.K. Weeshuis.
ger zo bekende 'Rooie Berg' wat voor
ons altijd een schuilplaats was met
schuiltje spelen. Dan een schuur waar
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Op de hoek van de Kleine Molensteeg
de schuur van Gerrit Siewers. Hier be
gon Dirk Loots zijn fietsenmakerij. Let
ook eens op de waterplaats. Er waren
vroeger een stuk of twintig in Edam. Nu
nog maar een. De soms zo noodzakelij
ke en opluchtende bezigheid wordt nu
steeds meer tegen een willekeurige
boom of muur gedaan.

de banketbakker Bouwes varkens in
hield, weer een boerderij hiernaast van
buurvrouw Groot, waar later een nieuw
huis gebouwd werd door Piet Leek.
Ons clubhuis van de vereniging 'Oud
Edam' vervolgens; dit was een legaat
van onze eminente secretaresse mevr.
Betty van der Grift. Prachtig dat wij
kunnen beschikken over een zo fijn on
derkomen. Kwerner de Beer de zeepolitie heeft hier ook nog gewoond en daar
na Jan Leek de vader en moeder van
Piet, Klaas en Truida.
Gerrit Buhrs die van de Beestemarkt
verhuisde naar het pand hier volgend
op de hoek van de Kapsteeg had hier
zijn zeer bekende slagerij; voor die tijd
alles eerste klas. Wat een verschil met te
genwoordig met koeltoonbanken enz.
Iedere week moesten staven ij s gebracht
worden voor de koelkast en nog weet ik
wat een sensatie het was toen de eerste
electrische snijmachine kwam. Zoon
Gerrit kon alle liedjes van Dirk Witte
uit zijn hoofd en 'het Boerinnetje van
Noord Schar wou' was zijn lijflied wat
hij vele malen heeft voorgedragen en
lang niet onverdienstelijk!
Gaan wij nog even naar de overkant
naast het winkeltje van Henk van Stel
ling zien wij daar de kassen van de Fa.
Huisink. Alles inmiddels verdwenen.

Jan Barteling woonde in een leuk klein
huisje naast de tuin van Huisink en
dreef hier een boerderijtje met zegge en
schrijve één koe. Buurman en buur
vrouw Barteling waren reuze fij ne men
sen. Een dochter van hen, Trien, trouw
de met de in Edam zo bekende Joh.
Reinierse. Buurvrouw Bant in het huis
op de hoek hiernaast. Dit werd later
gesloopt en hier kwam een nieuw huis
voor Bernard Huisink. Het snoepwin
keltje van Grietje van Dijk stond hiero
ver, daarna het kaaspakhuis van Nic.
Bouwes. In het pakhuis werkten Gerrit
van Dijk en Jaap Voorn. Naast dit pak
huis twee huisjes onder een dak. Het
eerste als woonhuis van Buikman en het
andere als kantoortje van de Fa. Bou
wes de kaashandelaar. Nico zijn zoon
ging later in het groot met percelen als
Femina in Amsterdam, de Schelp in
Scheveningen en als klap op de vuurpijl
Hotel Bouwes in Zandvoort enzovoort.
De huisjes zijn gesloopt en hiervoor in
de plaats een nieuwe woning voor Wil
en Truus Bouwes, nadat zij hun zo be
kende bakkerij hadden verkocht. Deze
bakkerij stond hier tegenover en stam
de uit 1786. Helaas alles verdwenen.
G. Bij 't Vuur.
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Het Speldemaeckersplantsoen
Op de plaats waar voor het laatst een Pitabroodjesbakker aktief was en daar
voor Jaka, de fabriek van rumkogels
gevestigd was, is nu een fraai plantsoen
gekomen. Na de sloop van het fabrieks
complex heeft het terrein aan de Grote
Molensteeg lange tijd braak gelegen. In
overleg met de buurtbewoners is geko

zen voor de aanleg van dat plantsoen.
Aan de kant van het naamloze steegje
tussen de Eilandsgracht en de Grote
Molensteeg werd het plantsoen om
muurd met een laag muurt j e met een ty
perend ezelsruggetje. Antieke lantaren
palen zorgen voor de verlichting.
Over naamloos steegje gesproken, his

torisch onderzoek heeft geleerd dat op
de hoek van het steegje en de Eilands
gracht omstreeks het midden van de
17de eeuw een speldemaker woonde.(l )
Het plantsoentje nu, vormde de weste
lijke begrenzing van een stuk bebou
wing dat in de 17de eeuw 'Het Eyland'
werd genoemd. Het steegje was vroeger
een stuk van de Muersloot. Ten zuiden
liep de Achterhaven en ten noorden van
de Grote Molensteeg liep een sloot die
op de plaats van de latere Nieuwe Vaart
omboog naar de Achterhaven.
De speldemaker woonde op de hoek
van de Eilandsgracht, op nr.6. Er was
een bruggetje over de Muersloot, het
Speldemaeckersbruggetje
genoemd.
Er zijn verschillende transportaktes ge
vonden, waarin de dan gedempte Mu
ersloot de Speldemaeckerssteeg ge
noemd wordt.
Het bestuur van de vereniging Oud
Edam heeft het gemeentebestuur voor
gesteld het nieuwe, nu nog naamloze,
plantsoentje te dopen in 'Speldemaec
kersplantsoen.'
(1) onderzoek Corrie Bosch ma

ILLEGAAL BOUWEN
De bouw van een woonhuis aan de Gro
te Molensteeg op de plaats waar vroeger
een garage gevestigd was, is na bezwa
ren van de buurtbewoners voorlopig
stilgelegd. De eigenaar van het pand
had zonder vergunning het kleine ach
tererf volgebouwd, een tweede garage
deur ingebouwd en het dak gesloopt
met de bedoeling om zowel aan de voor
als aan de achterzij de over de volle leng
te een dakkapel te bouwen. Herhaalde
protesten van de buurtbewonersleid
den er tenslotte toe dat de gemeente de
bouw stop liet zetten en de eigenaar ge
bood om een bouwvergunning aan te
vragen.
De bouwvergunning werd aanvankelijk
door de gemeente goedgekeurd, hoewel
tegen de regels in het achtererf volge
bouwd was en de genoemde dakkapel
len ver over de 45% van de dakopper
vlakte ging. Dat laatste werd omzeild
door de goothoogte officieel voor het
pand te verhogen. De bezwaren van de
buurtbewoners, die menen dat de ge
meente op deze manier meewerkt aan
het achteraf wel erg gemakkelijk sancti
oneren van illegale bouwaktiviteiten,
hebben geleid tot uitstel van de goed
keuring aan de bouwplannen voor het
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Op de hoek Nieuwe Haven, Hoogstraat is het spijtig dat de eigenaar weinig reke
ning gehouden heeft met de waarde van de karakteristieke binnenstad. De
lichtsleuven vallen nogal op, net als de wel erg glazige dakkapel.
pand.
Leden van de vereniging Oud Edam
maken zich ook ernstig zorgen over de
bouwaktiviteiten
aan het pand
Hoogstraat 2. Op de hoek van de Nieu
we Haven heeft de eigenaar van het
pand een dakkapel gerealiseerd met
glas ook aan de zijkanten. In het dak
zijn bovendien twee verticale strepen
van plexiglas aangebracht. Ongetwij

feld maatregelen die bijdragen tot meer
licht in de woning. Maar juist omdat
het pand toch op een in het oog vallende
plaats in de oude binnenstad ligt, zou
iets meer verantwoordelijksheidsbesef
voor ons cultureel erfgoed op zijn
plaats zijn.

