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MeningenverdeeldoverDiaconietuin
Op de kaarten van J. Blaeu(ca. 1640)en
M.Z. Boxhorn (1632) is tegenover de
huidige Diaconietuin een brug te zien
die aansloot op een smalle steeg. Deze
steeg liep met een knik van 90 graden
vanaf de Nieuwe Haven naar de Voor
haven. De plaats van de steeg en de brug
is op beide kaarten verschillend.
Op de 18de-eeuwse kaart van Tirion is
de brug verdwenen, maar de steeg is nog
wel getekend. Aan de 'donkere kant'

van de Voorhaven stond op al deze
kaarten een huizenrij, die dus verdwe
nen is toen de Diaconie en tuin werd ge
bouwd, respectievelijk aangelegd. Al
jarenlang (precies 13 jaar!)is deze tuin
een paradijs, er werd door de mens niets
aan gedaan, maar het ergste was de aan
grenzende muur, die in een steeds slech
tere toestand kwam te verkeren en zelfs
aan de westkant steeds meer verdween.
Een aanfluiting. Enfin, elke rechtge

aarde Edammer kent de lijdensweg.
Kon daar nu niets aan gedaan worden?
Op de laatste ledenvergadering van
Oud Edam wordt er wat aan gedaan.
Met nagenoeg algemene stemmen
wordt het voorstel aangenomen de vere
niging de tuin te laten kopen. De aan
koop zal worden gefinancierd met de
opbrengst van renteloze obligaties ver
kocht aan de leden. Het is een groot suc
ces geworden!

Bij dit nummer
Voor u ligt het eerste nummer van
het periodiek van Oud Edam in
het jaar 1990. Elet wordt langza
merhand een traditie in dit eerste
nummer de balans op te maken
van het voorgaande jaar. Onze
voorzitter Joop van Overbeek
stelt u op de hoogte van de meest
belangrijke wapenfeiten van de
vereniging.
De werkgroepen die voor een be
langrijk deel verantwoordelijk
zijn voor de uitvoering van het
bestuursbeleid, komen uitgebreid
aan het woord.
Belangrijk is uiteraard het verslag
van de tuincommissie over de Diaconietuin. Het door de commissie
uitgewerkte plan voor de tuin
aanleg kunnen we u laten zien.

Scketsplan van de tuincommissie van Oud Edam; het gazon wordt doorsneden
door paden van gebakken straatklinkers in de vorm van een kruis, rondom zijn
schelpenpaden getekend.
Er wordt een tuincommissie samen
gesteld: Jack en Gerro Roskam, Jan
Huisink, Jan Hooijberg (secretaris - be
stuurlijke 'waakhond') en Kees Hulskemper. Moeilijk liggen de financiële
zaken met het gemeentebestuur. Het
college wil wel, maar zoals zo vaak, ook
hier een krappe beurs. Gelukkig levert
het eerste gesprek op het stadskantoor
resultaat op. De heer J. Muntjewerff
komt met een praatplan te voorschijn.
Het wordt door die financiële beper
kingen een moeizaam gesprek: er is
maar F 37.000,- beschikbaar vari het be
grote bedrag van F 48.500,-. We zullen
dus ook andere wegen moeten zoeken
(sponsorvorming?) om uit de proble
men te komen.
Oud Edam heeft drie wensen/voor
waarden:
1) onderhoud van de tuin voor rekening
van de gemeente.
2) het praatplan van de heer Muntje
werff zal als veranderlijk uitgangs
punt dienen.
3) er zal voortdurend overleg met de ge
meente plaatsvinden.
Tijdens de eerste vergadering van de
commissie is er snel unanimiteit ten
aanzien van de uitgangspunten:
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a. een neo-renaissance tuin, aanslui
tend bij de bouwstijl van het voorma
lige Diaconiegebouw.
b. in elk geval handhaving van de
kastanjeboom.
c. een openbare tuin, af te sluiten met
een 'monumentaal' (d.w.z. verant
woord) hek met poort.
d. verdere invulling.
e. lage onderhoudskosten noodzake
lijk (ca. F 5200,- per jaar!)
f. geen mogelijkheden creëren tot
openluchttoneel - immers ons open
luchttheater, het Damplein, is dicht
bij - hoogstens muziekoptredens.
Gerro Roskam tekent een schetsplan,
dat als basis zal dienen voor de volgen
de bestuursvergadering van Oud Edam
en het gesprek met de heer Muntje
werff. Het bestuur geeft ons vrij man
daat om op de ingeslagen weg voort te
gaan. Het enige uitgangspunt dat veel
aandacht krijgt is het hek. Iedereen ziet
in dat dit financieel een moeilijke zaak
zal zijn. Sponsormogelijkheden? De
noodzakelijke kosten zonder hek, wor
den becijferd op F 38.000,- (ex-BTW).
Vlak voor de grote vakantie komt de
tuincommissie bijeen met de heer

Uit de archiefstukken die de fami
lie Pont de vereniging heeft ge
schonken, kwam een aardig ver
haal te voorschijn over de Edamse
kapitein Bouwen Heyns. Een tot
op heden onbekend stukje ge
schiedenis over een telg uit een
oud Edams geslacht.
G. bij 't Vuur besluit zijn stads
wandeling met een verhaal over
het Marken en de touwbaan. In
tal van afleveringen heeft hij ons
de afgelopen jaren verteld over de
Edammers uit zijn jeugd. Geluk
kig gaat het vertel- en schrijftalent
van Gerrit voor ons periodiek niet
verloren. Wegaan verder met een
aantal afleveringen over het vroe
gere sociale leven in de stad.
De redactie
Muntjewerff, de gemeentelijke groenspecialist. Het wordt een prettig ge
sprek met een verheugend resultaat wat
betreft de inhoud: het aanzien van de
tuin. We worden het dus eens over de
uitvoering. Een moeilijk punt zal onge
twijfeld de financiële kant worden.
Gerro en de heer Muntjewerff zullen
contact houden met elkaar over het in
vullen van de details. Laatstgenoemde
zal het plannetje doorrekenen en de
kosten op een rij zetten.
Maandag 18 september komt het uit
eindelijke plan op tafel bij de commis
sie (zie tekening).

Men is enthousiast!
Maar de fi
nanciën: de doorrekening (minus hek)
komt op bijna F 59.000,-.
We zitten vast, niet in tal maar wel in
last! Er moet dus nog veel gedaan wor
den. Er is al zelfwerkzaamheid verricht
door de vereniging, namelijk de obliga
ties! Maar er zal meer moeten worden
gedaan. Taken zijn afgesproken: bena
deren van subsidiërende instanties, (De
Bond Heemschut: het Hoegenfonds is
al voorgegaan met een bedrag van
F 500,-), een technische school in Edam
voor het hek en de eigenaars van de be
lendende percelen.
Helaas er komt een kink in de kabel.
Het college van B & W laat tijdens een
bijeenkomst op het stadskantoor we
ten, dat zij vierkant blijft staan achter
het plan Muntjewerff. Goede raad is
duur. Terug naar onze tuincommissie:
zoals verwacht blijven alle leden en ook
het bestuur van onze vereniging achter
het neo-renaissance-plan staan. Pas
send achter het gebouw en binnen het
beschermd stadsgezicht. Weer terug
naar het college. We komen niet nader!
Helaas. Resultaat: de vereniging krijgt,
mits goedgekeurd door de raad, een
som geld a fonds perdu (F 46.000,-) aan
gevuld met het jaarlijks 'onderhoud
(F 5200,-). Jammer dat het geen harmo
nieuze beslissing is geworden: we krij
gen ook geen kapvergunning voor vier

hxrm
... JUM

i '.

tWinr

Detailvan de 17de-eeuwse stadsplattegrond van Edam van J. Blaeu, dat de situatie
ter plaatse van de huidige Diaconietuin weergeeft.
bomen die niet passen in het commis
sieplan.
De commissie heeft nu verder nagenoeg
de handen vrij: we gaan verder in de
tuinslag . Financieel blij ft er nog een gat
(onder andere door het monumentale
hek) maar met behulp van de aange

vraagde provinciale bijdrage hopen we
er toch uit te komen. Het zal een toer
worden, maar de tuin komt er, ook al
zal het in fasen gaan.
Kees Hulskemper,
namens de tuincommissie

Jaarverslag 1989en overwegingen.
Bij het inzien van het jaarverslag over
1988 wordt duidelijk welke plannen en
wensen wij in het afgelopen verslagjaar
hebben kunnen invullen. In zijn alge
meenheid mogen wij als vereniging niet
ondankbaar zijn als wij de balans nu
een jaar later gaan opmaken.
Belangrijk vind ik het om in een jaar
verslag ook die zaken te vermelden
waar je als vereniging nog zorgen over
hebt. In het eerste deel van dit verslag
wil ik het daarover hebben. In het twee
de deel wil ik u graag een aantal positie
ve zaken melden.
De gemoederen van de Edamse bevol
king zijn in het afgelopen jaar nogal
heftig in beweging geweest door plan
nen c.q. acties van gemeentewege. Daar
is eerst het plan tot realisering van een
woonwagencentrum aan de Broek
gouwstraat, waarin de locatie door ve
len als hoogst ongelukkig wordt be

schouwd. Ook onze vereniging heeft
zich in deze discussie moeten mengen,
omdat naast het te realiseren obj eet zich
de monumentale Zuidpoldermolen be
vindt. Bovendien zal de zogenaamde
molenbiotoop op een onaanvaardbare
wijze worden aangetast. De molen da
teert van 1670 en is een rijksmonu
ment. De contradictie in deze kwestie
is, dat aan de andere kant van onze ge
meente (Katwoude) met veel inspan
ning en kosten een watermolen is ge
restaureerd, terwijl de huidige plannen
aan deze zijde van de gemeente een
unieke locatie sterk aantasten. Wij heb
ben dan ook op 9 november j.1. een be
zwaarschrift ingediend.
Een andere storm binnen en direct bui
ten de vestingwallen, betreft het luchtkastelenplan tot de aanleg, al dan niet
gefaseerd, van een jachthaven met 2000
ligplaatsen. Na eventuele realisatie ont
staat een horizonaantasting van het

land/watersilhouet, afgezien van de
druk c.q. uitbreiding op infrastructuur,
parking, etc. Geluiden vanuit de Pro
vinciale Staten sterken ons in de mening
dat de realiteitszin bij onze vroede va
deren bij dit plan ver te zoeken is. Wij
hebben in een gezamenlijk verzoek
schrift gevraagd om goedkeuring aan
het omstreden raadsbesluit te onthou
den.
Een jaarlijks weerkerende zorg is het
onderhoud van de gemeentelijke ge
bouwen in Edam. Gelukkig heeft de ge
meente door verkoop van een aantal
panden een veel lichtere onderhoudslast gekregen, waardoor wij ho
pen en vertrouwen dat er een meerja
renplan voor het onderhoud zal worden
opgemaakt. Daaraan gekoppeld het
beschikbaar stellen van de benodigde
budgetten. Voorts dient er op korte ter
mijn een aanvang te worden gemaakt
met de restauratie van het stadhuis, het
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gemeentelijk gebouw Voorhaven 80
(Bosvolk), alsmede met het verrichten
van onderhoud aan het Lancester, aan
de voormalige gymzaal aan het Dam
plein en aan de diverse bruggen en
kunstwerken.
Ook vraagt Oud Edam weer aandacht
bij de gemeente voor zogenaamd ille
gaal bouwen, dat, indien er niet conse
quent wordt opgetreden, voortdurend
de kop opsteekt en precedenten schept.
Een ander probleem is dat wij allengs
meer afwijkende kleuren in de oude
kern aantreffen, een ontwikkeling
waarvan het einde niet in zicht is en
waarbij wij het gemeentebestuur advi
seren om kleurenschema's vast te leg
gen in de voorschriften, zoals die ook in
de gemeente Monnickendam worden
toegepast. Anders voorzien wij een
aantasting van het beschermde stadsge
zicht.
Het door het gemeentebestuur vast
gestelde meerjarenprogramma Stads
en Dorpsvernieuwing 1990 en 1995 is
weer kritisch beschouwd en onze vere
niging heeft haar onderbouwde reactie
over dit stuk uit laten gaan.
Ondanks de punten van kritiek mag
ook vastgesteld worden, dat er voort
durend een goede dialoog is geweest
met het college en dat wij als vereniging
ruimschoots gelegenheid hebben ge

kregen om bezwaren en wensen in goed
overleg te bespreken.
Als wij de bladzijde omslaan, dan zien
wij aan de positieve zijde vele goede za
ken, die in de verslagen van de werk
groepen gedetailleerder worden behan
deld.
Op de geslaagde Open Monumenten
dag mocht het eerste gevelbord worden
uitgereikt, dat Oud Edam als initiatief
neemster samen met de A.N.W.B. heeft
ontwikkeld.
De doop op het stadhuis van het boekje
over de Joodse Gemeente in Edam door
wethouder W. Sier, in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de Joodse ge
meenschap, was ook een belangrijke
gebeurtenis. Fred Schoonheim heeft
onze geschreven historie hiermee ver
rijkt. Parallel aan de verschijning van
deze publicatie, was er door Oud Edam
met voornoemde schrijver en het
Edams Museum een interessante ten
toonstelling georganiseerd in het
Edams Museum over joodse rituelen en
levenswijze.
Drie excursiedagen werden georgani
seerd. Een voorjaarsexcursie naar het
Joods Historisch Museum en twee za
terdagen naar Ketelhaven en het verre
Drente (Orvelte). De leden hebben zich
hierover tevreden geuit.

De burgers in Edam hebben het uitste
kend gedaan. Wat te denken van de
restauraties Baanstraat 2, Voorhaven
137 en de voormalige kaaspakhuizen
Bordeaux en de Koophandel, thans het
Creemershofje? Prachtige voorbeelden
van stadsherstel die de burgers kunnen
uitnodigen een bijdrage te leveren aan
de restauratiepraktijken in onze stad.
Van de familie Pont mochten wij
hoogst interessante onderdelen ont
vangen uit het omvangrij ke, zogenaam
de Pontarchief. Een roemrijk geslacht,
dat gedurende eeuwen zijn stempel op
onze stad heeft gedrukt.
Het gele steentje mocht uw voorzitter
dit jaar uitreiken aan André Hoek,
scheepsarchitect en eigenaar/ restaura teur van het weeshuis, voor de restaura
tie en instandhouding van dit fraaie ge
bouw anno 1661.
Hoogtepunt in het afgelopen verslag
jaar was ongetwijfeld de notariële
eigendomsoverdracht van de Diaconietuin op 5 december op het stadhuis. Ge
dragen door een succesvolle obligatie
lening van onze leden, kon op deze dag
burgemeester Westendorp de eerste
obligaties uitreiken. Inmiddels zijn de
plannen tot aanleg in een vergevorderd
stadium, waarbij het gemeentebestuur
Oud Edam het vertrouwen schenkt om

Het galgeveld, nu nog een ongerept en waardevol natuurgebied.
de aanleg in eigen beheer te voltooien.
Zal er na jarenlange verkommering in
1990 een mooie monumentale Diaco
nietuin verrijzen? De basis is gelegd.
Ik ben de bestuursleden en alle leden
van de werkgroepen als ook de 'gouden
ploeg' veel dank verschuldigd voor de
geweldige inzet in het afgelopen jaar. Ik
wil besluiten met een hartewens aan het
gemeentebestuur. Mag de tweede lan-

Karakteristiek beeld van de Zuidpoldermolen en omgeving.
Voorzitter Joop van Overbeek tekent de overdrachtsacte van de Diaconietuin.

taarnpaal voor het stadhuis, die door
vandalen is vernield, in volle glorie in
1990 weer ons Damplein sieren?
Joop van Overbeek, voorz. Oud Edam

Waar is de weg naar Edam
Op de Open Monumentendag kwam de
chef van de afdeling recreatie en toe
risme van de A.N.W.B., de heer Mast,
een gevelbord overhandigen voor de
Lutherse Kerk. Een mooie gelegenheid,
om eens te vragen waarom er op de toe
gangswegen naar onze gemeente, onze
stadsnaam ontbreekt. Hoewel wegbewijzeringsborden niet tot het werkter
rein van de heer Mast behoren, heeft hij
er toch voor gezorgd, dat het hoofd van
de wegbewijzering naar Edam is geko
men. En ja beste Edammers, nu weten
we het zeker, de naam 'Edam' zal niet
op de borden bij het uitgaan van de tun
nels en bij de afslag bij Avenhorn wor
den geplaatst. Overigens heeft ons col
lege van B & W al in 1981 hierover
opheldering gevraagd en nog datzelfde
jaar gekregen. Incidenteel zijn zeker
twintig Edammers bezig geweest, of
zijn nog bezig, om opheldering (lees de
naam 'Edam' op de borden) te krijgen.
Op 2 november stond in de Noorhol
landse courant een artikel over een uit
spraak van de Nationale Ombudsman,
waarin hij zei dat de naam 'Edam' niet
op de borden hoeft te worden geplaatst.
De heer van der Beek en de heer Houwelingen van de A.N.W.B. hebben in hun

gesprek met ondergetekende gezegd,
dat de A.N.W.B. de volgende vuistregel
hanteert: op het bord wordt geplaatst:
1) de eindplaats, 2) de eerste plaats
links, 3) de eerste plaats rechts.
Dat Volendam wel op de borden is ge
noemd, komt omdat hiervoor een uit
zondering is gemaakt. Misschien nog
ter informatie, de A.N.W.B. adviseert
en Rijkswaterstaat beslist. Eén troost
hebben we, wanneer de S 10 zal zijn
doorgetrokken naar de oude E 10 bij
graanhandel van Beers, komt op de af
slag van de A 7 bij Purmerend-Noord
de naam 'Edam' te staan, want hoe je
het ook bekij kt, ofwel Edam is de eerste
plaats links of het is het eindpunt.
Jan Hooijberg

Heeft u al betaald?
Tot mijn spijt moet ik constateren dat
nog veel leden van onze vereniging in
gebreke zijn gebleven de contributie
over 1989 te voldoen.
Teneinde volkomen te kunnen voldoen
aan de op Oud Edam rustende finan
ciële verplichtingen, zou ik gaarne zien
dat de nog te betalen contributies om
gaand worden overgeboekt op onze
rekening bij de postbank: 1356818.
De penningmeester
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Beukenvan het Hoogheemraadschap
Tot voor kort stonden er nog vier monu
mentale beuken in de tuinen van het
hoogheemraadschap aan het water van
de Schepenmakersdijk in Edam. Nu
staat er nog maar één. De andere drie
zijn eind 1989 omgehakt, omdat zij in
een te slechte conditie verkeerden. Het
wortelgestel van de bomen was zo aan
getast, dat ze bij storm zouden omval
len en naburige gebouwen zouden be
schadigen.

Handhaving Stadsbeeld

De slechte conditie was de bomen aan te
zien. Het bladerdek in de kronen was in
de loop der jaren sterk uitgedund. Ver
der groeiden er aan de voet van de stam
men massa's paddestoelen, met name
de reuzenzwam Polyporus giganteus,
die de wortels van bomen aanvreet.
Het omkappen van de bomen was een
beslissing waar uiteindelijk niet meer
aan was te ontkomen. Al vanaf 1981
was het hoogheemraadschap aan het
dokteren met de beuken. Boomspecia
listen hebben van alles geprobeerd. Zo
hebben de bomen onder andere
vitamine-injecties gehad. De reigers
moesten uit de bomen worden gejaagd,
dit om een permanente vestiging van
deze vogels te voorkomen. De nesten
werden weggehaald voordat de vogels
eieren hadden gelegd. Reigers hebben
hun nesten inde kroon van de bomen en
om goed te kunnen aanvliegen en lan
den breken ze nogal wat takken in de top
af. Daardoor kan de zon op de bast
schijnen, hetgeen uitdroging van de
beuk bevordert. Verder kunnen grote
hoeveelheden mest op één plaats te
recht komen, waardoor de bast daar
verbrandt.

De eeuwenoude beuken in de tuin van de gebouwen van het Hoogheemraadschap
aan de Schepenmakersdijk.
lopig door kabels overeind gehouden.
De bomen hebben vier jaar nodig om
stevig wortel te schieten. Dan pas zal
blijken of ze goed zijn aangeslagen.
Dank zij de inspanningen van het hoog
heemraadschap is het zicht ter plaatse
dus weer enigzins hersteld, al is het ma
jestueuze weg. Toekomstige generaties
kunnen echter weer volop van de aan
blik genieten. Gelukkig zijn er in Edam
nog een paar monumentale bruine beu
ken, bijvoorbeeld bij de Grote Kerk.

Het kappen, verwijderen en herplanten
was een gigantische klus, die het hoog
heemraadschap circa F 25.000 heeft ge
kost.
R. Hovenkamp
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wege is ons verteld dat nog dit jaar de
bruggen over de Voorhaven zullen wor
Hoewel misschien niet zichtbaar voor den schoongemaakt en geschilderd,
want ook bij de dienst Openbare Wer
een ieder, heeft ook dit jaar de werk
groep het bestuur weer bijgestaan met ken is men van mening dat er de laatste
raad en daad. In het bijzonder waar het jaren nogal wat aan het onderhoud
betreft het straatmeubilair, de bruggen, heeft geschort. Wat betreft het opvullen
de bestrating en de bomen. Geprobeerd van gaten in de bestaande bomenrijen,
is om de rode brievenbus van de P.T.T., zijn de afgelopen jaren toch wel aardige
resultaten geboekt. Jammer is alleen,
die aan de buitenzijde van het post
kantoor stond, maar die tijdens de ver dat de groenvoorzieningsdienst doof
bouwing is weggehaald, weer terug ge blijft voor onze verzoeken om de bo
menrij aan het begin van de Nieuwe Ha
plaatst te krijgen. Hoewel de toezeg
ging tot herplaatsing, ofwel buiten ven en er tegenover aan het begin van
ofwel in de hal, gunstig leken te zijn, is het Marken, te completeren. Ook op de
tot nu toe geen resultaat geboekt. We Baandervesting, daar waar de groene
geven ook in deze zaak de moed niet op barakken van 'Fris' hebben gestaan,
en zullen de direkteur van de P.T.T. zijn nog steeds geen bomen geplant,
EdamVolendam nogmaals benaderen. hoewel de toezegging is gedaan om één
Wat betreft de bestrating, blijft onze
werkgroep proberen om zoveel moge
lijk gebakken materiaal verwerkt te
krijgen, inplaats van betonklinkers. En
laten we wel zijn, in onze goede stad,
past gebakken steen ,of het nu oud is of
nieuw, toch beter dan beton. Met de an
tieke lantaarns gaat het niet snel, maar
de heer Stelling heeft gezegd, dat hij be
zig is met een driejaren planning, waar
bij de hele binnenstad, binnen dit tijds
bestek, van nieuwe antieke modellen
zal zijn voorzien.
We willen niet pretenderen dat het bruggenonderhoud uitsluitend door ons in
gang is gebracht, maar we hebben hier
zeker toe bijgedragen. Van gemeente

Colofon

en ander te bekijken en te verzorgen.
Bovendien wordt de weg hier ter plaatse
regelmatig verbreed, zodat de graskant
tussen sloot en weg steeds smaller
wordt. Wij hebben hier fel tegen gea
geerd en met resultaat. Jammer is al
leen, dat hierna de zakkenfabrikant
weer kan doen en laten wat hij zelf wil,
zodat de berm weer in elkaar wordt ge
reden. De eerlijkheid gebiedt ons te
schrijven, dat dit mede wordt veroor
zaakt doordat diverse werknemers hun
auto ter plaatse parkeren, inplaats van
op de parkeerplaats aan de Baanstraat.
Maar beste Edammers, we zullen onze
inzet blijven tonen, want alleen de aan
houder heeft kans dat hij wint.
Jan Hooijberg, namens de werkgroep
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Aan dit nummer werkten mee:
Janny Boelens-Boss
Corrie Boschma
R. Hovenkamp
Rob Josselet (fotografie)
Huub Klompenhouwer
Guus van Lummel
Dirk Regter
Geesje Rijswijk
Sjaan Swalve
Gerrit bij 't Vuur
de werkgroepen

De pogingen om de bomen in leven te
houden waren terug te vinden toen de
stammen eenmaal waren omgehakt.
Dankzij vitamine-injecties, mesttoevoegingen en dergelijke waren de bui
tenste jaarringen dikker dan die meer
naar binnen. Verder bleek dat de wor
telgestellen erger waren aangetast dan
men had verwacht.
Drie van de ongeveer honderdtachtig
jaar oude beuken hebben het dus niet
gehaald. Inmiddels zijn er twee nieuwe
beuken geplaatst van maar liefst circa
12 meter hoog en een stamomvang van
circa 90 centimeter. Ze zijn ongeveer
dertig jaar oud en komen uit België.
Om te voorkomen dat ze bij de eerste de
beste storm omwaaien, worden ze voor

Verslagenvan de werkgroepen

Er moest zwaar materieel aan te pas komen om de bomen zonder gevaar voor de
omringende bebouwing te kappen en af te voeren.

Het periodiek kwam tot stand met
medewerking van drukkerij Zwarthoed bv, Volendam en werd ge
drukt bij Keizer & van Straten bv,
Edam.

De St. Ar isbrug tegenover het gebouw van Bosvolk. Beiden zijn dringend toe aan
een onderhoudsbeurt.
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De Edamse vestingwerken
In vergelijking met het jaar 1988, waar
in de werkgroep haar onderzoek naar
de Edamse verdedigingswerken met
grote voortvarendheid startte (zie Oud
Edam jrg.13 nr.1), verliep 1989aanzien
lij k minder voorspoedig. De werkgroep
kwam slechts tweemaal bijeen en ver
loor bovendien één van haar zes leden
wegens andere drukke werkzaamhe
den. De in het vorige verslag uitgespro
ken verwachting dat het onderzoek in
de loop van 1989 zou kunnen worden
voltooid, is dan ook niet uitgekomen.
Wel werd het bestuderen van bronnen
uit het oud - archief Edam voortgezet.
Drie omvangrijke bestanden daaruit
-de stadsrekeningen, de burgmeestersmemoires en de vroedschapsresolutiesworden systematisch doorgenomen op
gegevens over Edamse vestingbouw.
Veel interessante details leverden de
stadsrekeningen op, die thans zij n beke
ken vanaf 1538tot 1728. Deze informa
tie moet straks gecombineerd worden
met het materiaal dat verzameld wordt
uit de burgemeestersmemories (volle
dig doorgenomen over de periode
1594-1812)en de vroedschapsresoluties

De Purmer- en de Monnickendammerpoort,
(bekeken vanaf 1576 tot 1795).
Naast deze grote series werd ook een
aantal 'losse' archiefstukken bestu
deerd. Belangwekkend waren onder
meer enkelestukken uit het begin van de
Opstand tegen Spanje (ca 1570-1580),
toen -zoals in veel Nederlandse steden
het geval was- ook in Edam de middel

18de-eeuwse tekening.

eeuwse muren en grachten onvoldoen
de bescherming bleken te bieden en
daarom vervangen werden door mo
derne vestingwerken, zoals aarden wal
len en bastions.
M.A. van der Eerden - Vonk, namens
de werkgroep historisch onderzoek
Dorpsgezicht van Orvelte in Drente, het reisdoel van Oud Edam in 1988.

ReisjeOud Edam

De Noorderpoort en de Grote Kerk te Edam; gravure van H. Spilman naar een tekening van C. Pronk, 1726.
(Rijksarchief Noord-Holland).
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De belangstelling voor het reisje van
Oud Edam was ook het afgelopen jaar
weer zo groot, dat er twee achtereenvol
gende zaterdagen bussen vertrokken
om de circa 150 inschrijvers aan hun
trekken te laten komen. De eerste groep
vertrok zaterdag 30 september met twee
bussen richting Ketelhaven, waar het
Museum voor Scheepsarcheologie
werd bezocht. De expositie alhier laat
veel zien van de geschiedenis van de
scheepsbouw en de scheepvaart op de
Zuiderzee van de 12de tot de 19de eeuw.
Totaal zijn ruim 200 scheepswrakken
opgegraven, waarvan er enkele zijn ten
toongesteld. Daarnaast zijn in het mu
seum veel foto's en scheepsmodellen te
zien. Het pronkstuk van de expositie is
het bijna 30 meter lange wrak van een
koopvaarder uit de 17de eeuw, dat in de
tails laat zien hoe men destijds een zee
schip bouwde. Het oudste vaartuig, dat
veel indruk maakte, is een 10 meter lan
ge boomstamkano uit de 2de eeuw, die
bij de Oude Rijn nabij Zwammerdam
werd opgegraven. In uitgestrekte pol
ders als de Noordoostpolder en Flevo
land zijn ongeveer vierhonderd
scheepswrakken geregistreerd. In de af

gelopen vijftig jaar werd ruim de helft
opgegraven en onderzocht. Het zal ze
ker nog zon vijftien jaar in beslag ne
men eer het hele onderzoek is afgelo
pen. De meeste wrakken dateren vanaf
de 16de eeuw, de oudere wrakken zijn
gering in aantal en dikwijls van slechte
kwaliteit. Het oudste vaartuig uit het
Zuiderzeegebied is 14de- eeuws.
Met de opgraving van de scheepswrak
ken, komen ook veel andere interessan
te vondsten boven water: huishoudelijk
materiaal, navigatiemiddelen, scheepsonderdelen en veel lading. Een zin
kend schip neemt de hele inrichting van
dat moment mee en in een aantal geval
len wordt die eeuwen later ook zo weer
teruggevonden. Dit levert dan het unie
ke beeld op van de materiële omstan
digheden van het schippersbedrijf uit
die tijd. In het museum is een bijzonde
re collectie te zien van de meest uiteen
lopende voorwerpen uit de schepen.
Vervolgens ging de reis naar het Drentse
esdorp Orvelte, van oudsher een boe
rengemeenschap met in het midden een
brink. Hoewel Orvelte een museum
dorp is, woont er nog steeds een levende
boerengemeenschap. De oude kern is

onaangetast gebleven, compleet met
een autenthiek dorpscafé. Ook is er nog
een grutterswinkeltje te vinden uit ca.
1919met grote winkelbakken en potten,
waaruit de grutterswaren werden ge
schept . Orvelte is tussen de 11deen 12de
eeuw ontstaan, de naam is afgeleid van
'oervelde'. In 1967 riep de gemeente
Westenbork een stichting in het leven
die moest zorgen voor instandhouding
van dit fraaie Drentse esdorp. Een dorp
met zeer veel schaapskooien, waar ooit
een kudde van zon 2000 schapen liep.
Aan de hand van de kadastrale kaart uit
1830, werd het esdorp gerestaureerd en
gereconstrueerd. Een levend dorp waar
mensen wonen en werken, waar kinde
ren naar school gaan. Het museumge
deelte kan bezocht worden met een tolkaart die toegang geeft tot diverse
objecten en bezienswaardigheden:
oude ambachten, het diacentrum, ex
posities en tentoonstellingen. De moei
te meer dan waard om eens een kijkje te
nemen. Het geheel vormt een weerspie
geling van zeven eeuwen wonen en wer
ken op het Drentse platteland.
Janny Boelens - Boss
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BouwenHeynsz.,belegeraarvan San Juan
tus 1625een eskader van 12schepen on
der Veron naar Afrika gezonden eri was
zelf op de4devan die maand met 18bodems en 1jacht naar de Caraïbische Zee
gezeild. Van zijn voornemen stelde hij
op 14augustus per jacht 'Tortelduif' de
Bewindhebbers in kennis 1).

Dat Edammers sinds de 15de eeuw de
wereldzeeën hebben bevaren, niet al
leen als schippers en kooplieden, maar
ook als kapiteins van oorlogsbodems,
is bekend. Over hun lotgevallen zijn
echter weinig gegevens overgeleverd.
Onlangs kreeg OudEdam zeer waarde
vol materiaal uit hetfamilie-archief van
Mr. Dr.D.F. Pont. Hierbij was een ver
haal over generaal Bouwen Heynsz. uit
Edam die geschiedenis heeft geschre
ven in het verre westen.
Bouwen Heynsz. of Boudewijn Hendriksz. is één van de telgen uit het be
langrijkste Edamse Regentengeslacht
Loen (ook wel voorkomende als Loenius). De genealogie van dit geslacht kan
worden gevonden tot plm. 1400. Bou
wen Heynsz. was schepen der stad
Edam in 1603, 1605, 1607, 1611, 1613.
Hij was lid van de vroedschap en burge
meester in 1617, 1620 en 1621. Hij was
één der eerste bewindhebbers der WestIndische Compagnie. In deze functie en
als zeeheld verdient hij onze belangstel
ling.
Hij was Bewindhebber der WestIndische Compagnie, opgericht in
1621, met het doel de Spaanse handel
afbreuk te doen door aantasting van
haar koloniën en door kaapvaart. De
Compagnie had in Spaans Amerika be
langrijke gebieden in handen gekregen,
zo inl624 door verovering van San Sal
vador, waardoor de Allerheiligenbaai
onder haar controle kwam.
Spanjaarden en Portugezen lieten dit
verlies uiteraard niet zitten. Belangrijke
vloten werden uitgerust om de winstge
vende gebieden te heroveren. De Com
pagnie zond niet minder dan 3 vloten
naar de West: één onder Jan
Dirksz.Lam, één onder Boudewijn
Hendriksz. en één onder Andries Veron. De vloot van Veron sloot zich later
aan bij die van Hendriksz. Veron hield
de titel van admiraal, terwijl Hendriksz
daarboven werd gesteld als 'Generael
ende Opperhooft in de Westindien'. De
gecombineerde vloten van Hendriksz
en Veron, bestaande uit 14schepen en 2
jachten, bemand met 1431matrozen en
588 soldaten, bewapend met 338 vuur
monden 1) werden voor de Allerheili
genbaai bestemd. Een aantal bodems,
dat aanvankelij k voor de vloot van Lam
was bestemd, voegde zich ter hoogte
van Plymouth daarbij.
Deze verenigde - onder commando van
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Op 12 maart 1626 ontvingen de Be
windhebbers der Compagnie bericht,
dat Hendriksz drie maanden had opge
offerd aan een vruchteloze poging om
zich meester te maken van San Juan, de
hoofdplaats van Porto Rico 2).

Piet Heyn werd in 1626 naar de West
gestuurd om de Edamse generaal en be
windhebber van de West-Indische
Compagnie Bouwen Heyns, te hulp te
komen.
Boudewijn Hendriksz staande scheepsmacht kwam op 26 mei 1625
voor de Allerheiligenbaai, waar de Ge
neraal de stand van zaken geheel in het
nadeel van de Compagnie veranderd
vond; Fadrique de Toledo was hem vóór
geweest en had de stad San Salvador
heroverd op 1 mei 1625.
Hendriksz besloot de door Toledo wel
versterkte stad niet opnieuw aan te
tasten. Hij vervolgde zijn reis, eerst
naar Noord- Brazilië, toen naar de An
tillen.
Intussen was op 18 april 1625 Piet
Heyn, teruggekomen van een tocht
naar Afrika (waar o.m. San Paulo de
Loanda, de grote afscheephaven van de
voor het bestaan der Braziliaanse
suikerindustrie onmisbare slaven vero
verd was) voor de Allerheiligenbaai
gearriveerd, zag de belegering van San
Salvador door de Spanjaarden, doch
vond zijn vloot te klein, om de beleger
den hulp te bieden. Hij zeilde terug naar
Patria. Had het toeval gewild, dat Piet
Heyn zich nog bijtijds met Boudewijn
Hendriksz had kunnen verenigen, dan
ware het lot van Brazilië wellicht een an
der geworden. Maar hoe kon hij weten,
dat er een nieuwe vloot in aantocht was;
hoe kon Hendriksz weten, dat Piet
Heyn in de buurt was?
Inmiddels had Boudewijn Hendriksz,
na de val van San Salvador op 1 augus

Ook werden berichten overgebracht,
waarbij Hendriksz zijn verdere plannen
ontvouwde. Naar zijn latere verrichtin
gen te oordelen moet hij voornemens
geweest zijn, om naar de kust van Vene
zuela te gaan en zich vandaar gaande
weg naar de Straat Yucate te verplaat
sen om dan, benoorden Cuba, de
zilverschepen van Porto Bela en van
Vera Cruz op te wachten. Dit kan ver
klaren, dat een vloot van 9 schepen en 5
jachten, bemand met 1340 matrozen,
335 soldaten en bewapend met 312
vuurmonden, welke in het begin van
1626 in Patria was gereed gemaakt,
naar de West-Indische eilanden werd
gezonden, om Boudewijn Hendriksz te
versterken. Misschien ook om hemzelf
te doen thuisvaren, nadat hij het opper
bevel zou hebben overgedragen aan de
aanvoerder de nieuwe scheepsmacht,
Piet Heyn. Een jacht , de Vos, werd op 11
april vooruitgezonden naar de West,
om Hendriksz op de hoogte te stellen
van de bedoelingen. Piet Heyn vertrekt
dan naar de West, thans bekleed met de
rang van 'Admiraal ende KapiteinGenerael'. Hij zal alle bevelhebbers, zo
te land als te water, van welke rang ook,
onder zijn commando brengen; hij zal
het opperbewind aanvaarden over door
hem aan te treffen vestigingen; zal de
justitie administreren, handel en oor
log dirigeren- voorzover hij althans de
Generael Boudewijn Hendriksz. niet
ontmoet. Doet zich dat geval voor, dan
zal hij ter beschikking staan van Hen
driksz, de 'Generael ende Opperhooft
in de Westindien' (commissieboek
Stat.- Generaal 30 december 1624;
waarin de commissie van Hendriksz is
beschreven).
Piet Heyn vaart in mei met zijn vloot,
waarvan de Laet zegt:
'Gheen seer groote macht om alleen te
verrichten, 'tghene daer eygentleyk toe

De haven van Edam, getekend door P. de Jong, 1780, gegrav. door M. Sallieth (Edams Museum).
werden ghesonden, maer dewelcke ghevoecht bij de ghene die reeds uyt was,
onder de Generael Boudewijn Hen
driksz, bequaem genoech was, om sich
tegen de gantsche vloote van Spanien te
stellen'. Er werd dus ongetwij feld op ge
rekend, dat de vloten Hendrikszen Piet
Heyn zouden samengaan, ten bewijze
waarvan nader kan strekken, het feit,
dat Piet Heyn vele victualiën voor diens
vloot vervoerde. Had hij zich inderdaad
met de vloot van Hendriksz kunnen
verenigen, dan zou de reis naar Brazilië
wel wat meer hebben opgeleverd, dan
wat buit gemaakte schepen. Dan zou
San Salvador wel weer veroverd zijn ge
worden.
In de West aangekomen, verneemt Piet
Heyn, uit een op 27 augustus 1626buit
gemaakt barkje, dat Boudewijn Hen
driksz op 2 juli ter hoogte van Havanna
is gestorven en dat diens vloot is thuisgevaren (binnengevallen einde augus
tus 1626). Het was wel ter kwader ure,
want een zilvervloot was thans niet ver!
Met reden kon de Laet schrijven: 'door
dit ontydich verzeylen van dese vloot
quam niet alleen te passé, dat de Com
pagnie dese schoone vloote ghenoeghsaam leedich en schadeloos thuis
kreegh, maer mede werden verloren da
alderschoonste occasie die de Compag

nie oyt hadde gehadt om de vijandt af
breuk te doen'.
In een schrijven binnengekomen bij de
Staten-Generaal wordt van Boudewijn
Hendriksz betuigd, 'dat hem de kusten
van Westindien ende sunst so bekend
sijn alsof hij daer thuis hoorde' en mede
'dat hij een principale auteur ende anvatter van de voorgenomen desseinen
was'. Hij werd begraven op 4 september
1626 in de Grote Kerk te Edam.
Op zijn grafzerk werd gebeiteld: 'den 4
september is alhier begraven den erenfesten manhafter Bouwen Heyns in sijn
leven generaal overde vlooten in dienste
van de West Indische Comp. stierf op de
voyagie den 2 juny 1626'.
1) Joannes de Laet, bewindhebber der
West Indische Compagnie, kronikeur der Compagnie in zijn 'Iaerlick
Verhael'.

werden wij veroverd door Hollands wa
pengeweld, maar nu worden wij vero
verd door Uw vriendschap'.
De aftocht door Boudewijn Hendriksz
bij Porto Rico is in beeld gebracht door
de contemporaine Italiaanse-Spaanse
schilder Eelix Castello (Prado-museum
Madrid). Het kasteel (El Morro) waar
voor onze Generaal het hoofd stootte,
was zo sterk, dat het nog in 1898 weer
stand kon bieden aan het bombarde
ment der A merikanen.
Hiervoor geraadpleegde bronnen en li
teratuur:
1. oud-archief der gemeente
2. Piet Heyn en de Zilvervloot S.P.l'Honore Naber en Irene Wright
3. De geschiedenis van de WestIndische Compagnie - W.R. Menkman
4. Piet Heyn en de Zilvervloot - Dr.
M.G. de Boer

2) Toen H.M. de Koningin en Z.K.H.de (Auteur vermoedelijk D.E Pont)
Prins in 1955 hun reis door de West
maakten spraken zij met de gouver
neur van Porte Rico, Luis Munoz
Marin o.m. over de Nederlandse Ge
neraal 'Buduino'.
De gouverneur merkte op: 'in die tijd
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A.N.W.B. - panelen

Wandelingdoor
Edam

De eerste monumenten zijn sedert za
terdag 9 september 1989 voorzien van
panelen met informatie. De heer H.
Mast van de A.N.W.B. overhandigde
voorlopig vier panelen aan het gemeen
tebestuur, direct na de opening van de
Open Monumentendag in het voorma
lige stadhuis aan het Damplein. Op ter
mijn zullen het er totaal veertien wor
den, die op diverse Edamse monumen
ten zullen prijken. De panelen zijn in
bruin,
practisch
onverwoestbaar,
kunststof uitgevoerd. De teksten, il
lustraties en plattegronden zijn er met
behulp van de nieuwste computertech
nieken op aangebracht . Ze verhalen van
de architectonische en historische
waarde van de betreffende panden. Het
initatief voor de panelen werd twee j aar
geleden door het bestuur van de Vereni
ging Oud Edam genomen. Jan Hooijberg zocht contact met de A.N.W.B.,
maar ieder antwoord bleef uit. Oud
Edam liet het er niet bij zitten en kwam
op de ludieke gedachte een brief van
zo'n groot formaat te sturen dat deze
niet over het hoofd kon worden gezien.
Dat bleek te helpen, want er kwam ein
delijk antwoord, waarna de besprekin
gen een aanvang konden nemen. De
Open Monumentendag is sinds 1987
een nieuwe traditie die bij het publiek
meteen een warm onthaal vond. Ruim
de helft van de Nederlandse gemeenten
werkten hier aan mee en hun aantal is
nog steeds groeiende. Het eerste jaar
gingen 350.000 mensen op stap om de
schoonheid van het eigen land te ont
dekken. Het volgend jaar waren het er
al circa een half miljoen, een aantal dat
ook in 1989ruimschoots werd gehaald.
In 1990 valt de Open Monumentendag
op zaterdag 8 september.

Het Marken.

Toeristische informatie over de meest bekende monumenten van Edam, een initia
tief van Oud Edam en de A.N.W.B.

Avond Het Nut en Oud Edam
Ook dit jaar verzorgt Het Nut tezamen met Oud Edam een lezing voor haar
leden. Op donderdag 15 maart 1990 zal de ons inmiddels welbekende heer
A. Lagerwey, ons de laatste resultaten van opgravingswerk ter plaatse van het
Waterlooplein, uit de doeken doen.
Zijn lezing heeft als titel:
' Wroeten in de historie van het Waterlooplein

Houten bord, bodemvondst uit
Amsterdam.
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Aanvang 20.00 uur in het Damhotel, leden van het Nut en Oud Edam hebben
gratis toegang.
Niet-leden F 7.50 p.p.

Op de hoek Baanstraat - Marken was de
boerderij van Willem Kout. Hiernaast
het huis van Ootje Fijn. Dan het ge
boortehuis van mevrouw de Boer Dijkxhoorn. Haar vader was chef
monteur van de later gebouwde touwfabrieken. Vervolgens een schuurtje
van Reindert Worp de aannemer en
daarna de familie Zwart en Jan Nierop.
Dan komen de werk en opslagplaatsen
van de touwbaan en de fraaie pakhui
zen 'de Gelder en de Roodjes'. Oor
spronkelijk
kaaspakhuizen,
later
opslag van touw, dat daarin voor ver
zending gereedgemaakt werd. De be
kende Keessie van Rembrandt zwaaide
hier de scepter en mensen als oude
Tjeertes, Prumper, Hooghiemstra en
Dirk Oort waren zijn trouwe helpers.
Even verder woonden dan nog Jb. Vis
ser, Jan Ent en de familie Duim. Naast
de pakhuizen een werkplaats en draaie
rij van Willem Schoone. Ik herinner mij
nog een Duitse Schnellboot uit de Eer
ste Wereldoorlog, die voor deze werk
plaats in de Nieuwe Haven lag, in de
hoek bij de Jan van Wallendalbrug.
Nu gaan we de hoek om rechts de
Dwarsbaanstraat in. Hier woonde Jan
Kramer, een keurige man met een sik,
die in de kaaspakhuizen werkte. Zijn
dochters waren Annie, Griet en Hil.
Het straatje doorlopend kwamen we bij
de zogenaamde Luchtbrug. Dit was na
tuurlij k iets heel bijzonders. Door mid
del van trappen ging je naar boven en
liep je over de touwbaan en een trap af
dalend kwam je op de Baandervesting.
Als je op de luchtbrug stond kon je naar
de oostkant kijkend, de mensen achter
uitlopend zien spinnen. Dit was een
reuze precies werk, daar de gesponnen
draden over de gehele lengte even dik
moesten zijn. Willem Munnik was hier
een van de leidinggevende mensen.
Naar het westen kijkend zag je een van
Edams eerste tennisbanen. Een beton
nen baan omgeven door hoge gazen
hekken. Alles verdwenen! Aan het
straatje stond ook de zogenaamde zakkenzolder; een werkplaats voor het re
pareren van gonje zakken. Min of meer
een voorloper van de zakkenfabriek
van de familie Heymeyer.
Aan het Marken stond ook het prachti
ge 17de-eeuwse pakhuis 'de Vlijt'. He
laas voor nieuwbouw van fabrieken
verdwenen. Dit pakhuis was bestemd
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Het grote huis van Nieuwenkamp in aanbouw. Het linker huis is het eerste ge
bouwd. Op de bovenste trap van de gevel staat Nieu wenkamp zelf, links daaronder
Dirk Takkenberg en rechts Reindert Worp. In het bovenraam staat mijn broer Tijmon.
voor opslag van de zakken die in de zakkenzolder waren gerepareerd of gerepa
reerd moesten worden. De heer Kooyman was hier opzichter en de bekende
Joh. Dal was vertegenwoordiger van de
technische staf. Een zeldzaam goede
vakman. Later werd hij in de nieuwe fa
brieken opgevolgd door zoon Jan, als
vakman een goede zoon van zijn vader.
Naast 'de Vlijt' nog enkele pakhuizen
en dan het prachtige huis van W.O.J.
Nieuwenkamp, bekend etser en kunst
schilder. Het huis werd door Dirk Tak

kenberg en Reindert Worp gebouwd.
Voorheen stonden hier de houtloodsen
van de Houthandel Pont, eeuwenlang
een aanzienlijke familie in Edam.
In de tuinen van de heer Nieuwenkamp
stonden grote broeikassen met hoofd
zakelijk tropische planten. Het onder
houd was in handen van hovenier Kieft,
die een leuk huisje bewoonde aan de
Baandervesting. Vlak naast het woon
huis stond een botenhuis , alles prachtig
in stijl. Nog zie ik de familie vaak (voor
Edam destijds zo bijzonder) in kano's
13

Een fraaie opname van het vroegere Marken. Op het schuitje rechts mej. S. Klippel en links IJtje Schotsman.
op de Nieuwe Haven varen. De heer
Nieuwenkamp was heel bekend door
zijn reizen naar Nederlands Indië' en
vooral naar Bali. Bekend is ook, dat hij
als eerste op Bali fietste, wat Balinesche
kunstenaars inspireerden om hem op
een nog bestaand relief af te beelden.
Ook als schrijver heeft hij zijn sporen
verdiend, met de volgende boeken,
'Mijn huis op het water', 'Mijn huis op
het land', 'Zwerftochten op Ba
li','Beeldhouwkunst van Bali'. 'Mijn
huis op het water' is een beschrijving
van zijn prachtige woonboot 'de Zwer
ver', die vroeger gemeerd lag aan de
wallekant van de tuin. Veel kunstreizen
heeft hij hiermee gemaakt. De boot
werd ook eens verhuurd aan een zekere
heer Osthaus. Deze ging er mee naar
Duitsland. De hele verhuurderij liep
mis en Nieuwenkamp moest de boot
zelf weer terug brengen.
Midden in de tuin stond het prachtige
atelier, wat gelukkig bewaard gebleven
is en vanaf de Nieuwehaven nog te zien
is. Na vertrek uit Edam is de familie in
Florence in Italië gaan wonen en werd
het huis verhuurd aan de familie Eijssen, een groot kaashandelaar, die met
de dochter van burgemeester Calkoen
getrouwd was. Deze familie verliet
Edam vanwege de sloop van de Jan van
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Wallendalbrug. Oude liefde roest niet,
want de heer Nieuwenkamp kwam later
in de eind veertiger jaren weer naar
Edam om het naar hem vernoemde mu
seum aan de donkere kant van de Voor
haven in te richten. Helaas is dit door
zijn vroegtijdig overlijden niet hele-

De pakhuizen de Gelder en de Rootjes
op het Marken.

maal van de grond gekomen. Nieuwen
kamp heeft voor Edam zeer veel bete
kend.
Gaan we nu weer naar het Marken te
rug. In 1914 werden al de huisjes en
boerderij gesloopt en kwam hier een
nieuwe fabriek voor het vervaardigen
van touw. Voor Edam en Volendam een
enorme werkgelegenheid. Als ik mij
goed herinner werkten hier zo'n 300
mensen. DeheerG. vanWijkwas direc
teur. Voor de Edamse sportwereld een
geweldige stimulator. Lid van het toen
bestaande Edams Sportcomité, die veel
wedstrijden organiseerde. Wat een
enorme ramp voor Edam toen in 1934
de hele fabriek door brand werd ver
woest. De hitte was zo groot, dat aan de
overkant van de Nieuwe Haven de verf
van de huizen begon te blaren. De fa
briek werd niet meer opgebouwd en
mensen die daar werkten verhuisden
naar touwfabrieken in Leiderdorp en
Maassluis. Velen werden werkloos. Na
de brand, het is haast niet te geloven,
stonden hier circa 60 huizen leeg. Enkel
de henneppakhuizen bleven gespaard,
die nu onderdeel zijn geworden van de
daar gevestigde grote zakken-en plastic
industrie.
Later kwam op het terrein van de brand
weer nieuw leven: de koolborstelfa-

briek van Morelisse, de borenfabriek
van Ter Horst en de Nohol, alsmede de
fabriek voor onder andere deurbeslag,
waarvan de heer Luijt directeur was. De
tijd staat niet stil; ook dit alles is alweer
verdwenen. In de plaats hiervan is nu
een parkeerplaats gekomen.
Om nog even terug te komen op de twee
de uitbreiding van de tou wfabriek: deze
werd in 1920, voordat hij in gebruik
werd genomen, de 'Kees van Edam' ge
noemd, naar een revue die daarin ge
houden werd ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan van de gymnastiekve
reniging F.L. Jahn. 's Jonge wat een
feest. Velehonderden gymnasten deden
hier aan mee en waren allen in Edam
ondergebracht bij burgers en ook in de
scholen, waar zij op stro moesten sla
pen. In de 'Kees van Edam' was een
groot toneel gemaakt. Als aspirant heb
ik nog aan de ere-avond meegewerkt en
de revue die op een andere avond ge
houden werd, heeft een geweldige in
Een prachtige foto van de touwbaan op de Baandervesting. Ook het later gedemp
druk op mij gemaakt. In het voordoek, te slootje is nog goed te zien.
dat met sterren beschilderd was, was
een gat gesneden en voor de revue be
makelaar en wonend in Heiloo.
De een die noemt me suikerpeer
gon, kwam daarvoor een gezicht van Enkele jaren geleden had ik met hem De ander hartelap, enz., enz.
een speler te voorschijn die het volgen
een telefoongesprek waarin ik dit liedje
de lied begon te zingen:
begon te zingen. Hierop zei de heer En tot slot de ode aan onze oude SpeelAberkrom: 'verrek, ken je dat nog'.
toren:
Ik ben mars, ik ben naar de aard gezon
Veel oude Edammers werkten hier aan
den
mee en verschillende van de liedjes die Reeds van verre zien wij dan die toren
ik zal het gadeslaan het 40-jarig feest
toen gezongen werden zij n nog bekend: Die toren die wij hebben lief
opdat ik dan na de afloop kan verkon
Haar schone klanken kunnen wij reeds
den
Grietje, Pietje, Koosje Sophie
horen
het was er wonderbaar, het is zeer mooi zaten allemaal op mijn knie
Haar tovermacht schenkt ons weer
geweest.
Carolientje, Wiesje en Gees,
kracht
zijn mesjokke op korporaal Kees.
Gij stille pracht uit het grijs verleden
De zanger was Piet Aberkrom, thans
Staat gij daar stevig en massief
Als symbool van heel lang geleden
Gij trouwe vriend ik heb je lief
Zo nu ben ik Edam rond. Er zullen mis
schien hier of daar wel eens foutjes in
geslopen zijn, maar ik heb mijn best ge
daan mijn herinneringen zo goed mo
gelijk neer te schrijven.
Zo vergat ik in het verhaal over de Nieu
we Haven, dat op de plaats van het huis
van de familie Bul, een nieuw huis werd
neergezet voor de familie S. Simons.
Deze had de bootdienst op Amsterdam
en Rotterdam. Hun kinderen waren
Freek, Jasper en Bep.
Hoewel de stadswandeling hiermee aan
het eind is gekomen, komt er in het vol
gende periodiek een ander onderwerp
aan de orde. Wij hopen weer op uw inte
resse.
De zogenaamde luchtbrug over de touwbaan naar de Baandervesting.
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Overdracht Diaconietuin
Sint Nicolaas 1989zal in de annalen van
de Vereniging Oud Edam geboekstaafd
blijven als een historische dag. Toen
vond in de raadszaal van het oude stad
huis de overdracht plaats van de voor
malige Diaconietuin aan de vereniging.
Deze is voor een totaal bedrag van
F 40.000,- eigenaresse geworden van dit
schromelijk verwaarloosde stuk grond
in het hart van de stad. Dit werd moge
lijk gemaakt door de enthousiaste me
dewerking van een groot aantal le
den die gezamelijk een bedrag van
F 32.000,- bijeenbrachten in de vorm
van renteloze obligaties van elk F 100,-.
Notaris H . van der Brug las onder grote
belangstelling de overdrachtsacte voor.
Een aardige bijzonderheid was dat Oud
Edam zich, als nieuwe eigenaresse, wel
aan enige regels heeft te houden. Zo
mag er op het perceel geen kerk worden
gevestigd, geen horecabedrijf en geen
bordeel...! Onder de vele genodigden
bevond zich de vorige eigenaar, de heer
Flielkema Vlieg. Deze was duidelijk
content met de hele gang van zaken - blij
dat hij op een prettige manier van een
stuk grond af was, waarmee hij in feite
heel weinig kon doen. Burgemeester
Westendorp zwaaide de vereniging veel
lof toe voor 'het wegnemen van een rot
te plek in de binnenstad - een initiatief
dat door de gemeente met vreugde is be
groet'. Hij noemde het voorstel F
45.000,- aan de raad vragen een Salomons oordeel, omdat de wensen van ge
meente en Oud Edam financieel nogal
uiteenlopen. Een ander belangrijk mo
ment was de uitreiking van de eerste
twee obligaties door burgemeester
Westendorp aan Gerrit bij 't Vuur. Bij 't
Vuur was een van de initiatiefnemers
van het plan om de tuin te kopen. De
heer A. Bloemsma uit Haarlem was op
hetzelfde idee gekomen. Daarom zijn
de obligaties met de nummers drie en
vier aan hem toegewezen. Helaas kon
de heer Bloemsma wegens ziekte niet
aanwezig zijn. Vanaf 11december kon
den de overige inschrijvers hun obliga
ties in ontvangst nemen bij de Bonds
spaarbank. De uitlotingen vinden
plaats in de jaren 1994-2003. Verschil
lende inschrijvers hebben hun obliga
ties, gezamenlijk ten bedrage van
F 1200,- al weer aan de vereniging ge
schonken. Degenen die dit gebaar ook
willen maken, kunnen zich in verbin
ding stellen met de secretaris van Oud
Edam. Wie in dat geval het fraai gecalligrafeerde kunststukje wil behouden,
kan de obligatie ongeldig laten stempe
len.
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Bestuur Oud Edam:
Naam:

Adres:

Joop van Overbeek, voorz.
Sjaan Swalve, secretaris
Evert Uitentuis, penningm.
Jan Besseling, bestuursl.
Corrie Boschma-Aarnoudse,
bestuurslid
Sara King-Strother, bestuursl.
Ed Koorn, bestuursl.
Jan Hooijberg, bestuursl.
Jaap Molenaar, bestuursl.
Cor Schaatsbergen, bestuursl.

Voorhaven 172
Voorhaven 106
Pieter Taemszstraat 30
d'Ye 43

71536
71174
69097
68770

Nieuwvaartje 15
Windmolen 8
Spuistraat 33
Bult 22
J. Tonissenstraat 10
Paulus Pieterstraat 13

71491
68105
71842
71402
66602
66784

Telefoonnr:

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

Voorhaven 66
71914
Bult 22
71402
Spuistraat 33
71842
Gravenstraat 2
72278
Noordeinde 80, Gr. schermer 02997-1847
Westervesting 31
72979

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Bert Creemers
Flip van der Leeuw
Joop Rusten
Cor Schaatsbergen

Voorhaven 81
Grote Kerkstraat 14
Grote Kerkstraat 30/32
Paulus Pieterstraat 13

72978
72101
71713
66784

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

Nieuwvaartje 16
71491
Luttik Ouddorp 110B,Alkm. 072-155370
Buikslotermeerstraat 25
62604
Kogerwat. 53, Koog a/d Zaan 075-160377
Voorhaven 86
71590

Redaktie Periodiek
Janny Boelens-Boss
Corrie Boschma Aarnoudse
Rob Josselet
Huub Klompenhouwer
Guus van Lummel
Dirk Regter
Geesje Rijswijk-v.d. Veer
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

Tuincomissie
Jan Hooijberg
Jan Huisink
Kees Hulskemper
Gerro Roskam

Bult 22
71402
Voorhaven 117
72036
P. Bossenstraat 8, Hoogwoud 02663-2222
Voorhaven 115
72036

