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Zorg overveelkleurigheid
Het zien van kleuren kan verschillend
benaderd worden. Zo zullen een verffabrikant en een kunstenaar er heel ver
schillend tegen aankijken. De eerste zal
dat vanuit de wetenschappelijke hoek
doen, de tweede vanuit zijn artistiek in
zicht. Kleur zien is dan ook heel per
soonlijk. Bovendien is kleur in archi

tectuur anders dan kleur in schilder
kunst. Zo hoort kleur op gebouwen de
architectuur niet te overheersen. Ze
hoort ook niet modieus te zijn.
Daar tegenover staat dat mensen ge
neigd zijn om niet het gewone, maar het
bijzondere te zien als dat wat kleur aan

Harmonie in groen. Kleur heeft een
belangrijke functie in de ritmiek van de
bebouwing.
het leven geeft. Dat geeft aan dat het
van belang is om accenten te leggen die
afwij kend zij n, anders zal het er immers
maar saai uitzien. In de bouwkundige
omgeving van een stad gaat het er om
dat kleurgebruik de architectuur van
het individuele gebouw ondersteunt,
de gebouwen met elkaar verbindt en
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Bijdit nummer
Donkergroen en wit zijn niet meer
vanzelfsprekend de kleuren waar
in het houtwerk van gevels wordt
geschilderd. Zijn hiervan afwij
kende kleuren historisch gezien
verantwoord en wat is het effect in
de bebouwde omgeving? Corrie
Boschma en Cor Schaatsbergen
beluisterden een zeer interessante
lezing van Prof H.J. Zantkuijl
over dit onderwerp, waarvan
verslag.
Het fort Edam mag zich in toe
nemende mate in de belangstelling
van burgers verheugen. Op de
Open Monumentendag dromden
velen weer samen in de donkere
gangen. De vraag naar een toe
komstige bestemming is dan ook
actueel. Biologe Rixt Hovenkamp
ontvouwt een aantal suggesties
voor gebruik van het Fort, waarin
het behoud van de natuurlijke
levensgemeenschappen prioriteit
heeft.

er voor zorgt dat de vele mensen die er
rondlopen het waarderen en het mooi
vinden. Dit kan alleen als er een licht ge
varieerd, maar terughoudend kleurge
bruik wordt toegepast, zeker in een
historische omgeving als in de oude
kom van Edam.
Hoe zit dat nu in Edam? De laatste an
derhalve eeuw wordt veel donkergroen,
gebroken wit of zandsteenkleur toege
past. In onze huidige welvaartstijd is
naast het gebruik van deze kleuren te
zien dat soms wordt overgegaan tot het
toepassen van andere kleuren. Met die
veelkleurigheid gaat het soms goed,
soms niet. Zo zijn in enkele gevallen
'zoete' kleuren, zoals zachtroze, of 'fel
le' kleuren, zoals hardblauw, toege
past .Ook worden soms hardhouten ko
zijnen, ramen en deuren in niet
passende kleuren gebeitst. Dergelijke
kleuren vormen geen verbinding met de
bestaande omgeving of overheersen de
architectuur te veel. Dit stoort veel
mensen en zo ontstaat een spannings
veld. Hierin staat Edam niet alleen, ook
in andere Waterlandse plaatsen, bij

voorbeeld Broek in Waterland, blijkt
het fenomeen veelkleurigheid tot pitti
ge discussies aanleiding te geven. Reden
voor de Vereniging Oud Broek in Wa
terland om Prof. H.J. Zantkuijl uit te
nodigen een lezing in het Broekerhuis te
houden, waarbij speciaal aandacht aan
dit onderwerp werd gewijd. Een verslag
van deze bijeenkomst volgt hieronder:

Kleur op huizen
'Kleur is de drager van architectuur',
met deze woorden opende Prof. H.J.
Zantkuijl onlangs de lezing voor leden
van de Vereniging Oud Broek in Water
land. Wezien nogal eens dat het klassie
ke kleurenpatroon op huizen - donker
groen, wit en zandsteenkleur -soms
verlaten wordt en dat houtwerk en ge
vels in nieuwe, afwijkende kleuren wor
den geschilderd. Is dit historisch gezien
verantwoord en wat betekenen nieuwe
kleurenschema's voor de huizen en hun
omgeving? Rondom deze twee vragen
bouwde H.J. Zantkuijl als kenner bij
uitstek van historische architectuur,
een betoog op.
Zijn verhaal beoogde niet een direct
antwoord op de vragen te geven, maar
was meer bedoeld om een gedachtenbepaling en een discussie hierover op gang
te brengen. Een belangrijke rol in de
discussie over kleuren op huizen speelt
de kleurappreciatie. Immers, de één

De jaarlijkse excursie van Oud
Edam trok ook deze keer veel
deelnemers. Het reisdoel was de
stad Delft, bekend door zijn
schitterende monumenten en
ander stedeschoon. De dag was de
moeite waard en als gewoonlijk,
bijzonder gezellig. Janny BoelensBoss schrijft erover.

De tekeningen bij dit verhaal zijn afkomstig
van een tekenwedstrijd, georganiseerd door
de Edamse VVV ter gelegenheid van de
Open Monumentendag.

Onlangs zijn twee waardevolle
historische kaarten van Edam
gerestaureerd. Een technisch inge
wikkeld proces, maar met een ver
rassend resultaat. Ria v.d. EerdenVonk laat aan de hand van foto's
zien, hoe één en ander in zijn
werk is gegaan.
Eindelijk was het dan zover: op
3 november werd de eerste spade
in de grond van de Diaconietuin
gestoken. Een plek met een histo
rie, waarover enige informatie.
Gerrit bij 't Vuur vertelt over be
levenissen uit zijn jeugd. Herinne
ringen van vele oudere Edam
mers. In het volgende periodiek
zal hij zijn verhaal vervolgen.
De redactie
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Het postkantoor getekend door Youride Roos (9 jaar).
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vindt bijvoorbeeld dat houtwerk in een
paarse kleur geschilderd het heel goed
doet aan een gevel, de ander kan dit af
schuwelijk vinden. Dit is een persoon
lijk oordeel waarvoor ruimte moet zijn
als we willen praten over het uiterlijk
van de huizen waarin we wonen.
Over het kleurgebruik aan huizen in
vroeger eeuwen is niet zo veel bekend.
De oorspronkelijke kleuren zijn vrijwel
altijd verloren gegaan. Daarbij doet
zich het probleem voor dat kleuren in de
loop der tijd 'teruglopen', dus van kleur
veranderen en meestal donkerder wor
den. We zijn daarom afhankelijk van
afbeeldingen om ons een beeld van de
vroegere kleuren op huizen te kunnen
vormen. Zeker is wel dat deze er in som
mige periodes veel kleuriger bijstonden
dan nu het geval is. Dit blijkt vooral af
hankelijk te zijn van de meer of mindere
welvaart in een tijd. Welvaart stimu
leert kleurgebruik, wat in die zin een
neerslag van welbevinden van burgers
betekent.
In de middeleeuwen waren de meeste
houten huizen ongeschilderd. Blijk
baar was het wel voorgekomen dat
houtwerk geteerd werd, maar in veel
plaatsen vaardigden de besturen keuren
uit die dit teren verboden. Vermoede
lijk vanwege het brandgevaar, daar
naast is het waarschij nlij k dat men hier
mee het bouwen van houten huizen
probeerde tegen te gaan. Ook in Edam
was een dergelijk keur van toepassing.
Rood was in de middeleeuwen een veel
voorkomende kleur. Ook kwam een
lichte okerkleur voor op de gevels en in
het interieur.
Een bijzonderheid was dat de huizen
meer gebeitst dan geschilderd werden:
het kleurpigment werd met lijm of olie
in de houtnerven gebracht, een werk
wijze die men tot ver in de 17de eeuw
bleef volgen. Behalve oker kwam in de
16de eeuw ook 'Bentheimer' voor, zo
genoemd naar de bekende Bentheimer
zandsteen. Deze oudste Bentheimers
waren tamelijk zwaar van toon. Ze wer
den toegepast op kozij nen, lij sten en ge
veltoppen. In later tijd kleurde men ze
steeds lichter, tot bijna wit. Ook na
tuursteen werd gekleurd, soms zelfs de
gehele gemetselde gevel. Dit laatste
werd echter altijd uitgevoerd in de kleur
van het metselwerk. Met deze behande
ling probeerde men een meer gelijkma
tig kleuroppervlak te krijgen. Bremergroen, een zacht groene tint, is uit die
tijd eveneens bekend. Het was een
moeilijke kleur die sterk terugliep. Pas
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Hoofdprijswinnares Marit Balder (7 jaar) met haar kijk op het Edams Museum.
toen het in het begin van de 18de eeuw
mogelij k werd om Berlij nsblauw te ma
ken, vond deze kleur niet alleen veel aftrek voor de interieurs, maar was het
veel makkelijker geworden goede groe
ne kleuren voor de buitengevels te ma
ken door het blauw te mengen met oker.
Buitendeuren kregen toen meestal een
helder groene kleur. Het was gebruike
lijk de luiken voor de kruiskozijnen te
schilderen in de kleur van het interieur.
Deze waren overdag immers vrijwel al
tijd dicht. Groen en rood waren hier
door veel voorkomende kleuren op

luiken. De in Edam gesignaleerde com
binatie van groen en dodekoprood, is
dan ook zeker onjuist te noemen,
Pas na omstreeks 1830 kwam het ook
nu nog veel toegepaste donkere grach
tengroen in zwang. Met de Bentheimers
voor de kozijnen en de witte of eveneens
in grachtengroen geschilderde ramen,
gingen deze kleuren het stadsbeeld be
palen.
Kleuren hebben twee belangrijke eigen
schappen: zij accentueren architectuur
3
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en zij kunnen een bouwwerk individua
liseren, afscheiden van zijn omgeving.
Zantkuijl noemde als frappant voor
beeld van deze stelling, het slot in Lim
burg a/d Lahn in Duitsland. In vroeger
tijden stak het als een grote, homogene
en vooral grijze massa uit boven zijn
omgeving. Recent is het bouwwerk in
steenrood geschilderd, waarbij de ver
schillende
architectuur-onderdelen
met afstekende kleuren werden behan
deld. Hierdoor zijn deze ineens zicht
baar geworden, het gebouw is geen ho
mogene massa meer, de ramen, de
gemetselde bogen met alle details heb
ben een individueel accent gekregen.
Door zo met kleuren om te gaan, is het
mogelijk onderscheid aan te gegeven
tussen belangrijke en minder belangrij
ke architectuuronderdelen, zoals bij
voorbeeld tussen voor- en zijgevels.
Een tweede effect is de genoemde indi
vidualisering. Een met kleur behandeld
gebouw is niet meer een onderdeel van
zijn omgeving, maar steekt hiertegen
duidelijk af. Als we naar recente voor
beelden in Edam kijken, is dit laatste
vermoedelijk een belangrijke toets
steen. Gaan we uit van een in zijn totali
teit gaaf en harmonisch stadsbeeld
waarin kleurverschil wel voorkomt,
maar in een getemperde, terughouden
de rol, of kunnen we ons vinden in een
stratenwand waarvan de huizen alle
maal afzonderlijke individuen zijn ge
worden? En speelt in dit oordeel de ge
wenning niet een belangrijke rol?
De vraag naar de oorspronkelijke kleur
op een huis, kan vrijwel nooit meer
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Oude kaarten
gerestaureerd

trtft

Niels Jager (7 jaar) kleurde een vrije impressie van Edam.
beantwoord worden. Of dit de weg vrij
maakt voor kleuren die historisch ge
zien niet als buitenkleur voorkwamen,
zal per geval bekeken en beoordeeld
moeten worden. Uitgaand van wat
kleur doet en teweegbrengt. Dit was dan
ook de visie van H.J. Zantkuijl: terug
houdendheid in kleurgebruik, het ver
andert het stadsbeeld en de beleving
daarvan en daarmee moet zeer zorgvul
dig worden omgesprongen.
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Regelgeving
Hoe is een te uitbundig kleurgebruik te
voorkomen? In de eerste plaats door re
gelgeving. Zo heeft de gemeente Monnickendam een aanvulling op de bouw
verordening vastgesteld. Hierin is een
vrijstelling benodigd voor het be
pleisteren, verven of lakken van buiten
gevels wanneer dit anders gebeurd dan
in de kleuren donkergroen of gebroken
wit. Op advies van de Welstandscom
missie beslissen burgemeester en wet
houders dan of het verzoek om afwij
kende kleuren te gebruiken, wordt
ingewilligd. Op die manier ontstaat er
meer greep op het toepassen van veel
kleurigheid. De gemeente EdamVolendam heeft zo'n aanvullende be
paling in de bouwverordening niet. Het
bestuur van onze vereniging zal daar
binnenkort bij het gemeentebestuur op
aandringen. In de tweede plaats is te
uitbundig kleurgebruik te voorkomen
door het verantwoordelijkheidsgevoel
van de inwoners zelf. Zij dienen te be
seffen dat collectief belang, het indivi
duele belang overtreft. Als ze raad en
daad nodig hebben, kan men altijd te
recht bij het bestuur van onze vereni
ging of bij de gemeentelij ke Monumen
tencommissie. Dus gemeentebestuur
en bewoners van Edam, 'let op uw
saeck' en let op het algemeen belang,
want ons grootste belang is dat het cul
tuurhistorisch erfgoed van onze mooie
stad in stand blijft.
Corrie Boschma en Cor Schaatsbergen

Het proveniershuis getekend door Evelien Tijmstra (10jaar) uit Volendam.
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In een vorige aflevering van 'Oud
Edam' werd gewezen op de noodzake
lijke restauratie van twee oude Edamse
kaarten ürg.13 nr.3, oktober 1989). In
middels zijn beide kaarten op het
restauratieatelier van het gemeentear
chief Helmond hersteld en schoonge
maakt. In onderstaand 'beeldverhaal'
wordt aan de hand van een drietal foto's
iets verteld over het restauratieproces
van de meest gehavende van deze twee
kaarten, de 18de-eeuwse papieren ko
pie van de Edamse stadskaart die Jacob
Janszoon Brouwer in 1599 maakte. Op
deze kaart, die een rol heeft gespeeld in
het conflict tussen de stad en het Hoog
heemraadschap van de Uit waterende
Sluizen over de Edamse haven, staan
met grote precisie de bruggen in Edam
aangegeven. De omgeving van de stad
werd daarentegen opgevuld met louter
decoratieve boompjes en huisjes.

Op de eerste foto is te zien hoe de zogenaamde steun lagen van strobord, papier en
kaart linnen aan de achterkant van de kaart worden verwijderd. Omdat de water
verfengoudverf waarmee de kaart is ingekleurd niet bestand bleken tegeneen nor
male waterige behandeling, moet dit zoveel mogelijk droog gebeuren. Metstukjes
zuurvrije tape worden de vele scheurtjes en losse fragmenten van de kaart voor
lopig vastgezet.

M.A. van der Eerden - Vonk.
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De kaart bleek te bestaan uit twee aan elkaar geplakte delen
die elkaar overlapten. Deze beide kaarthelften worden
door de restaurator aan de voorkant voorzien van een tij
delijke steunlaag die het papier bij elkaar moet houden.
Deze steunlaag kan weer voorzichtig verwijderd worden
nadat de kaarthelften met de onderzijde op waterdoorlatend siliconenpapier zijn gelegd. De sterk vervuilde en
verzuurde kaart is nu gereed om op de vacuümtafel te wor
den schoongespoeld.
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Nadat de gereinigde kaarthelften enigs
zins zijn gedroogd, worden ze weer aan
elkaar gepast en op een nieuwe drager
van stevig Japans papier bevestigd.
Tenslotte worden de losse stukjes van
de kaart zorgvuldig op hun plaats ge
legd. Op de meeste plaatsen worden
met waterverf in een licht afwijkende
kleur retouches aangebracht. De kaart
is nu klaar om te worden ingelijst en
terug te keren naar de eigenaar, de
gemeente Edam-Volendam.
5

Excursienaar Delft
Ook dit jaar kreeg het jaarlijkse cultu
rele reisje van Oud Edam zoveel belang
stelling, dat op twee achtereenvolgende
zaterdagen, namelijk op 29 september
en 6 oktober, twee bussen ingezet
moesten worden om alle gegadigden
aan hun trekken te laten komen. Het
reisdoel was Delft, een stad met een rij
ke historie en veel interessante monu
menten. Deze historie gaat terug naar
de tweede helft van de 11deeeuw. Toen
ontstond aan de Delf (=een gegraven
vaart) een 'vroonhof', een landbouw
nederzetting. Later ontwikkelde zich
ten westen van de Delf een tweede ne
derzetting. Beiden kregen in respectie
velijk 1246en 1268stadsrechten. De be
volking was hoofdzakelijk agrarisch
geörienteerd, maar er was ook al een
vee- en zuivelmarkt. In de 15de eeuw,
met de opkomst van de bierbrouwerijen
en tapijtweverijen, kwam de stad tot
bloei. Tijdens de Hoekse en Kabel
jauwse twisten koos Delft de zijde van
de laatsten, in de hoop dat hierdoor een
einde zou komen aan de gepriviligeerde
positie van aartsvijand Dordrecht. In
1359 werd het bolwerk van de stad
geslecht na een drie maanden durende
belegering van Ruwaard Albrecht. Na
dat Delft in 1389een haven kreeg aan de
Maas, de Delfshaven, mocht de stad in
1394 weer worden versterkt. In 1536
sloeg voor de stad het noodlot toe; Delft
werd vrijwel geheel verwoest door een
enorme brand. Tijdens de 80-jarige
oorlog koos Delft de zijde van Prins
Willem van Oranje, die hier tot zijn
dood in 1584 resideerde. Daarna werd
6

de stad sterk staatsgezind, zoals Prins
Maurits en Willem de Tweede onder
vonden. In de 16de eeuw raakte de bier
industrie sterk in verval, maar door de
opkomst van de aardewerkindustrie
bleef de welvaart in de volgende twee
eeuwen behouden. In de 19de eeuw
werd deze industrie te niet gedaan en
kreeg pas later weer nieuwe impulsen.
Nog steeds tonen de specialisten met
hun pottenbakkerswiel, palet en pen
seel, hun vakmanschap dat over de hele
wereld beroemd is.

door de stad gemaakt met bezoeken
aan de Oude- en de Nieuwe Kerk. De
Oude Kerk, anno 1240, is de oudste pa
rochiekerk van Delft met graftomben
van onder andere Piet Hein en Maarten
Tromp. Grote aandacht kregen de 27
prachtige gebrandschilderde ramen
van Joep en J.N. Nicolas. In de Nieuwe
Kerk, anno 1381, werd uitgebreid stil
gestaan bij de geschiedenis van de Va
der des Vaderlands, Prin^ Willem van
Oranje, die na de moordaanslag door
Balthasar Gerards in 1584, hier zijn
laatste rustplaats kreeg in een fraaie
graftombe. Nog steeds worden Oranjes
in deze kerk bijgezet. De Nieuwe Kerk
telt zestien gebrandschilderde ramen
die tot de fraaiste van Nederland wor
den gerekend. Zeer in de smaak viel het
Museum Lambert van Meerten, tot
1890woonhuis van deze industrieel. In
het museum bevinden zich, naast archi
tectonische fragmenten en stijlkamers,
schitterende collecties Nederlandse en
buitenlandse tegels en -tableaus, porse
lein en aardewerk. Na de lunch in Hotel
Central werd een rondvaart door de
sfeervolle grachten met de vele karakte
ristieke bruggen gemaakt. Er werd zo
een goede indruk verkregen van de hui
dige bebouwing van de binnenstad die
grotendeels uit de 17de eeuw dateert en
één van de mooiste van Holland ge
noemd kan worden. De terugreis naar
Edam voerde door de pas geopende
Zeeburgertunnel, voor de meesten een
eerste kennismaking met dit nieuwe
staaltje van technisch vernuft.
Janny Boelens-Boss.

Onder leiding van gidsen van de V.V.V.Delft werd een interessante wandeling

Het fort Edam is onderdeel van de Stel
ling van Amsterdam. De Stelling
bestaat uit een reeks verdedigingswer
ken, aangelegd in de periode 1880-1914
in een kring rond Amsterdam. Bij een
vijandelijke aanval kon door inundatie
(onder water zetten) het gebied buiten
de Stelling onbegaanbaar worden ge
maakt. De linie zelf, de droogblijvende
plaatsen en (vaar)-wegen, konden van
uit de forten verdedigd worden. De Stel
ling was bedoeld als plaats waarop het
Nederlandse leger zich zou kunnen te
rugtrekken, het zogenaamd Centraal
Reduit . Zij diende de hoofdstad van vij
andelijk vuur te vrijwaren en voldoen
de ruimte te bieden om de ingesloten
troepen en burgerij van voedsel,
brandstof en water te voorzien.
De Stelling heeft een lengte van 135 km
en bestaat uit dijken en liniewallen,
waarin 42 verdedigingswerken zijn op
genomen. In het landschap zijn de for
ten van de Stelling nog duidelijk te her
kennen. Op bijgaand kaartje is de
voormalige Stelling aangegeven.
De Stelling van Amsterdam is in cul
tuurhistorisch, landschappelijk, biolo
gisch en recreatief opzicht, belangrijk.
Biologisch omdat de forten jarenlang

Natuur rondom
het fort Edam
Het fort Edam aan het Oorgat ligt er
rustig en in het groen verscholen bij. Er
zijn plannen om het een nieuwe functie
te geven. Het oorspronkelijke karakter
mag er echter niet door verdwijnen.
afgesloten terreinen waren, waar geen
ingrepen plaatsvonden. De terreinen
werden in de regel niet bemest en niet
bespoten. De natuur kon dus rustig
haar gang gaan. Ook zijn de fortgrach
ten vaak geïsoleerd van andere wateren
en niet van buitenaf vervuild. Door het
afgesloten water ontstaat een eigen mi
lieu met eigen levensgemeenschappen.
Op zichzelf staande wateren zijn er niet
veel meer; in Noord-Holland staat vrij
wel ieder water weer in verbinding met
ander water, met als gevolg dat daarin
veel dezelfde planten-en diersoorten
voorkomen.

een maximale bezetting van 225 man.
Na de TweedeWereldoorlog heeft er een
aantal vrouwen, die verdacht werden
van collaboratie met de Duitsers, ge
vangen gezeten. Daarna is het gebruikt
als opslagplaats voor militair mate
rieel, waaronder wapens. De functie als
opslagplaats is in 1985 komen te verval
len. In 1986 is het totale complex, dus
fort en omliggende terreinen (totaal
8.88 ha), gekocht door Staatsbosbe
heer. Zij heeft het gekocht uit het oog
punt van natuurbehoud en vanwege de
mogelijkheden om natuurlijke levens
gemeenschappen verder te laten ont
wikkelen. De voormalige artillerieloods en de schietbaan zijn verhuurd
aan de schietvereniging van Edam. De
uit 1886 stammende fortwoning wordt
bewoond door Ab van Dorp, medewer
ker van Staatsbosbeheer en tevens fort
wachter. Over de planten en dieren op
het complex hebben we met hem ge
sproken.

Plantegroei
Het fort Edam
Het fort Edam moest de toegang over
de Zuiderzeedijk blokkeren. In beide
wereldoorlogen heeft het dienst gedaan
als verblijfplaats voor militairen, met

Er is op het fort een bijzondere planten
groei. Om hier enige voorstelling van te
hebben, moeten we terug gaan naar deontstaansgeschiedenis. Bij de aanleg in
1885 is eerst een laag veen weggebag7

gracht broeden, zo gaat van Dorp ver
der, onder andere kuifeenden, slobeen
den, waterhoentjes, futen en de kleine
karakiet. De graslanden vormen geen
broedgebied voor weidevogels, wel fourageren ze hier. Grutto, tureluur, kievit
en scholekster broeden in de omliggen
de weilanden. Andere voorkomende
vogels zijn, blauwe reiger, torenvalk,
ijsvogel, houtduif, witte kwikstaart, fitis, spotvogel enzovoort. En natuurlijk
ontbreken niet de kraai en de ekster,
's Winters hebben we de wintergasten.
Velezoals de smient, wintertaling, slob
eend en kuifeend zoeken beschutting in
de fortgracht. Verder zitten er wel brilduikers, grote zaagbekken en tafel
eenden. Ook de sperwer vindt hier rust.

Vissen

Het fort gezien vanaf de IJsselmeerdijk.
gerd, waarna er zand werd opgebracht,
afkomstig uit de voormalige Zuiderzee.
Het fort is hierdoor een zandeiland in
een veengebied geworden. De grond
van de hoogste delen van het fort is
droog. De lagere delen van het binnenfort en delen langs de gracht, zijn veel
vochtiger. Deze laatste hebben ook
meer venige en/of kleiige ondergrond.
De hogere delen zijn van oorsprong al
tamelijk arm aan voedingstoffen voor
planten. In de loop van de tijd zijn ze
nog voedselarmer geworden door uit
spoeling met regenwater.
Behalve een overgang van droog naar
nat is er dus ook een overgang van voedselarm naar voedselrijk. Voedselarme
gronden zijn er niet zoveel. Bijna heel
Nederland is overbemest. Doordat het
fort heuvelachtig is schijnt de zon niet
overal even sterk of op sommige gedeel
ten helemaal niet. Dit alles bij elkaar
zorgt ervoor dat er een grote variatie in
biotopen (woongebied voor plant en
dier) is op een klein oppervlak, met als
gevolg een speciale vegetatie met veel
plantesoorten. Totaal zijn er inmiddels
door Ab van Dorp 133 verschillende
plantesoorten aangetroffen, waaron
der blauw walstro, gevlekte rupsklaver,
lathyruswikke, smalbladige wikke, wa
tergras. Langs de fortgracht bloeien
rietorchissen. Deze bijzondere planten
groei vraagt speciaal beheer. Door niet
te bemesten en maaisel van gras en plan
ten af te voeren, blijft de grond schraal
en voedselarm. Verder mag er maar
weinig vee lopen, want dit geeft mest.
Ook is het beter, in verband met het
8

weggrazen van opgroeiende planten,
dat het vee niet te vroeg in het seizoen op
het terrein komt. Aan die voorwaarden
wordt voldaan. Op het binnenfort lo
pen wat schapen. Veelal wordt het ter
rein gebruikt als droge plek voor jong
vee, want veel gras staat er niet. Het
land buiten de gracht wordt wel bemest.
Hier lopen behalve schapen ook koei
en.
Vogels
Het fort is een rustige oase tussen de bo
men in een op zich kaal gebied. In de

mm

Er zit veel vis, voornamelijk karpers.
Hoe het visbestand precies is weten we
niet. In het verleden is er door de mili
tairen die graag een hengeltje uitwier
pen, vis uitgezet.Ook is er tot en met
1987 paling uitgezet. De gracht staat
niet in verbinding met ander water, zo
dat er geen vervuiling op uit komt. De
hengelsportvereniging heeft een klein
deel van de gracht gepacht. In samen
werking met hen is het mogelijk, door
karpers weg te vangen en andere vis
soorten uit te zetten, een natuurlijk vis
bestand te ontwikkelen.

vorst en tochtvrij zijn, de temperatuur
moet constant zijn om uitdrogen te
voorkomen en het moet er rustig zijn.
Deze omstandigheden zijn in het fort
aanwezig, maar bij een onderzoek in
1983 zijn geen overwinterende vleer
muizen aangetroffen. Misschien waren
de milieuomstandigheden toen niet op
timaal, ontbreken er vliegopeningen,
of zijn ze niet opgemerkt, 's Zomers ziet
men er andere voorkomende dieren zo
als de haas, egel, bruine rat, verschillen
de muizensoorten, bunzing (dit jaar
met jongen) en hermelijn. Het fort

DE VOORMALIGE
e»«

STELLING

samenhangend

trekt, zoals duidelijk vanaf de dijk te
zien is, door zijn hoge en droge ligging
veel mollen aan. Ook zitten er de bruine
en groene kikker, rugstreeppad, gewo
ne pad, watersalamanders, bijzondere
insekten en mogelijk spinnen - met na
me soorten die ook in vochtige kelders
en mergelgrotten in Zuid-Limburg
voorkomen - en in de fortgracht bijzon
dere kevers. Op het mitrailleurhok zijn
verschillende korstmossen gevonden,
wel zo'n twintig soorten.
Waarschijnlijk valt er nog meer te ont-
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Het fort is geschikt voor overwinteren
de vleermuizen. Dit was ook een reden
waarom Staatsbosbeheer belangstel
ling voor de koop had. De ruimtes waar
vleermuizen overwinteren moeten
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dekken. Staatsbosbeheer is nog maar
sinds 1986 eigenaar. Door goed beheer
en door natuurbouw kan er nog veel
speciaals komen. Bijvoorbeeld de aan
plant van bessendragende struiken bij
de ingang van het fort voor vogels. Rozebottelstruiken trekken trekvogels als
groenling en sijsje aan. Ook zou men
een stuk oever van de gracht kunnen
aanpassen voor het aantrekken van ijs
vogels. In het Amsterdamse Bos is in
dertijd bij de aanleg een succesvolle ijs
vogelkant gemaakt. Door de rust, die er
heerst, kunnen er met uilennestkasten
wellicht bosuilen, misschien zelfs kerk
uilen, in het fort gelokt worden. Men
zou gaten in de korstmossenmuur kun
nen maken voor het aantrekken van
speciale insekten. Verder zouden er
voorzieningen getroffen kunnen wor
den voor het aantrekken van vleermui
zen. Kortom, men kan nieuwe onderko
mens maken voor diersoorten en
plantesoorten die nu in hun voortbe
staan bedreigd worden.

)

In de eerste plaats wil de provincie uit
cultuurhistorisch oogpunt en natuur
behoud de Stelling in zijn geheel in
stand laten. Maar dan komt de vraag:
wat doe je er verder mee? Laat je de for
ten uit een oogpunt van natuurbehoud
zoals ze zijn? Herstel je ze in de oor
spronkelijke staat (hetgeen soms b.v.
wegkappen van latere begroeiing bete
kent), of zoek je voor de forten een
nieuwe, aan de doelstellingen aange
paste functie? Wat het laatste betreft is
er al een fiets-en wandelroute. Nu reeds
wordt de Stelling over grote afstanden
gebruikt als toeristische route. Het leu
ke is daarbij dat recreatiegebieden als
het Twiske en Spaarndam deel van de
route kunnen uitmaken.
Sommige forten kunnen worden ge
bruikt als museum, voorlichtingscen
trum, er zou een kleine natuurcamping
voor doortrekkende fietsers kunnen
komen. Forten die dicht bij de grote
stad liggen kunnen worden gebruikt als
wandelgebied. Maar bij het zoeken
naar nieuwe bestemmingen moet er wel
zeer zorgvuldig met het unieke en na
tuurlijke karakter van de fortenreke
ning worden gehouden, want de pro
vincie vindt dat er geen pretparken van
gemaakt moeten worden.

provinciegrens

Plannen voor het fort Edam

Waar vegetatie en het fort elkaar ontmoeten.

De Stelling van Amsterdam op tekening.

Omdat het fort van binnen en buiten
nog redelij k gaaf is en doordat het goed
te bereiken is, zou het geschikt gemaakt
kunnen worden als een museum en/of
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en waar Staatsbosbeheer voor waakt.
Een educatief voorlichtingscentrum op
kleine schaal zal misschien op minder
bezwaren stuiten.
Gelukkig ziin er meer forten die als Stel
lingmuseum geschikt zouden zijn, bij
voorbeeld fort Spijkerboor, het meest
markante en tevens grootste complex
van de Stelling.
Bij diverse andere forten telt bovendien
de natuurfunctie niet even zwaar als bij
het fort Edam.
De 'Projectgroep Stelling van Amster
dam' van de provincie NoordHolland
voert nu met de eigenaars van forten
overleg over de manier waarop de Stel
ling kan worden behouden en over de
mogelijkheden die er voor toekomstig
gebruik zijn.
De fortwachter Ab van Dorp bij de ingang van het fort.
een voorlichtingscentrum over de Stel
ling, waar je door middel van maquet
tes, landkaarten en voorwerpen het
ontstaan van de Stelling kan laten zien
en informatie kan geven over krijgs
kunde. Ook zou het kunnen functione
ren als een dependance van het Leger
museum in Leiden.

Rixt Hovenkamp

brengen kan dus in conflict komen met
de natuurbestemming die er nu op ligt

EerstespadevoorDiaconietuin

Het fort bevat vele vertrekken.Genoeg
om er eventueel ook nog iets anders in
onder te brengen., bijvoorbeeld een
permanente expositie over het ontstaan
en de bedijking van Noord-Holland, de
vroegste bewoning, de droogmakerij
en, enzovoort. Over deze onderwerpen
bestaat veel interessant materiaal,
maar het is versnipperd. De dijken
langs het IJsselmeer en langs Marken
zijn interessant voor vogelaars. Voor
hen zou je een soort informatiebron of
startpunt voor excursies kunnen ma
ken. Ook voor de basisscholen zou men
iets kunnen opzetten over de natuur in
Noord-Holland.
Zo te zien zijn er in beginsel dus moge
lijkheden genoeg om de bestemming
van het fort uit te breiden. De opgave is
om die nieuwe mogelijkheden in over
eenstemming te brengen met doelstel
lingen, zoals behoud van het oorspron
kelijke karakter en het bewaren van de
natuurlijke waarden en het ontwikke
len daarvan.
Veelal is rust daarbijeen eerste vereiste,
denk maar eens aan de vogels en de
vleermuizen. Een eventueel plan om in
het fort Edam een museum onder te
10

Een groot moment voor Oud Edam. De eerste spade is de grond in voor de aanleg
van de stadstuin. Geassisteerd door Jan Hooijberg, een van de drijvende krachten
achter de realisatie van de tuin, plant burgemeester Westendorp de eerste boom.

Een leuke foto van de kaasmarkt. Zie hoe druk het was in Café "Oost Indië".

Over bikkesementof het dagelijksbrood
In dit artikel vertelt Gerrit bij 't Vuur
over het wel en wee van Edam, zo'n 70
jaar geleden. Sindsdien is er heel veel
veranderd. Hoe kwamen de mensen
aan de kost in zijn jeugd?
Laten we eens beginnen te vertellen hoe
onze voorouders voor het dagelijkse
'bikkesement' moesten zorgen. De
mannen maakten lange werkdagen van
negen a tien uur, ook op zaterdag. Dat is
gelukkig later veranderd toen de nieuwe
arbeidswet kwam, die er acht en een
half uur van maakte, en zaterdag 's
middags vrij. Nog later werd de werk
dag acht uur en was men op zaterdag de
hele dag vrij . In de crisistij d in de derti
ger j aren was het voor werkloze mensen
lang geen lolletje, zij moesten toen in de
D.U.W. sloten uitbaggeren, tegen een
verdienste van 9 tot 12gulden per week.
Dit gebeurde dan nog buiten de stad.
Voor brood halen was gelegenheid ge
noeg, want Edam telde toen 26 bakkers,
waarvan er ook nog enkele buiten het
stadje ventten, onder andere naar Warder, de Purmer, Zuiderwoude enzo
voort . Dat was voor die mensen een heel
karwei, omdat dit op de fiets of met de
hondekar gebeurde. Ze hadden bijna
allemaal een broodkar of een trans
portfiets waarmee ze rondgingen. Er
waren klanten die op tijd bediend wil
den worden. Zo moest een vriend van

mij, ook bakker, 's morgens om 9 uur
op het Westerbuiten zijn en tegelijker
tijd op het Oorgat; nu dat was dan fiet
sen voor een bol van 28 cent en een
broodje van 3 cent!! Melkboeren waren
er ook genoeg; als ik vlug even tel waren

er ongeveer 20 officiële venters, maar
ook waren er nog boeren, die om er wat
bij te verdienen, melk trachten te slij
ten. De melkboeren hadden een kar
waarop de melkbus stond. Volgens de
wet moest daar later een kraan aange-

In fraai schoonschrift vermeldt de achterkant: "Deze koe, toebehoorendeaan den
Heer D. Uitentuis te Purmer, werd met den lsten prijs bekroond op de vee
tentoonstelling te Rotterdam 20 Maart 1888. Zij werd verkocht aan J. Houtman,
slager te Edam voor f 500,- en woog 975 K.G. Schoon aan den haak woog zij
598 K.G., benevens 65 K.G. vet.
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maakt worden, waar de melk dan in de
maat van een hele of halve liter, werd
uitgetapt. In die tijd kregen de boeren 2
a 3 cent voor een liter. De melkboer
bracht het rond voor 6 a 7 cent . Dus een
heel verschil met tegenwoordig waar al
les in flessen en pakken in de warenhui
zen en grootwinkelbedrijven is te halen.
Bakker, zo heette een man, die aan de
Jaagweg in het zogenaamde Kokshuis
je woonde, kwam iedere week rond met
de hondekar waar een groot houten vat
met karnemelk op stond. Deze waar
werd verkocht voor 2 a 3 cent de liter.
Men sprak vroeger van een 'kan' karne
melk. Prima kwaliteit en afkomstig van
boeren die hier in de omtrek zelf nog
boter en kaas maakten. De boerenboter
werd per kopje (een houten in
houdsmaat) verkocht.
Ongelooflijk maar waar: er waren on
geveer 15groenteboeren, die hun nering
in Edam probeerden te slijten. Alles
met de handwagen of de kittekar. Enke
len, zoals Rijkenberg en Boelsma, pro
beerden het ook elders. Om nog even op
de bakkers terug te komen, op hoogtij
dagen, zoals paas en pinksteren en Sint
Nicolaas, werden speciale broden ge
bakken, zoals de Duivekater (een ver
bastering van 'deux fois quatre'), Weihnachtstollen en Taai-Taai. Wat met Sint
Nicolaas niet verkocht was, werd onder
de klanten 'versmakt'. Dat wil zeggen,
wanneer een taai, zeg maar een gulden
kostte, kochten de klanten ieder een
lootje van één dubbeltje, er waren dus

waar men ook koffie, thee, suiker, cho
colade enzovoort kon kopen. Het
mooiste vonden wij altijd als je stroop
voor je moeder moest halen. De stroop
pot werd eerst op de weegschaal gelijk
gemaakt met steentjes. Dan werd de
stroop met de lepel zo hoog mogelijk
gehouden om de stroop in de pot te la
ten lopen. Specialisten in deze kunst
waren Jaap Rol en Gerrit Siewers.

De bekende smederij van J. Sombroek op het Groot Westerbuiten. VaderJan met
zoon's Laurens (r) en Hendrik (l). Later gingen zij ook in de kolenhandel.
tien lootjes waar een nummer van 1 tot
10opstond. De bakker trok dan uit een
bus met hetzelfde aantal lootjes een
nummer. De houder van het winnende
lot kreeg dan de taai. Zo ging het ook
met chocolade, banketletters en taar
ten.
In mijn herinnering had Edam 8 sla
gers. De mensen slachtten bijna alle
maal zelf. Nu komt het meeste van de
grossier. Zelf-slachters zijn er meen ik

niet meer. Slagers kwamen vroeger bij
hun klanten vragen en later werd de
bestelling thuisgebracht met de trans
portfiets. Deze was voorzien van een
speciale koperen bolbel die met een le
deren riempje aan het stuur hing. Grut
terswaren, zoals erwten, bonen, boek
weit, havermout enzovoort, werden in
die tijd veel gegeten; ze waren te koop in
de winkels voor 'koloniale waren'. Er
waren veel van deze winkeltjes in de stad

Veelmensen werkten ook in de Purmer. Hier ziet u het oogsten van bonen. Alles met de hand.
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Sommige mensen verkochten petro
leum, waar ze mee ventten in een ij zeren
vat op een karretje met een kraan eraan.
Edam had verscheidene venters, waar
onder vrouwen die meestal een pet
droegen. Petroleum werd veel gebruikt
voor het koken van het eten. Men had
1-2-3en 4 pits petroleumstellen. Kolenfornuizen werden ook veel gebruikt.
Overigens niet alleen voor het koken,
maar ook wel om te verwarmen. Wan
neer het koud was, werd een petroleum
kacheltje voor verwarming gebruikt, of
werd er een warme stoof gemaakt. Te
genwoordig gebeurt dat met aardgas of
electriciteit, wat wel zo gemakkelijk is.
Vroeger had Edam een gasfabriek. De
ze leverde stadsgas. De fabriek stond op
het Oorgat. In Edam werden ook boe
ken en tijdschriften rondgebracht in
een karretje dat de vorm had van een
groot boek. Dit karretje was eigendom
van de fa. Sipkema in de Kleine
Kerkstraat. Er hing daar een grote ther
mometer aan de voorgevel, waar me
nigeen naar kwam kijken om te zien
hoeveel graden het vroor, of hoe warm
het was. Voor de apothekeres mej . Lemkes, werden de medicijnen rondge
bracht door een meisje met een hengsel
mand. Mej. Lemkes was een deftig
dametje dat 's zomers altijd met een pa
rasolletje liep. Als je een boodschap bij
haar deed, kreeg je altijd een suikerpe
permuntje. Dan niet te vergeten Stientje Steen in de Kerkstraat met haar be
drijfje voor het wassen en stijven van
boorden en overhemden. Men had
vroeger veel meer respect voor oudere
mensen dan tegenwoordig. Iedereen
groette praktisch iedereen door hoed of
pet af te nemen. Indertijd was alles veel
gemoedelijker.
Wat ook nauwelijks te begrijpen is, dat
er voorheen in Edam 6 smederijen wa
ren, terwij 1er thans geen één meer is. De
meeste huizen werden met kolenkachels verwarmd. In voor- en najaar
hadden de smeden het dan ook druk
met het plaatsen en weghalen van de ka
chels. Deze werden gestookt met hout,
anthraciet, cokes of turf. Turf werd
naar Edam gebracht met turfschepen,
tjalken, die uit Drente kwamen. Deze

1R00D koekbakker!

De brood en koekbakkerij van de bekende Cor Scha gen. Nu bewoond door onze
voorzitter Van Overbeek.
schepen voeren in de Voorhaven tot aan
de Dam toe. Op school kregen wij een
paar dagen vrij als de kachels geplaatst
moesten worden. Deze werden iedere
dag door een man die daar speciaal
voor aangesteld was, 's morgens vroeg
aangemaakt. Onze schooltijd was van
9-12 uur, met een kwartiertje vrij. 's
Middags van 2-4 uur, terwijl we ook op
zaterdagmorgen naar school moesten.
De school had 8 klassen, de eerste twee

klassen mochten om 11 uur naar huis.
Wij hadden om de 9 maanden 'verho
ging' en gingen dan naar een hogere
klas.
Straten en stoepen werden zaterdags al
tijd geschrobd en met wit zand ingeboend met een luiwagen. Veel mensen
hadden in die tijd een dienstbode die dit
karwei opknapte. Nog voor er waterlei
ding was, die hier pas in 1922 kwam,
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te in Edam wanneer hier nog kaasmarkt
was. Veel boeren brachten dan hun ei
gengemaakte kaas naar de markt.
Paard en wagen gaven soms ook wel
eens ongemak als zij door de straten re
den en het paard zijn vijgen liet vallen.
Je kon dan verscheidene hopen in de
Edamse straten zien liggen. Verschil
lende mensen waren hier echter gek op
als mest voor de tuin.
Op 27 november werd hier ook de lammerenmarkt gehouden; dan werden
door middel van losse hekken, hokken
op de Kaasmarkt, de Prinsestraat en de
Batenburgerstraat gemaakt. Dat was
voor ons een groot vermaak, want dan
gingen wij 'hokkenspringen'. Trou
wens, wij konden vroeger overal prach
tig spelen in Edam, aangezien er hoege
naamd geen verkeer op de straat was.

De grote tjalk waarmede de stoomcaroussel van Schilt meyer naar diverse kermissen vervoerd werd. Hier ligt het schip aan
de Nieuwe Haven voorde woning van fam. de Koning, nu Berkhout.
werden de ramen schoongespoten met
een zogenaamde glazenspuit. Een ko
peren spuit die in een emmer water werd
gezet. Door het op en neer halen van de
houten zuiger, kwam er een sterke straal
water uit die de glazen nat maakte. Ver
volgens werden die dan met een ragebol
schoongemaakt. Al het water moest
worden opgepompt, of uit de regen
bakken worden geput met een aker of
putemmer. In het voorjaar was er

schouw over stoepen en straten. Dan
moesten de bewoners zorgen, dat er
geen gras of ander onkruid meer in
groeide, anders volgde een bekeuring.
De muren en straten werden niet door
de jeugd volgesmeerd, wat thans wel tot
veler ergernis wordt gedaan. Gaslan
taarns waren er om de straten te verlich
ten. Hierin zat een gasbrander met een
gaskousje dat, wanneer de brander
aangestoken werd, een helder wit licht

gaf. Iedere avond moesten deze lan
taarns door lantaarnopstekers aan
gestoken worden en 's nachts weer uit
gedraaid. Het is wellicht leuk nog even
te vermelden, dat dit nog op verschil
lende plaatsen in Londen en Berlijn ge
beurt. De lantaarns werden om de paar
weken schoongemaakt, iets waar tegen
woordig geen tijd meer voor schijnt te
zijn. Vervoer gebeurde met paard en
wagen en 's zaterdags gaf dat veel druk-

We voetbalden op de Beestemarkt, de
Kaasmarkt, op het Oorgat en achter de
Remise van de stoomtram. Er waren
toen veel leuke kinderspelen: schuiltje
spelen, bokkie springen, 'hakmes lepel
bril of schaar, hoge hoed of stinksigaar', touwtje springen, bikkelen,
knikkeren, zoals 2x raak, stuiteren met
stuiters, potje pik, pot spelen, strepen,
spanraak en het leuke spel spierwimpelen.
Nog even een paar opmerkingen over
verschillende activiteiten in ons stadje:
er waren hier 42 actieve boerderijen,
buiten de boerderijen in de Purmer, Volendam, aan de Warderdijk en de Monnickerdammerjaagweg. Alleen al op
het zogenaamde 'boerenbuurtje' waren
11boerderijen in vol bedrijf.

Zoals er vroeger met de handkar langs de huizen werd gevent. Hier een opname
van de groetenboer Berkhout.
en de Pompsluis. De laatste twee sluis
jes worden voor scheepvaartverkeer
haast niet meer gebruikt. In het Die
naarssluisje schutten voorheen nog wel
veel schuiten met mosselen voor de een
den in Volendam.
(wordt vervolgd in volgende periodiek)
Gerrit Bij 't Vuur

De boeren moesten in de zomer 's mor
gens om 4 uur naar het land roeien om
te melken. Dit kwam omdat het een
vaarpolder was. Deze is na de ruilverka
veling veranderd in wat we een rij polder
zouden kunnen noemen. De boeren rij
den nu met auto's naar het land, waar
voor wegen aangelegd zijn.
Veel moois is hierdoor verloren gegaan.
Er zijn geen koeiboten meer in gebruik
en geen roeibootjes, wat juist zo karak
teristiek voor Edam was. Geen boten
meer met hooi en daarmee overeen
komstige werkzaamheden.

De stoomcaroussel van Eef Schiltmeyer. Rechts zit de monteur Labeur. Alles nog met petroleum verlichting.
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Edam had 3 molens: de houtzaagmolen
van Teengs aan de Jaagweg, de meelmolen van Banning, later Igesz, en de wa
termolen van de Zuidpolder. Deze laat
ste is er nog. Ook zijn er hier 3
sluizen:de Zeesluis, het Dienaarssluisje

Het café van Diesfeld aan het eind van de Breestraat. Alles paardentractie.
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Vanpatriciërshuis
tot armenhuis

ter aanvaardde hij eenzelfde functie bij
de Groenlandsche Compagnie. Boot
was getrouwd met Reijnout Leonius.
Zij overleed onder tragische omstan
De kooplieden van Edam woonden digheden in 1714:tijdens het rijgen van
sinds de 17de eeuw bij voorkeur aan de haar keurslijf werd zij door een dodelij
noord- en zuidzijde van de Voorhaven. ke flauwte getroffen. Het echtpaar
Vooral de huizen vlak bij de Dam en in kreeg maar liefst 15 kinderen, onder
de buurt van het oude stadhuis, dat op wie Justus Boot.
de plaats van de huidige Lutherse kerk Justus Boot was vice-admiraal van
Holland en West-Friesland en voerde
stond, waren bij deze families bijzon
der in trek . Ook op de plaats van de Dia- van 1785-'87 het bevel over een vlooteskader in de Middellandse zee. Hij ver
conietuin stonden huizen en pakhui
zen. Aan de kant van de Nieuwe Haven dronk in 1793 onder onopgehelderde
toen zijn schip
waren deze toen vaak nog eigendom omstandigheden
'Utrecht' bij Vlissingen voor anker lag.
van degene die op het doorlopende per
ceel een woonhuis aan de Voorhaven Via vererving en vermoedelijk onder
linge uitkoop tussen de kinderen van
had. Pas in de 18de eeuw bouwden en
kele vooraanstaande families een repre- Harmanus Boot, zijn de panden in het
bezit gekomen van Cornelia Boot, de
sentief woonhuis aan de Nieuwe Ha
ven. Hiervan zijn de huidige Diaconie dochter van Justus Boot. Zij trouwde
en de voormalige hervormde pastorie voor de eerste maal met haar neef William pietersz. Pont en hertrouwde ver
op nr. 24, wel de meest in het oog sprin
volgens met Mr. Lubbertus cornelisz.
gende voorbeelden . De Diaconie is ont
staan uit de samenvoeging van verschil van Bommel uit Utrecht die tot burge
lende percelen. In het begin van de 18de meester van Edam werd benoemd.
eeuw had Geertje Dekker, telg uit een Haar derde echtgenoot was Daniël Pieter Hofmeister (von Frauenfeld) uit een
geslacht van kooplieden en houthande
laren, hier 2 huizen. In 1734 staan deze zwitsers officiersgeslacht. Cornelia
op naam van Harmanus
Boot Boot overleed in 1831. Haar laatste
(1708-1769), zoon van Roelof har- echtgenoot verkocht het door hem
geërfde deel in de huizen op 16juli 1833
mensz. Boot die als President
burgemeester het nieuwe stadhuis liet aan haar kinderen uit het huwelijk met
L.C. van Bommel, namelijk Carel en
bouwen.
Harmanus Boot bekleedde evenals zijn Petronella Maria van Bommel. Moge
vader verschillende openbare functies. lijk waren de twee huizen toen al tot één
Zo was hij onder andere schepen, raad, huis samengetrokken, het geheel werd
secretaris en burgemeester van Edam. getaxeerd op een bedrag van f 3.000,- en
Daarnaast was hij advocaat en notaris. de kopers moesten f 1.875,- neertellen
In 1731werd hij benoemd tot directeur voor het deel van Daniël Hofmeister.
De toenmalige situatie is te zien op de
van de Straat Davisvisserij , twee j aar la
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minuutkaart van Edam uit 1832. Het
huis heeft al de huidige vorm, maar is
aan de linkerkant enkele meters korter.
De tuin is dan al doorgetrokken naar de
Voorhaven, de hier eerder aanwezige
huizen zijn dus vóór 1832gesloopt. Het
totale perceel, was wel aanzienlijk
smaller dan nu het geval is: in de loop
van de 19de eeuw is er aan de rechter
kant een erf bijgekomen, terwijl aan de
linkerkant uitbreiding plaatsvond met
drie percelen. Een belangrijke verbou
wing moet in 1877hebben plaatsgevon
den. Er is dan sprake van vereniging van
drie panden. Eén hiervan was een pak
huis dat gesloopt werd. Vermoedelijk is
het zo dat in het genoemde jaar her
bouw van het huis plaats vond.
Het pand bleef in het bezit van de fami
lie Van Bommel en werd geërfd door
Alida Maria van Bommel, dochter van
Carel van Bommel en Maria Frederika
Versteegh. Zij trouwde met Frederik
Hendrik Pont, houtkoper en reder en
tevens lid van de firma William Pont.
Na de dood van F.H. Pont in 1886, ver
trok zijn weduwe naar Amsterdam. En
kele jaren later, in 1889, schonk zij het
huis aan de Diaconie van de Neder
lands Hervormde Gemeente in Edam.
Zij verbond aan deze schenking de uitdrukkelij ke voorwaarde dat het huis in
gericht moest worden tot een armen
huis. Vele jaren heeft het huis deze
bestemming gehad. In 1978verkocht de
Hervormde Gemeente het pand aan
derden, waarna het tenslotte door de
gemeente Edam-Volendam werd aan
gekocht ten behoeve van jongeren huis
vesting.
Corrie Boschma-Aarnoudse.
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