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Jaarverslag1990
Het jaar 1990 is weer voorbij, het begin
van een nieuw decennium waarin de
vereniging Oud Edam zich wil blijven
profileren als een actieve vereniging.
Gesteund door een ledenaantal van
meer dan 1100 blijven we ons inzetten
voor het behoud van het Edams stedeschoon. Het afgelopen jaar hebben vee!
activiteiten de revue gepasseerd en het is
de bedoeling dit beleid onverminderd
voort te zetten. Als secretaris van Oud
Edam wil ik u graag in kort bestek een

overzicht geven van wat er in 1990 zoal
bij de vereniging onder handen is ge
weest.
Het wensenlijstje van de vereniging is
nog lang, hoewel wij verheugd zijn over
het feit dat aan een groot aantal punten
hiervan door de gemeente en andere be
trokkenen al gehoor is gegeven. Daar
naast hebben zich ontwikkelingen
voorgedaan die onze verontrusting
hebben gewekt, wij blijven hierover in
gesprek. Zo baart ons de veelkleurig
heid van enkele panden in Edam veel

zorgen. In het vorige periodiek is hier
aan de nodige aandacht geschonken.
Wij trachten de gemeente ertoe te bewe
gen een Reclame- en Kleurenverordening in te stellen, op dezelfde wijze als
dit in Monnickendam is geregeld . Het is
zaak de gemeente ervan te overtuigen
dat bont geschilderde huizen in één van
de gaafst bewaarde Zuiderzee-stadjes,
geen goede zaak is. Deze mening wordt
gedeeld door de gemeentelijke Monu
mentencommissie. Wij hopen u in het
jaarverslag van 1991te kunnen melden
dat deze verordening is ingesteld.
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De Baandervesting, een rijksmonu
ment, dreigt ten onder te gaan aan en
onder het geweld van '40-tonners'. Wij
zijn intensief in overleg met de daar ge
vestigde bedrijven Walki-Sacks en Fardem. De wegverbreding die zich allengs
op de vesting voordoet, veroorzaakt
veel schade. Uiteraard zijn wij er ons
van bewust dat een goede bedrijfsvoe
ring voor deze bedrijven van cruciaal
belang is, maar in onderling overleg
dient er toch een oplossing voor deze
nijpende zaak te worden gevonden. Het
kan niet zo zijn dat een'rijksmonument
vernietigd wordt, omdat er niet gewerkt
wordt aan een goed alternatief. Naar
onze mening zou het keerpunt van de
vrachtwagens zodanig aan te passen
zijn dat de vesting gevrijwaard blijft
van beschadiging.
Wij staan in geregeld contact met de
verschillende gemeente-instanties inza
ke het belangrij ke, jaarlij ks terugkeren
de punt van onderhoud aan bruggen,
straatwerk en groenvoorziening. Ter
wijl in het overleg ten aanzien van de
groenvoorziening de afgelopen jaren
veel winst was geboekt, strooide de januaristorm roet in het eten. Veelbomen
sneuvelden onder het geweld van moe
der natuur, maar de gemeente heeft er
met man en macht voor gezorgd dat de
meeste plekken weer opgevuld werden.
Hier en daar is het nog niet optimaal,
wij blijven voor verdere verbetering
aandacht vragen. Een taak die in goede
handen is bij de werkgroep Handha
ving Stadsbeeld.
De werkgroepen en de gouden ploeg
hebben in 1990 weer veel werk verzet.
Mede dank zij hun inzet hebben wij de
tweede fase van het verlichtingsplan in
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Boelens praatte met Kees Kikke over
zijn bakkerij in de 'goede' oude tijd.

Het jaar 1990 is in veel opzichten een
belangrijk jaar voor de vereniging ge
C.H. Smit uit Bennebroek haalt her
weest. Vooralde aankoop van de Dia- inneringen op aan de trekschuit De
conietuin mag een wapenfeit van be Postduif, waarmee zijn grootvader
tekenis worden genoemd. Maar ook Cees Slot dagelijks in de lijn op en
andere zaken waren onder de aan
neer ging naar Volendam. Een mooi
dacht van bestuur en werkgroepen. verhaal over voorbije tijden.
Het jaarverslag van de secretaris Ed
Koorn stelt u op de hoogte van het wel Eén van de medewerkers van het
en wee van de vereniging in 1990.
Streekarchief Waterland, P. Smis, or
dent momenteel het archief van de Di
Aansluitend bij het jaarverslag bren
aconie van de Hervormde gemeente
gen de werkgroepen van OudEdam in van Edam. Veleinteressante stukken
het eerste nummer van het nieuwe komen onder zijn ogen, waaronder
jaar traditioneel verslag uit van hun een briefwisseling over de perikelen
activiteiten. Helaas heeft de redactie van een wel heel ongelukkig huwelijk
geen verslagen ontvangen van de uit de vorige eeuw. Een onthullend en
werkgroepen Handhaving Stads
met smaak vertelt verhaal.
beeld, Ruimtelijke Ordening en de
Tuincommissie. Voor een overzicht G. bij 't Vuur vervolgt zijn verhaal in
verwijzen wij u naar het jaarverslag.
het vorige periodiek over belevenis
sen uitzijn jeugd. Zoals altijd hebben
Iedere Edammer kent bakker Kikke we ter illustratie weer eenfraaie keuze
die tot enkele jaren geleden brood kunnen doen uit zijn uniek fotomate
bakte in een ouderwetse houtoven in riaal.
zijn pand aan de Achterhaven. De
oven is er nog steeds als relikwie van De redactie
een prachtig, maar zwaar vak. Janny
Edam een feit zien worden. Een groot
deel van de stad binnen de vesting is nu
voorzien van een antiek model straat
lantaarn.
De werkgroep Historisch Onderzoek
heeft een onderzoek naar de historische
vestingwerken van Edam grotendeels
afgerond. Wij hopen dat het resultaat
spoedig in het periodiek gepubliceerd
kan worden. In dit drie maal per jaar
verschijnende blad worden de leden op

de hoogte gehouden van gebeurtenis
sen uit heden èn verleden. De werk
groep hoopt kwaliteit en continuïteit in
de toekomst te kunnen handhaven.
Zoals u in het jaarverslag van 1989hebt
kunnen lezen, hebben wij bezwaar in
gediend tegen de realisering van een
mammoetjachthaven ter grootte van
2000 ligplaatsen. Wij waren dan ook
zeer verheugd dat Gedeputeerde Staten
na een hoorzitting heeft besloten deze
plannen geen doorgang te laten vinden.
Naar aanleiding van een initiatief van
de heer M. Schotsman, werd op 25 april
op het Speldemaeckerspleintje een
bank onthuld ter nagedachtenis aan
juffrouw Aaltje Kat van de voormalige
Fröbelschool. In het bijzijn van burge
meester Westendorp, bestuursleden en
andere genodigden, kon deze gebeurte
nis in de annalen van de vereniging wor
den bijgeschreven.
Tijdens de algemene ledenvergadering
werd door onze voorzitter het gele
steentje uitgereikt aan Dick en Matti
Franke voor de zeer verdienstelijke wij
ze waarop zij hun huis aan de Voorha
ven nr. 7 hebben gerestaureerd.
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Op drie dagen hebben we onze leden
met excursies de gelegenheid gegeven
historische bezienswaardigheden bui
ten Edam te ontdekken. Zo werd in sa
menwerking met het Nut Edam het
kasteel Groenevelt bezocht, terwijl op
de twee ahdere dagen een bezoek aan de
stad Delft werd gebracht. Wij ontvin
gen tal van enthousiaste reacties.
Traditioneel was er weer een gezamen
lijke avond met het Nut Edam met als
spreker de heer A. Lagerwey. Hij ont
haalde de aanwezigen op een interes
sante lezing over opgravingswerk in
Amsterdam.
De jaarlijkse Open Monumentendag
mag ook dit keer een groot succes wor
den genoemd. Edam was wederom in
de gelegenheid zich van haar mooiste
kant te laten zien. Vrijwel tegelijkertijd
kwam een eind aan een drie-jarig pro
ject van onze vereniging. Dertien be
langrijke monumenten in Edam zijn nu
voorzien van borden waarop informa
tie over de historische achtergronden.
Het project was een gezamenlijke actie
van de ANWB en Oud Edam.
En dan is er de Diaconietuin. De 'tuin'
die op 5 december 1989 in eigendom
aan Oud Edam werd overgedragen, be
gint vorm te krijgen. De leden van de
deskundige tuincommissie - Jan Huisink, Jan Hooiberg en Gerro Roskam hebben onder het voorzitterschap van
Kees Hulskemper ongelooflijk veel
werk verzet. Zij hebben een project
waaraan veel haken en ogen zaten in

goede banen weten te leiden. Een pro
ject dat ook binnen de vereniging zijn
weerga niet kent.
Burgemeester Westendorp stak op za
terdag 3 november onder grote belang
stelling de eerste spade in de grond,
waarmee symbolisch het startsein werd
gegeven voor het grondwerk dat tot rea
lisering van de neo-renaissance tuin
moet leiden. Wij zijn ervan overtuigd
dat de vormgeving van deze tuin een bij
drage zal betekenen aan de historische
context van de stad.
De financiering van de aankoop met
behulp van een obligatielening was een
groot succes. Een aantal leden heeft
overigens te kennen gegeven de op-

Een bakkersovenals museumstuk
Precies een volle eeuw, van 1884 tot
1984, hebben drie generaties Kikke vele
Edammers van het dagelijks brood
voorzien vanuit hun bakkerij annex
winkel aan de Achterhaven no. 80. De
eerste bakker Kikke was Kees (Cornelis), daarna kwam Klaas en de volgende
en tevens laatste bakker was weer Kees,
die samen met zijn echtgenote Rie de
zaak in 1950 van zijn vader overnam.
Dat is allemaal verleden tijd, zij het dat
de Kikkes nog steeds op het oude adres
wonen. Het bedrijf werd ruim zes jaar
geleden opgedoekt. Alleen nog de ge
heel intacte oven herinnert aan die tijd.
Kees Kikke vertelt hierover het volgen
de: 'Omdat de bakkerij gesaneerd
werd, moest alles wat hiermee te maken
had worden vernietigd of tenminste on
klaar worden gemaakt. Hoe jammer
dat ook is, de wet schrijft dit nu een
maal voor. Op deze manier wordt het

onmogelijk gemaakt om het bedrijf op
de één of andere manier voort te zetten.
Dat de oven de dans is ontsprongen
komt doordat deze één van de laatste in
ons land is waar in dezelfde ruimte
gestookt en gebakken werd. Eigenlijk is
het een museumstuk.'
Oorspronkelijk werden de ovens met
hout of turf gestookt. De turf -lange,
vlokkerige hoogveenturven- werden
per schip aan gevoerd uit Drenthe. Een
bekende turfschipper was onder andere
ene Teekman. De schipppers kwamen
enige malen per jaar naar Edam om de
bakkerijen te bevoorraden. Kikke nam
dan gewoonlijk zo'n 10.000 stuks af.
Later werden de oude ovens vervangen
door modernere die eerst met kolen en
later met gas of olie werden gestookt.
Het was toen voor de turfschippers niet
meer lonend naar deze contreien te ko
men voor de enige bakkerij die op oude

brengst bij uitloting terug te schenken
aan de vereniging. Wij zijn hun daar
uiteraard zeer erkentelij k voor. Wegaan
ervan uit dat in de loop van dit jaar het
grootste project uit de geschiedenis van
Oud Edam, is voltooid.
Tenslotte wil ik namens de voorzitter al
le leden bedanken die zich op enigerlei
wijze hebben ingezet voor de doelstel
lingen van de vereniging. Daarnaast
spreek ik de hoop uit dat 1991evenzeer
een goed jaar voor Oud Edam mag wor
den.
Ed Koorn, secretaris Oud Edam

voet voortging. Kees: 'We wilden niet
moderniseren. Daarom zijn wij overge
gaan op het stoken met houtafval en
takkebossen. De laatsten haalden we
onder andere van het fort als er ge
snoeid werd, of van de Monnickerdammer Jaagweg.'
Klaas Kikke en zijn zoon Kees vormden
in de snoeitijd met hun hoog opgetaste
transportfietsen een bekend straat
beeld in en rond Edam. Ze hadden de
takkebossen meestal zo hoog opgesta
peld dat ze er nauwelijks overheen kon
den kijken. Er kwam nogal wat stuur
manskunst aan te pas om de bakkerij
veilig en ongeschonden te bereiken. 'We
hebben ooit eens een bekeuring gehad',
grinnikt Kees bij de herinnering, 'We
kwamen van de Monnickerdammerjaagweg op een zondagochtend en had
den toen wel erg lange takkebossen bij
ons. Onderweg werden we door de ver
keerspolitie aangehouden. Eén van hen
vroeg hoe breed onze lading ongeveer
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was. Ik antwoordde geen flauw idee te
hebben, misschien 1.10meter? Hij zou
toch wel geen duimstok bij zich hebben,
dacht ik. Die had hij dus wel. Zoals met
een bleek was onze lading 2.10 meter
hoog. Dat leverde ons een bekeuring
op. Omdat we voor één bedrijf reden,
werden we heel schappelijk behandeld:
één bekeuring voor ons beiden. Daarna
mochten we doorrijden, onderweg heb
ben we er smakelijk om gelachen.'

Het bakproces
Het op temperatuur brengen van de
oven was een proces van circa vier uur.
Het is wel interessant te weten hoe dat in
zijn werk ging. Bij Kikke was het de ge
woonte 's ochtends om zes uur de oven
aan te steken . Daarvoor werd in het ach
terste gedeelte een vuur van turf en later
van hout gestookt. Als het vuur goed
brandde, werd het zachtjes naar voren
gehaald en zorgvuldig over de hele vloer
verdeeld, zodat de oven overal gelijk
matig werd verhit.
Vervolgens werd het vuur er uitgehaald
en de resten daarvan, de zogenaamde
dove kolen in de doofpot gedaan. De
volgende stap om de oven bakklaar te
maken, was het dweilen van de ovenvloer. Dit gebeurde met een dweil aan
een lange stok. De temperatuur was dan
precies goed voor het eerste baksel, de
cadetjes. Deze werden op de vloer ge
bakken. Hoewel het lijkt dat de oven
mogelijk te veel afkoelt door het dwei
len, is dit niet het geval. De temperatuur
hoort na het stoken hoger te zij n dan de
eigenlijke baktemperatuur. Door met
een natte dweil over de vloer te gaan,
wordt deze dusdanig getemperd dat de
cadetjes rechtstreeks op de vloer kun
4

nen worden gebakken'. Na de cadetten
worden de pannen met broden in de
oven geschoten. De begintemperatuur
ligt dan, volgens Kees Kikke, nog steeds
hoger dan de baktemperatuur. 'Tijdens
het bakken neemt de warmte dusdanig
af dat het brood net niet verbrandt,
maar toch in de eerste fase enigszins een
schroeiingsproces ondergaat. Daar
door krijg je een heel speciale smaak
aan het produkt die door onze klanten
altijd bijzonder werd gewaardeerd.
Als de eerste broden, zo'n 75 stuks, ge
bakken waren, moest de oven opnieuw
worden gestookt. Zodoende hadden
wij altijd twee keer per dag vers brood:
's morgens tegen half twaalf en daarna
nog eens later in de middag'. Vergeleken
met andere bakkers, begonnen de Kikkes laat met bakken. 'Zo hebben wij het
altijd gedaan', vertelt Kees verder, 'On
ze klanten waren niet anders ge

wend en het beviel ons uitstekend, de re
den was heel simpel: ik heb nooit een
echt groot bedrijf willen hebben. Mijn
vader dacht er al net zo over. Op onze
manier bleef er nog tijd genoeg over om
plezierig te leven. We maakten er nooit
nachtwerk van, behalve bij speciale ge
legenheden als Sinterklaas en Kerst'.
Een deel van het brood werd uitgevent.
Kees vertelt hierover: 'Grootvader ging
met de mand aan de arm langs de klan
ten, vader deed dat ook nog een hele
tijd. Later kocht hij een tweewielige
transportfiets met een mand voorop die
ik ook nog verscheidene jaren heb ge
bruikt. In 1957 deden we een aankoop
waar we veel plezier van hebben gehad:
een driewieler-bakfiets, dit was de oude
ijskar van Jan Leendert de Boer. Daar
na ging ik op de moderne toer door de
aanschaf van een auto in 1964'. In de
loop der jaren werd er natuurlijk meer
gemoderniseerd, behalve de bakkerij is
er niets meer dat herinnert aan het oude
kleine pandje met een minuscuul win
keltje.

Timmerbedrijf Kikke
'Het pand aan de Achterhaven was niet
altijd bakkerij annex winkel', aldus
Kees Kikke, 'Overgrootvader Klaas
Kikke vestigde zich rond 1830 vanuit
Broek in Waterland in Edam en begon
een timmerbedrijfje. Daar had groot
vader Kees in later jaren geen zin in en
toen hij besloot een bakkerij te begin
nen, heeft zijn vader in 1860 al het tim
merwerk voor de bakkerij gedaan: De
ze werd achter het pand aangebouwd.
Het metselwerk werd uitgevoerd door
de gebroeders Kuiper, destijds aanne
mers in Edam.
De bakkerij is daarna nooit meer ver-

anderd. Grootvader is vrij jong overle
den en de bakkerij werd daarna voort
gezet door zoon Willem Kikke. Toen
ook hij jong stierf moest vader Klaas
het bedrij f voortzetten . Dat was vlak na
de eerste Wereldoorlog. Hij had toen
een kantoorbaan bij de bank van de fa
milie Costerus'. Bakkersdiploma's wa
ren toen nog niet vereist en Klaas Kikke
had in de loop der jaren zoveel van het
vak geleerd, dat hij zonder enig be
zwaar de kantoorkruk verwisselde voor
de bakkerij. Vergeten heeft hij zijn baan
bij Costerus nooit, hij mocht er in latere
jaren graag af en toe over praten.
In 1950 namen Kees en Rie de bakkerij
over. Vader Klaas bleef de volgende 17
jaar actief bij het bedrijf betrokken tot
hij het lichamelijk niet meer kon op
brengen. Het winkel-woonhuis voldeed
al lang niet meer aan de eisen van de
moderne tijd -het pand besloeg onge
veer de helft van tegenwoordig en was
zonder enig comfort, niet erg geschikt
voor een jonggezin. In 1958ginghethele pand, uitgezonderd de bakkerij, te
gen de vlakte, ook de helft van het buur
huis werd gesloopt, waardoor een

nieuwe winkel en een nieuw huis kon
den worden gebouwd. Kees: 'Tussen
beide pandjes -waar nu de kamer is- liep
een heel smal steegje, de enige toegang
tot de bakkerij. Hierdoor moest de be
voorrading plaatsvinden. Het steegje
liep bovendien taps toe, zodat het niet
zo eenvoudig was om de zakken meel
naar achteren te brengen. Deze
moesten op een heel speciale manier op
de nek worden genomen. Dat wisten de
vrachtrijders onderhand wel!'
Dan herinnert hij zich met enig leedver
maak een vrachtrijder die niet met de
gang van zaken op de hoogte was. 'Ik
probeerde hem te vertellen hoe hij de
zakken met meel het beste op zijn nek
moest nemen. Hij wist het beter en gaf
me een grote mond. Toen heb ik hem
maar niks meer gezegd. Bijna aan het
eind van het steegje, waar ook nog een
muuranker zat, bleef hij steken en zat
muurvast. Hij heeft een hele poos staan
etteren om weer los te komen zonder de
zak te beschadigen. Enfin, hij had er
van geleerd'.
Janny Boelens-Boss.

Toeristentreintje in Edam?
De eerste informatie over een mogelijk
toeristentreintje in Edam werd door ve
len als een niet serieus plan ter zijde ge
schoven. Even onrealistisch als een
loopbrug bij de Dam of een supermarkt
met parkeerdek in de Baanstraat, was
alom de mening. Tot ieders verbazing
bleek het treintje een plan te zij n dat se
rieus bekeken werd om in uitvoering te
worden genomen.
Zelfs meer dan dat: de route is al vast
gesteld en het ziet er naar uit dat het
treintje al deze zomer door Edam zal
rijden.
De vraag die gesteld moet worden is in
wiens belang deze activiteit zal zijn.
Edam heeft een relatief kleine kern, de
straten zijn smal wat al veel problemen
ten aanzien van de doorstroming van
het autoverkeer oplevert. Daarom was
het een goede zaak dat enkele jaren ge
leden werd besloten de toeristenbussen
buiten de stad te houden. De toeristen
komen nu per voet de stad in, wat ook
de enige mogelijkheid is om de fraaie
gevelwanden te kunnen bekijken en fo
tograferen. Uit verkeersoverwegingen
zal het treintj e een andere route volgen .
Slechts een klein deel voert langs de
mooiste plekjes van Edam. Bewijzen
we de toeristen hiermee een dienst? Is
de trein er in hun belang, in het belang
van de stad of in iemands anders be
lang? De meningen zijn zeer verdeeld.
Wat ons betreft zien de toeristen snel in
dat als ze het echte Edam willen ontdek
ken, wandelen het beste vervoermiddel
is.

De Edamse
vestingwerken
De werkgroep 'historisch onderzoek'
kwam in 1990 tweemaal bijeen om de
resultaten van het individueel verrichte
onderzoek naar de Edamse stadspoor
ten en muren te bespreken. Op de laat
ste bijeenkomst in oktober kon worden
vastgesteld dat het tijdrovende archief
onderzoek grotendeels voltooid was.
De vraag was: hoe nu verder? De leden
van de werkgroep waren unaniem van
mening dat het verzamelde materiaal
zeker de moeite waard is om te worden
verwerkt in één of meer publicaties, in
welke vorm dan ook. Verschillende tot
nog toe onbekende feiten zijn boven ta
fel gekomen. Zo bleken de bekende Diederik Sonoij en Adriaan Anthoniszoon
in 1585ook bij de Edamse vestingbouw
betrokken te zijn geweest.
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vestingwerken. Het boekje gaat gede
tailleerd in op de technische aspecten
van het Oud- en Nieuwnederlands
vestingstelsel. Ook de historische bete
kenis van de vestingwerken wordt uit
voerig besproken. Een chronologisch
overzicht van wat er in Nederland hier
van nog over is, vult gelukkig toch nog
enkele pagina's. Zonder meer ook nu
nog een actueel boekje.
N. de Roy van Zuydewijn, Neerlands
Veste,langs vestingsteden, forten, linies
en stellingen, Zutphen 1988.
Hoewel de auteur zich op hetzelfde on
derwerp richt, is haar boek meer be
doeld als een handleiding voor de be
zoekende toerist. Er is minder
aandacht voor de zuiver technische
aspecten van de vestingwerken, maar
de interesse van de auteur gaat vooral
naar historische belegeringen en de
hierbij zo vaak voorkomende onver
wachte gebeurtenissen . Het is een prak
tisch en goed leesbaar gidsje met even
eens een overzicht van wat er in
Nederland zoal nog wordt aangetrof
fen.

>1

M.A.van der Eerden-Vonk,
namens de werkgroep.

Vande leestafel
VESTINGWERKEN IN
NEDERLAND
De laatste jaren kunnen de vestingwer
ken in Nederland zich in een toenemen
de belangstelling verheugen . Dit betreft
niet alleen de stadswallen en andere ste
delijke verdedigingswerken, waarvan
een groot deel in de vorige eeuw aan de
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De Stelling van Amsterdam, vesting
werken rond de hoofdstad 1880-1920,
Beetsterzwaag z.j.
Het boek biedt een overzicht van de
voorgeschiedenis en de voorlopers van
de Stelling van Amsterdam, gevolgd
door een complete beschrij ving van alle
forten, batterijen en andere onderdelen
van de kringstelling. Verschillende op
genomen ontwerptekeningen geven in
zicht in gebruik en functie van de for
ten. Een toegevoegd kleurkatern
benadrukt vooral de landschappelijke
betekenis van de forten. Het is ook het
enige boek dat een hoofdstuk wijdt aan
natuur en landschap bij de forten.

Vesting, vier eeuwen vestingbouw in
Nederland, uitg. Stichting Menno van
Coehoorn, redactie J. Sneep e.a., Zut
phen 1982.

_

Besloten werd om in eerste instantie de
mogelijkheden te onderzoeken voor
een tentoonstelling in 1993, mogelijk in
samenwerking met het Edams Mu
seum. In een bijbehorende catalogus
zouden dan verschillende aspecten van
de Edamse vestingwerken kunnen wor
den beschreven. Eén en ander veron
derstelt de beschikbaarheid van zekere
fondsen, als de tijd en inzet van de
werkgroep. In hoeverre dit plan kan
worden gerealiseerd, is op dit moment
nog niet duidelijk.

bestaande vestingwerken, maar is een
zeer goed gedocumenteerd werk over de
historische
en
wetenschappelijktechnische ontwikkelingen in de
vestingbouw. Veel aandacht wordt ge
schonken aan de 16de-eeuwse ontwer
pen in Italië en in de Scandinavische
landen die de basis hebben gevormd
van de kennis van de Nederlandse
vestingbouwers. Uitgebreid aandacht
ook voor deze technici waaronder Adriaan Anthonisz. uit Alkmaar die ver
moedelijk ook betrokken was bij de
verbeteringen van de Edamse vesting
werken in de 16de eeuw. Het boek is zeer
compleet met eveneens een bespreking
van de betonnen bunkers uit de tweede
wereldoorlog.

slopershamer ten offer is gevallen. Ook
de verdedigingswerken die sinds de
80-jarige oorlog rondom de hoofdstad
Amsterdam werden aangelegd, staan
volop in de aandacht. De Stelling van
Amsterdam is tot en met de laatste we
reldoorlog gedeeltelij k van militaire be
tekenis geweest.
Momenteel wordt men zich in toene
mende mate bewust van de landschap
pelijke waarde van deze grootste Euro
pese kringstelling. Dit geldt overigens
ook voor de nog aanwezige stedelijke
omwallingen in het land.
In verschillende periodieken hebben we
aandacht geschonken aan het Fort
Edam, de mogelijkheden die dit com
plex in natuurwetenschappelijk, re
creatief en landschappelijk opzicht
biedt, zijn hierin door R. Hovenkamp
met kennis van zaken naar voren ge
bracht. In aansluiting hierop willen wij
graag een aantal boeken onder uw aan
dacht brengen die vrij recent over dit
onderwerp zijn verschenen alleen.

1947 uitgekomen deeltje met dezelfde
titel in de Heemschutserie. Alhoewel
dus meer dan 40 jaar oud, kan het boek
je nog steeds als een standaardwerkje
worden beschouwd. Het werd uitgege
ven onder auspiciën van de Stichting
Menno van Coehoorn, die zich al sinds
1932 beijvert voor de instandhouding
en restauratie van de Nederlandse
W . H. Schukking

HEEMSCHUT

De trekschuitvan CeesSlot,1878-1938
Het is in de tegenwoordige tijd, met alle
gemakken die hier bijhoren, nauwe
lijks meer voor te stellen dat de trek
schuit tussen 1878 en 1938 het enige
openbare vervoermiddel was tussen
Edam en Volendam. Het dagelijks ver
voer van 25 tot 40 kinderen van Volen
dam naar de Roomskatholieke school
die in 1878 in Edam gereed was geko
men, vormde de vaste basis van het toen
opgerichte bedrijfje. C.H. Smit uit De
Bilt haalt herinneringen op aan zijn
grootvader Cees Slot, die eigenlijk te
gen zijn zin op zijn 15de jaar in het
schippersvak terecht kwam.
Het begin

WH. Schukking, Vestingwerken in
Nederland, Zutphen 1988.
Uitgeverij Terra, Zutphen

Dit boekje is een herdruk van het in

Dit boek biedt geen overzicht van nog

Hoe Cees Slot aan zijn trekschuit
kwam, is wel een heel apart verhaal:
diens vader was Pieter Slot die op de
hoek van het Volendammerpad (Hondehemel) het cafe Buitenlust had. Van
beroep was hij scheepstimmerman en
daarnaast exploiteerde hij eveneens een

trekschuit.
Toen hij in 1878opdracht kreeg voor de
bouw van een nieuwe trekschuit, ging
de opdrachtgever er vandoor toen de
boot voor driekwart klaar was. Omdat
het in de scheepsbouw al enige tijd
slecht ging, kwam Piet Slot op het idee
de schuit af te bouwen en zelf te gaan ge
bruiken op de route Edam-Volendam.
Uiteraard had hij hiervoor een schipper
nodig en voor deze functie nam hij zijn
zoon Cees van school. Deze had zich
zijn toekomst wel heel anders voor
gesteld: hij wilde graag schoolmeester
worden waarvoor hij de voorbereiden
de lessen op de Normaalschool volgde.
Maar omdat hij in die periode erg stot
terde, was het voor de klas staan voor
hem niet erg geschikt. Een kennis gaf
hem de raad, niet meer te spreken, maar
alles te zingen. Eerst wilde hij hier niet
aan, maar hij zette toch door. Na jaren
ging het praten weer prima en Slot werd
zelfs een vaardig spreker, maar onder
tussen was hij te oud om nog voor

meester te leren. Achteraf beschouwd
heeft hij geen spijt gehad noodgedwon
gen, letterlijk in de voetsporen van zijn
vader te hebben moeten treden. Door
de gebrekkige sociale voorzieningen in
die tijd heeft Cees Slot tot z'n 75-ste
jaar doorgewerkt.

In de Postduif
Vooral het vervoer van de schoolkinde
ren betekende een vaste bron van in
komsten en tot de eeuwwisseling had
Slot het monopolie op het traject
Edam -volendam v.v.. Soms werd de
tocht op de Edammervaart of Voor I Je
wel vijf of zes maal per dag gemaakt.
Mensen van allerlei rang en stand
maakten van zijn diensten gebruik: am
bachtslieden,
vissers,
gemeente
raadsleden, de plaatselijke brandweer,
pastoors, dominees, enz. Voor een be
valling of ernstige ziekte klopte de dok
ter hem soms 's nachts uit zijn bed om in
de lijn de schuit langs het onverlichte
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jaagpad te zeulen. Maar het gebeurde
ook wel dat dronken kermisgangers
hem uit zijn slaap haalden omdat deze
geen zin hadden, of niet in staat waren,
de terugtocht naar Volendam te onder
nemen.
In de zomer bij mooi weer, genoten de
passagiers van de drie km. lange tocht
door het prachtige Waterland. Een
Amerikaanse dame schreef hem eens:
'al was het bruut, dat ons gezelschap
zich door mensenkracht liet voortrek
ken, maar wij hebben even een absolute
rust beleefd in de grote chaos van het le
ven, waar iedereen zich gereed maakt
het volk een moordend tempo op te leg
gen'.
Maar als het koud was en het regende en
stormde, was men wat blij lekker in het
roefje te kunnen zitten. De mannen
rookten daar uit lange Goudse pijpen
en de vrouwen maakten een gezellige
babbel. Dan stond het potkacheltje
roodgloeiend en de wind rammelde aan
de ruiten...
Maar intussen liep die kleine, taaie
schipper door het barre weer aan de
boom en had een lelijke douw om die
dekselse schuit behoorlijk in het mid
den te laten varen. Er konden 40 passa
giers in de boot en het was een hele hijs
om als man alleen de boot tegen de wind
in te douwen. Eens had hij ook nog drie
varkens aan boord en bij die gelegen
heid dacht hij Volendam nooit te zullen

Als er een strenge winter was dan moest
dehandkarer aan te pas komen om goederen te kunnen vervoeren. Ook werd
hiervoor wel gebruik gemaakt van een
grote slee die schaatsend werd voort
geduwd. Maar wat een problemen als
pad en vaart met hoog opgewaaide
sneeuw was bedekt.
In mijn herinnering is het jaar 1911ge
bleven. Het was toen een heel droge zo
mer en tijdens hevig noodweer is mijn
grootvader toen in de vaart gewaaid en
bijna verdronken.
Al met al was het geen gemakkelijke
broodwinning. Om vijf uur 's morgens
Het jaagpad kende ook nog allerlei hin
dernissen, want er waren onderweg 13 al aan de slag tot 's avonds tien uur, met
bruggetjes (een betere benaming is de kans dat ie er in de nacht om allerlei
vlonder of slootplank) en drie zware redenen uitgepord werd. Op 13 en 14
klaphekken. Halverwege bevond zich januari 1916 braken door de storm
een lastige bocht die de Volendammers vloed op vele plaatsen de Zuiderzeede Kleine Draai noemden. Tijdens een dij ken door en vooral in Noordholland,
barre storm heeft Slot zeilend, alle re als ook in Gelderland en Overijsel, von
cords geslagen: in viertien minuten wist den grote overstromingen plaats. We
hij de tocht te maken! Bijna heeft hij gen en land verdwenen onder het zoute
toen het grootzeil verspeeld, maar op water en het land tussen Edam en Vo
lendam was eveneens veranderd in een
het nippertje wist hij het zeil naar bene
binnenzee. De Meer was toen echt een
den te halen.
Het zou een stuk makkelijker zijn ge meer. De trekschuiten konden zo vanaf
de Gevangenpoort rechtstreeks naar
weest als de schuit van een motor voor
zien had kunnen worden, maar dit Volendam varen. Toen was het varen
mocht niet van het polderbestuur die over land en over zand.
bang was voor golfslag. Zelfs een paard Voor de trekschuiten van Slot en Nierop
mocht er niet voorgespannen worden brak er een korte periode van goede ver
diensten aan, dat was duidelijk. Daar
waarop voor Sinterklaas een uitzonde
kwam echter al gauw een einde aan,
ring werd gemaakt.

halen.
Mijn moeder Thea Slot die trouwde
met Hendrik Smit, heeft nooit een voet
in de trekschuit willen zetten omdat zij
niet door haar eigen vader getrokken
wilde worden! Alleen als er gezeild kon
worden, wilde ze wel eens meevaren. Ze
was om die reden dankbaar op een ge
geven moment Edam te kunnen verla
ten, het had haar altijd rebels gemaakt
haar vader aan de lijn te zien terwijl de
passgagiers warm en lekker in de roef
zaten!

want de gemeente kwam met eem mo
torboot om de trekschuiten op sleep
touw te nemen en dat maakte de spoe
ling dun.

Vreemdelingenverkeer
Nadat Slot in 1878 met zijn trekschuit
de Volharding - later de Postduif ge
noemd - was begonnen, ontstond na
enige jaren ook het vreemdelingenver
keer. Dat was volgens hem vooral te
danken aan Leendert Spaander,
zeilmakers- en schippersknecht, die in
1881een kleine herberg van Pieter Steur
kocht en daarmee het wereldberoemd
geworden Hotel Spaander stichtte. Veel
belangrijke binnen- en buitenlandse
gasten artiesten heeft dit hotel onder
zijn dak gehuisvest. Grootvader Slot
heeft dan ook velen van hen in zijn trek
schuit vervoerd, tot zelfs een president
van de Verenigde Staten die ons land be
zocht. Waarschijnlijk is dit de populai
re Theodore ('Teddy') Roosevelt ge
weest die president van de VS was van
1901tot 1909.
Met de kunstschilders die in de omge
ving kwamen werken, was Slot goed be
vriend. Hij had voor hun werk meer
dan gewone belangstelling omdat hij in
zijn jeugd enkele jaren de Tekenschool
had bezocht . Hier leerde hij ook in olie
verf te schilderen, maar vanwege de lan
ge werkdagen bleef er geen of weinig
tijd over om zich aan zijn hobby, het
schilderen van landschappen en verge
zichten, te weiden.
In het jaar 1906 werd het spoorlijntje
van Kwadijk via Edam naar Volendam
geopend. Dit betekende geduchte con
currentie, want het passagiersvervoer
ging met de stoomtrein nu eenmaal
sneller dan met de trekschuit. Omdat de
concurrentie van de stoomtram zich
goed deed voelen, was een hechte eens
gezindheid tussen de trekschuiten van
Slot en Nierop geboden. In plaats daar
van ontstond een fatale verdeeldheid
tussen beide firmanten en bestreden ze
elkaar op leven en dood. Broederlijk de
schuiten trekken, was er niet bij en de
lachende derde was de tram. Gelukkig
bleef het voor toeristen nog altijd een
curiositeit de reis van een klein uurtje
per trekschuit te kunnen meemaken.

Jeugdherinneringen

De trekschuit had zijn vaste ligplaats aan de Hondenhemel.
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Xndiq jaar qt leden heelt
dn heer .S/of roor hrt
eer*i tin trekschuit run
K<lam naar Volendam
en - rug geroerd. Dm
zenden zijn tlt' school
kinderen en toeristen
din dn heer Slot het
miste liet maken, na
hij iht zeldzame zestig
ia t ig jubileum
niert.
De schuit ligt thans

Als kleine jongen mocht ik in de zomer
vakantie naar Edam om bij Opoe en
Opa te gaan logeren. Deze reis van
Zaandam naar Edam was al een gewel
dige belevenis. Je zag in Amsterdam en
omgeving overal Volendamse vrouwen

Tegelijk niert de hem
Slot zijn veertigjarig

IN NOORD-HOLLAND
in klederdracht, want velen werkten in
die tijd als hulp in de huishouding,
Maar aan het roer van de trekschuit te
mogen zitten, betekende heel veel voor
mij, en bepaalde indrukken staan me
nog helder voor de geest: de behendigheid van mijn Opa, de kikkers en het
dikke kroos in de vaart, de voorbijtrek
kende weilanden, het gekwaak van dui-

OBLIGATIES DIACONIETUIN
Nog steeds liggen er bij de
Bondsspaarbank een aantal obliga
ties op hun rechtmatige eigenaren te
wachten. Alleen al voor het prachti
ge ontwerp van G. bij 't Vuur, zou u
snel naar de bank moeten gaan om
uw obligatie op te halen. Het
bespaart ons bovendien extra werk!

zenden eenden (puien) als we Volendam
naderden, het ijsje van twee cent bij die
ouderwetse ijscokar met die mooie
blinkende deksels (was dat Lautenschutz?), de wapperende was met de
roopstokken dwars over de weg en de
geur van vis...
In 1935 verhuisden mijn grootouders
naar het proveniershuis. Toen hij daar
woonde heeft mijn Opa nog enige jaren
vrachtjes vervoerd, voornamelijk met
de handkar die hij kon stallen op het erf
van boer Buiten naast de Proeve. Op
zondag 19 juni 1938 was hun buiten
deur versierd en op een schild stond:
'Hulde aan het 40-jarig echtpaar', met
een afbeelding van een trekschuit eron
der! De volgende dag vierde Slot het feit
dat hij 60 jaar trekschuitschipper was
geweest.
In de Proeve genoten mijn grootouders
van een gelukkige levensavond. Cees
Slot overleed in 1943 te Purmerend, zij n
echtgenote Christina Kromhout over
leefde hem ruim vier jaar en kwam in
1947 in Zaandam te overlijden. Rond
1940lagen de trekschuitjes bij het oude
bruggetje nabij de Hondehemel werk
loos op de sloper te wachten. Helaas is
er geen koper voor gevonden.
C.H. Smit

«IwnJtrJ 4M0öi

A Is er lezers zijn die nog meer informa
tie (documentatie, foto's enz.) kunnen
verstrekken over de trekschuit van Cees
Slot, dan zou de auteur dit gaarne ont
vangen:
C.H. Smit
Kamerlingh Onnesweg 7
3731 KG De Bilt
tel. 030-200695
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Een verstandshuwelijk
in de negentiendeeeuw
Enige honderden jaren geleden werd de
keuze van een huwelijkspartner sterk
beïnvloed door ekonomische belangen.
Men probeerde minstens binnen de
eigen stand te trouwen. De druk die fa
milieleden uitoefenden bij het maken
van de keuze moet niet gering geweest
zijn.
De overgang van deze, in onze ogen
misschien wat zakelijke manier van kie
zen naar de moderne partnerkeuze,
waarbij mooie ogen en een zonnig ka
rakter voorop staan, is door de eeuwen
heen niet in alle lagen van de bevolking
even soepel verlopen. Een serie ingeko
men stukken van de diaconie van de
Nederlands Hervormde gemeente te
Edam getuigt daarvan.

weest; op het punt van geldgebrek ech
ter bleek hij minder tolerant. Hij wei
gerde Pieter iedere steun. Deze nu raak
te daarvan zo over zijn toeren dat hij
minder subtiele argumenten ging ge
bruiken. Razend en tierend trok hij ten
huize van zijn schoonvader de bel uit de
muur en poogde hij de voordeur in te
trappen. Het behoeft nauwelijks enig
betoog dat dergelijke argumenten door
Van der Werf als niet doorslaggevend
werden beschouwd en deze bleef dan
ook bij zijn weigering. In de nu volgen
de brief gaf schoonpapa uiting aan zijn
gevoelens:

Een schitterende briefwisseling ont
spon zich weldra tussen de raadsheer
van Van der Werf, meester D. van Aker
laken té Hoorn, en C.H. Zoutmaat
Brugman, secretaris der diaconie en
notaris te Edam. Via van Akerlaken
verdedigde Van der Werf zich tegen de
aanslag op zij n geldkist door te beweren
dat hij niets van de omstandigheden
van zijn schoonzoon af wist en dat hij
bovendien eigenlijk zelf straatarm was.

'Van der lingen!

Gij hebt een maandag aan mijn huis ge
In Hoorn leefde gedurende de eerste weest, half razend eers de schel gebro
helft van de vorige eeuw een man, Van ken en toen tegen de deur met groot ge
der Werf genaamd, die in zeer goeden weld willen openbreken door trappen.
doen was. Zelf vond hij dat het wel mee
Weetgij wel dat huisbraak schoutzaken
viel, maar zijn omgeving achtte hem zijn? (....) Watdoet gij u brave ouders na
stinkend rijk. Deze Van der Werf had hun dood een schande aan. (....) Wat
behalve een paar zonen ook een dochter doet gij m ijn zoon en mij en u vrou ween
en die dochter moest, als het even kon, schande aan, die door verdriet half is
verzekerd worden van 'een toekomst op vermoord en haar leven door tering en
verkwijningzal moeten derven. Watbe
een solide basis'.
In die zelfde periode woonde in Edam lasterd gij haar. Gij zegt: 'Ik weet van
ene Pieter van der Lingen. Het zat Pie- het geld niet af daar zij van alles kwitan
ter niet zo mee. Hij leed zodanig aan tie heeft'. Gij zweert daarop bij God
toevallen dat hij niet tot zwaar werk in valschelijk dat gij nergens van weet
staat was en bovendien werd zijn uiter
(....). Hoe zult gij het oordeel van God
lijk beschreven als niet zeer gunstig. kunnen ontvliden? (....) Hier zijn ook
Toen echter zijn moeder overleed, viel ongelukkige huwelijken, maar geen
Pieter een mooie erfenis ten deel en één is er bij die zijn vrouw zulke laster
daardoor werd hij een aantrekkelijke en schande aandoet. U zuster heeft geproef eteerd dat gij zou nog moeten be
partij voor de familie Van der Werf.
delen gaan, maar als gij zoo voort gaat
Het huwelijk werd gesloten in 1839; dan vrees ik dat gij nog veel erger lot
overhaast, naar verluid, en onder zult moeten ondergaan. Hoewel ik het
vreemde omstandigheden. Wel gaf Pa niet hoop; ik wil liever het oordeel aan
Van der Werf een bruidsschat mee, God overlaten. En verzoek dat gij niet
maar ook liet hij Van der Lingen een zo
meer aan mijn huis komt, want het zal u
genaamde acte van uitkoop tekenen nimmer baten (....)'.
waardoor de laatste alle rechten opgaf
op de erfenis van het echtpaar Van der En in een post scriptum droeg Van der
Werf. Het huwelijk van Pieter was geen Werf ook meteen de oplossing voor het
lang leven beschoren. Binnen twee jaar probleem aan:
liep de relatie stuk. De echtelieden gin
gen uit elkaar, het geld was op en de in
'P.S. Gij hebt verkeerde raadslieden ge
boedel verdween op duistere manier. De had om u van tijd tot tijd diep ongeluk
Van der Werfs zouden zich van het meu
kig te maken. Hoe meer geweld dat gij
bilair meester hebben gemaakt.
gebruikt hoe ongelukkiger. Hoewel dat
ik niet geloof dat u famielje u ten
Pieter Van der Lingen raakte aan lager slechsten geraden heeft. Ik wil veel liver
wal en wendde zich in wanhoop tot zijn gelooven dat ze gezegd hebben: Gij
gefortuneerde schoonvader in Hoorn moet werken!'
om bijstand. Waar het zware toevallen
en een ongunstig uiterlijk betrof, was Pieter Van der Lingen richtte zich toen
Van der Werf zeker niet kleinzielig ge in arren moede tot de diaconie van de
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Nederlands Hervormde gemeente te
Edam. De diaconie ontfermde zich
over Pieter, maar diende de rekening in
bij Van der Werf.

op eene vreemdsoortige en zeer spoe
dige wijze voltrokken. Men wist dat hij
iemand was die aan toevallen laborizeerde en daardoor, alsmede door een
niet zeer gunstig uiterlijk was het
vreemd, dat defamillie van VDW.hem
tot lid hunner famielle wenschte. VDL.
bezat van zijnen moeder een niet onaar
dig sommetje. Gevoegd bij de uitzet zij
ner vrouw meende men dat er genoeg
zaam was om hem in een stand te
plaatsen. Spoedig ontwaarde men dat
men voor elkander niet geschikt was.
Huiselijke oneenigheden en eindelijke
verkoop vande affaire waren het gevolg
er van. Den echtelingen gingen van el
kander, altijd steunend op de belofte
van den Ouden Heer om hun weldra
weder in een stand te plaatsen. Dit laat
ste is echter bij wensen gebleeven. (....)'.
Wel stribbelde Van der Werf nog enige

tijd tegen en trok hij een complete beer
put open over het huwelijk van zijn
dochter met de ijlhoofdige Van der Lin
gen, maar in oktober 1841 gaf hij toe.
Hij trof een schikking en betaalde: der
tig gulden per jaar. Dat was heel ver
standig. Uit de notulen van de vergade
ringen der diaconie blijkt namelijk dat
men hem voor de rechter had willen sle
pen.
In die tijd was het zo dat men verplicht
was schoonkinderen te onderhouden
als zij daar bewijsbaar behoefte aan
hadden. Een rechtzaak zou Van der
Werf vrijwel zeker verloren hebjben en
in dat geval had hij schoonzoon Pieter
niet alleen volledig moeten onderhou
den; hij had hem zelfs in huis moeten
nemen. Voor Van der Werf lag het tref
fen van een schikking dus meer voor de
hand.
Dat heeft Piet echter niet kunnen red

den van een nog verder afglijden. Zijn
geestelijke toestand verslechterde zo
dat hij, in 1842, moest worden opgeno
men in het Sint Cecilia Gasthuis te Lei
den. Deze inrichting rekende een hoge
re verpleegprijs dan de diaconie te
Edam gedaan had en Van der Werf werd
verplicht tot het doen van een nog rui
mer storting in de diaconiekas: vijftig
gulden per jaar. De diaconie betaalde
daar het Gasthuis weer van. Jamme
rend over jobstijdingen die van zijn huis
niet wilden wijken betaalde de getergde
schoonpapa.
Pieter Van der Lingen heeft dit alles niet
lang overleefd. Hij overleed in 1846, op
veertig jarige leeftijd, vier jaar na zijn
opname in Leiden. Een verstandshuwe
lijk was beëindigd.
P. Smis

Over bikkesementof het dagelijksbrood
Vervolg eerste deel in het vorige perio
diek

Notaris Zoutmaat Brugman. Een foto
uit 1881van P. Siewers, "Photograaf te
Edam".
Vanuit Edam werden deze beweringen
door Zoutmaat Brugman wegge
hoond. In september 1841 schreef de
laatste zijn confrater een brief van wel
ke ik u enige passages niet mag onthou
den:
'(....) Intusschen moet ik late vooraf
gaan, dat het mij vreemd is, dat Vander
WerffUwEd. de nodige inligtengen niet
wilde of scheen te kunnen geven daar de
toestand van zijnen schoonzoon hem
even goed, ja wellicht beter dan mij, be
kend is. Temeer daar er omtrend zijn
onderhoud met de famielle van den pa
tiënt en genoemde Vander Werff nogal
veel is gecorrespondeerd. Het huwelijk
van VDL. met de dochter van VDW.is

Nog even iets over de huizen in Edam.
Men ziet hier nog prachtige oude hui
zen uit vroegere tijden, maar er waren
ook veel eenvoudige woningen, met één
kamer en een keuken. Boven was een
slaapkamertje voor de ouders. De kin
deren sliepen vaak op zolder, in één ver
trek. Er waren ook nog huizen met in de
kamer een bedstede. Een bedstede was
als het ware een piepklein slaapkamer
tje. Onder de bedstede, waar meestal de
vader en moeder in sliepen, was nog een
onderkooi voor kinderen en in de
bedstede tegen de wand een kribbe voor
het jongste kind.
W.C. of badgelegenheden waren er bij
de meeste mensen niet in huis. Baden
werd bij de kachel in een tobbe gedaan.
Een klein vierkant huisje buiten, de zo
genaamde plee was er voor om zijn be
hoefte te doen. Veel van deze 'huisjes'
stonden boven het water. Op de Heren
gracht stond een hele rits. Televisie en
radio's waren er niet, wel grammo
foons.
Het vermaak in Edam werd gezocht bij
muziekgezelschappen als Zang Edam,
Christelijke Harmonie, Koninklijk
Edams Fanfarecorps, bij de 'Damclub
Ons Genoegen', de schaakclub 'de Pi
on' en enkele Sociëteiten en Kaartclubs
of bij de Gymnastiekvereniging F.L.
Jahn, die ongeveer 200 leden had. Practisch de hele Edamse jeugd was lid.
Hoogtepunten van het jaar waren de
uitvoeringen in het Heerenlogement en

Eens was er zelfs een fanfarecorps voor geheelonthouders met de veelzeggende
naam "SS". Dat stond voor Sluit Schiedam.
de uitvoeringen van het Fanfarecorps
op het Damplein met koninginnedag,
waar soms honderden mensen naar
kwamen luisteren.
Voor de orde in Edam zorgden de ge
meentelijke veldwachters Klippel en
Manus Rexwinkel; later de politie Boone, Harks, Sens en Scheers. 's Zondags
liepen ze met de sierhelm op en de sabel
opzij. Zondagsavonds ging half Edam
naar het stoomtrammetje kijken wan
neer deze om half negen naar Amster
dam vertrok. Daarna ging men door
Edam wandelen of een vestingetje pik

ken. Heel wat huwelijken zij hierdoor
tot stand gekomen. Een spoorlijntje
Kwadijk - Edam en Volendam gaf aan
sluiting op het grote spoorwegnet in
Nederland.
Natuurlijk werden er ook wel eens kwa
jongensstreken uitgehaald, maar hui
zen volsmeren en ruiten ingooien kwam
niet voor. Ik was met een paar buurjon
gens op de Speeltoren geklommen en
dat zag burgemeester Calkoen vanuit
zijn kamer op het stadhuis. Hij stuurde
geen politieagent, maar ging zelf naar
de toren en wachtte ons daar op. Nou
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Begin van de bouw van het Strandbad
in 1934.
nog voel ik de klappen op mijn achter
werk die hij ons gaf met zijn wan
delstok met zilveren knop plus de bood
schap om nooit meer op de toren te
klimmen.

V <•;

De vroegere politiemacht van Edam-Volendam.
Vanlinks naar rechts: Sens, Hoekstra, Boone, Kuene en Harks.

Er waren hier nog twee trekschuiten die
voeren tussen Edam en Volendam en
vice versa, voor het vervoer van vracht
en zomers voor vreemdelingen, 's Zo
mers gingen wij veel in de zee zwem
men. Er was een badhuis met 8 hokjes.
Dames mochten enkel 's morgens van
8-12 uur en daarna alleen de heren. Bij
zee was een schietbaan, waar vaak door
schutters van de schietvereniging werd
geoefend. Ook veel door soldaten van
het fort die hier in 1914-1918gelegerd
waren.
In Edam werd veel touw vervaardigd.
Een klein touwbaantje van de Jong
stond naast de Kettingbrug, het touw
baantje van Kuiper op het Oorgat en op
de Baandervesting was een hele grote
touwbaan tot aan de Baanstraat. Hier
werden nog scheepstrossen gemaakt tot
wel 10 centimeter dik. Later werd de
baan uitgebreid tot een fabriek. Hier
werkten tot 1934 ongeveer 300 mensen.
Het was een ramp voor Edam toen deze
fabriek afbrandde en er veel mensen
werkeloos werden. Er stonden toen plus
minus 60 huizen leeg, omdat de mensen
elders werk zochten.
Electrische wasmachines en koelkasten
waren erin mijn jeugd niet. De wasma
chines die er waren bestonden uit een
houten vat met een houten vlinder er in.
Ze werden meestal met de hand aange
dreven of met een electromotor als luxe
uitvoering. Wassen werd ook veel 'op de
hand' gedaan op wasborden. Dit waren
houten geraamtes bekleed met gerib
beld zink. 's Maandags was meestal
wasdag en dan kon men de was later tus
sen de bomen aan lijnen zien hangen te
drogen of op plaatsen waar gras was,
lag het op de bleek.
Een wereld zonder auto's is nu niet meer
voor te stellen, maar die tijd heb ik nog
mee gemaakt. De eerste auto zag ik in
Edam toen ik 5 jaar was. Wij stonden er
met open mond naar te kijken: een kar
die zonder paarden voortbewoog! Ik
liep in 1920 op de Normaalschool, ge
vestigd in het voormalige gymnastiek
lokaal, en als wij dan een auto van Regter voorbij hoorden komen vloog de
hele klas tegen de ramen op om te
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Voordie tijd (1926)iets zeer bijzonders:
een reis per Ford naar Duitsland. Van
links naar rechts G. bij 't Vuur, Co
Steenman, Arie Kuter, Koos Rijnierse,
Nico Brouwer en Piet Slegt.
kijken. In 1916zagik de eerste vliegma
chines, wat toen ook een grote zeld
zaamheid was. Dit waren een Duitse en
een Engelse machine die elkander in de
oorlog van 1914-1918achterna zaten.
Er konden in de toenmalige machines
één of twee personen zitten en ze had
den een snelheid van slechts 100 a 125
kilometer per uur.
Wat je vroeger niet zag waren patatzaken. Eten op straat was er vroeger niet
bij . Het enige voor ons waren de win
keltjes met' 'cent van blad'. Een groot
presenteerblad waar snoep op lag zoals
cocosmakronen, toffees, slingerdrop
enzovoort, alles voor 1 cent. Bij Abbes
in een kleine lunchroom aan het eind
van de Lingerzijde kon je ijsjes kopen
van 1-2-5en 10 cent. Vrouw Edel op de
Beestemarkt en Antje Veldhuis (Antekiteka) op de Voorhaven waren specia
listen in presenteerbladsnoep.
Net als tegenwoordig was er vroeger
ook Kermis, maar alles veel eenvoudi
ger dan de moderne attracties. Op de
kaasmarkt stonden de stoomcaroussel
van Eef Schildmeier, schommelschuit
jes van Vallendgoed, de draaimolen van
Dirks, koekhaktentjes van Klaas de
Mop, de Friesche Kap van Coppejans
enzovoort. De meeste van deze kermis
reizigers waren in Edam woonachtig.
Met Kermis was er ook hardrijderij in
de Purmer en ringsteken op de Haligt in
sjezen en tilbury's. Dit alles op de beste
dag van kermis, de donderdag. De ker
mis duurde van maandag tot zondag, 's
Maandags werd de kermis door klokge
lui vanaf het stadhuis ingeluid.

Een klas van de Normaalschool. Gefotografeerd op de Westervesting in 1912.

Watersport, zoals nu was er niet. Enkele
jongens hadden een eigengemaakte ka
no of er werd een roeibootje bij Groot
van de helling gehaald, die ook koeboten verhuurde. Zelf leende ik wel eens
een roeibootje en trok met vrienden de
Zeevang in waar het altij d erg mooi was.
Je kon over het Die naar de drie meren
roeien. Toen waren er nog geen dam
men, een gevolg van de ruilverkaveling,
in de sloten gemaakt voor het verkeer.

De beroemde cakewalk van Schildmeijer die hier voorheen altijd op de
kermis stond.
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Roeien op de Die wat prachtig kon voor
de ruilverkaveling.
Het zogenaamde Bokkeof smalle brug
getje over de Noordervesting gaf toe
gang tot het delenpad. Het eerste stuk
land rechts over het bruggetje noemden
wij het vliegerlandje. Nu ligt hier het
tuincentrum 'het Lokkemientje'. Over
schaatsenrijden konden de Edammers
ook meepraten in die tijd. De gebroe
ders Jan en Eeko Banning trokken in
het begin van deze eeuw al naar Davos
voor de wereldkampioenschappen
schaatsen. En niet te vergeten Koen de
Koning die al in 1906 wereldkampioen
werd. En Cor Jongert, eens medewin
naar van de elfstedentocht. Het Die en
de Baandervesting waren prachtige ijs
banen. Bij goed winterweer werden er
ook wedstrijden gehouden voor we
duwvrouwen en behoeftigen.
Iets om niet te vergeten waren de bijeen
komsten op de 'Beurs', de vroegere
Spanjaardbrug. Nu Spuibrug geheten.
Dan komen namen als Richard Waijop,
Jaap van der Goot, Ielke Lagrand en
zovele anderen bij mij op. Daar werd
gepraat, gelachen en gein uitgehaald.
Richard kon prachtig mondorgel spe
len en Ielke zong erbij. Jaap van der
Goot kon vuurspugen. Mooie tijden
om nooit te vergeten.
In de stalhouderij van café Groot aan
het Westerbuiten was vroeger een
groenteveiling. Dit was indertijd moge
lijk omdat hier veel tuinderijen waren.
Om maar enkele te noemen; Jan de
Wolf op de Keetzijde, Gebroeders Rijs
wijk op de Achterhaven, Klaas Bommer, Jan Visser, Willem Groot, Jan Ho
venier, Gerrit Huisink, allemaal op de
Noordachterom (Achterhaven). Kater
op het Doelland en op het Oorgat, waar
ook Jan van Essen een tuin had. Ab,
Jan en Vader de Vries, Bekebrede,
Buhrs in het Jonkerlaantje, Aris Plas
achter de molenwerf, Gerrit Kuiper en
Gerrit Ent op het Lokkemientje. Be
kende visventers waren hier Kil (Pont
je), Jan Tuyp (Vijgie), dubbele Klaas,
Buitenhuis, Oosterbaan en Lij nes.
Door sommigen werd hun waar luid
keels geprezen. Een bekende roep van
een Volendammervisventer was: Grote
Garnalen!!!, Koeien, Paarden, Var
kens, Schapen, Zebra's en Olifanten,
Grote Garnalen!!! Koeien!!! Zoiets
hoor je niet meer, jammer.

De bekende foto van de gymnastiekvereniging F.L. Jahn bij haar veertigjarig bestaan. Al de namen zijn mij nog bekend,
maar teveel om hierop te noemen. Een fantastisch feest met als hoogtepunt de eere avond in de "Kees vanEdam". Een nieuw
gebouw voor de toenmalige Touwfabrieken.

Het voormalige Stadhuis staat eindelijk in de steigers. Het ondergaat een hoogst noodzakelijke, grondige opknapbeurt.

Winter '28/ '29. Hardrijderij op de
Baandervesting. Hier drie deelnemers,
van links naar rechts G. bij 't Vuur,
Nico Brouwer en Piet Slegt.
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Ook de verschillende hotels, en café's
die er toen waren kunnen we niet verge
ten: Jan Veen, café de Speeltoren, Manus Wener, café Billard, de Rustende
Jager van Sanders, Hof van Holland
van Zijlstra, café van Maarten Rijs
wijk, café Suisse van Korver later Nicolai, de Oranjeboom van Groot later Jb.
Zwerver, café oost Indië van Jan Oost
Indië later van Oostveen en nog later
KL Munnik, dan had je 'de Zon' (Hei
letje) van Prijs, 'Speeltuin' van P. Kout
op 't Oorgat, 'Buitenlust' van Hulst,
twee knijpen; op de Nieuwe Haven van
Wark en in de Spuistraat van Stevens en
de Volksbond van Willem van Dij k dan
de hotels; 'Damhotel' van S. Braat, la
ter A. de Boer en het 'Heerenlogement',
respectievelijk van Simons en A. de
Boer.
De Edamse kerken zijn op een uitzon
dering na, de Evangelisatie aan de
Nieuwe Haven, nog in gebruik: De Gro
te Kerk, R.K. Kerk, Lutherse Kerk, Ge
reformeerde Kerk en Doopsgezinde
Vermaning. De orgeltrappen in de kerk
werden vaak de Geestelijke Windtrappen genoemd. Jan Tel, de organist in de
R.K. Kerk kon vaak erg ondeugend
zijn, want als P. Buikman orgeltrapte
om voor de nodige geestelijke wind te
zorgen, gooide hij alle registers open,
zodat Piet het niet betrappen kon en
werd er van deze heilige plek menig
vloekje naar Jans hoofd geslingerd
Gerrit bij 't Vuur.
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Redactieadres:
Voorhaven 106, Edam
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Het periodiek kwam tot stand met me
dewerking van drukkerij Zwarthoed bv,
Volendam en werd gedrukt bij Keizer &
van Straten bv, Edam.

