OUD EDAM
Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam. Verschijnt 3 maal per jaar. Jaargang 16, nr. 2, augustus 1992
Graaf Willemstraat 8, 1135 WP Edam. Prijs losse nummers f2-

NieuweHaven24, een capitaalmodern huis
"Men zal te Edam, in 't Heeren Loge
ment, op morgen den 15Augustus 's na
middags ten 2 uuren, in publieke veilinge verkopen;
No.1, een capitaal modern Pluis, voor
weinig Jaaren nieuw gebouwd, staande
aandeO.Z. vangem. Stad op de Nieuwe
Haven, en uitkomende op de Voorha
ven, met verscheide beschilderde, be
hangen en onbehangen Vertrekken,
waarondereen ruime agtkante fraai be
schilderde Coupel, zijn Gezigt hebben
de op een langwerpig vierkante Plaats,
die vercierd is met 4 Marmere Beelden
op blaauwe steene Pedestallen, staande
in 't midden een springend Fontein, met
een ornament van 4 vergulde Paarden
in een ovaale hoekige blaauwe steene
Kom, die van binnen met lood bekleed
is en aan 't einde 2 Voilleres, Traliewerk
en glaase Deuren, en is 't Huis verder
voorsien met zodanige Commoditeiten
en Cieraden, als door de gegadingdens
zal kunnen bezigtigd worden, des
Dingsdags en Vrijdags, van 10 tot 12 en
van 2 tot 4 uuren;
No.2, een Huis, staande op de Voorha
ven naast en bewesten 't Huis No.1;
No.3, een Stal voor 4 Paarden met een
Wagenhuis, nieuw gebouwd, staande
op de Nieuwe Haven, naast en be
westen 't Huis No.1;
No.4, twee pakhuizen in een koop,
staande op Marken,
No.5, een fraaije groote Tuin met een
agtkante Coupel, Berceaux, aparte
Moes-Tuin enz., staande en gelegen op
de Heeregracht;
No.6, negentien deimt Weiland, gelegen
in de Zuid-Polder, zijnde alles nagela
ten door den Heer Rudolf Oosten
broek. 1)

Het huis bouwhistorisch

Voorgevel van Nieuwe Haven 24; de
beide lagere zij huizen zijn na 1800 aan
gebouwd.

Op 14 augustus 1766 verscheen bo
venstaande advertentie in de Amsterdamsche Donderdagsche Courant. We
zouden ons het aangeprezen pand mak
kelij ker kunnen voorstellen als een villa
met een fraai aangelegde renaissance-

tuin in een Italiaanse stad, dan als een
koopmanshuis aan een tweederangs
gracht in het eenvoudige 18de-eeuwse
Edam. Afgezien van het prestigieuze
huis, moet vooral de tuin een ongekend
rijke en imposante indruk hebben ge1

maakt. En al dat fraais kon door iedere gegoede regentenstand de mogelijk
geïnteresseerde bekeken en eventueel heid brede bouwpercelen te verwerven
en hierop deftige herenhuizen te laten
gekocht worden. Onze nieuwsgierig
heid is gewekt: wie woonde in de 18de bouwen. Bekende architecten waren Jaeeuw op Nieuwe Haven 24? Het moet cob van Campen en de gebroeders Phi
iemand met een eigenzinnig en noncon- lips en Justus Vingboons. Zij lieten zich
formistisch karakter zijn geweest om te inspireren door de architectuur uit de
oudheid, die in allerlei zogenaamde or
midden van de kleine en armoedige hui
zen van de minst bedeelden van Edam deboeken tot voorbeelden voor de toen
een duur patriciërspand te laten bou
malige architect was uitgewerkt.
In Edam is slechts een klein aantal pan
wen.
Laten we eerst eens naar de architectuur den in deze klassicistische stijl te vin
van het huis kij ken: het pand is een fraai den. We zien hier dat de rijken in de
voorbeeld van wat we het Hollands loop van de 18de eeuw vooral naast el
klassicisme noemen, de bouwstijl die kaar gelegen kleinere huizen buiten het
sinds 1640 vooral in Amsterdam tot centrum probeerden aan te kopen. Bo
ontwikkeling kwam. De aanleg van de vendien waren daar ook nog heel wat le
grachtengordel in deze stad bood de ge erven of tuinen die bebouwd konden
De gang met de prachtige stucplafonds.

BIJ DIT NUMMER
Het tweede nummer van het perio
diek van dit jaar wordt voor een
groot deel gevuld met een artikel
over het pand Nieuwe Haven 24.
Corrie Boschma vertelt boeiend
over de bouwhistorie, de beschil
derde behangsels en de bewoners
door de eeuwen heen.
Cor Schaatsbergen heeft als lid van
Oud Edam zitting in de monumen
tencommissie. Hierdoor kan de ver
eniging invloed uitoefenen op ver
anderingen die in de stad en aan de
monumenten plaatsvinden. Een
verslag over de ingediende bouw
plannen die de commissie het afge
lopen jaar zijn voorgelegd.

worden. Dit gaf kooplieden de gelegen
heid om in navolging van hun Amster
damse collega's brede huizen te bouwen
en, als er de ruimte voor was, ook nog
een koetshuis voor de paarden en rijtui
gen. Er zijn in die tijd aan de Voorha
ven, de Lingerzijde, de Baanstraat en
aan de Nieuwe Haven dan ook verschil
lende huizen met aangrenzende koets
huizen gebouwd. Van al deze locaties
was de Nieuwe Haven door de bedrij
vigheid, het rumoer en wellicht ook de
stank van teer van de werven en de hou
topslagplaatsen aan het Marken, ver
moedelijk de minst aantrekkelijke
woonomgeving.
De voorgevel van Nieuwe Haven 24, die
overigens uit omstreeks 1800 dateert,

is afgedekt met een rechte kroonlijst.
De ingangspartij met de voordeur en
het mooie gesneden bovenlicht is uitge
voerd in late Lodewijk XVIstijl. De zij
gevels van de twee later aangebouwde
lagere zijhuizen zijn voorzien van een
houten beschieting. De plattegrond
weerspiegelt expliciet de klassicistische
idealen uit die tijd: een gang die een
doorkij k biedt van de voor naar de ach
terkant van het huis en de vertrekken
symmetrisch aan weerszijden hiervan.
Deze gang heeft beneden mooi stuc
werk in Lodewijk XlVstijl. Het huis
heeft ook buiten Edam een zekere ver
maardheid gekregen door de beschil
derde behangsels waarmee de wanden
van de linker kamer op de verdieping
rondom behangen zijn.
Nieuwe Haven 24 roept vooral op tot
vergelij king met het stadhuis van Edam
dat in 1737 door Jacob Jongh werd ge
bouwd. Dat geldt niet alleen voor het
exterieur, maar betreft ook de indeling
en de detaillering van het interieur en de
kapconstructie. Behalve het stadhuis en
het Lancester is er geen enkel pand in
Edam met zekerheid aan Jacob Jongh
toe te schrijven. Het huis is echter even
als het stadhuis, omstreeks 1740 ge
bouwd. Uit een acte is gebleken dat Ja
cob Jongh optrad als zaakwaarnemer

voor Rudolf Oostenbroek, de bouw
heer van Nieuwe Haven 24. Beide heren
kenden elkaar dus goed en het is zeker
niet uitgesloten dat Jongh de architect
en/of de aannemer van het pand was.
Het nieuw opgetrokken huis zag er in
zijn oorspronkelijke vorm enigszins an
ders uit: niet alleen ontbraken de twee
zijhuizen, maar het huis was merk
waardig genoeg voorzien van een lesse
naarsdak dat schuin afliep naar de ach
tergevel. Dit werd duidelijk uit de oude,
afgezaagde kapliggers waarvan de uit
einden in de borstwering op de zolder
waren blijven zitten. Bovendien was dit
zichtbaar in het houten schot aan de
binnenzijde van de rechter zijgevel. Dit
schot bleek schuin afgezaagd te zijn en
de delen waren naderhand naar boven
toe verlengd.
De balklaag van de verdieping is opge
legd in de huidige voor en achtergevel
van steens metselwerk. Op de verdie
ping werden echter bij de voorgevel
oude muurstijlen aangetroffen, zodat
we ervan kunnen uitgaan dat de vroege
re bovengevel uit halfsteens metselwerk
bestond. Het is zelfs wel mogelijk dat
deze van hout was. Het lessenaarsdak
had nadelige consequenties voor de
ruimte op de verdieping. Door dit aflo
pende dak waren er alleen aan de voor

kant twee bruikbare kamers. Dit bete
kent dat de beschilderde behangsels in
die eerste fase nog niet aanwezig waren.
Tijdens of kort na de vervanging van
het lessenaarsdak door de huidige kap
constructie, moeten de beschilderde be
hangsels aangebracht zijn. Dit had al in
1766, zo blijkt uit de advertentie in de
Amsterdamse courant, zijn beslag ge
vonden. Deze nieuwe, opgehoogde kap
komt sterk overeen met de dakopbouw
van het raadhuis.
De behangsels beelden de geschiedenis
uit van David en Abichaïl. Dr Hendriekje Bosma, kunsthistorica uit Am
sterdam, is van mening dat de schilde
ringen uit het eind van de 17de eeuw
dateren. Bovendien heeft zij geconsta
teerd dat ze versneden zijn om ze pas
send in de kamer te krijgen. We moeten
hieruit concluderen dat de behangsels
van elders zijn overgeplaatst. De af
drukken van dicht bij elkaar liggende
balken in het linnen ter plaatse van de
linker zijgevel, verwijzen hier eveneens
naar. Het vermoeden dat de behangsels
geschilderd zouden zijn door W. Rave,
de kunstenaar van de wanden uit het
stadhuis, berust dus op een mis
verstand.
Wat misschien nog meer tot de verbeel
ding spreekt dan de beschilderde

De Davidskamer met de beschilderde behangsels op de verdieping. De kunstenaar is niet bij naam bekend.

Edam had vroeger een heuse
stadsmuur. Zijn deze bolwerken
ooit gebruikt? Paul C. Smis, één van
de medewerkers van het Streekar
chief Waterland geeft antwoord op
deze vraag in een artikel met de in
trigerende naam ' 'Brandkast ' '.
De vereniging maakt zich zorgen
over het Lancester. Luuk Hovenkamp zet het standpunt van Oud
Edam uiteen en Corrie Boschma
belicht de bouwgeschiedenis.
Een aanvulling op het verhaal over
de klokken van Edam uit het decem
bernummer van het afgelopen jaar.
Janny Boelens-Boss sprak met het
bestuur van de R.K.kerk.
Verderin dit nummer wat actuele in
formatie, waaronder een verslag
van dejaarvergadering en een boek
bespreking.
De redactie
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kamer, is de achtkantige koepel ter
hoogte van twee verdiepingen, die aan
de achterzijde tegen het huis aange
bouwd was. Uit de kadastrale minuutkaart van omstreeks 1830blijkt dat tus
sen het huis en deze koepel een
langwerpig tussenstuk was, waarin ver
moedelijk het trappehuis dat toegang
gaf tot de verdieping van het hoofdhuis.
In het huis zelf was namelijk oorspron
kelijk geen trap aanwezig. Op oude fo
to's is aan het metselwerk van de achter
gevel te zien dat ter plaatse van het raam
op de verdieping in het midden van de
gevel, inderdaad een deur kan hebben
gezeten.
In het begin van de 19de eeuw is de voor
gevel vernieuwd en zij n tegelij kertij d de
zijvleugels gebouwd. We weten dus niet
hoe de oorspronkelijke voorgevel eruit
zag. Toch is het niet onaannemelijk dat
men bij de vernieuwing de oude in
deling en detaillering heeft aangehou
den. De ramen van de aanbouwen in
Empirestijl zijn heel anders uitgevoerd
dan die van het hoofdhuis. Ook de
hardstenen onderdorpels van het huis
hebben nog een 18de eeuwse profile
ring, zodat het niet onmogelijk is dat
deze herplaatst zijn.
De koepel is in 1878 gesloopt wat tot
consequentie had dat er toen een nieu
we trapopgang in het huis gemaakt
moest worden. Deze kwam boven uit in
de zogenaamde Davidskamer met de
beschilderde behangsels, waardoor de

Tegende achtergevel stond eertijds een achtzijdige koepel ter hoogte van twee ver
diepingen. De tuin was een lusthof met beeldengroepen, fonteinen etc.
Daarvan is nu niets meer over.
achterwand van deze kamer gedeelte
lij k naar voren geplaatst moest worden.
Het pand is in 1949voor de eerste maal
gerestaureerd door de Amsterdamse ar
chitect A.A. Kok. Hij interesseerde zich
ook voor de tuin waar een lelijke
bakstenen muur omheen stond. De in
historiserende stijl ontworpen huidige
tuinafsluiting is door Kok getekend.

Houtkopers
Keetman

en reders Font-

In de 17de eeuw stonden aan de Voor
haven, waar nu de tuin van Nieuwe Ha
ven 24 is, vier huizen. Aan de kant van
de Nieuwe Haven bevonden zich twee
huisjes en een onbebouwd erf ten
oosten hiervan. Uit de verpondings
bedragen, twee tot drie gulden, blijkt
dat het hier om hele kleine woningen

Opmeting uit 1946 van Nieuwe Haven 24 door de Amsterdamse architect A.A. Kok.
.CDAM. MUI»NieuweWAVEN
24

OPMETING-

wgiwfn

a,

w

>s

m.

*r

- .L

1]
S
*4
i_a_

jmwA

[4

J

T
ri

...
—/

1. X
goiHit
M

(. •

—«=t,
HU

4

Vr«m

4-.- J

.»

«4

»k,
ve^

mTi

r

• A i

ging waar vermoedelijk de arbeiders
woonden die op de scheepswerven hun
brood verdienden. Ten westen van het
perceel is de Peereboomsteeg, een naam
die afkomstig is van de herberg "de
Peereboom" die omstreeks 1580 ge
houden werd in het huis ten westen van
de steeg aan de Voorhaven zijde. In 1633
komen we deze benaming nog eens te
gen voor het huis van Cornelis Poort,
"genaemt de Peereboom." Dit was ove
rigens niet de enige naam van de steeg:
in die tijd werd de doorgang tussen bei
de havens ook wel de Heijn Claes de
Hootssteeg genoemd.
Op 23 april 1658 kocht Frans Dirckszoon Pont het huisje van Sijmon Hardeloop
op de hoek van de
Peereboomsteeg-Nieuwe Haven voor
een niet nader aangegeven bedrag, ter
wijl hij op 20 mei van hetzelfde jaar aan
de Voorhaven het derde huis van de
hoek aankocht:
....verschenen voor schout en schepenen
van Edam Frans Dircksz Pont en Geert
Cornelisdr, weduwe van Jacob Jacobsz
Vrouws uijt coope van een dwarshuijs
met sijn toebehorende achterhuijs
streckende van de Voorhaven tot de
Nieuwe Haven, staendeen leggende int
oostende... Hij betaalde 1260 gulden,
13 stuivers en 4 penningen voor het
huis.
Met de aankoop van deze twee panden
binnen een tijdsbestek van een maand,
werd de basis gelegd voor een aantal
transacties die er toe leidden dat de fa
milie Pont en verwante familieleden
zich in 1740 eigenaren konden noemen
van alle huizen en grond ter plaatse van
Nieuwe Haven 24, zowel aan de Voor
haven als aan de kant van de Nieuwe
Haven.
Frans Pont (ca. 1620-1669) was een
zoon van Dirck Fransz Pont (ca.
1590-1637) en Lijsbeth Reynertsdr
Loen (7-1667). Hij was getrouwd met
Trijntje Keetman (1634-1688),die even
als Frans Pont uit een oud Edams
geslacht stamde, dat naar de naam te
oordelen fortuin had gemaakt in de
zoutziederij en -handel.
Frans wordt "eikenhoutkoper" ge
noemd en was de compagnon van zijn
oom Symen Fransz Pont. Zij reedden
schepen uit naar de Oostzeelanden
waar zij hout inkochten. Daarnaast be
kleedde Frans Pont enkele bestuurs
functies, zoals schepen in 1666 en 1668
en ook was hij regent van het Prove
niershuis in 1662. Deze liefdadigheids
functies waren als vanzelfsprekend
weggelegd voor leden van vermogende
Edamse families.
Frans Pont en Trijntje Keetman kregen

vier kinderen.
Dochter Guertje hun huwelijk. Het huis met de inboedel
(1654-1726)trouwde in 1676 met de uit wilden de testateurs zo goed mogelijk
Middelburg afkomstige Anthoni Spel- intact houden. Bij overlijden moesten
dernieuw (1651-1705).
de volgende meubilaire goederen in het
Speldernieuw vestigde zich in Edam en huis blijven:
"...de ledecanten met haer behangsels
associeerde zich met de zakelij ke activi
teiten van zijn schoonmoeder. Hij was soo wel inde achter als voorcamer, ta
een man van veel aanzien, wat hem in fels en tafelkleden, de gordijnen voor
1686 de benoeming tot bewindhebber de glasen, de pars inde achtercamer,
met de kloek, de recken met de spiegel,
van de Westindische Compagnie ople
mitsgaders de stoelen soo inde voor als
verde. Maar het is opvallend dat hij bui
ten de bestuurlijke functies van de stad achtercamer met derselven kussens, en
werd gehouden. Mogelijk had dit te deschoorsteenkleden in beijdede voormaken met het feit dat hij van geboorte schr. camers...."
geen Edammer was. Hij mocht alleen Het echtpaar Speldernieuw werd in de
Grote Kerk begraven, waar in het koor
als kerkmeester optreden.
hun grafzerk nog te vinden is met het
volgende opschrift:
Na de dood van Frans Pont zette Trijn
"hier leyt begraven Anton Spelder
tje Keetman op energieke wijze de za
ken voort. De bronnen waaruit we onze nieuw vijftig jaaren en elf maanden gegegevens putten, onthullen maar wei booren binnen Middelburg in Zeeland
nig over de karakters en het persoonlij k was sijn leven bewinthebber van de We
ledele Geoctroieerde Westindiesche
optreden van deze historische Edam
mers. Toch hebben we de indruk dat Compagnie kerekmeester en houtko
vrouwen en weduwen zich vroeger soms per alhier overleden den achsten no
actief met het zakenleven bezighielden. vember 1705 en sijne huijsvrouw Gu
Trijntje Keetman was één van deze in
ertje Pond een en zeventig jare en 5
spirerende vrouwen. Op 9 november maande overleden den 14 februari
1674 werd zij eigenaresse van maar 1726"
liefst tweeënhalve, naast elkaar gele
gen, (timmer)werven op het Marken. De kinderen trouwden, zoals gebruike
Enkele maanden later verwierf Dirck lijk was, binnen de andere belangrijke
Fransz Pont namens zijn moeder de families van Edam. Grietje huwde Ja
eigendom van de belendende werf. Het cob Teengs, Elizabeth was getrouwd
ging de familie Pont-Keetman in die tij d met haar achterneef Frans Pont, terwijl
Trijntje of Catharina op 2 april 1716in
zeer voor de wind. Trijntje Keetman be
woonde met dochter Guertje en het huwelijk trad met Rudolf Oosten
schoonzoon Anthoni de twee naast el broek (1688-1766).
kaar gelegen huizen aan de zuidzijde
van de Voorhaven. De huisjes aan de
Rudolf Oostenbroek als bouw
Nieuwe Haven werden verhuurd.
Trij ntje overleed op 54-jarige leeftij d en heer
werd op 22 mei 1688 na "een uyr beluyt"te zijn in de Grote Kerk begraven. Voor de geschiedenis van Nieuwe Ha
Guertje Pont en Anthoni Speldernieuw ven 24 is vooral Rudolf Oostenbroek
kregen vermoedelij k vier kinderen: drie van belang, omdat hij de oude huizen
van de familie Pont-Keetman liet slo
dochters en een vroeg overleden zoon.
pen en vervolgens het grote koopmans
Op 24 september 1705lieten de echtelie
den hun testament opmaken. Het stuk huis bouwde.
De familie Oostenbroek was afkomstig
omschrijft uitvoerig de omstandighe
den die de directe aanleiding vormden: uit Steenwijk en zijn eerste huwelijk
Anthoni was nog zeer gezond, maar sloot Rudolf in 1712 met een Amster
Guertje lag ziek in bed en men was niet damse koopmansdochter. Zij overleed
gerust op een voorspoedige genezing. al enkele jaren later, waarna Rudolf
voor de tweede keer in het huwelijks
Toch liep het anders dan verwacht. An
thoni overleed plotseling op 8 novem
bootje stapte met de Edamse Catharina
ber 1705, terwijl Guertje pas in 1726 op Speldernieuw. Hij volgde zijn bruid
naar Edam waar hij zich als verver
71-jarige leeftijd de laatste adem uit
blies. Het genoemde testament was er vestigde. Kort na 1700 was er in Edam
vooral op gericht het gezin bijeen te een zijdefabriek opgericht met steun
houden. De testateurs bepaalden dat de van enkele doopsgezinde Amsterdamse
minderjarige kinderen in geval van koopmansfamilies. Oostenbroek parti
cipeerde in deze bedrijfstak met een
overlijden van de ouders in het ouder
lijk huis moesten blijven wonen totdat ververij op het Marken en een verf- of
zij meerderjarig zouden zijn, of tot raspmolen aan het Volendammerpad
5

waar hij van Braziliaans hout
kleurstoffen maakte. Hij moet een bij
zonder invloedrijk en vermogend man
zijn geweest die zich ook bezighield met
de zoutraffinaderij en verschillende
aandelen bezat in Edamse zoutketen
aan de Keetzijde.
Evenals zijn schoonvader Anthoni
Speldernieu w bekleedde hij echter geen
openbare bestuurlijke functies. Hier
voor kwamen alleen families in aan
merking die lid waren van de gerefor
meerde kerk als officiële staatskerk.
Oostenbroek daarentegen was lid van
de kleine Waterlandse doopsgezinde
gemeente van Edam. Zij sloten zich in
1742 aan bij de Friese gemeente die in
het doopsgezinde kerkje aan de
kaasmarkt haar diensten hield.Oostenbroek speelde een eigenzinnige en niet
helemaal correcte rol in het gekrakeel
over de vraag in welke kerk de diensten
vanaf dat moment gehouden zouden
moeten worden. Hij probeerde via de
notaris, en toen dat niet lukte, via de
burgemeesters de diensten voor het Wa
terlandse huis te behouden. Maar
Oostenbroek kreeg zijn zin niet en
moest, zij het morrend, bakzeil halen.
Hoewel hij geen directe bemoeienis had
met de werven en houthandel van de fa
milie Pont op het Marken, trad hij wel
op als zaakwaarnemer van zijn schoon
moeder. Zo is er een acte gedateerd 15
augustus 1720, waarin Guertje Frans
Pont volmacht verleent aan Rudolf
Oostenbroek om voor haar in te teke
nen in de Commarsie en Assurantie
Compagnie te Edam voor een bedrag
van / 40.000,-. Dat moet in die tijd een
gigantisch bedrag zijn geweest en zegt
iets over de vermogenssituatie van deze
welvarende families.
Na de dood van Guertje Pont erfde het
echtpaar Oostenbroek het huizenbezit
aan de Voorhaven en de Nieuwe Haven.
Zij woonden hier echter niet, maar ver
huurden de panden aan derden. Het
huisje op de Nieuwe Haven liet de
familie gratis bewonen ' 'voor t schoon
koude".
Waar woonde Oostenbroek dan wel?
Het blijkt dat hij aanzienlijke bezittin
gen op het Marken en in de Oosterbaanstraat had verworven, zoals ver
schillende huizen, stallen, pakhuizen
en een ververij. In één van de huizen
woonde hij zelf. In de jaren na om
streeks 1740 stootte Oostenbroek een
groot deel van zijn bezittingen op het
Marken weer af, terwijl hij daarentegen
aan zijn bezit op de Voorhaven/Nieuwe
Haven enkele belendende panden wist
toe te voegen. De eerste aankoop betrof
het huis op de oosthoek van de Voor
6

haven met de Peereboomsteeg. Oosten
broek kocht dit huis op 31 december
1740 voor ƒ 700,-. Hiermee was dus de
bebouwing ter breedte van het perceel
nr. 24 ook aan de Voorhaven zijde in één
hand gekomen.
Aan de westkant van de Peere
boomsteeg woonde Lijsbet Claes Bras
ser. Het erf dat bij haar huis hoorde liep
door tot aan de Nieuwe Haven waar een
schuur stond. Op 3 februari 1746 kocht
Oostenbroek van Lij sbet Brasser het erf
en de schuur voor een bedrag van
ƒ 100,-, twee jaar later gevolgd door de
verwerving van haar woonhuis voor
ƒ800,.
We weten niet zeker of Oostenbroek
toen nog op het Marken woonde. In

ieder geval verkocht hij in 1748de helft
van de zijdeververij met de daarbij be
horende gebouwen op het Marken voor
ƒ 2000,- aan Abraham van Wijlick.
Waarschijnlijk hoorde hier ook het
woonhuis bij . Het is dan ook aannemelijk dat hij na deze transactie de huizen
ter plaatse van Nieuwe Haven 24 liet
slopen en dat de bouw van het nieuwe
huis in die jaren zijn beslag kreeg.
Oostenbroek bewoonde het schitteren
de pand met zijn echtgenote en twee
meiden, zoals het register van de hoof
delijke omslag uit 1748-1750aangeeft.
De doopboeken vermelden de geboorte
van twee dochters en een zoon tussen
1721en 1728, maar deze kinderen moe
ten allen overleden zijn.

De grafzerk van Rudolf Oostenbroek en Trijntje Speldernieuw in het koor van de
Grote Kerk (foto J. Reidinga).

Oostenbroek overleed zelf op 22 april
1766. Zijn vrouw Catharina was al en
kelej aren eerder gestorven . Beiden wer
den anderhalf uur beluid en in het koor
van de Grote Kerk begraven. Hun graf
zerk is versierd met het fraai uitgevoer
de familiewapen. Op èèn van de twee
blazoenen zien we het huismerk van de
familie Pont. Bij testament had Catha
rina haar neven Nicolaas en Anthony
Teengs tot haar erfgenamen benoemd,
alsook Justus Boot die gehuwd was met
Margaretha Cloribus, dochter van de
zijdefabrikant Abraham Cloribus. De
enige erfgenaam van Rudolf Oosten
broek was zijn halfzuster, Vrouwe Ca
tharina Gerolsma. Zij was getrouwd
met Willem Nauta, burgemeester van
Franeker. Op 11 juli 1766 werd een
memorie van de nagelaten goederen
samengesteld.
Hierin wordt het huis op de hoek van
de Peereboomsteeg getaxeerd voor
ƒ 8000,-. Het huis en de stal aan de ande
re kant van de steeg die in 1746-'48 van
Lijsbet Brasser waren gekocht, bleken
ƒ 800,- waard te zij n. Zoals vele gefortu
neerde Edammers, had Oostenbroek
op de voormalige Heregracht een tuin
met een tuinhuis. Van zijn eigendom
men op het Marken resteerden alleen
nog twee pakhuizen en een stal, teza
men getaxeerd voor ƒ 300,-. Tenslotte
bleek Oostenbroek voor de helft eige
naar te zijn van de zoutkeet de Wilde
man, taxatiewaarde ƒ 400,-, terwijl hij
eveneens een half aandeel had in een an
dere zoutkeet die merkwaardig genoeg
ook de Wildeman werd genoemd. De
taxatiewaarde van deze keet was veel
hoger, namelijk ƒ 2000,-. De andere
helft in deze twee zoutketen was in han
den van Egbertus en Hendrik Koolhof,
beiden kooplieden uit Amsterdam.
De erfgenamen besloten het onroerend
goed van de hand te doen en op 30
augustus 1766 werden alle panden ver
kocht. De nieuwe eigenaar van het grote
huis op de Nieuwe Haven was Vincent
van der Ley die het pand tegen taxatie
waarde wist te verwerven. Hij kocht
ook de stal aan de andere kant van de
steeg.
Het overige onroerend goed ging in ver
schillende handen over. Het aanzienlij
ke vermogen dat Oostenbroek tijdens
zijn leven stukje bij beetje had ver
gaard, was hiermee geheel uiteen geval
len.

vestigde zich op een gegeven moment in
Purmerend. Hier exploiteerde zij de be
kende zeepziederij "de Zwaen". De fa
milie sloeg echter zakelijk ook haar
vleugels uit in Edam, waar Pieter van
der Ley uit Purmerend een zeepziederij
aan de noordzijde van de Voorhaven
kocht. Ook Hendrik van der Ley uit
Purmerend werd koopman en zeepzie
der in Edam. Zijn oudste zoon Pieter
was eigenaar van de buitenplaats Buytenzorg in de Purmer. Dit buiten is tot
1821 eigendom van aangetrouwde fa
milie van Van der Ley gebleven. Het
stond aan de Oosterweg op kavel nr. 78,
waar tegenwoordig de boerderij de
Hofstede is gelegen.
Pieter trad in de voetsporen van zijn va
der en wist in Edam een invloedrij ke po
sitie te verwerven. Hij was gehuwd met
Gezina Draeckx en uit dit huwelijk
werd in 1732 zoon Vincent geboren.
Ook Vincent kon bogen op een indruk
wekkende lijst functies die hij tijdens
zij n leven bekleedde: schepen in 1754 en
1756, presidentschepen in 1759, heem
raad van de Purmer in 1762,
weesmeester van 1763-'67, vele malen
burgemeester en president burge
meester in de periode 1768-'94, gecom
mitteerde raad van de Staten van Hol
land en Westfriesland sinds 1784,
commissaris van de gemeenlandsmiddelen in 1754-1756en 1761.Ook komen
we hem nog tegen als lid van de schutte
rij . Hij was vaandrig en later luitenant
van het blauwe vaandel, waarvoor hij in
1764 bedankte.
Er zijn vrijwel geen gegevens over de

zakelijke activiteiten van Vincent van
der Ley. De zeepziederij aan de Voorha
ven die hij van zijn vader had geërfd,
verkocht hij in 1769 met een bijbeho
rend huis aan een zekere Geertrui Rieder uit Amsterdam.
Zijn eerste huwelijk werd gesloten met
Lucia Christina Carbasius, dochter van
de Hoornse burgemeester Mr Hendrik
Carbasius en de Edamse Welmoet
Pont. Dit huwelijk duurde maar kort
door het overlijden van Lucia Christina
in 1765.
Vincent hertrouwde twee jaar na haar
dood
met
Catharina
Leonius
(1740-1800). Zij was een dochter van
Mr Tohannes Leonius, burgemeester
van Edam, en Catharina Brasker. Dit
huwelij k werd gezegend met de geboor
te van twee kinderen: de dochters
Catharina en Petronella Gezina. Voor
de geschiedenis van het huis is alleen het
laatste kind van betekenis. Zij werd na
melijk na de dood van haar vader
hoofdbewoonster van het huis, samen
met haar man de notaris Mr Thade de
Vries. Catharina trouwde met Pieter
Boot, maar stierf al op 24-jarige leef
tijd in 1792.
Van der Ley sloot op 5 j uni 1802, op zij n
buiten Buytenzorg, voorgoed de ogen.
Hij werd op 11juni in het koor van de
Grote Kerk begraven. Van zijn nalaten
schap, die in zijn geheel toeviel aan
Petronella Gezina, werd geen successie
memorie opgesteld.

Op de jaar vergadering werd het Gele Steentje uitgereikt door voorzitter ./. van
Overbeek aan de heer K. Hamstra, vanwege de ingrijpende en verantwoorde
restauratie van zijn woonhuis, Voorhaven 137.

Vincent van der Ley (1732-1802)
De familie Van der Ley was oorspronkelijk afkomstig uit de Zaanstreek en
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Notaris en vrederechter Thade
de Vries (1768-1820)
Petronella Gezina van der Ley
(1773-1804) was op 28 april 1794 ge
trouwd met de uit Enkhuizen afkomsti
ge Mr Thade de Vries.
Na het overlijden van Vincent van der
Ley verhuisden Petronella en haar man
naar het ouderlijk huis op de Nieuwe
Haven. Zij betrokken het kennelijk in
volledig gemeubileerde staat. Thade de
Vries verkocht onmiddellijk de twee
huizen die hij aan de Voorhaven in
eigendom had. Op 18 en 19 augustus
1802 werd hier een boelhuisveiling ge
houden van alle meubilaire en andere
goederen die in de panden aanwezig wa
ren. Een indrukwekkende hoeveelheid
goederen zoals meubelen, koper, tin,
porcelein, glaswerk, delfts blauw, maar
ook beddegoed, geweren en schilderij
en verwisselde van eigenaar.
Mr Thade de Vries werd een bekende
persoonlijkheid in de vroeg 19e-eeuwse
geschiedenis van Edam. Hij had aan de
Academie in Harderwijk gestudeerd en
promoveerde aldaar tot Meester in de
rechten op 11juni 1790. Na zijn huwe
lijk vestigde hij zich in Edam als advokaat en notaris, hoewel hij zich niet lang
met het notariaat heeft beziggehouden.
Zijn protocollen bestrijken slechts de
jaren 1794-1811.Daarnaast vervulde hij
de functie van dijkgraaf van de Purmer
en was hij kerkmeester van de gerefor
meerde kerk.
Het huwelijk met Petronella Gezina
was maar van korte duur: zij overleed
op 1 januari 1804 op 31jarige leeftijd.
Hij hertrouwde in 1805 met Antonia
Maria Jungius die evenals hijzelf uit
Enkhuizen afkomstig was.
Thade de Vries genoot kennelijk het
vertrouwen van de Franse overheersers.
In 1795 werd hij dan ook benoemd tot
lid van de municipaliteit. Ook maakte
hij deel uit van het Committee van
Justitie. De Vries bleef in functie tot de
inlijving bij het Franse keizerrijk in
1810. Een jaar later vond zijn benoe
ming plaats tot vrederechter. De bereid
heid van de oude Edamse families om in
die tijd de stad als burgemeester te die
nen, was bij de meeste van hen niet
bijster groot. De drie overige genomi
neerde burgemeesters stelden alles in
het werk om van het maireschap ver
schoond te blijven. Desondanks kon
den Mr Abraham Boot en Dr Frederik
Lodewijk Arentz niet voorkomen dat
zij toch tot adjunct-maire werden be
noemd. Jacob Thymon Lakeman die
zijn gebrekkige kennis van de Franse
taal aanvoerde als onoverkomelijk
8

bezwaar om de post van maire naar be
horen te kunnen vervullen, had echter
minder succes en werd toch tot burge
meester benoemd.

Bezoek van Koning Lodewijk
Napoleon
Een gedenkwaardige gebeurtenis was
het bezoek van koning Lodewijk Napo
leon aan Edam in 1807. Met groot ge
volg reed de koning op 25 april 's avonds
om 9 uur de stad binnen om zichvervolgens naar het huis van Thade de Vries te
begeven. Hier bracht hij de nacht door.
De koning werd in Edam welkom gehe
ten door de kapelaan en de twee kerk
meesters van de katholieke kerk.
Pastoor Schaap heeft van dit bijzonder
gebeuren een uitgebreide memorie na
gelaten (Archief van de katholieke
kerk, Edam). Deze onthult dat Zijne
Majesteit diepgaande interesse aan de
dag legde voor het welzijn van de bur
gers, het aantal armen en de wezen en de
middelen van bestaan van zijn Edamse
onderdanen.
De koning nodigde de pastoor uit in het
huis van De Vries om de mis op te dra
gen, waaraan deze na enige aarzeling de
volgende ochtend om 8 uur gevolg gaf.
De vorst woonde de mis "met veel stigtende aandacht" bij en schonk de
pastoor een tractement van zeshonderd
gulden, alsmede een bedrag van dui
zend gulden ten behoeve van de armen.
Nadat de Fransen waren weggejaagd
werd Thade de Vries door Koning Wil
lem 1benoemd tot schoutsecretaris van
de vier Zeevangsdorpen. Hij werd
plechtig geïnstalleerd in de raadkamer
te Middelie op 1 juli 1817. De koning
stuurde hem echter bericht dat de func
tie van schout niet verenigbaar was met
die van vrederechter. Thade de Vries
koos voor het laatste ambt, maar zou
zijn functie als schout blijven uitoefe
nen totdat een opvolger benoemd zou
zijn. Hiervan is het nooit gekomen. De
situatie bleef bestaan tot aan zijn dood
op zijn huis Buytenzorg op 3 september
1820.
Zijn weduwe en 14jarige dochter bleven
in eerste instantie met twee inwonende
dienstmeiden op Nieuwe Haven 24 wo
nen. Tussen 1829 en 1835 vergezelde
Antonia Maria Jungius echter haar
dochter naar Rotterdam waar zij in
1846 overleed.

19e eeuw tot heden
De slechte tijden na het vertrek van de

Fransen had ook zij n neerslag op de be
woning van de patriciërshuizen. De rij
ke families van weleer waren verarmd
geraakt en voor een deel uit Edam ver
dwenen. We zien dat hun huizen vaak
door middenstanders werden gekocht
en aan de pracht en praal van Nieuwe
Haven 24 kwam in die tijd eveneens een
einde.
Na het vertrek van Antonia Jungius en
haar dochter kwamen op 3 januari 1835
beide huizen ter weerszijden van de
Peereboomsteeg, als ook de paardestal/wagenhuis op de Nieuwe Haven,
bij openbare veiling onder de hamer.
Theodorus en Woltherius van der
Horst, aannemers uit Hoorn, werden
voor ƒ 2800,- de nieuwe eigenaren van
het grote huis en het wagenhuis, terwijl
zij ook het huis op de Voorhaven koch
ten voor het geringe bedrag van ƒ 110,-.
De veilacte geeft een aardige omschrij
ving van het grote huis:
"Een hecht, sterk en weldoortimmerd
Heerenhuis en Erf, waarin onderschei
dene fraai behangen of beschilderde,
gedeeltelijk met nissen en andere stook
plaatsen voorziene en geplatoneerde
kamers, eene met veele gemakken
voorziene keuken, uitmuntende kelder
en regenbakken, alles staande en lig
gende te Edam op de Nieu we Haven en
de hoek van de Peereboomsteeg en van
daar uitkomende op de zuidzijde van
de Voorhaven, in wijk zes numero ze
ventien, enz"
Beide heren hebben verbouwingswerk
zaamheden aan het pand uitgevoerd,
wellicht is toen de voorgevel vernieuwd
en zij n de zij vleugels aangebouwd . Ver
volgens lieten zij de panden op 25 april
1835 opnieuw veilen. Eigenaar van het
huis en de stal werd de arts Johannes
Hubertius Janszen. Het pand ging
sindsdien met geregelde tussenpozen in
andere handen over. Hieronder volgt
een overzicht van de opeenvolgende
eigenaren:

Henricus van der Horn van den Bos,
arts, 1838-1842.
Henrius Wilhelmus Martinus Jongeneel, predikant bij de Hervormde Ge
meente te Hillegom, getrouwd met Clara Johanna van der Leeuw, 1842-1854.
Beiden overleden echter kort na elkaar:
Arius op 2 september 1842 en Clara op
24 januari 1843. Het echtpaar liet vier
minderjarige kinderen na. Vermoede
lijk werd het huis in die jaren verhuurd.
Jan de Bruine Johannesz, secretaris
van Edam, echtgenote Johanna Margarethe Jacoba Hoola van Nooten,
1854-1873.

Op zoek naar de geschiedenisvan het eigenhuis
Nieuw tijdschrift voor histo
risch onderzoek
Nu we het toch hebben over het spit
ten naar de wortels van het verleden,
werpen velen zich ook op het natrek
ken van de geschiedenis van het eigen
huis. Of ze zouden het graag willen.
Maar ze stuiten al gauw op praktische
problemen. Want, zoals het onder
zoek van de heer Kollis naar de oor
sprong van de familie Plas laat zien,
een dergelijke droom gaat veel tijd en
moeite vergen.
Het komt daarom goed uit, dat dit on
derwerp onlangs is opgepakt door een
nieuw opgericht tijdschrift, Histo
risch Magazine voor Noord-holland,
waarin een handleiding staat voor de
genen, die zich aan deze klus willen
wagen.

Willem Groot Lourensz, weduwnaar
van Geertje Groot. Op 28 november
1874 overleed Willem Groot. Bij be
schikking van de kantonrechter te
Edam werd het huis met de stal op 17ju
li 1875verkocht aan Cornelis van Baar,
landeigenaar uit de Purmer, gehuwd
met Maritje van Leeuwen, 1875-1892.
Gedurende enkele jaren werd het pand
I) Met dank aan M.A. van der Eerdenvoor f 300,- per jaar verhuurd aan bur
gemeester Hendrik Jan Calkoen en zijn Vonk.
gezin. Op 23 januari 1892, verkoop van
het huis en de stal bij openbare veiling. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van
de oudrechterlijke archieven, notariële
Willem Francken, opzichter bij het Wa archieven, gaarderarchieven, doop-,
terschap de Purmer, tezamen met zijn trouw- en begraaf registers van Edam in
zuster Maria Francken, 1892-1907. De het Streekarchief te Purmerend, alsme
stal aan de westzijde van de Peere de van de inschrijvingen van eigenaars
boomsteeg die sinds 1746 bij het huis wijzigingen op het hypotheekkantoor
had gehoord, kwam in eigendom van te Hoorn, nu bewaard op het kadaster
te Alkmaar.
Jan Jansz de Boer en Zonen.
De Nederlands Hervormde Evangeli
satie Vereniging, eerder genoemd de
Vereniging tot verbreiding der Waar
heid 1907-1978.In 1871had dit genoot
schap al de percelen kadastraal A 630 en
een gedeelte van A 631 aan de zuidzijde
van de Voorhaven in eigendom verkre
gen van Oud Edam (?). Nieuwe Haven
24 bleek in de volgende jaren een uitste
kende behuizing voor de elkaar afwis
selende dominees te zijn. In het boven
genoemde huis aan de Voorhaven werd
catechesatieles gegeven en Zondags
school gehouden.
In 1978werd Nieuwe Haven 24enA630
gekocht doorK.H. Romijndiehet pand
liet restaureren. Sinds medio 1991is de
familie J. Neuteboom eigenaar van het
pand.
Corrie Boschma
foto's: Rob Josselet

Het tijdschrift zal vier maal per jaar
verschijnen en wordt uitgegeven door
de Stichting Regionale Geschiedbe
oefening NoordHolland. Het stelt
zich ten doel historische verenigingen
en personen, die zich voor dat onder
werp interesseren, instrumenten voor
hun onderzoek of hobby aan te rei
ken. Naast een uitgebreid verhaal
over lokale pf regionale geschiedbe
oefening worden in elk nummer di
verse nieuws- en servicerubrieken op
genomen, zoals een boekenrubriek,
een agenda, adressen en een overzicht
van lopend historisch onderzoek in de
provincie Noord-Holland.
Voor abonnementen: tel. 023-318436.
Postbus 5212, 2000 CC Haarlem.
Luuk Hovenkamp

HAAL S.V.P.UW OBLIGATIES AF

Nog heel wat mensen, die in 1989 heb
ben ingetekend op de obligatielening
van Oud Edam voor de Diakonietuin,
hebben hun obligaties nog niet opge
haald bij het kantoor van de
Bondsspaarbank . Deze bank is destij ds
zo vriendelij k geweest de uitgifte van de
obligaties zonder kosten te verzorgen.
Maar Oud Edam kan natuurlijk niet
van de bank verlangen dat zij de bewa
ring van de papieren, die nu van de in
schrijvers zijn, nog langer gratis op zich
Gebruikte literatuur:
W.J. Kernkamp, Edam in 1813, uit neemt. Vandaar ons uitdrukkelijk ver
Historisch Gedenkboek der herstelling zoek uw obligaties zo spoedig mogelij k
van Neerlands onafhankelijkheid in in ontvangst te nemen.
Mocht u het plan hebben om bij uitlo
1813,Haarlem 1913,dl. 2.
ting van uw obligatie(s) de opbrengst
Dr Mr D.F. Pont, het geslacht Keetman aan Oud Edam te schenken, dan zijn
afkomstig uit Edam, GensNostra 1954. wij daar uiteraard heel blij mee, want er
is altijd wel een goede bestemming voor
te
vinden. Maar dat hoort onze pen
Dr Mr D.F. Pont, het Edamsch Purmerends regeeringsgeslacht van der Ley, ningmeester ook graag van U.
Nederlandsche Leeuw, 1925.
met vriendelijke groet,
uw bestuur
P. Smit, Edam in de patriottentijd,
Edam 1964.

VerslagGemeentelijkeMonumentencommissie1991
De gemeentelijke monumentencom
missie adviseert burgemeester en wet
houders van Edam en Volendam bij het
verlenen van bouw- en verbouwvergun
ningen in de oude kommen. Dat wil
zeggen dat de commissie beoordeelt of
ingediende bouw- en verbouwplannen
wel voldoen aan de voorschriften, of ze
passen in het stadsbeeld en de omgeving
en of ze de historische waarde van de
stad niet aantasten. De commissie
bestaat uit zeven leden, waarvan twee
op voordracht van de vereniging Oud
Edam. Deze worden door de gemeente
raad benoemd. De vacature die is ont
staan door het aftreden van de voorzit
ter, wijlen de heer G.T. Vermeer, was in
dit verslagjaar nog niet vervuld. In 1991
kwam de commissie dertien maal bij
een. Wat betreft de bouw van nieuwe
woningen is een positief advies ver
strekt voor de bouw van een woning aan
het Nieuw Vaartje tussen nummer 5 en
6. Met betrekking tot woonhuismonu
menten zijn vergunningen gevraagd en
verleend voor de bouw van een tuinhuis
achter het pand Voorhaven 81, een aan
bouw achter het pand Lingerzij de 29 en
een serre achter het pand Nieuwe Haven
56 en 57.

straat 15, Lingerzijde 6, Lingerzijde 34,
Oorgat 8, Voorhaven 104, Voorhaven
134en J.van Wallendalplein 10. De ove
rige aanvragen betreffen voornamelijk
kleine wijzingen of uitbreidingen zoals:
het verplaatsen van een garagedeur, het
wij zigen van een zij gevel, het vervangen
van een aanbouw, het maken van dak
kapellen en daklichten, het bouwen van
een schuurtje e.d.. Welis het vaak zo dat
bij dergelijke kleine wijzigingen de
eigenaar van mening is zo'n karwei zelf
te kunnen klaren.
Hierdoor wordt de commissie nog wel
eens geconfronteerd met oplossingen,
die esthetisch gezien, niet acceptabel
zijn. Dit bewijst enerzijds de noodzaak
dat de commissie ook dit soort kleine
bouwwerken beoordeelt en anderzijds
dat de opdrachtgever daarvoor een ar
chitect inschakelt.
Helaas is er in het verslagjaar door het
gemeentebestuur nog steeds geen
beslissing genomen over het door de
commissie op 24-08-1988 uitgebrachte
advies om de lijst beeldbepalende pan
den in Edam en Volendam uit te brei
den. Het is zeker te wensen dat hier in
het jaar 1992 een positieve beslissing
over wordt genomen.
Wat betreft het uitvoeren en gereed ko
men van restauraties aan woonhuismo
numenten valt te vermelden, dat het
herstel van het pand Voorhaven 137 ge
reedgekomen is en dat de restauratie
van het pand Hoogstraat 10 in uitvoe
ring is. Zorgen baren nog de woon
huismonumenten Voorhaven 43 en
Voorhaven 47 die in slechte staat verke
ren.

De restauratie van het pand Hoogstraat
10 is in volle gang.
Van de beeldbepalende panden is een
vergunning verleend voor het renoveren
van het pand Lingerzijde 42-44. Verder
zijn vergunningen aangevraagd en ver
leend voor verbouw, uitbreiding en/of
renovatie van de panden Breestraat 2,
J.C. Brouwersgracht 28, J.C. Brouwers
gracht 28a, Damplein 7, Graaf Willem
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Voorhaven 47 verkeert in slechte staat.

De klokkenvan Edam
In het verhaal "Beierende klokken van
Edam" in het decembernummer (jaar
gang 15, nr. 3) werd vermeld dat de klok
ken van het stadhuis en de klok die vroe
ger in de Oosterpoort heeft gehangen,
tijdens de oorlog door de Duitsers zijn
weggehaald . Het blij ken er twee meer te
zijn, zo vertelt de heer F.H.M. Remhs,
lid van de beheerscommissie van de
R.K. Sint Nicolaas kerk aan de Voor
haven.

De restauratie van de Doopsgezinde
Vermaning wordt grondig aangepakt.

Het pand Voorhaven 80 (en de lan
taarnpaal) staan er verkommerd bij.
goed onderhoud een slecht voorbeeld
geeft.
Al met al een jaar om enerzijds met
vreugde en anderzijds met zorg op te
rug te zien. Het is te wensen dat onze
zorg het komend jaar wordt verlicht in
het belang van het behoud van onze
fraaie, historische stad.
Cor Schaatsbergen

Ook de R.K.-kerk staat inmiddels in de
steigers.
Van de grote monumenten valt te vertel
len, dat de restauratie van de
Evangelisch-Lutherse Kerk tot onze
vreugde is gereedgekomen. Voorts, dat
de restauratie van het Stadhuis gestaag
vordert. Bovendien is met de restauratie
van de Doopsgezinde Vermaning aan
het Jan van Nieuwenhuizenplein en de
RoomsKatholieke Kerk aan de Voorha
ven begonnen.
Het is verheugend te constateren dat de
Arisbrug en de Jansbrug eindelijk zijn
geschilderd, maar is het tevens verdrie
tig om te zien dat de Pietersbrug er nog
slecht bij staat. Dit laatste geldt tevens
voor de gemeentelijke monumentale
panden Damplein 5 (Botermarkt),
Damplein 8 (Museum) en Voorhaven
80 (Bosvolk).
In dit verband blijft het triest dat de
gemeente als voortrekker van het
monumentenbeleid, op het gebied van

In de toren van deze kerk, een Wa
terstaatskerk, gebouwd in 1847, be
vond zich een luidklok. Deze klok
woog 320 kg en was vervaardigd door
Petit en Fritsen. De bouwpastoor van
de kerk, J. Haanraads, heeft deze klok
aangeschaft. Tevens was er een tweede,
kleinere klok aanwezig. Beide klokken
zijn door de Duitse bezetter gevorderd,
aldus de heer Remhs. Op 29 maart Eén van de klokken wordt naar bene
1943, 's middags tussen 14.15en 16.00 den getakeld.
uur zijn de klokken verwijderd en op 31
klokken door den Duitschen vijand
maart 1943 afgevoerd.
Na de oorlog zijn deze klokken niet te waren geroofd."
ruggekeerd.
(N.B. Pastoor Joannes is pastoor
J. Groen.)
De huidige klokken zijn in 1949aange
bracht. Ze hebben de volgende ingegra
Op klok 2 staat : "Opdat ik van de
veerde teksten:
Op klok 1: "Vanaf het jaar des Heeren Moeder Gods de lofverkondiger zij en
1949 roept mijn stem Sint Nicolaas en de goedertierenheid des Heeren prijze
daarom is mij de naam gegeven: Maria
Sint Joannes aan, opdat zij de parochi
anen onder hun bescherming nemen en de Goedertierene."
hen tot het glorievolle einddoel bren
gen. Pastoor Joannes zorgde voor den
Janny Boelens-Boss
terugkeer der klokken, nadat de oude

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Janny Boelens Boss
Corrie Boschma
Luuk Hovenkamp
Rob Josselet (fotografie)
Corienne Laarman
Guus van Lummel
Dirk Regter
Geesje Rijswijk
Cor Schaatsbergen
Paul C. Smis
Sjaan Swalve

29 Maart 1943; de kleine klok heeft bijna de grond bereikt.

Redactieadres:
Voorhaven 106, Edam,
tel. 02993-71774
Het periodiek kwam tot stand met
medewerking van drukkerij Zwarthoed bv, Volendam en werd gedrukt
bij Keizer van Straten bv, Edam.
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Er is in de afgelopen maanden nogal
wat te doen geweest over het Lancester
vanEdam. Deze hal op de Dam is eigen
dom van de gemeente Edam-Volendam
en wordt mogelijk overgedragen aan de
eigenaar van het naastgelegen Damhotel. Er heerst uitgesproken ongerust
heid over het beleid van de gemeente die
de zorg voor enkele van de belangrij kste
monumenten van de stad, zoals het
wachthuis, het Weeshuis en het gym
nastieklokaal, heeft overgedragen aan
particulieren. Ongewenste veranderin
gen in uiterlij k en bestemming zij n hier
door veel moeilijker tegen te gaan.

Bouwbestek gevonden

s

Standpunt Oud Edam
Ook de vereniging Oud Edam heeft be
zwaren tegen een verkoop van het Lan
cester aan particulieren. Het is een
openbaar gebouw, dat door de vereni
gingen regelmatig wordt gebruikt voor
de organisatie van evenementen ten be
hoeve van de bevolking. Het Damplein
met aan de ene kant het gerestaureerde
Stadhuis, de theaterachtige opbouw
van de sluis aan de andere zij de en de in
timiteit van het Lancester aan de derde
kant, is in feite de enige plaats in Edam
waar dit soort bijeenkomsten kunnen
worden gehouden. Oud Edam vindt
dan ook, dat het totale karakter van het
plein, dat door het autovrij maken nog
zal worden versterkt, in zijn oorspron
kelijke staat behouden moet blijven.
Wil de gemeente de eigenaar van het
Damhotel toch tegemoet komen, dan
vindt Oud Edam dat het Lancester in
dat geval aan hem kan worden verhuurd
of verpacht . Dat moet echter onder zeer
stringente voorwaarden gebeuren, zo
als een verbod iets aan het uiterlijk te
veranderen of het te gebruiken op een
manier waardoor het wordt ontsierd.
Verder moet het op ruime schaal be
schikbaar blijven voor de evenementen
van Bosvolk, E.V.C., muziekoptredens
en andere traditionele manifestaties,
zodat de openbare functie ervan behou
den blijft.

richte hal samen te stellen, met gege
vens over de toegepaste materialen en
kleuren van het houtwerk (zie tekening
N. Boschma). Hieruit wordt duidelijk
dat de huidige hal vrijwel identiek is
aan die uit 1740. Aan de straatzijde
moet zich ter hoogte van de kap een
snijwerk hebben bevonden. Dit is verlo
ren gegaan en over de voorstelling hier
van tasten we in het duister.
De hal wijkt wat de toegepaste kleuren
betreft, wel af van de situatie uit de
bouwtijd: het bestek geeft aan dat al het
houtwerk in een hardsteenkleur ge
schilderd moest worden, dus grijs,
waarbij de panelen aan de voorzijde in
een bijpassende kleur uitgevoerd wer
den. Voor het interieur koos men olijf
groen, een veel voorkomende kleur in
de 18de eeuw. Belangrijk is dat het ach
terschot geteerd werd. Hieruit blijkt
duidelijk dat men het Lancester als een
op zichzelf staand gebouw beschouwde
dat "los" van het huurpand stond./

een houten overkapping gedekt met
pannen die door Jaep Cox uit Hoorn
werden geleverd.

Beroeringrond het Lancester

KMI

Het Lancester wordt nu al gebruikt als terras van het Damhotel.
gebruik in vroeger tijd.
Enige naspeuringen in het oud-archief
van Edam leverden interessante infor
matie op. Al in 1560 besloten de
bestuurders van Edam om de stad aan
de zuidkant beter toegankelijk te ma
ken. Hiertoe kochten zij een vijftal hui
zen aan, die toen nog aan de Voorhaven
ter plaatse van het Damplein stonden.
Deze panden werden gesloopt, enkele
jaren later gevolgd door de aanleg van
de Hoogstraat.
Het duurde nog tot 1585 voordat de
stad eveneens twee huizen ter plaatse
van het Lancester aan de sloophamer
offerde om daar een afluiving te kun
nen bouwen. Het doel was tweeledig.

Na de bouw van het nieuwe stadhuis op
de Dam in 1737 door Jacob Jongh
besloot het stadsbestuur, dat ook de hal
vernieuwd zou moeten worden. Door
een gelukkig toeval is hiervan een uitge
breid bouwkundig bestek bewaard ge
bleven. Het is niet met zekerheid be
kend wie het bestek schreef, maar het is
mogelijk dat de stadsarchitect, ook wel
Stads Fabricq of Timmerbaas ge
noemd, Remmit de Vries hiervoor ver
antwoordelijk was. Het werk werd in
1740 voor een bedrag van fl. 975,- aan
genomen en uitgevoerd door Jacob
Jongh, dezelfde die het stadhuis had ge
bouwd.
Uit de omschrijving is een complete re
constructie van de toen nieuw opge

Enerzijds werd zo de gelegenheid ge
creëerd op een centrale plaats in de stad
allerlei brandbestrij dingsmiddelen, zo
als haken en emmers, bij de hand te heb
ben. Anderzijds was de hal bedoeld als
een sociale ontmoetingsplaats, een
beurs dus waar de Edammers elkaar
konden ontmoeten en nieuwtjes uitwis
selen. Hiervan getuigt een kastje dat al
tijdens de bouw tegen de belendende
zijgevel werd gemaakt. Nog steeds is dit
aanplakbord aanwezig.
De hal moet wat de vorm betreft niet
veel van de huidige hebben afgeweken.
Er is in de stadsrekeningen sprake van
een stenen voeting, waarop eiken stijlen
werden geplaatst. Het bouwwerk kreeg
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Over de naamsaanduiding "het
Lancester" hebben velen zich het
hoofd gebroken. Het blijkt echter
dat in de bronnen het woord vroeger
anders werd gespeld: de hal werd het
Licester of Leicester genoemd.
P. Costerus veronderstelde al in zijn
kroniek over de geschiedenis van
Edam uit 1869, dat het woord in ver
band moet worden gebracht met de
Engelse graaf Leicester. Dit lij kt ons
een acceptabele verklaring. Na de
val van Antwerpen in 1585 kwam de
Engelse koningin Elizabeth de
Nederlanden te hulp tegen de
Spaanse overheersing. In 1585, het
bouwjaar van de eerste hal, stuurde
zij de graaf van Leicester met een re
giment krijgsvolk naar ons land.
Hoewel de hulp van de eigengereide
graaf uiteindelijk niet veel voorstel
de, bezocht hij in 1587verschillende
steden in Westfriesland, waaronder
Hoorn. Het is niet bekend of
Leicester bij deze gelegenheid ook
Edam aandeed, maar het is goed
mogelijk dat de hal op de Dam naar
hem is vernoemd. De hoop op bete
re tijden, zal de bestuurders van
Edam mogelijk op dit idee hebben
gebracht!
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Corrie Boschma
Luuk H ovenkamp
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Waar komt de
naam vandaan?
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Een kwastje verf kan het Lancester wel gebruiken.
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Bouwgeschiedenis
In de discussie over het Lancester horen
we weinig over de historische waarde
van deze hal. Omstreeks de eeuwwisse
ling was de overkapping in gebruik als
boterhal, maar verder is niet veel be
kend over de bouw, de ouderdom en het
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Doorsnede over het Lancester volgens het bestek uit 1740 (tekening N. Boschma).
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van Edam zou, bij een dergelijke gebeurtenis, een deel van Waterland door
de vijand onder de voet gelopen kunnen worden.

er oafer i te
"Noorder Poort tot Edam". Deze tekening uit 1743 van H. de Winter toont de stadsmuur met poort (R.A.N.H .)

De brandkast
Zoals iedereen wel weet heeft ook Edam
vroeger een heuse stadsmuur bezeten.
Deze stadsmuur moet ongeveer mans
hoog en èèn steen dik geweest zijn. De
openingen in de muur waren versterkt
met poortgebouwen en daar waar wa
terwegen de stad binnenkwamen lagen
bomen die 's avonds dwars over de vaar
ten werden getrokken. Waren die bol
werken wel nodig? Zijn ze ooit ge
bruikt? Vooruitlopend op mijn betoog
kan ik nu al zeggen: "ja en nee". Ja, ze
waren nodig en nee, ze zijn nooit ge
bruikt. Edam is nooit bestormd, toch
hadden die muren wel degelijk nut. Het
nut van een brandkast die zo goed is,
dat een dief er niet eens aan wil begin
nen hem open te breken. Zo'n brand
kast moet, wil hij niet een pronkzuchtig
omhulsel zijn, wel iets van belang be
vatten. In het geval van een stad moet
dat een belang zijn in mensenlevens, in
geld, in cultuur, in een bestuursstruc
tuur, in werk, in... nou ja, noem maar
op. En dat belang betrof natuurlijk niet
alleen de stad zelf. De inhoud van de
brandkast Edam was ook van groot ge
wicht voor het achterland.
14

Welk belang Edam voor het achterland
had bleek tijdens de enquêtes die, aan
het eind van de vijftiende en aan het be
gin van de zestiende eeuw, in de steden
en dorpen van Holland werden ge
houden. De 'Enqueste' (1494)en de 'In
formatie' (1514) moesten de centrale
overheid inzicht geven in de mate van
welvaart die er in de gewesten heerste,
zodat men de belastingen daaraan kon
aanpassen. Het spreekt dat de geenquêteerden niet stonden te trappelen
om de overheid in deze ter wille te zijn.
De economische gang van zaken kon
niet somber genoeg afgeschilderd wor
den en waar somber schilderen niet
hielp weigerde een stad soms de reke
ningen te laten zien (Alkmaar). Edam,
dat net als alle steden niet gaarne veel
belasting betaalde, had dus weinig re
den zeer toeschietelijk te zijn met het
verstrekken van informatie. Niettemin
kon men het daar toch niet laten te wij
zen op de florerende scheepsbouw; de
trots van de stad. In tij den van vrede, als
er genoeg materiaal aangevoerd kon
worden, gaf deze tak van nijverheid
werk aan zeer veel vaklieden, ook van

buiten de stad. Vroeg in de zestiende
eeuw was de scheepsbouw in Edam
zelfs de enige nijverheid van massaal
belang in het hele Noorderkwartier
(Van der Woude).
Economisch belang staat niet op zich
zelf. Het communiceert als het ware
met andere vormen van belang; het lokt
ze uit. In tijden van oorlog wordt bij
voorbeeld een economisch belangrijke
plaats ook militair zeer interessant.
Niet omdat zo'n stad goed te verdedi
gen zou zij n, de vij anden van Edam zul
len van de dunne, lage muurtjes (Verzamelmappen
van de werkgroep
"Bolwerken van Edam") niet wakker
hebben gelegen. Ook niet alleen vanwe
ge de vette buit die de verovering op zou
leveren. Het overmeesteren van een eco
nomisch centrum gaf nog meer voorde
len dan de hiervoor genoemde. Men
versloeg niet alleen een stad, nee, men
versloeg ook een naam. Een heel toeleveringsgebied dat cultureel, econo
misch en politiek met die stad en zijn
naam verbonden was zou zich versla
gen achten als de stad viel. In het geval

landen, deel 8, pag. 102-123.overgenomen in tekstbundel bij de cursus ' 'Twee
culturen: De Republiek en Java. Open
Universiteit, cultuurwetenschappen.
blz. 52-58.) De handel en nijverheid
stagneerden of namen af. De scheepsbouw werd zo ongeveer weggevaagd,
Mensen, geld, cultuur, macht, kortom:
grote delen van de inhoud van de kluis
vloeiden weg. Amsterdam overvleugelde alle concurrenten aan de Zuiderzee
en trouwens aan iedere zee. Er was een
nieuwe grotere kluis ontstaan en Edam
werd zelf een stukje achterland,

HET GESLACHT PLAS UIT
GEPLOZEN

De naam Plas is in de Zeevang en om
streken vanouds bekend. Voor het eerst
duikt hij op in 1654en wel in MiddelieDes te opmerkelij ker is het dat zo'n verAxwij k. In de annalen is dan sprake van
overing van Edam nooit heeft plaats geene Claas Cornelis Plas, geboren om
vonden. Wel verschenen in het begin
streeks 1620, overleden in 1702.
van de zestiende eeuw de Geldersen in
Meer dan tien jaar speuren in de archie
Waterland
(Oud-archief
Edam,
ven van Waterland en Amsterdam heeft
inv.nr.296.), maar Edam is nooit belede heer H. Kollis uit Bergen, zelf ge
gerd. Wel trokken de Spanjaarden ruim
trouwd met een meisje Plas, besteed
vijftig jaar later door Noord-Holland,
aan het opsporen van de vele nazaten
maar naar Edam keek men niet om. Een
van deze Claas Corn. Het resultaat van
mogelij ke verklaring zit misschien in de
ligging van de stad. Behalve per boot
Paul C. Smis die noeste en nauwkeurige arbeid heeft
hij vastgelegd in een uit twee delen be
was de plaats niet heel erg toegankelijk.
staande studie onder de titel "Het
Het was zelfs een probleem om te voet
Geslacht Plas", zeevaarders en boeren
van Edam naar Volendam te komen Bronnen
uit de Zeevang".
(Visser, blz. 40). De streek droeg zijn
naam met recht. Het was er vol met wa- Aantekeningen van de Werkgroep Opmerkelijk is volgens Kollis, dat de
ter. Slootjes, plassen, meren, kanalen Historisch Onderzoek van Oud Edam. vader en grootvader van Claas Corn.
en moerassige gedeelten. In feite was er (Niet uitgegeven). Streekarchief Water- niet Plas heetten, maar Apes. De eerste
Plas was van beroep schipper. Hij is
hier een soort natuurlijke waterlinie en tand, Purmerend, 1991.
voor een zwaar bewapend vijandelijk B. Visser, Geschiedenis van de Neder- tweemaal getrouwd geweest en heeft
leger was het absoluut niet interessant lands Hervormde Kerk te Volendam. negen kinderen gehad. Het grootste
deel van zijn leven woonde hij in Midom een stad te veroveren vanwaar men z. uitg., Volendam, 1981.
niet verder trekken kon. De kluis had A.M. v.d. Woude, Het Noorderkwar- delie, de laatste jaren in Buiksloot.
kennelijk een dubbel slot en hoewel de tier; Een regionaal-historisch onder- Zoals de titel van de boeken al aangeeft,
inhoud niet te versmaden was zagen ro- zoek in de demografische en economi- waren veel Plassen werkzaam als boer.
vers toch maar van het roven af.
sche geschiedenis van westelijk Anderen bevoeren de zeeën. Hier en
Nederland van de late middeleeuwen daar, zo schrijft Kollis, verdween een
Uiteindelijk heeft ook Edam het moe- tot het begin van de negentiende eeuw. Plas spoorloos. Mogelijk vonden zij als
zovele Plassen een zeemansgraf.
ten afleggen tegen de economische en Veenman, Wageningen, 1972.
demografische ontwikkelingen in de C.A. de Bruijn en H.R. Reinders, Ne- Het aardige van het werk , dat overigens
zeventiende eeuw. Het noorderkwar- derlandse vestingen, Fibula-van Dis wel enige bedrevenheid in het lezen van
oud-nederlands vereist, is dat het aan
tier liep leeg. Een plaats als Enkhuizen hoeck, Bussum, le druk, 1967.
zag zijn inwonertal dalen van 25000 Streekarchief Waterland; Oud-archief de hand van enkele anecdotes een beeld
geeft van de tijd waarin de opeenvol
naar 5000. Ook Edam werd zwaar ge- Edam.
troffen: in 1795 bleek het inwonertal, Streekarchief Waterland; Archieven gende families Plas hebben geleefd.
dat bij een telling in 1622 bepaald was, van de Nederlands Hervormde Ge- Het tweedelige werk (644 pagina's) is
voor f 45,- te bestellen of in te zien bij
met bijna een derde te zijn afgeno- meente te Edam, 1580-1950.
men.iP.C. Jansen, Nijverheid in de Twee culturen: De Republiek en Java. C. Plas, Westervesting 20, Edam.
Noordelijke Nederlanden, 1650-1780. Open Universiteit, Cultuurweten- Telefoon 02993 - 71497.
uit: Algemene Geschiedenis der Neder- schappen.
Luuk Hovenkamp

Druk bezochtejaarvergadering Oud Edam
Op 11mei j.l. werd in het Damhotel de
49e jaarvergadering van de vereniging
Oud Edam gehouden. Traditiegetrouw
hield voorzitter Joop van Overbeek een
inleiding over het heden, verleden en
toekomst van de vereniging. Hij noem
de 1991een bewogen jaar -een jaar ook
met veel overleg met de gemeente. Met
name is gesproken over het kleuren
schema binnen de stad in het kader van
het beschermd stadsgezicht. "We zijn
geen bewonderaars van bepaalde kleu
rige facetten die hier en daar vallen te
bespeuren en hebben er al meerdere ma
len op aangedrongen hier iets aan te

doen, maar tot dusver geeft het college
geen gehoor".
Ander belangrijk punt was het onder
houd van gemeentelijke eigendommen
De vereniging vindt dat er een periodiek
onderhoudsschema
moet komen,
waardoor kan worden voorkomen dat,
zoals bijvoorbeeld bij het stadhuis,
door achterstallig en nalatig onder
houd een restauratieplan drie tot vier
keer over de kop moet gaan. De voorzit
ter noemde de gemeente EdamVolendam een slechte huiseigenaar.
Een voorbeeld hiervan is het Lancester
-de vroegere boterhal- die in een uiterst

deplorabele toestand verkeert. "De
laatste tien jaar kon er zelfs geen kwast
je verf af". De plannen van het college
om het Lancester over te dragen aan de
huidige eigenaar van het Damhotel
hebben veel reacties opgeroepen. Oud
Edam heeft aangedrongen, samen met
de Ondernemersvereniging en de
V.V.V.,op een autovrij Damplein.
De puibalk aan het Nieuwvaartje staat
er weer mooi bij nu deze zorgvuldig is
geschilderd, mede dank zij een subsidie
van Oud Edam.
Oud Edam ondersteunt de samenstel
ling door de V.V.V. en het Edams
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Met de plaatsing van de hardstenen paal, en inmiddels ook de lantaarn, is de inrichting van de Diakonietuin voltooid.
museum van een audio-visuele presen
tatie van onze stad. Er komt er een sub
sidie van de kant van het Fonds Zomerzegels.
Een bekroning op het werk van Oud
Edam was de uitreiking op 1 december
1991 van de Conservation Award door
de Conservation Foundation en Ford
Nederland op het V.O.C.-schip te Am
sterdam. De vereniging is geselecteerd
uit een 100-tal aanmeldingen en kreeg
deze onderscheiding met een geldprijs
van ƒ 600,= voor de tot standkoming
van de Diaconietuin. Een prachtig hek
met een hoge provinciale bijdrage van
ƒ 10.000,- heeft het projekt fraai afge
rond. De hardstenen Broeker paal
wordt voorzien van een mooie arma
tuur en koperen lantaarn van de hand
van Gerrit bij 't Vuur. Er waait door
Edam een dynamische wind van restau
ratieinitiatieven. Bedoeld werden: het
recent gereedkomen van de restauratie
van de Evangelisch Lutherse kerk de
restauratie van het stadhuis, de mooie
aangepaste salon van Sjoerd Wiessing,
de restauratie van Voorhaven 137, de
restauratie door de Gebroeders Dierdorp van het bouwvallig pand
Hoogstraat 10, de aanvang van de
restauratie van de R.K. kerk en vele
16

andere initiatieven.
In het afgelopen jaar is onder leiding
van Jan Hooyberg de tentoonstelling
"Gevelstenen" gereedgekomen die nu
in de Openbare Bibliotheek te zien is en
later in het jaar in de Grote Kerk. In de
kastanjeboom van de Diaconietuin
nestelen op het ogenblik 11 a 12 reiger
paren." Een netelig probleem", aldus
de voorzitter,' ' dat we voorlopig op zijn
beloop laten".
Een voorstel om de statuten aan te pas
sen door er de term "Lid van Ver
dienste" in op te nemen, werd bij acclematie aangenomen. Bestuursmutaties:
aftredend en wel herkiesbaar was voor
zitter Van Overbeek.Niet herkiesbaar
waren mevrouw Corrie Boschma en
penningmeester Evert Uitentuis. Cor
rie Boschma heeft een lange staat van
dienst achter de rug: met een onderbre
king van twee jaar zat zij in het bestuur
van 1978 tot de jaarvergadering jl. mei
1992. Corrie Boschma werd benoemd
tot Lid van Verdienste. Evert Uitentuis
was penningmeester vanaf 1986. Onder
zijn beheer is de kas kerngezond gewor
den en gebleven met een aantrekkelijk
batig slado.
Beiden kregen als herinnering een

mooie glazen bokaal met inscriptie.
Tot nieuw lid van het bestuur is Luuk
Hovenkamp benoemd. De avond werd
besloten met een dia-presentatie door
de heer J. Kamerling, voorlichter en
hoofd-redacteur van de Bond Heem
schut.
Janny Boelens-Boss

