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Het Strand
bad, in de
jaren dertig,
vanuit zee
gezien.
De water
fietsen,
roeibootjes
en kano 's
waren extra
attracties.
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Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

Strandbad Edam 60 jaar
"Het mooiste strand van ons land"
"De badplaats Edam.
Gisteren is die geboren, stil en rustig, zon
der misbaar en met de gulle, Hollandsche
hartelijkheid, diezoo'n kleine plechtigheid
den glans van een gering geluk onder de
zomerzon geeft."
Zo bejubelde De Telegraaf van 8 juli 1933 de komst
van het Strandbad, dat deze zomer dus 60 jaar
bestaat. Voor de opening, waartoe veel gasten uit
o.a. Amsterdam per "extra electrische tram" wa
ren uitgenodigd, was een volledig programma in
elkaar gezet. Want de schrijver vervolgt: "Na een
feestelijken kleinen boottocht door de weelde
van Hollands sappigste weiden werd het Strand
bad bereikt, dat burgemeester Kolfschoten met
den traditioneelen knip in het lint geopend heeft.
Het is een bekoorlijk bad dat zich hier aan
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het meer Flevo opendoet. Wij kregen de stellige
overtuiging dat hier iets uitmuntends is gewrocht,
een heerlijke, ruime en comfortabele badgelegen
heid. In het restaurant stond de lunch aangericht,
waar menig hartelijk woord gesproken is".
De spreker heeft zich die lunch blijkbaar goed la
ten smaken, want zijn loftuitingen worden steeds
dichterlijker als hij besluit met: "Zoo is dan gister
middag de goede, oude stad Edam, de badplaats
Edam geworden. Op recht hartijke wijze is het zijn
nieuwe levensperiode ingetreden. Wie mede met een glas champagne en koude kalfsfricandeau
- het kind ten doop hebben gehouden, weten dat
- zoo zon en fortuna helpen - een charmante kleine
badplaats aan het meer Flevo gaat groeien".
Nu moet de schrijver worden toegegeven dat het
openen van een strandbad geen alledaagse zaak
was en zeker in die economische moeilijke tijd

een prestatie was die van een zeker lef getuigde.
Want het lag toch niet voor de hand dat bijvoor
beeld Amsterdammers, waarop in eerste instantie
werd gemikt, massaal naar Edam zouden komen.
Die konden immers net zo makkelijk naar Zandvoort gaan, waar bovendien een echt strand was.
Het stichten van het Strandbad hier in Edam was
dus niet zonder risico, zoals de verdere geschiede
nis trouwens zou aantonen.
Maar wie was die man die het dan toch voor elkaar
kreeg om zoveel Edammers over te halen hun geld
in zijn onderneming te steken? Nico Bouwes, toen
2 3 jaar, zoon van een kaashandelaar en wonend op
het Jan Nieuwehuyzeplein, had het jaar tevoren al
enige stadsgenoten gepolst over het idee van een
strandbad en positieve reacties gekregen. Zij die
hem hebben gekend, beschrijven hem als een zeer
ondernemend mens met steeds nieuwe ideeën.
Later zou hij bekendheid verwerven als horeca
ondernemer, die diverse nachtclubs in Amster
dam exploiteerde en ondermeer het befaamde
Hotel Bouwes en het Bouwes Palace Hotel in
Zandvoort liet bouwen.
In een interview in 1963 verklaarde hij: 'Als u nou
vraagt waarom ik succes heb, dan zeg ik u dat ik altij d op zoek ben naar iets wat een ander niet heeft .
Ondernemen, zaken doen beschouw ik als een
sport". Tot zijn dood, in mei 1980, heeft Bouwes
intensieve belangstelling voor het Strandbad ge
houden.
EEN MAN VAN GEZAG
Maar terug naar 1933, waar op 2 mei in het Heeren
logement in aanwezigheid van zo'n 60 Edammers
de oprichtingsvergadering plaatsvond. Bouwes
had zich van tevoren van de medewerking van en
kele Edammers verzekerd, waaronder ds mr H.H.
Riepma, die de beroepen van predikant en advo
caat combineerde. Hij was een man van gezag,
nogal dominant zou men nu zeggen.
In deze vergadering werd Riepma tot voorzitter
gekozen, J.G. Oosterbeek
tot secretaris
penningmeester en Bouwes plus Joh. Banning tot
bestuursleden. Later zou dit college nog worden
aangevuld met directeur W.J. Burgersdijk van de
N.Z.H., die voor ongeveer een derde in het kapi
taal deelnam, en burgemeester Th.C.P.M. Kolf
schoten namens de gemeente. Het aantrekken van
deze laatse was geen slechte zet, want de burge
meester heeft veel voor het Strandbad kunnen re
gelen.
Het Strandbad was niet de eerste zweminrichting
op dat stuk buitendijks land. Er stond al jaren tevo
ren een badhuisje met 8 kleedhokjes, ongeveer op
de plaats van de huidige ligweide en het surfgedeelte. Het was op palen gebouwd om te voorko
men dat het bij hoog water, hetgeen voor de afslui
ting van de Zuiderzee in 1932 nogal eens
gebeurde, niet direct door de golven zou worden
stukgeslagen, 's Morgens mochten de dames er
zwemmen, 's middags de heren. Gemengd zwem
men was toen volstrekt taboe. Dit primitieve bad
huisje was op een gegeven moment hard aan ver
vanging toe. Om aan geld te komen werd een grote

kwam men het nieuwe wonder bekijken. Vooral
uit Amsterdam voerde de N.Z.H. 's zondags mas
sa's baders aan.
De attractie van het Strandbad werd nog vergroot
als er op zondagmiddag en -avond dansen was.
Niet iedereen was overigens gelukkig met dat dan
sen, want er vonden wel eens "wanordelijkhe
den ' ' plaats, een mededeling waarover de notulen
helaas geen verdere bijzonderheden geven, be
halve het feit dat de kelners wel eens meedansten.
Het eerste jaar sloot men af met een winst van
ƒ300,-, maar al dat geld was bestemd voor betaling
van schulden en er was nog eens ƒ 7.500,- nodig
voor uitbreiding en kapitaal. Het Strandbad zat
dus meteen al op zwart zaad.
inzameling gehouden en een bazar georgani
seerd. Zo kon het zogenaamde ' 'groene badhuis ' '
worden gebouwd, dat meer hokjes bevatte en een
lange pier naar zee had.
Standsverschil speelde destijds een grote rol, re
den waarom dit gebouwtje voor de burgerij ook
welhet "AVRO-bad"werdgenoemd. Dan moet er
ook een ' 'VARA-bad"voor de arbeidersklasse zijn
geweest. En inderdaad, dat was de naam waarmee
het latere Volksbadhuis werd aangeduid, iets ver
derop in de richting van Warder, op de plaats van
de camping de Zuyderzee, oorspronkelijk de
"pruthoek" genaamd. De relatie tussen beide
concurrenten is nooit echt hartelijk geweest.
Bouwes en de zijnen vonden dat het allemaal veel
mooier en grootser kon. Er moest daar het
mooiste strand van heel ons land" komen. Daar
bij hoorden natuurlijk een restaurant, verkleed
ruimten, een kassa, douches, strandstoelen enzo
voort. De architecten Van Niftrik en Wesselo
ontwierpen de gebouwen en voor de verhuur
werden 90 bad- en ligstoelen besteld, 100 badpak
ken, 150 handdoeken, 100 badmutsen, 3 kano's,
7 roeiboten, vlotten en een glijbaan in zee.

Het Strand
bad was
meteen na de
opening een
daverend
succes.

Meer aan de weg timmeren dan, bijvoorbeeld met
het organiseren van landelijke en internationale
zwemwedstrijden? Inderdaad kwam het in de zo
mer van 1934 tot wedstrijden, maar de organisatie
ervan is blijkbaar zo duur geweest, dat het nooit
meer is herhaald. De haven - want daarin werden
ze gehouden - moest ervoor worden uitgediept,
tribunes gebouwd, etc.
Deze financiële perikelen gingen natuurlijk aan de
gemiddelde Edammer grotendeels voorbij. Deze
bezag het van een andere kant. Diverse mid
denstanders, die tot de vorming van het aandelen
kapitaal hadden bijgedragen, in de veronderstel
ling dat zij de klandizie van het Strandbad zouden
krijgen, vonden het maar niets dat de N.Z.H. badretourtjes Amsterdam - Edam verkocht, inclusief
de bustocht van het N.Z.H.-station naar het
Strandbad. Zij wilden dat de busdienst werd op
geheven "opdat de badgasten komen loopen". En
onderweg wat kopen, was natuurlijk de bedoe
ling.
GESCHEIDEN ZWEMTIJDEN

De mooie
zomers
zorgden voor
grote drukte.

DE BOUW WILDE NIET ERG VLOTTEN
Ook de werving van het personeel werd niet kin
derachtig aangepakt. Er liepen niet minder dan
8 personen rond: een chefbadmeester (loon
ƒ 25,50 per week), een gediplomeerd badmeester
(ƒ 25,-), een cassière (ƒ 20,-), twee garderobisten
voor de verkleedhokken (ƒ 30,- samen), een
stoelen- en botenman, een controleur en een
bode, die ieder ƒ 4,- per dag ontvingen.
De bouw wilde aanvankelijk niet erg vlotten en
het bestuur moest de aannemers diverse keren tot
meer spoed manen, wilde het bad nog in de zomer
van 1933 in gebruik kunnen worden genomen.
Maar uiteindelijk stond er dan toch een gebouw,
dat met de inventaris meegerekend ƒ 27.000 had
gekost. Als dank voor "het flink werken van de
onderaannemers,
hetgeen bij de aannemers
totaal ontbrak", zo besliste het bestuur, werden
de eersten bij de lunch voor de feestelijke opening
uitgenodigd.
Het Strandbad was meteen na de opening al een
daverend succes. De prachtige zomer van 1933
droeg daartoe zeker bij. Uit de wijde omtrek
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Helaas waren de zomers die volgden niet zo best,
soms uitgesproken slecht. Dus ook de inkomsten
vielen tegen. Er moest worden bezuinigd; het personeel werd na afloop van het seizoen naar huis
gestuurd en het onderhoud aan stoelen en derge
lijke moest worden uitgesteld. Het afwashokje
van het restaurant bijvoorbeeld was ' 'een vuil soepie". Ook diende er nog een hek te komen "ter we
ring van het gespuis ' '.
Het bestuur probeerde op allerlei manieren aan
geld te komen. De ene na de andere brouwerij
werd aangeschreven met het verzoek om, in ruil
voor het recht van exclusieve levering van bier,
geld te lenen. Er kwam een voorstel om aandelen
"op afbetaling" uit te geven. Het baatte allemaal
weinig. De financiële positie bleef kritiek. Jaren
achtereen sloot de balans af met een paar gulden in
kas en op de bank. Hoe komen we aan geld?!?!"
luidt de noodkreet in september 1934. "Is er
iemand die op gunstige voorwaarden geld wil le
nen ? ','zo notuleert de secretaris een vraag van een
aandeelhouder op een vergadering. "Hierop
eerst gelade en daarna doodelijke stilte ; dus nie
mand", concludeert hij.
De slechte zomers, het uitblijven van nieuwe in
vesteringen, de sluipende aftakeling en het feit dat
het nieuwe er na een paar jaar wel af was, resulteer
den in een geleidelijke terugloop van het aantal be
zoekers. Hoe kan het Strandbad aan meer publiek
komen, vroeg het bestuur zich af. Meer adverte
ren? Dat hielp alleen als je het flink aanpakte, maar
dat was te duur. Burgemeester Kolfschoten opper
de een hele reeks suggesties, maar ook die haalden
het niet.

Maar ook in andere zaken moesten Riepma en de
zijnen soms voorzichtig tussen de eigen belangen
en die in de gemeente doorschipperen. Zo was het
katholieke deel van de gemeenteraad weinig inge
nomen met het Strandbad en drong regelmatig
aan op gescheiden zwemtijden voor dames en he
ren. De pastoor verbood zijn gelovigen min of
meer een bezoek aan het Strandbad. Meisjes uit
Volendam mochten er al helemaal niet verschij
nen en smeekten de cassières als ze er stiekum
toch kwamen hen niet te verraden.
Anderen daarentegen vonden het tijdens het bad
seizoen 's avonds in Edam "maar een dooien
boel", hetgeen o.a. aan het strenge optreden van
de politie werd geweten, die mensen verbaliseer
de als ze op de fiets hun hand niet uitstaken. De tij
den zijn wel veranderd.
Natuurlijk vonden er waar zoveel publiek komt
wel eens incidenten plaats. Soms hadden jongens
' 'baldadigheden betracht ' ' en werd hun de toe
gang tot het Strandbad ontzegd. Maar na enkele
weken werden ' 'de gestrafte schelmpjes weer toe
gelaten". Ook werd er over een badmeester ge
klaagd, die "te slap optreedt", of "zich te veel oc
cupeerde met de bezoeksters". Maar Edam heeft
zijn Strandbad en dat is tenslotte het belangrijkste.
Toch pakten de wolken zich steeds dichter boven
het Strandbad samen. Het geld was echt op. Het
personeel kreeg voortaan nog maar één kopje
thee per dag gratis, later helemaal niets meer. Re
gelmatig waaide 's winters het zand weg, maar geld
voor nieuw zand was er niet. Veel zou het trou
wens toch niet hebben geholpen. "De natuur is
sterker dan onze goede wil ", zo verzuchtte de se
cretaris.
Om de balans te saneren besloot het bestuur in no
vember 1937 de waarde van de aandelen tot de
helft af te stempelen en de rente op de leningen te
verlagen. Moeten we zo doorgaan?, luidt diverse
malen wanhopig de vraag op de bestuursvergade
ringen. Zo gaat het, jaar in jaar uit.

Jan de Boer van het accountantskantoor Ooster
beek werd aangezocht om de zaak financieel op
orde te stellen. Hij stemde toe, maar eiste wel dat
voortaan elke franje en onnodige uitgave achter
wege zouden blijven. Hoewel diverse bestuursle
den het daar soms moeilijk mee hadden, wordt er
kend dat zonder zijn strenge beleid het Strandbad
failliet was geweest.
MINDERTRAMVERKEER
Zo sukkelde het Strandbad ook de oorlog door.
Opmerkelijk is dat de notulen slechts terloops
melding maken van het uitbreken ervan. Duitse
militairen waren in het Fort gelegerd en hun
' 'Feldwebel ' ' verzocht het bestuur zijn manschap
pen gratis te laten zwemmen. Dat vond men te bar;
ze mochten voor half geld naar binnen. Maar blijk
baar gedroegen zij zich niet altijd zoals het moest,
want er kwamen klachten dat zij zich ' 'zowaar op
bet strand verkleedden ' !
Het jaar 1944 was het dieptepunt. Er was minder
tramverkeer, geen elektriciteit, gas, water en hout.
De speeltuigen waren kapot en de gebouwen ver
veloos. Het jaar 1945 met zijn slechte seizoen
bracht uiteraard geen verbetering, zodat het
Strandbad de oorlog in een deplorabele toestand
uitkwam.
Maar de vrede bracht ook niet meteen welvaart.
Hout om de kapotte steigers te repareren moest
worden aangevraagd. Aan alles was gebrek. Zelfs
het restaurant kon in het begin niet meer dan ' 'sur
rogaatlimonade ' ' schenken.
Intussen laaide de kwestie van wel of niet ge
mengd zwemmen opnieuw op. Het bestuur werd
door de gemeente gedwongen weer gescheiden
uren voor dames en heren in te voeren. Maar het
was natuurlijk een onzinnige maatregel, want hoe
kon je families uit elkaar halen?
Het bestuur protesteerde dan ook tegen de ver
plichtingtot gescheiden baden . ' 'Dat zou de dood

voor het Strandbad zijn", zo stelde het. Verder
werd het verboden om in badpak op het terras of
in het restaurant te verschijnen, zo meldt de notu
list, die er de opwindende zin aan toevoegt dat ' 'de
bepaling dat ieder in badpak moet zijn bij de hui
dige textielschaarste niet te handhaven is ' '.
Maar jongelui waren toen ook al niet voor één gat
te vangen. Zij spraken met de badmeester af dat
deze een fluitsignaal zou geven als Riepma er aan
kwam, zodat ze snel een broek of hemd konden
aanschieten.
Intussen slaagde het bestuur erin het uiterlijk van
het Strandbad geleidelijk te verbeteren. Er kwa
men wat meer kampeerders en die brachten geld
in het laatje. De eerste kampeerder diende zich
overigens al in 1934 aan, maar dit soort gasten was
destijds alleen welkom "als ze bevallen". Vanaf
1956 zou het big business worden. Steeds nieuwe
stukken van het grasveld moesten voor het kam
peren in gebruik worden genomen.
De inkomsten uit het kamperen namen dermate
toe, dat het bestuur eind 1959 kon melden einde
lijk uit de schulden te zijn. Er werden flinke
winsten gemaakt, zodat er geld was voor het op
knappen van gebouwen, terrein, speeltuigen, stei
ger, etc. Ook de pachter van het restaurant wilde
uitbreiden. Het jaar 1975 was een absolute topper.
Eind 1982 was het restaurant bijna 50 jaar oud, in
middels verzakt en de kozijnen waren verrot. Ar
chitect Van Zanen werd uitgenodigd om een
nieuw gebouw te ontwerpen. Geraamde kosten
inclusief inrichting kwamen op een half miljoen.
De werkzaamheden zouden voor het seizoen van
1983, tijdens het 50-jarig bestaan, klaar moeten
zijn. Maar er kwam een kink in de kabel. Was pach
ter De Geus nu wel of niet in de plannen betrok
ken? Bovendien was er sprake van een nieuw te
bouwen jachthaven plus clubhuis op het Galgeveld aan de overzijde van de haven. Dat zou con
currentie betekenen voor het eigen restaurant.
Uiteindelijk gingen de plannen niet door.

Bij dit nummer.
Dit jaar viert Oud Edam zijn 50 jarig
bestaan, of zoals de voorzitter het ver
woordt; "Oud Edam gaat voor goud".
Reden voor extra activiteiten in 1993 o.a.
een tweedaagse excursie, de tentoonstel
ling "Caert 50" en een reünie.
Traditiegetrouw in het voorjaarsnummer
het jaarverslag. De secretaris Ed Koorn
blikt terug op het afgelopen jaar.
De tentoonstellingscommissie
o.l.v. Kees
Hulskemper i 'ertelt verder over de Edamse
caertschrijvers of-tekenaars.

Luchtfoto uit
de tijd dat het
campeerterrein nog
weinig
beschutting
bood.

Het terras
van het
Strandbad in
de jaren
vijftig.
4

Foto 's
beschikbaar
gesteld
door.Mevr. De Boer
- Van Ammers
L. Kramer
H. Wolzak
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Wel konden de aandelen weer tot hun oude waar
de worden teruggebracht.
VOLKSBADHUIS AANGEKOCHT
Intussen groeiden de financiële reserves dank zij
de inkomsten uit de camping flink aan en ont
stond er ruimte voor verdere investeringen. Toen
zich in 1989 de gelegenheid voordeed om de
naastliggende camping Zuyderzee (het vroegere
Volksbadhuis) aan te kopen, besloot het bestuur
na ruim beraad deze kans niet voorbij te laten gaan .
Weliswaar was er een flinke som mee gemoeid,
maar men verwierf zo een terrein in eigendom
met 50 vaste caravanplaatsen (het andere gedeelte
wordt grotendeels van de gemeente gepacht).
Achteraf blijkt het Strandbad voor de aandeelhou
ders een goede belegging te zijn. Maar men mag
natuurlijk niet vergeten dat ze tientallen jaren geen
cent op hun investering hebben ontvangen.
Nu staat dan het zestigjarig jubileum voor de deur.
De plannen voor het verbouwen van het restau
rant zijn weer opgepakt, maar dit keer bescheide
ner van opzet. Het blijft bij een gedeeltelijke ver
nieuwing en uitbreiding. De verbouwing moet dit
voorjaar klaar zijn, zodat het feest in eigen opge
knapt huis kan worden gevierd.
De plannen voor het jubileum staan bij het schrij
ven van dit verhaal nog niet helemaal vast. Maar
het bestuur denkt er aan om op zondag 6 juni een
open dag te houden, met eventueel surfwedstrijden en muziekgroepen. Dan zal weer even iets te
rug komen van de oorspronkelijke opzet van het
Strandbad, zwemmen en dansvertier aan het
water.
Luuk Hovenkamp

Ook het Strandbad viert een jubileum dit
jaar. Zestig jaar geleden werd met de tradi
tionele knip in het lint het Strandbad ge
opend. Luuk Hovenkamp vertelt aan de
hand van oude notulenboeken en gesprek
ken met Oud-Edammers over het wel en
wee van het Strandbad.
Verder aandacht voor actuele ontwikke
lingen. De invulling van het Fardemterrein staat volop in de belangstelling.
Flip v.d. Leeuw beschrijft de wensen van
Oud Edam en aansluitend hierop vertelt
Corrie Boschma over het huis en het atelier
van Nieuwenkamp op het Marken.
Ook de plannen voor het Middengebied
vragen zorg en attentie van Oud Edam.
Edam pionier op stadsherstel.
Corrie Boschma dook in de historie van
een sociëteit die het oogmerk had oude
panden aan te kopen en te herstellen.
"Het doel om nuttig te zijn" was de veel
zeggende zinspreuk van deze club.
Lay-out
Het periodiek van Oud Edam heeft, zoals u
merkt, een nieuwe lay-out die opmaaktechnisch wat meer mogelijkheden biedt.
Cor van Bruggen is de redaktie komen ver
sterken en zal zich samen met Guus van
Lummel, met de vormgeving bezighou
den.

De redactie

"Lid Van Verdienste" benoemd. Ook werd weer
het alom bekende gele steentje uitgereikt, ditmaal
aan de heer Klaas Hamstra vanwege de ingrijpen
de en verantwoorde restauratie van Voorhaven
137, het voormalige museum Nieuwenkamp.
Het gehele jaar bestond er een constante dialoog
met de gemeentelijke instanties, waaronder een
bezoek aan het gemeentekantoor voor bestuurlijk
overleg. Op de agenda stonden een 20 tal punten
waar wij graag de aandacht op gevestigd zagen, zo
als onderhoud rijksmonumenten, uitbreiding lijst
beeldbepalende panden, bomenplan, verlich
tingsplan, preventief onderhoud gemeentelijke
panden, enz, enz.
Deze dialoog wordt door beide partijen als zeer
constructief gezien en wordt dan ook frequenter
gepleegd.

Van de voorzitter
"Oud Edam" gaat voor goud
De Vereniging Oud Edam bestaat dit jaar een Welke stad in Nederland heeft 5 kerken binnen
halve eeuw. Maar wat betekent dat in verhou
zijn vesting die, op de thans in restauratie zijn
ding tot de leeftijd van onze stad Edam, die al de Doopsgezinde kerk na, alle in een bouw
meer dan zes eeuwen stadsrechten bezit en kundig goede en zelfs fraaie staat verkeren. Dit
waarvan de vroegste geschiedenis al in de geldt ook voor de monumenten van de Uitwatwaalfde eeuw een aanvang nam.
terende Sluizen en de vele particulieren, die
Toch zijn de afgelopen 50 jaren buitengewoon
zich grote financiële offers getroosten om hun
belangrijk geweest. In de naoorlogse jaren is monument of beeldbepalend pand in goede
staat te houden. Ook het stadhuis wordt weer
het "monument-denken" dat ooit met Jonk
heer Verrijn Stuart begon, zich sterk bij de be
prachtig gerestaureerd. Dus in dit jubileumjaar
volking gaan ontwikkelen.
mogen wij best blij en dankbaar zijn!
Waar vroeger nog wel eens sneerend over Hoogtepunten in dit jubileumjaar voor de Ver
eniging zijn ongetwijfeld de internationale
"oude rommel" of "slooprijp" werd gespro
ken is nu toch wel overal het besef ontstaan dat tentoonstelling "Caert '50" waar door een en
wij zuinig moeten zijn op het erfgoed van onze thousiast team bestaande uit Kees Hulskemper,
voorvaderen.
Jan Hooijberg, Oscar Henar en Cor SchaatsberIn 1943 was dat ook de aanleiding voor het ont
gen hard aan wordt gewerkt, als ook de reünie
staan van onze Vereniging. Een aantal ingezete
op zaterdag 2 oktober in de Grote Kerk. Houdt
nen maakte zich zorgen over het verval van met U s.v.p. deze datum vrij!
name monumenten in Edam. Zij hebben nooit Ook de twee-daagse excursie naar Brabant en
kunnen bedenken dat in dat donkere oorlogs
Vlaanderen-land (Antwerpen) belooft weer
iets goed te worden, want Antwerpen is in
jaar de kiem werd gelegd voor een vereniging
met thans bijna 1200 leden. Met dit aantal kun 1993 culturele hoofdstad van Europa.
je niet sterker aangeven dat de betrokkenheid
Mocht u denken dat het bestuur en werkgroe
bij ons waardevol cultuurgoed intens leeft, pen zelfgenoegzaam zijn dan moet ik u geluk
niet alleen bij de leden/inwoners, maar ook bij kig teleurstellen.
onze vele "buiten"-leden die de stad een warm Ook na het jubileumjaar gaan wij er weer vol
hart toedragen. En Edam is meer dan waard om op tegenaan, strijdvaardig, maar bij voorkeur
voor te knokken!
binnen een goede dialoog met alle betrokke
De vele enthousiaste reacties van mensen, die nen waar wij binnen de Verenigingsdoelstel
nooit eerder de stad hebben bezocht en diep lingen mee te maken hebben.
onder de indruk waren van het gave stadsbeeld
en van de meer dan 170 rijksmonumenten,
Uw voorzitter,
sterken ons in de strijd voor behoud en in
Joop van Overbeek
standhouding.

De kapsalon
van Sjoerd
Wiessing
en de
EvangelischLutherse kerk
zijn fraaie
voorbeelden
van
geslaagde
restauraties
in Edam.

Jaarverslag 1992
Het jaar van de Europese "Eenwording" ligt al
weer enige tijd achter ons. Daar is het laatste
woord nog niet over gesproken. Mijn taak is echter
iets eenvoudiger. Ik ga in kort bestek het afgelopen
verenigingsjaar aan u voorleggen. Ook 1992 was
weer een bewogen jaar voor Oud Edam.
Begin 1992 hield het Lancester, of eigenlijk de Boterhal, de gemoederen dusdanig bezig, dat het
bestuur van Oud Edam op de bres moest. De ge
meente was namelijk voornemens de Boterhal aan
de huidige exploitant van het Damhotel te verko
pen. Door deze verkoop zou de openbare functie
van het gebouw in het geding komen. Het wordt
namelijk voor tal van activiteiten gebruikt door
verschillende verenigingen. Oud Edam is dan ook
van mening dat het Lancester dit openbare karak
ter moet behouden en in zijn oorspronkelijke staat
dient te blijven. Ons standpunt is aldus aan het

College van B&Wvoorgelegd: een pachtovereen
komst onder stringente voorwaarden. In de loop
van het jaar werd duidelijk dat de verkoop niet
door zou gaan. Het zal naar alle waarschijnlijkheid
een pachtovereenkomst worden, maar de ge
meenteraad heeft, op het moment dat ik dit
schrijf, noggeen definitief standpunt ingenomen.
In het vorig verslag heeft u kunnen vernemen over
de Baandervesting-problematiek. Toen was invul
ling van het vrijkomende Fardemterrein nog niet
bekend. Inmiddels is bekend dat hier, na grondige
bodemsanering,
woningbouw gepleegd gaat
worden. Welk soort woningbouw is nog onbe
kend, maar onze werkgroep Ruimtelijke Orde
ning zal alles met kritische ogen volgen. Deze
werkgroep heeft ook ideeën aangedragen voor de
invulling van het terrein.
De Diaconietuin bereikte haar voltooiing in het
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afgelopen jaar door de plaatsing van een hardstenen lantaarnpaal met daarop een prachtig stukje
handwerk van ons ere-lid Gerrit bij 't Vuur in de
vorm van een schitterende lantaarn. Blijft over het
reigerprobleem. In het overeengekomen bestek
met de fa. Koelemeyer was vastgelegd de nesten te
verwijderen of de takken waarin de nesten zich
bevinden te snoeien. Door een gewijzigde wetgeving werd dit snoeien echter afgeblazen. Hier was
vergunning voor benodigd. De vergunning werd
aangevraagd en gehonoreerd. Toen volgde een
verhitte discussie met tegenstanders. Volgens de
milieufederatie kon de reigerkolonie geen schade
berokkenen aan de boom, terwijl rapporten van
deskundigen enigszins het tegendeel bewezen.
Het bestuur besloot daarop de boom uit te kronen
en enkele zogenaamde speelnesten te verwijde
ren en in overleg met betrokken instanties lang
zaam tot afbouw van het aantal nesten te komen.
Hier is tot op heden nog niet op gereageerd door
de milieufederatie.
De diverse werkgroepen en de gouden ploeg heb
ben afgelopen jaar weer veel en goed werk verzet .
Het periodiek verscheen zoals gebruikelijk met
drie prachtige nummers met in het laatste num
mer een schitterend item over schaatspret in
Edam. De werkgroep Handhaving Stadsbeeld be
waakt niet alleen bomenbestand en straatmeubilair, maar heeft in 1992 ook een tentoonstelling ge
organiseerd over gevelstenen in Edam. Ook deze
tentoonstelling mag weer een groot succes ge
noemd worden. De werkgroep Ruimtelijk Orde
ning is onder meer bezig met de invulling van het
Fardem-terrein en de gedeponeerde "Structuurvi
sie Middengebied" van de gemeente. In deze
structuurvisie is de gemeente voornemens wo
ningbouw te plegen, waardoor de kommen van
Volendam en Edam met elkaar vergroeien. In een
reactie werd ons standpunt aan het College van
B&W voorgelegd. Hierover leest u meer elders in
dit nummer.
Op 11mei was de algemene ledenvergadering. Op
deze vergadering namen twee zeer gerespecteer
de bestuursleden afscheid . Evert Uitentuis en Corrie Boschma. Corrie Boschma werd unaniem tot

Op 12 september was er weer een Open Monu
mentendag. Alle bekende monumenten waren ge
opend voor de talloze bezoekers. Ook het Fort
Edam ontbrak niet in dit rijtje. Een club van onge
looflijk enthousiaste mensen is hier tijden mee be
zig geweest. Zij verzorgden ondermeer rondlei
dingen door het fort. Jaap Molenaar heeft
inmiddels een gids doen uitkomen met allerlei
wetenswaardigheden over Fort Edam. Voorwaar
een groep mensen die alle lof verdient.

In 1992 is er een golf van zeer geslaagde restaura
ties door Edam gegaan. De Evangelisch-Lutherse
Kerk is ingrijpend gerenoveerd, verder de RoomsKatholieke Kerk, de mooi aangepaste kapsalon
van Sjoerd Wiessing, het stadhuis, de Doopsgezin
de Vermaning, Voorhaven 137 van Klaas Hamstra
en niet te vergeten het bouwvallige pand
Hoogstraat 10 van de gebroeders Dierdorp, waar
over u een artikel in het vorige periodiek heeft
kunnen lezen.
(ZIE VERDER PAGINA 15)

Een nieuw stuk
Oud Edam op het
Fardem-terrein?
In de oude kom van Edam komt het hoogstens één
of twee keer per eeuw voor, dat het gebruik van
een groot terrein verandert en op grote schaal op
nieuw wordt bebouwd. Die gelegenheid doet
zich voor nu Fardem naar het industrieterrein ver
huist en de vrijkomende ruimte beschikbaar komt
voor woningbouw.
De tuiniersbuurt is een voorbeeld uit de periode
na de oorlog. Het is ook een voorbeeld van een ge
brekkige aansluiting, hoewel de tijd de contrasten
verzacht. Men was zich toen kennelijk niet erg be
wust van de historische waardevolle stadskern.
Nu hebben we een beschermd stadsgezicht en een
bestemmingsplan. Er is een veel grotere en wijd
verbreide waardering voor het historisch erfgoed .
De voorwaarden lijken na het vertrek van Fardem
dan ook gunstiger voor de bouw van een woonbuurtje op het Marken, dat aansluit bij de struc
tuur van oud-Edam en dat ermee kan wedijveren
in kwaliteit.
Wanneer bij de stedebouwkundige opzet reke
ning wordt gehouden met de historische struc
tuur en de plannen zorgvuldig architectonisch
worden uitgewerkt, kan er een verrijking van de
binnenstad ontstaan. Dat is makkelijker gezegd

dan gedaan. Er zijn veel meer voorbeelden, waar
bij, ondanks alle goede bedoelingen, het eindre
sultaat niet bevredigend is dan het tegendeel. Medemblik laat een met Edam vergelijkbare situatie
aan een haven zien, waar nieuwbouw knap is inge
past in het bestaande.
Hopelijk onderschat de gemeente de moeite niet,
die het zal kosten om tot een echt goed resultaat te
komen bij de bebouwing van het Fardem-terrein.
Het is bijvoorbeeld onverstandig zonder een ge
detailleerd programma van eisen één of twee aan
nemers plannen te laten maken; in het buitenge
bied leidt dat misschien niet tot opvallende
ongelukken, op een bijzondere lokatie als het Mar
ken bijna zeker wel.
In de eerste plaats moeten we ons afvragen welke
elementen behouden zouden moeten worden in
een nieuw plan, welke gegevens uit de historische
ontwikkeling van het terrein en de omgeving een
rol kunnen spelen in de stedebouwkundige opzet
en wat voor verdere kenmerken van oud-Edam
een inspiratiebron voor het plan kunnen vormen.
Allereerst kun je op de oude kaarten naar het Mar
ken kijken. Op het Marken waren wat woningen,
bedrijven en vooral scheepswerven te vinden.
Vooral op het oostelijk deel, het deel nu bestemd
voor woningbouw, hebben langdurig scheeps
werven gestaan. Op de kaarten uit de vorige eeuw
lijkt het terrein grotendeels onbebouwd en in de
ze eeuw was er vooral industriële bedrijvigheid.
Het vestingprofiel was tot voor kort heel ruim, op
veel kaarten met een dubbele rij bomen. De

werven liepen van de vesting tot aan de Nieuwe
Haven.
GEBRUIK VAN DE VESTIGINGEN

De gemeente
zal zorg
vuldigheid
moeten
betrachten bij
de stede
bouwkundige
opzet en
rekening
moeten
houden met
de historische
structuur van
het Fardemterrein.
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De vestingen bepalen sterk het beeld van het be
schermd stadsgezicht. De bebouwing van het
Fardem-terrein biedt de mogelijkheid de conti
nuïteit in beeld en gebruik van de vestingen te ver
sterken. Ook de Baandervesting zou nu gedeelte
lijk en later mogelijk geheel voor voetgangers en
fietsers bestemd moeten worden net als de andere
vestingen. De dubbele bomenrij kan hersteld
worden. Het autoverkeer zou buiten het vesting
profiel moeten blijven. Dat kan heel goed enlevert
meteen een belangrijk aanknopingspunt voor de
verkaveling.
Het gemeentebestuur heeft al te kennen gegeven,
dat het huis en het atelier van Nieuwenkamp in
principe gehandhaafd blijven. Tussen die twee
panden zouden andere huizen aan het water kun
nen komen. Meestal is een openbare kade aan een
haven normaal, maar hier is de situatie nooit zo ge
weest, de werven liepen tot aan het water.
Ten westen van het huis Nieuwenkamp zou als
vroeger wel een openbare kade kunnen komen,
als voortzetting van de kade die nog onder de
overkapping van Walki te vinden is.
Met een enkel dwarsstraatje is er dan al sprake van
een voor de hand liggende stedebouwkundige
hoofdstructuur.
Aansluitend op Oud-Edam ligt betrekkelijk geslo

ten bebouwing van de bouwblokken voor de
hand. De bouwblokken verschillen in diepte om
dat het eiland steeds smaller wordt . In de stad hoe
ven tuinen niet alti jd uniform en groot te zijn en als
er een woning niet erg diep kan zijn, mag die wel
wat breder worden. Zo werden verkavelingspro
blemen vroeger ook opgelost, zoals op veel plaat
sen in Edam te zien is.
De verkavelingsverschillen kunnen ook leiden tot
een vanzelfsprekende variatie in uiterlijk, iets wat
men tegenwoordig vaak mist of zonder aanleiding
aanwezig is. Vanzelfsprekende verscheidenheid,
die hier zeker gewenst is, is niet het sterkste punt
van het hedendaags bouwen.
De werkgroep Ruimtelijke Ordening van de vere
niging Oud Edam pleit ook voor een enigszins ho
ge woningdichtheid op deze plek. De bebouwing
hoeft ook niet overal laag te zijn, dat is in oudEdam ook niet overal het geval .Een accent met het
volume van bijvoorbeeld de Diaconie mag best,
als het zo uitkomt. Het kan bijdragen aan de ver
scheidenheid in woningtypen en het eigen karak
ter van het plan.
Bij wat dichtere bebouwing is ook enige menging
in woninggrootte en prijs beter mogelijk en ont
staat er ruimte voor enige variatie in woningen
voor ouderen en jongeren. Een buurtje, dat lijkt
op de Molenwerf of de Coen de Koninghlaan, is
niet waaraan de vereniging Oud Edam denkt.
Zoals aan het begin gesteld: een grootschalige
verandering van het uiterlijk van de binnenstad,
die de bebouwing van het Fardem-terrein zal

betekenen, komt niet vaak voor. De vereniging
houdt hierover kontakt met het gemeentebestuur
en wil ideeën, die bij de leden leven, onder de aan
dacht van de gemeente brengen.
De vereniging Oud Edam heeft deze standpunten
dan ook in een brief aan de gemeente voorgelegd.
Aan het gemeentebestuur is ook gevraagd wan
neer welke stappen gezet gaan worden en welke
procedures in het kader van het bestemmingsplan
"Stadsgezicht Edam" gevolgd worden.
Met de huidige kennis en welvaart moet het toch
mogelijk zijn een nieuw stukje stad te creëren, dat
tenminste de kwaliteit heeft van oud-Edam.
Flip v.d. Leeuw

WO.f.NIEUWEN
KAMP IN EDAM
Aan het Marken in Edatn staan tussen defabrieksgebouieen
als vreemde eenden in de
bijt twee opvallende panden: het voormali
ge woonhuis en het atelier van de kunste
naar W.O.J. Nieuwenkamp.
Door herin
richting van dit gebied dreigt voor beide
panden het lot van sloop. Zowel Oud Edam
als de Stichting Museum Nieuwenkamp
hebben bij de gemeente Edam-Volendam
aangedrongen
op behoud. De provincie on
derkent nadrukkelijk de historische waar
de van dit onroerend goed voor Edam.
Maar om wat voor gebouwen gaat het
eigenlijk:'
Al op jonge leeftijd voelde Wijnand Otto Jan Nieu
wenkamp (1874-1950) zich als zoon van een
Amsterdamse koopman en reder meer aangetrok
ken tot de kunst dan tot een loopbaan in de han
del. Ondanks de afkeuring van zijn ouders bereid
de hij zich min of meer in het geheim voor op een
leven in de kunst. Hij reisde graag en al vroeg legt
hij contact met het blad Eigen Haard waarvan hij
verschillende opdrachten voor het maken van te
keningen krijgt. Hij oefent zich in het maken van
etsen en in 1896 verkoopt hij zes etsen naar teke
ningen van het Edams Museum aan Eigen Haard.
Het was zijn eerste verkoop! Zijn kunstwerken
bleven niet onopgemerkt
en Nieuwenkamp
zwierf uit in binnen- en buitenland, waarbij hij
ook in Edam verzeild raakte. Op 10 januari 1901 lo
geerde hij tijdens een bitterkoude periode in het
Damhotel in Edam. Van hieruit schreef hij zijn
vrouw Anna: 'je ziet, ik zit in Edam, een aardig
stadje toch!. ..omdat ik het noodig vind weer eens
wat te verdienen; we zitten zoo diep in de schul
den..."
VERSLAG AAN ZIJN VROUW
Nieuwenkamp had de gewoonte tijdens zijn rei
zen uitvoerig schriftelijk verslag aan zijn vrouw uit
te brengen. Deze brieven zijn door zijn kleinzoon

W.O.J.N. Nieuwenkamp gepubliceerd en van ver
bindende voorzien. ') Hierdoor weten we dat
Nieuwenkamp na terukeer van enkele reizen naar
Indië, in 1905 met het door hem zelf gebouwde
woonschip De Zwerver voor het eerst in Edam af
meerde aan een steiger in de Nieuwe Haven. Al in
maart had hij hier van de gemeente een stukje
grond gekocht, waarop hij in de zomer van 1907
een klein stenen huis bouwde om zijn groeiende
kinderschaar beter onderdak te kunnen bieden.
Het huis was slechts één kamer groot met een ve
randa. Ook de landelijke pers versloeg met grote
interesse zijn avontuurlijke reizen die hem onder
andere naar de Indische archipel voerde. In de
Haagsche Courant van 19 maart 1908 verscheen
het volgende bericht:
.. .gaat een huis bouwen te Edam.
Letterlijk zal 't gebeuren, zoals we 't schreven:
' 'de heer Nieuwenkamp ' 'gaat dat doen. Hij heeft
nooit voor architect gestudeerd, zoo min als in de
teekenkunst. Maar ... brengt hij in de teekenkunst
mooie dingen voort, in de bouwkunst reikt hij
mede een heel eind... Is ook zijn woonschip niet
door hem gebouwd - bijgestaan door wat werklie
den, die arbeidden op zijn aanwijzingen ?

W.O.J.Nieu
wenkamp
- "nooit voor
architect
gestudeerd ' '
- liet in 1908
dit huis
bouwen. Op
de voorgrond
vermoedelijk
De Zwerver.

Het nieuwe huis verrijst naast het een jaar eerder
gebouwde huisje. De eerste verdieping richt hij in
tot atelier. Maar het reizen zit hem in het bloed en
hij verlaat Edam met De Zwerver al weer snel.
Toch ziet hij kans in de jaren 1911tot 1914verschil
lende oude pandjes aan de overzijde van zijn huis
aan de Nieuwe Haven aan te kopen en deze te
restaureren met behulp van uit Purmerend en Am
sterdam afkomstige bouwmaterialen. Een curieus
rijtje - nog steeds aanwezige - pandjes die het stedeschoon van Edam, alsmede zijn uitzicht, zeer
ten goede komen.

kunnen geven aan kunstenaars die Edam bezoe
ken. Al in juli van 1915is het brandnetelveld in een
glazen paleis herschapen; maar door het uitbre
ken van de oorlog blijven de kunstenaars weg! Het
bouwsel meet maar liefst vijftig meter in lengte, is
twaalf meter breed en vier meter hoog. In de kas
maakt hij bakken van gewapend beton waarin hij
het regenwater opvangt. Het water wordt op tem
peratuur gehouden door de verwarming en in het
grootste reservoir was het zelfs mogelijk om te
zwemmen!
Na de grote overstroming van Waterland in januari
1916, koopt Nieuwenkamp voor de laatste maal
een belendend stuk grond in Edam om daarop een
huisje voor zijn tuinman te bouwen. Toch weer
klinken langzamerhand kritische geluiden over
de kwaliteit van zijn werk, maar ondanks deze te
genslagen gaat Nieuwenkamp weer op reis. Zijn
gezondheid gaat echter achteruit en hij wordt ge
plaagd door reumatiekaanvallen. Daarnaast ma
ken belastingaanslagen hem het leven zeer zuur en
hij verkoopt noodgedwongen een paar huisjes
aan de Nieuwe Haven. De familie besluit het voch
tige atelier in Edam de rug toe te keren en naar Ro
me te vertrekken. Op 20 december 1920 loopt het
gezin door de sneeuw naar de tramremise in Edam
en verlaat - zoals later zal blijken - voorgoed de
stad.
In 1926 vertrekt hij met Anna naar Italië waar hij in
het plaatsje Riposo dei Vescovi bij Florence een
oude, vervallen villa betrekt . Daar woont en werkt
hij tot aan zijn dood. In die jaren schrijft Nieuwen
kamp een verhandeling over zijn boot en het

HOUTEN ATELIERIN EDAM
Het gaat goed met de kunstenaarsloopbaan van
Nieuwenkamp en in 1912krijgt hij tezamen met de
schilder A.R. Mauve een tentoonstelling in het ste
delijk Museum te Amsterdam. De pers prijst alom
zijn werk. Hierdoor aangemoedigd laat hij in het
voorjaar van 1913 het bekende houten atelier in
Edam bouwen waarin hij een prachtige, uit de
pastorie afkomstige, eiken deur verwerkt. De
Nieuwe Rotterdamsche Courant meldt op 20 ok
tober van dat jaar:
' 'De Zwerver is weer hier, het schip van Nieuwen
kamp, doch de meester is er niet meer op. Dezwervende mensch is huisvader geworden en woont in
een stevig huis te Edam.
Twee jaar later vervaardigt hij een prachtige ets
voorstellend het uitzicht vanuit dit atelier op de
Nieuwe Haven. Deze ets is recent door het Edams
Museum aangekocht en is daar te bezichtigen op
de verdieping.
Na een succesvolle reis naar Voor-Indië in
1913-'l4, besluit Nieuwenkamp om tegen de oostwand van zijn atelier een kas tebouwen. Hij ver
heugt zich erop in de grote ruimte ook les te
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woonhuis in Edam die in 1930 onder de titel "Mijn
huis op het water - mijn huis op het land" in boek
vorm verschijnt.
Na de oorlog werd de Stichting Museum Nieuwen
kamp in het leven geroepen in het huis Voorhaven
137 in Edam, dat hij in 1910 had gekocht. Er werd
hier een permanente tentoonstelling van zijn
werk ingericht. Op de opening van het museum in
1949 verscheen Nieuwenkamp zelf op pantoffels.
De klokken van het carillon begeleidden deze
feestelijke gebeurtenis die Nieuwenkamp ook nog
het ereburgerschap van Edam opleverde.
LAATSTEBEZOEK
Vermoedelijk was dit het laatste bezoek van Nieu
wenkamp aan de stad. Hij vertrok weer naar Italië
waar hij in 1950 overleed.
Nieuwenkamp heeft niet alleen aan het sociale en
culturele leven in Edam een belangri jk steent je bi jgedragen, maar ook zijn bouwkundige scheppin
gen zijn van historische betekenis voor de stad.
Het zou zeer te betreuren zijn als deze tastbare her
inneringen aan een in die tijd hooggewaardeerde
kunstenaar zouden moeten verdwijnen.
Corrie Boschma
') W.O.J.N.Nieuwenkamp, Levenen werken, bou
wen en zwerven van de kunstenaar W.O.J.Nieu
wenkamp, opgetekend door zijn kleinzoon,
Utrecht/Antwerpen z.j.

)
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DE KAART VAN THAEMSZ

Tentoonstelling "Caert 50"
Edamse kaarttekenaars werkten
vaak voor veldheren en tegen U.S.
Het 50-jarig jubileum van onze vereniging
zal, zoals we in het vorig nummer meldden,
onder andere worden gevierd met een ten
toonstelling over Edamse kaarten en over
zeekaarten
van kaartmakers,
die rond
1600 in onze stad werkten.
We hebben toen een overzicht gegeven van
de auteurs, de kaarten die zij hebben ge
maakt en iets gezegd over onze speurtocht
langs diverse buitenlandse
bibliotheken.
In deze aflevering willen we meer informa
tie - hoewel niet uitputtend - geven over
landmeters en kaarttekenaars,
die Edam
en omgeving in kaart hebben gebracht.
De oudste plattegrond die tot nu bekend is van
Edam, is die van Jacob van Deventer: de bekende
minuutkaart van ongeveer 1560. Van Deventer
werd circa 1510 te Deventer geboren en overleed
in 1575 in Keulen. Hij maakte de kaart van Edam en
van 200 andere nederzettingen in de Nederlan
den, in opdracht van de koning Philips de Tweede,
om voor de Spaanse legerschare betrouwbare
plattegronden te hebben van de al of niet opstan
dige steden in deze gebieden.
Men ziet hier dan ook al bij het Spaanse bestuur
dat regeren vooruitzien was, want 12 jaar later be
gon de stedenopstand met de val van Den Briel.
Edam volgde in datzelfde jaar 1572! Van Deventer
kan dus als collaborateur worden aangemerkt,
maar wel een vakkundige. En ook één met een ge
voelige kant : immers hij gaf op afzonderlijke kaart
jes kerken en kloosters aan, om die bij beschietin
gen te sparen.
Onze stad is voor die tijd natuurlijk wel afgebeeld
op verschillende kaarten die al van de omgeving
gemaakt waren: de waterstaatskaarten.
Fockema Andreae en van 't Hoff zeggen hiervan:
"Tweeërlei belang was het vooral dat den Arbeid
der Kartografen kwam opeischen: de oorlogvoe
ring en de waterstaatszorg. Het ene is van het ande
re niet scherp te scheiden". ')
Maar het werd al snel duidelijk dat het kaartbeeld
van Van Deventer voor oorlogsvoering noch voor
bestuursuitoefening - waterstaat - voldoende was.
KAARTMAKER EN BURGEMEESTER
Simon Meeuwsen van Edam was kaartmaker en
burgemeester. Meten deed deze magistraat vast al
eerder, maar in 1539 maakte hij zijn eerste kaart,
namelijk van het eiland Putten en vervolgens een
kaart van de Zijpe (1553).
Er bestaat een anonieme kaart van Noord-Holland
met het oosten boven, 94 x 107 centimeter, die
door Baart de la Faille wordt toegeschreven aan S.
Meeuwsz. Ook hier geeft men aan dat de kaart
moest dienen als ondersteuning van een actie van

TENTOONSTELLING
ter gelegenheidvan het 50 jarig bestaanvan de VerenigingOud Edam

Corrie Boschma behandelt in ons periodiek van
jaargang 12, nr.3, pag.8-11, de kaart van Thaemsz.
Zij schrijft dat de kaart gemaakt is in 1567, in op
dracht van het stadsbestuur van Edam. Dit bestuur
was voortdurend - en terecht kon men later zeggen
naar aanleiding van het verzanden van de haven in touw om aanleg van sluizen in de wateren van de
stad te voorkomen. Thaems maakte een zeer pri
mitieve kaart wat betreft de vormgeving. Het op
meten en tekenen heeft zeker snel moeten gebeu
ren, als je de vele slordigheden ziet. Bij
vergelijking met de kaarten die zijn vader maakte,
valt dat des te meer op. Op de afbeelding in het ge
noemde periodiek is het niet zo goed te zien, maar
straks in het Stadhuis kunt u het zelf bekijken.
Een paar dingen die direkt opvallen: de vorm van
de stad, de vreemde hoek van de Noordervesting,
die je op geen enkele andere kaart tegenkomt, vijf
bastions in de Noordervestinggracht, en tot slot:
in de Nieuwehaven heeft hij aan de Oostkant ook
een "vreemde" bocht aangebracht. Thaemsz te
kent de galgen ten Noorden van de haven, terwijl
meestal het stuk ten zuiden van de haven als zoda
nig wordt aangeduid. Dat heet ook Galgeveld.
Corrie Boschma merkt op dat blijkbaar de afstan
den tussen de bruggen voor het peilen belangrijk
waren. Dan valt echter op hoe breed de bruggen
getekend zijn in vergelijking tot andere stadskaarten van Edam, met name die vanjoan Blaeu. Bo
vendien is het sluizencomplex in de Voorhaven
ver naar het Oosten getekend.
De doorgaande vaarroutes zijn donkerder aange
geven dan b.v. de IJe die overgaat in de Achterha
ven. "De kraan van de armen" hier naast de sluis,
staat op andere kaarten aan de Zuidkant van het
Oosterglop aangegeven, (zie hiervoor de kaarten
van Blaeu en Tirion)

Het affiche
met het vignet
van de ten
toonstelling
"Caert 50".

500 JAAR
EDAMSE
CARTOGRAFIE

VAN11 SEPTEMBERTOT 24 OKTOBER1993IN HETSTADHUISVANEDAM
Openingstijden: maandag - zaterdag 10.00 tot 16.30 uur
zon- en feestdagen 13.00 tot 16.30 uur
Informatie: 02993 - 7 17 27 (VW)

Edam tegen de vestiging van Uitwaterende Sluizen
in 1544. Deze kaart is waarschijnlijk gebaseerd op
die van Jacob van Deventer. Deze laatste had van
de Staten van Holland en West-Friesland de op
dracht gekregen de kaart te tekenen.
De metingen van Simon Meeuwsen van Edam
beantwoordden aan hoge eisen. Simon Meeuwsz
wordt voor het eerst genoemd in 1532: toen ver
richtte hij opmetingen van vroonlanden 2 bij Alk
maar. In 1533/1534 deed hij een aantal opmetingenbij deHondsbosse. In 1536verrichttenMarten
Cornelisz, Jacob Zijmonsz van Hoorn en Sijmen
Meeuwsz 'gezworen landmeters van Westvrieslandt in opdracht van Hoogheemraadschap
Rijnland peilingen en metingen betreffende de
waterstand in de Rijnmonding van Katwijk aan
Zee. In verband met de bijdragen aan de nieuwe
sluis bij Edam kreeg Sijmon Meeuwsz ca. 1545 op
dracht tot het opmeten en in kaart brengen van
land rondom de Schermer, Beemster enz. 3
Simon Meeuwsz (Mieusz: aldus in taxatie-registers
van de tiende penning in 1553) bezat ook land aan
de Noordkant van Edam namelijk negen verndel.
Hij verpacht het land aan Jaap Heijnsz. Maar in
1560 staat hij weer te boek als eigenaar-gebruiker,
nu voor zeven verndel land.
Sijmon Meeuws overlijdt begin 1556.
Een andere, zeer oude tentoon te stellen kaart
komt van Thaems Sijmonsz. Dit is de zoon van Sij
mon Meeuws. Zie het vorig periodiek: Meeuwsz,
de burgemeester.

UNIEK EXEMPLAAR
Nu de kaart vanjacobjansz Brouwer: deze maakte
een stadskaart van Edam in 1599- ')•
Maar helaas is deze verloren gegaan, althans
ge
lukkig is er een kopie van gemaakt, in vermoede
lijk de 18e eeuw. Deze is op papier getekend. En
omdat er ook geen andere kopieën (meer of nog?)
bekend zijn, is dit een uniek exemplaar. Ook hier
zijn tussen de bruggen de afstanden aangegeven.
Corrie Boschma geeft aan dat Brouwer gebruik
heeft gemaakt van de eerder genoemde kaarten
van Thaemsz Sijmonsz. Dat zal ongetwijfeld zo
zijn, immers nagenoeg elk wetenschappelijk werk
(ook kaarten en hun tekenaars!) bouwt voort op
het voorafgaande. Dus ook hier.
Van Cornelis Doetsz, de zeecartograaf, is van
Edam en omgeving één kaart bekend. Beter: was
bekend, want dit werk is er niet meer. Hij kreeg in
1589 de opdracht een kaart te tekenen: "begin
nende van den seekant aff tot de weer (De Where)
van Purmereijnde toe". En omdat er nog steeds
kaartontdekkingen worden gedaan blijven we
hoop houden!
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De volgende Edammer landmeter en kaartmaker,
en wat voor één, is Sijmon Willemsz Boonacker.
De kaart maakte deze Boonacker nu eens niet naar
aanleiding van de "waterstrijd" tussen Edam en
U.S., maar voor de herziening van de grondbe
lasting. Ook niet prettig voor de burgers, maaronroerendgoedbelasting is ook niet alles! De namen
van de grondeigenaren ziet men links en rechts op
de kaart staan. Zowel de kaart van Brouwer, als die
van Boonacker hangen in het stadskantoor, maar
in september aan het Damplein.
Nu een niet-Edammer, die zich met stadsplatte
gronden heeft beziggehouden: Marcus Zuerius
Boxhorn. Hij werd geboren op 2 5 september 1612
in Bergen op Zoom en overleed op 3 oktober 1653
in Leiden. Hij werd hoogleraar welsprekendheid
en later ook in geschiedenis. ') In Topographia
Germaniae-Inferioris uitgegeven in Frankfurt am
Main in 1654 (eerste editie) en 1659, verscheen
ook een kaart van Edam. Dit is een schetskaart: al
leen de straten, waterlopen, de muren en de om
trekken van grote gebouwen zijn aangegeven. De
schaal is ongeveer 1:8.000. Het is een kopergravu
re en meet 17 x 13,5 centimeter.
Het werk is uitgegeven door Merian, de kaart is ge
tekend door Martin Zeiler.
Wij hopen in het volgend Periodiek dat net voor
de tentoonstellingsopening
zal verschijnen, de
laatste tekenaars/uitgevers van Edamse stadsplat
tegronden en de inlichtingen over de wetenswaar
digheden de tentoonstelling betreffend op te ne
men.
De Caertcommissie:
Oscar Henar, Jan Hooijberg,
Kees Hulskemper, Cor Schaatsbergen
') Fockema Andreae, S. J. en B. Van 't Hoff: Ge
schiedenis der Kartografie van Nederland van
den Romeinschen tijd tot het midden de 19de
eeuw, 's-Gravenhage, 1947.
2 vroonlanden zijn gronden waaraan heren
diensten verbonden waren in de Middel
eeuwen.
3 Haarlems Jaarboek van 1975.
*)een verndel: een oude oppervlaktemaat.
5 Periodiek Oud Edam, jrg. 13, nr.3, okt.1989.pg.
3-5: art. Corrie Boschma
*) Oosthoek.

Tentoonstelling
"Caert50".
11 september tot 24 oktober

1993

Aanbevelingscomité:
Prof.dr G. Schilder, historisch kartograaf,
Rijksuniversiteit Utrecht
P. Dankert, staatssecretaris Buitenlandse Zaken
F. Tielrooy, gedeputeerde
Mevr. mr F.G. van Diepen-Oost, gedeputeerde
dr ir J. IJf, dijkgraaf van het Hoogheemraadschap
van Kennemerland en West-Friesland
W.S. Westendorp, burgemeester Edam-Volendam
Joh. H.A. van Overbeek, voorzitter vereniging
Oud-Edam

)

Edam pionier op
Stadsherstel

De sociëteit
ontfermde
zich in
hoofdzaak
over kleine
pandjes.

Hoewel Amsterdam
de eerste stad in bet
land is waar
in 1918 door particulier
initiatief
de oprichting
tot stand kwam van
de Vereniging
Hendrick de Keyser, die her
stel en restauratie
van vervallen
panden
beoogde, kan Edam er zich op beroemen
op
dit gebied de absolute
primeur
te hebben
gehad. In Edam werd al in 183 7 een socië
teit in het leven geroepen
die met privémiddelen de desolate
bouwkundige
situatie
van veel Edamse panden probeerde
aan te
pakken.

M

HET DOEL IS NUTTIG TE ZIJN
Op 5 april 1837 vervoegde zich een illuster gezel
schap bij de Edamse notaris C.H. Zoutmaat Brugmans: de burgemeester Carel van Bommel, koop
man William Pont, Johannes Donker, eveneens
notaris, dominee Daniël Constant van Leeuwen
Boomkamp
en de kooplieden
Johannes
Versteegh, Jacob Teengs en Jacob Teengs Telting. ')
De absolute top van de Edamse notabelen kwam
op die dag bijeen met het oogmerk een sociëteit te
stichten die aankoop en herstel van oude panden
zou behartigen. De illustratieve naam van de so
ciëteit lijkt idealistische overwegingen
van de he
ren als achterliggende
reden te benadrukken:
' 'Het doel is nuttig te zijn", aldus de veelzeggende
zinspreuk van de nieuwe club.
Ruimhartig biechtten de notabele heren echter op
dat ook persoonlijke belangen van Edams' koop
liedenstand in de nieuwe onderneming
een rol
speelde. In de na-Napoleontische
tijd kreeg zij het
zwaar te verduren, terwijl ook door de aanleg van
het Groot Noordhollandsch
Kanaal naar Den Hel
der in 1817, de nering vooral voor de Edammer
houthandelaren
verder verslechterde.

ONDERLINGE VOORWAARDEN
De nieuwbakken sociëteit liet in eenendertig arti
kelen de onderlinge voorwaarden vastleggen. Het
blijkt dat de deelnemers vooral het oog lieten val
len op woningen van de mindere stand, waarvan
de sloop door herstel voorkomen diende te wor
den "...en zulks meer om daardoor het belang der
stad, en dat van den gezegde minderen stand,
dan wel het geldelijk voordeel der geassocieerden
te bevorderen, zonder dat echter het laatste geheel
mag worden uit het oog verloren ' !
Het startkapitaal voor de aankoop van de panden
werd verkregen door de uitgifte van aandelen te
gen een bedrag van nominaal ƒ 100,- per aandeel.
De initiatiefnemers
waren niet alleen aandeelhou
ders, maar benoemden
zich zelf ook tot commis
sarissen. Uit hun midden werd vervolgens een da
gelijks bestuur gekozen voor een periode van drie
jaar. Het lot besliste jaarlijks over de hernieuwde
samenstelling van het bestuur.

(VERVOLG VAN PAGINA 7)

De IJsclub compleet

Ruim honderd leden hebben weer genoten van de
jaarlijkse excursiedag, waarop dit jaar een bezoek
werd gebracht aan de oude vestingstad Naarden,
met daarna een mooie boottocht op de Vecht.
Ook vond er weer een gezamelijke avond plaats
met het Nut Edam, met als spreker de heer Brinkkemper over de ontstaansgeschiedenis
van Volendam . Wat 1993 ons zal brengen is nog niet bekend .
Wat wel vast staat, is dat de Vereniging Oud Edam
haar 50-jarig bestaan op gepaste wijze zal vieren.
De voorbereidingen
voor een tentoonstelling,
een reüniedag en een 2-daagse excursie zijn al ge
ruime tijd in volle gang. Hier zult u zeker in andere
publikaties meer over vernemen.
Vanaf deze plaats wens ik u, namens de voorzitter,
een goed jubileumjaar toe, en bedank ik eenieder
die zich op één of andere wijze heeft ingezet voor
de vereniging.

In ons vorig nummer werd in het artikel over de
IJsclub gemeld dat enkele enthousiastelingen
de
ze vereniging in 1963 opnieuw oprichtten.
Het
bestuur uit dat jaar zag zich echter graag in zijn ge
heel genoemd. Hier zijn de heren dan: KL de Boer
(Pijl) voorzitter, J. Beunder secretaris, C.J. Kraaij
penningmeester,Jan
de Boer, Piet Neuteboom, L.
Meerman, K. de Haan, J. bij 't Vuur en H . Ottenhof.

Graag uw contributie!
De penningmeester
vraagt de leden, die hun con
tributie voor dit jaar (en eventueel voorgaande ja
ren) nog niet hebben betaald dit alsnog zo snel
mogelijk te doen. In dit jubileumjaar heeft onze
vereniging een interessant programma te vieren
en dat kost natuurlijk geld. Alvast dank voor uw
medewerking.

Ed Koorn, secretaris.
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Bestuur
Oud Edam
Joop van Overbeek, voorz., Voorhaven 172,
C. Schaatsbergen, vice-voorz., P. Pieterstraat 13,
Ed Koorn, secretaris, Spuistraat 33,
Nan van Bekkum-de Boer, bestuurslid,
Voorhaven 123,
Jan Hooijberg bestuurslid, Bult 22,
Luuk Hovenkamp, bestuurslid,
Schepenmakersdijk 1,
Jan Westerneng, bestuurslid,
Volendammerpad 15,

Redaktie
Periodiek
71536 Janny Boelens-Boss, Broekgouwstraat 3,
71954
66784 Corrie Boschma-Aarnoudse, Nieuwvaartje 16, 71491
62372
71842 Cor van Bruggen, Claes Teenxstraat 8,
Luuk Hovenkamp, Schepenmakersdijk 1,
71945
72202
72186 RobJosselet, Nieuwe Haven 30,
71402 Corrien Laarman-Vaatstra, Achterhaven 108, 72340
Guus van Lummel, Grote Kerkstraat 10,
71518
71774
71945 Geesje Rijswijk-v.d.Veer,Achterhaven 90B,
Sjaan Swalve, Voorhaven 106,
71174
71625
Contactpersoon
Fort Edam
Werkgroep
Handhaving
Stadsbeeld
Jaap Molenaar, J. Tonissenstraat 10,
66602
Jan Hooijberg, Bult 22,
71402
Ed Koorn, Spuistraat 33,
71842 Jubileumcommissie
Harry Oudendijk, Gravenstraat 2,
72278 Nan van Bekkum-de Boer, Voorhaven 123,
72186
71945
Koos Roskam, Westervesting 31,
72979 Luuk Hovenkamp, Schepenmakersdijk 1,
66602
Theo van Santen, Achterhaven 76,
72785 Jaap Molenaar, J. Tonissenstraat 10,
Joop van Overbeek, Voorhaven 172,
71536
Werkgroep
Ruimtelijke
Ordening
Caert 50
Bert Creemers, Voorhaven 81,
72978 Commissie
62604
Flip v.d. Leeuw, Grote Kerkstraat 14,
72657 Oscar Henar, Watermolen 6,
71402
Joop Rutsen, Grote Kerkstraat 30/32,
71713 Jan Hooijberg Bult 22,
Cor Schaatsbergen, Paulus Pieterstraat 13, 66784 KeesHulskemper, P.Bossenstraat 8, Hoogwoud,
02263-52222
Werkgroep
Historisch
Onderzoek
Joop van Overbeek, Voorhaven 172,
71536
Corrie Boschma-Aarnoudse, Nieuwvaartje 16, 71491 Cor Schaatsbergen, Paulus Pieterstraat 13, 66784
M. Bunskoeke, Pinksterbloemstraat 65,
Gouden
ploeg
Purmerend,
02990-29605
Oscar Henar, Watermolen 6,
62604 J. Besseling-Cl.de Boer -K. de Boer- T.de Boer-Moojen
H. Conijn - H. Kuiper-de Moes - A. Meester - C. Plas
Herman Rijswijk, Kogerwatering53, Koog a/d Zaan,
075-160377 D. Roskam - M. Schotsman - E. Uitentuis -J. Verhagen
Jan Sparreboom, Voorhaven 86,
71590 G. bij 't Vuur

*
Aan een benoeming kon men zich slechts onttrek
ken met een betaling van een boete van vijf gul
den. Kortom, de gehele bestuurlijke structuur was
erop gericht eikaars belangen in stand te houden,
waarbij uittreding in geval van een dreigend finan
cieel debacle zoveel mogelijk voorkomen diende
te worden. Op de jaarvergadering
bepaalde men
de hoogte van het dividend op de aandelen. Om
de vereiste meerderheid
van tweederde van de
stemmen veilig te stellen, werd eenvoudigweg een
boete van drie gulden ingesteld op het niet ver
schijnen op de jaarvergadering! Met andere woor
den, men hield elkaar goed onder de (financiële)
duim.
Herstel van huizen had eerste prioriteit, alleen in
het uiterste geval zou sloop van huizen gerecht
vaardigd zijn. Na herstel of herbouw zou afhanke
lijk van de mogelijkheden
verhuur of verkoop
volgen.

KLEINE PANDJES
De sociëteit heeft zeker een tiental jaren gefuncti
oneerd. Zij ontfermde zich in hoofdzaak over klei
ne pandjes, bij voorbeeld op de Bult en in de Gevangenpoortsteeg.
Voor zo ver bekend, is de
maatschappij
nooit officieel ontbonden.
Waar
schijnlijk is zij in de vergetelheid geraakt en geruis
loos aan haar eind gekomen.
Corrie Boschma

Het periodiek kwam tot stand met medewerking van
drukkerij Zwarthoed b.v. Volendam en werd gedrukt
bij Keizer van Straten b.v. Edam.

l Oud Notarieel Archief Edam, inv.nr. 769,
acte 36. 5 april 1837.
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Protest tegen plannen Middengebied
Eda m en Volendam
groeien teveel naar elkaar toe
Oud Edam is zeer geschrokken van de gevolgen
die de plannen van de gemeente voor het zoge
noemde Middengebied tussen Edam en Volen
dam zullen hebben. Die plannen, zoals neerge
legd in de "Structuurvisie
Middengebied",
houden in dat beide kommen nog dichter naar
elkaar zullen groeien.
"Historisch gezien hebben beide kernen een lan
ge, eigen geschiedenis en ontwikkeling meege
maakt. Dat heeft geleid tot twee markante, maar
geheel verschillende kernen die elk door de eigen
bevolking zeer gewaardeerd worden. De waarde
ring voor het eigen karakter en de verschillen tus
sen beide kernen worden door buitenstaanders
(ook toeristen) bevestigd", zo heeft het bestuur
van Oud Edam juli vorig jaar in een brief aan de ge
meente laten weten.
"Naar onze mening wordt aan de herkenbaarheid
van dat eigen karakter ernstig schade gedaan door
beide kernen in elkaar over te laten lopen zonder
een duidelijke geledingzone te projecteren. Daar
hebben wij dan ook bezwaar tegen'" zo vervolgt
het protest.
"Wij zij n van mening dat er een geledingszone van
minimaal 200 a 2 50 meter dient te worden gereali
seerd. Daarbij dient tevens een zichtlijn van de
provinciale weg tot aan de Zeedijk gewaarborgd te
blijven. Dit is ook vastgesteld in het Streekplan
Waterland 1990, dat als voorwaarde voor uitbrei
ding stelt dat de karakteristiek van de Markermeer-

dijk en de geledingszone tussen Edam en Volen
dam gehandhaafd blijft".
Normaal gesproken moet aan het einde van een
woonwijk een groenstrook komen die overgaat in
weiland "ook dat is hier niet het geval", zo gaat de
brief verder, waarin wordt voorgesteld een effi
ciënter gebruik te maken van de bestaande ruimte,
open gaten in de bebouwing voorzover verant
woord op te vullen, groenvoorziening aan de bui
tenkant in plaats van tussen de woonwijken aan te
brengen en na te rekenen of de toekomstige be
hoefte aan woningen nog wel zo groot is, gezien
de stagnatie in de bevolkingsgroei en de begin
nende leegstand in de Blokgouw.
De streekkaart bij het Streekplan Waterland (van
de provincie) geeft duidelijk de begrenzing aan
van de toekomstige bebouwing. "Die is al eerder
overschreden en dat zal door de Structuurvisie
Middengebied opnieuw gebeuren", aldus de brief
van het bestuur van Oud Edam. "Waar moet dat
heen als u aangeeft dat er omstreeks 2015 nog eens
ruim 3000 woningen dienen te worden bijge
bouwd? Daar ontbreekt de ruimte voor! De daar
voor benodigde ruimte van minimaal circa 100
hectare is daarvoor niet beschikbaar. Duidelijk is
dus dat de beschikbare grond eisen stelt aan de
grenzen van de (eigen) groei! In deze context ach
ten wij het dan ook niet verstandig om ruimte voor
woningbouw in de verdere toekomst aan te ge
ven", zo besluit de brief van Oud Edam aan het
gemeentebestuur.

Moeten hier
nog eens
3000 wonin
gen komen ?
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