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Edamse nako
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de Marker fa

milie Springer

poseren op

een botter.

Plichtsgetrouwe werkers en flinke vrouwen

Markers in Edam
Achthonderd jaar lang lag Marken verloren in

het IJsselmeer. De historie van het eiland wordt

beschreven als een aaneenschakeling van ram

pen, van branden, overstromingen en ongeluk
ken bij de visvangst. Maar tegen deze achter

grond zijn er ook de verhalen van moedige

mannen en flinke vrouwen, die het eiland door

de eeuwen heen altijd hebben verdedigd tegen
de elementen en er voor en met hun gezinnen

rust en geluk hebben gevonden.

De afsluitdijk van 1931 maakte aan de overstro

mingen een einde, maar leidde ook tot het weg

vallen van de voornaamste bron van inkomsten,

de visserij. Met de dijk van 1957 naar 'de vaste
wal' behoorde het dagelijkse, maar vooral het

winterse isolement (dat bij zware ijsgang vele

weken kon duren), tot het verleden.

Het leven op het eiland is met die dijk minder

veranderd dan verwacht. De forenzen vertrek
ken in alle vroegte naar hun werk om zo snel

mogelijk terug te keren. De dagtouristen (er is

geen ovemachtingsaccomodatie op Marken) ver
dwijnen in de loop van de middag. Daarna is

het eiland weer als vanouds, een oase van stilte

en rust, en frisse lucht.
Waarom zou een Marker dit paradijsje hebben

verlaten voor een bestaan in de stad Edam? Zijn

de constante overstromingen in vroeger jaren

het antwoord daarop? Of de slechte verdiensten
in de visserij? Of gebrek aan werk op het eiland?

Hoeveel Markers wonen er eigenlijk in Edam?
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Wanneer zijn ze hier gekomen? Wat doen ze

hier? We hebben het voor U uitgezocht.

Een blik in het telefoonboek, naslagwerk num

mer één voor dit soort werk, toont namen als
Commandeur, Dorland, Kaars, Roos, Schipper,

Springer, Visser, Vlasbloem, de Waart en Zee
man, die waarschijnlijk een Marker achtergrond

hebben.

Er wonen nu 50 a 75 nazaten van Markers in
Edam, waarvan de meesten nog een actieve rela

tie met familielieleden op het eiland hebben en
trots zijn op hun afkomst. Opvallend is dat vrij

wel alle betrokken mannen een sterke band en

ervaring met water en de zee hadden of hebben,

hetzij op de Grote Vaart, bij de Rijnvaart, in de
lokale visserij, op de Noordzeevisserij, als

scheepsbouwer, of in de watersport.

Marker mannen worden ergens omschreven als

graag geziene, bescheiden en plichtsgetrouwe
werkers. De ervaringen met de Edamse Markers

lijken de juistheid van deze visie te onderschrij

ven. De Marker dames zijn in de loop der eeu

wen, door de veelal langdurige afwezigheid van
hun mannen op zee, gevormd tot flinke zelfstan

dige vrouwen, die als het nodig is hun mannetje
staan. Ik meen dat men dit karakter bij de Edam-

Bij dit nummer

Het nummer opent met een verhaal over
Markers, die in het verleden om diverse rede

nen naar Edam zijn verhuisd en nu een on

derdeel uitmaken van de Edamse gemeen
schap, maar hun Marker afkomst niet

verloochenen.

De Vereniging Oud Edam heeft een voorgan

ger. de Sociëteit 'Het doel is nuttig te zijn

die als oogmerk had huizen te verwerven en

op te knappen, om ze vervolgens aan minder

rijke burgers te verhuren.

Het carillon in de Speeltoren werd 25 jaar

geleden aangebracht, welk feit op de a.s. Mu
ziekdag met een concert wordt gevierd. Om

wonenden van de Speeltoren beleefden overi

gens in 1972 bange dagen toert de toren

dreigde om te vallen.

Het Fardem-terrein moet nieuwe allure krij

gen door de bouw van een nieuwe woonwijk,
die past in het karakter van Edam.

Eind vorig jaar werd als laatste onderdeel

van de restauratie de noord-westelijke gevel
van de Grote Kerk onder handen genomen,

waaraan menig staaltje van technisch ver

nuft te pas kwam.

Verder treft U aan het jaarverslag van de

vereniging met de mededelingen uit de werk

groepen.

De redactie

se Marker vrouwen terug kan vinden.

De voornaamste achtergronden van de verhui
zing naar Edam die ik gevonden heb waren ge

brek aan werk op Marken, de liefde, die elke af

stand overbrugt dus ook die tussen Marken naar
Edam, een combinatie van gebrek aan werk en

ontluikende liefde, geloofsperikelen bij de liefde

(op Marken trouwde destijds Gereformeerd niet
met Hervormd) en gebrek aan passende huisves

ting op het eiland. Markers assimileren snel in

een nieuwe omgeving, zo ook in Edam. Er be

staat niet zoiets als een vereniging van Markers
in Edam. Er is geen taalprobleem. Vrijwel alle

betrokkenen dragen een positief steentje bij aan

de Edamse samenleving.
Leest U verder wie en wat er achter genoemde

familienamen in Edam schuilgaat.

Commandeur

Klaas Commandeur, Marker, geb. 1894, gehuwd

met Sijtje Zeeman, eveneens van 1894, was

Noordzeevisser en bleef elke reis zo'n drie
maanden weg, wat z'n jonge vrouw volstrekt

niet beviel.

In 1921, een jaar waarin de zee veel levens tot
zich nam, bleef Klaas op haar aandringen aan de

wal. Omdat er op Marken geen werk was, werd
het de 'zakkenzolder' in Edam.

Met vier mannen, o.a. Pieter Roos en Jan Zee

man, woonden ze aanvankelijk op een botter

die in het Oostergalop lag.

Het werken in de stoffige omgeving viel de
mannen zwaar, reden voor Klaas om weer tijde

lijk terug te keren naar de visvangst.

In 1927 ontwikkelde zich daaruit visverkoop op
beperkte schaal vanuit hun woonhuis aan het

Tuinierspad. Later werd dit een viswinkel op de

Eilandsgracht, en in 1933 een grote (vis)winkel
aan de Voorhaven.

Klaas was een inventieve ondernemer, een soort

voorloper van de huidige supermarkt. Alle le
vensmiddelen waren er te koop.

Met de prikplank (in een plank waren gaatjes

geboord en daarin stonden lootjes; wie een be

paald bedrag besteedde mocht een lootje trek
ken en de bijbehorende prijs meenemen) en de

bonenpot (in de etalage stond een grote pot met
bonen; wie raadde hoeveel erin zaten kreeg een

prijs) trok hij klanten naar z'n winkel.

In plm. 1937 kwam door ziekte van Sijtje en de

crisistijd een einde aan het winkelbedrijf.

Klaas was daarna nog 18 jaar bij de gemeente
werkzaam, als Arbeider in Algemene Dienst,

waar hij op z'n 65ste werd gepensioneerd.
Hun kinderen Lijsbeth, Jan, Elbert, Piet en Klaas

zijn in Edam opgegroeid. Lijsbeth komen we el

ders in dit verhaal weer tegen als de echtgenote
van Cees Springer. Elbert (Achterhaven) werkte

bij de keramiekfabriek Fris, en later bij koolbor-

stelfabriek Morelisse. Jan heeft bij drankhandel
Wark gewerkt (later fa. M. Laan) en later ook bij

Morelisse.
Piet (overleden) was op de koopvaardij, en later

bij de gemeenten Edam en Purmerend als stra-
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Cees Springer

en zijn echt

genote Lijs

beth Com
mandeur.

Foto: Wil

Tjoa.

tenmaker. Klaas had gestudeerd, vertrok naar

Amsterdam als boekhouder bij de N.C.Z. (Natio

nale Zuivel Coöperatie) en werkt nu nog in de
zuivel, maar in Meppel.

Dorland

Cees Dorland was in 1909 geboren op Marken.
Hij overleed in 1994 in Edam.

Op z'n negende was hij al wees, waarna hij ver

zorgd werd door een tante. In 1916 beleefde hij
de grote watersnood, waarbij op Marken veel

mensen verdronken. Op zijn dertiende, in 1922
ging hij op zoek naar werk in Edam. Hij vond

dat bij slagerij Henk van Stelling. Later combi

neerde hij dit met vleesventen op Marken en

met boerenwerk aan de Keetzijde te Edam.
In de oorlogsjaren was hij in het verzet en ver

leende hulp in allerlei vorm, ook met eten, aan

Volendammers. Kinderen zijn: Aagje ('De Meer',

Volendam), Cees (verzorgingswerk, Nohol), Jaap
(plantsoenendienst) en Jan (automonteur Volen

dam).

Cees was ooit een goede voetballer. Hij stond

bekend als 'de beruchte schaar van EVC'. Hij

was ook een erkend dammer die het tot club
kampioen bracht.

Bij de watersportvereniging kenden ze Cees als

de eigenaar van een BM, die daarop, in het zicht

van de haven, op z'n hurken op het achterdek
gezeten, vreemde bewegingen maakte. Stropen
soms?

Schipper

Grietje Schipper (1960), dochter van de nog op

Marken wonende Piet Schipper en Jannetje
Roos, ging in 1976 in Edam bij Pruvé werken.

Door de slechte verbinding was ze gedwongen
in Edam te gaan wonen.

Ze is nu mevrouw Kemper aan de Buiksloter-

meerstraat en werkt een paar ochtenden in de
week als Alfa-hulp in de gezinsverzorging.

Klaas Schipper werd in 1957 op Marken geboren

als zoon van Cornelis Schipper en Geertje de

Waart. Hij trad in 1979 in het huwelijk met de
Edamse Adrie Crielaard, en woonde daarna nog
elf jaar op het eiland.

In 1990 werd het toch wat te stil op Marken en

werd er naar Edam verhuisd. Klaas is regelmatig
op Marken. Hij voetbalt er nog. In Edam was hij

vier jaar jeugdtrainer bij EVC.

Springer

Lijsbeth Commandeur was als baby van zes
maanden met haar vader en moeder naar Edam

gekomen en hier opgegroeid. Zij trouwde met
Cees Springer.

Cees Springer's grootvader, Pieter, was van Enk

huizen, maar werkte op een Marker botter, die
voor het weekend zelden of nooit naar Enkhui

zen ging, tot groot verdriet van z'n

meisje/vrouw, Isje Maarsen, een echte westfriese
met de kap nog op. Vandaar dat ze naar Marken
verhuisden.

Kaars

Dirk Kaars, 1896, Marken, verhuisde toen hij een
jaar of vier was met z'n ouders naar Monnicken-

dam, bij gebrek aan huisvesting op het eiland,

als gevolg van een brand.

Hoewel het met de leeftijd niet klopt, zou dit de

grote brand van 1905 kunnen zijn, waarbij op
buurt II niet minder dan dertien huizen in de as
werden gelegd.

Zoon Gerrit Kaars verhuisde in 1965 naar Edam,
waar werk in en een woning boven het postkan

toor hem de gelegenheid boden in het huwelijk

te treden. Hij woont nu op het Wallendalplein.

Roos

Cees Roos kwam omstreeks 1935 van Marken
naar Edam, met zijn moeder en broer. Hij werkte

eerst in de touwbaan, tot die afbrandde, en daar

na bij Fris. Hij zit nu in de Meermin.
Cees de Waart met het model van de botter van
zijn vader. Foto: Wil Tjoa.



Zoon Pieter (van 1898) trouwde met Aaltje Boes

(van 1897), die net als haar zuster Sijtje onder de

bijnaam 'Mae West' een belangrijke rol speelde

in de toeristenindustrie aan de haven. Kleinzoon

Cees, (geboren 1919) werkzaam op de rijnvaart,
ontmoette tijdens familiebezoek op Marken Lijs-

beth Commandeur uit Edam. Ze trouwden in
1942. Cees bleef nog een paar jaar varen, maar

dook in 1944 onder in Edam.

Hij werkte 24 jaar als onderhoudsmonteur bij de

keramische fabriek Fris en was daar twintig jaar

lid van de ondernemingsraad. Na het faillisement

van Fris maakte hij z'n jaren vol in Amsterdam.
Cees heeft een zeer actief leven achter de rug.

Hij was twintig jaar secretaris van de Algemene

Bedrijfsgroepen Centrale, en twintig jaar voorzit
ter van de Bestuurdersbond. Hij is nog steeds lid

van de vakcentrale FNV.
Hij was 24 jaar bij de Vrijwillige Brandweer, en

bracht het tot commandant daarvan.
Hij vervulde acht jaar het kerkeraadlidmaatschap

van de Nederlands Hervormde Kerk, verzorgt

nog steeds de verjaardagsattentie namens de

kerkeraad in zijn wijk en is 's zomers nog regel
matig in de Grote Kerk te vinden als suppoost.

Voetballen kan Cees ook.
Hij is bijna vijftig jaar lid van EVC. Hij begon als

speler, was later jeugdleider, bestuurslid, lid van

de elftalcommissie en is de laatste vijftien jaar als

vrijwillig werker vrijwel dagelijks op het terrein

te vinden, samen met een aantal anderen, om
alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.

Of er nog een band met Marken bestaat hoef ik

niet te vragen. Diverse foto's aan de muur
maken dit volkomen duidelijk.

Hun kinderen zijn Pieter, Klaas, Alie, Hans, Jaap

en Elly.
Pieter heeft een belangrijke functie bij de vreem

delingendienst van de Amsterdamse politie.

Klaas was op de grote vaart; we kennen hem nu

als havenmeester. Alie is telefoniste bij het Kruis

werk Zaanstreek/Waterland. Hans werkt bij het
Samenwerkings Orgaan WestFriesland in Hoorn.

Jaap is instructeur bij de N.Z.H. Elly is onderwij

zeres.

Trijntje Springer (6.9.57) is de dochter van Dirk

Springer en Jannetje van Altena (van Sijmen, van

Jan). Haar hele familie woont nog op Marken.
Al op de MAVO in Monnickendam en later op

de HAVO in Amsterdam werd de basis gelegd

voor haar huwelijk met de Edammer Brongers-
ma. Met man en drie kinderen woont ze tevre

den in Edam, ze is actief in de Gereformeerde
Kerk, maar ze komt regelmatig op het eiland en

mist hier soms de zee en het rondje om de dijk.

Visser

Jannetje Bakker-Visser werd op vier oktober

1951 op Marken geboren als dochter van Klaas

Visser en Maritje van Altena.
In mei 1972 is ze getrouwd en omdat er op Mar
ken geen geschikte huisvesting beschikbaar was,

woont ze sindsdien met haar man en twee kin

deren in Edam, aan de Achterhaven 114.

Ze heeft nog regelmatig contact met de familie
op Marken.

In Edam is ze actief in de Gereformeerde Kerk.

Vlasbloem

Jan Vlasbloem en Aaltje van Altena traden in

1918 op het eiland in het huwelijk. Omdat Jan
gereformeerd en Aaltje hervormd was, werden

zij 'verbannen' naar Limburg, waar Jan als dou-

Marken 1922.
Tweede van

rechts Cees de

Waart en
links daarvan

zijn zuster.
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anier in Horst gestationeerd was. In 1918 werd

hij afgekeurd en trok het gezin naar Broek in

Waterland. In 1925 werd verhuisd naar Edam,
waar Jan aan de Voorhaven een kruidenierswin

kel zou gaan beheren. Hij overleed helaas in

1927, voordat het zover was. Aaltje overleed in

1957.
De kinderen Jannetje (17.3.1918 Marken), Cor

(24.1.19 Horst), Willem (16.4.23 Broek) en Jan
en Alie (14.4.27 Edam) onderschrijven de histo
rie. Jannetje en Cor wonen buiten Edam, Willem

zit in de Meermin, Jan woont in Schardam en

Alie als mevrouw de Graaf in de Koksteeg.

Cor en Willem werkten voor Fris, en waren be

kende schakers.

Jan werkte 30 jaar in de scheepsbouw in Amster
dam, was 45 jaar geleden betrokken bij de op

richting van de atletiekvereniging en daar jaren

lang wedstrijdleider. Hij was vele jaren voorzitter

van de Watersportvereniging 'De Zeevang' en is
nu erelid van die vereniging.

Willem is vader van Gertjan, Kees, Gerie en Eu-

genie.

Alie is moeder van Gerda (surfmoeder), Jan en
Gerro de Graaf. Jan is vader van Ruud (Edam),

Hans, Martin en John (Edam). De zoons hebben

de liefde voor het water die Markers is aangebo

ren. Ruud op de botter UK127, Hans en Martin
als charterschippers en John als surfer.

Ruud is ook actief in Mahoganyhall, John in

Nohol.

De Waart

De vader van Cees de Waart (80) was verdron
ken op de Zuiderzee, waarop z'n broer Pieter,

die op een logger op de Noordzee voer maar

gered werd, niet meer naar zee mocht en om
schakelde naar de binnenvaart. Helaas is deze

broer enige tijd later in de haven van Zeebrugge

eveneens verdronken, waarna Cees niet meer

naar zee mocht.

Hij werd boerenknecht, bij Niek de Boer in
Edam, vond daar zijn vrouw, Nel Buyten, en

bleef in Edam wonen.

Cees heeft drie zoons en één dochter, Arie,

Cees, Dirk en Tiny. Cees kennen we als brand
weerman. Arie en Dirk zijn de bekende alumini

um jachten- en reddingbotenbouwers Habbeké.

Snijders

Geen Marker naam, maar hier toch op z'n plaats.

Cees Snijders (1896) afkomstig uit Ter Aar, in de

Rijnstreek, werd van 1921 tot 1925 als veldwach

ter op het eiland Marken geplaatst. De romance
met Lobberig van Altena, dochter van Gerrit van

Altena en Marie Kes, leidde tot een huwelijk.

In 1974 kwam door een toeval zoon Cees (1931
en schrijver van dit verhaal) met zijn gezin in

Edam terecht, om er zich onmiddellijk thuis te

voelen. De dochters Loke, Simone, Hanneke en

Hilde hebben inmiddels alle vier Edam weer
verlaten.

Zeeman

Hein Zeeman werd op 28 mei 1952 op Marken

geboren als zoon van Jan Zeeman en Wolmet

Kes. Zijn huwelijk met de Edamse Ineke Lacunes
was op twee december 1977 reden om naar

Edam te verhuizen.

Hein is in Edam actief als voorzitter van de

Stichting Geintegreerd Christelijk Onderwijs.
Hoewel hij geen directe familie meer heeft op

Marken, komt hij er nog elke week om te spor
ten.

Cees Snijders

'Vroeger was het leuker'
Als oudheidkundige vereniging mag je best eens

een discussie op gang brengen over 'vroeger'.
Toen was alles immers anders, beter en leuker!

Om de deskundigen op de beurs of de betwe

ters op een verjaardagspartij eens wat stof voor

gesprek te leveren: ,

Zo'n 40 jaar geleden werd de Grote Kerk elke
zondagmorgen bezocht door een flinke schare

kerkgangers. Dat is vandaag de dag wel wat
minder geworden.

Zo'n 40 jaar geleden waren binnen een straal

van ongeveer honder meter een tiental tal boe

renbedrijven actief. Hooi, kuilgras en de mest
waren te ruiken en soms haast voelbaar, maar

niemand die daar problemen over maakte.

Stel je voor dat deze toestand voor één dag nog
eens terug gedraaid kon worden. Dat Gerrit Ko

ning, Henk Visser, Piet Buiten, Klaas 'Pijl' de

Boer, de Brommersma's, Tames Buyten, Teun

Kelderman, Gerrit Sanders, Japie 'de Prater' en

Keetje en Jan Bant weer op hun klompjes de
kruiwagens mest uitreden!

De aardappelen waren vroeger lekkerder, de

wortelen waren toen meer oranje, de spruitjes

harder en de mest stonk toen minder!

Dat wordt nü gezegd, maar wie gelooft dat?!
Wie weet hoe vroeger iets smaakte of rook? We

poetsen dat verleden op, maar vergeten dat de
mensen vroeger meer tevreden waren dan de

huidige generatie. Vooral willen we niet worden

herinnerd aan het feit dat onze 'ouders' wat

meer van een ander konden verdragen. In 1994
konden we zelfs lezen dat er mensen in een na

burige stad wonen, die vinden dat een bakkerij

stinkt. Die mensen zijn absoluut te laat geboren!

Jaap Molenaar
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'Oud Edam heeft een voorganger'
Op 5 april 1837 verzamelden een achttal eer
biedwaardige heren zich ten huize van de fami

lie William Pont aan de Lingerzijde.

In de fraaie, ruime achterkamer met het uitzicht
op de druk bevaren Schepenmakersdijk met de

ladende en lossende schepen, schikten de heren

zich om de tafel. Het zal een indrukwekkend ge

zicht zijn geweest om deze kring van Edamse
notabelen bijeen te zien. In onze gedachten zien

we ze zitten:

Aan het hoofd van de tafel de bekende koop

man William Pont, naast hem de martiale figuur
van burgemeester Carel van Bommel

Vervolgens de kleine Johannes Donker, die no

taris is en altijd verrast door zijn zware stem, die

men niet verwacht van zo'n kleine man. Daniël
van Leeuwen Boomkamp is vrij jong en nog wat

onzeker in zijn optreden in deze kring. Hij is of

ficieel candidaat tot de Heilige Dienst en hoopt

binnenkort zijn studie af te ronden. Dan de
kooplieden Gerardus Versteegh, Jacob Teengs

en Jacob Teengs Tedding, deze trekken veel met

elkaar op en genieten een hoog aanzien.

Verder was aanwezig, in functie, de Edammer

notaris Clemens Zoutmaat Brugman. Deze had
op verzoek zijn kantoor aan de Voorhaven (ach

ter het stadhuis in huis 'de Zwaan') verlaten om

hier de heren terwille te zijn bij hun plannen.

Kennelijk was aan de borreltafel van 'de Een
hoorn', het stijl-volle hotel bij de Dam, en tijdens

het koffieuurtje in het 'Heerelogement' aan de

Halecht, vooraf veel besproken en bedisseld.

De heren waren namelijk tot de conclusie geko
men dat een aantal huizen in Edam slecht on

derhouden werd, vooral bij eigenaars met een
kleine beurs. Daar maakten ze zich zorgen over

en om maatregelen te kunnen nemen, wilden ze

een vereniging oprichten, een sociëteit!

Notaris Zoutmaat Brugman had vooraf een con

ceptcontract opgesteld. Een van de opvallendste
veranderingen die in de concepttekst werd aan

gebracht was de naam van de nieuwe sociteit.

Vooruitlopend op de officiële akte had men na
melijk bij het kadaster onder artikel nummer

1063 de sociëteit aangemeld onder de naam: 'De
Sociëteit tot instandhouding van gebouwen'.
Dat vonden de heren, bij nader inzien wat erg

zakelijk en kozen een andere naam, 'Het doel is

nuttig te zijn', die we terugvinden onder het 2

nummers hogere artikelnummer (1065) in het
kadaster.

Vervolgens werden de glazen gevuld en moch

ten de twee getuigen, winkelier Huijbert van der

Pol en kastelein Leendert Mos, binnenkomen.
Stel U voor: zeven tevreden en wat doezelig kij

kende heren, twee eenvoudige middenstanders
op een stoel aan de kant en notaris Zoutmaat

Brugman, die staande acht dicht beschreven vel

len voorleest en daarin verklaart dat de aanwezi

ge heren overeen zijn gekomen dat:

'tusschen hen zal bestaan een bijzondere Socië
teit onder de zinspreuk: 'Het doel is nuttig te zijn '

Ten oogmerk hebbende den aankoop van buizen

met diezelven erven, staande en liggende binnen
de stad Edam. De geheel of gedeeltelijke herstel

ling en vernieuwing derzelve. De verhuring of

verkoop van dien en in het algemeen dat alles

wat tot het behouden der woningen binnen deze

stad, bijzonder die van de mindere stand, en het
daardoor zoo veel mogelijk voorkomen van amo-

tien (=slopen) kan strekken.
Zulks meer om daardoor het belang der stad en

dat van den gezegden mindere stand, dan wel
het geldelijk voordeel der geassocieerden te bevor

deren. Zonder dat echter het laatste geheel mag

worden uit het oog verloren!'

In 31 artikelen werd uitgebreid vastgelegd hoe

men de goede bedoelingen in concrete daden

wilde omzetten. Elke geassocieerde diende bij
aanvang honderd gulden in de kas te storten,

plus een jaarlijkse contributie van twintig gulden.

Vrij hoge bedragen als we bedenken dat de
koopprijs van de meeste huizen in Edam schom

melde tussen de 100 en 300 gulden.

Het bestuur, het stemmen, de vergoedingen en
de verdeling van de winsten en/of de verliezen,

alles werd geregeld.

Toen na ruim een uur voorlezen de heren voor Huis in de

de laatste maal instemmend hadden geknikt, wer- Prinsenstraat,

den de handtekeningen geplaatst, waarbij Jacob vroeger eigen-
Teengs, al of niet door een alcohol' handje, een dom van de

flinke inktvlek maakte aan zijn hoofdletter T. Sociëteit. Foto:

Het diner na afloop in de eetkamer zal de heren Wil Tjoa.
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Het pand aan de Lingerzijde, hoek Molensteeg

(vh.Takkenberg) en het 3e huis vanaf deze hoek
zuidwaarts, worden aan- en na verloop van tijd

verkocht. Evenals het huis aan de Prinsenstraat

naast de Prinsenbar.

Tussen 1837 en 1873 zijn de leden van deze so

ciëteit meer of minder actief. In totaal kopen en

verkopen zij 13 panden. In hoeverre zij deze over
de hele stad verspreide huizen hebben opge

knapt is niet te achterhalen. Maar het zal de heren

naar verwacht, geen geld hebben gekost.
Verwonderlijk is het dat er zelfs een huis in Vo-

lendam is aangekocht. Wellicht speelt de religie

van de bewoner van dat pand, de notabele Prote

stante havenmeester Groot, hierbij een rol. Na de
verkoop van dit laatste pand is er volgens het ka

daster geen activiteit meer geweest. Of de heren

nog tot het laatst hun jaarlijkse bijeenkomsten
hebben gehouden (onder het genot van een goed

glas wijn) is eveneens onbekend. Hoewel de
drijfveer (het in stand houden van panden) dui

delijk is en men niet uit was op geldelijk voor
deel, hadden de heren geen bezwaar tegen de

winsten die er uit voort zijn gekomen. Idealen ge

steund door zakelijkheid zijn per definitie toch
ook niet fout?

Jaap Molenaar

De twee hui- ongetwijfeld uitstekend hebben gesmaakt.

zen aan de Akte nr. 36 van notaris Zoutmaat Brugman is in
Bidt, die des- zekere zin de voorloper van de hedendaagse ver-

tijds eigen- eniging 'Oud Edam' en verdient het om eens in

dom waren het daglicht te worden geplaatst, temeer omdat
van de Socië- de heren blijkens vele akten langdurig hun socië-

teit. Foto: Wil teit 'het doel is nuttig te zijn' inhoud hebben

Tjoa. gegeven.
Men ging voortvarend aan het werk. Reeds op 16

april 1837 verkoopt Adam Rietsnijder van Amster

dam aan de sociëteit, het huis, erf en tuin, ge

legen aan de Kleine Bult, Wijk 4. nr.59.

Kad. sectie A. nr.728 en 729, voor ƒ 200.-

opp. 0.02.83 ha.
Op 29 april 1837 koopt men van Jan Vel het huis
ernaast, namelijk huis en erf, gelegen aan de Klei

ne Bult, Wijk 4, nr.63, Kad. sectie A.nr.730 voor ƒ
200.- opp. 0.01.18 ha.

Resp. 27 maart 1841 en 18 december 1851 wor

den deze panden weer verkocht voor in totaal ƒ
850.- Of de sociëteit met deze, nog steeds aanwe

zige, panden, winst heeft gemaakt is onbekend,
daar er geen rekeningen van reperatie en herstel

zijn te vinden.

Bijlage:

De 13 huizen zijn:

1. Kleine Bult 59, kad. sectie A. nr.728 en

729
2. Kleine Bult 63, kad. " A, nr.730

3- Voorhaven (N.zijde) 112, kad.sectie A nr.

248

4. Voorhaven (Z.zijde) 122, kad.sectie A nr.
660

5. Lingerzijde 15, kad. sectie A nr.424

6. Voorhaven (N.zijde) 136 kad.sectie A.
nr.234

7. Lingerzijde 23, kad. sectie A nr.421
8. Grote Kerkstraat 55, kad. sectie A nr.49

9. Nieuwe Haven 14, kad. sectie A nr. 612

10. Prinsenstraat 57, kad. sectie A nr. 349

11. Voorhaven (Z.zijde) 1, kad.sectie A nr.635
12. Haven zuideinde 162 Volendam, kad. sec

tie D. nr.293
13. Voorhaven (N.zijde) 94, kad. sectie A

nr.282
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Is dit wat Oud Edam wilde op het
Marken?
De nieuwbouw aan de Baandervesting op het

voormalige Fardem-terrein schiet dankzij de ver

enigde Volendamse aannemers nu met grote

snelheid uit de grond. Misschien zal bij het ver

schijnen van dit nummer op verschillende plaat
sen het hoogste punt bereikt zijn.

Is dit nu wat Oud Edam twee jaar geleden, toen

bekend werd dat Fardem zou vertrekken, voor

ogen stond? Interessant is daarop het artikel 'Een
nieuw stuk Oud Edam op het Fardem-terrein?' in

het periodiek van maart 1993 na te lezen.
In veel opzichten is het een geslaagd en bijzon

der plan geworden. Gezien vanaf de Nieuwe
Haven en de Burgemeester Versteeghsingel sluit

de stedebouwkundige structuur goed aan bij dat,

wat meestal voorkomt in Edam: huizen in de

rooilijn met af en toe een onderbreking. Het
huis en het atelier van Nieuwenkamp vallen

De verscheidenheid in architectuur, het meest

ingenieuze aspect van het plan, is alleen nog op

papier te zien. Over een paar maanden zal dui

delijk worden of ook in werkelijkheid deze va
riatie aanspreekt en een moderne vorm van aan

sluiting aan de bestaande bebouwing van de

oude stad biedt.

Een gevelwand, die door de eeuwen is ontstaan,
is niet na te bouwen. De huidige bouwpraktijk

met seriebouw en standaardisatie verschilt he

melsbreed van het vroegere ambachtelijk bou

wen. De architect, Luc Trigallez, is erin geslaagd

een enorme variatie te bereiken door keuze
menu's per woning.

Door oneindig te variëren met een beperkt aan

tal verschillen voor breedte, hoogte en diepte
van de woning, voor kapvorm, gevelmateriaal

en kleur, voor deuren, ramen en dergelijke heeft

3 V
•*v

. " \ -V-t ..*L v

   

extra op doordat ze iets naar voren steken. Dui
delijk is ook hoe belangrijk het is voor de varia

tie in het totale beeld dat deze twee panden zijn

blijven staan.

Het binnenterrein - 't Binnen Marken - waar

parkeerplaatsen, tuinen en schuurtjes komen,
maakt nu een opmerkelijk ruime indruk. Zo'n

binnenterrein zal meer op een nieuwbouwwij

koplossing lijken, maar maakt het wel mogelijk
de waterkanten autovrij te houden.

Een nieuw rondje voor joggen langs het water of

het uitlaten van de hond wordt mogelijk.

hij bereikt dat bijna iedere woning verschillend Detail van

is. Zo is een eenheid in verscheidenheid ont- kaart van
staan, die op tekening heel overtuigend over- Blaeu, met in

komt. De variatie doet niet geforceerd aan. het midden het

Zo'n nieuw buurtje is in het begin natuurlijk kaal Fardem-terrein

en oogt nog te nieuw, maar de kans is groot dat (vroeger
na verloop van tijd de bebouwing van het Mar- scheepswerven)

ken goed gaat aansluiten bij de omringende waar momen-

oude bebouwing. De architect heeft een bijzon- teel een nieuwe
dere prestatie geleverd, daar is bijna iedereen woonwijk

het over eens. wordt ge-

Oud Edam is dan ook heel tevreden deze ont- houwd.
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wikkeling mee te hebben kunnen stimuleren. In

een heel vroeg stadium is Oud Edam met de ge

meente in gesprek gegaan. Met de gemeente

was een redelijk gesprek mogelijk.

De uiteindelijke kwaliteit wordt heel sterk be
paald door de inrichting van de openbare ruim

te. Die zou met een even ingenieuze variatie in

te richten zijn, maar daar ziet het niet helemaal

naar uit. Daar ligt nog een mooie taak voor de

toekomstige bewoners. Het eerste wat daarbij nu
opvalt is hoe hoog het buurtje ligt, het behou

den Nieuwenkamphuis en -atelier liggen in een

kuil. De hoogteligging houdt verband met de
wijze van bodemsanering: er is een flinke laag

zand opgebracht. De hoogte van de nieuwe hui
zen wordt daardoor benadrukt en de Baander

vesting zelf is nauwelijks als vesting meer her
kenbaar. Het buurtje krijgt in zijn totaal iets

vestingachtigs, omdat het duidelijk hoger ligt

dan de bebouwing van de Nieuwe Haven en de

burgemeester Versteeghsingel.
Oud Edam heeft zich herhaaldelijk tot de ge

meente gericht om een inrichting van de Baan

dervesting te bepleiten, die recht doet aan de

unieke omstandigheid dat Edam een vestingpad

rondom de hele oude stad kent. Het nu voorge
stelde profiel is goed voor een grachtje of singel,

maar niet voor een vesting. Een door gebrek aan

zorg gemiste kans. Hopelijk breekt dit inzicht

alsnog in bredere kring door en wordt aan het
eind van de bouw het vestingpad toch zo vorm

gegeven dat aan beide kanten een strook groen

komt zoals bij alle vestingen. Dan pas is de

Edammer vesting - een beschermd rijksmonu

ment - weer rond.
Al met al ontstaat op het Marken een buurtje van

63 woningen, zoals we twee jaar geleden niet

hadden durven verwachten.
Het buurtje ligt nu betrekkelijk geïsoleerd. Het is

daarom te hopen dat, wanneer Walki tezijnertijd

naar het industrieterrein vertrekt, het vrijkomen

de terrein op een even aardige wijze worden be
bouwd. Dan zal het Marken weer echt een deel

van Oud Edam zijn.

Flip van der Leeuw

Oud Edam maakt bezwaar tegen te
hoge bouw in de Breestraat
In de regionale pers hebt U kunnen lezen dat de
Vereniging Oud Edam bezwaar heeft gemaakt

tegen een deel van het bouwplan voor een wo

ning en een winkel in de Breestraat tussen het
Speeltheater en de Batumburgerstraat (bouwplan

Th. Visser).
Voor alle duidelijkheid tegenover onze leden
een korte uiteenzetting van wat er aan de hand

is. Het winkelpand met de gebroken kap heeft
de instemming van Oud Edam. Ons bezwaar

richt zich echter tegen de geplande woning op

de hoek Breestraat/Batumburgerstraat. En wel in

de eerste plaats tegen het massale karakter
ervan: het gaat om een overschrijding van de

goothoogte met 2.10 meter naar 5.60 meter en
een overschrijding van de nokhoogte met 2

meter naar 8.20 meter. Ten tweede heeft Oude

Edam bezwaar tegen de moderne raamindeling,

die het monumentale beeld ter plekke zal ver

storen.
Op 1 november 1994 verleende het gemeentebe

stuur in een versnelde procedure aan de heer
Visser de bouwvergunning. De Gemeentelijke

Monummentencommissie had vorige zomer po

sitief geadviseerd over het gehele plan. Voor ons

bestuur staat de deskundigheid van de leden
van deze commissie, waarvan er twee door Oud

Edam zijn aangewezen, niet ter discussie. Wij

conformeren ons bijna altijd aan het oordeel van

de monumentencommissie. Maar wij behouden
ons als vereniging het recht voor om in inciden

tele gevallen een ander standpunt in te nemen,

dat laatste doet zich hier voor.
Door middel van een schorsingsverzoek hebben

een aantal belanghebbenden (de omwonenden)

en onze vereniging (vanuit haar statutaire doel
stelling) de door de gemeente gevolgde proce

dure aan de Arrondissementsrechtbank ter be

oordeling voorgelegd. Dat verzoek is door de

rechtbank gehonoreerd: het gemeentelijke be
sluit werd met zes weken geschorst. De recht

bank vond namelijk dat de noodzaak tot het vol

gen van de versnelde procedure onvoldoende

was aangetoond.

Nu wij dit schrijven (februari 1995) moeten Bur
gemeester en Wethouders zich opnieuw buigen

over de bezwaren die door de bezwaarmakers,
waaronder de vereniging, zijn ingediend.

Het bestuur
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Funderingsverbetering van de
Grote Kerk
Eerder uitgevoerd funderingsherstel

De recent (in 1994) uitgevoerde werkzaamheden

aan de noordwestelijke fundering van de Grote

Kerk waren als gevolg van o.a. bezuinigingen op

de kerkrestauratie tijdens de jaren '60-78 uitge
steld.

De overige funderingsonderdelen werden wel

hersteld en verbeterd tijdens die restauratieperio
de. De funderingsverbetering hield in dat zowel

binnen als buiten de kerkmuren betonpalen

werden gedrukt tot een diepte van ca. 18.50

meter. Vervolgens werd een groot gat gehakt

(ca. 1x2 m.) in de muur waarin een betonbalk

werd aangebracht. Deze balk vormde een ver
binding tussen de binnen- en buitenpaal. Ten

slotte werd in de lengterichting een betonbalk

binnen en buiten (gedeeltelijk in de muur) aan
gebracht. Deze betonbalken kwamen bovenop

de betonnen dwarsbalken te liggen. Zo ontstond

een draagconstructie die de muren opving en de
bestaande fundering ontlastte.

Een zeer arbeidsintensieve klus vormden de her
stelwerkzaamheden aan de fundering. Dat deze

werkzaamheden noodzakelijk waren is nog te

zien aan de scheefstand van de kolommen in

het koorgedeelte. De gemetselde netwerkgewel
ven in de Librye moesten geheel opnieuw wor

den aangebracht vanwege verzakkingen.

De oorzaak van de funderingsproblemen was
het successievelijk verlagen van het waterpeil in

de polder. Dit gebeurde over een langere tijds

periode. Bestaande funderingen verzakten
omdat de geslagen houten palen maximaal 8

meter lang waren en het draagvermogen be

stond uit de grondweerstand (zgn. kleef).
Door de peilverlaging klonk de grond in en wer

den de palen meegetrokken. De houten palen
konden nooit dieper geheid worden omdat dit

handmatig gebeurde. Bij de hedendaagse funde

ringsverbeteringen ligt dit anders omdat hierbij

heitechnieken toegepast worden waarbij de

palen tot een stevige zandplaat komen. Bij de
Grote Kerk ligt een dunne zandplaat op ca. 11

meter en een zware zandplaat op 18.50 meter

onder het maaiveld. Tot zover de geschiedenis

van de fundering uitgezonderd de noordwestelij
ke fundering.

Bij de noordwestgevel van de kerk (vanaf de

noordelijke transeptgevel tot de toren) waren in

het midden van de vorige eeuw ook al ingrij
pende herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de

fundering. Er werden toen nieuwe houten palen

bijgeslagen en de fundering werd verbreed tot

ongeveer 3V2 meter (ter plaatse van de onderzij
de van de fundering op 4 meter diepte). Omdat

deze fundering zo zwaar uitgevoerd was en de

technieken in de jaren '60 nog niet geschikt
waren om dit werk uit te voeren werd tijdens

die kerkrestauratie besloten herstelwerkzaamhe

den aan de fundering van het noordwestelijk ge

deelte niet uit te voeren. Tijdens de restauratie
van het gebrandschilderd glas (in de jaren '80)

werden echter verzakkingen geconstateerd van

ca. 2V2 millimeter per jaar.

Bij drie ramen in de noordgevel en de toog van
het metselwerk nabij de trapopgang naar de

toren werden ernstige scheuren geconstateerd.

Dit probleem bleek zodanig dat er speciale

voorzieningen getroffen moesten worden om het

gebrandschilderd glas te kunnen terugplaatsen.
Deze voorzieningen konden maximaal vijf jaar

overbruggen. In die periode moesten de herstel

werkzaamheden aan de fundering uitgevoerd

Het opnemen
van de zerken

en zodanig op
tekening vast

leggen dat ze

weer op hun

oorspronkelij

ke plaats kwa
men. Foto: D.

Bak.

10

In de boorgaten dwars door de kerkmuur en de

steun- heren werden stalen liggers aangebracht,
die binnen en buiten op de funderingspalen rus

ten. Foto-.D. Bak.

worden. Bij overschrijding van deze vijf jaar kon

er extra scheurvorming en schade aan het ge
bouw ter plaatse van de ramen ontstaan.

Het kerkbestuur heeft toen besloten het herstel
binnen die vijf jaar te laten uitvoeren.

Toepassing van nieuwe
funderingstechniek

Om ten behoeve van het funderingsherstel aan
de noordwestzijde de grote overspanningen tus

sen de binnenpaal en buitenpaal te kunnen
overbruggen is gebruik gemaakt van een stalen

balk met verzwaarde flenzen.

Eenendertig stuks stalen buispalen werden bin

nen en buiten ingeheid tot op 18.50 meter diep

te. Na het heien werden de buizen gecontro
leerd op scheefstand. Bovendien moesten de

buizen droog zijn over de volledige lengte. De

palen werden gevuld met beton. De bovenste 3
meter werd van een korfwapening voorzien. Het

draagvermogen van de palen is maximaal 55

ton.

Vervolgens werden ronde gaten door de muur
geboord (60 en 80 cm.) om de verbinding van

binnen- en buitenpaal d.m.v. een stalen ligger
tot stand te brengen. Er werden relatief kleine

gaten in de muur gemaakt waardoor de bestaan

de fundering zo min mogelijk werd aangetast en

verzwakt.
Na het aanbrengen van de stalen liggers werd

hydraulisch de ligger op spanning gedrukt (ca.

45 ton). In twee dagen tijd stond een funderings

gedeelte van 50 meter lengte op zijn nieuwe
fundering. Ter plaatse van de torenaansluiting

werd een scheur nagenoeg dichtgedrukt doordat

De stalen liggers die rusten op de binnen- en bui-
tenpalen werden op spanning gebracht en ver

volgens ingestort ter bescherming tegen roest.
Foto: D. Bak.

dit gedeelte 2 millimeter werd opgedrukt. Bij het
op spanning brengen werden metingen verricht

zodat mogelijke nieuwe scheuren vermeden

konden worden. Het voordeel van deze tech
niek is dat nazettingen niet meer plaatsvinden.

Tenslotte werden de stalen liggers ingestort om

ze goed tegen roest te beschermen.

Financiering van het project

De funderingsherstelwerkzaamheden aan de
noordwestzijde hebben een half jaar geduurd en

hebben een half miljoen gulden gekost. Hiervan

wordt 80 procent gesubsidieerd door het Rijk en

10 procent door de Provincie. Omdat de subsi
die pas na zes jaar betaalbaar wordt gesteld,

moest er door de Hervormde gemeente voorge

financierd worden. De hulp van het gemeente
bestuur werd ingeroepen om voor de voorfinan

ciering zorg te dragen. Helaas zijn er van

bestuurlijke zijde tot nu toe geen concrete toe
zeggingen gedaan.

Het funderingsherstel aan de noordwestzijde is
het slot geweest van een aantal ingrijpende ope

raties. De Grote Kerk bevindt zich nu, na een

lange restauratieperiode, in een perfecte staat
van onderhoud. Door zorgvuldige spreiding van

onderhoudswerkzaamheden kan dat ook zo blij

ven, zodat grote ingrijpende restauraties in de
toekomst hopelijk vermeden kunnen worden.

Met behulp van o.a. de Stichting 'Vrienden van

de Grote Kerk' kan de financiering van het on
derhoud voor een deel veilig gesteld worden.

Dick Bak
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Kwart eeuw bestaan van carillon op Muziekdag met concert gevierd

Speeltoren dreigde in 1972 om te
vallen
Over de klokken van de Grote Kerk stond in het
vorige nummer van 'Oud Edam' vermeld dat het

carillon in de Speeltoren oorspronkelijk voor die

kerk was bestemd, maar in 1569 daarvandaan

werd overgebracht naar de Speeltoren. In 1970,

dat is nu dus 25 jaar geleden, kwam er bij een

ingrijpende restauratie een vrijwel geheel nieuw
carillon in de Speeltoren te hangen.

Dat feit is aanleiding om op de a.s. Muziekdag

op zaterdag 24 juni een carillonconcert uit de
Speeltoren te laten klinken. Het idee is afkom

stig van beiaardier T. Reynaert, stadsbeiaardier

van Enkhuizen, die ook regelmatig op zaterdag

ochtend de Speeltoren beklimt. De Muziekdag,
wanneer er toch al veel mensen naar Edam

komen, leek een goede gelegenheid om het ca

rillonjubileum te vieren.

Zoals gezegd is het oorspronkelijke carillon, dat
destijds uit negentien klokken bestond en door

Pieter van den Gheyn in 1561 in Mechelen is ge

goten, uit de Grote Kerk afkomstig. Waarom het
naar de Kleine Kerk werd verplaatst, is niet hele

maal duidelijk, want de Speeltoren bezat reeds

een klokkenspel. Mogelijk vond men voor dit

nieuwe, en waarschijnlijk ook grotere carillon

een meer centrale plaats in de stad geschikter.
Bij flinke westenwind waren het eigenlijk alleen

de koeien in de Zeevang die van het carillonspel

uit de Grote Kerk konden genieten.

In 1883 was de Kleine Kerk in een dergelijk
bouwvallige staat geraakt, dat werd besloten het

grootste deel van het schip af te breken. In num

mer twee van augustus 1994 van 'Oud Edam' is
nog te zien hoe de Kleine Kerk er voor die tijd

heeft uitgezien. Van de restauratie van het caril
lon in 1922, waarbij nog maar zes van de Van
den Gheyn-klokken bruikbaar bleken, werd ge

bruik gemaakt om het klokkenspel tot 23 uit te
breiden.

In de jaren vijftig was echter een nieuwe, gron

dige restauratie noodzakelijk. Volgens Siem Bak,
stadsbeiaardier in die dagen, was het 'boven op

het bellenplat een gammele boel'. Voordat hij

met spelen kon beginnen moest hij eerst om

hoog om de draden te repareren.

Financiële bijdragen van o.a. Edamse burgers tij
dens het 600-jarig bestaan van de stad zouden

herstel en aanvulling van het carillon mogelijk

moeten maken. Maar als gevolg van onenighe
den onder de organisatoren van het project

duurde het tot 1969 voordat er met de restaura
tie en uitbreiding kon worden begonnen.

Het verschil in opvatting speelde zich onder an

dere af tussen Bak, tevens secretaris van de Ca
rilloncommissie, en de Nederlandse Klokken

spel-Vereniging. Bak wilde de gelegenheid van

de restauratie benutten om het aantal klokken

verder uit te breiden in de lagere tonen om zo
meer klankmogelijkheden te scheppen. Daar

voor vroeg hij offerte aan bij onder meer de

klokkengieterij Van Bergen in Heiligerlee. De
Klokkenspel-Vereniging voelde zich echter ge

passeerd en begon volgens Bak dwars te liggen,

onder aanvoering van het argument dat uitbrei-

Afbraak van de Franse School, die na

de sloop van de Kleine Kerk op het

vrijgekomen terrein was gebouwd.

Foto: G.bij 't Vuur.

Om de Speeltoren van een nieuwe

fundering te kunnen voorzien wer
den ter tijdelijke ondersteuning vier

stalen pilaren aangebracht.

Foto: G.bij 't Vuur.

Afbraak in 1972 van het restant van

de Kleine Kerk, waardoor de toren
ging hellen. Foto: G. bij 't Vuur.
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Plattegrond en

doorsnede van de

Kleine Kerk voor de

afbraak van bet

schip in 1883-

ding technisch niet mogelijk was.
Om de uitvoerbaarheid van zijn plan te

bewijzen vervaardigde Bak met Gerrit

Broeze een maquette, schaal één op twee,
en bracht die naar Van Bergen, het bedrijf

dat de aantrekkelijkste offerte had uitge
bracht. De Klokkenspel-Vereniging wei

gerde echter naar de proefopstelling te

komen kijken, zo zegt Bak. Omdat in

Edam, waar intussen een nieuwe burge
meester was aangetreden het gemeentebe

stuur zich van de ruzie distancieerde, is

het plan van Bak van tafel geraakt.

Twee jaar na de feestelijke ingebruikne
ming van het carillon, een paar dagen

vèor koninginnedag 1972, beleefde de

Speeltoren de meest dramatische episode

uit zijn bestaan. Bak zou zoals gebruikelijk
op zaterdag spelen, maar kon de toren

niet in omdat de deur klemde. Bij het zoe

ken naar de oorzaak daarvan ontdekte
men dat in de zuidwesthoek van de toren

zich een lelijke scheur aftekende: de toren

helde in noordelijke richting over en was
tegelijkertijd iets om zijn as gedraaid.

Bij de sloop van de Kleine Kerk in 1883
was het grootste gedeelte van het ge

bouw, dat uit twee hallen bestond, ver

dwenen. Op de vrijkomende ruimte ver
rees de Franse School. Dit bouwsel ging

echter in 1972 tegen de grond, waarbij te

vens het restant van de Kleine Kerk en -
wat even later desastreus bleek te zijn- de

noordoostelijke steunberen werden verwij

derd.
De dreigende val van de Speeltoren ver

oorzaakte uiteraard de nodige paniek. De
buurt werd ontruimd en als eerste maatre

gel spande men een touw halverwege het
torenlichaam en verbond dat aan twee

met zand geladen vrachtauto's richting

Kwakelsteeg. Alsof daarmee het omvallen

kon worden tegengehouden!
Daarom werd de toren snel aan de noord-

-i
20 M

Doorsnede van de Speeltoren in

zijn huidige gedaante vanuit het

westen gezien.

Plattegrond van de huidige
Speeltoren. De in zwart aangege

ven delen van de muren zijn

grotendeels oor spronkelijk.

zijde gestut, zodat even het
grootste gevaar was geweken.

Vervolgens werd een soort sta

len corset, rustend op vier sta

len uitstaande pilaren, rond de

toren aangebracht. De toren
kreeg een geheel nieuwe funde

ring met steunberen en het res
tant van het kerkschip werd

weer opgemetseld. Men had na

tuurlijk de toren tijdens de

werkzaamheden recht kunen
zetten, maar dan hadden de sta

len steunen moeten worden

weggehaald en dat durfde men

niet aan.
De jaren na deze enerverende

gebeurtenis gingen voor de

Speeltoren zonder ingrijpende
voorvallen voorbij, zodat beiaar

dier Reynaert straks op Muziek

dag onbevreesd naar boven kan
klimmen om de klanken van

het carillon over de toehoorders

in de stad uit te strooien.

Luuk Hovenkamp
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Jaarverslag 1994 Oud Edam

Draad weer opgepakt met veel activiteiten

Na een zeer druk 1993, met o.a. de reünie en de ten
toonstelling Caert 50, werd 1994 een rustiger jaar. Dat

betekent overigens niet, dat er niets is gebeurd. Er zijn
belangrijke en minder belangrijke zaken aan de orde ge
weest.

Een belangrijke ontwikkeling was natuurlijk de herinvul

ling van het Fardem-terrein. Het plan verdient in grote lij
nen waardering. Zo zijn de twee weliswaar niet monu

mentale maar toch beeldbepalende panden van

Nieuwenkamp behouden gebleven. Toch hebben we

ook kritiek. Het is zeer betreurenswaardig dat het ves
tingprofiel zoveel geweld wordt aangedaan.

Op andere punten is er ook discussie geweest met het

gemeentebestuur. Er is gecorrespondeerd en geprotes

teerd tegen de mogelijke sloop van de molenwoning aan
het Klein Westerbuiten.

In een bestuurlijk overleg met Burgemeester en Wethou

ders is nog eens naar voren gebracht dat de kunststof

palen aan het Spui en de Keizersgracht naar het oordeel
van het bestuur zouden moeten worden vervangen door

hardstenen. Tevens is gevraagd om plaatsing van nog
twee bankjes naast de twee bestaande.

Ook wordt er naarstig gezocht naar mogelijkheden de

laatste van de ooit 33 aanwezige scheepswerven in het
centrum van Edam te behouden. De huidige milieueisen

vormen een bedreiging voor het voortbestaan. Er zijn

contacten in o.a. Amsterdam en Spakenburg gelegd,
waar ook dergelijke historische werven zijn.

Het verkeersplan heeft rond de afgelopen jaarwisseling
onze aandacht gevraagd. Niet alleen denken we dat het

betaalde parkeren zeer weinig soelaas aan de parkeer

problemen zal bieden, onze bezwaren richten zich uit es-

tetisch oogpunt vooral tegen de markeringen in de z.g.
blauwe zones en tegen het maken van parkeervakken op

de Kaasmarkt. De karakteristieke bestrating van de Kaas

markt, de verdeling in de kaasvakken en de windroos in
het midden zullen ontoelaatbaar lijden onder een verde

ling in parkeervakken.

Ook zijn wij waakzaam waar het nieuwe invullingen in

de binnenstad betreft. Het is al eerder gezegd: 'Het be
schermde stadsgezicht moet geen museum worden. Wij

houden niet zo van terugrestaureren, d.w.z. het bouwen

van 17e eeuwse trapgeveltjes. Dat is geschiedvervalsing,
maar wel staan wij voor zeer zorgvuldige invulling van

nieuwe ontwikkelingen. Het moet harmoniëren met de
omgeving. Architecten en hun opdrachtgevers hebben

hier een grote verantwoordelijkheid. Wij hebben een bin
nenstad die uniek is door zijn schoonheid en het is ons

aller zorg om daar zeer behoedzaam mee om te gaan.

Op 8 oktober 1994 heeft de vereniging een interessante

excursie gehad naar Gouda. De beroemde Goudse Gla
zen, het Gothische stadhuis uit 1450 en nog een aantal

bezienswaardigheden van pijpen tot aardewerk maakten

dat alles tot een geanimeerde dag met ruim 100 deelne
mers.

Onder leiding van oud-wethouder Piet Huurdeman heb

ben wij 10 september voor de achtste keer meegedaan

aan de 'Open Monumentendag' met onze speciale zorg
'het Fort' o.l.v. Jaap Molenaar en zijn mannen.

Tijdens de jaarvergadering, gehouden op 26 mei 1994,

werd het gele steentje uitgereikt aan de Doopsgezinde

Gemeente voor het resultaat van de restauratie van de
Vermaning.

In die vergadering namen we afscheid van Jan Hooyberg

als bestuurslid. Omdat hij vele jaren zeer actief is ge

weest -zo was hij jaren de motor van de werkgroep
Handhaving Stadsbeeld- werd hem in die vergadering als

blijk van waardering een sierglas en een oorkonde over

handigd waarop stond vermeld, dat hij tot lid van ver
dienste werd benoemd.

De vergadering besloot in de vacature, die door het ver

trek van Jan ontstond, Jantine Cazemier te benoemen.

Een korte blik vooruit in 1995

Dit jaar zal als een van de feestelijke hoogtepunten ken

nen het herdenken van het feit dat 25 jaar geleden het
carillon opnieuw in gebruik werd genomen. We zijn

daarom van plan op de Edamse Muziekdag in de Speel-

toren een tentoonstelling te houden over beiaards, hun

beiaardiers en klokkegieterijen. Natuurlijk zal de beiaar
dier het carillon extra feestelijk bespelen.

Tijdens de komende jaarvergadering zullen we afscheid

nemen van onze voorzitter Joop van Overbeek. Op ons

aller verzoek bleef hij vorig jaar nog een jaar aan als
voorzitter, maar hij heeft nu te kennen gegeven als be

stuurslid te zullen aftreden. Hoe in de vacature naar ons

idee moet worden vooorzien zullen wij u in de vergader

stukken voor de komende jaarvergadering berichten.

het bestuur, namens deze de secretaris,
Harry Oudendijk

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld

Het afgelopen jaar stonden bij de werkgroep Handhaving

Stadsbeeld de activiteiten in het teken van de bezinning.

Reeds jaren maken de werkgroepleden, gewapend met
fototoestel wandelingen door Edam, om de gaten in

paden, slechte bruggen, slechte wallekanten, lantaarnpa

len etc. vast te leggen en deze bij wijze van fotoreporta
ge eens per jaar aan de directeur gemeentewerken aan te
bieden.

In 1994 is er geen bezoek gebracht aan de heer Stelling

van deze dienst. De werkgroepleden hebben het gevoel
dat deze werkwijze aan effectiviteit inboet.

De gemeentelijke financiën laten blijkbaar een (gedeelte

lijke) inwilliging van de wensen van de werkgroep
steeds minder toe. Dat valt te betreuren.

Soms zijn er toch onderwerpen, waarvan men kan zeg

gen dat er op lange termijn wellicht iets positiefs gebeurt

in de zin zoals de werkgroep het zich voorstelt. Twee
voorbeelden zijn de toezegging van B. & W. over het on

derhoud van de bruggen en de gedachte van het college

om aan de Baandervesting de kleine betonnen brug te

vervangen door een ophaalbruggetje. Allebei zaken die
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al jaren door de werkgroep worden bepleit.

Als laatste opmerking willen de leden van de werkgroep

Handhaving Stadsbeeld Ed Koorn, Koos Roskam, Theo
van Zanten en Harry Oudendijk uitspreken dat zij blij

zijn dat Jan Hooyberg, hoewel hij uit het bestuur van de

vereniging is getreden, toch lid blijft van de werkgroep.

Gemeentelijke Monumentencommissie

De Gemeentelijke Monumentencommissie adviseert bur

gemeester en wethouders bij het verlenen van bouw- en
verbouwvergunningen in de oude kommen van Edam en

Volendam. In Edam is dit het gebied van het Bescherm

de Stadsgezicht (binnen de Vesting), het Oorgat en het
Groot Westerbuiten. Ook buigt de commissie zich over

de toepassing van de Monumentenwet 1988.

Aanvankelijk bestond de commissie uit 7 leden die door

de gemeenteraad werden benoemd. Dit waren twee
leden op aanbeveling van burgemeester en wethouders,

twee op voordracht van de vereniging Oud-Edam, twee
op advies van de Vereniging Oud-Volendam en ambts

halve de directeur van de dienst Gemeentewerken. Voor

Oud-Edam waren dit de heren C. Schaatsbergen en J.

Rutsen (de laatste als opvolger van de heer G. bij 't
Vuur).

Voor de restauratie, renovatie van Rijksmonumenten is

voor het woonhuis Schepenemakersdijk 12 (thans kan

toor Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen) vergun
ning verleend.

Met betrekking tot de bouw van nieuwe woningen zijn

positieve adviezen verleend voor de herbouw van een
woning aan Nieuwe Haven 14, Voorhaven 44 en Achter

haven 1. Dit geldt eveneens voor 43 woningen en 20 ap

partementen op het voormalig Fardemterrein aan de
Baandervesting (voor dit -voor de oude stad groot-schali-

ge project- zie het aparte artikel van F. v.d. Leeuw).

Voor de verbouw, uitbreiding en/of renovatie zijn ver
gunningen verleend voor de panden: Doelland 1, Graaf

Willemstraat 5b, Gravenstraat 2, Keizersgracht 5, Nieuwe

Haven 53, J.v.Nieuwenhuyzenplein 12, Spuistraat 14,

Oorgat 25, Oorgat 52a, Voorhaven 68, Vijzelstraat 4 en
Zuidervesting 4. Dit geldt eveneens voor het maken van

een verdieping op garages aan het Doelland.

De overige aanvragen betreffen merendeels kleine aan
passingen, zoals achteraanbouwen, dakkapellen, schu

ren, garages, tuinhuizen en keukenaanbouwen.
Gelukkig vordert de restauratie van de grote monumen

ten gestaag. Nadat onlangs de restauratie van de Doops

gezinde Vermaning aan het J.v.Nieuwenhuyzenplein en

de Roomskatholieke kerk aan de Voorhaven is gereedge
komen, nadert thans de restauratie van het voormalig

stadhuis aan het Damplein dit punt. Op dit moment

wordt de laatste hand gelegd aan het beschilderde be
hang van de oude raadszaal.

Wat de civiele werken betreft zijn de monumentale Kwa-

kelbrug en de brug aan het Volendammerpad hard aan
een goede schilder- en herstelbeurt toe.

Tot slot valt nog te vermelden dat de commissie een ge

sprek heeft gehad met de verantwoordelijke wethouder,
de heer W.J.M. Visscher, waarbij een aantal beleidspun

ten aan de orde zijn geweest. Besproken is onder meer:

- mogelijke advisering van het Monumenten Inventarisa

tie Project, hetgeen betrekking heeft op de uitbreiding

van de monumentenlijst met zgn. jonge monumenten

(gebouwd tussen 1850 en 1940)

- mogelijke herziening van het besluit om de lijst van
beeldbepalende panden niet uit te breiden.

- het niet toepassen van kunststof palen in de oude
kommen

- het invoeren van een strenger beleid inzake illegale
bouwsels.

- het betrekken van de commissie bij infrastructurele

maatregelen, zoals vormgeven van de openbare ruim
te.

- het gesprek is in positieve sfeer besproken, de aan de
orde gestelde zaken zullen verder in het College van B
& W worden besproken.

Diaconietuin-commissie

Bij het schrijven van deze woorden ligt de tuin er in zijn

winterslaap wat grauw en kaal bij. Maar wel levendig,

want de reigers zijn al weer terug. Dan geen vorst meer?

Omdat U deze woorden leest, op het moment, dat het
voorjaar gloort, lijkt het ons zinvol U toch enige informa
tie te geven over de tuin.

Eind februari, begin maart zal de tuincommissie het tuin-
beleid voor het komende seizoen op een rijtje hebben

gezet. Dit na een gesprek met een medewerker van de
plantsoenendienst ten stadskantore.

Nu alvast het volgende:

- De reigers zullen ook dit seizoen weer een ergenis

blijven. Het contact hierover met de gemeente geeft

niet veel opluchting. In 1994 was er één nest minder
dan het jaar daarvoor. Dat zou kunnen inhouden, dat

er in 2006® de kastanjeboom nestvrij zou zijn. Dat
vinden we niet alleen te lang duren, maar het is te

lang! Alles zal in het werk worden gesteld om tot een

ontmoedigingsbeleid te komen t.o.v. de nestenbou
wers.

- De gemeentelijke plantsoenendienst zal worden ge
vraagd de open, zwarte plekken tussen de beplanting
op te vullen, opdat deze in de zomer weer een fleurig

en meerkleurig, een sterk geurende aantrekkings

kracht zal hebben op bezoekers en inwoners van
Edam.

- Op sommige plaatsen, in elk geval aan de oostkant, is

de afwatering slecht. Daar vindt mosvorming plaats.

Ook dit probleem zal worden besproken met de ge
meente.

- De informatie, die op een lezenaar midden in de tuin

is geplaatst, is bekrast. De tuincommissie zal de leve

rancier vragen de gegevens weer in volledige lees
baarheid terug te brengen. Dit kan natuurlijk ook een

volledig nieuwe plaat betekenen!

- Onkruid wordt door aanwonendenen en andere be
trokkenen uit de tuin verwijderd. Dat stelt de commis
sie zeer op prijs.

Misschien kunnen we hierover ook andere afspraken
maken met de gemeentelijk vertegenwoordiger.

- Mocht U, lezer, nog wat te wensen of aan te vullen

hebben t.a.v. de tuin laat het ons, leden van de Tuin

commissie, Jan Hooyberg, Kees Hulskemper en Gerro
Roskam, dan weten.
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'Verdwenen beelden'
Op 1 januari 1981 ontstond het Waterschap 'De

Waterlanden', waarin de polders De Zeevang, de
Purmer en de Zuidpolder met nog een groot

aantal polders zijn samengegaan.
Voordien hadden al deze polders een eigen be

stuur met aan het hoofd de dijkgraaf. Zij hadden

de zorg over de dijken, de wegen, de waterstand
d.m.v. bemaling en inlaten, het onderhoud hier

aan en meer zaken. Daartoe beschikten ze over

medewerkers, die de benodigde werkzaamheden
uitvoerden. De molenaar en/of machinist, de tim

merman, de mensen die de wegen en de bomen

onderhielden, maar ook de administratieve

krachten, die de kosten bij de belanghebbenden

indienden en er voor zorgden dat iedereen zijn
'plichten' nakwam. De dagelijkse gang van zaken

werd geregeld door de de opzichter, die de pol

ders in dienst hadden. In Edam zijn Arie Haan,

Jaap Groot en Klaas de Jong bekende namen van

personen die zo'n functie bekleedden.
Wat waren de plichten van de eigenaren van

gronden en gebouwen van een polder?

Dat waren en zijn er nogal wat. Hiertoe zijn
sinds onheuglijke tijden de keuren van de pol

ders opgesteld, waarin precies deze plichten en

regels zijn beschreven. Iedereen is verplicht hier
aan te gehoorzamen en bij in gebreke blijven,

kunnen sancties volgen.
Zo moet er regelmatig gestemd worden voor het

polderbestuur.
Elk jaar moeten de ingelanden werkzaamheden

uitvoeren om de sloten en vaarten open te hou
den door deze te zuiveren van planten, vuil en

ander ongerief, opdat het water vlot en ongehin

derd naar het gemaal kan stromen in tijden van

overvloedige regenval.

Al deze maatregelen moeten elk jaar weer aan
de belanghebbenden worden bekend gemaakt.

In de huidige tijd gebeurt dat via een advertentie
in een aantal streek- en huis aan huis bladen. Ie

dereen is in de gelegenheid om dit te lezen en

men kan zich niet verschuilen achter dat: 'men

het niet weet!'
Zoals al gezegd; dit is de huidige werkwijze. Tot

voor zo'n vijfjaar geleden had men een andere

methode voor deze 'berichten'. Elke polder had
op een aantal strategische punten aanplakkastjes

staan. Hierin werden achter raampjes van gaas,

de mededelingen van stemmingen, keurwijzigin-
gen en schouw, openbare vergaderingen en

wegafsluitingen opgeprikt. Elke belanghebbende

wist dat en las dat ook, want iedereen deed

boodschappen of ging op visite of naar de kerk
en was dan in de gelegenheid om de teksten te

lezen.
Zo stonden in Edam bij de Grote Kerk en aan

het begin van het Oorgat de polderkastjes van

de Zeevang. Op het Groot Westerbuiten het
kastje van de Purmer. Terwijl bij de ingangen

van de Blokgouw, de Broekgouw en het begin

van het Volendammerpad de mededelingen van
de Zuidpolder opgeprikt werden.

Deze kastjes zagen er altijd netjes en onderhou

den uit en dat was geen wonder als we weten

dat o.a.de heer Horden daar de zorg voor had in
de Zuidpolder.

Dat ze verdwenen zijn is geen schokkend gemis,

al mogen we best bedenken dat ze er vele eeu
wen hebben gestaan in dienst van dijkgraven en

heemraden.

Jaap Molenaar

EDAM, Volendammerpad

 

Links boven

de melkbus
sen een aan-

plakkast,

waarin mede

delingen wer
den aange

prikt ten

behoeve van
de bewoners

van de be

trokken pol

ders. Deze
kast stond

zo 'ti vijf jaar

geleden nog
op de hoek

Volendam

merpad en
Burgemeester

Versteegsingel.
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