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De ingang
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rond 1780.
Goede verbin
dingen essen
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vaart. (foto
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in Noord-Hol
land)

Strijd om de verbindingen

met Amsterdam

Edam en de steden boven het Y lagen
regelmatig met elkaar overhoop
Het is ongelooflijk hoe in vroeger eeuwen
de steden in Noord-Holland —Edam niet uit
gezonderd— elkaar vliegen probeerden af te
vangen en daarbij in de haren zijn gevlogen.
Het lijkt wel of er één constante economi
sche oorlog tussen hen onderling en tussen
de steden en het omringende platteland
heeft gewoed.

Als bijvoorbeeld een stad vergunning aanvroeg
een weg aan te leggen om zo de verbinding met
haar markt te verbeteren, of een sluis wilde bou
wen om een lastige hindernis in een vaarweg op
te ruimen, hetzij concessie vroeg voor het droog
leggen van een polder, of plannen had om een
zeegat tegen wateroverlast af te sluiten, of wat
dan ook verzon om haar economische positie te
verbeteren, protesteerden meteen de steden uit
de buurt heftig uit vrees dat zij daar nadeel van
zouden ondervinden. Dit soort conflicten draai1

den maar al te vaak uit op wederzijdse bedreigin
gen, actie en tegenactie, waarbij men soms zelfs
op de vuist ging.
Een aardig voorbeeld van deze naijver speelde
zich af in onze eigen omgeving. Met Amsterdam
bestond rond 1590 een levendige handel in hout
en andere produkten. Veel daarvan ging over de
Zuiderzee, maar die verbinding was in verband
met het weer niet altijd betrouwbaar. Over land
was Amsterdam vanuit Edam en Monnickendam
alleen moeizaam per paard bereikbaar, omdat de
paden, die aan de Y-kant bij de veren van Nieu-
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weg gebruik moest maken. Maar Edam en Mon
nickendam kregen het recht om meteen na één
maart het eerste bruggetje na Het Schouw weer
zodanig te versmallen, dat er geen rijtuig over
heen kon en het hele pad voor karren onbruik
baar was.
In 1760 laaide de ruzie weer op toen de veerbaas
bij Het Schouw toch een koets met een zekere
dominee Van der Kemp overzette. Pas in 1795,
tijdens de Bataafse revolutie, besloten de nieuwe
landsbestuurders dat het trekpad zonder enige
beperking als wagenweg mocht worden gebruikt.
In 1808 gaven Edam en Monnickendam hun ver
zet definitief op in ruil voor een deel van de
pachtopbrengst bij Het Schouw. Daarmee kwam
een einde aan bijna twee eeuwen geruzie over de
controle op het handelsverkeer over de weg tus
sen Amsterdam en de drie steden in de zuid-oost
hoek van Noord-Holland.

wendam en Buiksloot uitkwamen, niet op zwaar
verkeer waren berekend (zie kaart op pag. 4).

Wagenweg
Edam en Monnickendam wilden nu een wagen
weg naar Amsterdam aanleggen, waardoor er te
vens een lus van landwegen zou ontstaan over
Edam, Hoorn, Alkmaar, Haarlem en Amsterdam.
Al het handelsverkeer in dit gebied zou daarvan
profiteren. Maar Edam en Monnickendam natuur
lijk het meest en de naijver die dat bij de andere
steden opriep, liet het plan in duigen vallen. In
1608 legden Edam en Monnickendam de weg
toch aan via Zuiderwoude en Zunderdorp.
Omgekeerd maakten beide steden bezwaar toen
Purmerend de dorpsweg over Purmerland en
Landsmeer naar Buiksloot, die 's winters met een
paadje van planken moest worden belegd, wilde
verbeteren. Natuurlijk waren Edam en Monnic
kendam bang dat daardoor verkeer uit hun omge
ving naar Purmerend zou worden weggezogen.
Dit en nog veel meer voorbeelden staan beschre
ven in het boek van Diederik Aten "Als het gewelt comt"..., Politiek en economie in Holland
benoorden het Y, 1500-1800.".
Een aantal jaren later stonden de twee partijen
weer tegenover elkaar toen de Broeker- en Buikslotermeer werden drooggelegd en er een nieu
we en betere verbindingsweg tussen Edam/Monnickendam en de zo belangrijke afzetmarkt van
Amsterdam ontstond. Purmerend, dat daardoor
nog meer handelsverkeer zou mislopen, probeer
de de weg over Ilpendam verlegd te krijgen, maar
die opzet mislukte.

Bekrompen
Misschien doet deze naijver op economisch ge
bied uit vroeger tijden in onze ogen bekrompen
aan. Maar we moeten niet vergeten, dat er sinds
dien eigenlijk niet veel is veranderd. Kijk naar de
hevige concurrentie tussen de havensteden aan
de Noordzee, zoals Hamburg, Amsterdam, Rotter
dam, Antwerpen en Le Havre, die allemaal zitten
te azen op exclusieve economische relaties met
het Duitse achterland. Ze zijn alle voor hun wel
vaart en werkgelegenheid afhankelijk van goede
verbindingen met de grote markten in Europa en
houden elkaar daarbij scherp in de gaten.
De situaties die Aten beschrijft verschillen daar in

Komisch
Het gebakkelei tussen Edam en Purmerend kreeg
een komisch karakter bij het gebruik van de trek
vaart met het naastliggend pad tussen Purmerend
en Het Schouw. Amsterdam, Hoorn, Purmerend,
Edam en Monnickendam hadden namelijk beslo
ten trekvaarten aan te leggen, die in een ring rond
deze steden zouden komen te liggen, met omkeerpunten bij Oosthuizen en Het Schouw. De aanleg
van trekvaarten werd -overigens ook elders in
Noord-Holland- gezien als een uitstekend middel
om de verbindingen met Amsterdam te verbete
ren en uit te breiden (zie kaart op pag. 6).
De ruzie ging dit keer over het plan van Purmer
end om het jaagpad langs de trekvaart in het tra
ject Het Schouw-Purmerend geschikt te maken
voor wagens. Edam vreesde dat deze kaarsrechte
weg transport aan haar gedeelte van de vaart zou
ontnemen. Edam eiste dan ook dat het pad en de
bruggen zo smal zouden worden gemaakt, dat al
leen trekpaarden konden passeren. De Purmerenders hielden zich niet aan deze afspraak, zelfs de
bestuurders uit die stad niet, zodat de regering
van Amsterdam hen regelmatig op de vingers
moest tikken.
Later werd het verbod in de winter verzacht
omdat schepen dan niet door de bevroren trek
vaart konden varen en het verkeer wel van de
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merend
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wezen niet veel van. De Noordhollandse steden
en het platteland moesten inkomen en werk ver
dienen in hun belangrijkste afzetgebieden, Am
sterdam en Haarlem, of waren voor de doorvoer
van hun produkten afhankelijk van de kooplieden
en de infrastructuur in deze steden. Dat daarbij
onderlinge rivaliteit ontstond mag geen wonder
heten.

Verarming
Uit het boek van Aten komt naar voren dat
Noord-Holland in de loop der tijden in econo
misch opzicht nogal wat ups en downs heeft ge
kend. Een neergang ging meestal gepaard met
een aanzienlijke verarming en een forse daling
van het bevolkingsaantal in de steden en met al
lerlei andere problemen, die tezamen een neer
waartse spiraal teweeg brachten. Zo veroorzaakte
in de loop van de 15e eeuw de voortdurende in
klinking van de Noordhollandse veenbodem wa
teroverlast, waardoor het vee minder lang kon
worden geweid, sterfte optrad en de hooioogsten
terugliepen. De combinatie van wateroverlast,
ongunstige prijsontwikkeling voor de boeren,
hoge belastingen en het oorlogsgeweld in het
laatste kwart van de 15e eeuw veroorzaakte een
diepe crisis. Het aantal plattelanders in het gebied
van de Westfriese Omringdijk kelderde met 20
procent. Het verlies van handel en scheepvaart
resulteerde erin dat de Noordhollandse steden
hun bemiddelingspositie in de economische rela
ties met het platteland en met hun traditionele
handelscontacten zagen wegkwijnen. Als aanwij
zing voor de economische malaise noemt Aten
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ten, zoals kaas, sterk afhankelijk van de Amstelstad. Hier zien we weer dat het hebben van
goede verbindingen met Amsterdam voor de ste
den in het Noorderkwartier van levensbelang was
en hun handelspolitiek volkomen beheerste.

over toom
brug te Broek
si ui 3
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de personenbeurtvaart tussen de Noordhollandse
steden zakte volledig in. Van de zes dagelijkse re
tourafvaarten tussen Hoorn en Amsterdam was er
tegen het jaar 1700 nog maar één over.
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Inkrimping
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W
overtomen /sluizen:
1 - overtoom in de sloot van Purmetend
Buiksloot over de achterdichting
2 - sluis en overtoom te llpendam
3 = Oostzanerovertoomsluis
4 ~ sluis te Buiksloot

naar

vaarwegen:
A - Twiske
B = de vaart van Purmerend naar Buiksloot
landwegen:
a = wagenweg door Waterland
b - weg van Purmerend door Purmerland
Landsmeer naar Buiksloot

het verbijsterende feit dat de handelsvloten van
diverse steden in Noord-Holland voor meer dan
de helft uit de vaart werden genomen. In tijden
waar de economische en werkgelegenheidsalternatieven beperkt waren en sociale voorzieningen
vrijwel afwezig, betekenden deze gebeurtenissen
voor de mensen een regelrechte ramp.
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In het derde kwart van de zeventiende eeuw
stortte de economie weer in, wederom als gevolg
van een aantal elkaar versterkende factoren. De
Noordhollandse steden kregen te maken met een
inkrimping van de internationale handel, waar
door de behoefte aan schepen daalde. Dat resul
teerde weer in malaise in de scheepsbouw, daling
van de werkgelegenheid en terugloop van de be
volkingsomvang. Het aantal inwoners van de ste
den benoorden het Y halveerde tussen circa
1650-1750. In Enkhuizen was er nog maar iets
meer dan een derde van de oorspronkelijke be
volking over.
Door de ontvolking ontstond er minder behoefte
aan allerlei goederen, woningen, etc., hetgeen op
zijn beurt weer leidde tot terugloop in diverse ac
tiviteiten. Kortom, zo schrijft Aten, de havenste
den in het Noorderkwartier kwamen in een neer
waartse spiraal terecht, waaruit vrijwel geen
ontsnappen meer mogelijk was. De internationale
handelsstromen richtten zich nu nog meer direct
op Amsterdam. Daarmee was volgens Aten het
doodvonnis van de havensteden benoorden het Y
als knooppunt in de internationale goederenstro
men getekend. Ze speelden hooguit nog een rol
in de plaatselijke handel. Ook de eens zo bloeien-

Een initiatief dat zeer diep heeft ingegrepen op
de economie en de politieke relaties in het Noor
derkwartier is de drooglegging van de grote
meren in Noord-Holland. Die kwam na ongeveer
1600 goed op gang. In plaats van de vaak gevaar
lijke plassen verschenen uitgestrekte landbouw
gebieden boven het wateroppervlak. In totaal
groeide het landbouwareaal in het Noorderkwar
tier met 36.202 hectare aan, waar ruim 1.400
nieuwe boerenbedrijven een plaats konden vin
den. Het eerst viel de Beemster droog (1612),
daarna de Purmer 1622), vervolgens de Wormer
(1626), de Heerhugowaard (1630) en de Scher
mer (1635). Ook kleinere meren, zoals de Broeker- en Buikslotermeer werden drooggelegd.
Edam kreeg daarmee een betere verbinding over
land met Amsterdam.
De landaanwinning was een zeer lucratieve bezig
heid gezien de hoge grondprijzen en pachten. In
vesteren in nieuw land was voor rijke Amster
damse kooplieden
een van de weinige
mogelijkheden om kapitaal rendabel te maken.
Maar voor handel, scheepvaart en visserij waren
de gevolgen minder plezierig, want op veel plaat
sen werd de doorvaart door nauwe kanalen, brug
gen, ondiepten en andere obstakels belemmerd.
Er ontstonden dan ook regelmatig conflicten tus-

De vaar- en
landwegen
tussen Edam,
Monnickendam en Pur
merend en
Amsterdam
rond 1610
(uit: "Als bet
gewelt
comt... ")

In de loop van de 16e eeuw trad verbetering in.
Maar het was eigenlijk Amsterdam, dat daar het
meeste profijt van trok, want de steden benoor
den het Y hadden hun vroegere zelfstandige posi
tie in de handel met de rest van de wereld inmid
dels grotendeels aan Amsterdam moeten afstaan.
Ook Edam werd voor de export van haar produk5

agrarische gehieden komen te liggen en zag zijn
veemarkt gestaag uitbreidden. Zozeer zelfs, dat
de stadsgrachten met het terrein waar nu de Koe
markt en omgeving liggen, moesten worden uit
gelegd. Door haar verzorgingsfunctie had Purmer
end ook minder van de economische malaise in
die tijd te lijden.

Platteland

Hoorn

Oosthuizen

Montu^ckêndam
Het Schouw

Amsterdam

Het trekvaart
stelsel in Hol
land benoor
den het Y,
zoals dat in
1661 in ge
bruik werd
genomen (uit:
"Als het gewelt cornt... ")

Eerder in dit verhaal zagen we dat de Noordhol
landse steden elkaar heftig beconcureerden om
zoveel mogelijk economische activiteiten naar
zich toe te trekken. Daarnaast echter probeerden
de steden ook de nijverheid en handel op het hen
omringende platteland te domineren. De boeren
waren echter niet verplicht hun produkten op de
stadsmarkten aan te voeren en richtten dus eigen
dorpsmarkten in of verkochten hun artikelen
rechtstreeks in Amsterdam en Haarlem, iets waar
deze steden maar al te graag op inspeelden. Die
situatie was voor de stadseconomieën van de
Noordhollandse plaatsen funest, want deze
waren voor hun bestaan volledig afhankelijk van
handel en nijverheid. Iedere niet-agrarische activi
teit op het platteland vormde dus een directe be
dreiging. De stadsbesturen hebben er dan ook
van alles aan gedaan om de neringen buiten hun
poorten de kop in te drukken.
Maar de plattelanders waren in veel opzichten in
het voordeel. Ze hadden geen verplichtingen ten
opzichte van de steden, de lonen en huren waren
buiten de stad lager, belastingen ontbraken veelal
en ze hadden geen last van gilden, die vaak fun
geerden als een rem op vrij ondernemerschap.
De stadsbesturen vreesden dat door deze vesti
gingsplaatsvoordelen van de dorpen veel bedrij
ven zouden worden verleid naar het platteland te
verhuizen en de stadseconomie van daaruit zou
den beconcurreren. Bovendien genoten de dor
pen meestal de bescherming van de adel, die ui
teraard de welvaart op het platteland zoveel
mogelijk trachtte te bevorderen.

Edams kerkraam
bezat, was volgens Aten de kaashandel toch een
van de belangrijkste steunpilaren van de plaatse
lijke economie. In de stad en in Oosthuizen was
een groep vooraanstaande kaashandelaren actief,
die de kaas in andere Noordhollandse steden
kochten en via hun pakhuizen verder verhandel
den. Edam deed toen nog duidelijk dienst als in
ternationale exporthaven voor kaas.
Toch was de Edamse kaashandel klein vergeleken
bij die van andere Noordhollandse steden. De zuivelmarkt van Alkmaar was met 4 1 procent van de
aangevoerde kaas zonder meer de grootste. Daar
op volgden Hoorn met 26 procent en Purmerend
met 16 procent.
Edam heeft eind 17e eeuw -overigens vergeefsKaasstad
een stuk van de fors groeiende veemarkt in Pur
Edam deed zijn naam als kaasstad in de 17e eeuw- merend proberen af te snoepen. Deze stad was
eer aan. Hoewel het geen speciale kaasmarkt door de landaanwinning midden in welvarende

sen de actieve bedijkers en de stadsbesturen, die
vreesden van hun traditionele markten te worden
'afgesloten. Ook Edam zag zijn essentiële verbin
dingen met Amsterdam via het Broeker- en Buikslotermeer in gevaar komen. Alleen door het
maken van goede afspraken over breedte en diep
te van de ringvaarten konden verontruste stadsbe
sturen tevreden worden gesteld. Maar dan nog
moesten ze oppassen, want er werd door de inpolderaars regelmatig met de contracten gesjoe
meld. Deze conflicten draaiden er soms op uit dat
al aangelegde stukken dijk door de tegenpartij in
het geniep weer werden lekgestoken.
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met bierdrinken

verdiend

Aan de economische crisis in het laatste kwart van de 15e
eeuw heeft de Grote Kerk in Edam een gebrandschilderd raam
overgehouden. Dit merkwaardige geval zit zo. Alle Noordhol
landse steden bezaten destijds hun eigen bierbrouwerijen,
want bier was vanwege de onbetrouwbaarheid van het drink
water een eerste levensbehoefte. De malaise stortte echter tal
loze brouwerijen in het faillissement. In Alkmaar werd zelfs de
hele bierindustrie weggevaagd.
Van deze situatie maakte bijvoorbeeld Haarlem, waar de bierproduktie sterk in opkomst was, dankbaar gebruik door in dit
gat in de biermarkt te springen. Blijkbaar hebben de Haarlemse
brouwers zoveel bier in Edam kunnen verkopen, dat zij de
Edammers bij wijze van relatiegeschenk het kerkraam cadeau
deden.

Halfslachtig
Natuurlijk klaagden de steden steen en been bij
het centrale landsbestuur. De stadsregenten pro
beerden de nijverheid en handel ter plekke in be
scherming te nemen via invoerrechten en andere
protectionistische maatregelen tegen de produk
ten van het platteland. Maar zij kwamen daarbij in
conflict met eigen producenten en kooplieden,
die voor hun grondstoffen en halffabrikaten af
hankelijk waren van een vrije en goedkope aan
voer van buiten. Die moesten ze ook tevreden
houden. Het gevolg was, zo schrijft Aten, dat de
stadsbesturen een halfslachtig beleid voerden
tegen de dorpsneringen omdat zij steeds tussen
tegengestelde belangen moesten schipperen.
Toch werd op een gegeven moment de druk van
de steden zo groot, dat keizer Karei V daaraan
wel moest toegeven en de zogenoemde order op
de buitennering afkondigde, waarmee de activi
teiten van de dorpen konden worden ingeperkt.
Maar er was beroep op de rechter mogelijk en de
grootgrondbezitters zorgden er wel voor dat de
juridische procedures zolang mogelijk werden ge
rekt. Bovendien werden de economische betrek
kingen tussen platteland en steden gaandeweg
hechter omdat men de noodzakelijke goederen
en diensten van elkaar betrok.

Glibberig
Pas met de afschaffing van de pachten en de in
voering van een systeem van centrale belasting
heffing in 1750 kregen de Staten greep op deze
glibberige materie. Voor de overschakeling van
verpachting op centrale collecte werd een geheel
nieuw ambtenarenapparaat opgezet, waardoor
fiscaal geritsel met plaatselijke bestuurders en be
lastingpachters voortaan onmogelijk werd.
De val van de oude Republiek in 1795 veranderde
het bestuurlijke landschap ingrijpend, waardoor
ook de machtsverhoudingen tussen steden en
platteland zich drastisch wijzigden. Oude voor
rechten vervielen en daarmee de vroeger verwor
ven monopolies op de markten. Veel gilden ver
dwenen en de exclusieve controle op vaarroutes
en wegen werd opgeheven. Zo verloren ook
Edam en Monnickendam hun zeggenschap over
het wegverkeer door Noord-Holland en moest het
jaagpad langs de trekvaart naar Purmerend voor
iedereen worden opengesteld. Het was het begin
van een nieuwe tijd, die zich met de Franse revo
lutie al had aangekondigd en ook ons land in poli
tiek en economisch opzicht diepgaand zou beinvloeden.
Luuk Hovenkamp

" Diederik Aten: "Als het gewelt comt"....,
Politiek en economie in Holland benoorden het
Y, 1500-1800. Uitgeverij Verloren, ISBN 90-6550392-7, prijs ƒ 79,-
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Oud Edam-voorzitter

van Alderwegen:

Meer samenwerking
andere verenigingen
Het blad van de vereniging Oud Edam is vooral
waardevol vanwege de artikelen die er in staan
en die veelal iets bloot leggen over het verleden
van de stad Edam. De periodieken zijn dan ook
om te bewaren. Toch lijkt er weinig op tegen om
tussen de artikelen door wat actuele informatie
over het wel en wee van de vereniging te geven.
Dit eerste nummer van het jaar is geschikt om
aan de leden over 1995 verslag te doen maar ook
een blik vooruit te werpen.
Na het aftreden van Joop van Overbeek en Nan
van Bekkum was het even wennen, ook voor de
nieuwe voorzitter. Snel daarna is Joop Rutsen als
kandidaat bestuurslid erbij gekomen maar dat
was al een oude bekende in de vereniging.
Inmiddels kijkt elk lid van de vereniging weer uit
naar de diverse verbouwingen in de stad. Wie
gaat in 1996 het gele steentje krijgen nadat de ge
broeders Dierdorp deze op de afgelopen jaarver
gadering in ontvangst mochten nemen? Waarnaartoe gaat de jaarlijkse excursie en wordt het
weer dringen om de twee bussen te vullen?
Wordt het net zo interessant en gezellig als vorig
jaar, toen we met 110 Edammers naar Groningen
zijn geweest? Terzijnertijd zullen we het program
ma onthullen.

Carillon
De bijeenkomst in juni, toen het 25 jaar geleden
was dat het carillon van de speeltoren werd ge
restaureerd en Frits Reynaert een concert heeft
gegeven, krijgt een vervolg. Kenners wisten het,
maar de meesten van ons hoorden toen voor het
eerst, dat de speeltoren een speeltrommel bevat
die nu niet wordt gebruikt maar uniek in zijn
soort en ouderdom is. Het weer in gebruik
nemen van de speeltrommel zou als neveneffect

gezocht met
hebben dat de klepels die aan de buitenkant van
de klokken zijn te zien, ook weer gaan bewegen
als het carillon op de speeltrommel luidt. Het be
stuur heeft besloten aan de gemeente toestem
ming te vragen om een haalbaarheidsonderzoek
naar de restauratiemogelijkheden te verrichten.

8

Archeologie
Oud Edam is sterk dankzij haar leden. Ruim 1100
leden is veel voor een historische vereniging in
een stadje van 7000 inwoners. Een verklaring
hiervoor is dat alle inwoners trots zijn op het his
torisch karakter van hun Edam. Niet alleen het
aantal leden is belangrijk, ook of de leden actief
zijn is bepalend voor de kracht van de vereniging.
De organisatie valt of staat bij de activiteiten van
de werkgroepen. Op dit ogenblik zou de werk
groep historisch onderzoek enthousiaste nieuwe
leden goed kunnen gebruiken. Materiaal dat nog
niet is onderzocht, is er genoeg. Laat het ons
weten, als u interesse heeft. Ook jonge mensen

Vooroverleg
Intussen blijft de vereniging alert op nieuwbouwplannen, met name dankzij het werk van de
werkgroep Ruimtelijke Ordening en onze verte
genwoordiging in de Monumentencommissie.
Het indienen van bezwaarschriften is altijd een
reactie op de plannen van anderen; soms zou je
als vereniging willen dat je juist in het voorover
leg wordt betrokken om tegenstellingen te voor
komen. Dat zoiets kan werken heeft de gang van
zaken rond het bouwplan op de Baandervesting
(Fardem terrein) geleerd. Veel van de ideeën van
de Vereniging zijn daarin overgenomen. De invul
ling is nu gereed gekomen en Edam mag er trots
op zijn. Onze instelling als vereniging is dat bij
nieuwbouw alle kansen moeten worden benut
om Edam nog mooier te maken dan bet nu al is.
Zo hebben wij gereageerd op de bouwplannen
aan de Noordervesting. Na de afbraak van de
twee scholen uit de jaren vijftig worden daar nu
woningen gebouwd in een stijl die overal in een
nieuwbouwwijk zouden passen. Wel zo, dat er
qua bouwmassa's niet veel verandert en de buurt
daarmee tevreden is. De vereniging Oud Edam
ziet echter graag dat de gemeente bij bouwplan
nen de uitdaging aangaat er iets moois van te
maken, met respect voor het geldende bestem
mingsplan. Dat is hier niet mee gebeurd. Een ge
miste kans voor het gemeentebestuur.
Het is belangrijk vanuit het belang van de Vereni-

Ons archief
Oud Edam is nu ruim een halve eeuw oud. En
met het klimmen van de jaren groeide ook het ar
chief gestaag aan, zowel van vergaderstukken van
het bestuur, van in- en uitgaande brieven, boek
jes, foto's, tijdschriften, cadeau ontvangen druk
werk en prenten, kortom eigenlijk een hoeveel
heid papier, die een wat chaotisch karakter
dreigde te krijgen.
Dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. Het vereni
gingshuisje aan de Graaf Willemstraat is te klein
en de kastruimte schiet tekort. Er moest dus wat
gebeuren. Een groepje van drie vrijwilligers is nu
een middag per week bezig orde te scheppen
door de boel te sorteren en het overbodige weg

ging samen te werken met andere belangenver
enigingen in Edam, zoals de VW , de onderne
mersvereniging en het museum. In het komende
jaar zal worden nagegaan hoe, met respect voor
eikaars belangen, meer met elkaar kan worden sa
mengewerkt, ook in het belang van de doelstel
ling van de Vereniging.

te gooien. Omdat de drie op dit gebied amateurs
zijn, krijgen zij professionele hulp, die uiteraard
zeer welkom is. Verder is er een brandwerende
archiefkast aangeschaft om er de waardevolle
spullen in te bewaren.
Nu we toch met ordenen bezig zijn, houdt de ver
eniging zich aanbevolen voor documenten of
zaken die op een of andere manier betrekking
hebben op onze stad en haar bewoners. Tenslot
te is een van onze hoofdtaken het registreren van
de historie van Edam.

Cor Schaatsbergen

zijn nodig, willen wij in de komende tijd meer
aandacht kunnen schenken aan de archeologie
van oud Edam. Voordat er gebouwd gaat worden
in de binnenstad, is het graven in de grond onder
deskundige leiding een unieke kans veel over de
historie van oud Edam te weten te komen. Daar
om waardeerde het bestuur het initiatief van de
heer Visser zeer om met inschakeling van de pro
vinciale archeoloog, zijn bouwplaats in de Breestraat op archeologische vondsten te laten onder
zoeken.
Op deze wijze, maar ook door het speurwerk in
archieven, soms over een huis zoals recent door
Corrie Boschma en Ria van der Eerden is gedaan
voor het huis met de Zwaan van de familie Hams
tra, leren wij de historie van Edam beter kennen.
Met de kennis van het verleden mag voor de toe
komst van Edam het beste worden gehoopt. En
daaraan wil de Vereniging Oud Edam een bijdra
ge leveren.
Namens het bestuur,
Henk van Alderwegen.

Gemeentelijk monumentenbeleid
soms hoopgevend, soms teleurstellend

Nieuwehaven
14, helemaal
opnieuw opgebouwd,
maar wel in
stijl (foto: WH
Tjoa)

De Gemeentelijke Monumentencommissie advi
seert burgemeester en wethouders inzake onder
werpen die de welstand betreffen bij het verle
nen van bouw-en verbouwvergunningen in de
oude kommen van Edam en Volendam. De com
missie buigt zich ook over zaken die uit de Monu
mentenwet 1988 voortvloeien. In Edam omvat
dat het gebied van het Beschermde Stadsgezicht
(binnen de Vesting) plus het Oorgat en het Groot
Westerbuiten.
Om een nogal eens voorkomend misverstand te
voorkomen: de Gemeentelijke Monumentencommissie vormt geen onderdeel van de vereniging
Oud Edam. Onze vereniging mag alleen twee van
de zes leden voordragen, die dus kunnen worden
overstemd bij het geven van adviezen. De twee

leden uit de werkgroep Ruimtelijke Ordening ver
tegenwoordigen Oud Edam in de monumenten
commissie. De Gemeenteraad benoemt de leden
voor vier jaar. De commissie heeft in 1995 veer
tien maal vergaderd.

Rijksmonumenten
Wat de rijksmonumenten betreft is een positief
advies verstrekt voor het maken van een achteraanbouw aan het pand Voorhaven 84. Voor het
pand Baanstraat 13 is dat het geval voor het reini
gen en opnieuw behandelen van de voorgevel en
voor de bouw van een garage met tuinmuur.

Nieuwbouw
Met betrekking tot de bouw van nieuwe wonin
gen is een positief advies verstrekt voor de bouw
van de panden Spuistraat 23 en Groot Westerbui
ten 25. Dit geldt eveneens voor de bouw van 36
woningen aan de Noorderstraat, ongeveer ter
plaatse van de scholen In de Veste en de Nieuwe
School, echter met de aantekening dat de verte
genwoordiging van Oud Edam in de commissie
tegen was. Het bestuur van onze vereniging heeft
een bezwaarschrift tegen deze plannen ingediend
(zie hierover het artikel van F. v.d. Leeuw in ons
vorig periodiek).
Het plan om een nieuwe ophaalbrug te bouwen
in de Baanderv esting ter plaatse van de bestaande
vaste brug is door de commissie enthousiast ont
vangen.
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De balans
De balans opmakend van het afgelopen jaar, be
ginnen we met de minpunten:
- Het valt te betreuren dat de gemeente sommi
ge door haar zelf of door de wet voorgeschre
ven procedures niet volgt door de Monumen
tencommissie dan niet om advies te vragen.
Enkele voorbeelden zijn:
a het wijzigen van de profielenkaart (beho
rend bij het bestemmingsplan Beschermd
Stadsgezicht) aangegeven doorsneden van
straat-, groen- en grachtruimte,
b het bepaalde in de Monumentenwet 1988
zoals: interne verbouwingen van monumen
ten, aanvragen van subsidies, opstellen van
meerjarenprogramma's, restauratie van mo
numenten, etc.

Dit huis aan de Nieuwehaven heeft er lange tijd
verwaarloosd bijgestaan, maar is nu keurig op
geknapt (foto: Wil Tjoa)

Verbouw
Voor de verbouw, uitbreiding en/of renovatie zijn
vergunningen verleend voor de panden: Achter
haven 92; Achterhaven 108; Bierkade 4; Gevangenpoorststeeg 1-3; Groenland 17; Lingerzijde 38;
Nieuwhaven 25; Voorhaven 114 en Zuidervesting
4. De overige aanvragen betroffen voornamelijk
kleine aanpassingen, zoals het maken van een
aanbouw of een opbouw, een schuur, een dakka
pel, vervanging van kozijnen, het plaatsen van
markiezen, een geldautomaat en dergelijke.

Rolluikenbeleid
Een probleem dat zich de laatste jaren ook in
onze gemeente meer ging laten voelen was het
feit dat bij een aantal winkelpanden rolluiken
werden aangebracht. Omdat een rolluik enerzijds
een beschermende werking voor een winkelpand
heeft, maar anderzijds zeer lelijk kan zijn en soci
aal gezien een gevoel van onveiligheid kan oproe
pen, ontstond er een behoefte aan richtlijnen ter
zake.
Daarom is een gemeentelijk beleid ontwikkeld,
waarbij in het kort gezegd gesloten rolluiken ver
boden zijn, maar rolluiken die voor minimaal 70%
doorzichtig zijn, worden toegestaan. Uiteraard
dient er wel een vergunning voor te worden aan
gevraagd bij het college van B & W.
10

Bouwplan voor 36 woningen aan de Noorder
straat ter plaatse van de twee voormalige basis
scholen In de Veste en de Nieuwe School. De
leden van Oud Edam in de commissie zijn het
met dit plan oneens omdat deze gebouwen
zijn ontworpen in een eigentijdse stijl, die
geen enkele betrokkenheid met een histori- De markante
sche stad tonen, maar meer in een uitbreidings gevel van
plan passen. Ook is de kaphelling van ca 15 Voorhaven
graden van de woningen veel te flauw en staat 44, hoek
het parkeerterrein aan de achterzijde te dicht Akersteeg
op de monumentale Vesting. Bovendien is het (foto: Wil
terrein veel te grootschalig opgezet.
Tjoa)

De boerderij
van Visser op
het noordelij
ke puntje van
de J.C. Brou
wersgracht,
die ...

.... plaats heeft
gemaakt voor
een stijlvol
huis met een
eigen karak
ter (foto's: Wil
Tjoa en J. Mo
lenaar)

Pluspunten
Eindigend met de pluspunten valt te melden:
+ het gereedkomen van de restauratie van monu
mentale panden, zoals het voormalig stadhuis
en het pand Hoogstraat 10, die van groot be
lang zijn voor het behoud van ons bouwkundig
erfgoed.
+ het op een verantwoorde wijze gereedkomen
van nieuwbouw zoals: C. Brouwersgracht 45,
Voorhaven 44 en Nieuwehaven 14, terwijl
deze plekken in onze ogen in het recente ver
leden toch zorgenkinderen waren. Een ander
zorgenkind Achterhaven 1 is inmiddels geluk
kig in aanbouw.
+ het gereedkomen van 43 woningen en 20 ap
partementen op het voormalig Fardemterrein
tussen de Baandervesting en de Nieuwehaven.
We kunnen nu al zeggen dat deze gevarieerde
en in aangepaste stijl gebouwde buurt een suc
ces is geworden. Het voornemen om de vaste
brug in de Baandervesting te vervangen door
een fraai ophaalbruggetje in historische stijl
verdient alle lof.

- Het fraaie aangezicht van de oude stad wordt Cor Schaatsbergen
bedreigd door:
a lelijke noodlokalen aan de noordzijde bij de
Noorderbrug.
b het plan voor een parkeerterrein aan de
zuidzijde langs de Burgemeester Versteegsingel dat slechts voor een zeer beperkt aan
tal activiteiten zou worden gebruikt.
Beide zijn in strijd met de bepalingen in het Bestemmings plan en met de aanwijzing door de
Minister van Edam tot Beschermd Stadsgezicht
waarbij het vrije uitzicht vanaf de provinciale
weg op de Vesting en de daarachter gelegen
stad gewaarborgd dient te blijven.
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Tuincommissie en werkgroep
Handhaving Stadsbeeld samengevoegd

Tuinders in Edam hadden hun eigen
coöperatie

In het achter ons liggende jaar is besloten de
Tuincommissie en de werkgroep Handhaving
Stadsbeeld samen te smelten tot één commissie.
De tuincommissie bestond in het verleden uit Jan
Hoovberg, Kees Hulskemper en Gerro Roskam.
Jan zit ook reeds zeer veel jaren in de werkgroep
Handhaving Stadsbeeld. Die laatste groep heeft in
grote lijnen twee aandachtsvelden:
- het zogenoemde straatmeubilair, bestrating,
bruggen, beschoeiingen en dergelijke.
- alle groen in Edarn (bomen, beplantingen,
etc.).
Nu de tuin in de fase van onderhoud en jaarlijks
herstel van de bestaande toestand is komen te ver
keren, zullen in de nieuwe werkgroep diegenen
die zich voor het groen in Edam inzetten, ook de
zorg voor de tuin onder hun hoede nemen.

In Edam waren omstreeks de eeuwwisseling van
1900 een zestigtal tuinders actief. Er waren tuin
ders die geheel afhankelijk waren van dit vak en
er waren tuinders die daarnaast een ander beroep
uitoefenden.
Hun tuinen lagen op verschillende plaatsen in
Edam, maar vooral de strook tussen de Achterha
ven en de Noordervesting werd volop door tuin
ders gebruikt. Tevens waren aan de Burg.Versteegsingel en de Keetzijde een aantal tuinders
werkzaam. Evenals enkele veehouders, die melk
uitventten langs de deuren van de burgers, brachtten tuinders aardappelen en groente aan de man.

Onderhoudsplan
De werkgroep is op een aantal punten niet tevre
den met de huidige stand van zaken in de tuin.
Daarom heeft Gerro Roskam een zeer goed on
derbouwd onderhouds- en herstelplan opgesteld.
iMet dit plan als uitgangspunt zal er met de ge
meente worden gesproken. Over de resultaten
valt natuurlijk nog niets te zeggen. We hopen dat
de tuin er binnen afzienbare tijd weer net zo fraai
zal bijliggen als tijdens de opening in 1991.
Wat betreft het straatmeubilair, is onze vereni
ging het afgelopen jaar in de pen geklommen

over het verkeersplan en het parkeerbeleid. Voor
al bij dat laatste zijn positieve ontwikkelingen te
melden geweest. Zo is de Kaasmarkt gevrijwaard
gebleven van parkeervakken. Ook ziet de ge
meente af van het aanleggen van een permanent
parkeerterrein aan de Singelweg, zodat het aange
zicht van Edam vanuit het zuid-westen fraai blijft.
Wel zijn er op veel plaatsen in de oude stad de in
middels overbekende en veel besproken blauwe
parkeerzone-strepen gekomen. Die maken het er
niet mooier op.

Bruggen
Ook het onderhoud van de bruggen blijft achter
bij de wensen van de werkgroep. In maart 1995
werd nog gevraagd of, voordat de meeste toeris
ten in de zomermaanden de Kwakelbrug op de
foto zetten, deze kon worden schoongespoten.
Van gemeentewege bleek dat helaas niet moge
lijk. Inmiddels heeft de naburige firma Ton Tweewielers de brug een schoonmaakbeurt gegeven.
Ook heeft de werkgroep gepleit voor herstel van
de boenwal aan de Keizersgracht. Merkwaardiger
wijs heeft dit geresulteerd in het door de gemeen
te weghalen van alle houtwerk van deze boen
wal. De werkgroep zal binnenkort andermaal
voor herstel gaan pleiten.

Harry Oudendijk

In memoriam

Wie doet mee?

Op 10 december 1995 overleed de heer
E.J.M. Kolfschoten op 78 jarige leeftijd. Eric
Kolfschoten was een zoon van de vroegere
Edamse burgemeester Kolfschoten. Samen
met de heer Gerrit bij 't Vuur, de heer J. van
den Berg en de heer G. Vermeer richtte hij in
1943 onze vereniging Oud Edam op, waaruit
zijn betrokkenheid met het wel en wee van
historisch Edam duidelijk werd. In het eerste
bestuur trad hij op als adjunct-secretaris.
Na zijn vertrek uit Edam werd hij achtereen
volgens burgemeester van Eemnes, Alkema
de en Leidschendam.
Tot aan zijn dood bleef hij een lid met veel
interesse voor de vereniging Oud Edam.

De redactie van "Oud Edam" komt graag in contact met personen
die belangstelling hebben en eventueel enige ervaring hebben in
het verrichten van historisch onderzoek dat bruikbaar is voor arti
kelen in dit blad.
Ook al of niet kant en klare verhalen, die passen in de formule van
Oud Edam en ideeën daarvoor zijn welkom. De redactie vermoedt
namelijk dat onder de inwoners van de stad veel kennis over de
historie sluimert, die onvoldoende tevoorschijn komt. Het zou jam
mer zijn als die verloren gaat.
De bijdragen mogen bestaan uit complete artikelen, delen daarvan
of historisch materiaal en feiten. Artikelen hoeven dus niet zelf te
worden geschreven.
Zij die willen meedoen of suggesties hebben, kunnen contact op
nemen met Geesje Rijswijk (telefoon 371774) of Luuk Hovenkamp
(telefoon 371945).
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Tuinderijen
gezien vanaf
de Achterha
ven naar de
Noorderves
ting circa
1938. Tussen
het gewas
Kees Rijsu' ijk,
zoon van
Teun Rijswijk
en Wil Val
len tgoed
(foto: collectie
Cl.hij 't Vuur)

in het "Heerenlogement" voor tuinbouwers, fruit
telers en belangstellenden om trachten te komen
tot oprichting van een groenten en fruitveiling.
De 52 aanwezigen voelden voor het plan en ver
klaarden zich in principe bereid tot toetreding.
Tot leden van het voorloopig bestuur werden ge
kozen de Heeren K. Berkhout, C. de Heer, W.
Karsten, G. Kuyper, S. Schagen en J. Jzn. de Boer.
Den 13 Maart werd weder vergadert en in deze
vergadering verschillende zaken besproken met
betrekking tot de a.s.veiling. Den 16 april werd
de vereeniging definitief opgericht en werden sta
tuten en huishoudelijk reglement behandeld en
goedgekeurd. Hoewel er aandeelen geplaatst wer
De coöperatieve geest waarde in die jaren door den om aan geld te komen, werd er toch besloten
Nederland. Ook in Edam zagen we dat gebeuren. er een Coöp. Vereeniging van te maken, waarvan
Een drietal coöperatieve zuivel-fabrieken werden de naam zou zijn "Coöperatieve Afslagvereenien
in onze gemeente opgericht. Op 11 juni 1901 ging voor Land- en Tuinbouwproducten
werd aan de Oosterweg in de Purmer onder ge boomvruchten Edam en Omstreken". Verder
meente Edam een fabriek geopend. Op 27 augus werd het bestuur gekozen, bestaande uit 7 leden,
tus 1904 volgde in de Purmer onder Kwadijk de de HH K. Berkhout, C. de Heer, G. Kuyper, W.
N V. "De Verwachting" ter bereiding van boter en Karsten, Jb. Mus, C. Schagen en J. Jzn. de Boer.
Als voorzitter fungeert de Heer Schagen, als se
kaas.
In Edam, aan de Voorhaven werd eveneens een cretaris- penningmeester en directeur de Heer J.
Jzn. de Boer. Tot de Commissie van Toezicht wer
coöperatieve melkfabriek gesticht.
den gekozen de HH G. Ent, J. Huizink en J. Leek.
De officiële datum van oprichting is volgens de
Het is dus niet zo verwonderlijk dat ook de tuin
ders de handen ineensloegen en tot oprichting acte 15 juli 1919.
van een coöperatieve afslag- vereniging besloten. Twee mei had de eerste veiling plaats in tegen
Het is daarom interessant eens het eerste verslag woordigheid van de Heeren Burgemeester Kolf
van deze vereniging te lezen, dat we hier letterlijk schoten en Wethouder Eeltink. De Heer Kolf
schoten
beloofde
namens
de Gemeente
hebben overgenomen.
medewerking en zegde "met genoegen te zien
dat het particulier initiatief, wat hier een oogenKort verslag van de Coöp.
blik dreigde in te sluimeren, weer aanwakkerde;
Afslagvereniging "E. & O"
ook al, omdat in de toekomst naar nieuwe banen
en wegen gezocht moet worden, mede in ver
Edam, 31 december 1919
Den 6 maart 1919 werd door een voorloopig Co band met de drooglegging van de Zuiderzee".
mité, de Heeren K. Berkhout, W. Karsten, G. Kuy- Van de Gemeente hebben wij steun mogen on
dervinden en ook de Raad heeft getoond belang
per en C. de Heer een vergadering uitgeschreven
stelling in ons werken te hebben, door toe te
staan een subsidie van 11. 100.- hoogstens in een
eventueel tekort, waarvoor wij zeer dankbaar
zijn.
Onafgebroken hebben daarna de veilingen plaats
gehad; eerste 2 maal per week, later 3 a 4 maal en
in November en December 1 maal per week.
De omzet in 1919 is groot ƒ 96400.- ruim. Een
omzetcijfer hetwelk gunstig te noemen is. in aan
merking genomen de moeilijke omstandigheden,
waarmede wij dit jaar te kampen gehad hebben,
grootendeels veroorzaakt door de bemoeilijking
van den export naar Duitschland, een van de
grootste afnemers voor groenten, fruit en aardap
pelen, veroorzaakt door de lage valuta.
De aardappelen periode is nog goed geweest,
omdat de koersen in Juni en Juli nog niet zo laag
waren. De prijzen waren bevredigend. Aan de
veiling is aangevoerd 41472 zak van Ko.25.
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Verder zijn hier de volgende producten geveild:
het product. Als de prijzen weer loonend wor
spinazie, rabarber, prij, sla, raapstelen, radijs, sja den, dan zal zeer zeker hier veel meer ter veiling
lotten, postelein, selderie, bloemkool, peterselie, komen. Dit goed voor de oogen te houden is
soepgroenten, zuring, peulen, wortelen, koolra voor onze Coöp. een eijsch, daar wij ook in 1920
pen, tuinboonen, suikerspinazie, slaboonen, snij- nog vele moeilijkheden zullen hebben te over
boonen, spercieboonen, doperwten, uien, savoy- winnen. Het staat er niet voor, dat de handelstoe
ekool,
groenekool,
wittekool,
roodekool, stand gunstig zal zijn voor den export, want b.v.
gelekool, spruitkool, boerenkool, spruitjes, andij handel op Duitschland is op het oogenblik bui
vie, komkommer, augurken, voerbieten, roode- ten-gesloten, waardoor ook onze tuinders en
bieten, stekrapen, kersen, kruisbessen, aardbeien, fruittelers weder een moeilijk jaar zullen doorma
roode-, witte- en zwarte bessen, appelen, peren, ken. Laten wij hopen, dat er nog eene gunstige
morellen, perziken, pruimen, druiven en meloe
wending in de toestand mag komen.
nen.
Aanvoeren hebben wij gehad uit Edam, de Zee
De aanvoer van spinazie, sla, bloemkool en wor vang, de Zuidpolder, de Purmer, de omstreken
telen is goed te noemen. Ook de prijzen voor van Monnickendam, Broek in Waterland en
deze produkten waren zeer bevredigend. Door Landsmeer.
den lage koers in later maanden zijn daarentegen
Het aantal leden bedraagt op het oogenblik 103.
tuinboonen, slaboonen, snijboonen, koolsoorten,
Tot zover het verslag van de Coöperatie. Op de
peren en appelen bijna onverkoop gebleken. De plaats van de veiling aan het Groot Westerbuiten,
Het Groot
prijzen waren hiervoor dan ook abnormaal laag, tegenover het café op de hoek, is nu een woon
Westerbuiten
in aanmerking genomen de produktieprijzen.
huis gebouwd door de heer Th. Groot. Het voor
rond 1915.
Vele tuinders hebben die produkten dan ook niet malige koetshuis, later veiling, was de laatste De huizen
eens ter veiling gebracht, omdat ze de pluklonen jaren sterk vervallen. De landbouwcrisis, die in de rechts zijn af
niet eens konden opbrengen.
dertiger jaren het einde inluidde van vele kleine gebroken
Waren de prijzen wel lonend geweest, dan zou landbouw- coöperaties heeft ook het lot van de voor de aan
de aanvoer zonder eenige twijfel veel en veel gro Edammer groenteveiling bepaald. Durf en zake leg van de
ter geweest zijn. In dat opzicht mogen wij nog lijkheid van 1919 door de tuinders getoond, heb
weg naar
van geluk spreken, dat hoewel de aanvoer van ben de verwachtingen maar gedeeltelijk waar ge Hoorn. Links
producten door de slechte prijzen niet zoo groot maakt. Ook hier geldt: "de tijd bepaalt de op de foto het
is geweest, er gebleken is, dat er hier veel aan de verwachting van de mens".
veilingge
veiling gebracht kan worden; dat het omzetcijfer
bouw (foto:
dus niet grooter was, komt uitsluitend door de
collectie G. bij
lage prijzen, niet door het niet aanwezig zijn van Jaap Molenaar
't Vuur)
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Oude achternamen
Wie heeft een (heel) oude Edamse familienaam?
Het lijkt de redactie van dit blad interessant om
eens aandacht te besteden aan familienamen, die
hier al lang voorkomen en van echt Edamse oor
sprong zijn.
Als U denkt onder zo'n naam door het leven te
gaan, schrijf het ons, gaarne met de nodige bij
zonderheden. De naam moet wel al voor circa
1800 voorkomen.

In Friesland gebruikte men voor de aanduiding
"zoon van" de uitgang "ma". Dus de zoon van
Ane werd Anema en de zoon van Jelle Jellema.
De uitgang -ing in Wesseling betekent: "tot het
gezin of de familie van Wessel behorende". In de
Oostelijke provincies gebruikte men hiervoor de
uitgang "-ink" en in Friesland werd "-inga" ge
bruikt. Zo hangt het van de streek af of iemand
dus Heslinga, Hesseling of Hesselink is gaan
heten.
Achternamen kunnen veel vertellen over ons Noordhollands zijn de korte namen zoals; Bok,
voorgeslacht.
Vis, Mus, Ent, Leek etc.
Familieonderzoek, een hobby die voor velen een Vele namen zijn ontstaan doordat men iemand
heerlijke bezigheid is, kan tot verrassende inzich aanduidde als: afkomstig van: Rijswijk, Amster
ten leiden.
dam, Alphen etc. Evenals de meest voorkomende
Vóór 1811 was het bezit van een geslachtsnaam naam "de Vries", dus iemand die uit die provincie
in Nederland niet verplicht. De adel en veel bur in een ander deel van ons land als zodanig werd
gers gebruikten weliswaar vaste achternamen,
aangesproken.
maar vooral op het platteland was dat geen ge Verder werden beroepsnamen veelvuldig ge
woonte. In de Franse tijd is de verplichting een bruikt. Immers als iemand Smit, Bakker, Mole
geslachts-naam te kiezen ingevoerd.
naar. Koedoder, Bulloper of Mollevanger was,
Waarschijnlijk heeft een aantal mensen dit als een werd hij ook zo genoemd. Door zich zo te noe
bizarre gril opgevat. De achternaam die ze kozen, men ontstond er dan geen misverstand.
was er soms naar. We denken aan de familie Sommige beroepen werden verschillend aange
Sijken (Middelie), Poepjes, Pooier en Kloot (Vo- duid, Wildschut, de Jager en Weiman hebben
lendam) en Eendebak (Zaanstreek)
echter dezelfde betekenis. Ook in de agrarische
In Den lip komen we de familie Vet en Mager hoek was er volop keus: De Boer, Hofman, Huijstegen, evenals de Goede en Slegt. Zo kunnen we man. Bouwman, Landman, Koeman, Schaapman,
vele combinaties bedenken.
Gardenier of Moesker. Ook Kleiboer, Veenboer,
De tien meest voorkomende geslachtsnamen in Grooteboer en Kloosterboer spreken voor zich
Nederland zijn:
zelf.
De Vries, De Jong, Jansen, Bakker, Visser, Van Over dit onderwerp is veel te vertellen. Vooral
Dijk, Van den Berg, Meijer, Smit en de De Groot, voor families met een aparte achternaam is het
(de schrijfwijze kan soms iets verschillen!).
uitzoeken van de betekenis interessant. Het kan
Men had hier de gewoonte om kinderen een soms tot een verrassende ontknoping leiden.
voornaam te geven en daarbij de vader te vermel
den, Jacob Pieterszoon etc.
jaap Molenaar

Waar is (was) dit?

- H—rj !ï
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Oudere Oud-Edammers herkennen misschien
deze plek, maar wie van de jongere generaties
raadt waar deze foto ooit is genomen? Pas op,
mogelijk is het niet wat U op het eerste gezicht
denkt. Helemaal knap is het als U ook de persoon
herkent die tegen de boom leunt.
Oplossingen kunt U zenden aan de redactie van
"Oud Edam", Graaf Willemstraat 8, 1135 WP
Edam.
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Reigernesten

mogen niet uit kastanje

Diverse keren is bij het bestuur van Oud Edam
aangeklopt niet de vraag of de reigernesten uit de
kastanjeboom in de diaconietuin kunnen worden
verwijderd, omdat de vogels de takken uit de
kruinen breken en de boom daarvan te lijden
heeft. Hoewel velen nog denken dat dat een zeke
re periode in het jaar mag, is dat niet zo.
Vanaf de aanpassing van de Vogelwet aan de Eu
ropese regelgeving op 1 januari 1994 is het in Ne
derland niet meer toegestaan nesten van be
schermde vogels, en de reiger is er een, te
Reigersnesten
verwijderen. Dat geldt voor het hele jaar en dus
in de kastan
ongeacht de al of niet bewoonde staat van de nes
jeboom van
ten.
de Diaconie
Van het verbod kan de Commissaris van de Ko
tuin aan de
ningin een ontheffing verlenen. Maar de VogelVoorhaven
wet geeft in artikel 10 uitputtend aan in welke ge
(foto's: W.J.
vallen hij dat mag doen:
Rijswijk)
a. in het belang van de volksgezondheid en open
bare veiligheid,
waardoor 'zonnebrand' ontstond. De voorstan
b. in het belang van de veiligheid van het lucht
ders van verwijdering van de nesten voerden aan
verkeer,
dat deze zonnebrand een sluipend proces is,
c. ter voorkoming van belangrijke schade aan ge waardoor tenslotte één voor één de bomen ten
wassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en onder zouden gaan.
wateren of
In die zaak oordeelde de voorzitter van de Raad
d. ter bescherming van flora en fauna.
van State dat onvoldoende aannemelijk was ge
maakt dat de schade aan de bomen door reiger
"Ter bescherming van flora en fauna" zou het nesten werd veroorzaakt of dat er geen andere
enige aanknopingspunt zijn, als op langere ter bevredigende oplossing bestond. De nesten
mijn de boom ten onder zou gaan. De kenner, mochten dus niet worden verwijderd.
zoals Copijn in Utrecht, geeft een dergelijke ver Voor de kastanjeboom geldt dus het volgende.
klaring echter niet af. Het is een verwachting die Zolang er geen zeer duidelijke verklaringen van
niet voldoende aannemelijk is te maken.
kenners zijn dat vitalitiet van deze boom in de
Voor dat laatste is de uitspraak van de Raad van diaconietuin wordt aangetast door de aanwezig
State van 2 december 1991 van belang. In de ge heid van de reigernesten, mogen geen nesten
meente Voorburg woonde een reigerkolonie in worden verwijderd.
een bos met bruine beuken. Door de nesten raak
ten takken kaal en kwam er zonlicht op de stam, Harry Oudendijk

Plaat in
diaconietuin
hersteld
Enige tijd geleden is
het bord in de dia
conietuin, waarop
staat vermeld wan
neer de opening
was en wie de
sponsors
waren,
ernstig bekrast. In
middels is het her
steld. Wij bedanken
de
firma
Ospla
Naamplaten in Purmerend die deze
klus geheel belange
loos heeft geklaard.
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