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(foto Wil
Tjoa)

OUD

EDAM

Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

Opgraving aan de Breestraat

Diepe aarde geeft geheimen prijs
De gemiddelde Edammer weet dat hij in een
eeuwenoude
stad woont, maar eigenlijk
heeft hij nog nooit echt een blik kunnen
werpen in haar diepste verleden. Tijdens de
opgraving in maart en april in de Breestraat
kwam hij dan ook voor het eerst oog in oog
te staan met de oudste levenstekenen van
zijn voorvaderen. De zwarte aarde, die laagje
voor laagje werd afgegraven, gaf de gehei
men bloot die daar vanaf rond 1350 verbor
gen hadden gelegen en nooit eerder waren
onthuld.

Degenen die af en toe een kijkje bij de opgraving
hebben genomen, zullen verbaasd hebben ge
staan over de diepte van het gat: 4,70 meter
onder het straatniveau. Dat betekent echter niet
dat de Edammers zo'n 600 jaar geleden op die
diepte over straat gingen en hun huizen bouw
den. Omdat de oorspronkelijke veengrond regel
matig inklonk, moesten ze het terrein waarop ze
zich hadden gevestigd voortdurend ophogen, wil
den ze droge voeten houden. Voor dat ophogen
gebruikten ze deels huisafval, mest en dergelijke,
maar ook klei en veen dat uit de naaste omgeving
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later een pand met bakstenen ondergevel en hou
ten ophouw. Tijdens de opgravingswerkzaamhe
den was de plavuizen vloer daarvan goed te zien.
Gevel en fundering zijn in later eeuwen regelma
tig verbouwd of hersteld. Historische bronnen
maken melding van een bakkerij, maar de archeo
logen hebben daarvoor in de grond geen aanwij
zigingen kunnen vinden.

werd aangevoerd. Zo ontstonden in de loop van
de eeuwen de ophogingslagen van vele meters.
Areheoloog drs. A. Pavlovic en de zijnen hebben
niet dieper gegraven dan tot de genoemde 4,70
meter, toen zij op de maagdelijke veenlaag stuit
ten. Dat was de laag waarop de Edamse ontginners destijds hun bestaan waren begonnen. Daar
onder waren dus geen menselijke restanten te
verwachten. Ze hebben nog wel even verder ge
boord tot zij 1,20 meter dieper een kleilaag be
reikten. Maar ook dat leverde niets op. De boven
kant van de veenlaag bevatte slechts wat
dierbotten en natuurlijke houtresten, een mogelij
ke aanwijzing dat de grond voor veeteelt werd
gebruikt.

Vier huizen

Spoor
Wel werd een spoor van een dijkachtige verho
ging van ongeveer één meter aangetroffen, onge
veer parallel aan de Breestraat. Maar de archeolo
gen hebben het doel hiervan niet met zekerheid
kunnen vaststellen. Wel is bekend dat de Bree
straat vroeger een sloot of een gracht is geweest.
Hierbovenop lagen weer dikke ophogingspakket
ten van natuurlijk organisch materiaal (vooral
veen) en stalmest. Het archeologisch team ver
moedt dat dit materiaal afkomstig was uit de
Voorhaven, die in 1357 werd uitgegraven.
Pas uit de daarboven liggende lagen kwamen
meer interessante vondsten uit de tweede helft
veertiende en begin vijftiende eeuw tevoorschijn,
al zaten daar nog geen sporen van bebouwing in.
Wel veel aardewerkscherven en organisch materi
aal met daarin weggegooid slachtafval (etensres
ten), leer en hout.

Bij dit nummer
Edammers keken in maart en april in span
ning toe hoe een archeologisch team van de
provincie Noord-Holland sporen uit Edams
verleden uit de diepe ondergrond aan de
Breestraat opdiepten.
Een spannend moment op de jaarvergade
ring is altijd weer wie het felbegeerde gele
steentje in de wacht heeft gesleept.
Een groep medelevende Edammers stelden
in de winter van 1813 een plan op voor uit
deling van soep aan hongerige stadsgeno
ten.
Windmolens waren vroeger de werkpaar
den voor de industrie. In en om Edam heb
ben er ook diverse gestaan.
Het gemeentebestuur wil de kale delen van
het Groot Westerbuiten gaan bebouwen. De
buurt wenst inspraak in de plannen.
De redactie
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Paardegeraamte
Heel spectaculair was het restant van de achterste
helft van een paardegeraamte. De laag waarin het
kadaver lag was zo goed geconserveerd, dat vel
en haar bij een van de hoeven nog intact waren.
Het paardelichaam moet tijdens de ophogingsac
tiviteiten daar terecht zijn gekomen en misschien
wel als ophogingsmateriaal zijn gebruikt, omdat
de archeologen geen aanwijzigingen hebben ge
vonden dat het beest apart in een kuil was begra
ven.
Wat verborg de aarde nog meer? Veruit de groot
ste groep vondsten bestond uit het zogeheten
rode gehruiksaardewerk met loodglazuur, zoals
kookpotten, koekepannen, borden, een fragment
van een vuurklok (een stolp om vuurkooltjes
onder te bewaren) en een complete hengselpot.
De rode borden waren vaak afgewerkt met af
beeldingen van geelbakkende slib of versierd
door inkrassingen (zie foto). Het rode aardewerk
dateert van rond 1500.
Van grijs ongeglazuurd aardewerk en wit steen
goed werden maar een paar scherven aangetrof
fen. Maar Pavlovic noemt deze vondsten toch be
langrijk omdat ze tot de oudste opgegraven groep
aardewerk (tweede helft of derde kwart van de
veertiende eeuw) behoren.

In de opgravingsput
werd dit ge
raamte van
een paard ge
vonden (foto
Afdeling Cul
tuur en Edu
catie van de
provincie
Noord-Hol
land)

Fragment
van een bord
met slibversiering en
sgrafitto
randschrift
(foto Wil
Tjoa)

dragen als men een pelgrimstocht had volbracht.
Verder werden nog redelijk gave stukjes textiel
aangetroffen, een zeldzaamheid en dus een teken
dat de conserveringsomstandigheden
prima
waren.

Eerste bebouwing
Omstreeks 1500 werd het terrein opnieuw opge
hoogd en bouwrijp gemaakt. De eerste bebou
wing bestond uit één, misschien twee houten
bouwsels met wanden van vlechtwerk. De ar
cheologen denken niet dat het om woonhuizen
gaat. Daarvoor waren de palen die het gebouw
moesten dragen te dun. Eerder wordt gedacht
aan één of twee schuurtjes of werkplaatsjes (voor
de schoenmaker?) of aan omheiningen voor vee.
Op de hoek Breestraat-Batumburgerstraat verrees
rond het midden van de zestiende eeuw of iets

Wie maakten de opgraving

mogelijk?
Dat de opgraving aan de Breestraat plaats kon
vinden is mede te danken aan de bereidheid
van de eigenaar van het perceel, de heer T. Vis
ser, om de uitvoerders op zijn terrein toe te
laten en hun de nodige tijd te gunnen. De pro
vincie Noord-Holland bekostigde, met bijdra
gen van de plaatselijke Rabobank, de gemeen
te, het Edams museum en Oud Edam, het
merendeel van het project. De opgraving stond
onder leiding van drs A. Pavlovic (projectlei
der) en drs O. Nieuwenhuyse en werd begeleid
door drs G. Alders van de Afdeling Cultuur en
Educatie van de provincie.

Schoenen
Een tweede belangrijke vondst, namelijk een
twintig centimeter dikke en ongeveer vijf meter
brede zwarte afvallaag met veel leerafsnijsels en
zelfs hele schoenen, zou wel eens kunnen bete
kenen dat hier een werkplaats is geweest van een
schoenmaker. Corrie Boschma-Arnoudse die eer
der onderzoek heeft gedaan naar de bebouwings
geschiedenis van de Breestraat, acht het mogelijk
dat het gaat om een zekere Steven Schoenmaecker, die omstreeks 1550 aan de overkant heeft ge
woond, ter plaatse van Breestraat 8.
Een leuke vondst was een tinnen pelgrimspen
ning. Deze religieuze penning toont aan de voor
zijde Maria met kind en achterop de opstanding
van Christus. Dergelijke penningen mocht men

Tussen dit pand en de achterzijde van het huidige
Speeltheater verkocht het stadsbestuur in 1595
grond, waarop toen al vier huizen zijn gebouwd.
Het terrein bevatte dus met het hoekhuis vijf wo
ningen. Maar de bodem is ter plaatse door latere
activiteiten zozeer verstoord, dat het grondonder
zoek weinig met zekerheid kon zeggen. Dat geldt
trouwens voor het hele terrein.
Van latere bebouwing waren nog nauwelijks dui
delijke sporen over, die houvast kunnen bieden.
Voor het aantal en de omvang van de panden die
hier in de loop van de tijd moeten hebben ge
staan moet men dus bij de archiefbronnen te rade
gaan, zo concluderen de archeologen.
Tot voor enkele maanden stond er ter plaatse van
de opgraving een langgerekte en lage witte be
bouwing met de noklijn evenwijdig aan de Bree
straat. Die is dus afgebroken voor de nieuwbouwplannen van de heer Visser. Maar van wanneer
dateert die bebouwing?
Volgens Corrie Boschma kunnen de huisjes niet
ouder zijn dan rond 1830, want toen stonden er
nog woningen met de noklijn loodrecht op de
Breestraat, zo blijkt uit de kadastrale minuutkaart.
Het zijn waarschijnlijk arbeidershuisjes geweest
zoals ze meer in Edam voorkomen, onder andere
in de Gravenstraat en de Kwakelsteeg.

Twee leden van het archeologisch team, links drs A. Pavlovic,
midden drs G. Alders en rechts C. Boschma (foto Wil Tjoa)
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Oud Edam kijkt terug op interessante
vergadering

Terpen
Wat leert de opgraving ons omtrent de eerste be
bouwing van Edam? Volgens de archeologen be
hoort het terrein aan de Breestraat niet tot de
oudste bewoningsfasen van de stad. Dat kan klop
pen, want onze stadsgenoot H.A. Heidinga lokali
seert de eerste nederzettingen op terpen ter
plaatse van de Bult (nu Spuistraat) en Lingerzijde
(Linkerzijde?) met daartussen het Boerenverdriet
als haven. Daaruit zijn wat potscherven opgebag
gerd, die mogelijk uit de periode rond 1100 date
ren en iets kunnen zeggen over de bewoning van
de terpen.
Zoals we zagen gaat de eerste menselijke activi
teit ter plaatse van de Breestraat terug tot circa
het midden van de veertiende eeuw (de dijkachtige ophoging en de aanleg van de Voorhaven). Pas
veel later, rond 1500, is er sprake van bebou
wingsactiviteit.
Maar ook dan gaat het nog niet om huizen, maar
vermoedelijk om schuren of omheiningen, die
toen bij het hoekhuis Voorhaven-Breestraat hoor
den. Eerst later in de zestiende eeuw verscheen
er op de hoek met de Batumburgerstraat een huis
met stenen voeting en een houten bovenbouw.

Verrassingen
Toch is de opgraving aan de Breestraat uniek. Het
is de eerste keer dat er in Edam officieel archeolo
gisch onderzoek is verricht en men zo diep in de

Het Jonkerlaantje

bodem heeft kunnen kijken. Hebben de archeolo
gen daarbij aangetroffen wat ze hadden ver
wacht? Gedeeltelijk wel, want elke opgraving van
deze aard brengt dezelfde soort vondsten aan pot
scherven, afval, mest en dergelijke aan het licht.
Maar je weet nooit zeker hoe diep de lagen lig
gen, wanneer men in het verleden met het opho
gen van de bodem is begonnen èn of zich bij
voorbeeld
een stuk paard zal vertonen.
Verrassingen blijven dus altijd mogelijk.

Plaats van
opgraving
aan de Bree
straat (foto
Wil Tjoa)

Luuk Hovenkamp

Onze voorzit
ter H. van
Alderwegen
(rechts) reikt
het gele steen
tje uit aan
architect
L. Trigallez
(links)
(foto Cor Kes)

De leden van Oud Edam, die donderdag 23 mei
j.1. de algemene ledenvergadering in de Doopsge
zinde Vermaning bijwoonden, kunnen terugzien
op een leerzame en interessante avond. H. van Al
derwegen leidde voor de eerste maal in zijn func
tie als voorzitter van de vereniging de vergade
ring. Hij deed de volgende mededelingen.
Om te beginnen voor uw agenda: de jaarlijkse ex
cursie wordt gehouden op 28 september en gaat
dit jaar naar Amersfoort. De Open Monumenten
dag valt op 14 september met als thema indus
trieel erfgoed.
Voor de diverse werkgroepen (Ruimtelijke Orde
ning, Handhaving Stadsbeeld, Historisch Onder
zoek, Periodiek, Gouden Ploeg) worden enthou
siaste mensen gevraagd.
De voorzitter reageert op een brief van de heer
de Jong uit Volendam. Deze vraagt zich af waar
om iemand uit Volendam wordt beschouwd als
een buitenlid en ƒ20,- moet betalen. Edam-Volendam is tenslotte één gemeente. Het bestuur heeft
alle begrip voor deze mening en besluit met in
stemming van de vergadering tot de volgende re
geling: alle leden binnen de gemeente Edam-Volendam betalen in het vervolg het tarief van Edam
t.w. ƒ 17,50 (dus ook de leden in het Edamse deel
van de Purmer).

Het jaarverslag over 1995, het financieel verslag
en de begroting voor 1996 worden door de verga
dering zonder wijzigingen aangenomen.
Vervolgens vindt de uitloting van de 32 obligaties
plaats: de nummers 117, 307, 287, 164, 96, 186,
107, 213, 276, 243, 84, 127, 285, 121, 105, 32,
319, 177, 80, 113, 235, 197, 160, 91, 66, 102,
111, 256, 269, 39, 240 en 190.
De obligaties zijn destijds uitgegeven om de aan
koop van de Diaconietuin te realiseren. Bij de
aankoop van de tuin was met de gemeente over
eengekomen dat het onderhoud van de tuin door
de gemeente zou worden verzorgd. Aangezien
het onderhoud te wensen overlaat, is er nu een
andere regeling getroffen, t.w. de vereniging re
gelt het onderhoud van de tuin, de gemeente fi
nanciert.
Vier leden van het bestuur waren aan de beurt
om af te treden, maar herkiesbaar: Cees Hulskemper, Harry Oudendijk, Cor van Aanholt en Cor
Schaatsbergen blijven het bestuur trouw. Tevens
wordt het bestuur versterkt met Joop Rutsen,
zodat de ploeg weer voltallig is.
En dan een belangrijk moment: de uitreiking van
het Gele Steentje. Wie is dit jaar de gelukkige? De
Commissie van aanbeveling, bestaande uit de
heer G. bij 't Vuur, J. van Overbeek en C. Schaats-

ontmaskerd

In het vorige nummer van Oud Edam vroegen wij wie van
u het pad met de bomen op pagina 15 herkende en of u
de identiteit van de persoon tegen de boom wist te ontraf
elen. Nee, inderdaad, het is niet één van de vestingen,
maar het Jonkerlaantje begin deze eeuw, met aan weerzij
den tuinderijen van o.a. de gebroeders de Vries.
Het Jonkerlaantje was toen nog een smal pad, omzoomd
door twee rijen iepen. Tegen één van de bomen leunt een
nog zeer jonge Gerrit bij 't Vuur. Begin jaren dertig is be
gonnen met de bebouwing van het Jonkerlaantje aan de

kant van de Noordervesting. In de jaren veertig werden
alle bomen gerooid vanwege iepziekte. Er bleef een kaal
Jonkerlaantje over.
Na de oorlog werden de slootjes gedempt. De bruggetjes
naar de huizen verdwenen. Er werden meer huizen ge
bouwd. Het eens zo romantische Jonkerlaantje werd een
gewone straat.
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Jonkerlaantje
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rond 1938 (collectie Sjaan Swalve)

Jonkerlaantje

nu (foto Wil Tjoa)
5

bergen, hebben na rijp beraad besloten dit jaar
het Gele Steentje niet toe te wijzen aan iemand
die een oud pand in Edam weer in volle glorie
heeft doen herrijzen, maar aan een project dat
binnen de gemeente met succes gerealiseerd is
n.1. de nieuwbouw op het Fardemterrein. Het
Gele Steentje werd onder luid applaus overhan
digd aan de architect L. Trigallez. De foto's voor
de krant worden genomen. De heer Trigallez be
dankt de commissie en het bestuur voor de hem
toegewezen prijs. De voorzitter memoreert ook
nog even de goede samenwerking met de ge
meente bij de realisatie van het Fardem-plan.
Tijdens de rondvraag komen de volgende punten
aan de orde:
Het stadsbeeld wordt "verontreinigd" door som
mige uitstallingen op straat van de middenstand.
De gemeente onderneemt hier weinig tegen en
stelt zich wel erg soepel op. Oud Edam denkt ero
ver contact op te nemen met de ondernemersver
eniging om te zien of dit onderwerp besproken
kan worden. Van oudsher heeft een groot deel
van de handel zich weliswaar op straat afgespeeld
en worden er precariorechten aan de gemeente
betaald voor het gebruik van de stoep, maar het
moet binnen gestelde perken blijven.

Een bijzondere

De tentoonstelling "Een bijzondere kijk op een
gewone dijk" over de Noorder IJ- en Zeedijken in
het Edams Museum pepert ons dat nog eens goed
in. Eigenlijk vinden we het van jongs af aan zo
vanzelfsprekend, dat we gewoonlijk niet bij de
onmisbaarheid van veilige dijken stil staan. Maar
wie de tentoonstelling bezoekt, komt tot het
besef dat het onze voorouders heel hun leven al
lemachtig veel inspanning en geld heeft gekost
om het gevaar van het oprukkende water zo veel
mogelijk tegen te houden. Steeds waren ze ge
dwongen nieuwe methoden in hun strijd tegen
het water te bedenken.
Vaak lukte dat niet, deels door het geweld van de
zee, deels door gebrek aan de nodige technische
middelen en ook wel door verwaarlozing en
onwil om bij de bestrijding van de gemeenschap
pelijke vijand samen te werken. In de loop van de
eeuwen zijn dan ook veel kustgebieden verloren
gegaan.

De gemeente heeft deze plannen in januari aan
de bewoners van het Groot Westerbuiten gepre
senteerd. De heer Bak heeft daarna namens de
bewoners op de plannen gereageerd. De reactie
van de bewoners op het bouwplan was onder
meer:
- De bebouwing aan het Groot Westerbuiten
dient een open structuur te hebben.
- Een goothoogte van maximaal 3-5 meter voor
de woningen en een dakhelling tussen 40 en
60 graden.
- Geen bebouwing in de boomgaard.
- Geen ontsluiting van het achterliggend gebied
op het Groot Westerbuiten.
- Geen gestapelde woningbouw.
- Bebouwing in de rooilijn aan het Groot Wes
terbuiten.
Er is ook overleg geweest tussen onze Commissie
Ruimtelijke Ordening en de heer Bak. Wij zijn het
in grote lijnen eens met de kritiek van de bewo
ners.
In maart j.1. heeft Oud Edam de gemeente ver
zocht betrokken te worden bij de planvorming.
In mei liet wethouder Visser weten dat de ge
meente eerst de reactie van de bewoners in het
plan verwerkt en een kostenberekening maakt.
Hierna zal Oud Edam het bouwplan ter inzage
krijgen en kunnen reageren.

Sjaan Swalve

De tentoonstelling brengt via kaarten, schilderin
gen, tekeningen, foto's, voorwerpen en zelfs een
heuse paalworm (de schrik van de dijkenbouwers
in de 18e eeuw) dit eeuwige gevecht op een inte
ressante en duidelijke manier in beeld. Het ver
haal begint rond het jaar duizend en eindigt met
het moderne dijkbeheer. De expositie loopt tot
27 oktober a.s.

Groot Westerbuiten

Het eerstvolgende grootschalige woningbouw
project, na de Baandervesting en Noorderstraat,
is het inbreiplan aan het Groot Westerbuiten.
De gemeente heeft in samenwerking met een
projectontwikkelaar een stedebouwkundige stu
die gemaakt voor het gebied aan de noordzijde
van het Groot Westerbuiten. De gemeente is voor
een deel eigenaar van de te bebouwen grond.
De eerste stedebouwkundige studie is een bebou
wingsplan met 52 woningen, waarvan een deel
bestaat uit gestapelde woningen. Langs het Groot
Westerbuiten zijn 18 woningen geprojecteerd,
waarvan een zestal woningen in de boomgaard
achter café Ooms. De andere woningen zijn ach
ter het Groot Westerbuiten gesitueerd, deels op
het terrein van de voormalige houthandel, het
parkeerterrein en naast de begraafplaats. Dit ge
deelte zou ontsloten worden vanaf het Westerbui
ten.

kijk op een gewone dijk

Net zo goed als de muren van het huis ons be
schermen tegen kou, regen en wind, zo kunnen
we veilig wonen achter de dijken, die het water
van de zee, meren en rivieren voor ons buiten
houden. Zonder dijken geen leven in onze omge
ving. Dijken zijn in onze gebieden sinds eeuwen
onmisbaar.
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Bouwplannen
krijgen vorm

Aan de gemeente zal worden gevraagd of Oud
Edam een onderzoek mag instellen naar de haal
baarheid van restauratie van het carillon in de
Speeltoren. In de Speeltoren bevindt zich name
lijk een eeuwenoude speeltrommel, die de ha
mers van het klokkenspel weer zouden kunnen
verbinden. De vergadering stemt in met het star
ten van een eventuele actie om de benodigde gel
den hiervoor bijeen te brengen.
Na de pauze volgt een lezing met dia's van profes
sor A. Heidinga over de geschiedenis van Edam
en in het bijzonder van zijn eigen huis in de
Spuistraat. Uit onderzoek is gebleken, dat dit huis
al uit de vijftiende eeuw stamt. Het huis is oor
spronkelijk veel langer geweest, zoals de meeste
huizen in de Spuistraat, maar door inklinking van
de grond raakte het achterste gedeelte zodanig in
verval, dat het is afgebroken. Aan de hand van
balk-onderzoek heeft hij zoveel mogelijk kunnen
reconstrueren hoe het huis oorspronkelijk was in
gedeeld. Tevens is samen met Corrie Boschma
onderzoek gedaan naar de bewoners van het
pand. Het was een interessante en leerzame
avond.

Commissie Ruimtelijke Ordening
Joop Rutsen
Werkzaamhe
den aan de
dijk bij de
zeesluis tij
dens de wa
tersnood van
1916 (collec
tie J. Bouw es)

Deze twee
huizen moe
ten volgens
de bewoners
de rooi lijn
voor de nieu
we bebou
wing aange
ven (foto Wil
Tjoa)

Het open
bouwterrein
aan het Groot
Westerbuiten
(foto Wil
Tjoa)
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Schrijnende

werkloosheid

en armoede

teisterden

Plan voor soepuitdeling
van 1813

de stad

in de in- en export kreeg ook de nijverheid steeds
minder te doen, zodat de werkloosheid angstaan
jagende vormen aannam.
Op straat uitte zich dat in een groeiend leger van
bedelaars en leeglopers en in het feit dat steeds
meer ouders pasgeborenen te vondeling legden.
In Amsterdam leefde op een gegeven moment de
helft van de inwoners van de bedeling. In diverse
andere steden was de situatie niet beter. Edam,
dat voor zijn werkgelegenheid en welvaart voor
een belangrijk deel op scheepsbouw en scheep
vaart dreef, kreeg natuurlijk ook de nodige klap
pen te verduren.

in hongerwinter

Edammers hebben in vroeger tijden wel eens flin
ke armoede gekend en grote honger geleden. Dat
valt op te maken uit de hieronder afgedrukte op
roep uit 1813 van een aantal stadgenoten aan hun
meer welgestelde medeburgers om ruimhartig in
te tekenen op de lijst voor medewerking aan het
plan voor soepuitdeling aan het verarmde deel
van de bevolking. De redactie van "Oud Edam"
kreeg het "Plan van Intekening tot Uytdeling van
Soupe binnen de Stad Edam" ter hand gesteld
door de heer K. De Boer, die vermoedt dat des
tijds één van zijn voorvaderen tot de intekenaars
heeft behoord.

Buikriem
Maar ook de rijkere klassen werden door de
slechte tijden getroffen. Velen van hen leefden
van de rente op de kapitalen, die zij en hun voor
geslacht hadden verdiend in de overzeese handel
en die zij hadden belegd in binnen- en buiten
landse staatsleningen, o.a. van Frankrijk. Napole
on kon vanwege zijn dure oorlogen al gauw de
rente op deze leningen niet meer opbrengen,
zodat ook de meer welvarende bevolkingsgroe
pen de buikriem moesten aanhalen. De midden
stand, die het voor een belangrijk deel van de
consumptieve bestedingen van deze hogere klas
sen moest hebben, raakte natuurlijk eveneens aan
de grond.
Dat er toch zo n initiatief voor soepuitdeling voor
de werkelijk armen opdook, is voor een deel toe
te schrijven aan de vrijgevigheid van de Nederlan
der uit die dagen. Alleen bedreef iedereen zo'n
beetje zijn eigen liefdadigheid, want het stikte

Het jaar 1813 markeerde het einde van de Franse
bezetting van ons land. Die had weliswaar slechts
drie jaar geduurd. Maar dat en de revolutiejaren
die daaraan vooraf waren gegaan, waren toch
lang genoeg geweest om de economie van ons
land flink te beschadigen en in veel streken ar
moede en honger te veroorzaken.
Voor een belangrijk deel was dat te wijten aan de
politiek van de Franse keizer Napoleon om conti
nentaal Europa, dat hij met zijn legers grotendeels
in de tang hield, zo hecht af te sluiten, dat Neder
landse schepen geen enkele haven meer in of uit
konden om handel te drijven. Door de stagnatie

Lodeu'ijk Napoleon, koning van Holland

Bedelaar rond 1780

Plan van Intekening tot Uytdeling van
Soupe binnen De Stad Edam 1813
Sedert verscheydene Jaren, heeft men in veele
Steeden van dit Departement, eene heilzamen
Zaak tot stand gebragt , daar eenige menschen
vrienden zich wel wilden belasten om de liefde
giften van mildadige personen, op te zamelen
en dezelven ten nutten hunner behoeftige na
tuurgenoten te bezigen, door hun in het stren
ge Saisoen, een weltoegemaakte en voedzame
Spijze te doen uitrijken; Naijvrig over onze na
buren, en in Liefde jeegens onze medemensch
niet willende tekortschieten, was men ook hier
ter steede en in het voorleedene jaar, ijverig
bezig om een diergelijk liefderijk Plan tot
stand te brengen om het behoeftig schepsel in
eene nijpende koude naar vermogen te gemoet
8

te komen en waare het mogelijk te verhoeden
dat hetzelve niet ten eenenmale van honger en
gebrek zoude omkomen; en dankzij den
Hemel deeze eedele Poging wierd met het gewe nscht gevolg bekroond, van rondsomme zag
men mildadige menschen toesnellen en mede
werkend om dit liefderijk doel te doen welgelukken; en welk een genoegen verschaften
deeze instelling aan den gevoelige Ziel. Drie
maal 's weeks zag men den arme hongerende
man van het nodig voedzel voorzien en instaatgesteld om zich en zijn lijdend huisgezin
te spijzen. Welk een voldoening voor den
waare menschenvriend, wanneer hij deeze be
hoeftige man hoorden uytroepen Ja waarlijk

gij zijt het aan wien mijn huysgezin deszelfs
voortdurende bestaan verschuldigd is, zonder
uwe weldaden waaren wij gewisselijk in deze
kommerlijke
omstandigheeden
omgekomen.
Gij zijt onze weldoener, onze redder. Dan is
het tijd om deeze weldaaden door nieuwe te
doen vervangen om andermaal bewijzen te
geven van waare menschenliefde en beproefde
weldadigheid om nieuwe opofferingen te doen
voor het lijdend menschdom. De bekommerlijke omstandigheden waarin zoo veele braave
huisgezinnen verkeeren kunnen U niet onbe
kend zijn, gewis zult gij weeten in welke
groote behoeften zich zoo menig een Eerlijk
man bevind; en tot welk een hoogte zoude

deeze onheilen in eene naderende Barre win
ter stijgen zoo niet deeze ongelukkigen in
hunne beklagenswaardige
toestand door op
rechte en waare menschenvrienden
wierden
tegemoet gekomen; zonder hunne bijstand
zouden zij gewisselijk het gebrek ten Prooy
van honger moeten omkoomen en dit zoude
aan eene onvergeeflijke belangloosheid of on
verschilligheid omtrend het noodlot van onze
arme medemensch te wijten zijn. Dat nooit
een diergelijk verwijt onze ziele bezwaare, dat
nooit het geweten ons toeroept van in 't wel
doen der armen te hebben te kort geschoten.
Neen, dat onze IJver tot medendeelsaamheid
meer en meer worden opgewekt, laaten wij
9

Verder droeg het bestaan van gilden, die vernieu
wingen en vooruitgang in het bedrijfsleven tegen
hielden, sterk aan de technische verstarring bij.
Innovaties, die onder andere in Engeland het ge
bruik van de stoommachine introduceerden,
waardoor dat land met zijn goedkope produkten
beter kon concurreren, kregen in Holland geen
kans. Men sprak van een "Jan Salie-geest", die het
openbare leven verlamde.
Toch was er op het maatschappelijke vlak bewe
ging. De Patriotten, de hervormers die in 1795 de
oude politieke en sociaaleconomische orde in
ons land omver wierpen en naar Frans-revolutio
nair voorbeeld de Bataafse Republiek uitriepen,
trachtten de nijverheid te stimuleren met wat wij
nu noemen deregulering van de economie en het
steunen van allerlei vernieuwingen.
Zelfs koning Lodewijk Napoleon, die door zijn
broer, de Franse keizer, hier werd gedropt om de

Nederlanders meer naar de Franse pijpen te laten
dansen, heeft voorzover hij gelegenheid en tijd
(1806-1810) kreeg, veel gedaan om de industrie
en dus de werkgelegenheid en welvaart in ons
land te stimuleren. De wetgeving werd her
vormd, het openbaar bestuur gestroomlijnd, ver
bindingen over land en via water aangelegd en de
bestaande schotjesgeest bestreden. Maar de ar
moede had al zo sterk toegeslagen en bleek door
de eerder genoemde factoren zo hardnekkig, dat
er voor hem weinig eer was te halen. Bovendien
vond de Franse keizer dat hij Nederland beter zelf
bij zijn strijd tegen Engeland kon besturen, zodat
hij zijn broer in 1810 van de Hollandse troon ver
joeg.
Met het vertrek van de Fransen in 1813 waren de
problemen in ons land niet opgelost. De Neder
landse economie was zo achterop geraakt, dat er
nog steeds te weinig werk was en het aantal pau

pers nauwelijks terugliep. De nieuwe Oranje-ko
ning Willem I trachtte het werkloosheidsbeleid
van de vroegere Patriotten voort te zetten, maar
hij ondervond veel tegenwerking van de kooplie
den-regenten, die Nederland weer als een hoofd
zakelijk handelsnatie wilden opbouwen, een po
ging die in de sterk veranderende wereld van
toen bij voorbaat mislukte. Wel trachtte men het
vroegere beleid van bedeling van armen en werk
lozen om te buigen naar werkverschaffing, in de
zin van werken voor je uitkering. Het heeft niet
altijd geholpen, want pas na ongeveer 1850
kwam de welvaart in ons land een beetje terug.
Maar het was in elk geval beter dan het idee van
louter soep uitdelen.

voedzaamen Spijzen, deeze uytdeeling zal een
trachten het hart treffend en zielroerend nood
lot van onze behoeftige natuurgenooten
zoo aanvang nemen den 15 November aanstaan
veel mogelijk te verzagten, dat niets ons dan de 1813 en eindigen den 1 Maart daaraanvol
van deeze eedele deugd terughoude. Wij wee gende 1814.
ten dat veele omstandigheden, welke maar al
te dikwerf in deeze waereld zamen lopen U
soms in de uitoefening van deeze uwe plicht
zoude kunnen hinderlijk zijn, dan deezen
moeten worden overwonnen, dezelven zijn
niet optewegen tegen dat waare zielsgenot 't
welk den menschenvriend smaakt wanneer hij
zijn behoeftige medemensch weldoet en zijn
Zr ya*s tl*
niet te vergelijke bij dat edel gevoel, wanneer
ons hart zegt Ja waarlijk gij hebt welgedaan,
welaan dan waare menschenvrienden,
geef
nieuwe bewijzen van uwe oprechte liefde en
mededeelsaambeid, dat het blijke, dat de lij
dende menschheid nooid bij u te vergeeflijk
heeft geklaagd en dat U grootste genoegen is
weldoen. In deeze billijke verwagting is het dat eenige
menschenvrienden
wel willen op zich nemen
( ft. ><
om de giften, welke men ten voordeelen der
/ >///<
/t l
arme zoude willen schenken, te verzamelen en
dezelven ten natten der meestbehoeftigen te
bezigen, welke uytdeling in de volgende order
zal plaats hebben: drie maal per week zal men
een gezonde en voedzaame Soupe uytdeelen
welke zal worden zaamengesteld uyt Vleesch,
Aardappelen, Kool, Gort of Brood, en anderen

Een ieder zonder onderscheid zal tot deeze
uytdeling worden toegelaten en Portien Soupe
ontvange naar maten zijn Huysgezin Talrijk
zal zijn. Indien UwelEd genegen zijt om tot dit

liefderijke doel mede te werken word gij ver
zocht U naam op deeze lijst te plaatsen als
wanneer u een billiet ter hand zal worden ge
steld, op welke UwelEd slechts behoeft intevullen voor hoeveel Portien UwelEd per week ge
lieft
intetekenen
en
zulks
met
Uwe
Handtekening te bekrachtigen, iedere Portie
waarvoor men intekend word berekend tegens
twee Stuyvers.
Den Heeren H. Versteegh, I. Boot, N. Cos zijn
benoemt tot Commissarissen van deeze heilza
me Instelling en hebben zich wel willen char
geren omme zich zoo wel met de uytdeling der
Soupe als met den ontvangst en uitgaan der
penningen bezig te houden.
Het beloop der gelden waarvoor UwelEd per
week zal hebben ingetekend zcd door iemand
van wegen Heeren Commissarissen behoorlijk
gequalificeerd ten uwen Huyzen worden afge
haald desverkiezende zal men ook per maand
of in eens kunnen betaalen.
Na het expireeren der tijd en uitdeling zullen
heeren Commissarissen rekening en Verant
woording doen van hunne gehoudene Admini
stratie; waarvan een ieder der tekenaren (des
begerende zal kunnen visie nemen.

van de kerkelijke instellingen, particuliere cornité's en stedelijke uitkeringen, waartussen wei
nig of geen coördinatie bestond. Het plan voor de
soepuitdeling lijkt ook op zo'n goedwillend, maar
in feite loshangend initatief. Trouwens, de liefda
digheidsinstellingen raakten eveneens steeds
meer in geldnood omdat zij hun middelen groten
deels in staatsleningen hadden belegd.
Nu was het niet zo. dat alleen de Franse overheer
sing ons land had verarmd. Eigenlijk was de eco
nomische neergang al tientallen jaren eerder inge
zet. Na de gouden eeuw, die ons land op de
toppen van de politieke en economische macht
in de wereld had getild, was er een geleidelijke
versukkeling ingetreden. Kooplieden, die vroeger
zelf de wereldzeëen bevoeren, lieten dat nu aan
hun kapiteins over en bouwden voor zichzelf
luxueuze buitenplaatsen. De Republiek werd een
land van renteniers.
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Oude sporen langs de ringvaart

dommekragt, genaamd "De Wolf' wordt verkocht
met werf, knegtswoningen tuijn- en schuijtenhuis
en verder getimmerte. Alsmede drie stukken land
met vaste dammen aan eikanderen, alles geleegen
in de Zeevangh, aan d' oostzijde der treckvaart.

Bestaan van Edamse molens onthuld
In en rond Edam hebben diverse molens gestaan,
waarvan het bestaan al lang uit de herinnering is
weggevaagd, op een enkeling na.
Op bijgaand kaartje van Edam en omgeving staat
een aantal interessante namen en afbeeldingen.
Vooral de afbeeldingen van de molens prikkelen
de belangstelling. "Fantasie van de Tekenaar"
wordt dan wel eens beweerd, maar uit oude
aeten en archieven blijkt alles exact te kloppen.
Zo is te zien dat de molens van de Zuidpolder, in
de wandeling wel eens de Slikpot genoemd, en
de herbouwde molen van Katwoude nog op de
zelfde plaats staan als op de kaart is aangegeven.
Beide zien er prachtig uit en vormen een eerbe

toon aan verre voorouders in hun eeuwige strijd
tegen het water in onze contreien.
In de Purmer stonden de "Drie B-s", zo genoemd
omdat de namen van de molenaars/eigenaars die
er in woonden en werkten, alle drie met een "B"
begonnen, te weten Band, Bruin en Beunder. Wie
een wandeling langs de Purmerdijk maakt, kan
met een beetje goede wil de plaats zien waar
deze molens hebben gestaan.
Een andere, lang geleden afgebroken watermolen
stond in de Volendammermeer. Deze heeft vele
lange jaren zijn best gedaan de Meer droog te
houden, maar met de opkomst van de stoomma
chine kwam ook aan deze oude glorie een eind

De Eendragt

r
Klein Wester
buiten met op
de achter
grond de
Samson. Het
gebouw links
heeft plaats
gemaakt voor
garage Frikkee (collectie
J. Bouwes)

en werd in 1880 een stoomgemaal gebouwd dat
op zijn beurt in 1935 weer werd vervangen door
een mechanisch aangedreven gemaal. Eind vorige
eeuw werden de eerste straatjes in de Meer ge
bouwd en wilde men een grotere zekerheid heb
ben om deze polder droog te houden en daarbij
niet afhankelijk zijn van windkracht.

Wipmolen
Edam had ook een wipmolen die stond op het
"Purmerlandje" tussen Purmer, Klein Westerbui
ten en de Monnickerdammer Jaagweg, de huidige
Molenwerf. Deze werd vroeger door deze wip
molen bemaald die op het kaartje te zien is aan
het einde van de molensloot aan het Klein Wes
terbuiten. Deze kleine molen bevatte geen wo
ning voor de molenaar en zijn gezin.

Zaagmolens

Op deze kaart
staan diverse
molens
(Provinciale
Atlas)
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In Edam met de vele scheepswerven in de 16e en
17e eeuw was de vraag naar hout van oudsher bij
zonder groot. Voor dit doel werden bomen via
waterwegen naar de stad vervoerd om hier ver
werkt te worden tot scheeps- en timmerhout. De
Balkenhaven herinnert nog aan deze activiteit en
de ouderen in de Edamse gemeenschap weten
zich zonder twijfel te herinneren dat in de vaart
bij het Westerbuiten dikke balken lagen om te
worden verwerkt in de houtzaagmolen van de fa
milie Teengs. Deze molen is niet op de kaart aan
gegeven. In de O.R.A. (Oud rechterlijk archief) ar
chieven van de Stad Edam 3871 nr. 514 staat te
lezen dat "Joannes de Jongh op 1 juni 1772 verkogt heeft aan sijn soon Joannes de Jongh junior,
een seskante houtsagersmoolen, sijnd en dommekragt, genaamd "Het Fortuyn" staande en gelegen
even buijten de Monnickendammer Poort aan de
trekvaart".
O.R.A. 3834 dd 29 maart 1664, dus ruim 100 jaar
eerder, vermeldt dat aan de Zuidzijde van de stad
Edam aan de trekvaart een "saechmolen" stond
met de naam "De Wolf'.
Het is waarschijnlijk dat deze molen verplaatst is
naar de noordelijke kant van Edam, aan de Hoornse Jaagweg zoals op het kaartje te zien is. Daar
staat namelijk even buiten Edam een molen gete
kend en in O.R.A. Edam nr. 3883 acte 155 kan
men lezen dat op 6 februari 1790 een "agtkante

Paltrok de Eendracht moet even buiten de stad
op een stuk grond in de Zeevang hebben gestaan.
Wat er is gebeurd, misschien verbrand of ver
bouwd, is niet meer na te gaan, maar op 12 juli
1805 wordt in O.R.A. 3877 aete 227 melding ge
maakt van de verkoop aan ene Pieter Houttuin
van een paltrok met de naam "De Eendragt",
staande en geleegen even buiten de stad op een
stuk land in de Zeevang.
Maar... in hetzelfde jaar 1805 lezen we in hetzelf
de O.R.A.-boek (acte 249) dat Klaas Bost in
eijgendom verwerft een stuk land Geleegen aan
de Hoornse trekvaart waarop de houtzaagmolen
"De Eendragt" heeft gestaan "Geleegen in de Zee
vang onder het bedrijf van Middelie belent met
de Heer Mr. Thade de Vries ten Noorden en het
Lokkemientje ten Zuijden". Kennelijk is hiermede
het bestaan van een houtzaagmolen aan de
noordzijde historie geworden.
Verder moet er ook nog een houtzaagmolen met
de fraaie naam "Het Rad van Avontuur" aan de
Purmer Ringsloot gestaan hebben tussen de stad
en Middelie. Eigenaar was Cornelis Peereboom de
Jonghe die zijn molen op de vijfde van de Bloei
maand (mei) met alle grond en opstallen ver
koopt aan de weduwe Sijmen Klein uit Kwadijk.
Gezien de scheepsbouw aan het Oorgat, is het
niet onwaarschijnlijk dat ook daar in de omgeving
een houtzaagmolen moet hebben gestaan.

Koren- of meelmolens
Vrijwel iedere stad of dorp had één of meer ko
renmolens. Tenslotte moet graan eerst gemalen
worden eer het tot brood kan worden verwerkt.
Een korenmolenaar bekleedde een verantwoorde
lijke functie. Daarom moest hij worden beëdigd
eer hij zijn vak mocht uitoefenen. Een waarborg
voor zijn betrouwbaarheid inzake kwaliteit en
kwantiteit.
In Edam stond de korenmolen van de familie Ban
ning aan het Klein Westerbuiten. De molenromp
is een schamel restant van de ooit zo mooie en
fiere molen.
Wie de afbeeldingen van de Middelieëer- en Purmerpoort (twee van de vijf stadspoorten die
Edam ooit rijk was) beziet, ondekt ook daar een
imposante korenmolen. Maar dat de molen daar
geruime tijd heeft gestaan en welke naam deze
molen droeg, is tot heden niet achterhaald. Dat
de molen daar vele jaren heeft gestaan, blijkt we
derom uit O.R.A. nr. 3836. Daar wordt vermeld
dat "Jan Hesselszoon op 7 februari 1669 Bekent
vercoft, opgedragen en quijtgescholden te heb
ben tot vrijen eijgendomme aan Cornelis Heijneszoon eene agtkante koornmolen met sijne toebehooren, staende op eijgen grond, buijten de
13

Middelieër Poort aen de grasdijck op de Gouwe
ven". De naam gouw, goud of gouwe ven voor
een perceel grasland komen we nog op verschil
lende plaatsen in de Zeevang tegen.
Honderdvijfendertig jaar later verkoopt Dirk Sijmenszn. Groot dezelfde molen aan Jacobus Mole
naar (O. R A. Hdam 3877 acte 239) voor een be
drag van "1400 cardu guldens van 40 grooten
vlaams stuk".

Volmolens
Een vol- of vulmolen werd gebruikt om wollen
stoffen te "vollen" of te ruwen. Hierbij werden
zouten en zuren en middelen als "pis" gebruikt.
Deze werkzaamheden gaven nogal wat stank en
dat was zelfs voor onze toch niet zo kieskeurige
voorouders reden om deze molen buiten de stad
te houden. In O.R.A. 3836 acte d.d. 14 juni 1668
lezen we over een tweetal van deze molens.
De boedel van Lambert de Vulder (een meelmolenaar werd mulder genoemd, een molenaar van
een vol- of vulmolen een vulder) werd verkocht
aan Pieter Pieterz. Garbrants, "Bestaande uit de
volmolens met haar toebehoorende woonhuijzen,
drooghuijzen, erve en gereetschappen. Staende
d'een aen de Purmeer ringsloot, benoorde deser
stede en de ander besuijden deze stad op het Volendammer IJ op het 'armeland' op erfpacht". De
laatste stond aan de oostkant van het Volendammerpad, schuin tegenover de huidige garage van
Henk Griep.

Run-, Ras- of Raspmolen
Voor het maken van kleurstoffen werd verfhout
geraspt. Een onprettig werkje, dat vaak door ge
vangenen werd verricht in de z.g. rasphuizen.
Maar ook met een door wind aangedreven molen
kon dit worden gedaan. Door een eenvoudige
verandering kon een dergelijke molen voor het
maken van "run" worden gebruikt. Voor het looi
en van leer was namelijk run nodig dat werd ge

maakt van eikenschors. Ook dit was een smerig
werkje.
In de Gevangenpoortsteeg stond een leerlooierij
en het was dan ook een logische plek voor deze
molen, "staende buijten de Gevangenpoort deser
stad in de Zuijdpolder". We lezen dit in de acte
die notaris Beeldsnijder opstelde op 30 augustus
1746 toen het geduld van de hypotheekgevers,
de Heeren Rudolph Oostenbroek cum suis ten
einde was, en de inventaris werd opgemaakt om
tot verkoop te komen.
In de civiele rol van Purmerend (Boek van de klei
ne misdaad) wordt op 16 mei 1590 gesproken
van Claes Corneliszoon, runmolenaar te Edam.

Schelpmolen

Molens wegbereiders

en Mosterdmolen

In 1783 wordt in het O.R.A. gesproken van een
schulpzandmolen, eigendom van Grietje Cornelis
zoon Rijswijk, die "haar schulpzandtmolen" ver
koopt aan Jacob Corneliszoon Rijswijk op 29 ja
nuari van het voornoemde
jaar. Deze
schelpmolen met de naam "De Hoop" moet bui
ten de westelijke poort hebben gestaan aan een
grasdijkje tussen de stad en Waxwijk "belent met
de Heeren Borst en Kroon ten zuijden, de rings
loot ten Noorden en ten Westen en 't gemelde
grasdijkje ten Oosten".
De mosterdmolen, genoemd in O.R.A. 3879 acte
dd 26 januari 1737, heeft aan de zuidzijde van de
Voorhaven gestaan "belent Jan P- een ten Westen,
't Breeghsteeghje ten Oosten en Jan Nooij ten
Zuijden. Waar dit geweest moet zijn, is niet hele
maal duidelijk, maar daarom niet minder vermel
denswaard.
Ongetwijfeld is de opsomming van de molens in
en om Edam hiermee niet volledig. Ieder die
meer gegevens heeft, wordt gevraagd ze door te
geven aan de redactie van ons verenigingsblad.

paltrokmolen

Jaap Molenaar
Janny Boelens-Boss

wipmolen

Nederland-molenland
bij uitstek: een land
praktisch zo vlak als een
schotel, waar de wind,
haast altijd aanwezig,
vrij spel heeft. Het was
een kwestie van tijd dat
vindingrijke mensen de
windkracht
dienstbaar
maakten aan zichzelf
door de uitvinding van
de molen met een wiekenkruis.
De molen
werd een symbool van
Nederland. Omstreeks
1800 hadden we nog
zo'n 10.000 stuks van
velerlei aard en vorm.
Hoeveel zouden het er
nu nog zijn? Misschien
zo'n duizend? Elk jaar
gaan er molens verloren
door brand, door storm
of door gebrek aan on
derhoud, wat in veel ge
vallen weer het gevolg
is van gebrek aan geld.
Als Nederlandse instan
ties niet buitengewoon
alert zijn, kon hun aan
tal wel eens flink dalen.
Molens hebben ons land
groot gemaakt in een
tijd dat water en wind
de enige krachtbronnen
waren. Door de molens
werden stukken land
onder de waterspiegel
drooggemaakt en kon
het graan op het drooggelegde land gemalen wor
den in de korenmolens. Later kwamen er o.a.
oliemolens, pelmolens.
Een zeer veel gezien type molen in de Zaanstreek

voor de industrie
was de paltrokmolen. Alleen in de Zaanstreek al
stonden 237 paltrokken, die volop in bedrijf
waren door de bloeiende houthandel. Het is een
onderkruier waarvan nog slechts enkele exempla
ren resteren. De paltrok was een uitvinding van
de Uitgeester Comelis Corneliszn. in 1592. Bij
deze molen draait het gehele huis op en om een
spil, terwijl de onderrand ondersteund wordt
door een rolring. De benaming komt van de mannenklederdracht uit de Pfalz, namelijk een kort
bovenkleed met slippen die onder de gordel wijd
uitstonden.
Het oudste type molen in ons land is de standerd
molen, waarbij het gehele molenhuis met wiekenkruis draaibaar is op en om de spil of standerd
en daardoor op de wind gesteld kan worden. Dit
type kon alleen gebruikt worden als koren of olie
molen.
Voor het wegmalen van water werd een molen
ontworpen met een maalwerk aan de buitenkant
en een dus veel kleiner draaibaar huis, de zgn.
wipmolen. De naam is te danken aan het feit dat
bij harde wind het bovenhuis met de daaraan ver
bonden trap op en neer beweegt.
De grootste ontwikkeling in molentypen heeft in
de 16e en 17e eeuw plaatsgevonden. De boven
kruiers met draaibare kap werden in die tijd ge
bouwd en werden als industrie- en poldermolen
gebruikt. Wat de industrie betreft, de eerste pel
molen werd in 1639 in gebruik genomen. Vooral
de Zaanstreek was een zeer belangrijk industrie
gebied geworden waar in de Gouden Eeuw bijna
net zoveel molens stonden als nu in geheel Ne
derland. Zonder molens hadden we geen Gouden
Eeuw gehad, zo belangrijk waren ze in die tijd.
Met de opkomst van de stoommachine in de
tweede helft van de 19e eeuw raakten de molens
langzamerhand in onbruik. Veel molens werden
vernietigd (gesloopt). Pas in 1923, toen de Ver
eniging de Nederlandse Molen werd opgericht,
werd hieraan een halt toegeroepen. Maar het
moest nog tot 1961 duren eer molens op de Mo
numentenlijst werden gezet.

Oude familienamen
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Zijn er nog oude Edamse familienamen in
zwang?, zo vroegen wij u in het vorige nummer
van Oud Edam. Een aantal van U reageerde en
thousiast en gaf zelfs al een opsomming van hun
voorouders. De volgende namen werden ge
noemd:
Klees, Makkinga, Verhagen en Voorn.

Maar we vermoeden dat het er meer moeten zijn.
Aarzel dus niet om de pen te pakken. Het op orde
brengen van de diverse binnengekomen en nog
binnenkomende namen met hun afstammingen
vergt nog enige arbeid van de redactie. Maar in
het volgend nummer komen we op het onder
werp terug.
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Middelieër Poort aen de grasdijck op de Gouwe
ven". De naam gouw, goud of gouwe ven voor
een perceel grasland komen we nog op verschil
lende plaatsen in de Zeevang tegen.
Honderdvijfendertig jaar later verkoopt Dirk Sijmenszn. Groot dezelfde molen aan Jacobus Mole
naar (O.R A. Edam 3877 acte 239) voor een be
drag van "1400 cardu guldens van 40 grooten
vlaams stuk".

Volmolens
Een vol- of vulmolen werd gebruikt om wollen
stoffen te "vollen" of te ruwen. Hierbij werden
zouten en zuren en middelen als "pis" gebruikt.
Deze werkzaamheden gaven nogal wat stank en
dat was zelfs voor onze toch niet zo kieskeurige
voorouders reden om deze molen buiten de stad
te houden. In O.R.A. 3836 acte d.d. 14 juni 1668
lezen we over een tweetal van deze molens.
De boedel van Lambert de Vulder (een meelmolenaar werd mulder genoemd, een molenaar van
een vol- of vulmolen een vulder) werd verkocht
aan Pieter Pieterz. Garbrants, "Bestaande uit de
volmolens met haar toebehoorende woonhuijzen,
drooghuijzen, erve en gereetschappen. Staende
d'een aen de Purmeer ringsloot, benoorde deser
stede en de ander besuijden deze stad op het Volendammer IJ op het 'armeland' op erfpacht". De
laatste stond aan de oostkant van het Volendammerpad, schuin tegenover de huidige garage van
Henk Griep.

Run-, Ras- of Raspmolen
Voor het maken van kleurstoffen werd verfhout
geraspt. Een onprettig werkje, dat vaak door ge
vangenen werd verricht in de z.g. rasphuizen.
Maar ook met een door wind aangedreven molen
kon dit worden gedaan. Door een eenvoudige
verandering kon een dergelijke molen voor het
maken van "run" worden gebruikt. Voor het looi
en van leer was namelijk run nodig dat werd ge

maakt van eikenschors. Ook dit was een smerig
werkje.
In de Gevangenpoortsteeg stond een leerlooierij
en het was dan ook een logische plek voor deze
molen: "staende buijten de Gevangenpoort deser
stad in de Zuijdpolder". We lezen dit in de acte
die notaris Beeldsnijder opstelde op 30 augustus
1746 toen het geduld van de hypotheekgevers,
de Heeren Rudolph Oostenbroek cum suis ten
einde was, en de inventaris werd opgemaakt om
tot verkoop te komen.
In de civiele rol van Purmerend (Boek van de klei
ne misdaad) wordt op 16 mei 1590 gesproken
van Claes Corneliszoon, runmolenaar te Edam.

Beste leden,

Schelpmolen

ONS REISDOEL WORDT MONUMENTAAL AMERSFOORT!

Oud
Edam

Aan de leden van de Vereniging Oud Edam

Betreft:

UITNODIGING voor de jaarlijkse Oud-Edam excursie
op zaterdag. 28 september 1996.

Edam, juli 1996

en Mosterdmolen

In 1783 wordt in het O.R.A. gesproken van een
schulpzandmolen, eigendom van Grietje Cornelis
zoon Rijswijk, die "haar schulpzandtmolen" ver
koopt aan Jacob Corneliszoon Rijswijk op 29 ja
nuari van het
voornoemde
jaar. Deze
schelpmolen met de naam "De Hoop" moet bui
ten de westelijke poort hebben gestaan aan een
grasdijkje tussen de stad en Waxwijk "belent met
de Heeren Borst en Kroon ten zuijden, de rings
loot ten Noorden en ten Westen en 't gemelde
grasdijkje ten Oosten".
De mosterdmolen, genoemd in O.R.A. 3879 acte
dd 26 januari 1737, heeft aan de zuidzijde van de
Voorhaven gestaan "belent Jan P- een ten Westen,
't Breeghsteeghje ten Oosten en Jan Nooij ten
Zuijden. Waar dit geweest moet zijn, is niet hele
maal duidelijk, maar daarom niet minder vermel
denswaard.
Ongetwijfeld is de opsomming van de molens in
en om Edam hiermee niet volledig. Ieder die
meer gegevens heeft, wordt gevraagd ze door te
geven aan de redactie van ons verenigingsblad.

Na Groningen vorig jaar wilde uw bestuur een reisdoel wat dichterbij.
Na ampele overwegingen koos de reiscommissie voor Amersfoort. Deze stad roept bij vele beelden op van oudstedeschoon en karakteristieke, intieme stadsgezichten. Het oude stadscentrum (aangewezen tot beschermd
stadsgezicht) heeft een bijzondere sfeer, bochtige straatjes, verrassende pleintjes, imposante middeleeuwse
monumenten, de beroemde "Koppelpoort", de "St. Joriskerk", de "Onze Lieve Vrouwe-toren" (1450/1500) en in
het bijzonder de middeleeuwse muurhuizen met fraaie tuinen langs de singels. Dat alles nodigt uit tot een bezoek.
Wij gaan ondermeer bekijken:
Het culinair museum Mariënhof, gevestigd in een voormalig klooster; de beroemde "Koppelpoort" uit 1400 met
een demonstratie van de daar aanwezige tredmolens; het geboortehuis van schilder Mondriaan; de laat-Gotische
"St. Joriskerk" uit 1534 en de beroemde nieuwe, spraakmakende architectuurwijk "Kattenbroek".
Het programma is alsvolgt:
Vertrek vanaf het NZH-busstation te Edam om 8.00 uur.
Na een ricdoor Gooi- en Vechtstreek houden wij een koffiestop vlakbij de Lage Vuursche in "de Mauritshoeve"
om ± 9.00 uur.
± 10.30 uur :wij worden verwelkomd door de stadsgidsen voor een stadswandeling.
± 12.30 uur :een warme lunch in het gezellige restaurant "Kroonenburg".
± 14.00 uur :bezoek culinair museum "Mariënhof" .
± 15.45 uur :rondrit met gidsen door de wijk "Kattenbroek".
Wij verwachten ± 18.00 uur weer in Edam aan te komen.

Jaap Molenaar
Janny Boelens-Boss

De kosten inclusief entrees, lunch en koffie voor ons dagprogramma zijn vastgesteld op
ƒ 52,50 per persoon. Indien in bezit van 65 + kaan/Museumjaarkaart deze s.v.p. meenemen.
U gelieve de kosten over te maken t.n.v. de penningmeester van de Vereniging Oud Edam, postgiro 1356818.
Wilt u op het strookje aangeven met hoeveel personen u wenst deel te nemen?
Om organisatorische redenen is het aantal personen beperkt tot 100. Elk lid mag 1 introducé inschrijven.
Deelname op volgorde van binnenkomst.
Wij denken u met deze excursie een interessante dag te kunnen bieden en verwelkomen u graag op 28 september
a.s.
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Wij verzoeken u onderstaand strookje in te vullen en uiterlijk 1 september 1996 in te sturen.
Indien u voor 8 september geen bericht van ons heeft ontvangen is uw inschrijving geaccepteerd.
Voor verdere info kunt u contact opnemen met Joop/ Anneke van Overbeek, tel 0299-371536.
Onderstaande perso(o)n(en) wenst/wensen deel te nemen aan de excursie naar Amersfoort op 28 september 1996
tegen ƒ 52,50 per persoon. Dit bedrag dient te worden overgeboekt op rekeningnummer 1356818 t.n.v. de
penningmeester Vereniging Oud Edam.
Naam
Adres
Tel
Naam
Adres
Tel
Naam
Adres
Tel
Dit strookje s.v.p. vóór 1 september 1996 inleveren/sturen: J. van Overbeek, Voorhaven 172, 1135 BW EDAM.

Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Werkgroep

Ruimtelijke Ordening

Bert Creemers, Voorhaven 8 1, 1135BN, 372978
Flip van der Leeuw, Grote Kerkstraat 14, 1135 BD,
372657

Vereniging Oud Edam
Graaf Willemstraat 8
1135 WF Edam
Postgiro 1356818

Joop Rutsen, Grote Kerkstraat 30/32, 1135 BE,
371713
Cor Scbaatsbergen , Paulus Pieterstraat
366784

Werkgroep

Historisch

13, 1135 GS,

Onderzoek

Corrie Boschma-Aamoudse, Nieuwvaartje
1135 BJ, 371491

Bestuur Oud Edam
Henk van Alderwegen, voorzitter
Coen de Koninglaan 18, 1135CN, 374165

C.M. Bunskoeke, Pinksterbloemstraat
1441 RL Purmerend, 0299-429605

16,

65,

Oscar Henar, Watermolen 6, 1135 LK, 362604
Cor Scbaatsbergen, vice-voorzitter
Pautus Pieterstraat 13, 1135 GS, 366784
Harry Oudendijk, secretaris
Gravenstraat 2, 1135 XP, 372278
C.Th.M. van Aanholt, penningmeester
Persijnstraat 13, 1135 GZ, 367042
Jantine Cazemier-de Boer, bestuurslid
Jan Schriverstraat 15, 1135 HW, 362444
Luuk Hovenkamp, bestuurslid
Schepenmakersdijk 1, 1135 AG, 371945

Herman Rijswijk, Kogerwatering 53,
154 1 XB Koog a/d Zaan, 075-6161137
Jan Sparreboom, Voorhaven 86, 1135 BT, 371590

Redactie Periodiek
Janny Boelens-Boss, Broekgouwstraat
371954
Luuk Hovenkamp, Schepenmakersdijk
371945

3, 1135 EA,

1, 1135 AG,

Guus van Lummel , Grote Kerkstraat 10, 1135 BD,
371518

Kees Hulskemper , bestuurslid
P.Bossenstraat 8, 1718 AP Hoogwoud, 0226-352222

Jaap Molenaar, J.Tonissenstraat

Joop Rutsen, bestuurslid
Grote Kerkstraat 30-32, 1135 BE, 371713

Geesje Rijswijk-v.d. Veer, Achterhaven 90 B, 1135 XX,
371774

Jan Westerneng, bestuurslid
Volendammerpad 15, 1135 VR, 371625

Sjaan Swalve, Voorhaven 106, 1135 BT, 371174

10, 1135JB, 366602

WilTjoa, Watermolen 53, 1135 LH, 361587

Werkgroep Handhaving
Stadsbeeld/T uincommissie

Contactpersoon

Jan Hooijberg, Bult 22, 1135 AJ 371402

Jaap Molenaar, J. Tonissenstraat 10, 1135 JB, 366602

Kees Hulskemper, P.Bossenstraat 8,
1718 AP Hoogwoud, 0226-352222

Gouden ploeg

Ed Koorn,Jan Hoeckstraat 20, 1135 GV, 361831
Harry Oudendijk, Gravenstraat 2, 1135 XP, 372278

Fort Edam

C.J. Beets -J.Besseling - A. Blokhuis-de Jong
Cl.de Boer - K. de Boer - T. de Boer-Moojen
H. Conijn - G.C. Dekker - H. Kuiper-de Moes
A. Meester - C. Plas - D. Roskam
M. Schotsman - G. Ton - E. Uitentuis
J. Verhagen - G. bij 't Vuur.

Gerro Roskam, Voorhaven 132, 1135 BV, 372600
Koos Roskam, Westervesting 3 1, 1135 WE, 372979
Theo van Santen Achterhaven 76, 1135 XX, 372785
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