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Scheepswerf

De scbeepswerf begin
deze eeuw
(collectie J.
Bouwers)

EDAM

moet blijven

De scheepswerf bij de Kwakelbrug moet blijven.
Voor de vereniging Oud Edam staat dat als een
paal boven water. Oud Edam reageert hiermee op
speculaties die de laatste tijd opduiken als zou
het voortbestaan van de werf onzeker zijn. Zij wil
daartoe in overleg met de gemeente en de huidi
ge eigenaren bekijken of een stichting in het
leven moet worden geroepen.
Ja natuurlijk, zullen sommigen zeggen. Alles wat
een beetje oud is, wil Oud Edam bewaren. Maar
in dit geval met goede redenen, die niet eens in
de eerste plaats de belangen van Oud Edam zelf
raken, maar van de hele Edarnse gemeenschap.

De werf is namelijk voor Edam van groot toeris
tisch belang. Tientallen mensen blijven even op
de Kwakelbrug staan om een blik te werpen op
de bedrijvigheid rond de scheepshellingen en leg
gen het beeld op een foto vast. Op die manier
heeft de plek over de hele wereld bekendheid ge
kregen.
De toeristen leveren de middenstand geld in het
laadje, hetgeen weer werkgelegenheid en inko
men schept. De werf is een onmisbaar deel van
het pakket bezienswaardigheden dat Edam te bie
den heeft. Alleen al vanwege zijn economische
inbreng moet de werf blijven bestaan.
De werf heeft natuurlijk niet alleen een toeris1

tisch belang. Edam is er in hoofdzaak voor de
Edammers. Zij beseffen het niet altijd, maar men
sen van buiten staan altijd verbaasd over de gaaf
heid en de romantische sfeer van de stad. En dan
bedoelen ze niet alleen de grachten, de Speeltoren, de Grote Kerk, de Dam of noem maar op.
Ook de stoere tjalken en botters van de bruine
vloot.
Waarom dit verhaal?, zult u vragen. De werf staat
er toch nog en ontvangt wekelijks nieuwe sche
pen ter reparatie. Dat is zo, maar er bestaan be
dreigingen. Milieuwetgeving eist dat de bodem
moet worden gesaneerd, hetgeen tussen de veer
tig- en zeventigduizend gulden gaat kosten. De ei
genaren, A. de Lange en K. Slot, hebben geen op
volger en voelen er weinig voor zoveel geld in de
sanering te steken. Woningbouw is gesuggereerd
als alternatief, maar wie wil op vervuilde grond
wonen of de saneringskosten betalen?

Alternatief
Oud Edam streeft dan ook naar een alternatief,
waarbij behoud van de vorm waarin de werf nu
bestaat, uitgangspunt is. In geen geval zal Oud
Edam akkoord gaan met nieuwbouw of andere
bestemmingen, die het karakter van het hart van
de stad verpesten.
Oud Edam zal in nauw overleg met de gemeente
en met begrip voor de belangen van de eigenaren
naar een oplossing zoeken. Om op de ontwikke
lingen voorbereid te zijn overweegt Oud Edam
een stichting op te richten, die de nodige initia
tieven zal ontplooien en acties zal gaan voeren.
De stichting zou de grond plus opstallen kunnen
opkopen en daarvoor geld inzamelen. Vervolgens
kan zij de werf exploiteren of iemand anders dat
laten doen. Daarbij wordt gedacht aan een van de
huidige eigenaren of aan een jonge en deskundi
ge knaap, die nieuwe klanten weet aan te trekken
en een efficiente exploitatie weet te realiseren.
Het begin van de werf dateert van 1514 (en niet
van 1768, zoals ergens stond vermeld). De werf
werd toen in de belastingskohieren ingeschreven
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als de timmerwerf van Moen Jansz, met de wal
waar het "Stilhuysken" (WC) stond.

Voorzitter Henk van Alderwegen

Oud Edam streeft naar historische
verantwoorde stedebouw

Gunstige plek
In de jaren rond 1462 lag er in de bocht van de
Lingerzijde waarschijnlijk een brouwerij. Later is
de werf uitgegroeid tot drie afzonderlijke timmer
werven naast elkaar met verschillende eigenaren.
Blijkbaar was het voor scheepsbouw een gunstige
plek, want toen in 1567 de landmeters Thaemsz
Sijmensz en Adriaan Anthonisz de diepte van de
Edamse wateren peilden in verband met geschil
len tussen het stadsbestuur en het Hoogheem
raadschap over de sluizen, schreven zij dat ze de
bodem niet konden bereiken.
De werven hebben heel wat eigenaren gehad,
waaronder de zonen van Willem Martsz Paris, die
op de Schepenmakersdijk ter hoogte van US in de
eerste helft van de zeventiende eeuw een werf
bezat, en Gerbrant Schuijt.
In geen enkel boek dat de Hollandse nijverheid
beschrijft, ontbreekt de Edamse scheepstimmerij
uit het verleden. Keizer Karei V gebood in 1544
in de haven van Edam sluizen aan te leggen, waar
tegen de kooplieden en scheepstimmerlieden
heftig verzet voerden. Uiteindelijk verloren zij,
waarna de scheepsbouw zich naar het Oorgat en
het Marken verplaatste. Maar daarvóór lagen de
werven in de stad, o.a. aan de Schepenmakersdijk
en daartegenover in de huidige tuinen van de Lin
gerzijde. hoewel de exacte plaatsen niet altijd zijn
te traceren.

Westeinde
Deze buurt, het Westeinde, was toen een buiten
wijk van de stad. Vanwege brandgevaar mochten
er eigenlijk geen planken worden gebrand en
geen schepen worden geteerd tussen de Pietersbrug (de huidige Kettingbrug) en "de nieuwe
brug" (bij het Hof van Holland). Maar in de prak
tijk werd met dit verbod de hand gelicht. In die
jaren werd niet alleen voor de handel en scheep
vaart gebouwd, maar ook oorlogschepen, rijn- en
roeischepen rolden van de helling.
Van al deze bedrijvigheid is dus "de werf van
Manus Groot" als enige overgebleven. Een stad
die trots is op zijn geschiedenis mag niet laten
passeren dat er geen betere oplossing te vinden is
dan domweg sluiten of karakterloze nieuwbouw.
De kwestie is onlangs in een stroomversnelling
geraakt. Dus bereidt Oud Edam plannen voor. Er
zijn genoeg mogelijkheden om een negatieve ont
wikkeling te voorkomen. U hoort van ons en we
hopen op uw sympathie.
Corrie Boschma-Aarnoudse
Luuk Hovenkamp

Ir H. van Alderwegen is op de jaarvergadering
van Gud Edam in mei 1995 gekozen tot de
nieuwe voorzitter van onze vereniging als op
volger van Joop van Overbeek. In het dagelijk
se leven is Henk van Alderwegen dijkgraaf van
het Waterschap De Waterlanden en moet er in
die functie onder meer op toezien dat onze
stadsgenoten droge voeten houden. De voor
zitter is gehuwd. In bijgaand gesprek geeft hij
zijn visie op de taak en plaats van Oud Edam
als historische vereniging. Aansluitend doen
de diverse werkgroepen verslag van hun acti
viteiten in het afgelopen jaar.
Henk van Al
derwegen
...meer voor
leden en
Edamse ge
meenschap
betekenen...
(foto Wil
Tjoa)
Voorzitter Henk van Alderwegen wil dat de ver
eniging Oud Edam een succes maakt van het be
houd en versterking van de stedelijke historie.
Daarnaast heeft hij zich tot taak gesteld de vereni
ging verder op te bouwen en meer voor de leden
en de Edamse gemeenschap te laten betekenen.

Vijfhonderd jaar
geschiedenis
Een aardige acte die een goed beeld geeft van
de werf uit de 18e eeuw dateert uit 1748. Op
13 januari van dat jaar werd het gehele comlex
ter veiling aangeboden in het Herenlogement:
(,.)aan de meest daarvoor biedende te ver
knopen eenen ter neering staande schuijtemakers timmer en hellingwerf met zijn loots
ende gereetschappen staande ende geleegen
alhier steede bij 't oude veerhuijs belent met
de huijsen van de Kwakelbrughsteeg ten wes
ten, Hendrik Juriaansz ten noorden en de haaven ten zuijden en ook ten oosten.
(...)Daar bij te leeveren dezen naarvolgende
goederen
Een sivaar schuijte jijn met halv gesleeten.
Nog eenig los touwerk
Een ijsere strop tot de helling

Van Alderwegen wil met zijn vereniging vaker
aansturen op mooiere en historisch verantwoor
de stedebouw. Alderwegen: "Oud Edam is geluk
kig geen belangengroep met die-hards die tot de
laatste snik doelstellingen nastreven. Belangen be
hartigen is beter. Het is een van de invalshoeken
bij veranderingen in Edam. Wat telt is de herstel
baarheid. Een kleurtje op de stoepen, een drem
pel opknappen of een zeemeermin op de gevel
zijn voor de langere termijn niet zo van belang.
Over het afbreken van panden met monumentale
waarde moet je je pas echt druk maken."
"Oud Edam staat voor het behoud van het goede
en open voor vernieuwing", zegt hij. "Dat bete-

een blok tot de helling met drie schijven
Twee wintboomen drie dommekragten
en
slijpsteen
Twee raamsaagen een dite losse raamsaag
Een treksaag eenkraansaag
twe ijsere schalmen drie steeven haaks
Een pikjiot een smeerpot een pikkeetel
Een nijptang een baaimes
twee mastpassers ende wat boutdrevels
Seevetr avegaars twee dopgutsen
Twee groten schragen een dito kleijnder een
brandijser
Een naagelhaamer vijfhellingrollen
Een heel partij malle maatstokken ende reijen
Eetiige schuijte tangen.
Koopman van dit alles was Pieter Bost die 700
gulden voor de werf neertelde. Op dit stukje
van Edam aan de haven naar het toenmalige
Purmermeer heeft de Edamse scheepsbouw ge
durende vijfhonderd jaar geschiedenis gemaakt.
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kent het benutten van kansen. Wij moeten daar
om sneller concrete ideeën helder presenteren
voor het invullen van open plekken in de stad.
Daarvoor streven we naar open en goede relaties
met het Gemeentebestuur. In veel gevallen lukt
dat gelukkig wel. Maar soms konten er wat kin
ken in de kabel, hetgeen wij uiteraard heel jam
mer vinden."

Draagvlak

"De leden in de Monumentencommissie die door
Oud Edam zijn aangewezen", zo licht Van Alder
wegen toe, "verwoorden op dergelijke momen
ten de mening van de vereniging, omdat rugge
spraak
met
het bestuur
heeft
kunnen
plaatsvinden. In andere gevallen is hun eventuele
instemming op persoonlijke titel."

"Oud Edam doet natuurlijk niet zomaar iets",
aldus preciseert Van Alderwegen. "Oud Edam
heeft een opdracht. Daarvoor moet zij in de
Edamse gemeenschap een draagvlak vinden. Dat
draagvlak zit om te beginnen in de leden. Daarom
tracht de vereniging zoveel mogelijk leden aan te
trekken, vooral ook jongere leden. Wat Oud
Edam doet, moet niet alleen de ouderen aanspre
ken. Edam is weliswaar een oude stad, maar zij
leeft en trekt ook jonge mensen aan. Dat zie je
aan de moeite die dezen zich geven om huizen te
restaureren. Ze passen dus volledig in de doelstel
ling van Oud Edam. Ik denk dat je je niet moet
schamen om jongeren aan je te binden met me
thoden die in hun belevingswereld passen. Mis
schien kunnen we wat dat betreft wat leren van
organisaties als Nohol."

Onoverbrugbaar
Projectontwikkelaars
"Naar ons gevoel hebben projectontwikkelaars nu
veel kaarten in handen. Zij hebben de ideeën en
de maquettes. We zouden beter uit zijn als we met
de plannenmakers van grote aannemers gaan pra
ten. De gemeente bekijkt eerst een plan van een
aannemer. "Leuk", zegt B & W, en past even snel
het stedebouwkundige plan aan met een artikel 19
procedure. "Nee", zegt Oud Edam. "Voor een be
stemmingsplan is de gebruikelijke voorgeschreven
procedure geweest. Als een open plek daartoe
aanleiding geeft, moet je kijken of de uitgangspun
ten voor het bestemmingsplan nog wel kloppen
en of er nu reden is om van het plan af te wijken."

Gesprek
"Onlangs is op verzoek van Oud Edam met B & W
een gesprek geweest over deze materie", gaat
Van Alderwegen verder. "Daarin is naar voren ge
komen dat de Gemeente zo lang mogelijk aan de
oorspronkelijke plannen wil vasthouden, maar
dat er omstandigheden zijn waarin andere belan
gen zwaarder wegen. Dat kan dan tot de aanpas
sing van de plannen leiden."
"Verder is in dat gesprek gebleken dat het feit dat
Oud Edam met twee leden in de Gemeentelijke
Monumentencommissie vertegenwoordigd is tot
misverstanden leidt over de vraag hoever de be
voegdheden van Oud Edam in die commissie rei
ken en of een daar ingenomen standpunt ook het
bestuur van Oud Edam bindt. Wat de bevoegdhe
den betreft, Oud Edam mag in de commissie al
leen haar mening geven over de zogenoemde
welstandsaspecten en niet over bijvoorbeeld
ruimtelijke ordening. En wat de binding aan het
standpunt van de Monumentencommissie aan
gaat, de vertegenwoordigers van Oud Edam kun
nen door een meerderheid van de overige leden
worden overstemd. Toch lijkt het dan alsof Oud
Edam het met de besluiten van de Monumenten
commissie eens is."

"Niettemin kan in een vroeg stadium van de plan
ning blijken dat Oud Edam andere uitgangspun
ten hanteert dan de gemeente, hetgeen tot on
overbrugbare visies kan leiden. In zo'n geval is
het beter dat Oud Edam zich niet met de plannen
makerij bemoeit en zich de vrijheid voorbehoudt
tijdens de procedure bezwaren in te dienen. "Vol
gens Van Alderwegen kan Oud Edam met deze afsraken, die irritaties over en weer in de toekomst
moeten voorkomen, uitstekend leven.
Naast externe belangenbehartiging kent Oud
Edam natuurlijk meer taken en invalshoeken.
Henk van Alderwegen: "Ook het onderzoek naar
de historie van Edam behoort tot de doelstellin
gen. In archieven snuffelen, foto's verzamelen. Ge
woon de historie in alle opzichten boven water
krijgen, dat is zo ontzettend belangrijk. Oud Edam
wil dat onderzoek bevorderen en de resultaten
daarvan aan het publiek beschikbaar stellen via publikaties, lezingen en dergelijke. Er kan meer aan
archeologie worden gedaan. In de Breestraat en in
de Spuistraat doen zich mogelijkheden voor."
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"Gelukkig heeft Oud Edam een grote ledendicht
heid onder de bevolking en bestaat er een grote
ledentrouw. Maar we moeten als vereniging ook
iets bieden, waarmee je die binding in stand
houdt en versterkt. Vandaar onze activiteiten, die
we de komende jaren sterk gaan uitbreiden. Oud
Edam moet een club worden waar iedereen die
iets met onze oude stad heeft zich thuis voelt."

Gemeenschap
"Maar Oud Edam is er natuurlijk niet alleen voor
de leden", zo vervolgt Van Alderwegen. "De ver
eniging opereert niet in een maatschappelijk
luchtledig, maar heeft een functie in de Edamse
gemeenschap te vervullen. Zij staat midden in het
hedendaagse leven. Vandaar dat wij contacten aan
gaan met andere organisaties, die daarvoor in aan
merking komen, zoals uiteraard het Museum, maar
ook de VW, de middenstandsvereniging en sinds
kort de Stichting Kaasmarkten. Natuurlijk heeft ee
nieder zijn eigen doelstelling, wij ook, en je moet
oppassen dat die niet in de verdrukking komt.
Maar je moet elkaar zien staan en waarom zou je
niet met elkaar samenwerken, als dat voor beiden
voordeel oplevert? Ik vind dat samenwerking en
behoud van eigen identiteit in veel gevallen best
kunnen samengaan. We zitten als Oud Edam niet
op een eiland", zo besluit Van Alderwegen.

Leden
Waar Van Alderwegen echt een punt van maakt is
de samenhang met de leden in de vereniging. "De
middelen daarvoor zijn excursies en bijeenkom
sten. Het blad Oud Edam is ons communicatie
middel. En als we eens voldoende materiaal ver
zameld hebben, zou het ideaal zijn een dik boek
over de geschiedenis van Edam te maken. Oud
Edam moet "echte" en "nieuwe" Edammers sa
menbrengen. Die nieuwe zijn wel zo belangrijk
bij het behoud van de vereniging."
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Vroegtijdig
"Om dit soort misverstanden in de toekomst te
voorkomen is met B & W afgesproken dat ge
meente en Oud Edam zoveel mogelijk dezelfde
doelstellingen van monumentenbeleid nastreven
en dat Oud Edam de gemeente daarin zal steu
nen. Bij de wat grotere bouwplannen zal het col
lege de vereniging vroegtijdig informeren. Op de
concepten van die plannen kan Oud Edam dan in
formeel reageren, nog voordat zij in de monu
mentencommissie worden behandeld."

Activiteiten

m

Diaconietuin flink opgeknapt
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Henk van Al
derwegen
...nieuwe af
spraken met
11& W...
(foto Wil Tjoa)

Al vrij snel na de feestelijke opening van de diaco
nietuin aan de Voorhaven begon er binnen de
vereniging enige onvrede te leven over het onder
houd van de tuin. Zoals u wellicht weet, is de ver
eniging eigenaar en was de oude afspraak met de
gemeente Edam-Volendam dat deze laatste het
onderhoud voor haar rekening zou nemen.

Gebrek aan capaciteit en kennis hebben de ge
meente echter vrijwel vanaf het begin parten ge
speeld. Herhaalde verzoeken van de kant van de
vereniging om verbetering van het onderhoud
hadden daardoor niet het gewenste resultaat.
Het afgelopen jaar zijn door de betrokken partij
en de oude afspraken opnieuw bezien. Er is een
aanvullende overeenkomst opgesteld.

Mooie stadstuin
De belangrijkste punten daaruit zijn:
- Hoewel de verantwoordelijkheid bij de ge
meente blijft berusten, zullen niet langer de
medewerkers van de dienst Gemeentewerken
de tuin onderhouden.
- De gemeente stelde in 1996 eenmalig een be
drag ter beschikking ter voorziening in achters
tallig onderhoud en aanplant. Daarnaast stelt
de gemeente met ingang van 1996 jaarlijks geld
ter beschikking voor normaal onderhoud. Dat
is ongeveer het bedrag waarvoor het onder
houd op de gemeentelijke begroting staat.
- De vereniging verplicht zich het onderhoud
aan een derde op te dragen en de contacten
daarmee te onderhouden.
- Deze overeenkomst geldt in principe voor de
periode van drie jaren en wordt verlengd, ten
zij een van de partijen daartegen uitdrukkelij
ke bezwaren heeft.
Bij drie hoveniersbedrijven is daarna offerte ge
vraagd.
Vanaf de afgelopen zomer wordt de tuin, zeer naar
tevredenheid van ieder, onderhouden door hove
niersbedrijf Marja Hellema uit Grootschermer.
Komende zomer zal het vast weer een mooie
stadstuin zijn.
Harry Oudendijk

Artikel 19 procedure
onrechte gebruikt

ten

De werkgroep Ruimtelijke Ordening volgt en on
derzoekt de nieuwe (planologische) ontwikke
lingen binnen "Oud Edam". Hier in vogelvlucht
enige items die in 1996 aan de orde zijn geweest.
Baandervesting - Het project aan de Baandervesting is in 1996 opgeleverd en bewoond. In het
Nieuwenkamp-atelier komen twee woningen.
Noorderstraat - Oud Edam heeft bezwaren gemaakt
tegen de stedebouwkundige opzet en vormgeving
van de woongebouwen aan de Noorderstraat. Dit
heeft nauwelijks tot planaanpassingen geleid omdat
de gemeente prioriteit gaf aan financieel-economische overwegingen. Volgens ons wordt er een pro
ject gerealiseerd, dat niet past hinnen het be
schermd stadsgezicht en geen toevoeging zal zijn
aan kwaliteit van de bestaande bebouwing in Edam.
We kunnen het medio 1997 bekijken.
5

Baanstraat - Plannen voor een supermarkt, wo
ningen en een parkeergarage zijn voorlopig van
de baan.
Groot Westerbuiten - Hier is door een plaatselijk
Bouwbedrijf een bouwplan voor 52 woningen
ontwikkeld. Oud Edam heeft in de planfase con
tact gehad met de bewoners en het college. Tij
dens dit overleg met de gemeente is toegezegd
dat, nadat de plannen fïnancieel-economisch ge
toetst waren. Oud Edam over de plannen geinformeerd zou worden.
Helaas heeft de gemeente ons, nadat het bouw
plan voor een artikel 19 procedure ter visie was
gelegd, ter informatie de plannen toegezonden
zodat we onze op en aanmerkingen op het bouw
plan met een bezwaarschrift kenbaar moesten
maken. Onze bemerkingen betroffen voorname
lijk het bouwvolume aan het Groot Westerbuiten,
de ontsluitingen en de vormgeving van de wonin
gen op het industrieterrein.

We richten ons op de volgende thema's:
1- godsdiensttwisten uit het verleden binnen
onze kont
2- de scheepswerven van toen en de werf van
"Groot" nu
3- archeologisch
onderzoek
(Breestraat en
Spuistraat)
4- historisch-cartografisch onderzoek
5- de grafzerken in de Grote Kerk
6- inventarisatie, becommentariëring van de ar
chiefstukken
7- genealogische gegevens, mn. koppeling 1 t/m 6

Ongenoegen

Urgente thema's

Hierna hebben we een brief aan het gemeentebe
stuur gezonden, waarin we ons ongenoegen heb
ben kenbaar gemaakt met de wijze waarop de ge
meente met het beschermd stadsgezicht omgaat.
Alle omvangrijke bouwplannen in Edam, zoals de
Baandervesting, Noorderstraat, Groot Westerbui
ten zijn middels een artikel 19 procedure planolo
gisch geregeld. Wij vinden dat omvangrijke
bouwplannen in Edam met een normale bestem
mingsplanprocedure planologisch geregeld moe
ten worden, zodat alle belanghebbenden hun in
breng en inspraak in het nieuwe bestemmingsplan
kunnen hebben. Inmiddels zijn over deze materie
afspraken met B & W gemaakt (zie daarvoor het
gesprek met voorzitter van Alderwegen).
Mathijs Tinxgracht - De gemeente heeft een
voorbereidingsbesluit genomen om de garagebestemming om te zetten in woningbouw. Indien
de markante stolp niet gesloopt wordt, kan Oud
Edam zich vinden in deze wijziging.
Binnenkort komen in Edam de volgende ontwik
kelingen aan de orde:
Structuurvisie - De gemeente zal dit jaar de nieu
we structuurvisie presenteren. Hierin worden de
toekomstige uitbreidingsgebieden binnen de ge
meente Edam-Volendam omschreven.
Woningbouw Keetzijde en Oorgat - Hierbij gaat
het om de terreinen van Eeltink en de betonfabriek, waarvoor woningbouwplannen
worden
ontwikkeld.

Het zal duidelijk zijn dat het onderzoek van de
som van deze gegevens geen kwestie van maan
den, maar van jaren zal zijn.
Wél zijn er uit de bovenstaande opsomming drie
urgente thema's geselecteerd:
2- onderzoek van de scheepswerven uit het ver
leden (33?), vooral de economische betekenis,
als basis voor de bestudering van de huidige
problematiek (milieu!) van de enig overgeble
ven scheepswerf.
3- de vraag:wanneer en waar is onze nederzet
ting aan de Ye/Ee ontstaan? Dit naar aanlei
ding van de sloop van woningen op diverse
plaatsen.
6- dit mocht wel eens in een ruim 50-jarige ver
eniging. Er zitten belangrijke en uitgebreide
familiearchieven in in ons verenigingshuis:
van de families Pont en Costerus, om maar
wat te noemen!

Joop Rutsen

Histogroep
onderzoek

zet vaart achter

In oktober 1996 zijn we als leden van de Histori
sche Werkgroep na lange tijd weer bijeen ge
weest. Er zijn afspraken gemaakt, niet alleen om
het historisch onderzoek binnen onze gemeente
6

maken van een glazen tussenstuk tussen de win
kel en de achteraanbouw en het maken van een
dakkapel op de achteraanbouw.
Voorts is een positief advies verstrekt voor het
restaureren van het voorhuis van het pand Voor
haven 152. Dit geldt ook voor het veranderen van
een raam en een kleine wijziging van de kap van
het pand Baanstraat 2.

weer vaart te geven, maar ook om verantwoorde
artikelen voor het periodiek te leveren. Er zijn
contacten gelegd met een hogere onderwijsinstel
ling om de aankomende historici probleemstellin
gen, het oude Edam betreffend, voor te leggen.
Tevens is er verbinding gezocht met de Stichting
Menno van Coehoom.

Maar laten we ook eens kijken naar de overige
thema's:
1- hopelijk binnenkort klaar.
4- daar zit nog voor jaren werk in, o.a. bezoeken
aan musea, bibliotheken en archieven elders,
ook buiten Nederland.
7- in het computergeheugen van één van onze
leden zitten zoveel genealogische gegevens
opgeslagen, dat alle thema's qua afstamming
onderbouwd zouden kunnen worden.
Conclusie: werk genoeg en hopelijk zullen de re
sultaten zodanig op tijd klaar zijn, dat de toekom
stige periodieken voldoende gevuld kunnen wor
den. Maar ook voor boeken draaien we onze
hand niet om. Actievelingen kunnen we altijd
nog gebruiken. Een lid heeft zich al aangemeld,
om na het verlaten van de huidige werkkring in
onze werkgroep aan de slag te gaan. Wie volgt?

Kees Hulskemper

Beeldbepalende

Voormalige molenaarswoning
sloop bedreigd...

Klein Westerbuiten eerst met

panden

Wat de beeldbepalende panden betreft is vergun
ning verleend voor de restauratie van de voorge
vel J.C. Brouwersgracht 27 en het uitbreiden van
de woning Lingerzijde 51. Naast wettelijk be
schermde panden zijn er ook gebouwen die door
hun uiterlijke verschijningsvorm zo karakteristiek
zijn dat het belangrijk is ook dit bouwkundig erf
goed te behouden. Tot deze categorie behoort
het voormalig atelier van Nieuwenkamp aan het
Marken. Gelukkig wordt het thans gerenoveerd,
waarbij de sierlijke noordgevel met zijn kleine
glasruiten behouden blijft.
Dit is ook het geval met de voormalige molenwo
ning aan het Klein Westerbuiten 20. Nog niet zo
lang geleden met sloop bedreigd, heeft de nieuwe
eigenaar gelukkig besloten dat behoud van deze
karakteristieke woning de voorkeur verdient.

Nieuwbouw

...maar door nieuwe eigenaar gelukkig behouden,
(foto Wil Tjoa)

Karakteristieke
behouden

panden

De gemeentelijke Monumentencommissie advi
seert burgemeester en wethouders bij het verle
nen van bouw- en verbouwvergunningen in de
oude kom van Edam en Volendam. Criterium
voor de commissie is of het bouwwerk op zich
zelf of in relatie met zijn omgeving, aan redelijke
eisen van welstand voldoet. De commissie bestaat
uit zes leden, waaronder twee op voordracht van
de vereniging Oud Edam, die door de gemeente
raad worden benoemd.

Rijksmonumenten
Voor het winkelhuis Graaf Wilemstraat 6 is ver
gunning verleend voor het wijzigen van een ste
nen topgevel in een houten topgevel. Voor de
winkel aan het Damplein 6 is vergunning ver
leend voor het wijzigen van de zijgevel, het

Voor het in slechte staat verkerende winkelpand
aan de Graaf Willemstraat 9 is vergunning verleend
voor nieuwbouw t.b.v. detailhandel. Dat zal zeker
een verrijking van de buurt betekenen.
Ook aan de orde is de uitbreiding van het tuincen
trum aan de Lokkemientjesweg 1. Deze uitbreiding
is mogelijk geworden door het nieuwe bestem
mingsplan Buitengebied. De omvang daarvan zal
echter een aantasting vormen van het gezicht
vanaf de provinciale weg op de historische stad.
Eveneens kreeg aandacht de bouw van 51 wonin
gen aan en achter het Groot Westerbuiten. De
commissie is accoord met de enigszins gevarieer
de bouw aan het Groot Westerbuiten ondanks de
lange blokken, maar plaatst kanttekeningen bij de
afwijkende architectuur van de voorgenomen
bouw daarachter. De commissie heeft echter he
laas geen stem op het gebied van planologie en
dat leidt jammer genoeg soms tot gemiste kansen.
In discussie is op dit moment ook de vernieuwing
van een woning aan het Oorgat 98.

Verbouw
Voor de verbouw, uitbreiding en/of renovatie zijn
vergunningen verleend voor de panden: Doelen
straat 4, Gevangenpoortsteeg 14, Lingerzijde 57,
Noorderstraat 28, Oorgat 20, Oorgat 36 en Voor
haven 170.
Het pand Doelenstraat 4 bestond uit een drietal ga
rages die voorzien waren van een plat dak. De ei
genaar wilde hier een woning van maken. De com
missie eiste dat daar een kap op zou worden

gemaakt zoals ook in het Bestemmingsplan vereist
is. De omgeving, de buurtbewoners, maakten bezwaaar tegen deze kap. Het gemeentebestuur gaf
daaraan toe en verleende vergunning voor een ont
werp waarbij nieuwe kozijnen, met ramen en deur
geplaatst werden in de openingen van de voorma
lige garagedeuren. Dat was een slechte oplossing
en daardoor is helaas een lelijk woonhuis ontstaan.
De overige aanvragen betreffen merendeels klei
ne aanpassingen, zoals wijzgingen achtergevel,
het maken van achteraanbouwen, keukenverbou
wingen of aanbouwen, het maken van erkers,
dakkappelen, tuinhuisjes, schuren en garages.

Honderdzeventien

jaar gymnastiek

Overleg gemeentebestuur
De commissie heeft ook overleg gevoerd met het
college van burgemeester en wethouders om tot
verduidelijking van de werkafspraken en dus tot
een betere afstemming te komen. De vergadering
die in een goede sfeer is verlopen heeft tot enkele
betere afspraken over taak en werkwijze geleid.

Cor Schaatsbergen

Een van de
gebroeders
Beukers aan
de ringen,
(collectie G.
bij 't Vuur)

in Edam

"De Beukers" trots op prijzenkast
Op 27 mei 1997 is het precies 117 jaar geleden
dat de Edamse gymnastiekvereniging F.L. Jahn
werd opgericht. Na de fusie in 1970 met de in
1946 opgerichte roomskatholieke gymnastiekver
eniging Don Bosco, zijn beide clubs gezamelijk
onder de naam "De Beukers" verder gegaan.
Wie was eigenlijk F.L. Jahn, naar wie de vereni
ging werd genoemd? Jahn was een Duitse pedag
oog en gymnastiekleraar die leefde van 1778 tot
1852. Hij studeerde theologie en filologie en was
een fanatieke nationalist die probeerde het natio
naal bewustzijn te verheffen door middel van
turnonderwijs. Het begrip "mens sana in corpere
sano" (een gezonde geest in een gezond lichaam)
stond bij hem hoog in het vaandel. Door zijn ex
treem rechtse politieke ideeën maakte hij veel vij
anden bij de overheid. In 1819 werd Jahn gearres

teerd en veroordeeld tot een vestingstraf. Daarna
bleef hij nog tot 1840 onder politietoezicht staan.

Turnvater
"Turnvater" F.L.Jahn maakte kennelijk grote in
druk op een aantal Edammers die zich oprecht
zorgen maakten over de lichamelijke conditie van
"de werkende stand", want op 29 mei 1880 ver
scheen een oproep in de Edamse Courant van het
Noord-Hollandse Weekblad met de volgende advertentie:"Gaarne vestigen wij uw aandacht op de
vereniging "F.L.Jahn" die op donderdag 27 mei al
hier is opgericht. Zij stelt zich ten doel de beoefe
ning en uitbreiding der gymnastie. Wij twijfelen
niet of velen zullen haar met ingenomenheid be
groeten, doordrongen tot het hooge nut der gym
nastiek in onzen tijd: een tijd, waarin de verdee-

Enkele dames
van de gym
nastiekvereni
ging F.L.Jahn
(later "De
Beukers") tij
dens een uit
voering in
1906.
(collectie G.
bij 't Vuur)
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ling van den arbeid de eenzijdigheid der lichame
lijke ontwikkeling zoo jammmerlijk in de hand
werkt, waarin zoo velen door hun dagelijkse
werkzaamheden tegen wil en dank hun lichaam te
kort doen, hunne gezondheid ondermijnen !!!
Naar wij vernemen is tot president van de vereni
ging gekozen den heer H.W. Disper, klassenonderwijzer aan de rijks-normaalschool alhier".

min. Het moet een bijzonder fraai stuk zijn ge
weest, waaraan ieder zich vergaapte. De volgende
dag was de Meermin echter spoorloos verdwenen.
Gelukkig werd de Meermin onbeschadigd, han
gend aan een deurknop in Purmerend teruggevon
den. De dader heeft zich nooit gemeld, maar veron
dersteld werd dat hij misschien iets teveel aan
Bachus geofferd had en een grap wilde uithalen.

Frans en Ko

Geen dames

Een grote rol in de oprichting van F.L. Jahn heeft
zonder twijfel de bekende Edamse tweeling Frans
en Ko Beukers gespeeld. Hun naam leeft nog
steeds voort in de Edamse gymnastiekvereniging.
Vooral Frans, zelf al heel vroeg een enthousiast
sportman, heeft zich bijzonder ingezet voor de
oprichting van de vereniging. Hij is tot op zeer
hoge leeftijd nog intensief met het turnen bezig
geweest. Vrijgezel Frans had een goudsmidzaak in
de Prinsenstraat naast de huidige Prinsenbar. Zijn
broer Ko woonde een paar huizen verder, op de
hoek van het Mauritspad. Hoewel zelf niet zo'n
verwoed sportman, droeg hij de vereniging een
warm hart toe. Beiden hebben ze zich tot het ui
terste ingespannen om alles goed op poten te krij
gen en ook te houden. Jaren geleden vertelde ere
lid, Willem Bouwes, het volgende: "Als het
ledental daalde, gingen ze samen de straat op, ge
kleed in de gymkleding van die tijd, namelijk een
zwarte lange gymbroek, brede elastieken band om
de taille en een wit hemdje met lange mouwen".

De gymnastiekvereniging begon een lang leven
met in het begin twintig heren-leden. Dames
kwamen er nog niet aan te pas. De eerste voorzit
ter was H. van Brederode, de eerste directeur J.C.
Dekker. Daarna werd J. Bouwes directeur en te
vens secretaris. Hij zou deze posten 16 jaar lang
blijven bekleden. Directeur Veeneman volgde
Bouwes op en in 1910 kwam J. Houtman als lei
dende figuur op de voorgrond.
Maar in die tijd kreeg het vrouwelijke geslacht
ook meer belangstelling voor gymnastiek en
begon erop aan te dringen lid te mogen worden.
Dat bleek allerminst eenvoudig te zijn. Eigenlijk
vond men het niet erg netjes dat vrouwen en
meisjes veel van hun lichaam lieten zien. Er volg
den talrijke besprekingen en vergaderingen,
waarbij eventuele kleding een heikel punt was.
Eindelijk ging de kogel door de kerk en werd de
dames verteld dat ze mochten meedoen. Maar
wel in streng voorgeschreven kleding die er als
volgt moest uit zien: blauwe jurk met een klokrok
die gedragen werd op een lange witte turnbroek,
waarvan
de pijpen onder de knie met bandjes
Meermin
werden vastgeknoopt. Bovendien werden de jur
Beiden waren ook meesters in het bouwen van de ken onder de keel versierd met een grote strik.
cors en andere sierstukken voor de revues die F.L. Het peil van het turnen werd steeds beter en ook
Jahn veelvuldig organiseerde, zoals veel oudere de dames deden het prima. Ze bleken zelfs ge
Edammers zich vandaag nog heel goed weten te duchte tegenstanders van de andere dames tij
herinneren. Een van hun decorstukken is ooit eens dens de wedstrijden van de Turnkring Purmerend
gekidnapt. De Purmer vierde een jubileum, waarbij en Omstreken.
F.L.Jahn optrad in een revue met daarin een Meer9
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Prijzenkast
De talrijke medailles in de prijzenkast spreken
voor zich. Bijna was dit tastbare stukje geschiede
nis verloren gegaan. Hoe het heeft kunnen gebeu
ren, kan niemand meer navertellen, maar feit is
dat de prijzenkast door het erelid, mevrouw Rem
de Boer, samen met een vriendin werd ontdekt
op de binnenplaats van het vroegere RITO aan de
Hoogstraat, waar hij vergeten in weer en wind
stond te verkommeren.
Jaren geleden vertelde mevrouw de Boer mij het
volgende: "Ik was op die binnenplaats samen met
Klazien Franke-Wester. We konden onze ogen
nauwelijks geloven toen we die kostbare kast
daar in die toestand zagen staan. Het was haast
niet te geloven: de allereerste medailles waren er
zelfs nog bij. De eerste stamt uit 1895 toen de herenploeg een derde prijs behaalde in een vereni
gingswedstrijd in Amsterdam. Wij hebben alles
mee naar huis genomen en keurig opgepoetst. De
kast zelf lag zowat uitelkaar. Die is prachtig opge
knapt door Wil Bouwes en voorzien van de nieu
we naam na de fusie: "De Beukers".
De grote bloeitijd van de verening kwam tot
stand onder leiding van directeur Tieman. Hij
loodste F.L.Jahn door de oorlog heen en zorgde
dat het peil van de leden op een steeds hoger
plan kwam. Tijdens de zorgelijke oorlogsjaren
bloeide F.L.Jahn als nooit tevoren met een leden
aantal van maar liefst 350. De heer Tieman werd
opgevolgd door De Lange, de Vries en H. van
Dijk.

Achter deze school bevond zich een gebouw dat
ingericht werd voor "het uitoefenen van de gym
nastiek".
Ook dit bleek van tijdelijke aard te zijn, waarna
een gemeentelijke gymnastiekzaal op de hoek
van de Breestraat en de Dam werd gebouwd, dat
al spoedig aan geen enkele voorwaarde meer vol
deed: "De toestand van dit lokaal is hopeloos te
noemen en in deze tijd een bespotting voor een
gemeente met twee turnverenigingen (F.L.Jahn
en Don Bosco)". Krachtige taal van Marinus van
Dijk, destijds journalist bij de Nieuwe Noordhol
landse Courant.
En het hielp: In 1960 werd het gymlokaal geheel
vernieuwd, dankzij de inzet van de toenmalige
burgemeester F.J.J.M.Boelens.
Inmiddels behoort ook dit hoofdstuk tot verleden
tijd: de Beukers hebben de beschikking over een

I «
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De manier waarop de twintigjarige Thomas Jodocus Broek, zoon van de Edamse regent Jodocus
Broek, in het huwelijk probeerde te treden met
de dienstbode Maritje Pieters Bommer wijkt
nogal af van de wijze waarop regentenzonen in
de tijd van de Republiek aan de vrouw trachtten
te komen. Een patriciër kon zich namelijk niet
met een meisje van lagere komaf laten zien.

en overlevingskans

In de vorige aflevering van Oud Edam schreven we hoe in de
zeventiende en achttiende eeuw een beperkte groep inwo
ners, het rijke stadspatriciaat, het bestuur vormde en elkaar
daarbij de aantrekkelijke baantjes toespeelde. In deze tweede
en laatste aflevering, waarbij is geput uit het boek "Van Kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen" van mevrouw dr.
K.W.J.M. Bossaers van de Stichting Regionale Geschiedbeoe
fening Noord-Holland, lezen we hoe de klasse van regenten
door onderlinge huwelijken haar exclusiviteit en rijkdom in
stand trachtte te houden, maar ook moeite had haar voorbe
staan te garanderen.

Nu telt de Edamse gymnastiekvereniging ca. 270
leden, waaronder twee ereleden die zeer veel
voor de Edamse gym hebben betekend, t.w. me
vrouw Rem de Boer en de heer Willem Bouwes.
De behuizing van F.L. Jahn is een verhaal apart.
In de loop der jaren moest de gymnastiekvereni
ging verschillende malen verhuizen naar en van
plekken die al lang tot de historie behoren. Be
gonnen werd in een gymlokaal aan het Damplein moderne sportzaal 't Bolwerck en een gymzaal
op de plaats van het huidige postkantoor. Toen aan de Langemeerstraat. Ook de benaming "direc
het postkantoor gebouwd werd moest F.L. Jahn teur" is geschrapt en vervangen door de meer bij
verhuizen. Deze keer naar een zolder van een deze tijd passende titel van voorzitter. Na Henk
huis aan de Voorhaven vlak bij de voormalige van Dijk waren dat Cis Conijn, Wil Dedters, Bea
melkfabriek. Ook daar kon men niet blijven en Slot en nu Piet Reyers, die de belangen behartigt
voor 270 leden.
weer moest naar een ander onderkomen uitgeke
ken worden. Dat werd gevonden in de Grote
Kerkstraat. Daar bevond zich de "Teekenschool". Janny Boelens-Boss

In het Edams museum is van 10 april tot eind
september de tentoonstelling 'langs de Zuider
zee 1914-1917' te zien. De expositie bestaat uit
aquarellen en teksten uit het befaamde gelijkna

haalde de achttien jaar niet

Edamse regentenfamilies
met uitsterven bedreigd

Huwelijksstrategie
Edams patriciaat

Verhuizingen

Verkade-plaatjes 'Langs de
Zuiderzee' in Edams museum

Helft kinderen

mige Verkade-album met tekst van J.P. Thijsse
en illustraties van J. Voerman jr., L.W.R.Wenckebach en E. Koning, en daarnaast foto's van Wil
Joa. De tentoonstelling is georganiseerd ter gele
genheid van het 25-jarig bestaan van de Vereni
ging tot Behoud van het IJsselmeer en wil de on
schatbare waarde van dit water tonen.

Ko Reukers,
Franny Dijks
hoorn en
Frans Beu
kers (v.l.n.r.)
(foto G. bij 't
Vuur)

voortdurend

Toch beminden Thomas en Maritje elkaar in het
verborgene zeer. Maar op een gegeven moment
was niet meer te verhelen dat Maritje zwanger
was. Thomas beloofde haar te trouwen en zou
dat, ondanks de schande die een dergelijk sociaal
ongelijke verbintenis in de zeventiende en acht
tiende eeuw opriep, misschien ook wel hebben
gedaan, als Pa Broek er niet een stokje voor had
gestoken. Deze eiste een einde aan de relatie en
omdat jongens destijds pas op hun 25ste meer
derjarig werden, had zoonlief maar te gehoorza
men. Maritje pikte de gang van zaken niet, maar
het enige dat ze bereikte, was een schadevergoe
ding, geen trouwerij. Om verdere ongelukken te
voorkomen werd Thomas Jodocus door de fami
lie op een VOC-schip naar het verre Indië gezet.

Familiekapitalen
Uit het voorval is wel duidelijk dat regentenkinde
ren een huwelijk niet lichtzinnig konden opvat
ten. Zij moesten aan verscheidene eisen voldoen.
Om te beginnen dienden door de verbintenis de
familiekapitalen in stand te worden gehouden.
Dat was nodig om als patriciërs een deftige le
vensstijl te kunnen voeren.
Verder mocht er zoals gezegd niet in een lagere

Grietje Daal
der, echtgeno
te van regent
Pieter Pet, in
1674 temid
den van een
paar van
haar zeven
tien kinderen,
(foto Icono
grafisch
Bureau)
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hen bleven ongetrouwd. In de laatste helft van de
achttiende eeuw verkoos in Edam 16 tot 27 pro
cent de vrijgezellenstatus.

Een heftige echtelijke ruzie
Hoewel echtscheidingen onder regentenfami
lies niet vaak voorkwamen, konden de ruzies
binnen het huwelijk soms hoog oplopen. Het
Edamse echtpaar Nicolaas en Margaretha
Boot logeerde in 1748 bij familie in Maassluis.
Na een paar dagen werd Nicolaas ziek. Maar
na Nicolaas even te hebben verzorgd reisde
Margaretha terug naar Edam en liet de zorg

sociale klasse worden getrouwd en moest uiter
aard het voortbestaan van het geslacht worden
verzekerd. Een huwelijk was tegelijkertijd een
hechte financiële en sociale verbintenis tussen de
families. Zakelijke overwegingen speelden de
hoofdrol, al was een zekere genegenheid tussen
de partners natuurlijk nooit weg.
Omdat het regentenpatriciaat zo n gesloten groep
vormde en in de Noordhollandse steden meestal
niet erg omvangrijk was, waren ontmoetingskan
sen voor de jongelui ruim voorhanden. Feestjes,
partijtjes, visites en weekends op de buitenplaats
waren geliefde gelegenheden om elkaar tegen te
komen.

Amoureuze relaties
De ouders bleven echter voortdurend op de ach
tergrond om te controleren of de amoureuze rela
ties zich niet in een ongewenste richting ontwik
kelden. De jongelui waren in hun partnerkeuze
redelijk vrij, mits ze zich aan de genoemde richt
lijnen van de familie hielden. Gooiden ze de kop
in de wind, dan dreigde pa met onterving, uiter
aard een argument met veel overtuigingskracht.
Had de jongen echter enige lef, dan kondigde hij
aan de dame te zullen schaken. Meestal bonden
zijn ouders daarop in om de praatjes niet nog lui
der te maken.
Wat vergeleken met onze tijd opvalt, is dat echt
scheidingen nauwelijks voorkwamen. Mogelijk
kon men toen eikaars humeuren beter verdragen
of wist men op de een of andere manier een
mouw te passen aan een uit de hand gelopen re
latie. Mevrouw Bossaers vermeldt het niet, maar
misschien volgde men bij hoge nood de gedrags
wijze van de adel in die dagen: men zocht troost
bij een vriend of vriendin.
Trouwen beneden zijn stand kon een regentenzoon dus eigenlijk niet maken, maar het kwam
wel eens voor. De man behield evenwel zijn
plaats in de vroedschap en kon de gebruikelijke
functies blijven bekleden. Zou echter een regen
tendochter met iemand van lagere komaf trou
wen, dan was ze meteen haar sociale positie
kwijt. Vandaar dat zoiets niet gebeurde.
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voor haar man aan anderen over.
Toen ook Nicolaas was teruggekeerd, vlogen
de verwijten in huize Boot over de tafel, waar
bij Margaretha haar echtgenoot uitmaakte voor
"schoelje, schelm en schurk". Blijkbaar was Ni
colaas intussen voldoende aangesterkt om haar
woedend een flinke klap uit te delen, zo ge
tuigden later twee beduusde dienstboden.

Pure Status
Zoals gezegd was een huwelijk tussen patriciërs
kinderen meestal ook een verbintenis tussen fa
milies en vooral tussen hun inkomens en vermo
gens. Hoe deftiger men zichzelf vond, hoe meer
geld men nodig had om een bijbehorende levens
stijl te kunnen betalen. Die uitte zich in het bezit
van één of meer huizen, een buitenplaats als het
even kon, koetsen met paarden, bedienden, enzo
voorts. Pure status, daar kwam het op aan.
Toch was de inrichting van de huizen volgens
mevrouw Bossaers niet overdadig. Beneden één
of meer ontvangkamers met kasten vol porcelein
en andere spullen. De slaapkamers boven bezaten
geen echte luxe.
De rijksten hadden het genot van een buitenplaats.
Edammers bijvoorbeeld in de Purmer, zoals Jan Michielsz. de Swaen met zijn Swaenenburgh. Ande
ren hadden een boerderij of hofstede, waar ze tij
dens de zomer een paar kamers bewoonden. Of
men moest het alleen met een tuin stellen, waar
het gezin op mooie dagen thee dronk.

Laag geboortencijfer
Niettemin trad de meerderheid van de leden van
het patriciaat in het huelijk. Maar dat was nog
geen garantie voor voldoende reproduktie van
mannelijke opvolgers. De biologische vruchtbare
periode van vrouwen neemt na de 25-jarige leef
tijd af en we zien dat destijds de gemiddelde
Edamse regentendochter rond haar 23-ste levens
jaar in het huwelijk trad en dus pas daarna, met
tussenpozen van telkens twee jaar, kinderen
kreeg. Dat kon een reden zijn voor het lagere ge
boortecijfer.
Daarnaast hield een kwart tot eenderde van de
huwelijken niet langer dan tien jaar stand door de
dood van een van de partners. Alles bij elkaar
kreeg een Edamse patriciërsfamilie 3,5 kinderen.
Een uitzondering vormde het Edamse gezin Pieter
Pet-Grietje Daalder, dat zeventien kinderen voort
bracht - een record in die tijd maar waarvan er
slechts acht volwassen werden.

van de patriciërskinderen volwassen (18 jaar).
Dat betekende dat de regentengeslachten zowel
in Edam als in het hele Noorderkwartier voortdu
rend met uitsterven werden bedreigd. Daarbij
kwam nog dat van de kinderen meer jongens dan
meisjes de achttien jaar niet haalden, zodat meer
dan de helft van de patriciërs geen zoon naliet,
die de vroedschap later zou kunnen aanvullen.
Vooral in het laatste kwart van de achttiende
eeuw werd de opvolgingssituatie in Edam nij
pend, toen slechts achttien procent van het aan
tal vroedschappen voor een volwassen mannelij
ke nakomeling zorgde. Toevallig bereikten de
zittende Edamse magistraten in dit; periode een
hoge leeftijd, zodat er niet al teveel problemen in
de bezetting van het stadsbestuur ontstonden.

Kunstgrepen

Alles bij elkaar blijkt wel dat het patriciaat soms
de grootste moeite had zich als groep te handha
ven. Het aantal vroedschapsleden kon nauwelijks
op peil worden gehouden. Regelmatig moesten
dan ook kunstgrepen worden toegepast, zoals het
verlagen van de minimumleeftijd waarop een regentenzoon in de vroedschap kon worden geko
zen of het terugbrengen van het aantal vroed
Kindersterfte
schapsleden. Ook trouwden weieens "buiten
Inderdaad was de overlevingskans van kinderen - staanders" in een vroedschapfamilie in, die geen
trouwens ook van hun moeder- in de 17e en 18e zoons hadden. Daarmee konden zij in de vroed
eeuw niet bijster groot. De dood was constant schap komen. Door "nieuw bloed" toe te laten in
aanwezig, schrijft mevrouw Bossaers. Van de pas hun kring wisten diverse patriciërsfamilies hun
geboren baby's stierf een kwart tot een derde bin voortbestaan veilig te stellen. Andere geslachten
nen het eerste levensjaar, terwijl daarna nog eens stierven na een aantal generaties zonder meer uit.
zo'n 20 procent van de kinderen overleed voor
zij de achttienjarige leeftijd bereikten. Alles bij el
kaar werd bijvoorbeeld in Edam nog niet de helft Luuk Hovenkamp

Deftige provincialen
Ook aan het aantal bedienden was de welstand
van een patriciërsfamilie af te lezen. Voor de
meest vermogenden konden dat er wel zeven
zijn. Het gemiddelde Edamse regentengezin
kwam niet verder dan één, ook al een teken dat
de patriciërsfamilies in de kleinere Noordholland
se steden niet konden tippen aan de weldadige
levensstijl van hun collega's uit bijvoorbeeld Alk
maar, Hoorn en Enkhuizen, laat staan van die in
Amsterdam of Haarlem. Eigenlijk waren de Edam
se patriciërs niet veel meer dan wat deftig doen
de provincialen.
Het voortbestaan van de familie en daarmee indi
rect van de regentenstand was zoals gezegd in de
achttiende eeuw één van de belangrijkste op
drachten voor patriciërszonen en -dochters.
Daarmee moest ook de bestuurscapiciteit in de
stad op peil worden gehouden.
In de praktijk bleek het echter niet altijd eenvou
dig te zijn om voor voldoende mannelijke nako
melingen (alleen mannen konden een bestuurs
functie bekleden) te zorgen en zodoende het
aanbod vroedschapsleden op peil te houden. Het
lijkt wel of een huwelijk onder regenten niet zo n
bijster populaire instelling was, want velen van

Negentien maal Jan de Boer
Het is gebeurd in een van de jaren kort voor de twee
de wereldoorlog. Op het postkantoor in Edam was
een probleem. Of beter gezegd: "er lag een pro
bleem!" Namelijk een brief.
Een keurige brief. Rechtsboven de postzegel en in 't
midden van de enveloppe een duidelijk geschreven
naam en woonplaats" Aan Jan de Boer te Edam".
In het toenmalige Edam kwam deze naam veelvuldig
voor, dus was de vraag aan de orde: welke Jan de Boer?
De postdirecteur, de heer Erkens, een zeer correct en
beminnelijk mens, vond echter de oplossing. Aan de
twee postbodes gaf hij de opdracht om alle "Jan de
Boeren" te vragen of ze op maandagmorgen om 10
uur op het postkantoor wilden komen. Aldus ge
schiedde. Op de bewuste morgen waren ze er alle
maal. Jan Daniël, Jan Leendert, Jantje de Prater, Jan
van Stelling, Jan van Siem, Jan van Niek en nog veel
meer. In totaal negentien man.

De heer Erkens vertelde de mannen waarom ze
waren uitgenodigd en toonde hen de brief. Niemand
zag enige herkenning aan de eenvoudige enveloppe.
Met goedkeuring van allen opende de heer Erkens de
brief en begon te lezen: "Beste Jan en familie. Met
ons gaat het goed en hopen bij jullie hetzelfde..."
Enfin dat ging zo nog even door, tot er wat namen
vielen en toen riep Jan van Piet; "Stop maar meneer
Erkens, de brief is voor mijn. Het is m'n Drentse
hooier!".
Een Edammer die op deze morgen langs het postkan
toor kwam en daar om half elf de negentien "Jan de
Boeren" zag lopen, zou toch wel even vreemd heb
ben opgekeken. Maar het sloot aan bij de vaak geuite
opmerking: "als je in Edam iemand tegenkomt, zeg
dan maar "dag meneer De Boer".
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Hij trouwde op 23 jarige leeftijd in Edam op
194)1-1783 met Neeltje Hendriks Dekker. Haar
vader laat zich zowel Dekker als Kok noemen,
maar dat terzijde. In elk geval is hij protestant.
Het jonge echtpaar vestigt zich in Wijk 5,
Groenland 22 en Jan wordt landman. Zij be
drijven de liefde zoals "De Boeren" betaamt en
er komen zeven kinderen, waarvan we er drie
apart zullen volgen naar het heden, n.1.: Jan,
Willem en Hendrik.

Oude Edamse familienamen

"Dag meneer of mevrouw De Boer"
was vaak raak
In onze brave stad komt de familienaam "De
Boer" veelvuldig voor.
In de jaren dertig werd er gekscherend ge
zegd: "wanneer je in Edarn iemand tegenkomt dan
zeg je maar "Dag meneer of mevrouw De Boer"
en je hebt grote kans dat ze teruggroeten".
In de huidige tijd dragen nog steeds veel perso
nen deze naam of zijn aan een De Boer verwant.
Ter onderscheiding wordt gebruik gemaakt van

3. Het is opnieuw een Jan Klaaszoon de Boer, die
rond 1700 wordt geboren. Hij geeft op 06-051724 in dezelfde kerk als zijn ouders, het ja
woord aan de lieftallige Lijsbet Jans Breed. Hij
vernoemt zijn ouders zoals in die jaren de ge
woonte was en we zien de volgende kinderen:
Klaas Cl 3-03-1726), Jan (*104)4-1730) en Lijs
bet (*014)6-1732). Lijsje overlijdt en Jan vindt
opnieuw een vrouw. Op 25-09-1754 wordt bij

6. a. Annetje (*21-12-1784) tr. op 06-05-1804
met Willem Groot.
b. Eefje (*12-10-1786) tr. op 14-06-1807 met
Jan Schokker.
c. Jan (*23-04-1788) tr. op 24-11-1816 met
Neeltje Hooyberg 2e tr. op 01-02-1829 met
Liefje Oort
d. Willem (*10-10-1790) tr. op 234)4-1822
met Maria Botteljon
e. Hendrik (*26-08-1793) tr. op 21-11-1824
met Aagje v.d. Poorte
f. Jacob (*264)9-1797) tr. op 07-10-1827 met
Geertr.v.d. Geest
g. Simon (*30-01-1801) tr. op 06-01-1833 met
Hendrikje Minnes

Jan de Boer
(Stellingzn)
en zijn echt
genote Johanna Maria de
Ruiter.
(foto mevr.
H. de BoerHein)
bijnamen of aanduiding van de vaderafkomst. Zo
zijn o.a. bekend, "Jan Daniël, Jan Damhotel, Jan
"Amerika", Jan Leendert, Jan van Niek en "Dove
Willem".
Hoewel reeds in begin 1600 de familienaam De
Boer in de boeken wordt genoemd, starten we
deze stamreeks omstreeks 1650 met: JAN.
1. Jan de Boer is ca. 1650 geboren. Hij is zonder
twijfel gelukkig getrouwd geweest, want hij
kreeg een aantal kinderen, die allen als twee
de naamaanduiding Janszoon meedroegen.
Zijn trouwdatum lag omstreeks 1672, daar zijn
eerste zoon Cornelis Janszoon op 19-11-1673
is geboren.
2. Wij richten onze aandacht op zijn tweede
zoon Claas Janszoon de Boer, die in 1675 is
geboren. Hij trouwde op 16-06-1696 in de
Grote Kerk te Edam met Annetje Willems.

7. Jan de Boer ( generatie 6 c.) en Neeltje Hooy
berg krijgen drie kinderen en met zijn tweede
vrouw Liefje Oort wordt Jan zelfs nog acht
maal vader.
Zoon Willem uit het eerste huwelijk (gen. 8)
trouwt op 17-10- 1847 met Pietertje Zwart.
Acht kinderen zijn het gevolg, waarvan Jan (ge
neratie 9) op 22-04-1883 trouwt met de Warder bakkers-dochter Annetje Poppes. Zeven
kinderen worden geboren, o.a.: Willem, vee
houder te Middelie. Hillegonda, getr. met Evert
Uitentuis. Antje, getr. met Klaas Schardam. Jan

Jan de Boer ("Jantje Kras" was zijn bijnaam)
hertrouwt na het overlijden van Annetje Pop
pes met Pietertje de Boer op 03-06- 1900. Er
komen vier kinderen w.o. Tjomme, huisschil
der te Edam. Pieter, melkboer te Edam.
Zoals genoemd krijgt Jan de Boer in zijn twee
de huwelijk met Liefje Oort een achttal kinde
ren. Uit dit huwelijk wordt Jacob geboren op
22-06-1832. Hij trouwt in Edam op 05-04-1859
met Deborah Planjer. Zij krijgen negen kinde
ren w.o. Jan (*22-09- 1878). Deze Jan "de Pra
ter", zoals zijn bijnaam luidde, is boer/slager
op het boerebuurtje. Hij trouwt in 1910 met
Hilletje Lijnes. Er komen vier kinderen, w.o.
Jacob (* 15-07- 1911), de welbekende postbo
de, die eveneens op het bekende buurtje
woonachtig was.

Pik-zwarte rooie
-

Vervolg generatie 7 met de kinderen van Wil
lem de Boer en Maria Botteljon.
Hun zoon Jan de Boer Wz. (generatie 8) was
een zelfbewuste man. Hij had rood haar. wat hij
verfde en hem de bijnaam de "pikzwarte rooie"
opleverde. Hij zat 40 jaar in het polderbestuur
van de Zeevang en had ook 40 jaar zitting in het
gemeentebestuur van Edam. Hij trouwde met
Jannetje de Geus op 19-04-1846 en kreeg bij
haar negen kinderen. Na haar overlij den her
trouwde hij op 244)2-1870 met Neeltje Bark en
er werden tien kinderen geboren.
Een groot aantal nakomelingen zijn in Edam
woonachtig en het vraagt teveel ruimte op
deze te noemen.

notaris Brat een huwelijksovereenkomst opge
steld tussen de weduwnaar Jan Klaasz.de Boer
en de weduwe Maritje Kroesboer.
4. We gaan verder met Jan de Boer Janszoon. Hij
zoekt zoals vele "De Boeren" vóór en na hem,
een jonge bruidegom. Zijn bruid heeft bijna
dezelfde naam als zijn grootmoeder, Annetje
Willems Lijn.
Ze vernoemen hun drie zonen naar de resp.
vader en naar Jan zelf, n.1. Klaas (*27-04-1755),
Willem (*304)7-1756), Jan (*104)6-1759).

Stamvader
5. Hoewel ook de geschiedenis van zijn broers
waard is uit te zoeken, richten we onze aan
dacht op Jan Janszoon de Boer. Hem kunnen
we als de stamvader beschouwen van de
meeste Edammer "De Boeren".
Jan de Boer Wzn. ("de pikzwarte rooie")
geb. 2.3- 11-182J
foto Jaap Molenaar)
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Leendert, banketbakker in Edam Andries, be
heerder Heerenlogement en Damhotel.

Jannetje de Geus uit Middelie. de eerste vrouw
van Jan de Boer Wzn.
(foto Jaap Molenaar)
15

Een broer van de "pikzwarte rooie" is Simon
de Boer.
Hij trouwt in 1860 met Eldertje Groot van
Monnickendam. Er komen elf kinderen, waar
van de oudste zoon in Edam bekend is gewor
den als "Dove Willem". Hij trouwt op 24-041904 met Immetje Lijnes en is o.a. de vader
van Simon de Boerfsr.), rustend veehouder
aan de Jan Claasz.Brouwersgracht en Willem
de Boer (Beemster).
- Vervolg generatie 7 met de kinderen van
Hendrik de Boer en Aagje van der Poorte
(gen. 6 e.)
Hendrik en Aagje krijgen elf kinderen.
Hun zoon Jan (* 05-04-1825) trouwt met de
Middeliër boeredochter Elizabeth Hetjes. In
hun huis aan het Noordachterom overlijdt Eli
zabeth echter na de geboorte van hun tweede
zoon. Na een mislukt tweede huwelijk treedt
Jan op 26-09-1853 voor de derde maal in het
huwelijk. De bruid Dirkje, dochter van Stel

Veranderingen

ling Pieter Oort, ziet in haar huwelijk, slechts
één van haar zeven kinderen opgroeien. De
anderen sterven kort na hun geboorte.
Deze Stelling de Boer is kennelijk uit taaier
hout gesneden. Hij trouwt op 28-03-1886 met
Trijntje de Goede. Uit dit huwelijk worden
o.a. de bekende Jan, Jacob en Henk "van
Stelling" geboren.
Jan "van Stelling" de Boer, was landman. slager
en veehandelaar, trouwde met Johanna de Rui
ter en zijn de ouders van Stelling, Otto en Dirk.
Jacob "van Stelling" de Boer, was landman aan
de Wijngaardsgracht en de vader van Stek en
Trien "Boerenleen bank" de Boer.
Henk "van Stelling" de Boer en zijn echtgeno
te Grietje Molenaar, zijn de ouders van o.a.
Henk jr., Marie (X G.Slot) en Trijntje (X
J.Medik).
Jaap Molenaar

in Edam

Komend vanuit de Prinsenstraat is de boek
Spuistraat- Keizersgracht sterk van aanzien ver
anderd. Op de plaats waar nu de winkel van
Leek is gevestigd (foto Wil Tjoa), stond tot de
jaren dertig dit witte buisje, waarin de weduwe
A. Beek een antiekzaak dreef. Zij bad een bij
verdienste aan de verkoop van kleden die zij
maakte van oude in repen gescheurde lappen.
De dikke paai op de onderste foto is een telegraafmast.
(foto collectie G. Bij 't Vuur)

Gld JDuich Kcirie
Wedh Beek
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Komende activiteiten
24 april 20.00 uur
Damhotel :
Jaarvergadering
12 juni :
Stadswandeling voor
nieuwe leden
20 september :
excursie voor leden

