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Op een paar gulden werd niet gekeken

Willem II bracht in 1842 bliksem
bezoek aan Edam

Enige jaren geleden kwam bij veilinghuis

Bubb Kuiper te Haarlem een manuscript

ter veiling dat het bezoek beschrijft dat
Koning Willem II bracht aan Edam op za

terdag 6 augustus 1842. Het werd geschre

ven door gemeenteraadslid J. Donker

Hzn., die niet alleen heel gedetailleerd de

gang van zaken tijdens het bezoek van de
koning weergeeft, maar ook uitgebreid in

gaat op de voorbereiding van de festivitei

ten in de stad en het vervolg van het feest
na het vertrek van de koning.1)

J. Donker Hendrikszoon, was raadslid van

1839 tot 1855. Tussen 1846 en 1851 was
hij burgemeester; daarna werd hij be

noemd tot lid van de Tweede Kamer der
Staten Generaal. Hij overleed op 10 maart

1855 in Den Haag.
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Op zaterdag 6 augustus 1842 bracht koning Wil

lem II een bezoek aan Edam. Willem II was zijn

vader Willem I in 1840 opgevolgd. Hij streed in

1815 aan de zijde van zijn vader Willem I mee in

Wellingtons' geallieerde strijdmacht in de slag bij

Waterloo waarbij de keizer van Frankrijk Napole
on werd verdreven. Als kroonprins diende hij in

1831 als generaal van de Noord-Nederlandse troe
pen tijdens de Tiendaagse Veldtocht tegen het

opstandige België. iMilitaire successen van Willem

II konden evenwel niet verhinderen dat België

een zelfstandige staat werd.

Het bezoek - 's ochtends om 08.00 uur! - was

onderdeel van een kennismakingsreis door
Noord-Holland boven het IJ, waarbij volgens ons

manuscript de Koning vanuit de richting Oosthui
zen zou arriveren.

Draagkracht

Het bezoek vond niet op verzoek van de stad

plaats. Donker schrijft dat de stadsfinanciën en de

draagkracht van de ingezetenen een dergelijk be

zoek eigenlijk niet toelieten. Maar algemeen was

men toch van mening dat 'men Willem de II, de

Held van Waterloo, Hasselt en Leuven, op eene
waardige wijze ook binnen onze Stad behoorde

te ontvangen, en dat zulks in de eerste plaats de

pligt des [gemeente-] Bestuurs was'.

Het bliksembezoek dat slechts anderhalf uur duur

de (toch al een half uur langer dan de bedoeling

was) kostte het gemeentebestuur uiteindelijk vol

gens opgave van gemeentesecretaris J. de Bruine

lohz. in totaal 1392 gulden en 32 cent. Belangrijke

posten uit de in het verslag bijgevoegde rekening
betreffen de versieringen met stadspoorten en

Bij dit nummer

Het zomernummer opent met een verslag

van bet bezoek dat koning Willem II in

1842 aan Edam bracht, waar in die jaren

van economische malaise eigenlijk geen geld
voor was, maar dat de gegoede burgers er

niet van weerhield uitbundig feest te vieren.

De Zuidpolder bij Edam heeft een rijke ge

schiedenis, maar door de voortdurende bouw

activiteiten blijft er steeds minder van over.

In de reeks oude Edamse familienamen dit

maal het geslacht Verhagen.

Degenen die de jaarvergadering hebben ge
mist kunnen in het verslag lezen wat er

over de tafel is gegaan.

Tenslotte een bijgewerkte een aangevulde

lijst van bestuur en werkgroepen.

De redactie

Grafische verzorging

H&R Grafisch Serviceburo bv, Purmerend

Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam

Borstbeeld van koning Willem II, collectie West-

fries Museum, Hoorn. Foto: Wil Tjoa

groen, draperieën en vlaggen, kosten voor een

'dejeuner' op het stadhuis en vele flessen wijn,

vergoedingen voor herbergiers voor 'het ten dien

ste van het Publiek openstellen van hun Lokaal'

en aan 'douceurs' voor stadbodes, de muziek

meester, koetsiers etcetera. De raadsleden doteer
den hun presentiegeld aan de feestkas.

Kwijnende economie

Het Edamse stadsbestuur greep de gelegenheid

aan om de stad in al haar facetten onder de aan

dacht van de vorst te brengen. Belangrijke kwes
ties waren op dat moment het behoud van de

vestiging van het registratie-kantoor der directe
belastingen in Edam en geen verplaatsing ervan

naar Purmerend en vooral de kwijnende econo

mische situatie van Edam. Koning Willem 11 'in
formeerde zich nopens een en ander' en onder

hield zich 'minzaam en op vrije toon' met de

burgemeester hierover, maar antwoordde 'weinig

dat aan dezen wensch voldeed'.

In zijn boekje uit 1856 vermeldt schoolmeester
Allan dat er in Edam nog maar drie van de dertig

scheepstimmerwerven over waren en dat er van

de tien zoutketen er nog maar één in werking

was. In 1834 liepen er 60 zeeschepen de haven

binnen; in 1841 nog maar 46. Edam onderging in

die tijd een transformatie van een maritiem ge

richte handelsplaats, centrum van scheepsbouw

en handel in een regionaal en agrarisch verzor
gingscentrum. De stad had in die tijd een bloeien

de kaasmarkt, evenwel slechts voor de lokale en

regionale markt. Het belastingkantoor werd in

derdaad verplaatst naar Purmerend.
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Elitefeestje

Hoewel er in Donker's verslag wel iets van de

zorgelijke economische situatie doorklinkt, zijn

het toch jubel en feestvreugd die de boventoon

voeren. Temeer een wat wrange situatie omdat
het toch vooral de gevestigde, vermogende elite

was die het vuur voor het feestje aanwakkerde.

Nog bestond het bestuur van de economisch

zieltogende stad voor een belangrijk deel uit

leden van de van oudsher aanzienlijke geslachten

met namen als Pont, Versteegh, Teengs, Boot en
Van Bommel, zoals P.Pont Wzn. (gest. 1845),

wethouder en plaatsvervangend vrederechter.

Arend Nicolaas van Sanen Teengs, zoon van

Jacob, later burgemeester, van beroep houtkoper

en -zager, C.H. Zoutman Brugman en C. Schoen.

De feestcommissie die het bezoek moest voorbe

reiden bestond deels uit diezelfde namen, evenals

de leden van het escorte te paard. Er was geen

schutterij meer te Edam, maar bij deze gelegenhe

den meldden de meest aanzienlijke Edammers
zich graag voor de erewacht onder leiding van ka

pitein G.J.Versteegh (later burgemeester), zoals
Jacob Boot, commandant en houtkoper en reder,

compagnon van zijn neef William Pont, tweede

commandant, en zijn associé in de Noorse en

Oostzeesche houthandel, J. van Holk, zoon van

het raadslid C. van Holk, en leden van de familie

Teengs, afstammelingen van Jacob Teengs, sche

pen, raad en burgemeester van het toen nog
bloeiende Edam, houtzager, houtkoper en bewo

ner van het buiten 'Santwijck' in de Purmer. Ook

de 'allerbevalligst in het wit met oranje lint en
echarpe (sjerp) geklede aanminnige Jonge Juf

vrouwen' die bloemen mochten strooien op 's

Konings pad kwamen uit de betere kringen, zoals

bijvoorbeeld de dochters Rolff, president Kerke-

raad van de Hervormde Gemeente.

Vissersknecht

Het was dus een kostbaar bliksembezoek, georga

niseerd door de aanzienlijkste families en bestuur-

deren van Edam. Het programma voorzag in een
feestelijk binnenhalen van de koning onder escor

te van de voormalige schutterij te paard en met

een aubade door de wezen van het Protestantse

Weeshuis, een ontvangst in het Stadhuis, alwaar

de koning audiëntie verleende aan diverse verte

genwoordigers van de stedelijke gemeenschap en

Intocht van
Willem II in

Wijde Wor-

mer in 1845.
Het bezoek

aan Edam
zal ongeveer

een gelijk

beeld hebben

opgeleverd.
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een rondrit door de stad met bezichtiging van de

Grote Kerk en de Katholieke Kerk. Hoewel het

een erg indirecte manier is om kennis te maken

met de sociale groeperingen in Edam, is het toch

wel aardig om te zien wie de lieden zijn die hun

opwachting bij de koning mochten maken: rech

ters, kerkbestuurderen (in de volgorde Protes

tants, Luthers, Katholiek en Joods), dijkgraaf en

hoogheemraden, regenten van het Weeshuis, de
kapitein der rustende schutterij, de directeur van

het postkantoor, de ontvanger der belastingen te
Edam en die uit de Zeevang, en tenslotte: een Vo-

lendamse vissersknecht (Jan Pietersz. Salomons,

onderscheiden tijdens de Tiendaagse Veldtocht)

en de Edamse arbeider Comelis Luning. Op zijn

rondrit door Edam bekeek de koning de Grote

Kerk en het schilderij dat Stadstekenmeester H.

Krumpelman van het interieur der kerk maakte.

Dit schilderij bevindt zich momenteel in de verza

meling van het Edams Museum. In de Katholieke

kerk werd de koning door een commissie rondge

leid onder leiding van pastoor De Bruin en kape

laan Husing, geassisteerd door de heren Som
broek en Tuyp. De Koning kreeg bij deze

gelegenheid een 'echte' Volendammer te zien,

die hij met oplettendheid beschouwde, 'meest

om het ongewone en geheel plaatselijke van des-

zelfs kleeding, welke zedert eeuwen misschien

reeds die der ingezetenen van zijn Dorp is'.

Luid hoezee!

Nadat de Koning terug in het Stadhuis nog enige

verversingen tot zich had genomen, vervolgde hij

zijn reis, 'nemende [...] den weg langs het Spui,

de Groote en Kleine Bult en de Schepenmakers-

dijk tot even buiten de Stad op de Monnicken-

dammer Jaagweg'. 'Nog eenmaal daverde een luid

Hoezee! en Leve de Koning! door de lucht, en

weldra verdween de Ridderlijke Vorst uit het oog

der getrouwe Edamsche Burgerij.'
Hierna volgde ten stadhuize een receptie voor ge

nodigden om nog even na te praten over " 's Ko-

nings onovertreffelijke innemendheid" en om de

burgemeester te feliciteren met zijn onderschei

ding en benoeming tot Ridder. De wijn vloeide
rijkelijk, een orkest speelde gezellig en het werd

warmer en warmer: 70 graden Fharenheit, zo

weet Donker te melden (circa 35 graden Celcius).

Nieuw boek over de geschiedenis
r.-k. parochie te Edam

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de rooms-ka-

tholieke kerk op de Voorhaven werd verbouwd.

Vanwege dit jubileum zal een gedenkboek wor

den uitgegeven over de geschiedenis van de r.-k.

parochie in Edam die een periode omvat van

1310 tot 1997. Aan de hand van het sinds kort ge
ordende kerkarchief van Edam en andere bron

nen is onder de titel "Onder het oog van God"

een uitgebreid historisch verslag samengesteld.

Strijkje

Geen wonder dus dat de 'festiviteiten werden

verdaagd tot 's avonds 8 uren'. Toen gingen de lo

kalen van de Kasteleins Pannekeet, Mos en Suide-
ma open met gratis muziek, maar de drank moest

men 'in hoog eigen persoon uit zijn privé schat

kist betalen'. De dames en heren van het feest-
commité en de 'betere kringen' bevonden zich in

het Prinsenhof, dat voor de gelegenheid feestelijk

was verlicht en waar een strijkje speelde. Dit eta

blissement stond op de plaats van de voormalige
Stadstekenschool, aan een plein waar nu de

Coornhert-Mavo op gebouwd is. Aan de andere

zijde van het plein stond het Herenlogement. Het

plein is vermoedelijk het restant van een binnen

hof, dat mogelijk ooit deel uitmaakte van het

oude mannenhuis, gesticht in 1615 en het Maria
Magdalena-convent (Begijnenklooster). Het com

plex wordt ook in ons verslag nog 'het klooster'

genoemd. Het Prinsenhof herbergde de Socié-

teitszaal van de herensociëteit 'De Eensgezind
heid', een herenclub voor de aanzienlijke manne

lijke Edammers. Maar, zo haast Donker zich te

zeggen, vanavond was er feest voor iedereen,
'niemand werdt buitengesloten, aanzienlijk en ge

ring, arm en rijk, elk had den toegang, ieder mogt

zich daar op den Koningsdag blijde maken'. Dat

nam niet weg dat rond elf uur een gedeelte van

het gezelschap aftrok naar de Societeitszaal, ten
einde zich daar aan een 'Collation te vereenigen',

aangeboden door het stadsbestuur. Tot in de klei

ne uurtjes wordt gefeest, getoast en gedanst.

Donker sluit zijn verslag af met de mededeling
dat deze dag altijd in de herinnering zal blijven;

en gelukkig heeft zijn verhaal daar alles aan bijge

dragen. Dan vervolgt het manuscript nuchter met

de rekening door de gemeentesecretaris: een

duur uurtje koninklijk bezoek, waar de Edamse

elite zich echter prima bij heeft vermaakt.

Jan Sparreboom

l)In dit artikel pikken we als voorpublikatie een

paar krenten uit de pap van het verslag; we stre

ven ernaar om bij gelegenheid het verslag inte

graal uit te geven in een aparte publikatie, voor
zien van toelichtende noten en afbeeldingen.

Het bevat meer dan 200 foto's waarop diverse

Edammers te herkennen zijn, waardoor het te

vens een plaatjesboek is geworden van circa 260

pagina's. Vanwege het 150-jarig bestaan zal dit

waardevolle gedenkboek voor een zeer lage prijs

worden aangeboden voor een intekenprijs van

ƒ30,-.
U kunt dit boek bestellen d.m.v. een briefje aan

de r.k. Pastorie, Voorhaven 126, 1135 B R. Edam.
Het bedrag van ƒ30,- kunt U overmaken op bank

rekening nr. 588~35973.
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Zuidpolder bij Edam drastisch van
karakter veranderd

Overzicht

polders

Exact is het ontstaan van de Zuidpolder van onze

gemeente niet te bepalen. Oorspronkelijk was

het gebied, waar later de Zeevang en de Zuidpol

der zouden ontstaan, een moerasgebied. Dwars

en grillig stroomde hier doorheen een breed
water, de IJe. Aan de zuidkant mondde het uit in

een soort delta, de plek waar later Volendam zou

ontstaan.

In de 10e en 11e eeuw zocht men naar gebieden

om graan en andere gewassen te verbouwen voor

de groeiende bevolking in deze contreien. Stelsel
matig begon men met de ontginning van Water

land en de Zeevang. Men groef sloten en hoofd

sloten, zodat het water van deze veengebieden

kon worden afgevoerd.

De moerasgebieden, bestaande uit een dik veen-

pakket, werden droger en veel boeren vestigden

zich in en bij het land. In de polder Katwoude

zijn verspreid 28 huisplaatsen gevonden, maar
ook in Waterland, de Zeevang en onze Zuidpol

der, hebben heel wat boeren in vroeger eeuwen

een woning/stal gebouwd. Men legde dijkjes aan

om het water van andere gebieden te keren en
om zich te verplaatsen.

In de Zuidpolder zijn toen de Blok- en de Broek

gouw ontstaan.

Maar veen dat aan lucht wordt blootgesteld door

ontwatering, verteert/oxydeert, dus klinkt in. Het

land daalde per eeuw één meter!

De oorspronkelijke natuurlijke afwatering veran

derde in de loop der eeuwen drastisch. Het bui

tenwater van de Suijdersee drong steeds veelvul-
diger en verder het land binnen en verwoestte

behuizingen en landerijen. Het werd een eilan-

dengebied dat steeds groter werd. De stormvloe

den van 1164 en 1170 hebben het aanzien van
het landschap uiteindelijk bepaald.

In deze tijd ontstond het eiland Marken. Men pro

beerde door het maken van terpen de huizen en

erven te beschermen, maar de steeds doorgaande

"klink" overwon elk menselijk ingrijpen.

Men streed tegen het oprukkende water en de

groter wordende meren en plassen. Men legde dij

ken aan langs de IJe en de Suijdersee. Men maakte
"dammen". Zo rond 1200 de dam in de IJe het

geen beschouwd kan worden als het begin van

Edam, waar op de Bult al enige woningen ston

den, later gevolgd door huizen aan de I.ingerzijde.

Handelsvaart

Men had behoefte aan materialen en voedsel en

via de vaarten, plassen en stromen kwam een

soort handelsvaart op gang en vestigden de eerste
handelaren zich in Edam. De boeren in het ge-
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bied, waar overstromingen het leven bedreigden,

zochten meer en meer in de steden en dorpen

een woonplaats.

Ondanks verzet van de steden, werden van ho

gerhand (de landsregering) de open verbindingen

met de zee stuk voor stuk gedicht om de regelma
tige overstromingen tegen te gaan. Dit resulteer

de bijvoorbeeld in 1300 tot de aanleg van de

Schardam, waarmee de toegang via de Korsloot

naar het Beemstermeer werd afgesloten. In onze

streek was het bij het verlenen van de stadsrech

ten in 1357 een goede reden om dammen te

maken, die de Voor-IJe afsloten. In deze

"Vol"endam werd een sluisje gemaakt, de "Gans-

sluis".
Er kwam toestemming om een snellere en betere

uitgang naar zee te maken. Er was natuurlijk een
aantal problemen te overwinnen. Het land waar

de Nieuwe Haven en het Oorgat zou komen,

moest worden aangekocht. Maar de grootste

moeilijkheden ontstonden met de polder de Zee

vang. Door de aanleg van de nieuwe uitgang naar

zee, werd een deel van dit gebied, dat de Warder

Broek werd genoemd, "afgehakt". Dat pikte het

polderbestuur van dit waterschap niet en men
was geruime tijd in onderhandelingen gewikkeld

om een oplossing te vinden. De regenten van

Edam waren vastbesloten, want het was hun en

Edams belang! Maar de even machtige polderhe

ren en hun Dijkgraaf waren sterke tegenstanders

en hielden vast aan hun belangen. Uiteindelijk

werd overeenstemming bereikt en is tussen

1365/1375 de nieuwe uitgang gegraven en be

hield Edam zijn open verbinding met de Zee. Aan

weerszijden van deze vaart werd een dijk gelegd.

Aan de Zeevangskant wordt deze dijkweg "Oor

gat" genoemd en aan de andere zijde ontstond de
latere "Keetzijde". De veranderende situatie vin

den we terug in 1402 als de bewoners van het

Oorgat dezelfde rechten krijgen als de inwoners

van Edam.
De Zeevang heeft dan geen zeggenschap meer

over dat deel van de polder. De "Werder broec"

vormt samen met de "Blokweer" een nieuwe pol

der: "De Zuidpolder bij Edam". De Zeevang heeft

geen bemoeienis en zorg meer over het water

van dat gebied.

Vissers

Op de "Vol"endam zullen in die jaren wellicht en

kele vissers zich hebben gevestigd. In het Edam

mer schotsboek van 1462 worden er 5 belasting

betalers genoemd uit Volendam. Pas na de

Allerheiligenvloed zien we dit dorp uitbreiden,

als het Noordeinde ontstaat en de eerste wonin
gen op de dijk worden gebouwd.

Er ontstonden twee woonkernen. Volendam en

Katham of ook wel Zoort of Coort genoemd. De

in 1658 gebouwde Gereformeerde kerk krijgt tus

sen deze twee gehuchten een plaats.

De nieuw ontstane polder, de "Zuidpolder bij

Edam", voerde nog steeds het overtollige water

door de IJe via de Volendammer-meer en de

Ganssluis naar zee af.
Maar in de 16e en vooral de 17e eeuw kwamen

de indijkingen van de polders in Noord Holland

op gang. In 1609/1610 werd de Beemster inge

dijkt en in 1622 volgde de Purmer. In de periode

1565-1645 werden in onze provincie bijna 70

meren en plassen drooggelegd met een opper
vlakte van ruim 56000 hectare. Dat zou in onze

huidige tijd niet mogelijk zijn door de vele ambte

lijke en bestuurlijke "hinderpalen".

Het had grote gevolgen voor de beroepsbevolking

in onze streek. Op de meren waren veel vissers ac

tief. De regenten/zakenlui hadden meer belang bij

landbouwgrond. Deze strijd tussen boeren en vis-

Stoomgemaal

aan de Broek

gouw naast

de windmo

len "de

Slikpot".
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sers, die meer een strijd was tussen rijke kooplie

den/regenten en vissers, had als logische verliezers:

de vissers. Het is denkbaar dat na de drooglegging

van Beemster/Purmer een aantal vissers zich vestig

den op de plaats waar nu Volendam ligt.

Zij konden met hun kleine bootjes op de meren

de visserij wel uitoefenen, maar waren nu ge
dwongen om op de grotere en vooral gevaarlijker

Suijdersee hun netten uit te werpen.

Overtoom

Vanaf Katwoude liep een grote belangrijke sloot,
de Novensloot, naar de ringvaart van de Purmer.

Hier is nog steeds een sluisje aanwezig, dat aan

het einde van de 16e eeuw is aangelegd. Hier lag

ook een overtoom, zoals op een kaart van 1620 is
vermeld.

Op de plaats van de Novensloot ligt nu het natuur
gebied "het Heitje van Katwoude" langs de Ach

terdichting. Volgens de overlevering is ter hoogte

van het huidige Motel een tol geweest, waar men

geld moest betalen. Ook was hier een veerman ac
tief om reizigers over de Novensloot te zetten. De

veel voorkomende achternamen Tol en Veerman

in Volendam zouden hiermede zijn verklaard.

Op 16 december 1631 kregen de Burgemeesteren

en Raden van Edam het octrooi van de Edele
Grootmogende Heeren Staten van Hollandt ende

Westvrieslant om de Volendammermeer te bedij

ken. Het meertje van 26 morgen water was voor

de stad Edam van weinig nut en waarde. Land

bouwgrond was gewild en men kon met toestem

ming het water uitmalen in de Zuidpolder.

Het is denkbaar dat het polderbestuur van de

Zuidpolder in die tijd een vorm van waterbeheer

sing middels watermolens had geregeld. Door de

aanleg van de Nieuwe Haven en het Oorgat in de

tweede helft van de 14e eeuw en later de ring
vaart van de Purmer, die alle hetzelfde peil had

den, kwam het peil van de Zuidpolder lager te lig

gen. Met behulp van de watermolen "De slikpot"

aan de Broekgouw maalde men het water om

hoog naar het peil van de Nieuwe Haven. Immers

de Balkenhaven waar de molen op uitmaalde

stond en staat daarmee in open verbinding.

Eeuwenlang hield deze watermolen de Zuidpolder

droog onder bestuur van Dijkgraaf en Heemraden.

Omstreeks medio 19e eeuw schakelden veel pol
ders over naar gemalen die werden aangedreven

door stoommachines. Met deze manier van malen

was men niet afhankelijk van de wind. De Beem

ster, de Purmer en alle andere polders kozen tus

sen 1850 en 1900 voor nieuwe gemalen.

De Zuidpolder volgde deze ontwikkeling op de
voet. Alleen men was wat zuiniger. De trouwe

"Slikpot" was in 1875 toen men de plannen voor

een stoomgemaal uitwerkte in zeer goede staat.

Men redeneerde dat afbraak geld kostte en dat

deze molen daarentegen bij normale wind best

kon malen. Wind was toch goedkoper dan stoom!

Stoomgemaal

In 1875 werd een stoomgemaal aan de Broekgouw

naast de windmolen "de Slikpot" gebouwd. Er

waren nogal wat aanloopproblemen en in de jaren

1876 en 1877 is hierover in de notulen veel inte
ressants vermeld. De nog aanwezige herdenkings

steen in het gemaal heeft daaraan geen boodschap

en laat na ruim 120 jaar de namen van de toenmali

ge bestuurders nog steeds in het zonnetje staan.

Slechts een vijftigtal jaren (met de nodige proble

men) heeft het stoomtijdperk voor De Zuidpolder

geduurd. In de jaren dertig kwamen andere en

goedkopere methoden voor aandrijving van de
gemalen zich aandienen. Malen met stoom bete

kende stoken van een stoommachine met kolen.
Het duurde bijna 3 uur, voordat de machine in

staat was om volop te malen.

Op dertien juli 1936 besliste het toenmalige pol
derbestuur onder leiding van Dijkgraaf J.Groot

Jbzn. dat de stoommachine vervangen zou wor
den door een ruwoliemotor.

Dat betekende verwijdering van de stoomketel en

bijbehorende machines en voorzieningen en in

stallatie van de genoemde motor. De achter het

machinegebouw staande schoorsteen van ruim
14 meter hoog werd van "binnenuit" gesloopt

door Wouter Dekker en Willen Kwant es, twee

bekende Edammers. Ze namen deze klus ( slopen

en puin opruimen) aan voor ƒ 100.-

Nu was het mogelijk om binnen enkele minuten,

na het starten van de moter, met malen te begin-

7



nen. Nog steeds was de trouwe "slikpot" in staat
om "hand en span" diensten te verlenen.

Ook deze wijze van bemalen hield zo'n 50 jaar

stand. Omstreeks de jaren tachtig werden de pol

ders in ons gebied gefuseerd in een groot Water

schap "De Waterlanden" onder leiding van Dijk

graaf W.de Boer en nu H.van Alderwegen.

De laatste Dijkgraaf van de Zuidpolder was de

heer G.Dik. Hij was in functie van 17-12-1959 tot
de fusie in 1981.

Computer

Vanuit Midden-Beemster waar men de waterstand

in de Zuidpolder in de gaten houdt, wordt met

behulp van de computer het gemaal bediend. Het

moderne gemaaltje is bedrijfszeker, wat een pret

tig idee is voor de vele burger- en boerenbewo

ners van de polder.

"De Slikpot" is een aantal jaren geleden geheel

gerestaureerd en in volle glorie hersteld. Het is

een ongelooflijke werkelijkheid dat deze molen

na vele eeuwen, alle veranderingen heeft over

leefd. Voor de ingezeten en belanghebbenden die
in de Zuidpolder wonen is het daarom reden ge

noeg om bij een wandeling langs de Broekgouw

eens (figuurlijk) heel diep de hoed af tenemen

voor deze fraaie molen, die door de vele mole

naars in de afgelopen eeuwen is beheerd.

In de Zuidpolder is nog maar weinig landbouw

grond in gebruik bij veehouders. Een zestal vee

houders waren in 1996 nog actief en binnen en

kele jaren zullen wellicht de laatste hectares
grasland verdwijnen onder het zand om te dienen

voor huizenbouw. Dan zal een einde zijn geko

men aan een gebied dat eeuwenlang heeft ge

diend als voedselbron. Wat wel blijft is de zorg

voor de waterbeheersing (al zullen de meeste be

woners daar zelden bij stilstaan). Het is daarom

prettig dat er nog steeds waterschapbestuurders

zijn die op dit gebied, alert zijn!

Jaap Molenaar

(Met dank aan D. Brinkkemper. Van zijn hand

verscheen in het Jaarboek 1988 van Oud-Volen-

darn een uitgebreid artikel over het ontstaan van

dit gebied en van Volendam in het bijzonder)

Over de naam "slikpot" zijn geen eenslui

dende verklaringen. Drs. Bosch die veel

historisch onderzoek in Waterland heeft

verricht, kon hierover geen uitsluitsel

geven. Slik doet denken aan slijk, prut of
bagger. Hiervan is in een veenpolder vol

doende aanwezig en het zou denkbaar

zijn, dat het slik in de buurt van de molen

reden was om deze naam aan de molen te

geven, (slijkput). In Volendam hebben de

bewoners een eigen dialect. Voor het

snoepgoed dat men aan kinderen geeft,
gebruikt men tot vandaag de dag de bena

ming "slik". Een "slikpot" is dus een

snoeptrommeltje.

Wie wil helpen ledenadministratie te
vervolmaken?

De ledenwerfactie van de afgelopen periode

heeft 106 nieuwe leden opgeleverd. Oud Edam

heet hen van harte welkom en hoopt dat zij ple

zier zullen hebben van hun lidmaatschap.

In beginsel kunnen leden elke maand een of an

dere activiteit tegemoet zien. Verder hebben ze

de gelegenheid omstreeks oktober in te tekenen
op een excursie naar een interessante stad in Ne

derland (soms buitenland). Tenslotte worden zij

via dit blad op de hoogte gesteld van verenigings-

nieuws en van allerlei aspecten van de geschiede

nis van Edam en omstreken.

Het is begrijpelijk dat het bestuur het contact met

de oude en nieuwe leden zo vlekkeloos mogelijk
wil laten lopen. Daarvoor is een sluitende leden

administratie onmisbaar.

Doordat een waardevolle hulp bij de ledenadmi

nistratie onlangs haar werkzaamheden heeft moe

ten beëindigen, zoekt Oud Edam iemand die de

medewerking wil overnemen. De hulp houdt in:
• het invoeren van nieuwe leden in de computer

• het uitdraaien van etiketten voor het blad Oud

Edam

• eenmaal per jaar uitdraaien van de acceptgiro

kaarten

Wilt u dit op u nemen of kent u iemand die een
maal per drie maanden voor het bovenstaande

wil inzetten, zoek dan contact met Jan Wester-

neng, tel. 371625, of Jantine Cazemier, tel.
362444. Alvast dank voor uw medewerking.

Vereniging Oud Edam

Graaf Willemstraat 8

1135 WE Edam

Postgiro 1356818
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De serie "Edammer families"
vervolgen we met de familie Verhagen,
een naam die reeds geruime tijd
veelvuldig in Edam voorkomt.
In vorige nummers van Oud Edam kwamen de geslachten Klees en de Boer
aan bod.

Toen Dirk en

Neeltje Verha

gen op 4 juli

1914 trouw

den, gingen

ze gelukkig
en gearmd

samen op de

foto.

Omstreeks 1780 trouwde Cornelis Verhagen in
Medemblik met de lieftallige Elizabeth Sonnen-

bergh. Hun liefde tot elkaar leverde minstens een

vijftal kinderen op. In 1787 sloeg in dit gezin het
noodlot toe: Cornelis overleed. De weduwe hleek

aantrekkelijk genoeg om opnieuw tot een huwe

lijk te worden gevraagd. Jacobus Molenaar uit
Edam trouwde met haar in december 1790. In

1791 wordt Adrianus Molenaar geboren en in

1793 Jacobus. Omstreeks 1795 vestigt dit gezin
zich in Edam, want op 5 april 1796 wordt in het

R.K.doopboek van Edam de geboorte vermeld

van hun kind Cornelis.
Jacobus Molenaar die arbeider was van beroep,

overleed daar op 25-05-1826, 65 jaar oud.

Stamvader

Van de kinderen uit het eerste huwelijk van Eliza
beth Sonnenbergh is Hendrikus Jacobus Verha

gen de stamvader van de Edammer tak van deze

familie. Omstreeks 1782 geboren, was hij 64 jaar

oud, toen hij 30-11-1846 het aardse leven verliet.

Hij was werkzaam in een van de zoutketen in

onze stad. Op 04-06-1812 was hij getrouwd met

een meisje uit Zwolle: Wilhelmina Friskes. Zij kre

gen 6 kinderen w.o. 2 zonen:

Dirk Verhagen die op 17-11-1813 was geboren en
op 03-10-1855 overleed, was op 16-04-1843 in

Edam getrouwd met Trijntje de Vries. Er werden

in dat huwelijk 3 kinderen geboren, die we hier

niet verder zullen volgen.

Voor de winkel van de Verhagens staan v.r.n.l.:

boven: Klaas de Jong (halfbroer, woonde in

Amerika)
Wollie Verhagen (dochter X A.v. Lin-

gen)

Niek de Jong (broer , politieagent te Am

sterdam)
Mevr. Wester (moeder van Klaas Wester

Onder: Neeltje de Jong , kruidenierster

Bets de Jong (halfzuster, X Brinkboer)

Arno Haan (zoon van D. Haan en

G. de Jong)

Lena Wester-Planjer (X Klaas Wester)

Bemardus Verhagen geboren op 19-06-1822, was

schoenmaker in de Gevangenpoortsteeg. Een be

roep dat weinig inkomen opleverde. In onze stad

waren meer schoenmakers actief. Bovendien, de

meeste inwoners van onze stad liepen op klom

pen. Bernardus, die een ijverig man was, hield
zich naast zijn schoenmakerij bezig met de vis

vangst op de Zuiderzee. Hij rookte paling die hij
verkocht en verder had hij een aantal eenden, die

hij had gemerkt met zijn "eigen" teken. Deze die

ren scharrelden in de Zuidpolder en de Zeevang

hun kostje op en broedden hun kroost uit. In de

nazomer leverde deze pluimveetak een heiegde
boterham op voor het groeiende gezin, want Ber

nardus had geen problemen met de liefde. Op 05-
03-1848 trouwde hij met Rebecca Schilder, een
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dienstbode uit Hoorn. Zij kregen 8 kinderen,

(waarvan er 2 vroeg overleden) o.a.:

* 17-01-1850 Johannes (X Aafje Zwart)

* 03-01-1852 Hendrika

*27-09-1886 (X Comelis Zwart)

* 25-04-1859 Willem ( X Wolmoet Worp)

* 29-04-1864 Dirk ( X Angenietje Hoek)

Vader Bemardus vond na het overlijden van zijn

geliefde Rebecca, de weduwe van Pieter Hartog,

Comelia Luning, bereid om nog eens in het hu

welijksbootje te stappen. Op 29-07-1877 trouw

den ze in Edam, waar Bemardus op 26-11-1892,

70 jaar oud, zijn laatste adem uitblies.

Johannes Verhagen trouwde op 29-10-1876 gelijk

met zijn zuster, die met de broer van de vrouw

van Johannes trouwde (kunt U het volgen?).

Problemen

Hij hield zicht op de speeltoren, want hij ging

wonen in Volendam, waar hij voor 13 cent per

uur timmerde bij aannemer Hein Blom. Een rede

lijk uurloon in die jaren. Als nevenfunctie vervul

de hij het kosterschap van het Hervormde kerkje.

Toen Aafje Zwart in 1882 overleed bij de geboor

te van hun vierde kind, zat vader Johannes in de

problemen. Op 23-12-1883 trouwde hij opnieuw,

nu met Cornelia Tolk. Een zevental kinderen

werd geboren. Het was in dit gezin geen vetpot

en daarom werkte Comelia 's avonds in hotel

Spaander en bracht ze restanten eten mee voor

haar kinderen.

Een aantal kinderen is vertrokken naar

Halfweg/Zwanenburg, waar ze een loodgietersbe-

drijf zijn begonnen. Hier is vader Johannes in

1933 overleden. De oudste zoon Bemardus, die

pakhuisknecht in Amsterdam was, trouwde met

de Edamse Sijtje Ton in 1903.

De twee broers van Johannes, Willem en Dirk

Verhagen, bleven Edam trouw. Zij werkten aan

vankelijk samen als vissers op de Zuiderzee en

woonden met hun gezin op het Oorgat dichtbij

hun visgebied.

trok zich terug en werd timmerman. Hij hield wel De Edammer

contact met zijn oorspronkelijke beroep, want hij haven V.l.n.r.:

begon een viswinkel op de Bult (huis tussen "'t Bernard Ver-

Halletje van fam.Medik en Fam. Rijswijk). Omdat hagen. Ah de

zij zo strategisch woonden, hebben hij en zijn Piel en Wit

vrouw een aantal jaren als brugwachter gefun- lem Verhagen

geerd van de Constabel- en de Baanbrug. Zij kre- Jzn.

gen 5 kinderen, n.1.

* 06-06-1891 Rebecca (X Julius Gerard

A.H.Baya 15-12-1923)

* 20-10-1892 Pieter (jong overleden)

* 21-06-1895 Pieter

* 06-04-1897 Dieuwertje

* ? Wilhelmina

• Rebecca (Betje) Verhagen heeft op diverse

plaatsen gewoond, o.a. in Edam in de Kap-

steeg. Ze is in augustus 1972 overleden. Haar

enige zoon Julius Baya woont in Enkhuizen.

• Pieter Verhagen voer als messbediende/kok op

passagiersschepen naar Z.Amerika. Later was

hij huisbediende in de villa "de Meeuwen" Huisje op het

van Noothoven van Goor aan het Oorgat. In de Oorgat, links

avonduren was hij vaak in het "Heerenloge- van het pad

ment" werkzaam als kelner. In september 1934 naar de

overleden te Edam. volkstuinen,

• Dieuwertje (Duw) Verhagen heeft als verpleeg- met Opa

ster, kraam- en ouderenverzorgster gewerkt. (Ben) Verha-

Na haar actieve loopbaan woonde ze in het gen. ca. 1938

* 07-03-1887 Bemardus

* 234)8- 1888 Jan

*184)1-1892 Dirk

Willem trouwde op 13-06-1886 met de Monnic-

kendamse Wolmoet Worp in Edam. Hij had als

beroep visser, visverkoper of visroker. Hij is over

leden op 27-02-1940 te Edam. Zij kregen 3 kinde

ren n.1.

Brugwachter

Zijn broer Dirk trouwde op 12-08-1890 te Oost

huizen met Angenietje Hoek uit Etersheim. Hij en

zijn broer Willem die jarenlang samen hadden ge

werkt als vissers, beëindigden dit toen de twee

zonen van Willem in het bedrijf kwamen. Dirk
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De heer J. Ver

hagen Dzn.

en echtgenote.

Foto: Wil Tjoa

tot woonhuis verbouwde winkelpand op de

Bult. In september 1981 is ze in "de Meer

min" te Edam overleden.

* Wilhelmina (Mientje) Verhagen hielp in de vis

winkel en heeft als cassière op het strandbad

gewerkt. Na haar trouwen is ze in Overveen

gaan wonen, waar ze op hoge leeftijd is overle

den.

Bemardus Verhagen, de zoon van Willem en Wol

moet Worp bleef de visserij trouw. Hij trouwde

op 31-03-1912 met Jannetje de Boer in Edam. Zij

was een dochter van Anthonius de Boer en Tjerk-

je de Waard uit Ilpendam. Bernard en Wolmoet

kregen 3 kinderen.

* Willem

* Tjerkje (Jannie)

* Wolmoet (Wollie)

Met zijn zoon Willem heeft hij vele jaren op de

Zuiderzee de visvangst bedreven. Zelfs toen Wil

lem trouwde en een ander beroep koos, ging hij

met de hulp van de bekende "Ab de Piel" door

met vissen tot hij lichamelijk niet meer in staat

was om dit zware beroep uit te oefenen. Hij over

leed op 09-12-1965 te Edam.

Schipper

Willem Verhagen, zoon van Bemardus, heeft in

dienst bij de Zuiderzeewerken, als schipper op

een sloep van de Rijkswaterstaat, de dijk van de

Flevopolder en Lelystad helpen aanleggen. Liter

was hij chauffeur bij het tegelbedrijf van Eeltink's

bouwbedrijf. In juni 1988 is hij in Volendam over

leden.

Zijn zuster Jannie Verhagen die lang in de ouder

lijke visserswoning aan het Oorgat woonde, be

woont nu een flatje in de Roelof Bootstraat.

Zuster Wollie (X D.Kluitenberg) woonde te War-

der en is daar in maart 1984 overleden.

Jan Verhagen, de tweede zoon van Willem Verha

gen en Wolmoet Worp was timmerman. Hij

trouwde op 11-05-1913 met Dirkje de Boer, een

dochter van Stelling de Boer en Trijntje de Goede,

de bekende slagersfamilie van het Groenland.

Ca. zestien jaar heeft hij bij zijn zwager, de aanne

mer Dirk de Boer, gewerkt. Daarna vond hij een

baan bij de bouwafdeling van de papierfabriek

van Gelder te Velzen. Overleden op 17-08-1974.

Zijn zoon Willem (X Nel Fosse), die de gegevens

voor dit artikel heeft verzorgd, is via Hoogovens

in het technisch onderwijs terecht gekomen,

heeft op diverse plaatsen les gegeven en woont

nu in Beverwijk.

Zijn zuster Tinie (X W.Muts) woont met gezin in

Zaandam.

Broer Dirk Verhagen die het vissersbestaan ver

wisselde om ook timmerman te worden trouwde

op 04-07-1914 met Neeltje Elizabeth de Jong, een

dochter van Jan de Jong en Grietje Bijl.

Zijn vak leerde hij bij Gaarthuis, die een timmer

werkplaats op het Oorgat had tegenover de wo

ning van directeur Payens van de Gasfabriek.

Hij heeft op vele plaatsen in Noord-Holland ge

werkt. De laatste jaren bij Hein Schilder in Volen

dam.

Zijn vrouw dreef op het Groenlandje een kruide

nierswinkeltje.

Dochter Wolmoet (Wollie) geraakte door haar hu

welijk in de horeca. Ze trouwde met A.v.Lingen

(van het Heerenlogement uit Purmerend) en in

Bergen hebben zij het Parkhotel gedreven en

wonen daar nog steeds.

Zoon Jan Verhagen (X L.Springer), heeft jarenlang

bij Wint Bouwes als vertegenwoordiger voor

diens bedrijf gewerkt. Later was hij zelfstandig

werkzaam in de bakkerij grondstoffenbranche.

Jaap Molenaar

Tweehonderd jaar is de familie Verhagen

al verbonden met Edam.

Veelal timmerlui en vissers, die niet zel

den iets meemaakten, wat nog jarenlang

in de familie werd doorverteld.

Zo beleefden de gebroeders Willem en

Dirk Verhagen in 1893 een angstig avon

tuur, toen hun botter 's nachts in een

dikke mist in de omgeving van Marken

werd overvaren door de lijnboot "Stan-

fries".

Ondanks het feit dat de uitkijk regelmatig

op de misthoorn blies, is de botter niet

opgemerkt. De broers Klaas en Dirk Wals

en Dirk Verhagen wisten over te springen

op de "Stanfries". Willem Verhagen kwam

in zee terecht, wist een touw van de bot

ter te grijpen en werd later gered. De vijf

de opvarende. Klaas Smit, is jammerlijk

verdronken.
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Verslag jaarvergadering 'Oud Edam'

De jaarvergadering van de Vereniging Oud Edam
op 24 april kreeg heel wat onderwerpen te ver

werken.
Speciale gasten waren deze avond de heer en me

vrouw R. Huber, die later op de avond het "Gele

Steentje" uitgereikt kregen, een onderscheiding

van Oud Edam voor particulieren, instellingen of

bedrijven die zich hebben ingespannen voor het

behoud van het Edamse stadsbeeld. Andere be

langrijke punten waren de uitloting van een 32-tal

obligaties ten behoeve van de diaconietuin, het

afscheid als bestuurslid van Jantine Cazemier en

de onlangs gestarte ledenwerfactie.

Nieuwe leden

Om met het laatste punt te beginnen: voor deze

ledenwerfactie werd een smaakvolle folder ont

worpen en het geheel begint vruchten af te wer

pen; tot aan de jaarvergadering hebben zich reeds
50 nieuwe leden aangemeld. "Daar zijn we bijzon

der blij mee", aldus de voorzitter Van Alderwegen,

"en nodig om invloed te kunnen uitoefenen op

het behoud van de karakteristieke schoonheid van

onze stad". (Intussen is het aantal nieuwe leden

met ruim honderd toegenomen.)
Wat de activiteiten van de vereniging betreft: het

afgelopen jaar zijn verschillende lezingen georga

niseerd die kennelijk zeer in de smaak zijn geval

len. Zo werd met dia's het thema "Middengebied"

belicht door Jaap Molenaar en riep Jan Bouwes

nostalgische gevoelens op met zijn dia-serie van

mooie en dierbare plekjes in onze stad. Verder
werden er bezoeken gebracht aan het Fort Edam

en het Streekarchief in Purmerend. Ook in de toe

komst wordt het één en ander georganiseerd. Ge

dacht wordt o.a. aan rondwandelingen door de

stad in samenwerking met de V.V.V.. Voor nieuw

komers in Edam een uitgelezen kans om wat meer
van de stad en haar historie te leren kennen.

Carillon

Voorzitter deelde mee dat de organisatie van de

Edamse Kaasmarkten in een stichting is onderge

bracht, waarvan ook Oud Edam deel is gaan uit

maken.

Voorts maakt de vereniging zich sterk voor de
restauratie en het aanbrengen van de unieke

speeltrommel van het carillon die nog in redelijke

staat in de Speeltoren aanwezig blijkt te zijn. Als

deze grote wens in vervulling gaat, doen ook de

hamertjes als vanouds hun werk als de Speeltoren

haar klokkenspel over de stad laat uitwaaieren.

Van Alderwegen: "Er is een plan gemaakt dat

technisch haalbaar is. Vermoedelijk blijft het be

nodigde bedrag aan geld beneden de ton en dat is
te overzien. Het hoeft niet morgen klaar te zijn,

dus we hebben de tijd. Hoofdzaak is dat het ge

beurt. Makelaardij Van Overbeek heeft inmiddels

een bedrag voor dit doel geschonken. Het be

stuur stelt voor een commissie van aanbeveling in

te stellen. Voorts hopen we een beroep op de
burgerij te mogen doen voor een bijdrage ten be

hoeve van het carillon en speeltrommel".

Scheepswerf

"Onze aandacht", zo vervolgde van Alderwegen,

"gaat verder uit naar de historische, uit ca. 1522
stammende scheepswerf van Manus Groot die

met opheffing wordt bedreigd als gevolg van een

een van overheidswege opgelegde bodemsane

ring. Een reden tot grote bezorgdheid. Het mag
toch niet gebeuren dat deze unieke plek verloren

zal gaan. Er zijn veel reacties van ongeruste bur

gers binnengekomen en dat geeft een goed ge

voel. Wat de mensen emotioneel zo beroert? Ge

woon de sfeer en het stadsbeeld en de liefde die

de meeste Edammers voor hun stad voelen". Er
moet gezocht worden naar een functie met de ga

rantie dat de oude sfeer blijft bestaan. Zeker is",

Zijaanzicht

van de mo

lenwoning op

bet Klein Wes
terhui ten van

de familie

Huber. Foto:

Wil Tjoa
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aldus de voorzitter, "dat een aantal mensen met
diverse kwaliteiten de problemen moet bekijken.

Er is een plan tot oprichting van een stichting om

de oude werf veilig te stellen. Dus, aan de slag!!"

Nadat alle verslagen, de exploitatierekening en de

begroting 1997 waren goedgekeurd, werd Piet

Oud benoemd tot nieuw lid van de kascommissie

naast Kees Schardam.

Daarna werden de obligaties uitgeloot, en wel de

nummers

196, 298, 154, 251, 63, 249, 97, 201, 25, 6, 89,
158, 284, 78, 68, 120, 14, 246, 21, 252, 258, 321,

51, 101, 145, 253, 264, 79, 263, 106, 227, 266.
Bestuurmutaties: aftredend en herkiesbaar waren

Jan Westerneng en Joop Rutsen. Beide werden

bij acclammatie herkozen. Jantine Cazemier was

niet herkiesbaar. Voor haar inzet voor de vereni
ging, met name de ledenwerfactie werd ze be

dacht met enige welgekozen dankwoorden en

een bloemetje.

Gele Steentje

Laatste punt van de vergadering was de uitreiking

van het Gele Steentje aan de heer Rob Huber. De

Hubers kregen deze jaarlijkse onderscheiding van

Oud Edam voor de voortvarende en zorgvuldige

wijze waarop de restauratie van het mooie ca.
100-jarige molenhuis aan het Klein Westerbuiten

is uitgevoerd. Door hun inspanning is dit pand,

dat met sloop werd bedreigd, behouden. Toen

enige jaren geleden de laatste bewoonster het

pand verliet, verkeerde het in een uitermate

slechte staat. Het stijlvolle molenhuis was erg ver

zakt en voldeed in geen enkel opzicht meer aan
de bouwkundige normen. Door de verzakking

stond het grondwater vlak onder de houten

vloer. Redder in nood was de familie Huber,

reeds eigenaar van het aangrenzende perceel, Zij

kocht het molenhuis.

De restauratie onder leiding van de architecten

Sjef Kwakman en Klaas Boschma was een huzaren

stukje: tussen de bestaande funderingen werden

extra palen geslagen, zodat een nieuwe betonvloer

kon worden gestort. Vervolgens werd het molen

huis ca. 30 cm. opgekrikt, waardoor het weer wa

terpas kwam te staan. De muren werden gedeelte

lijk nieuw opgemetseld en het dak werd

vervangen en weer belegd met de oude dakpan

nen, zodat het uiterlijk in de oude staat werd be

houden. Binnen is de woning aangepast aan de

moderne tijd en voorzien van veel wooncomfort.

Oude schouw

Wel zijn stukjes uit het verleden bij de restauratie

tevoorschijn gekomen, b.v. een oude schouw die
weggewerkt was tussen de muren. Die is zorgvul

dig verwijderd en in de oude glorie hersteld,

evenals een mooie oude deur.
In zijn dankwoord liet Huber duidelijk merken

hoe verguld hij is met zijn nieuwe aanwinst:

"Twintig jaar geleden was het eigenlijk al liefde

op het eerste gezicht" zei hij, "ik had in de verste
verte geen idee dat het ooit ons eigendom zou

worden. Toen de kans kwam, hebben we die met

beide handen aangepakt. Het is een huis met een

heel eigen karakter, daarom was het voor ons een

sport om zoveel mogelijk van wat er uit- en in

wendig te gebruiken was, ook werkelijk te benut
ten. We werden steeds enthousiaster. Het resul

taat is geweldig en heeft onze verwachtingen

overtroffen".
Tot slot kwam in de rondvraag het carillon nog

even ter sprake: de vraag van één der leden was

of het geld van de aan de vereniging geschonken

obligaties niet voor de restauratie gebruikt zou
kunnen worden. Het antwoord luidde dat dit

plan het overwegen waard is, maar dat het geld

voorlopig in reserve zal worden bewaard.

Janny Boelens-Boss

Comité en werkgroep carillon aan de slag

Oud Edam zet zich, zoals u weet, in voor herstel

van de speeltrommel van het carillon in de Speel

toren. Deze trommel is een van de oudste in Ne
derland, maar momenteel niet in gebruik.

Dat is jammer, vindt Oud Edam, want door een

speeltrommel aangedreven klokken zorgen voor

een meer authentieke klank. Dus zijn er enige tijd

plannen ontwikkeld om de speeltrommel weer in

orde te maken. Daarvoor is advies gevraagd aan

de heer J. van der Ende, deskundige op het ge
bied van carillons, en Frits Reynaert, stadsbeiaar-

dier van Enkhuizen, die ook hier regelmatig het

carillon bespeelt. Beiden stelden voor offerte aan

te vragen bij klokkegieterijen.

Deze hebben intussen opgave van de kosten ge

daan, maar nu komt het er natuurlijk op aan de
nodige gelden bijeen te krijgen. De speeltoren is

eigendom van de gemeente en gaat akkoord met
de plannen, maar afgewacht moet worden of zij

financieel kan bijdragen. Intussen is wel een eer

ste storting op de speciale rekening voor het ca

rillon binnen, en wel door Van Overbeek Make
laars. Dat bedrag kan als startkapitaal dienen,

Oud Edam heeft intussen ook enkele enthousiaste

Edammers bereid gevonden het herstel van de

speeltrommel idieel en organisatorisch te steu

nen. Er is een Comité van Aanbeveling gefor

meerd onder voorzitterschap van onze burge

meester, plus een Werkgroep, die onder andere

de nodige activiteiten ten behoeve van de fond

senwerving zal ontplooien. De namen van de co
mité- en werkgroepleden vindt u achteraan dit

nummer vermeld. Het bestuur van Oud Edam

stelt het zeer op prijs dat zij zich willen inzetten

voor deze sympathieke zaak.

Luuk Hovenkamp
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Als zij eens konden spreken

Als een groene guirlande stonden in de jaren

1940/45 iepen langs het Volendammerpad. Hun
wortels dienden als versteviging van de bermen,

hun stammen als leuningen en het geknisper van

hun bladeren in de wind als begeleiding van de

vele wandelaars naar en van het naburig gelegen

Volendam. De brede vaart, de voormalige IJe,

werd dagelijks bevaren door de trekschuiten, de

vissersjollen en de tientallen koeboten van de

veehouders. Het was alsof een lint van water en
bomen een verbinding tussen Edam en Volendam

vormde.
De overval van de Duitsers in 1940 op ons land

veroorzaakte ook in ons gebied voedsel-en brand

stoftekorten. In de beruchte winter van 1944

werd in Edam en Volendam het gebrek aan

brandstof zo nijpend, dat men bomen letterlijk te

lijf ging. Boeren, onderwijzers, middenstanders

en arbeiders trokken er eensgezind met zaag en

bijl op uit.
Ook de fraaie bomen aan het landelijke Volen

dammerpad moesten het ontgelden. Bij de grond

af werden de bomen omgezaagd. Met grote trek

zagen werden de stammen verder tot blokken

verwerkt, evenals de zware takken. De kleinere

takken werden gebonden tot takkenbossen en

veel bakkers profiteerden hiervan.
In het voorjaar van 1945 was het een droef en

kaal gezicht. Koud en dof droegen de stenen van

het paadje de lopers en fietsers naar hun bestem

ming. Er waren belangrijker zaken aan de orde,

toen in mei 1945 de vrede was getekend. Geen
herplant van de bomen door de gemeente. Er was

dankbaarheid voor de bevrijding, de economie

moest worden hersteld. Ongemerkt echter bot

ten de bruut behandelde en omgezaagde iepen

weer uit. Onder de rauwe zaagsneden groeiden

uit de wortelblokken sterke twijgen. Ze wendden

zich naar de hemel alsof zij dankbaar waren voor
hun leven en het offer dat ze hadden geleverd

voor de overlevering van veel mensen in de

koude winter.
Tussen het bruggetje bij "de Kom" (de boerderij

van S. Beets) en Edam zien we op verschillende

plaatsen weer solide iepenbomen aan het Volen

dammerpad staan. Het zijn dezelfde bomen die

hier reeds vóór de tweede wereldoorlog stonden.

Wanneer we goed kijken, zien we aan hun onder
zijde van de stam de verdikkingen en andere ken

tekenen van hun strijd om te overleven.

Wie langs het pad wandelt, moet maar eens aan

dacht schenken aan deze bomen en misschien

komen sommigen van ons tot een apart tweege

sprek met deze "reuzen".

Jaap Molenaar

Iepen aan het paadje tussen de Langemeer-

straat en de Zuidpolderlaan.

Foto; Wil Tjoa
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Oud en nieuw

Westervesting met achtertuinen van Brouwers

gracht, Proeve en toren Grote Kerk. (collectie

G.bij 't Vuur)

Westervesting met bebouwing, Proeve

en toren Grote kerk.
Foto: Wil Tjoa
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen

Bestuur Oud Edam:

Henk van Alderwegen, voorz.
Coen de Koninglaan 18 1135 CN 374165

Cor Schaatsbergen, vice-voorz.

Paulus Pieterstraat 13 1135 GS 366784

Harry Oudendijk, secretaris
Gravenstraat 2 1135 XP 372278

Cor van Aanholt, penningm.

Persijnstraat 13 1135 C,Z 367042

Luuk Hovenkamp, bestuurslid
Schepenmakersdijk 1 1135 AG 371945

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

Joop Rutsen, bestuurslid

Grote Kerkstraat 30-32 1135 BE 371713

Jan Westerneng, bestuurslid, tevens ledenadministratie

Volendammerpad 15 1135 VR 371625

Oscar Henar, adviseur van het bestuur
Watermolen 6, 1135 LK 362602

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld/

Tuincommissie
Harry Oudendijk
Gravenstraat 2 1135 XP 372278

Ed Koorn

Jan Hoeckstraat 20 1135GV 361831

Gerro Roskam
Voorhaven 132 1135 BV 372600

Koos Roskam

Westervesting 31 1135 WE 372979

Theo van Santen
Achterhaven 76 1135 XX 372785

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Bert Creemers
Voorhaven 81 1135BN 372978

Flip van der Leeuw
Grote Kerkstraat 14 1135 BD 372657

Joop Rutsen
Grote Kerkstraat 30/32 1135 BE 371713

Cor Schaatsbergen

Paulus Pieterstraat 13 1135 GS 366784

Bernard Eeltink

Doolhof 40 1135XJ Volendam 350177

Werkgroep Historisch Onderzoek

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

Corrie Boschma-Aarnoudse
Nieuwvaartje 16 1135 BJ
Dick Bunskoeke
De Warren 19 8701 GW Bolsward

371491

0515-573450

372844
Antonie Heidinga

Spuistraat 31 1135 AV

Herman Rijswijk 075-6161137
Kogerwatering 53, 1541 XB Koog a/d Zaan

Kees Smit 0251-651990
J.van Stolbergstraat 72 1901 CH Castricum

Jan Sparreboom
Voorhaven 86 1135 BT

Redactie Periodiek

Janny Boelens-Boss

Broekgouwstraat 3 1135 EA

Luuk Hovenkamp
Schepenmakersdijk 1 1135A

Jacco Laan
C.Boessenstraat 28 1135 HS

Guus van Lummel
Grote Kerkstraat 10 1135 BD

Jaap Molenaar
J.Tonissenstraat 10 1135JB

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

Sjaan Swalve
Voorhaven 106 1135 BT

Wil Tjoa

Watermolen 53 1135 LH

Contactpers. Fort Edam

Jaap Molenaar
J. Tonissenstraat 10 1135 JB

371590

371954

371945

368131

371518

366602

371774

371174

361587

366602

Gouden ploeg

C.J. Beets-coördinator - A. Blokhuis-de Jong - Cl.de
Boer -H. Conijn - G.C. Dekker - H. Kuiper-de Moes -
C.J. Kraay - A. Meester - C. Plas - D. Roskam - G.Rijs-
wijk-v.d. Veer - G. Ton - E. Uitentuis - J. Verhagen

Comité van aanbeveling herstel

speeltrommel carillon
F.J.A. IJsselmuiden

Klein Westerbuiten 3 1135 GL 371819

G. bij 't Vuur
Kleine Kerkstraat 20 1135 AT

E.C. Reilingh
Zuidervesting 3 1135 AB

Joh. van Overbeek
Voorhaven 172 1135 BW

H.A. van Alderwegen
Coen de Koninglaan 18 1135 CN

371707

372133

371536

374165

Werkgroep herstel speeltrommel

T. Stelling, voorzitter

W. Pontstraat 29 1135 ES 362204

Mevr.T.Asselbergs, secretaris

Sijmen Grootstraat 23 1135 HN

S. de Boer, penningmeester
W. Pontstraat 51 1135 ET

K. Boschma
Nieuwvaartje 15 1135 BJ

C. Schaatsbergen

P. Pieterstraat 13 1135 GS

367029

369842

371491

366784

Adviseurs herstel speeltrommel
J. van der Ende

Tol 6 2871 CS Schoonhoven 0182-383002

F. Reynaert
Zuiderhavendijk 40 160 1 JC Enkhuizen 0228-317816
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