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EDAM
door de vereniging

Oud Edam

Ontwerp-structuurvisie

Oud Edam maakt andere keuzes
De Zeedijk
met links de
Zuidpolder,
die de ge
meente wil
volbouwen.
Foto: Wil Tjoa

Oud Edam verzet zich tegen de bouw van een
woonwijk in de Zuidpolder. Als er al nieuwe wo
ningen worden gepland, kunnen die beter komen
in de Lange Weeren. Dan is ook een aansluitingsweg boven Edam langs naar de Zuidpolder niet
nodig, want de woningen worden direct bereikbaar
vanaf de Zeddeweg.
Het gemeentebestuur heeft berekend dat tussen nu
en het jaar 2010 het aantal inwoners in Edam-Volendam met zo'n 3-595 personen zal toenemen.
Daarvoor moeten ca. 2.627 nieuwe woningen be
schikbaar komen (zie staatje). Bovendien denkt de
gemeente tot het jaar 2010 tussen de 11 en 18 ha.
aan bedrijfsterreinen nodig te hebben. Gezien de
hoogconjunctuur
is eerder het maximum gewenst.
Het gemeentebestuur
ontwikkelt deze plannen in
zijn onlangs gepubliceerde Ontwerp-Structuurvisie.

Beschermd
De uitbreidingsmogelijkheden
worden echter be
moeilijkt doordat Edam door het Rijk tot be
schermd stadsgezicht is aangewezen en er aan de
noord- en zuidzijde van de stad een strook van
200 meter uit de weg niet mag worden bebouwd.
Verder heeft de Provincie plannen de Zeedijk tot
monument
te verklaren, waardoor
bebouwing
200 meter van de dijk verwijderd moet blijven.
Tenslotte is de Zeevang in het Streekplan Water
land aangeduid als veenweide- en stiltegebied,
zodat ook ten noorden van Edam woningbouw,
industrie en wegenaanleg onmogelijk zijn.
Om toch de veronderstelde
woningbehoefte
op
te kunnen vangen wil het gemeentebestuur
een
woonwijk ontwikkelen in het nog niet bebouwde
noordelijke deel van de Zuidpolder tot ongeveer
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de Zeedijk. In de plannen van de gemeente staan
de woningen zo'n 50 meter uit de Zeedijk, het
geen dus in strijd is met de visie van de provincie.
Oud Hdam onderschrijft dit bezwaar.
Een principieel bezwaar van Oud Edam is dat de
gemeente voor de jaren tot 2000 van een veel te
hoge bevolkingsgroei lijkt uit te gaan. Tussen
1985 t/m 1996 nam het aantal inwoners per jaar
met gemiddeld 202 toe. Waarom er tussen 1997
en 2000 jaarlijks opeens 575 mensen zouden bij
komen is onduidelijk. De hogere (of te hoge?)
prognose van de gemeente betekent dat in die
periode het inwonertal met zo'n 1.380 personen
meer zou groeien. Als die cijfers van de gemeente
te hoog zijn - en daar lijkt het dus op - is een nieu
we woonwijk zelfs niet nodig.
Bovendien worden er in het Middengebied onge
veer 350 woningen meer gebouwd dan oorspron
kelijk gepland ( 1.150 versus 800). Verder is er nog
plaats voor ca. 200 huizen in uitbreidingslokaties,
waar in de Structuurvisie geen rekening mee is ge
houden.
Dat er van woningnood geen sprake is blijkt ook
al uit het feit dat er in de Blokgouw 7 en 8 nog
huizen leegstaan, evenals in de Molenbuurt in
Edam. Al met al lijkt de bouw van een compleet
nieuwe wijk voorlopig niet urgent.

Alternatief
In haar nota presenteert de gemeente een alterna
tief voor een nieuwe wijk. namelijk in de Lange
Weeren, het gebied tussen de westelijke nieuw
bouw van Volendam (Blokgouw 7 en 8), de Zeddeweg en de Provinciale weg. Hoewel Oud Edam
grote vraagtekens zet bij de tomeloze bouwwoede
van de gemeente, geeft de vereniging de voorkeur
aan de Lange Weeren inplaats van de Zuidpolder,
als er toch moet worden gebouwd. Bovendien zijn
de argumenten die de gemeente voor haar keuze
voor de Zuidpolder aanvoert niet overtuigend.
Oud Edam verdenkt het gemeentebestuur ervan
niet de ruimtelijke motieven te laten overwegen,
maar financiële. Immers, de gemeente heeft des
tijds de grond van de Zuidpolder uit speculatieve
overwegingen al aangekocht en zou met een fi
nanciële strop zitten als de Zuidpolder onbe
bouwd zou blijven.

Voorkeur
De (weinig enthousiaste) voorkeur van Oud
Edam voor de Lange Weeren hangt ook samen
met de benodigde ontsluiting van de nieuwe woninglokatie. De bestaande doorgaande wegen
naar het Zuidpolder-gebied zijn overvol, zodat
een nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk zou
worden. De gemeente noemt hiervoor twee mo
gelijkheden: een toegang vanaf de Lokkemientjesweg via een brug over het Oorgat naar de Zuid
polder, of een aftakking vanaf het kruispunt
N244/247 dwars door het middengebied. De ge
meente ziet in dat een noordelijke weg in strijd is
met het Streekplan Waterland en kiest dus voor
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gemeente wil
bouwen (omcir
keld), en de
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de tweede mogelijkheid. Deze stuit echter op be
zwaren omdat zij weilanden doorkruist.

Overlast
Dit soort ontsluitingsproblemen doen zich niet
voor bij een bebouwing van de Lange Weeren,
omdat deze wijk direct aan of vlakbij de Zeddeweg zal liggen. Ook blijven de kommen van Edam
en Volendam gevrijwaard van de overlast van
doorgaand verkeer. Wel zullen hier de huizen een
flink eind uit de provinciale weg vandaan moeten
blijven.
Rest nog de geplande uitbreiding van het bedrijven
terrein aan de noordzijde van het huidige industrie
gebied aan de Oosthuizerweg. Een practisch be
zwaar is dat daar het gebied van de gemeente
Zeevang begint, dus die zou een aantal hectaren
moeten afstaan. Waar Oud Edam echter zwaar aan
tilt is dat het aanzicht op de stad vanuit het noor
den nog meer wordt aangetast. De vereniging pleit
er dan ook voor om bedrijven te laten uitwijken
naar de Baanstee (gemeente Purmerend), waar op
korte afstand ruimte is.
Cor Schaatsbergen

Inwonertal Edam-Volendam,
per 1 januari
1997
2005
2010

Nieuwenkamp trotseerde op Bali
de toorn der Goden
Cary Venselaar vervolgt in deze tweede
aflevering zijn relaas over de Edamse
kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp. Van
zijn werk is een boek met tal van illustra
ties verschenen.

Toen de troepen waren opgerukt tot vlak bij het
paleis in Denpasar, stroomde een grote menigte
hovelingen uit de paleispoort. Zij waren gekleed
in de mooiste kledingstukken die zij bezaten. Een
zeer indrukwekkend gezicht, de vrouwen en de
kinderen ertussen. Gezeten op een draagstoel en
In 1906, twee jaar na het eerste bezoek van Nieu door een viertal dragers omhoog geheven kwam
wenkamp aan Bali, was de situatie veranderd. In de radja naar buiten.
Batavia kreeg hij te horen dat Bali verboden gebied Een moment was het doodstil. Toen stortten de
was geworden, want er stond een expeditie op sta Balinezen zich voorwaarts naar het front van de
pel om Bali geheel aan het Nederlandse gezag te troepen die met geweren en machinegeweren in
onderwerpen. Dit paste in een groot plan om alle de aanslag halt hadden gemaakt. De meeste Bali
zogenoemde 'buitengewesten' onder Nederlands nezen vochten niet tegen de salvo's, maar dood
bestuur te krijgen. Maar Nieuwenkamp liet het den zichzelf en elkaar met hun eigen wapen, de
daar niet bij zitten en zocht de gouveneur -gene kris. Vrouwen met kinderen op de arm, gooiden
raal van Nederlands-Indië op. Omdat deze zich op gouden munten en sieraden naar de soldaten
dat moment voor vakantie in de bergen van Mid- onder geroep van "Dit is wat jullie willen!". Ver
den-Java ophield, moest hij op reis. Kort na zijn volgens staken zij zichzelf, elkaar en hun eigen
aankomst verkreeg hij audiëntie en daarna toe kinderen dood....!
stemming om met de troepen mee te gaan. De
gouveneur-generaal was Van Heutsz, dezelfde man Kort en klein
die Atjéh op Noord- Sumatra had veroverd na een
lange bloedige strijd. Kort daarna dineerde Nieu Nieuwenkamp zat nog onwetend van deze ge
wenkamp met diverse stafofficieren in Batavia.
beurtenis er niet ver vandaan op zijn gemak een
tempeltje na te tekenen. Maar zodra hij het ge
beuren vernam, ging hij naar het veroverde pa
Liever dood
leis, dat kampement werd voor de soldaten. Tot
Daarna ging hij aan boord van een marineschip zijn ontsteltenis zag hij het prachtige meubilair
(schreef daarover dat hij voor zijn eten in de mess kort en klein geslagen liggen, delen van een
zelf moest betalen) en kwam zo op Bali aan. De prachtig besneden gamelan werden bijvoorbeeld
troepen gingen bij Sanoer aan land op de plek gebruikt als brandhout om eten te verwarmen.
waar thans het Bali Beach hotel haar gasten ver Gelukkig wist hij het een en ander te redden.
went. Ze ondervonden weinig tegenstand; het Kort daarna trok hij door Zuid-Bali, alleen, en zon
zou een gemakkelijke verovering worden, zo der escorte in een vijandig gebied en ontmoette
dacht men. Maar het werd een zéér dramatische, slechts vriendschap van de bevolking, terwijl een
Dagelijks omdat de radja van Bandoeng niet van plan was Nederlands soldaat hem betitelde als 'die Eenza
lenen in bet zich bij een Nederlandse overheersing neer te me'. Officieren durfden zich toen in Zuid-Bali nog
dorpje Selat leggen. Hij verkoos vrijwillig de dood (Liever niet te vertonen zonder escorte van tenminste
op Oost-Bali, dood dan slaaf!) op een wijze, die Balinezen een een vijftigtal gewapende soldaten.
1918. 'puputan' noemen.
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Groei aantal inwoners en woning
behoefte Edam- Volendam tussen
1997 en 2010
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Opvallend was de moed die Nieuwenkamp bezat.
Een ander voorbeeld daarvan was het tekenen
van een beeld in de tempel van Tjoenjan. Dit an
tieke Balinese dorpje ligt bij het hooggelegen kratermeer naast de vulkaan Batoer. Het dorp is hon
derden jaren lang gespaard gebleven voor
vulkanische uitbarstingen die er regelmatig en
zeer dichtbij voorkomen. Volgens de bewoners is
dat vanwege de macht van het heilige beeld in de
tempel en daar mag niemand bij op straffe des
doods. Maar Nieuwenkamp wist er toch binnen
te dringen en het beeld te tekenen. Het beeld
bleek inderdaad zeer oud te zijn.

Pedjeng
Soortgelijk was zijn ervaring in het oude dorpje
Pedjeng, waar de 'Maan van Pedjeng' nu nog ligt.
3
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de Zeedijk. In de plannen van de gemeente staan
de woningen zo'n 50 meter uit de Zeedijk, het
geen dus in strijd is met de visie van de provincie.
Oud Edam onderschrijft dit bezwaar.
Een principieel bezwaar van Oud Edam is dat degemeente voor de jaren tot 2000 van een veel tehoge bevolkingsgroei lijkt uit te gaan. Tussen
1985 t/m 1996 nam het aantal inwoners per jaar
met gemiddeld 202 toe. Waarom er tussen 1997
en 2000 jaarlijks opeens 575 mensen zouden bij
komen is oneluidelijk. De hogere (of te hoge?)
prognose van de gemeente betekent dat in die
periode het inwonertal met zo'n 1.380 personen
meer zou groeien. Als die cijfers van de gemeentete hoog zijn - en daar lijkt het dus op - is een nieu
we woonwijk zelfs niet nodig.
Bovendien worden er in het Middengebied onge
veer 350 woningen meer gebouwd dan oorspron
kelijk gepland ( 1.150 versus 800). Verder is er nog
plaats voor ea. 200 huizen in uitbreidingslokaties,
waar in de Structuurvisie geen rekening mee is ge
houden.
Dat er van woningnood geen sprake is blijkt ook
al uit het feit dat er in de Blokgouw 7 en 8 nog
huizen leegstaan, evenals in de Molenbuurt in
Edam. Al met al lijkt de bouw van een compleet
nieuwe wijk voorlopig niet urgent.

Alternatief
In haar nota presenteert de gemeente een alterna
tief voor een nieuwe wijk, namelijk in de Lange
Weeren, het gebied tussen de westelijke nieuw
bouw van Volendam (Blokgouw 7 en 8), de Zeddeweg en de Provinciale weg. Hoewel Oud Edam
grote vraagtekens zet bij de tomeloze bouwwoede
van de gemeente, geeft de vereniging de voorkeur
aan de Lange Weeren inplaats van de Zuidpolder,
als er toch moet worden gebouwd. Bovendien zijn
de argumenten die de gemeente voor haar keuze
voor de Zuidpolder aanvoert niet overtuigend.
Oud Edam verdenkt het gemeentebestuur ervan
niet de ruimtelijke motieven te laten overwegen,
maar financiële. Immers, de gemeente heeft des
tijds de grond van de Zuidpolder uit speculatieve
overwegingen al aangekocht en zou met een fi
nanciële strop zitten als de Zuidpolder onbe
bouwd zou blijven.

Voorkeur
De (weinig enthousiaste) voorkeur van Oud
Edam voor de Lange Weeren hangt ook samen
met de benodigde ontsluiting van de nieuwe woninglokatie. De bestaande doorgaande wegen
naar het Zuidpolder-gebied zijn overvol, zodat
een nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk zou
worden. De gemeente noemt hiervoor twee mo
gelijkheden: een toegang vanaf de Lokkemientjesweg via een brug over het Oorgat naar de Zuid
polder, of een aftakking vanaf het kruispunt
N244/247 dwars door het middengebied. De ge
meente ziet in dat een noordelijke weg in strijd is
met het Streekplan Waterland en kiest dus voor
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de tweede mogelijkheid. Deze stuit echter op be
zwaren omdat zij weilanden doorkruist.

Vereniging
Oud
Edam
Postgiro1356818
Ln.v
penningmeester
Ver.Oud Edam
VerenigingshuLs:
GraafWillemstraat
8
1135WP Edam

maart

1998.

Agenda voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud
Edam te houden op 23 april 1998, aanvang 20.00 uur in het
Damhotel .
Agenda .

Overlast
Dit soort ontsluitingsproblemen doen zich niet
voor bij een bebouwing van de Lange Weeren,
omdat deze wijk direct aan of vlakbij de Zeddeweg zal liggen. Ook blijven de kommen van Edam
en Volendam gevrijwaard van de overlast van
doorgaand verkeer. Wel zullen hier de huizen een
flink eind uit de provinciale
weg vandaan moeten
! rj
blijven.
i cJ
Rest nog de geplande uitbreiding van het bedrijven
terrein aan de noordzijde van het huidige industrie
gebied aan de Oosthuizerweg. Een practisch be
zwaar is dat daar het gebied van de gemeente
Zeevang begint, dus die zou een aantal hectaren
moeten afstaan. Waar Oud Edam echter zwaar aan
tilt is dat het aanzicht op de stad vanuit het noor
den nog meer wordt aangetast. De vereniging pleit
er dan ook voor om bedrijven te laten uitwijken
naar de Baanstee (gemeente Purmerend), waar op
korte afstand ruimte is.
Cor Schaatsbergen

Inwonertal Edam- Volendam, steeds
per 1 januari
1997
2005
2010

26.505
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30.100

Groei aantal inwoners en woning
behoefte Edam-Volendam tussen
1997 en 2010

1997 t/m 2000
2001 t/m 2005
2005 t/m 2010

groei
aantal
inw.
2.295
700
600

idem
groei
idem
gemidd .woning- gemidd .
voorr.
PIPJ
348
573
1.393
150
624
156
120
610
122

totaal

3 595

2.627

1 . Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergade
ring van 24 april 1997
4. Behandeling en goedkeuring jaarverslag 1997, zoals opgeno
men in het periodiek
5. Behandeling en goedkeuring financieel verslag 1997, alsme
de verslag van de kascommissie, verlenen decharge aan de
penningmeester .
6. Benoeming nieuw lid van de kascommissie, alsmede de vast
stelling van de begroting 1998.
7. Uitloten van 32 (10%) obligaties diaconietuin .
8. Bestuursmutaties :
Aftredenend en herkiesbaar zijn Cor van Aanholt, Henk van
Alderwegen en Luuk Hovenkamp . De vergadering zal worden voor
gesteld deze leden opnieuw te benoemen.
Het bestuur zal voortstellen Mirjam Nelissen te benoemen in de
vacature die vorig jaar is aangehouden bij het vertrek van
Jantine Cazemier-de Boer.
Een voorstel voor de vervulling van de vacature die is ont
staan door het overlijden van Kees Hulskemper wordt in de
vergadering behandeld.
Conform de statuten kunnen door tenminste 10 stemgerechtigde
leden kandidaten voor deze vacatures worden gesteld. Een
schriftelijke kandidaatstelling dient uiterlijk 3 werkdagen
voor de vergadering in het bezit te zijn van de secretaris,
p/a Graaf Willemstraat 8 te Edam.
9. Herstel carillon; mondeling weergave stand van zaken door
de voorzitter
10. Plan tot laten verschijnen reeks historische publicaties.
11. Uitreiking gele steentje.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
Na de pauze volgt het tweede deel van de avond .
In dit tweede deel zal de heer Jaap Molenaar dia's van Edam en
de Zeevang van weleer tonen. Het belooft weer een zeer inte
ressante avond te worden. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op
prijs .
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Namens het bestuur,
Harry Oudendijk, secretaris.

de Zeedijk. In de plannen van de gemeente staan
de woningen zo'n 50 meter uit de Zeedijk, het
geen dus in strijd is met de visie van de provincie.
Oud Edam onderschrijft dit bezwaar.
Een principieel bezwaar van Oud Edam is dat de
gemeente voor de jaren tot 2000 van een veel te
hoge bevolkingsgroei lijkt uit te gaan. Tussen
1985 t/m 1996 nam het aantal inwoners per jaar
met gemiddeld 202 toe. Waarom er tussen 1997
en 2000 jaarlijks opeens 575 mensen zouden bij
komen is onduidelijk. De hogere (of te hoge?)
prognose van de gemeente betekent dat in die
periode het inwonertal met zo'n 1.380 personen
meer zou groeien. Als die cijfers van de gemeente
te hoog zijn - en daar lijkt het dus op - is een nieu
we woonwijk zelfs niet nodig.
Bovendien worden er in het Middengebied onge
veer 350 woningen meer gebouwd dan oorspron
kelijk gepland ( 1.150 versus 800). Verder is er nog
plaats voor ca. 200 huizen in uitbreidingslokaties,
waar in de Structuurvisie geen rekening mee is ge
houden.
Dat er van woningnood geen sprake is blijkt ook
al uit het feit dat er in de Blokgouw 7 en 8 nog
huizen leegstaan, evenals in de Molenbuurt in
Edam. Al met al lijkt de bouw van een compleet
nieuwe wijk voorlopig niet urgent.
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De (weinig enthousiaste) voorkeur van Oud
Edam voor de Lange Weeren hangt ook samen
met de benodigde ontsluiting van de nieuwe woninglokatie. De bestaande doorgaande wegen
naar het Zuidpolder-gebied zijn overvol, zodat
een nieuwe ontsluitingsweg noodzakelijk zou
worden. De gemeente noemt hiervoor twee mo
gelijkheden: een toegang vanaf de Lokkemientjesweg via een brug over het Oorgat naar de Zuid
polder, óf een aftakking vanaf het kruispunt
N244/247 dwars door het middengebied. De ge
meente ziet in dat een noordelijke weg in strijd is
met het Streekplan Waterland en kiest dus voor
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Opening en welkom door de voorzitter.

de tweede mogelijkheid. Deze stuit echter op be
zwaren omdat zij weilanden doorkruist.
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Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

idem
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idem
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2.627

Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van het
college van Burgemeester en Wethouders, mevrouw C. Boschma en
de heren C. Bakker, A. Meester en L.I.M. van der Waart.
Er zijn geen ingekomen stukken.
De voorzitter geeft een beeld van de zaken die het bestuur de
afgelopen periode hebben bezig gehouden en nog bezig zullen
houden .
-De zeer goed verlopende ledenwerfactie heeft inmiddels meer
dan 100 nieuwe leden opgeleverd.
-Er is een plan tot herstel van de speeltrommel van het caril
lon in de Speeltoren. Herstel is technisch haalbaar. Er zijn
twee offertes gevraagd. Wanneer de ledenvergadering
daarmee accoord is, zal de vereniging zich gaan inspannen de
benodigde gelden bijeen te brengen voor de uitvoering van dit
herstelplan. De ledenvergadering stemt unaniem in met dit
voorstel .
-De laatste oude scheepswerf in Edam wordt bedreigd in zijn
bestaan. Uit de reacties van de Edammer bevolking en daarbui
ten blijkt dat velen het verdwijnen van de werf zouden betreu
ren. Het is geen monument. Toch is het beeld uniek. Het geeft
een bijzonder sfeervol beeld. Het bestuur wil zich gaan inzet
ten voor het behoud van de werf. Het plan is eerst een com
missie samen te stellen die een stichting in oprichting wordt.
Deze moet een reddingsplan opstellen. Als de ledenvergadering
instemt, zal dit onderwerp het komende jaar een belangrijk
strijdpunt worden. Ook dit plan heeft de unanieme instemming
van de ledenvergadering.
-De maandelijkse activiteiten van afgelopen winter voor leden
en niet-leden zijn een succes.
-De contacten met de Ondernemersvereniging en de VW
zijn
gestructureerd .
-De ledenvergadering stemt in met deelneming in de stichting
Kaasmarkt .
-De jaarlijkse excursie zal zijn op 4 oktober 1997.
3 . Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergade
ring van 23 mei 1996 .

Groei aantal inwoners en woning
behoefte Edam-Volendam tussen
1997 en 2010
groei
aantal
inw.
2.295
700
600

Ingekomen stukken en mededelingen.

Volendai

Dit soort ontsluitingsproblemen doen zich niet
voor bij een bebouwing van de Lange Weeren,
omdat deze wijk direct aan of vlakbij de Zeddeweg zal liggen. Ook blijven de kommen van Edam
en Volendam gevrijwaard van de overlast van
doorgaand verkeer. Wel zullen hier de huizen een
flink eind uit de provinciale weg vandaan moeten
Alternatief
blijven.
Rest nog de geplande uitbreiding van het bedrijven
In haar nota presenteert de gemeente een alterna
tief voor een nieuwe wijk, namelijk in de I-ange terrein aan de noordzijde van het huidige industrie
gebied aan de Oosthuizerweg. Een practisch be
Weeren, het gebied tussen de westelijke nieuw
bouw van Volendam (Blokgouw 7 en 8), de Zedde- zwaar is dat daar het gebied van de gemeente
weg en de Provinciale weg. Hoewel Oud Edam Zeevang begint, dus die zou een aantal hectaren
moeten afstaan. Waar Oud Edam echter zwaar aan
grote vraagtekens zet bij de tomeloze bouwwoede
van de gemeente, geeft de vereniging de voorkeur tilt is dat het aanzicht op de stad vanuit het noor
aan de Lange Weeren inplaats van de Zuidpolder, den nog meer wordt aangetast. De vereniging pleit
als er toch moet worden gebouwd. Bovendien zijn er dan ook voor om bedrijven te laten uitwijken
de argumenten die de gemeente voor haar keuze naar de Baanstee (gemeente Purmerend), waar op
voor de Zuidpolder aanvoert niet overtuigend. korte afstand ruimte is.
Oud Edam verdenkt het gemeentebestuur ervan
niet de ruimtelijke motieven te laten overwegen, Cor Schaatsbergen
maar financiële. Immers, de gemeente heeft des
tijds de grond van de Zuidpolder uit speculatieve
InwonertalEdam-Volendam,steeds
overwegingen al aangekocht en zou met een fi per 1 januari
nanciële strop zitten als de Zuidpolder onbe
26.505
bouwd zou blijven.
1997

Voorkeur

Concept-notulen van de algemene ledenvergadering van de Ver
eniging Oud Edam. d.d. 24 april 1997 in het Damhotel te Edam.

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
' >-,! .*3r »'
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4. Behandeling en goedkeuring jaarverslag 1996, zoals opgeno
men in het periodiek.
Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt ongewijzigd vast
gesteld .

5. Behandeling en goedkeuring financieel verslag 1996, alsme
de verslag van de kascommissie .Verlenen decharge aan de pen
ningmeester .
Met het financieel verslag wordt ingestemd.
De kascommissie doet verslag. Deze heeft alles accoord en in
orde bevonden. Daarom doet de kascommissie de vergadering het
voorstel de penningmeester decharge te verlenen.
Door de vergadering wordt conform het voorstel besloten.
6. Benoeming nieuw lid van de kascommissie, alsmede de vast
legging van de begroting 1997.
Het aftredende lid, de heer L.I.M. van der Waart, wordt be
dankt voor zijn activiteiten als kascommissielid . De heer P.
Oud wordt tot diens opvolger benoemd .
Naar aanleiding van een vraag van de heer Van Overbeek over de
begrotingspost "ƒ5700,- kosten Diaconietuin" zet de voorzitter
uiteen hoe de overeenkomst over het onderhoud van de diaconietuin met de gemeente Edam-Volendam luidt .
Voorts gaat de vergadering accoord met het herstel van de
stoep van het verenigingshuis mits eerst is gecontroleerd of
deze kadastraal eigendom van de vereniging is. De voorzitter
zegt toe dat te zullen controleren voor daadwerkelijk met het
herstel wordt begonnen.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
7.

Uitloting van 32 obligaties diaconietuin.

De volgende nummers worden uitgeloot :
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.
Hiervan wordt proces -verbaal opgemaakt.
8.

Bestuursmutaties .

Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Jan Westerneng en Joop
Rutsen. Hij wordt met algemene stemmen herkozen.
Aftredend en niet herkiesbaar is mevr. Jantine Cazemier-de
Boer .
Zij is bestuurslid sinds 1994. Het bestuur is haar zeer erken
telijk voor het werk wat zij heeft gedaan. Zo is zij, samen
met de heren Cor van Bruggen, Guus van Lummel en Wil Tjoa,
verantwoordelijk voor de zeer geslaagde ledenwerfactie. Haar
plaats wordt vooralsnog niet opgevuld.
9.

Rooster van aftreden.

De ledenvergadering stemt in met het rooster van aftreden. Dit
jaar zijn periodiek aftredend Jantine Cazemier-de Boer, Joop
Rutsen en Jan Westerneng.

In 1998 zijn periodiek aftredend Cor van Aanholt, Henk van
Alderwegen en Luuk Hovenkamp .
In 1999 zijn periodiek aftredend Harry Oudendijk, Cor Schaatsbergen en het bestuurslid dat vóór die datum de vacature
bezet, ontstaan door het overlijden van Kees Hulskemper.
10. Uitreiking van het gele steentje.
De commissie van aanbeveling heeft dit jaar aanbevolen het
gele steentje toe te kennen aan de de heer en mevrouw R. Huber
voor de prachtige restauratie van de molenwoning aan het Klein
Westerbuiten .
De heer en mevrouw Huber zijn aanwezig om de troffee in ont
vangst te nemen. De heer Huber spreekt een kort dankwoord uit.
11. Rondvraag.
De heer Muntjewerf doet de suggestie de gelden uit de niet
opgehaalde uitgelote obligaties van de Diaconietuin te beste
den aan het herstel van de speeltrommel van het carillon.
Het bestuur zegt de vergadering toe deze suggestie te bespre
ken. De volgende jaarvergadering zal hierop worden teruggeko
men .
12. Sluiting.
De vergadering wordt om ca, 21.30 uur gesloten.
Na de pauze houdt de heer P. Dorleijn een causerie over de
visserij op de Zuiderzee.
Dit verslag is gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de algeme
ne ledenvergadering van de Vereniging Oud Edam, gehouden op
23 april 1998.
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secretaris,

de voorzitter,

Een principieel bezwaar van Oud Edam is dat de
gemeente voor de jaren tot 2000 van een veel te
hoge bevolkingsgroei lijkt uit te gaan. Tussen
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1985 t/m 1996 nam het aantal inwoners per jaar
met gemiddeld 202 toe. Waarom er tussen 1997
en 2000 jaarlijks opeens 575 mensen zouden bij
komen is onduidelijk. De hogere (of te hoge?)
prognose van de gemeente betekent &" "
periode het inwonertal met zo'n 1.380
meer zou groeien. Als die cijfers van de j
te hoog zijn - en daar lijkt het dus op - is
ploitatierekening
we woonwijk zelfs niet nodig.
Bovendien worden er in het Middengeb
veer 350 woningen meer gebouwd dan <
Kontributies
kelijk gepland (1 . 150 versus 800). Verder
plaats voor ca. 200 huizen in uitbreiding
1997
Edam
waar in de Structuurvisie geen rekening ï
buiten
houden.
voor
Dat er van woningnood geen sprake is 1
Edam
1997
al uit het feit dat er in de Blokgouw 7
buiten
huizen leegstaan, evenals in de Moler
Edam. Al met al lijkt de bouw van een <
Extra 1997
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uitgaven.

Algemene kosten

Edam

14 770,4 840,-

Edam

210,60,408
17 50

Bijdrage Graaf Willemstraat 8
Ledenbijeenkomsten/bestuursvergaderingen
Ledenwerving
Overige kosten

22 .305,50

4 .680,2 .300,-

Huur
Bijdrage huur
Afrekening gas/water/
electra huurder
overige inkomsten

169 92
105 75

8 .255,67
1.525,-

Giften
Verkopen

315,50

Bijdrage excursie

550,.029,12

Renten

Diaconietuin
Bijdrage gemeente
Beschikking reserve

15,5 .700,3.712
,40

Gift herstel speeltrommel carillon

412,40
.500,250,-

Gift t.b.v. scheepswerf
Totaal

300,
215,
717,80
977,70

Activiteiten/caserien/lezingen enz .
Contributies en bijdragen

Graaf Willemstraat 8

Dividend
De (weinig enthousiaste) voorkeur v;
Edam voor de Lange Weeren hangt ooi
met de benodigde ontsluiting van de niet
ninglokatie. De bestaande doorgaande
naar het Zuidpolder-gebied zijn overvo
een nieuwe ontsluitingsweg noodzake
worden. De gemeente noemt hiervoor t\
gelijkheden: een toegang vanaf de Lokker
weg via een brug over het Oorgat naar i
polder, of een aftakking vanaf het kt
N244/247 dwars door het middengebied
meente ziet in dat een noordelijke weg in
met het Streekplan Waterland en kiest dus voor

Toen de troepen waren opgerukt tot vlak bij het
paleis in Denpasar, stroomde een grote menigte
hovelingen uit de paleispoort. Zij waren gekleed
in de mooiste kledingstukken die zij bezaten. Een
zeer indrukwekkend gezicht, de vrouwen en de
kinderen ertussen. Gezeten op een draagstoel en

Vereniging Oud Edam

Alternatief

Voorkeur

Cary Venselaar vervolgt in deze tweede
aflevering zijn relaas over de Edamse
kunstenaar
W.O.JL Nieuwenkamp.
Van
zijn werk is een boek met tal van illustra
ties verschenen.
In 1906, twee jaar na het eerste bezoek van Niei

Vooruitbetaald

In haar nota presenteert de gemeente eei
tief voor een nieuwe wijk, namelijk in i
Weeren, het gebied tussen de westelijk
bouw van Volendam (Blokgouw 7 en 8), c
weg en de Provinciale weg. Hoewel Oi
grote vraagtekens zet bij de tomeloze bou
van de gemeente, geeft de vereniging de
aan de Lange Weeren inplaats van de Zu
als er toch moet worden gebouwd. Boven
de argumenten die de gemeente voor ha
voor de Zuidpolder aanvoert niet ovei
Oud Edam verdenkt het gemeentebestu
niet de ruimtelijke motieven te laten ovt
maar financiële. Immers, de gemeente h
tijds de grond van de Zuidpolder uit spe(
overwegingen al aangekocht en zou me
nanciële strop zitten als de Zuidpokk
bouwd zou blijven.

Nieuwenkamp trotseerde op Bali
de toorn der Goden

De Zuidpolder
rechts bij de
Zeedijk waar de
gemeente wil
bouwen (omcir
keld), en de
Lange Weeren
linksonder.

de Zeedijk. In de plannen van de gemeente staan
de woningen zo'n 50 meter uit de Zeedijk, het
geen dus in strijd is met de visie van de provincie.
Oud Edam onderschrijft dit bezwaar.

52 .158,19

Graaf Willemstraat 8
Gas en electra
Water
Belastingen
Verzekering
Onderhoud en schoonhouden
Reserve groot onderhoud
Herstel stoep
Overige kosten
Aankopen t.b.v. verkopen
Kosten excursie
Bijdragen restauraties
Kosten Monumentendag
Kosten Diaconietuin
Onderhoud
Buitengewoon onderhoud
Reserve
Kosten periodiek
Drukkosten
Porti
Overige kosten

960,94
237,83
327,
203,14
730,26
.000,
.005,50
700,

6 .210,50
313,75
417,50

10 .164,67
5 .974,67,95

606,70
712,40
,093 30

10 796,54
1 ,045,526,05

Uitgaven herstel speeltrommel carillon
Reserve verlichtingsplan
Reserve scheepswerf
Reserve speeltrommel carillon
Batig saldo
Totaal

9 .412,40

12 .367,59
.500,.000,250,.000,479,83
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inder te redden.
i-Bali, alleen, en zon;ebied en ontmoette
evolking, terwijl een
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Jieuwenkamp bezat,
n was het tekenen
an Tjoenjan. Dit anlet hooggelegen kra>er. Het dorp is honrd gebleven voor
e er regelmatig en
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t heilige beeld in de
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tekenen. Het beeld
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52 .158,19
ooortgcnjK was zijn ervaring in het oude dorpje
Pedjeng, waar de 'Maan van Pedjeng' nu nog ligt.
3

de Zeedijk. In de plannen van de gemeente staan
de woningen zo'n 50 meter uit de Zeedijk, het
geen dus in strijd is met de visie van de provincie.
Oud Edam onderschrijft dit bezwaar.
Een principieel bezwaar van Oud Edam is dat de
gemeente voor de jaren tot 2000 van een veel te
hoge bevolkingsgroei lijkt uit te gaan. Tussen
1985 t/m 1996 nam het aantal inwoners per jaar
met gemiddeld 202 toe. Waarom er tussen 1997
en 2000 jaarlijks opeens 575 mensen zou '
komen is onduidelijk. De hogere (of te
prognose van de gemeente betekent dai
periode het inwonertal met zo'n 1.380 pi
meer zou groeien. Als die cijfers van de ge
te hoog zijn - en daar lijkt het dus op - is &
we woonwijk zelfs niet nodig.
Bovendien worden er in het Middengebie
veer 350 woningen meer gebouwd dan o<
kelijk gepland ( 1.150 versus 800). Verder i
plaats voor ca. 200 huizen in uitbreidingsl
waar in de Structuurvisie geen rekening nti
houden.
Dat er van woningnood geen sprake is hl
al uit het feit dat er in de Blokgouw 7 et
huizen leegstaan, evenals in de Molenb
Edam. Al met al lijkt de bouw van een cc
nieuwe wijk voorlopig niet urgent.
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Cary Venselaar vervolgt in deze tweede
aflevering zijn relaas over de Edamse
kunstenaar
W.O.J. Nieuwenkamp.
Van
zijn werk is een boek met tal van illustra
ties verschenen.

Vereniging üud Baant
Begroting

Inkomsten,

5 .835,
3 .000,
1.000,
P.M.

torischeAlternatief

-

In haar nota presenteert de gemeente een
tief voor een nieuwe wijk, namelijk in d<
Weeren, het gebied tussen de westelijke
bouw van Volendam (Blokgouw 7 en 8), de
weg en de Provinciale weg. Hoewel Ou<
grote vraagtekens zet bij de tomeloze bouv
van de gemeente, geeft de vereniging de v<
aan de Lange Weeren inplaats van de Zuic
als er toch moet worden gebouwd. Bovend
de argumenten die de gemeente voor haa
voor de Zuidpolder aanvoert niet overt
Oud Edam verdenkt het gemeentebestuu
niet de ruimtelijke motieven te laten over
maar financiële. Immers, de gemeente he
tijds de grond van de Zuidpolder uit speci
overwegingen al aangekocht en zou met
nanciële strop zitten als de Zuidpoldei
bouwd zou blijven.

Voorkeur
De (weinig enthousiaste) voorkeur va
Edam voor de Lange Weeren hangt ook
met de benodigde ontsluiting van de nieu
ninglokatie. De bestaande doorgaande
naar het Zuidpolder-gebied zijn overvol
een nieuwe ontsluitingsweg noodzakeli
worden. De gemeente noemt hiervoor tw
gelijkheden: een toegang vanaf de Lokken)
weg via een brug over het Oorgat naar d
polder, öf een aftakking vanaf het kri
N244/247 dwars door het middengebied. De ge
meente ziet in dat een noordelijke weg in strijd is
met het Streekplan Waterland en kiest dus voor

Kontributies
Renten
Giften
Graaf Willemstraat 8
Huur
4 .200,Afrekening gas,
water,
electra huurder
1.250, Beschikking reserve groot
onderhoud
5.0-00,Beschikking

exploitatiereserve

Uitcravfm

1998

Periodiek
drukkosten
Porti
overige Kosten

Diaconietuin .Bij drage onderhoud
gemeente
Beschikking reserve speeltrommel
carillon
Beschikking reserve verlichtings
plan
Bijdrage excursie

Toen de troepen waren opgerukt tot vlak bij het
paleis in Denpasar, stroomde een grote menigte
hovelingen uit de paleispoort. Zij waren gekleed
in de mooiste kledingstukken die zij bezaten. Een
zeer indrukwekkend gezicht, de vrouwen en de
•>een draagstoel en
>og geheven kwam

13.000,
1.500,
750,

15 .250,

Kosten Diaconiehui n
onderhoud
4.600,aankopen enz .
1.235, Kosten werkgroepen
Historische werkgroep
100,Handhaving Stadsbeeld
100,Ruimteli jke Ordening
100,Kosten opbouw historisch archief
Uitgaven his
publicaties

5.835, -

300, 1 .500,5 .000, -

Aankopen t.b.v. verkopen
20 .000,- Bijdrage restauraties
2 .000, - Kosten excursie
P.M. Kosten activiteiten, zoals
causerien/lezingen enz
kosten monumentendag
Restauratie speeltrommel
Bijdrage verlichting
Algemene kosten.
10 .450,7 .840, -

P.M.
P.M.
P.M.
1 .250,
200,
3 .000,
1.000,

Aankoop ladenkast secretariaat
Contributies en bijdragen
Ledenbij eenkomsten/bestuursvergaderingen
Overige Kosten

1 000, -

425, 2 500, 2 500, -

Kosten ledenwerving
Graaf Willemstraat 8
Opbrengsten

200, -

verkopen

Totaal

50 .325,

1. Toen stortten de
ir het front van de
nachinegeweren in
kt. De meeste Balisalvo's, maar doodn eigen wapen, de
ip de arm, gooiden
naar de soldaten
jullie willen!". Ver
kaar en hun eigen

6 .425,1.000, -

000,
240,
225,
350,
750,
.000,
.000,

Gas en electra
Water
Verzekeringen
Belastingen
Onderhoud en schoonhouden
Reserve groot onderhoud
Buitengewoon onderhoud

Totaal

tend van deze geop zijn gemak een
r zodra hij het gehet veroverde pa)r de soldaten. Tot
>rachtige meubilair
n, delen van een
erden bijvoorbeeld
ten te verwarmen,
ider te redden.
Bali, alleen, en zonbied en ontmoette
,'o!king, terwijl een
:1de als 'die Eenzacn in Zuid-Bali nog
irte van tenminste

9 .565,50.325, -

euwenkamp bezat.
was het tekenen
n Tjoenjan. Dit an:t hooggelegen kra:r. Het dorp is honi gebleven voor
er regelmatig en
;ns de bewoners is
heilige beeld in de
bij op straffe des
ist er toch binnen
.-kenen. Het beeld
ï.
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totaal

3 595

276

2.627
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Soortgelijk was zijn ervaring in het oude dorpje
Pedjeng, waar de 'Maan van Pedjeng' nu nog ligt.
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de Zeedijk. In de plannen van de gemeente staan
de woningen zo'n 50 meter uit de Zeedijk, het
geen dus in strijd is met de visie van de provincie.
Oud Edam onderschrijft dit bezwaar.
Een principieel bezwaar van Oud Edam is dat de
gemeente voor de jaren tot 2000 van een veel te
Edam
hoge bevolkingsgroei lijkt uit te ga
1985 t/m 1996 nam het aantal inwon
met gemiddeld 202 toe. Waarom er t
en 2000 jaarlijks opeens 575 mensen
komen is onduidelijk. De hogere (o
prognose van de gemeente betekent
periode het inwonertal met zo'n 1.38
meer zou groeien. Als die cijfers van d
te hoog zijn - en daar lijkt het dus op Debet .
we woonwijk zelfs niet nodig.
Bovendien worden er in het Middeng
veer 350 woningen meer gebouwd da
Geldmiddelen
kelijk gepland (1.150 versus 800). Verc
plaats voor ca. 200 huizen in uitbreidi
saldo kleine kas
29 ,76
waar in de Structuurvisie geen rekenin
saldo VSB bank
2
,436
,38
houden.
saldo
VSB
bank
53
628
,13
Dat er van woningnood geen sprake
saldo Postbank
15 956 , 82
al uit het feit dat er in de Blokgouw
huizen leegstaan, evenals in de Mo
Edam. Al met al lijkt de bouw van et
Aandelen Strandbad
nieuwe wijk voorlopig niet urgent.

Alternatief
In haar nota presenteert de gemeente
tief voor een nieuwe wijk, namelijk
Weeren, het gebied tussen de weste
bouw van Volendam (Blokgouw 7 en f
weg en de Provinciale weg. Hoewel
grote vraagtekens zet bij de tomeloze
van de gemeente, geeft de vereniging
aan de Lange Weeren inplaats van de
als er toch moet worden gebouwd. Bc
de argumenten die de gemeente vooi
voor de Zuidpolder aanvoert niet
Oud Edam verdenkt het gemeenteb<
niet de ruimtelijke motieven te laten
maar financiële. Immers, de gemeenl
tijds de grond van de Zuidpolder uit
overwegingen al aangekocht en zou
nanciële strop zitten als de Zuidp
bouwd zou blijven.

Cary Venselaar vervolgt in deze tweede
aflevering zijn relaas over de Edamse
w O i

Verenig
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Van

Oud Kfl*m

Balans per 31 december 1997

(spaarrek.)
72 .051,09
1, 1,1, 1, 42 .542,50
1.587,42

Reserve groot onderhoud
Graaf Willemstraat 8
Uitgelote obligaties 1997
Obligaties
32 .500,uitgeloot
1994
3200,1995
3200,1996
3200,1997
3200. - 12 .800.-

8 .000,2 .700,-

Reserve niet verzilverde
obligaties 1994
2.500,
1995
2 .400,
1996
2 .500,
Crediteuren

19.700,-

7 .400,3 .842,47

Exploitatiereserve
Batig
Batig
Batig
Batig

saldo
saldo
saldo
saldo

1994
1995
1996
1997

2 .929,17
5.683,56
1.578.86
1 .479,83

Reserve bodemonderzoek
Reserve onderhoud diaconietu
Reserve scheepswerf
Reserve verlichtingsplan
Reserve speeltr
carillon
Waarborgsom
Vermogen

Voorkeur

Totaal

116 .185,01

1997t/m2000 2.295
2001t/m2005
700
2005t/m2010
600

573
150
120

1.393
624
610

348
156
122

totaal

276

2.627

202

3.595

Totaal

dstil. Toen stortten de
naar het front van de
en machinegeweren in
maakt. De meeste Balide salvo's, maar doodt hun eigen wapen, de
en op de arm, gooiden
den naar de soldaten
wat jullie willen!". Verf, elkaar en hun eigen

nwetend van deze gelaan op zijn gemak een
Maar zodra hij het genaar het veroverde pa1 voor de soldaten. Tot
iet prachtige meubilair
liggen, delen van een
in werden bijvoorbeeld
m eten te verwarmen.
_-nander te redden.
Zuid-Bali. alleen, en zonig gebied en ontmoette
e bevolking, terwijl een
betitelde als 'die Eenzach toen in Zuid-Bali nog
escorte van tenminste
oldaten.

11.671,42
.500,.325,90
250, .000,.000,54 .795,22
116 .185,01

*

op Bali

Toen de troepen waren opgerukt tot vlak bij het
paleis in Denpasar, stroomde een grote menigte
hovelineen uit de paleispoort. Zij waren gekleed
:en die zij bezaten. Een
ht, de vrouwen en de
i op een draagstoel en
mhoog geheven kwam

Credit

Vereninginqsqebouw
Inventaris
Computer
Diaconietuin
Debiteuren

De (weinig enthousiaste) voorkeu
Edam voor de Lange Weeren hangt
met de benodigde ontsluiting van de
ninglokatie. De bestaande doorga;
naar het Zuidpolder-gebied zijn ov
een nieuwe ontsluitingsweg nood
worden. De gemeente noemt hiervc
gelijkheden: een toegang vanaf de Lokkemientjesweg via een brug over het Oorgat naar de Zuid
polder, óf een aftakking vanaf het kruispunt
N244/247 dwars door het middengebied. De ge
meente ziet in dat een noordelijke weg in strijd is
met het Streekplan Waterland en kiest dus voor

Nieuwenkamp trotseerde
de toorn der Goden

|!|Jg

lie Nieuwenkamp bezat,
arvan was het tekenen
iel van Tjoenjan. Dit anbij het hooggelegen kraBatoer. Het dorp is hon>paard gebleven voor
ï die er regelmatig en
Volgens de bewoners is
n het heilige beeld in de
mand bij op straffe des
np wist er toch binnen
te tekenen. Het beeld
. te zijn.

Pedjeng
Soortgelijk was zijn ervaring in het oude dorpje
Pedjeng, waar de 'Maan van Pedjeng' nu nog ligt.

foto links
Pedjeng, een
detail van de
bronzen
trommel.

scherpe lava. Later hoorden we dat vele inwoners
gedurende onze tocht op de heuvel waren geble
ven, maar toen we uit hun gezichtsveld raakten
gingen ze naar huis, het schouwspel was immers
afgelopen, we hadden ons verdiende loon gekre
gen, de godheid had ons gegrepen en in het vuur
gesleurd.

Peilloze diepte

/mi 111mr-ffmfiTrrTTmrr?
Het is een zéér oude, grote drum of trom, uit
brons gegoten en zeer waarschijnlijk een in
heems werkstuk, uniek en bijzonder fraai. Ook
dat was op straffe des doods verboden aan te
raken. Van deze trom waren slechts zeer vage be
richten in het westen doorgesijpeld. Nieuwenkamp schrijft:... "De tempel was spoedig gevon
den. Binnengaand werd ik gevolgd door een
menigte inlanders, die, als kwamen ze uit de
grond gerezen, zich plotseling om mij heen verza
melden. Het tempeltje waar de trom zich bevond
had ik weldra ontdekt: drie meter hoog op een
stenen voetstuk was die trom door een hekwerk
met deurtjes te zien, maar het trapje ontbrak.
Nog overwegend hoe te handelen zag ik bij de in-
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foto rechts
De Maan van
Pedjeng, zij
aanzicht van
de trom , door
Nieuwenkamp opge
meten en ge
tekend.

gang van de tempel het volk eerbiedig uiteenwij
ken voor een groep Baliërs, die vol waardigheid
kwam binnenstappen.

Mager
Het waren hooggeplaatsten. Ik besloot ze niet af
te wachten maar stapte vlug op het tempeltje toe
en klom er tegen op... Door de deurtjes wrong ik
mij naar binnen en deed ze weer dicht, wat een
geluk toch mager te zijn!.. Na een paar uur be
steed te hebben met opmeten, tekenen, op dun
papier afwrijven van de ornamenten en aanteke
ningen maken, gedurende welke tijd het volk en
de adel in een grote halve kring voor de tempel
hadden zitten wachten, kroop ik weer te voor
schijn en liet mijn tekeningen zien aan degene
die ik voor de Tjokorda 1) hield. Maar die bleek
slechts een bloedverwant te zijn. Hij was één en
al verbazing en beweerde herhaardelijk: "Een Baliër zou het er niet levend hebben afgebracht.."
Nieuwenkamp's tekeningen zijn vele jaren lang de
meest betrouwbare en naukeurigste bron van ken
nis geweest omtrent dit merkwaardige instrument.

Batoer- vulkaan

Een opvallende verbrandingstoren te Tabanan
op Bali in de vorm van een KIM-vliegtuig, een
moderniteit uit 1937.

In werkelijkheid waren wij rond de eerste krater
gelopen, nu klommen we naar de hoofdkrater
maar de helling was te steil... Op handen en voe
ten lukt het een beetje en na een bijna eindeloze
tijd, zo plotseling dat mijn bloed ervan stil stond,
keek ik in een peilloze diepte, een gat zonder
bodem, een wand die loodrecht afdaalde zonder
einde. In die diepte zag ik rookkolommen om
hoogwervelen en hoorde ik dof dreunende knal
len, de loodrechte wanden dreunden en brulden
elke slag honderdvoudig na. Toen voor een ogen
blik bekroop me de vrees dat die kam van losse
stenen af zou brokkelen en ik naar beneden zou
storten. De schoorsteen die ik van boven een 150
meter wijd acht moet ruim 900 meter diep zijn!..
...Voorzichtig ging ik zitten, met één been in en
één been buiten het onheilspellende gat. Ik haal
de mijn schetsboek te voorschijn en was weldra
aan de arbeid.

..."Toen we begonnen waren de lava te beklim
men, was het hele dorp leeggelopen. Op de eerste
heuvel oost van de desa hadden de dorpelingen
zich verzameld en bleven ons daar verbaasd en
ontzet nastaren. Zouden die twee (hij had de tocht
samen met dr.Thieme ondernomen) blanda's 2) de
vermetelheid hebben de Batoer te bestijgen? Zo
iets was nog nooit gebeurd en een Baliër zou het
nooit wagen om zich te begeven op het heiligdom
van de machtige God die boven in de vuurgloed
troont. Vooral niet meer, na de zo ongelukkig afge
lopen poging van 45 jaar geleden, toen twee van
hen zich verstout hadden dit waagstuk te onderne
men, zij waren hun gerechte straf niet ontlopen,
nog voor zij halverwege de top waren had de God-
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Een toren voor transport van doden, rijk versierd met Hollandse
vlaggetjes en met inheemse voorstellingen, gaat op weg naar de
verbrandingsplaats, bovenin onder het afdakje ligt een lijk in
doeken verpakt.
heid hun een lading gloeiende stenen toegezon
den! De één bezweek de volgende dag reeds aan
brandwonden, de ander, krankzinnig van angst,
stierf enkele weken later...
Achteromziend zagen we de bevolking zwaaien en
we hoorden ze schreeuwen en gillen, ze konden
ons zonder schoenen niet volgen over de zeer

(Wordt vervolgd)
Cary Venselaar
Noten:
De benamingen zijn in de oude spelling
weergegeven, zoals destijds gebruikelijk.
1) Hoge adelijke titel
2) Blanken
Foto's bij dit artikel zijn uit de collectie van
Cary Venselaar.

De Maan van Pedjeng
Omtrent de 'Maan van Pedjeng' is op Bali een aardig verhaal in omloop, dat zijn aanwezigheid al
daar verklaart.
Ook Nieuwenkamp geeft het verhaal weer.
"Sommige Balinezen zeggen dat de Maan van Pedjeng één van de wielen van de wagen van de
Maan was, anderen zeggen dat het een oorplug was van Chandra, de Maangodin en weer anderen
beweren dat het een echte Maan was die naar beneden was komen vallen en in de buurt van Ped
jeng in een boom terecht kwam. Daar straalde die Maan nog zoveel licht uit, dat dieven die in de
tempel op rooftocht waren, werden gestoord in hun nachtelijke arbeid. Een van de dieven had
branie genoeg om in de boom te klimmen en te plassen op de Maan, in een poging het licht te
doven.
Maar de Maan ontplofte en viel toen in zijn huidige gedaante op de grond, waarbij een scherf
werd afgebroken. De dief werd daarbij gedood.
De bevolking heeft voor de Maan een eigen huisje gebouwd in de tempel en men weert nog
steeds bezoekers af".
De Maan van Pedjeng ligt daar nu nog en is er goed te zien. Maar ook nu mag niemand er bij.
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Onderhoud

Katholieken

kregen in 1871 eigen kerkhof

Tot aan 1871 hadden de katholieken in Edani
geen eigen kerkhof. Alle overledenen werden op
het Algemene Kerkhof begraven. Ook de gestor
venen in Volendam werden tot 1862 naar Edam
gebracht om daar op de Algemene Begraafplaats
ter aarde te worden besteld.
In het verleden hadden de mensen die zich dat fi
nancieel konden veroorloven, een eigen graf in
de Grote Kerk. Het begraven in de kerk werd uit
hygiënische motieven verboden en in 1831 vond
de laatste teraardebestelling in de kerk plaats. In
Edam zijn nog steeds drie kerkhoven: het Joodse
kerkhof op het Oorgat, het Algemene Kerkhof
achter de Grote Kerk, en het R.K. kerkhof aan
het Middelieërdijkje.
In het verleden is er nog een vierde kerkhof ge
weest achter de Kleine Kerk. Net zoals in de
Grote Kerk werden ook hier de gestorvenen in en
naast de kerk begraven. De Kleine Kerk moest in
1883 wegens bouwvalligheid worden afgebroken
en de graven bij deze kerk werden geruimd. Al
leen de Speeltoren en een klein gebouw dat tot
steun diende van de ranke toren zijn blijven staan.

Eigen graven
Uit het Kapitaalboek van 1788 blijkt dat de R.K.
kerk van Edam eigen graven had in de Grote Kerk,
zowel in het koor, de zuidkap, de middenkap en
de noordkap. Sinds 1766 konden de katholieken
over negen graven beschikken. In het graf nr. 104
lag begraven pastoor Isaac van Eesten, overleden
in 1678. In het koor is een grafsteen nr. 87 met de
naam Schepers en een handmerk op de steen.
Hierin is in 1769 pastoor Teusse begraven.

Problemen

met begraven

In 1869 werd pastoor Honig als parochieherder
van Edam aangesteld. Een van zijn grootste wen
sen was, dat de overledenen vanuit de R.K. kerk

Colofon
Redactie
Janny Boelens-Boss
Luuk Hovenkamp
Jacco Laan
Guus van Lummel
Jaap Molenaar
Geesje Rijswijk
Sjaan Swalve
Wil Tjoa (fotografie)
Grafische verzorging
H&R Grafisch Serviceburo bv, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam
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Het kerkbestuur verzocht toen de gemeente om
vrijstelling van de extra kosten als de begrafenis
's morgens zou geschieden. Tevens verzocht men
een gedeelte van de Algemene Begraafplaats te re
serveren voor de katholieken. Het eerste werd
toegestaan, het laatste niet. Daarna probeerde
pastoor Honig een katholieke begraafplaats te
creëren om een eigen kerkhof te hebben.

kostte veel geld

Aankoop kerkhof

Grafstenen
van in de
Grote Kerk
hegraven
katholieken

begraven zouden worden. Dat stuitte dikwijls op
moeilijkheden. Niet omdat men principiële bezwaren had, maar de dragers moesten een stuk
verder lopen en dat betekende tijdverlies en extra
loonkosten. Als de begrafenis 's morgens plaatsvond, kostte dat weer ƒ5.- extra. Soms weigerden
andersdenkenden om de overledene vanuit de
roomse kerk te begraven.

R.K. begrafenisvereniging
Om zoveel mogelijk deze moeilijkheden te omzei
len werd op 5 juni 1870 een R.K. begrafenisver
eniging opgericht met het doel de katholieken
een goede burgerlijke en kerkelijke begrafenis te
geven. Heel wat katholieken gaven zich als lid op.

Tentoonstelling en boekje over
poorten en stadswallen
Van 10 april tot 28 november is in het Edams
Museum (bovenverdieping vroegere stad
huis) een tentoonstelling te zien over de
Edamse stadspoorten en wallen van weleer.
Over hetzelfde onderwerp brengen Oud
Edam en het Museum een rijk geillustreerd
boekje uit, dat tevens als catalogus bij de ten
toonstelling kan worden gebruikt. Het boekje
wordt het eerste nummmer in een jaarlijkse
uitgave door Oud Edam over een bepaald on
derwerp uit de Edamse geschiedenis.

Het R.K. kerkhof aan het
Middelieërdijkje.
Foto.Wil Tjoa

Nog in het jaar 1870 verkreeg de kerk een stuk
land dat geschikt was om er een kerkhof aan te
leggen. Dit perceel, genaamd de Molenwerf, was
gelegen even buiten Edam langs het dijkje naar
Middelie. De waarde ervan was ƒ300.- en werd aan
de kerk geschonken door Piet Conijn. De grond
werd gekocht van G.P. van Oort en J.J. Molenaar.
Op deze plaats stond vroeger een achtkantige ko
renmolen die omstreeks 1855 was verbrand. Men
verkreeg van de burgerlijke en kerkelijke overhe
den toestemming om dit weiland in te richten tot
kerkhof, waarbij de dijkglooiing door de polder
Zeevang voor ƒ20.- in erfpacht werd gegeven. De
kosten van aanleg bedroegen toch nog ƒ1.400.- en
overschreden helaas de beschikbare som die door
een huis-aan-huiscollecte was opgehaald, zodat de

kerk er nog ƒ300.- moest bijleggen. Daarnaast
schonk de firma Huisink een haag rond de begraaf
plaats en Louw Sombroek gaf het gereedschap
voor de doodgraver cadeau. De heer C. van Baar
gaf een vorstelijke som van ƒ500.-. Uit erkentelijk
heid schonk het kerkbestuur hem en Piet Conijn
die de grond beschikbaar had gesteld een familie
graf. Vanaf die tijd konden de katholieken over een
eigen kerkhof beschikken.

Inwijding
Op 2 september 1871 werd de nieuw opgerichte
parochiële begraafplaats plechtig ingewijd door
pastoor Honig, die hiermee een van zijn vurigste
wensen vervuld zag. Op 13 september 1871 vond
hier de eerste begrafenis plaats, d.w.z. het was
een herbegrafenis omdat het stoffelijk overschot
al in 1869 was begraven op de Algemene Begraaf
plaats, maar nu tenslotte toch nog in gewijde
aarde de laatste rustplaats vond. Op 28 november
van dat jaar werden nog enkele overleden pa
rochianen overgebracht van de Algemene Be
graafplaats naar het R.K. kerkhof. Het ging om de
stoffelijke overschotten van Anna Nooy, huis
vrouw van C. de Lange, Antonia de Wit, echtge
note van Cornelis Conijn en hun kleinkinderen
Antonia, Hillegonda, Maria en Antonia Conijn. De
eerste overledenen die hier in 1871 begraven
werden waren Arnold Klepper, Maria Schreurs,
huisvrouw van A. Vastenbent, Gerrit van der Pol,
Trijntje Schokker, weduwe van Piet Waayer en
Jannetje Diender, huisvrouw van Harmen Corjanus, die in 1859 na de ontruiming van het eiland
Schokland naar Edam was vertrokken en in deze
stad was overleden.

Opschudding
Een nieuw reglement bracht opschudding binnen
de vereniging. Een aantal leden was van mening
dat jaarlijks een ledenvergadering moest plaats
vinden, waarin bestuur rekening en verantwoor
ding diende af te leggen over de financiën en het
gevoerde beleid. Dit stuitte aanvankelijk op ver
zet van de bestuursleden en ook de pastoor wilde
niet toegeven aan deze democratische nieuwlich
terijen, omdat het niet een burgerlijk maar een
kerkelijk fonds betrof. De nieuwe tijdgeest kon
kennelijk niet worden gekeerd, want in 1929
kwam er een nieuw reglement waarin de rechten
van de leden duidelijk tot uiting kwamen. Men
maakte van de gelegenheid gebruik om ook de ta
rieven te verhogen. Afhankelijk van de leeftijd en
de nog altijd gehandhaafde klassen werden de
contributies voor 'het dooienfonds' vastgesteld
van 2 tot 16 cent per week.

Oorlogsgraf
Op het R.K. kerkhof werd herbegraven Leo Lagrand. Hij was tijdens de tweede wereldoorlog
naar Duitsland weggevoerd en in Berlijn op 15
april 1945 op 21-jarige leeftijd omgekomen, waar
zijn vrienden hem op 23 april 1945 hadden begra7
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ven. Zijn graf staat geregistreerd bij de Stichting
Oorlogsgraven.
Tijdens de oorlog zijn eveneens omgekomen
in
Duitsland: Jan Visser, geboren in 1923 te Edani en
in 1944 op 20-jarige leeftijd in Hannover omgeko
men door het oorlogsgeweld. Zijn graf is nooit te
ruggevonden. Het derde Edammer oorlogsslacht
offer in Duitsland is Jaap Oudejans, die tijdens de
tweede wereldoorlog als enige zoon van de we
duwe Oudejans in Edam woonde en toen door de
Duitse S.S. werd gegrepen en in het kamp Amers
foort werd opgesloten. Vandaar werd hij naar het
concentratiekamp
Neuengamme
gebracht waar
hij op 29 januari 1945 op 20-jarige leeftijd van uit
putting is gestorven.

Het onderhoud
Het onderhoud van het kerkhof is altijd een groot
probleem geweest. Herhaaldelijk moesten voor
de uitbreiding van het kerkhof flinke bedragen
worden uitgetrokken.
De gemeente Edam gaf in
1873 aan het kerkbestuur opdracht op het kerk
hof een lijkenhuisje te bouwen om lijken van
mensen die aan besmettelijke ziekten waren ge
storven te bergen. In 1906 moest de weg naar het
kerkhof worden veranderd in verband met de
aanleg van de spoorlijn Volendam - Kwadijk. De
huur van het land naast het kerkhof werd met on
middellijke ingang opgezegd aan houthandelaar
Keizer, die wel recht van overpad behield.
Aan Jorritsma werd in 1913 toestemming gegeven
om op het Middelieërdijkje naast het kerkhof een
woning te bouwen, op de grond die de kerk in erf
pacht had. De uitbreiding van het kerkhof vond
plaats in 1958 toen tegelijk een drainage werd aan
gelegd in verband met de wateroverlast door de
nabij gelegen ringvaart van de Purmer. In 1967
moest kerkhof weer eens worden opgeknapt en
dat kostte allemaal veel geld, hetgeen de penning
meester deed verzuchten: "Wieferink haalt maar
en ik moet betalen".
Tot doodgraver en onderhoudswerker
van het
kerkhof werd in 1881 aangesteld Jacob Kieft. Hij
werd opgevolgd door Gerrit Groot. Iemand die
zeer lang het doodgraverswerk
en het onderhoud
van het kerkhof heeft verricht was Evert Mole
naar. (de vader van pater Piet Molenaar). In 1926
werd hij als nieuwe doodgraver aangezocht en
dertig jaar lang heeft hij dat werk verricht.
De zorg voor het kerkhof lijkt een beetje een fa
miliezaak te zijn, want J.C. Conijn, kleinzoon van
Petrus Conijn is jarenlang beheerder
geweest.
Daarna is er een tussenpaus geweest in de per
soon van Theo Oudejans, maar thans is een ach
terkleinzoon van Petrus Conijn, te weten Jan Co
nijn al weer jaren de beheerder
van het R.K.
kerkhof te Edam. Gelukkig zijn er nu vrijwilligers
actief om het aanzien van deze begraafplaats op
orde te houden.

Plannen getorpedeerd
In 1978 ontwikkelde de gemeente Edam-Volendam plannen voor een nieuwe algemene begraaf
plaats in het middengebied tussen Edam en Volen
dam. Het kerkbestuur zegde toe om tezijnertijd
van deze nieuwe begraafplaats gebruik te zullen
gaan maken en het R.K. kerkhof te sluiten. Het
onderhoud van het katholieke kerkhof bleef dan
nog 15 jaar voor rekening van de gemeente. Deze
plannen zijn niet doorgegaan. De voorbereidin
gen voor deze begraafplaats waren al in een ver
gevorderd stadium en het gebied van het toekom
stige kerkhof was reeds met zand opgehoogd.
Vanuit Volendam kwam echter verzet tegen de
plaats van het kerkhof. Men zag liever dat het Volendammer kerkhof naast de St.-Vincentiuskerk
uitgebreid zou worden. De realisering van het
kerkhof in het middengebied werd door een vol
gende gemeenteraadscoalitie
getorpedeerd.
Het
zand werd weer afgegraven en dit terrein is nu
opgenomen in een nieuw te bouwen woonwijk.
In dat jaar waren er eveneens plannen voor het
bouwen van een mortuarium in een deel van de
pastorietuin. De ingang van het mortuarium zou
aan de Achterhaven moeten komen. Het kerkbe
stuur verkocht de gemeente Edam-Volendam 570
m grond, a ƒ112.- per m De buurtbewoners
kwamen echter tegen deze plannen in het ge
weer. Zij voelden niets voor een uitvaartcentrum
op die plaats en dienden bezwaarschriften
in. De
gemeente ging overstag en de hele zaak werd af
geblazen.

Wet lijkbezorging
In de oude algemene bepalingen van het kerkhof
stond o.a. opgenomen dat alleen katholieken hier
begraven mochten worden. Het kerkhof bestond
voor een deel uit een ongewijde plaats, voor stof
felijke overschotten van katholieken aan wie vol
gens de bepalingen van het katholieke wetboek
een kerkelijke begrafenis moest worden gewei
gerd. Voorts was er een gewijde plaats, aange
duid met 'kindergraf', voor stoffelijke overschot
ten van kinderen van 0 tot 8 jaar. Op 1 juli 1991
is de nieuwe wet op de lijkbezorging in werking
getreden waarbij tevens een nieuw reglement
voor de begraafplaats van kracht is geworden.

Wederopstanding
In de bewaard gebleven registers van het kerkhof
zijn de namen van de overledenen
die op dit
kerkhof ter ruste zijn gelegd, opgetekend.
Zij
allen hebben korte of langere tijd in Edam geleefd
en gewerkt en zijn gestorven in de hoop en ver
wachting van de wederopstanding
voor het eeu
wige leven, op de jongste dag.
Dick Brinkkemper
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Medik twee en een halve eeuw in Edam
Bijna 250 jaar is het geslacht Medik in Edam ge
vestigd.
Manus Medik, woonachtig in de W.Pontstraat te
Edam, heeft de geschiedenis van zijn familie uitge
zocht. Van hem ontvingen wij onderstaand artikel.

Hermanus
Medik was ge
trouwd met
Kaatje Jon
gens en
woonde aan
de Lingerzijde. Foto: Fam.
Medik

Zoon Hermanus bleef Edam trouw. Hij trad in
1794 in de echt met de weduwe Susanne van de
Weijde. In hun huis in de Grote Kerkstraat werd
hun dochter Marijtje geboren. Na het overlijden
van zijn vrouw, hertrouwde
Hermanus in 1813
met Aaltje Jans Klerk. Uit dit huwelijk werden 5
kinderen geboren, maar er zal veel droefheid in
het gezin zijn geweest, als we zien dat drie kinde
ren spoedig na de geboorte overleden.
• 18-12-1815 Hermanus
overl. 27-12-1815
• 09-11-1816 Hermanus
• 08-08-1820 Jannetje
overl. 24-08-1820
• 02-05-1823 Jan
• 09-05-1825 Dirk
overl. 01-08-1825
Om de directe lijn naar de huidige generatie te
volgen, richten we de aandacht op Hermanus.
Ca. 1845 trouwde deze verliefde Medik met Elisabeth Lemmersma en ging evenals zijn ouders en
grootouders in de Grote Kerkstraat wonen. We
mogen inderdaad wel van een verliefd echtpaar
spreken, want uit hun huwelijk werden 11 kinde
ren geboren die een grote rol gespeeld hebben in
de naambekendheid
van Medik in Edam.

In Duitsland, in het plaatsje Badbergen, kwam de
de familienaam reeds in het begin van de 17e
eeuw voor. Hij werd geschreven
als 'Medeke',
maar toen Harmen Medeke in 1763 zich in Edam
vestigde, werd dit al spoedig als Medik uitgespro
ken en te boek gesteld.
Deze Harmen was van beroep timmerman. Wel
licht was de taal een reden, maar in 1765 trouw
de hij met de weduwe Marijtje Wohlman, kenne
lijk eveneens van Duitse afkomst. In de Grote
Kerkstraat vonden ze een woonhuis en hier wer
den hun vier kinderen geboren.
• 23-03-1766 Hendrik
• 23-03-1768 Diewertje
• 07-01-1770 Hermanus
• 20-03-1775 Lijsebet

Maarten Schotsman

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09-05-1846
25-07-1847
10-02-1849
07-05-1850
27-12-1851
30-08-1853
28-03-1855
02-12-1856
27-09-1858
05-11-1860
29-10-186 2

Martinus
Jan
Aaltje
Hendrik
Hermanus
Primpje
Elisabeth
Dirk
Johannes
Geesje
Geert

Uit dit gezin volgen we de zonen Hermanus en Jo
hannes, die beiden in Edam bleven wonen. Zij
waren actief op velerlei gebied. Evenals hun voor
ouders waren ze handelaar in vee en ze hadden bei
den een winkel. Hermanus een zaak in huishoude
lijke artikelen aan de Lingerzijde en Johannes een
gelijke winkel met daarbij kachels en aanverwante

overleden

Op 23 januari is Maarten Schotsman, een zeer ge
waardeerd lid van de Gouden Ploeg, ons ontval
len. Hij werd 80 jaar. Schotsman was een opge
ruimd man die het leven vooral van de zonzijde
bekeek. Hij had gewoon overal plezier in en
deze manier van leven bezorgde hem vele vrien
den.
Lange jaren dreef hij een melkhandel aan de Lin
gerzijde. Nadat deze gesaneerd werd, trad hij in
dienst van de Gestam als kaasweger.
Na zijn pensionering werd hij al spoedig lid van
de Gouden Ploeg, die zorgt voor de verspreiding
van het blad van Oud Edam.

Maarten Schotsman was altijd 'in' voor een grap.
Zo deed hij in 1955 impulsief mee aan een stads
omroeperwedstrijd
in Monnickendam,
om daar
meteen de eerste prijs binnen te slepen.
Toen de Kaasmarkten in Edam nieuw leven wer
den ingeblazen was het vanzelfsprekend
dat
Maarten Schotsman met het koperen bekken
door de stad ging om de 'burgers, buitenlui' en
toeristen op te roepen de markt te bezoeken.
Tot hij ziek werd, heeft hij deze taak met veel
genoegen op zich genomen.
Een man die niet snel zal worden vergeten. Dat
hij moge rusten in vrede.

9

• Hermanus
• Jan
• Ada
• Karie

KüC
De winkel van Hermanus en Kaatje Medik in
de Lingerzijde. In de deuropening Kaatje Medik
met links van haar Hendrik Medik en rechts
van haar mevrouw Hulskemper.
Het middelste kind is Hermanus Medik. Foto:
Fatn. Medik

(geh. met Gerda Molenaar) zij kre
gen 3 dochters: Yvette, Marjon en
Pauüne
(geh. met Wil Rijswijk) zij kregen
2 zonen: Marco en Jan-Kees
Zij heeft 1 zoon en 2 dochters, t.w.
Eric, Ylanda en Ada.
(geh. met Gees Sanders), zij kregen
1 zoon: Gerro en 1 dochter: Mascha
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100 jaar

Kroning Wilhelmina uitbundig gevierd

Hendrik Medik (geb. 11-05-1896) trouwde met
Suzanne Korver. Zij hadden de bekende winkel in
huishoudelijke artikelen op de Bult (het Halletje)
Daarnaast was hij evenals zijn vader en grootva
der actief als veehandelaar; vooral de varkenshan
del was zijn specialiteit.
Zij kregen twee zonen t.w.:
• Hermanus, werkzaam bij de Amstel Brouwerij
te Amsterdam (geh. met Tiny Cornelissen).
Zij kregen 1 dochter: Susanne Maria en 1 zoon:
Hendrik Jan.
• Jan, winkelier van "t Halletje' en veehandelaar,
(geh. met Tiny de Boer).
Zij kregen 1 zoon: Henk en 1 dochter: Anita

Zoals reeds eerder vermeld was uit het huwelijk
van Hermanus Medik en Elisabeth Lemmersma Jozaken in de Grote Kerkstraat. In deze periode start hannes geboren. Deze trouwde in 1884 met Jansje
ten zij ook met de dagelijke dienst Edam/Volendam Mol uit Monnickendam.. Zij hadden eveneens als
met de trekschuit. Een activiteit die later is overge hun eerdere familieleden een winkel in huishou
nomen door de bekende Piet Nierop en zoon Ar- delijke artikelen in de Grote Kerkstraat in Edam.
nold. Dat laatste is niet verwonderlijk, als we zien Dit echtpaar kreeg 4 dochters:
dat Aaltje Medik was getrouwd met Piet Nierop en • 21-11-1884 Elisabeth (geh. met George
Groot van de bekende
de 'zaak' op deze manier toch in de familie bleef.
scheepswerf)
(geh. met Sanders,
06-05-1886 Aagje
Op 30-07-1870 trouwde Hermanus op 19 jarige
boekhandel/drukkerij
leeftijd met Trijntje Ton. Ze woonden, zoals al ge
op de Bult)
meld in de Lingerzijde nr. 9 en hij gaf als beroep
(geh. metjohannes
op koopman te zijn. Hun kinderen waren:
014)5-1889 Aaltje
(geh. Willem Krijnen
P.Rijswijk, tuinder en
29-05-1877 Betje
groenteventer)
te Amsterdam)
05-01-1892 Hendrica (geh. met Wilcke, amb
(jong overleden)
294)5-1879 Zijje
tenaar van de gemeen
(geh. Petrus J. van Dijk
124)6-1883 Zijje
te Amsterdam)
man te Amsterdam)
Jaap
Molenaar
Hermanus
(geh.
Kaatje
Jonges
te
07-01-1889
Edam)
(geh. Dirk Schouw te
16-07-1887 Marie
Amsterdam)
(geh. Jan Groot te
16-06-1890 Geesje
Hoorn)
15-06-1892 Klaas
(overl. 20-10-1899)
11-05-1896 Hendrik
(geh. Suzanne Korver
te Edam)
Hermanus was ca. 20 jaar oud toen hij in het hu
welijk trad met Kaatje Jongens. Zij was een zuster
van de bekende Dirk en Jaap Jongens, die een
bakkerij hadden op het Oorgat. Hermanus en
Kaatje hadden hun winkel in huishoudelijke arti
kelen op het bekende adres Lingerzijde nr. 9.
Op 24-07-1910 werd bij Hermanus en Kaatje hun
zoon Hermanus geboren. Deze trouwde in 1934
met Margaretha Veile. In hun huwelijk werden 4
kinderen geboren t.w.:

Oranjevereniging

Oranjefeest in
de Prinsenstraat,

De trekschuit
van Medik aan
het Volendammerpad. Later
overgenomen
door Piet Nier
op, getrouwd
met Aaltje
Medik.
Foto: Collectie
G. hij 't Vuur

Hertog Willem V met zijn gemalin Machteld van
Lancester in 1356. Door onenigheid van Willem
met zijn moeder begonnen de Hoekse en Kabel
jauwse twisten die circa 140 jaar zouden voortdu
ren. Edam koos destijds de zijde van hertog Wil
lem. Als dank kreeg de stad in 1357 het groot
privilege en het handvest, waarbij verlof werd ge
geven tot het graven van een nieuwe haven ter
verbinding van het Purmermeer met de Zuiderzee.
Het sluitstuk door groep dertien was het bezoek
van koning Willem II aan Edam op zaterdag 16
augustus 1842.
Op de deelnemerslijsten kwamen veel (nog steeds)
bekende Edamse namen voor; om eem paar te
noemen: Wessels, van Beers, Dikken, Ten Hoope,
Kikke, Groot, Banning, Abbecrom, de Boer, Wayop,
Edam heeft een honderdjarige in haar midden, mis- Kernkamp, Spaander, Eeltink en nog vele andere.
schien zelfs al een honderd-plusser, maar dat is Vermeldenswaard is nog dat het bestuur van het
moeilijk vast te stellen. In ieder geval zijn er voor Oranjecomité werd gevormd door burgemeester
1898 al Oranjefeesten georganiseerd, blijkens een Calkoen en de heren Eeltink, Daems, Houwen,
bericht in de Noord-Hollandse Courant uit die tijd. Groot en Wit.
Het Edamse Oranjecomité trad honderd jaar gele Het Oranjecomité heeft een volle eeuw standge
den ter gelegenheid van de kroning van de eerste houden en, als de voortekenen niet bedriegen zal
koningin der Nederlanden, Wilhelmina, officieel dat nog lang het geval zijn. Tien jaar gelden, ter ge
met een feestprogramma naar buiten. In het 'Oran legenheid van de vijftigste verjaardag van Koninjeboekje' dat voor die gelegenheid werd uitgege ging Beatrix kreeg het Edamse Comité, dat tot de
ven, staat te lezen dat voor de feestelijkheden rond oudste van Nederland behoort, een speciale oranje
de troonbestijging maar liefst drie dagen waren uit wimpel met daarop een kroon en de letter B.
getrokken; twee voor Edam en eentje in Volendam. Behalve feest, werd er vol aan 'goedertie- Janny Boelens-Boss
rendheid' gedaan, want een 150-tal weduwen uit
Edam en Volendam kregen op het stadhuis een
feestgave uitgereikt. De eerste feestdag was voor
de kinderen van de openbare en bijzondere scho
De bestuurskamer in het verenigingshuis aan de
len, zoals het programma vermeldde, 's Ochtends
Graaf Willemstraat is na vele jaren intensief ge
gaven de schoolkinderen een zanguitvoering, be
bruik hard toe aan een verfbeurt. Vrijwilligers en
geleid door het Edamse Fanfarecorps en de Chris
bestuursleden hebben handig de kwast gehan
telijke Fanfare Nut en Genoegen, gevolgd door ver
teerd, zodat het er van binnen weer fris uitziet.
maak en versnaperingen in het Klooster.
Oud Edam heeft de gemeente gevraagd een sub
Op de overige twee dagen viel van alles te beleven
sidie bij het Rijk aan te vragen voor de restauratie
voor de inwoners van beide kommen; kerkdiensten,
veel muziek door beide fanfares, de kapel van de jon
van de speeltrommel in de Speeltoren (eigendom
van de gemeente). Het geld voor het herstel, dat
gens-erewacht 'Jong Edam', de zangverenigingen
wordt geruimd op ca. ƒ100.000, begint binnen
'Vriendenkring en 'Cecilia'. De gymnastiekvereni
te komen.
ging F.L.Jahnwas present met tableaux vivants.
Het bedrag dat op de normale begroting van de
vereniging staat genoteerd voor terugbetaling
Groots vuurwerk
van de obligaties Diaconietuin, die de vereniging
krijgt geschonken, zal voor de restauratie van de
Het feest werd besloten met een groots vuurwerk
speeltrommel worden gebruikt.
aan de haven te Volendam. De hoofdmoot van
het feestgedruis was de historische optocht,
De nieuwjaarsreceptie in de Gevangenpoort op
waaraan maar liefst 150 gecostumeerde personen
5 januari was zeer geanimeerd. Alleen jammer
deelnamen, waaronder 37 ruiters. Kennelijk wer
dat een beperkt aantal leden was komen opda
den kosten noch moeite gespaard, gezien de der
gen om elkaar een gezond 1998 toe te wensen.
tien verschillende groepen die ieder een episode
Oud Edam doet mee aan het plan om in de ko
uit de historie van Edam uitbeeldden. De bevol
mende zomer zes monumenten te verlichten. Af
king kon twee keer van de optocht genieten: 's
gesproken is dat de verlichting op een estetisch
middags en 's avonds nog eens bij fakkellicht. Het
verantwoorde wijze zal geschieden.
moet een enorme gebeurtenis zijn geweest. Zo
beeldde groep een het bezoek aan Edam uit van

In 't kort
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150 jaar Gereformeerde

men inmiddels in gereformeerde kringen het to
neelspelen accepteerde, was al een hele cultuur
omslag, zo constateert De Wolf. Immers, de roer
ganger van Gereformeerd Nederland, Abraham
Kuyper, was geen voorstander van toneelspelen,
omdat men "een ander speelde en dus loog".

Kerk

Isolement betekende tevens kracht
"Een kleine, nogal gesloten gemeenschap met een
sterke sociale controle'. Zo typeert dr W.H. de
Wolf de Gereformeerde Kerk van Edam-Volendam
en de Zeevang in zijn hoek "Een gemeente in be
weging"' dat is uitgekomen ter gelegenheid van
het 150-jarig bestaan van deze kerk. Maar dit zelf
gezochte, gedeeltelijke isolement blijkt tegelijker
tijd de kracht te zijn geweest waarmee de Christe
lijke Afgescheiden Gereformeerde Kerk zich in
1847 van de gereformeerde (Nederlands-Hervorm
de) kerk afsplitste en zich sindsdien heeft ontwik
keld.
Een beperkte groep Hervormden wilde destijds
terug naar de drie kenmerken, waaraan de kerk
volgens de Dordtse Synode van 1618-19 behoor
de te worden getoetst: "de zuivere bediening van
het woord, de bediening van de sacrementen en
de oefening van de tucht" aldus De Wolf. De Af
gescheiden kerk had nog maar weinig leden en
kon zich financieel geen eigen predikant veroor
loven. Die moest soms van heel ver komen, Urk
bijvoorbeeld. Voor het overige namen ouderlin
gen meestal die taak op zich. De eerste eigen pre
dikant trad pas in 1864 aan.

Welvaart
Maar ook daarna kwamen regelmatig predikantloze jaren voor. Eerst na de oorlog, met de alge
mene groei van de welvaart, raakte ook de Gere
formeerde Kerk ruimer in de financiële middelen.
Daardoor werd het ook mogelijk het kerkgebouw
aan het Groenland drastisch te restaureren en een
jeugdhuis te realiseren. Voor die tijd heeft een be
perkt aantal Gereformeerden zich voortdurend
enorme financiële opofferingen moeten getroos
ten om een kerkelijk leven aan de gang te houden.
Het heeft weinig zin om in dit artikel de weder
waardigheden van de Gereformeerden in Edam
stap voor stap uit de doeken te doen. Illustratiever
is het om aan de hand van een paar thema's hun
plaats in de Edamse gemeenschap aan te geven.

Rechtzinnig
Zoals gezegd, wensten de Gereformeerden zich
duidelijk te distanciëren van de brede, protestant
se stroom, de Hervormden, om niet te spreken
van de rooms-katholieken. Sommige hervormde
"broeders" werden lang niet rechtzinnig genoeg
in de leer bevonden. Maar ook in eigen kring ver
weet men elkaar wel eens van het rechte pad af
te wijken, hetgeen dan tot mini-afscheidingen
leidde, die later soms weer ongedaan werden ge
maakt. Zo kon men zich opwinden over de vraag
of God in het gebed met "Heer" of "Heere" moest
worden aangesproken.
Elk kerkgenootschap had destijds haar eigen mid
delen om de identiteit vorm te geven. Zo werden
12

Kerkbalans
In 1974 besloot men mee te doen met de actie
Kerkbalans, die er mede heeft toe bijgedragen dat
de kerk voor het eerst in bijna 150 jaar niet voort
durend met financiële tekorten had te kampen.
Toch was samenwerking met de te vrijzinnig ge
achte Hervormden een onderwerp dat de gemoe
deren in de Gereformeerde kring bleef beroeren.
De gevolgen van de Afscheiding van 150 jaar ge
leden waren nu eenmaal niet zomaar weg te poet
sen, nog afgezien van de vraag of men het zou
willen.
Kosterswoni ng
op hoek Groen
land-Achterha
ven, in 1980
afgebroken.
Foto: Archief
Oud Edam

gelijk zou zijn met de Hervormden. De Gerefor
meerde kerk stapte in 1970 in het gemeenschap
pelijke project van de Raad van Kerken, al bleek
het houden van gezamelijke kerkdiensten aanvan
kelijk nog een stap te ver. De oecumenische ge
dachte kreeg een flinke stimulans met het verschij
nen van het gezamelijke kerkblad "Het Venster".

Toneelspelen
gereformeerden sterk afgeraden geen krant als
Het Parool te lezen en hun kinderen naar een
niet-christelijke school te sturen. Toneelspelen
was ook zeer verdacht en op zondag iets doen
dat niet direct met wat stichtelijks te maken had,
was zonder meer uit den boze. Het vullen van sigarettenautomaten op zaterdag voor zondagse
klanten lag ook al moeilijk. De Wolf vertelt het
verhaal van een dominee die op Marken moest
preken, maar met een vissersschuit van een gereformeerd lid op en neer werd gebracht omdat het
niet geoorloofd werd geacht hem de veerboot te
laten nemen. Men kan nu natuurlijk wat lacherig
doen over dit soort zaken, maar moet niet verge
ten dat elke groep destijds zo zijn bijzonderheden
had, die op vaste geloofsovertuigingen berustten.

Sociale controle
De sociale controle kwam duidelijk tot uitdruk
king in de huisbezoeken, waarbij twee kerkelijke
gezagdragers de mensen ondervroegen over
zaken als welke boeken in het gezin werden gele
zen, er voor de maaltijd werd gebeden, welke
krant er in huis kwam, de Bijbel wel werd gele
zen, etc. Later veranderde het karakter van deze
bezoeken meer in gesprekken waarbij de mensen
werden geholpen bij het oplossen van levensvra
gen en persoonlijke problemen.
In de jaren zestig-zeventig veranderde er nog veel
meer in de Gereformeerde gemeenschap. Men
stelde zich gaandeweg open voor de ontwikke
lingen in de maatschappij. De vrouw werd als
ambtsdrager toegelaten. Voorzichtig werd beke
ken of op bepaalde terreinen samenwerking mo-

Gereformeerde Kerk aan
bet Groenland.
Rechts vooraan op het
grasveldje
stond de in
1980 afgebroken kosterswoning.
Foto: Wil Tjoa

In de jaren daarna werd ook het jeugdwerk geïn
tensiveerd, mede gestimuleerd door de bouw van
een jeugdhuis. De Christelijke toneelvereniging
"De Opbouw" presenteerde leerzame stukken. Dat

Luuk Hovenkamp
Een gemeente in beweging 150 jaar geschiedenis
Gereformeerde kerk van Edam-Volendam en
Zeevang,
door dr W.H. de Wolf.
76 pagina's, met foto's.
Voor ƒ15,- te verkrijgen bij
mevrouw A.H. Westerneng-Duim,
Volendammerpad 15,
1135 VR Edam.
telefoon 0299-371625

Wat de beeldbepalende panden in de stad be
treft, heeft de commissie positieve adviezen vers
trekt voor de verbouw van het woonhuis Kleine
De taak van de Gemeentelijke Monumentencom
Kerkstraat 24, de verbouw van een schuur aan de
missie is burgemeester en wethouders te adviseren Voorhaven 7 en het maken van een berging aan
bij het verlenen van bouw- en verbouwvergunnin
de Voorhaven 164.
gen in de oude kommen van Edam en Volendam. Met betrekking tot de bouw van nieuwe wonin
De commissie bestaat uit zes leden -waaronder gen is positief geadviseerd inzake de bouw van
twee op voordracht van de vereninging Oud Edam- een woning aan het Nieuwvaartje 3 op de plaats
die door de gemeenteraad worden benoemd.
van een in slechte staat verkerende schuur.
Met verbijstering heeft de commissie kennisgeno
Voor de verbouw, uitbreiding en/of renovatie
men van de beschikking van de Staatssecretaris heeft de commissie postitieve adviezen uitge
om het budget voor subsidies aan restauraties van bracht voor de panden J.C. Brouwersgracht 1;
monumenten in onze gemeente vanaf 2003 onge
Graaf Willemstraat 11; Groenland 7; Kleine Kerk
veer te halveren.
straat 4; Lingerzijde 24; vernieuwen schaapskooi
Het gemeentebestuur heeft hier terecht bezwaar aan de Lokkemientjesweg; verbouw Nieuwe
tegen gemaakt. Oud Edam steunt de gemeente
Haven 68a tot politiepost; Noorderstraat 14; Oor
om meer geld voor monumenten te bestemmen
gat 18; Oorgat 20; Oorgat 28; Oorgat 36;
door een gemotiveerde adhesiebetuiging aan de Spuistraat 25; Voorhaven 13; Voorhaven 58 ver
Staatssecretaris te zenden.
bouw Koningshoeve tot appartementen; Groot
Positieve adviezen zijn verstrekt voor het wijzi Westerbuiten 14 en Klein Westerbuiten 5.
gen van de ramen van de eerste verdieping van De overige aanvragen betroffen merendeels klei
het pand Kleine Kerkstaat 2, het maken van een ne aanpassingen, zoals wijzigen achtergevel, aan
dakkapel aan de achterzijde van het pand Voorha
brengen geldautomaat, maken bijkeuken, aan
ven 27, het wijzigen van de stoep van het pand bouw of berging, verbouwen of vergroten
Voorhaven 172. Een kleuradvies is verstrekt voor schuur, maken erkers, dakkapellen ed.
het schilderen van de kozijnen, ramen en deuren
van het pand Hoogstraat 1.
Cor Schaatsbergen

Gemeentelij ke
monumentencommissie
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Voorzitter Van Alderwegen

in jaaroverzicht

1997

Oud Edam heeft haar handen vol
pen jaar geïntensiveerd . Oud Edam vindt het be
langrijk om, met behoud van haar eigen doelstel
lingen, in gesprek te blijven met organisaties, die
soms conflicterende belangen kunnen hebben.
Verder wordt gestreefd naar een geïnstitutionali
seerd overleg met de gemeente om plannen die
het beleid en de interessesfeer van Oud Edam
raken, in een zo vroeg mogelijk stadium te be
spreken.
Het deed het bestuur genoegen ook afgelopen
jaar het felbegeerde gele steentje uit te kunnen
reiken, en wel aan de familie Huber, die zich
grote inspanningen heeft getroost hun 'molenwo
ning' aan het Klein Westerbuiten in perfecte staat
te brengen. Het risico bestond dat het bouwvalli
ge huis anders aan de slopershamer ten offer was
gevallen.
De ledenavonden met dia's van Jaap Molenaar en
Jan Bouwes van vroegere Edammers en oude
Edamse stadsgezichten waren blijkens de grote
Vorig jaar werden de Edammers opgeschrikt door opkomst een groot succes. Het bestuur blijft stre
berichten als zou de scheepswerf moeten sluiten, ven naar een gevarieerd aanbod van activiteiten
o.m. omdat de milieukosten niet meer door de ei voor de leden.
genaren zijn op te brengen. Oud Edam heeft toen Hoewel de naam Oud Edam anders kan doen ver
meteen naar buiten toe het standpunt ingenomen moeden streeft de vereniging vooral ook de be
dat de werf behouden zou moeten blijven en is langstelling te wekken onder personen van jonge
met de eigenaren in overleg getreden over de mo re leeftijd. Het blijkt dat er onder hen veel animo
gelijkheden daartoe. Deze leken gezien de hoge bestaat om in Edam of omgeving te wonen en het
milieukosten aanvankelijk gering. Maar sinds kort bestuur denkt dat de vereniging ook hun veel te
ziet het ernaar uit dat de werfeigenaren zich een bieden heeft.
aantal investeringen en aanpassingen zullen ge
troosten, waardoor de werf aan de nieuw gestel Afgelopen jaar werd het bestuur geconfronteerd
de eisen zal voldoen. Uiteraard juicht Oud Edam met een groot verlies door het overlijden van
Kees Hulskemper, die in wisselende hoedanighe
dit resultaat, waaraan zij door het beinvloeden
van de publieke opinie heeft bijgedragen, van den zeer veel voor de vereniging heeft betekend.
Zijn laatste wapenfeit was de organisatie van de
harte toe. Het toont aan dat de bemoeienissen
van de vereniging, soms achter de schermen, re tentoonstelling over Edamse cartografen uit de
17e eeuw. Via zijn inspanningen en contacten
sultaat kunnen hebben.
wist hij befaamde bibliotheken te bewegen fraaie
en zeldzame kaarten aan ons uit te lenen.
De ledenwerfactie afgelopen jaar heeft ruim hon
derd nieuwe leden opgeleverd, zodat het ledental
weer ver boven de duizend zit. Dat is, gerekend Jantine Cazemier beëindigde haar lidmaatschap
naar het bewonersaantal van zo'n 7.300 een be van het bestuur. De vereniging dankt haar voor
vredigende verhouding, al kan het natuurlijk al haar medewerking. Op de jaarvergadering zal wor
den voorgesteld Jantine te laten opvolgen door
tijd beter. Edam heeft haar huidige en toekomsti
ge leden tenslotte tegen een geringe bijdrage veel Mirjam Nelissen.
te bieden, zoals ledenavonden, excursies en het
Dankzij de inzet van o.m. de leden van de werk
blad Oud Edam. Er bestaan zelfs vergevorderde
groepen, de Gouden Ploeg en anderen die een
plannen om naast dit driemaal per jaar verschij
nende Periodiek eens per jaar met een verzorgde bijdrage hebben geleverd, heeft Oud Edam in
1997 naar tevredenheid kunnen draaien. Ook dit
uitgave te komen, die dieper op een bepaald on
derwerp uit de Edamse geschiedenis ingaat. Maar jaar staan er heel wat activiteiten op het program
daar hoort u tijdens de jaarvergadering op 23 ma, die onze stad en haar inwoners ten goede
moeten komen. We hopen wederom op uw be
april a.s. meer over.
langstelling. Oud Edam heeft haar handen vol.
De contacten met de Ondernemersvereniging,
VW en de Stichting Kaasmarkten werden afgelo Henk van Alderwegen

Edam had ooit drie touwbanen
Vertrouwd
Rond die tijd werd een touwbaan aan het Oorgat
gesticht door de (toen) jonge ondernemer Wou
ter Kuiper. Voor Wouter was een lijnbaan een
vertrouwd begrip, want zijn vader Hendrik was
lange jaren baas in het complex aan de Baan
straat. Wouter kende het klappen van de zweep
en begon zelfstandig een touwbaan.
Zijn dochter, Guurtje Siebeling-Kuiper, herinnert
zich nog veel uit die tijd. "Alles ging in het begin
in de open lucht, er werd in weer en wind ge
werkt. Er was nog geen stroom, zodat alles jaren
lang met handkracht gebeurde. Vader liep met
een wartel, waaraan een gewicht hing, achter
waarts te draaien. Tijdens het spinnen ging het
voorste been steeds naar achteren, dus eigenlijk
ging zo in achterwaartse beweging toch langza
merhand vooruit.
Een vetpot was het bepaald niet, in aanmerking
genomen dat het uurloon in die tijd ca. 1292 cent
bedroeg. Er moest gesappeld worden om een re
delijk bestaan te krijgen.

De restauratie van de speeltrommel in de Speeltoren. het behoud van de Scheepswerf, de succes
volle ledenwerfactie en het onderhouden van
goede contacten met de Gemeente, de Onderne
mersvereniging. de VW en de Stichting Kaas
markten waren enkele van de belangrijkste pun
ten waarmee Oud Edam het afgelopen jaar haar
functie in de Edamse gemeenschap heeft willen
vorm geven.
Oud Edam streeft ernaar, aldus voorzitter Henk
van Alderwegen in het jaaroverzicht 1997, de
speeltrommel uit 1561 -een van de oudste van
ons land- in werking te laten stellen, zodat de oor
spronkelijke warme klank van de klokken weer te
horen is. De restauratiekosten, die worden ge
raamd op een ton, hoopt de vereniging te bestrij
den uit de bijdragen van sponsors, leden en over
heidssubsidies. Eind februari was er ongeveer
ƒ12.000 binnen.

14

Comfortabeler

Touwbaan van
Kuiper aan bet
Oorgat.
Foto: Mevr.G.
Siebeling-Kuiper

In 1922 werd het werken aanmerkelijk comfortabe
ler want toen werd de plm. 25 meter lange touw
baan, door Dirk Takkenberg, aan het Oorgat no. 25
naast het huis van de familie Kuiper gebouwd.
"Inderdaad een hele verbetering", vertelt Guurtje,
"want nu kon een deel van het werk in de luwte
van het gebouw worden gedaan. Maar daarnaast
werd bij gewone weersomstandigheden ook in
Edam met haar zeevaarthistorie en vele scheeps
de open lucht gewerkt."
timmerwerven die de stad tot laat in de 17e eeuw De hoofdmoot van het bedrijf was de fabrikage
telde, heeft ongetwijfeld enige lijnbanen gehuis van spantouwen, koetouwen, staartlijnen en
vest. De opkomst van de stoomscheepvaart heeft, hooinetten voor de talrijke boeren uit de stad en
omgeving. De koetouwen gingen in bossen van
zoals ook in andere delen van ons land, de dood
steek voor de meeste lijnbanen betekend. Boven 12 van de hand. En niet te vergeten de ropen die
als waslijn dienst deden en in Volendam nog
dien werd touw verdrongen door staaldraad.
In Edam waren tot in de 20e eeuw nog drie lijnba- steeds in gebruik zijn. Door een ingenieus maar
nen/touwslagerijen overgebleven. Twee, van zeer heel simpel systeem wordt het wasgoed in de
oude datum, lagen aan de Baandervesting (de rope gestoken, waar het ook bij een stevige wind,
naam spreekt voor zich) in eikaars verlengde: de goed verankerd blijft steken, wat van de ver
grootste tussen de Baanstraat en de Dwarssloot en trouwde wasknijper niet altijd gezegd kan wor
de andere tussen de Dwarssloot en de Ketting den. "De ropen'" aldus Guurtje, "gingen naar de
brug. De eerstgenoemde lijnbaan werd rond 1914 vele winkeltjes in Volendam".
door een felle brand verwoest en vervangen door "De spantouwen werden van ruwe wol gemaakt"
de in 1914 opgerichte touwfabriek. Dit fabrieksge vertelt zij verder, "de samengeperste wol werd in
bouw was maar liefst 100 meter lang. Daarachter witte baaltjes aangevoerd, op de hekelmachine
lagen grote pakhuizen met hennep. Veel Edam uitgeplozen en daarna gesponnen.
mers en Volendammers verdienden er hun dage "De hooinetten werden gebreid", herinnert Guur
lijks brood. Daarom betekende een tweede brand tje zich, meestal staande in de open lucht, als het
in de nacht van 10 op 11 juli 1934 een complete weer het toeliet. Bij slecht weer werden de werk
ramp. Het hele complex ging in vlammen op en zaamheden binnen voortgezet."
op slag waren 150 mensen werkloos. De touwfa
briek is nooit meer herbouwd.
Knecht
De andere lijnbaan was eigendom van de gebroe
ders de Jong en werd in 1910 opgedoekt. Hun "We hebben met hard werken altijd een goed be
loods stond vlak bij de Dwarssloot.
legde boterham gehad en dat wil toch wel wat
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zeggen in een tijd waarin veel armoede was. We
konden ons zelfs een knecht veroorloven. Deze,
Bertus Groot, heeft vele jaren bij ons gewerkt. Ie
dere dinsdag stonden vader Wouter en dochter
Guurtje op de Purmerender markt om hun koet
ouwen, staartlijnen enz. aan de man te brengen.
In 1942 kwam Wint Siebeling uit de mobilisatie
terug en versterkte de gelederen. "We zijn al heel
gauw getrouwd"' aldus Guurtje, "we konden toen
wat groter werk aannemen, maar daarvoor had
den we elektrische stroom en een hekelmachine
nodig. Beide werden meteen na de oorlog aange
schaft, wat weer een grote verbetering beteken
de. We konden toen grote zeetrossen verwerken
en koe- en steigergetouw. Deze werden in de
open lucht uit eengedraaid. Het waren hele ein

Achterstallig
Diaconietuin

onderhoud
weggewerkt

Begin vorig jaar schreven we al over de nieuwe
opzet van het onderhoud van de Diaconietuin en
de positieve resultaten ervan. Nog even ter herin
nering hoe het in grote lijnen is geregeld: de ge
meente stelt jaarlijks geld ter beschikking voor
het onderhoud van de tuin; de eindverantwoor
delijkheid voor het onderhoud ligt bij de gemeen
te; de vereniging verplicht zich het onderhoud
aan een derde op te dragen en daarmee de con
tacten te onderhouden. De afspraken gelden voor
een periode van drie jaar en worden stilzwijgend
verlengd, tenzij één van de partijen daartegen uit
drukkelijke bezwaren heeft.
Inmiddels zijn twee van de drie jaren voorbij. Afge
lopen najaar is, met uitzondering van het herstel
van de rozenboog, het laatste achterstallige onder16

den. Vader en Wim waren dan in de weer tussen
onze touwbaan en de Pietersbrug.
Het nog jarenlang goedlopende bedrijf werd, na
het overlijden van oprichter Wouter Kuiper in
1959, tenslotte in het begin van de jaren zestig op
geheven. Dochter Guurtje: "veel boeren die tot
onze klanten behoorden, stopten met hun bedrijf
en hadden geen koetouwen meer nodig. Zo wer
den de verdiensten steeds minder. De laatste paar
jaar hebben we nog wel veel ropen gemaakt. Mijn
man Wim ging terug naar zijn oude slagersvak". Zo
komt aan alles tenslotte een einde. De baan is al
lang afgebroken, alleen het woonhuis aan het Oor
gat van de familie Kuiper is overgebleven.
Janny Boelens-Boss

houd afgerond. Er is e.e.a. herschikt, vervangen en
nieuw ingeplant.
In overleg met de politie is er aan de ingang een
bordje geplaatst, waarop staat vermeld dat de tuin
van zonsopgang tot zonsondergang vrij toegangelijk
is, maar dat het verboden is zich buiten de paden te
begeven, buiten de korven vuil achter te laten, bloe
men te plukken, in de tuin te voetballen of andere
sporten te bedrijven, honden uit te laten en alcohol
te gebruiken. Helaas is deze actie afgelopen zomer,
na herhaald vandalisme, nodig gebleken.
Bij een inspectie door de leden van de werkgroep
handhaving Stadsbeeld/Tuin en de heren T. Stel
ling en P. Schiering van Gemeentewerken op 24
januari j.1. is unaniem geconstateerd dat de ge
maakte afspraken goed werken. We hebben er
dan ook alle vertrouwen in dat de tuin de komen
de jaren een lust voor het oog zal blijven.
Harry Oudendijk

Touwbaan
aan de Baandervesting.
Foto: Collectie
G. bij 't Vuur

