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Edamse vestingwerken
maar nooit gebruikt

duur betaald

De Noorder
poort met
daarnaast
een waterdoorlaat,
rond 1740.
Kopie naar
H. de Winter
(coll. Edams
Museum)

De reiziger die in de zestiende of zeventiende
eeuw Edam naderde, raakte ongetwijfeld gechar
meerd van de poorten en wallen die uit de wei
landen rond de stad opdoemden. Maar misschien
heeft hij zich ook afgevraagd waar al die verdedi
gingswerken voor nodig waren. Want nooit heeft
er een vijandelijk leger voor de Edamse stadsmu
ren gestaan.
Vandaag de dag is van die vestingwerken niet
veel overgebleven. Wel komt de wandelaar, als
hij een rondje Edam maakt, restanten tegen van
de omwalling, bijv. drie uitstulpinkjes in de Noor
dervesting. Of er leeft een onderdeel in de naam
voort, bijv. Gevangenpoortsteeg. Maar hij kan het
volledige beeld van de vroegere verdedigingswer
ken bij zich oproepen uit het boekje 'Vestingwer
ken van Edam', dat de vereniging Oud Edam
dezer dagen heeft laten uitgeven èn op de zomer-

tentoonstelling 'Gevest en Geslecht' in het Edams
Museum op de Dam.

Enorme kosten
Dat de Edammers nooit een vijand voor hun
poorten hebben gezien, wil niet zeggen dat ze
zich af en toe niet bedreigd hebben gevoeld.
Want waarvoor zouden ze zich anders de enorme
kosten en moeite hebben getroost om dit giganti
sche verdedigingswerk op te richten, regelmatig
te verbeteren en te onderhouden? Pas na de Fran
se bezetting van ons land rond 1800 en vooral
toen de militaire verdedigingsinzichten verander
den, werden de Edamse vestingwerken overbo
dig, waarna ze verwaarloosd raakten en uiteinde
lijk werden gesloopt.
Wanneer en op welke wijze hebben de Edam-

mers hun stad voor het eerst versterkt? Waar
schijnlijk lagen er omstreeks 1357 eenvoudige
aarden wallen en grachten rond de nog kleine
plaats. Edam kreeg in dat jaar stadsrechten en
mocht ook een haven naar zee (de Voorhaven)
graven. Mogelijk is de daarbij vrijkomende aarde
gebruikt voor het opwerpen van de wallen. Later
werden er twee houten poorten gebouwd, één
aan het eind van de Voorhaven-begin Oorgat en
een tweede waarschijnlijk aan de westkant van
de stad, daar waar de Schepenmakersdijk begint.
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Bedreigd
Welke vijand was er nu vanaf het Oorgat te ver
wachten zal men zich afvragen. De slappe bodem
rond de stad was voor geschut en zwaar materiaal
onbegaanbaar. Maar al eerder was het kunstje ver
toond om een leger vanuit zee op een dijk af te
zetten en vervolgens zonder veel moeite een stad
te laten innemen. Dat kon ook hier gebeuren. Bo
vendien voelden de Edammers zich eind 1512
reeël bedreigd door een strijdmacht van de her
tog van Gelre, die Muiden en Weesp had vero
verd en van plan was daarop Amsterdam in te
nemen. Wat die Geldersman in deze streek had te
zoeken is een ingewikkeld verhaal dat onder an
dere samenhangt met de twisten tussen de Hoe
ken en Kabeljauwen uit die tijd. Maar een feit
was dat de hertog het eiland Marken bezette om
van daaruit zijn doel te bereiken. De nabijheid
van de Geldersen en het risico dat zij zonder veel
moeite het vasteland konden naderen zat de
Edammers dan ook niet lekker.
Weliswaar ging de dreiging later over, maar het
was de Edamse bestuurders wel duidelijk dat er
aan de verdediging van de stad moest worden ge
werkt. Door allerlei binnenlandse oorlogen ging
het in ons land economisch slecht. Ook de
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De Noorderpoort bij de Grote Kerk is gebouwd nadat er tussen
Hoorn, Oosthuizen, Monnickendam en een aantal andere
Noordhollandse steden een stelsel van trekvaarten was ontstaan.
Daarvoor was er ook een volwaardige uitgang naar het noor
den nodig. Rechts is nog een kleine poort naar de Zeevang zichbaar (uit de kaart van J. Blaeu, 1665).
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ter weerszijden van de Grote Kerk, waardoor de
boeren uit de Zeevang met hun bootjes de stad
konden binnenkomen. De Noorderpoort is pas in
1662 gebouwd. Verder was er nog een water
poortje waardoor het riviertje de Ye de stad uit
naar Volendam stroomde.
De muren waren 'ruim een manslengte' hoog en
hadden een dikte van ongeveer dertig centimeter,
niet erg indrukwekkend dus. Op regelmatige af
standen waren ze voorzien van halfronde bouw
sels of torens. Op de hoeken van de omwalling
zijn in het derde kwart van de zeventiende eeuw
bastions gebouwd.

scheepsbouw had daarvan aanzienlijk te lijden. Er
was dan ook niet veel geld voor de bouw van ves
tingwerken en het heeft tot ongeveer 1545 ge
duurd voordat de poorten en de muren enigzins
klaar waren.
De stad beschikte toen over een zevental poorten
of toegangen. Aan de westzijde de Middeliërpoort
(ongeveer voor het huidige Hof van Holland), de
Monnickendammerpoort (aan de overkant daar
van aan de Schepenmakersdijk), de Noordooster
poort (waar nu de Voorhaven in het Oorgat over
gaat), de Zuidoosterpoort
(tussen zuidzijde
Voorhaven en Nieuwehaven) en de Gevangen
poort (bij het gelijknamige café). Daarnaast
waren er nog twee zogenoemde waterpoorten
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De Ooster
poort (rechts)
en de Halsbanttoren in
de tweede
helft van de
18e eeuw.
I. Ouwater
(Rijksd. v.d.
Mon. Zorg)
de poorten en wallen aan de zuidkant van de stad
werden onder handen genomen en van kanon
nen voorzien, omdat men van die zijde mogelijke
aanvallen verwachtte. Ook nu weer kostte het
project enorm veel geld. Daar kwam nog bij dat
onder meer door verzakking van de muren voort
durend reparaties noodzakelijk waren. Het weg-

Zuidkant
De tachtigtigjarige oorlog, waarbij Edam de zijde
van de prins van Oranje koos, bracht nieuwe
strijdtechnieken. Dat eiste aanpassing en verster
king of ophoging van de vestingwerken, in som
mige gevallen zelfs volledige vervanging. Vooral

Links de Mid
deliërpoort,
rechts de
Monnickerdammerpoort, in het
midden het
water van de
Schepenma
kersdijk. Ano
nieme pente
kening rond
1800
(coll. Edams
Museum)

De Gevangenpoort in 1743Anoniem, kopie naar H. de Winter
(coll. Edams Museum)

Edam had aan de oostzijde diverse uitgangen.
Van boven naar beneden (bij 55) de Noordoos
terpoort (die als de fraaiste wordt beschouwd),
de brug over de Voorhaven, de Halsbanttoren
(bij 56) met aansluitend (bij 57) een kade, de
Kettingbrug met sluis en tenslotte de Keetpoort,
in feite een eenvoudige doorgang in de stads
muur ter plaatse (uit de kaart van J Blaeu,
1665).
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Vereniging
Oud
Edam

mers hun stad voor het eerst versterkt? Waar
schijnlijk lagen er omstreeks 1357 eenvoudige
aarden wallen en grachten rond de nog kleine
plaats. Edam kreeg in dat jaar stadsrechten en
mocht ook een haven naar zee (de Voorhaven)
graven. Mogelijk is de daarhij vrijkomende aarde
gebruikt voor het opwerpen van de wallen. Later
werden er twee houten poorten gebouwd, één
aan het eind van de Voorhaven-begin Oorgat en
een tweede waarschijnlijk aan de westkant van
de stad, daar waar de Schepenmakersdijk begint.

Edam. juli 1998

Betreft:

Aan de leden van de Vereniging Oud Edam

Uitnodiging voor de jaarlijkse Oud Edam excursie
op zaterdag 3 oktober 1998 naar Zutphen. Bronkhorst,
Gelderse IJssel

Beste leden.
Bedreigd
Welke vijand was er nu vanaf het Oorgat te ver
wachten zal men zich afvragen. De slappe bodem
rond de stad was voor geschut en zwaar materiaal
onbegaanbaar. Maar al eerder was het kunstje ver
toond om een leger vanuit zee op een dijk af te
zetten en vervolgens zonder veel moeite een stad
te laten innemen. Dat kon ook hier gebeuren. Bo
vendien voelden de Edammers zich eind 1512
reeël bedreigd door een strijdmacht van de her
tog van Gelre, die Muiden en Weesp had vero
verd en van plan was daarop Amsterdam in te
nemen. Wat die Geldersman in deze streek had te
zoeken is een ingewikkeld verhaal dat onder an
dere samenhangt met de twisten tussen de Hoe
ken en Kabeljauwen uit die tijd. Maar een feit
was dat de hertog het eiland Marken bezette om
van daaruit zijn doel te bereiken. De nabijheid
van de Geldersen en het risico dat zij zonder veel
moeite het vasteland konden naderen zat de
Edammers dan ook niet lekker.
Weliswaar ging de dreiging later over, maar het
was de Edamse bestuurders wel duidelijk dat er
aan de verdediging van de stad moest worden ge
werkt. Door allerlei binnenlandse oorlogen ging
het in ons land economisch slecht. Ook de

De Noorderpoort bij de Grote Kerk is gebouwd nadat er tussen
Hoorn, Oosthuizen, Monnickendam en een aantal andere
Noordhollandse steden een stelsel van trekvaarten was ontstaan.
Daarvoor ivas er ook een volwaardige uitgang naar het noor
den nodig. Rechts is nog een kleine poort naar de Zeevang zichbaar (uit de kaart van J. Blaeu, 1665).

Dit jaar hebben wij het oog laten vallen op de rivier de IJssel en in het bijzonder de Hanzestad Zutphen en het daar in
de buurt liggende kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst.
Als je Zutphen vanuit het Westen nadert raak je onder de indruk van de fraaie ligging aan de IJssel, met imposante
koopmanshuizen aan de kade die uitnodigen tot een bezoek.
Zutphen heeft sedert 1190 stadsrechten en een prachtig gave. monumentale kern.
Op deze dag wordt voor ons onder meer de schitterende St. Walburgiskerk opengesteld, een gotische kerk met prachtige
muur- en gewelfbeschilderingen en net als in Edam een Librije uit 1561.
Het stadje Bronkhorst moet je gezien hebben: sinds 1482 stadsrechten, piepklein, maar met een heerlijke, monumentale
sfeer.

scheepsbouw had daarvan aanzienlijk te lijden. Er
was dan ook niet veel geld voor de bouw van ves
tingwerken en het heeft tot ongeveer 1545 ge
duurd voordat de poorten en de muren enigzins
klaar waren.
De stad beschikte toen over een zevental poorten
of toegangen. Aan de westzijde de Middeliërpoort
(ongeveer voor het huidige Hof van Holland), de
Monnickendammerpoort (aan de overkant daar
van aan de Schepenmakersdijk), de Noordoosterpoort (waar nu de Voorhaven in het Oorgat over
gaat), de Zuidoosterpoort
(tussen zuidzijde
Voorhaven en Nieuwehaven) en de Gevangen
poort (bij het gelijknamige café). Daarnaast
waren er nog twee zogenoemde waterpoorten

Wij bieden u het volgende programma.
8.00 uur: Vertrek vanaf het NZH-busstation te Edam.
Bij Stroe op de Veluwe hebben we een koffiestop, waarna we om
± 10.30 uur: aankomen in Zutphen.
11.00 uur: Stadswandeling met plaatselijke gidsen van ca. VA uur, waarbij wij de Hanzestad met zijn honderden
monumenten en stadsmuren gaan bewonderen.
13.00 uur: Aan de IJssel in het nieuwe, eigentijdse IJsselpaviljoen (architectuur 1998) wacht ons een smakelijke
lunch.
± 14.30 uur: Vertrek naar Bronkhorst, alwaar we na een bescheiden stadswandeling en bezoek aan het kleine Charles
Dickens Museum op eigen gelegenheid, ook de thee kunnen gebruiken.
± 17.30 uur: Hopen wij weer in Edam aan te komen.
Wij denken voor u een aantrekkelijk programma te hebben samengesteld.
De kosten incl. entrees, rondleiding, lunch en koffie zijn vastgesteld op ƒ 56,00 p.p.
Oud-Edam verzoekt u uw eventuele museumkaart of 65 -I- kaart mee te nemen.
Wilt u op het strookje aangeven met hoeveel personen u wenst deel te nemen?
Om organisatorische redenen is het aantal personen beperkt tot 100. Elk lid mag 1 introducé inschrijven
De deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Indien u vóór 7 september a.s. geen bericht van ons heeft ontvangen is uw inschrijving geaccepteerd.
Voor verdere info kunt u contact opnemen met Joop/Anneke van Overbeek, tel. 0299-371536
Links de Mid
deliërpoort,
rechts de
Monnickerdammerpoort, in het
midden het
water van de
Schepenma
kersdijk. Ano
nieme pente
kening rond
1800
(coll. Edams
Museum)
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Onderstaande perso(o)n(en) wenst/wensen deel te nemen aan de excursie naar Zutphen en Bronkhorst op 3 oktober 1998
tegen ƒ 56,- p.p. U gelieve het bedrag over te maken op postbank nr. 1356818 t.n.v. de penningmeester van de Ver.
Oud Edam.
Naam

Adres

Tel:

Naam

Adres

Tel:

Naam

Adres

Tel:

Dit strookje s.v.p. vóór 1 september 1998 inleveren bij of sturen aan J. van Overbeek, Voorhaven 172,
1135 BW EDAM.

mers hun stad voor het eerst versterkt? Waar
schijnlijk lagen er omstreeks 1357 eenvoudige
aarden wallen en grachten rond de nog kleine
plaats. Edam kreeg in dat jaar stadsrechten en
mocht ook een haven naar zee (de Voorhaven)
graven. Mogelijk is de daarbij vrijkomende aarde
gebruikt voor het opwerpen van de wallen. Later
werden er twee houten poorten gebouwd, één
aan het eind van de Voorhaven-begin Oorgat en
een tweede waarschijnlijk aan de westkant van
de stad, daar waar de Schepenmakersdijk begint.

Eerste uitgave historische reeks Oud Edam

"Vestingwerken van Edam"

Bedreigd
Welke vijand was er nu vanaf het Oorgat te ver
wachten zal men zich afvragen. De slappe bodem
rond de stad was voor geschut en zwaar materiaal
onbegaanbaar. Maar al eerder was het kunstje ver
toond om een leger vanuit zee op een dijk af te
zetten en vervolgens zonder veel moeite een stad
te laten innemen. Dat kon ook hier gebeuren. Bo
vendien voelden de Edammers zich eind 1512
reeël bedreigd door een strijdmacht van de her
tog van Gelre, die Muiden en Weesp had vero
verd en van plan was daarop Amsterdam in te
nemen. Wat die Geldersman in deze streek had te
zoeken is een ingewikkeld verhaal dat onder an
dere samenhangt met de twisten tussen de Hoe
ken en Kabeljauwen uit die tijd. Maar een feit
was dat de hertog het eiland Marken bezette om
van daaruit zijn doel te bereiken. De nabijheid
van de Geldersen en het risico dat zij zonder veel
moeite het vasteland konden naderen zat de
Edammers dan ook niet lekker.
Weliswaar ging de dreiging later over, maar het
was de Edamse bestuurders wel duidelijk dat er
aan de verdediging van de stad moest worden ge
werkt. Door allerlei binnenlandse oorlogen ging
het in ons land economisch slecht. Ook de

De Noorderpoort bij de Grote Kerk is gebouivd nadat er tussen
Hoorn, Oostbuizen, Monnickendam en een aantal andere
Noordhollandse steden een stelsel van trekvaarten was ontstaan.
Daarvoor was er ook een volwaardige uitgang naar bet noor
den nodig. Rechts is nog een kleine poort naar de Zeevang zichbaar (uit de kaart van J. Blaeu, 1665).

scheepsbouw had daarvan aanzienlijk te lijden. Er
was dan ook niet veel geld voor de bouw van ves
tingwerken en het heeft tot ongeveer 1545 ge
duurd voordat de poorten en de muren enigzins
klaar waren.
De stad beschikte toen over een zevental poorten
of toegangen. Aan de westzijde de Middeliërpoort
(ongeveer voor het huidige Hof van Holland), de
Monnickendammerpoort (aan de overkant daar
van aan de Schepenmakersdijk), de Noordooster
poort (waar nu de Voorhaven in het Oorgat over
gaat), de Zuidoosterpoort
(tussen zuidzijde
Voorhaven en Nieuwehaven) en de Gevangen
poort (bij het gelijknamige café). Daarnaast
waren er nog twee zogenoemde waterpoorten

Hoe heeft de vesting van Edam er met haar poorten, muren en wallen, vroeger uitgezien? In
het boek "Vestingwerken van Edam", geven de auteurs D.M. Bunskoeke, C. BoschmaAarnoudse en J. Sparreboom het antwoord op deze vraag. Het is het eerste deel in de
Historische Reeks Oud Edam. Het boek werd 12 juni j.1. feestelijk gepresenteerd door de
vereniging Oud Edam en het Edams Museum.
"Vestingwerken van Edam" is een prachtig boek geworden, dat een voor velen onbekend
stukje historie van de stad belicht. De auteurs van het boek zijn daarvoor de geschiedenis
ingedoken. Zij hebben een schat aan interessante gegevens te voorschijn gehaald en die in het
boek verwerkt. Vooral een groot aantal oude tekeningen en aquarellen, die in de achttiende
eeuw door verschillende bekende Hollandse kunstenaars op papier zijn vastgelegd, geven het
boek een blijvende waarde.
Door middel van de onderstaande bestelbon kunt u het boekje nu bestellen. De prijs bedraagt
fl 15,- en wordt voor leden binnen Edam gratis thuisbezorgd. Voor leden buiten Edam wordt
fl 3,50 extra aan portokosten in rekening gebracht. De bon kunt u sturen aan / inleveren bij:
Secretariaat Oud Edam
Graaf Willemstraat 8
1135 WP EDAM

Bestelbon
.

Links de Mid
deliërpoort,
rechts de
Monnickerdammerpoort, in het
midden het
water van de
Schepenma
kersdijk. Ano
nieme pente
kening rond
1800
(coll. Edams
Museum)
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Na overmaking van het verschuldigde bedrag op Postgiro 1356818 wordt het door u bestelde aantal boekjes zo
spoedig mogelijk bij u thuisbezorgd.
Hierbij bestel ik
Hierbij bestel ik
Naam
Adres
Woonplaats

exemplaren a fl 15,- p st. (binnen Edam)
exemplaren a fl 18,50 p.st. (buiten Edam)

Edammer kaas van huisvlijt naar
wereldmerk
-*v' ;

!

spoelen van de aarden wallen probeerde men te
voorkomen door het planten van bomen.
Later, na de vrede met Spanje in 1648. nam deoorlogsdreiging af en daarmee het direete nut van
de verdedigingswerken. Het stadbestuur trachtte
iets van de hoge kosten terug te verdienen via deverhuur van stukken grond op of bij ele wallen
aan boeren die er hun schapen op konden laten
grazen. Ook bleken de rechte gedeelten van dewallen zeer geschikt voor het vestigen van lijnba
nen. Daarvan heeft Edam er verscheidene gehad,
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De Keetpoort
met rechts de
Halsbanttoren en de Ket
tingbrug.
(colt. Edams
Museum)

oneler meer ten behoeve van ele- scheepsbouw.
Verder kon de hoge ligging van de wallen wor
den benut om er molens op te bouwen.
Toch bleek het steeds minder zin te hebben zo
veel gelei aan de verdedigingswerken te besteden.
In de jaren dertig van de vorige eeuw werden elan
ook de vaak al bouwvallige poorten en muren af
gebroken. Maar elaarover wordt verteld in de vol
gende aflevering van Oud Eelam.
Luuk Hovenkamp

V

Lossen van
kaas aan de
Voorhaven,
(coll. Joh.
Schardam)

i

De westelijke poorten van de stad. Ten noorden
van de Schepenmaker sdijk (bij 30) de Middeliër-of Purmerpoort en daaronder (bij 32) de
Monnickerdammerpoort. Ook is de Westermo
len te zien, alsmede een deel van de trekvaart
en een stukje Westerbuiten (uit de kaart van
J. Blaeu, 1665)
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De zuidelijke uitgang van de stad werd bevei
ligd door de Gevangenpoort, die bestond uit een
muurpassage met een toren, welke als gevange
nis dienst deed. Mak links daarvan het water
poortje waardoor de Ye de stad uitstroomde
(uit de kaart van J. Blaeu, 1665).

De gegevettsvan dit artikel zijn ontleend aan het
boekje 'Vestingwerken van Edam', geschreven
door D.M.Bunskoeke, C. Boschma-Aarnoudse en
J. Sparreboom. Het is verschenen als eerste num
mer in de Historische Reeks van Oud Edam en
verkrijgbaar bij de boekhandel en de vereniging.
De uitgave van het boekje is mede mogelijk ge
maakt door een bijdrage van het VSBFonds.
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Edam en kaas worden vaak in één adem ge
noemd. Er zijn maar weinig produkten die zijn
geëvalueerd van eeuwenoude huisvlijt tot een
wereldwijd geëxporteerd industrieel produkt,
zoals de Edammer kaas. Kaas heeft een lange weg
gekend van prijsstijgingen en crises, kwaliteits
problemen en controlemethoden. Eerst thuis ge
fabriceerd en vervolgens in tientallen fabrieken
op 'onderlinge grondslag'. In Noord-Holland zijn
daar nog slechts enkele fabrieken van over.
De produktie van Edammer kaas was vrou
wenwerk. De vaardigheid voor de aanmaak van
het zuivelprodukt ging van moeder op dochter.
'En de vrouw was een slavin. Het kaasmaken op
de boerderij was een karwei, dat door de vrouw
verricht werd. Van 's morgens heel vroeg tot in
den middag was ze er mee doende...', aldus Dirk
Brugman in 1941." Hij was toen secretaris van de
zuivelfabriek 'Westfriesland' in Lutjewinkel.
Jacobus Bonman-', een schrijvende landman uit
de Becmster en een van de pioniers ook van de
Hollandsche Maatschappij van Landbouw, wordt
aangehaald in het boek Fabrieken Bond Mensen. "
Bouman schreef dat in de eerste helft van de ne
gentiende eeuw op vrijwel alle boerderijen twee
maal per dag volvette kaas in Edammer vorm
werd gemaakt. De schrijvende landman vertelde
ook al dat melk in herfst en winter gedeeltelijk
ontroomd werd om de vastheid van de kaas te be
vorderen.
In de tweede helft van de negentiende eeuw kwa
men er veranderingen. De prijzen stegen vanaf
1830 tot 1885. Door uitbreiding van de veestapel
nam daarbij ook de produktie toe. In de tijd ging
men over van het twee maal daags- naar eenmaaldaags kazen. 'Volle avondmelk werd te romen
gezet en de volgende morgen werd deze melk ontroomd- met de volle morgenmelk gemengd en
verkaasd. 'In vele ogen een achteruitgang van het
Noordhollandse produkt. De kaas die zo ontstond
was een vrij snel rijpende kaas van een structuur
welke sneller verhandelbaar was dan de volle-

melkse kaas. Deze kaas is geschikter voor trans
port over grotere afstanden. De afzetmarkt werd
hierdoor veel groter. Van de room die overbleef
kon men profiteren door de goede boterprijzen.

Veertig plus
Op de markt werden die de tweedekeus Noord
hollandse boter en minder vette dagkaas ge
noemd. Niet-bonafide handelaren verhandelden
deze kwaliteiten wel als volvet. In Fabrieken
Bond Mensen wordt de beschuldigende vinger
met name naar Friesland gewezen. Juist de Bond
van de op coöperatieve grondslag werkende Zui
velfabrieken in Noordholland zag toe op zuiver
heid en kwaliteit van het produkt en bescher
ming van de echtheid van het Noordhollandse
produkt. Men schrijft; 'Andere provincies gingen
in toenemende mate over tot het produceren van
kaas in Goudse en Edammer vorm met een varië
rend vetgehalte dat over het algemeen lager lag
dan de 40+ uit Noord- en Zuid-Holland... De scha
de die hieruit voor de goede naam van de Edam
mer en de Goudse kaas zowel in binnen- als bui
tenland voortvloeide, werd terecht door de
Hollandse Maatschappij van Landbouw 'ernstig'
genoemd.' Fabrieken sloten zich in 1906 aan bij
twee kaas-controlestations; Noord-Holland in
Hoorn voor Edammer kaas en Zuid-Holland in Den
Haag ter controle van de volvette Goudse. De con
trole zou moeten gelden als een garantie voor de
kopers, maar het werd geen succes. 'De kaaspro
ducenten hadden weinig belangstelling, terwijl de
handel tegen het station een niet aflatende opposi
tie voerde,' aldus Fabrieken Bond Mensen. In
1912 werd het station opgeheven. In 1918 volgde
een ministerieel besluit waarbij de vetgehaltes
40+, 30+ en 20+ werden vastgesteld. In 1920 be
paalde de regering dat alleen kaas voorzien van
rijksmerken geëxporteerd mocht worden.

Dalende prijzen
Tot 1885 werd de kaas steeds duurder. Daarna
waren de prijzen tot 1914 veel lager. Vooruitstre
vende boeren en landbouworganisaties hebben
deze ontwikkeling onderkend en de boeren opge
roepen tot verbetering van de veestapel, bedrijfs
voering en kaas- en boterbereiding. Tussen 1860
en 1890 verwachtte men het meeste van de ver
beteringen thuis op de boerderij. Wouter Sluis
hield lezingen en gaf demonstraties kompleet met
kaaskuip erbij. Sluis: 'Kaasmaken is niet afhanke
lijk van meer of minder toebedeelde zegen, niet
van den bodem of van de woning, althans niet in
dien zin, dat men in kaasgebreken heeft te berus
ten. Kaasmaken is een wetenschap, die beoefend
moet worden'. Fabrieken Bond Mens vervolgt
met: 'Voorlichting en onderwijs waren de aange
wezen middelen om verbetering op velerlei ge5

4)

het 'Cremershofje' aan de Voorhaven en heeft
aan het einde van de vorige eeuw 'de Stad Rotter
dam' gebouwd. Gebroeders Groot bezat aan de
Voorhaven de pakhuizen 'Edam', 'Kaashandel' en
'Koophandel'. Het zijn nu de pakhuizen van de
Gestam. Groot woonde aan de Nieuwe Haven, in
wat nu het pakhuis 'de Toekomst' is.'
Niet alle pakhuizen waren aan de bekende ha
vens gelegen. 'Jan van Zanen had aan de Lingerzijde in het huidige woonhuis van Bram Ooms
een pakhuis. En even verderop aan de Schepenmakersdijk waren de pakhuizen van P. Van Leu
zen. Ik weet ook dat het huis van Dankert aan de
Hoogstraat en pandjes in de Koksteeg ooit pak
huizen waren,' aldus Schardam.

Boeren bren
gen in fa
briekjes ge
maakte kaas
naar bet
kaaspakhuis
'De Toekomst'
aan de Nieuwehaven.
(coll. Joh.
Schardam)

bied te bereiken, niet in de laatste plaats ten aan
zien van de boter- en kaasbereiding op de boerde
rij.'
Parallel hieraan kwam de uitbetaling naar vetge
halte en kwaliteit. 'Veel leden kwam het billijker
en nuttiger voor, omdat dit een methode zou zijn
voor verbetering van de kwaliteit en een middel
om vervalsingen tegen te gaan,' aldus Fabrieken
Bond Mensen over bij haar aangeslotenen. Ook
ziektes werden bestreden. Zo schrijft de bond:
'De kwaliteit van het zuivel hangt ten nauwste
samen met de kwaliteit van de grondstof, die op
haar beurt weer in belangrijke mate afhankelijk is
van de aard en de gezondheid van het vee'. In
1921 werd met volle instemming de gezondheids
dienst voor dieren opgericht. Op 1 maart 1954
werd een jarenlange inspanning bekroond met
het bereiken van een t.b.c.-vrije rundveestapel
ten noorden van het Noordzee-kanaal.

Fabrieken
Intussen kwam de industrialisatie op gang. In
Waddinxveen werd in 1871 een boerderij ver
bouwd. Met een roerhek en een snijmes ging
kaasboer Van der Breggen van start met machina
le kaasbewerking. Vervolgens werden in NoordHolland op diverse plaatsen, maar met minder
succes, de industriële methoden beproefd. Toch
werd in 1883 en de eerste kaasfabriek opgericht,
en wel in 't Zand. In Noord-Holland ontstonden
er binnen zeven jaar 31 fabrieken en in 1911 het
maximum van 132. In 1906 werd 41 procent van
de Noordhollandse kaasproduktie in fabrieken ge
produceerd.
In Edam werd al eeuwen kaas verhandeld. De
stad kreeg in 1573 van Prins Willem van Oranje
zijn waagrechten. Kennelijk werd het wegen aan-
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vankelijk op straat verricht en later op een voor
loper van de huidige waag. Overigens pas nadat
in 1680 de waterverbinding naar het Jan Nieuwenhuizenplein was gedempt, ging de kaasmarkt
naar dit plein. De huidige waag stamt uit 1778.
Met dit fraaie gebouw hoopte men de teruglopen
de handel te stimuleren. Dat is gelukt, want tot
1922 werd in Edam kaas gehandeld,' staat in Hard
van binnen en rond van fatsoen.
In hetzelfde boek staat ook de pondtolregister uit
Kampen beschreven. 'In het najaar van 1439 voer
schipper Jacob Claesz. uit Edam over de Zuider
zee naar Kampen met vier vaten boter en vier
honderd pond Kaas. Vrederic Hillebrantz, ook uit
Edam, had drieduizend pond kaas en 2500 'cleyne kasekens' aan boord.'
De Edamse kaasmarkt was een van de vele kaas
markten in Noord-Holland. Er waren onder ande
re markten in Alkmaar, Enkhuizen, Haarlem,
Hoorn, Medemblik, Schagen, Weesp en Wormerveer. In 1920 waren daar alleen Alkmaar, Hoorn
en Purmerend van over. Steeds meer kaas werd
verhandeld buiten de markt om. Daarbij kwam er
steeds meer kritiek op wik- en weeglonen waar
mee de plaatselijke overheid de kosten voor het
marktterrein, apparatuur en marktpersoneel bes
treed. 'Zij vormde dan ook een voortdurende
bron van critiek op het marktwezen,' vertelt Fa
brieken Bond Mensen. Ook zou de handel in de
buitenlucht en het transport de kwaliteit van de
kaas te veel benadelen.

Blikken met
kaas worden
dichtgesoldeerd. Kaasknecht
Planjer, de
heer De Wek
ker en procu
ratiehouder
Stöve.
(coll. Joh.
Schardam )

schikt gemaakt voor veeteelt. Daar verrezen veel
zuivelfabrieken. In de periode na de oorlog volg
de wederom een vetoverschot. De verkoop van
de vettere Goudse 48+ werd gestimuleerd. Een
reden waarom de verkoop van Edammers is te
ruggelopen.'
Maar er is ook een heel herkenbare oorzaak van
de gedaalde populariteit. 'De Goudse snijdt ge
makkelijker. De Edammers zijn uit de mode.'

Pakhuizen

blijven

De verschillende pakhuizen zijn onmisbaar voor
het op smaak brengen van de kazen. 'Een kaasex
portbedrijf kan niet toe met één pakhuis. De
kazen worden onder verschillende klimatologi
'De handelaren kwamen voort uit de kaasmarkt. sche omstandigheden beheerd. In één groot pak
huis gaat dat niet. Daar zit niet die smaak aan
Handelaren die uitsluitend Edamse kaas verkoch
ten. In Noord-Holland werd ook alleen maar zoals die van natuurlijk gerijpte kaas,' zegt Schar
Edammer kaas gemaakt,' vertelt Schardam. Deze dam beslist.
handelaren hadden een binnenlandse afzet. 'Ze De kaashandelaar neemt geen risico's met de
verkochten veel aan winkels. Gestam is nog een smaak en denkt daarbij klantgericht. 'Onze klan
ten in Zuid-Amerika, Libië, en Egypte krijgen be
van de weinige kaasexporteurs die over zijn.'
Gestam NV is opgericht als een coöperatieve af legen kaas. Een kaas die is opgewassen tegen het
zetorganisatie van 24 Noordhollandse zuivelfa warme klimaat. Maar naar Engeland gaat hele
brieken. De aandelen waren in handen van de ei jonge kaas van vier weken. Zuid-België en Frank
genaren van deze fabrieken, P. Groot en J. rijk ontvangen onze commissiekaas. Met caroteen
Schardam. Het zat de NV niet mee en ze beleefde oranje gekleurde Edammer van vier kilo. We noe
men ze Mimolettes. De Fransen eten geen gele
moeilijke jaren. Intussen had een Friese coöpera
tie aanzienlijk betere bedrijfsresultaten. De zuivel- kaas.'
coöperatie Frico bepaalde echter de prijs voor de
producenten na verkoop. Producenten bij de Ge De produktie is gemechaniseerd en het vrou
stam hadden vooraf een prijs bedongen. Gunstig wenwerk verdwenen. De handel vindt nu plaats
voor de producenten, maar moeizaam voor het via beeldschermen. Sommige fabrieken laten hun
handelshuis. De NV werd op 20 maart 1930 over kaas al op afroep produceren. Vroeger werden
genomen door de familie Schardam. Oprichter J. kleine schuiten in de Voorhaven met vele handen
Schardam trok zich toen terug en maakte plaats en één goot gelost. Tegenwoordig haalt de hande
laar de vrachtwagens met een vorkheftruck leeg.
voor zijn zonen Jan en Klaas.
Deze familie breidde de handel uit en begon in De kaaspakhuizen zijn overgebleven. De Gestam
1934 met de bouw van het pakhuis 'de Een kan ze niet missen.
dracht'. 'Er was zoveel kaas te koop. Door de ver
minderde afzet in die jaren was er voorraad,' Jacco Laan
weet Schardam. 'Maar in de oorlog was er een te
kort aan vet. In Drente, Overijssel en vooral Bra
bant, zijn toen veel landen ontgonnen en ge

1)

Gedenkboek 'De Handen Ineen!'
Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der
coöperatieve zuivelfabriek

2) Jacob Bouman geb. 1799. Heeft zichzelf ontwikkeld en werd
later lid van het hoofdbestuur en voorzitter van de afdeling
Beent ster, Edam, Purmerend van de Hollandsche Maatschappij
van Landbouw. Een van eerste boeren-belangenorganisaties.
3)

Fabrieken Bond Mensen
Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van de
Bond van op coöperatieve grondslag werkende Zuivelfabriek in
Noordholland op 29 Januari

Handelaren
Rond de eeuwwisseling telde Edam nog vele kaas
pakhuizen. J. Schardam, oud-kaashandelaar van
de Gestam, kan zich nog enkele panden herinne
ren. ,'Jan Jan zn de Boer had een kaashandel in

'West Friesland' te Lutjewinkel, 26

september 1941, J. Mens.

1956.

A. Kruithof, secretaris van het Instituut voor Land- en
Tuinbouwcoöperatie in Noordholland te Alkmaar.
4)

Hard van binnen, rond van fatsoen
Geschiedenis van de Nederlandse kaascultuur
Aad Vernooij
Uitgave van het Nederlands Zuivelbureau 1994.
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Veranderingen

Groot Westerbuiten

Begin van
Grootwesterbuiten in vo
gelvlucht
rond 1950
(coll. Th.
Groot)

Op de eerste stadskaarten van de stad Edam staat
het Groot Westerbuiten
afgebeeld als een be
bouwde verbindingsweg
naar het westen. De
aansluiting tussen de Purmer de stad was, tot het
tijdstip van de aanleg van de provinciale weg
Hoorn-Amsterdam,
nadrukkelijk
aanwezig. Het
Oorgat en Groot Westerbuiten
vormden als het
ware de kop en de staart van Edam.
De aanleg van de provinciale weg betekende een
amputatie. Tussen het café aan het Groot Wester
buiten en de Lingerzijde werd daardoor alles weg
gevaagd. Ook de vroegere monumentele
stenen
kade verdween. Het laden en lossen van schepen
betekende destijds een drukke en gezellige sfeer
langs het water. Dit alles heeft plaatsgemaakt voor
drukke verkeersstromen.
De aanvang tot verloede
ring werd ingezet. Door het Groot Westerbuiten
niet als onderdeel van het beschermd stadsgezicht
op te nemen werd met dit gedeelte van de stad
minder zorgvuldig omgesprongen dan elders.

de straat nog een bouwvergunning
nodig had.
Daarmee was het lot van de boerderij bezegeld.
Op de foto van het oude straatbeeld van het
Groot Westerbuiten rond 1900 is duidelijk te zien
hoe goed onderhouden
en lommerrijk het straat
beeld eruit zag. Helemaal rechts staat het huis
nog van voor 1924. Mijn grootvader Cornelis Bak
liet een nieuw huis met pakhuis voor een grossierderij in aardappelen, groenten en fruit bouwen.
Twee kleine arbeiderswoningen
maakten onder
deel uit van het bedrijf en dienden als opslagruim
ten. Naast de vrachtwagens had mijn opa ook een
vrachtschip
(afgemeerd aan de Nieuwe Haven
achter het bedrijf). Hiermee werd in het begin
naar Zeeland gevaren om aardappelen te halen.
Ook werd er naar het eiland gevaren. Menigeen
uit Edam is meegeweest met dit wekelijkse uitje.

Verscheidenheid
De verscheidenheid
aan functies zoals een bak
ker, fietsenmaker, smid, groenteman, houthandel
en veeboeren (2 stadsboerderijen)
kwam in de
verdrukking en stelselmatig werd waardevolle be
bouwing gesloopt. Op de oude foto's is nog dui
delijk te zien dat de kleine aaneengeschakelde
woningen met aan het begin van de straat de
grote
bebouwingsobjecten
(schuur
Thomas
Groot en boerderij met kaakberg van Toon Conijn op het nu lege weilandje) een bijzonder ka
rakteristiek beeld opleverden.
Deze twee grote
gebouwen vormden als het ware een monumen
tale stadspoort. Het heeft een haartje gescheeld
of de boerderij was door een paar oudere dames
gekocht. Zij wilden het totale ensemble piekfijn
restaureren, maar Ome Toon durfde de andere
gegadigde (gemeente
Edam) niet te weigeren
omdat hij voor zijn huis aan de andere kant van

De houten
topgevels
(rechts) zijn
later terugge
bracht naar
de oor
spronkelijke
halsgevels, die
bij een storm
waren wegge
waaid (foto
D. Bak)
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Grootwesterbuiten, links
de later afge
broken boer
derij, op de
achtergrond
het Hof van
Holland (coll.
Th. Groot)

Westerbuiten,
rond de eerste
wereldoorlog.
De N 247 be
stond nog
niet. (coll.
G.bij 't Vuur)

Op deze manier werd werken en recreatie ge
combineerd.
Soms werd het schip tijdelijk inge
richt voor een paar schoolklassen die met school
reisje gingen naar o.a. Noordwijkerhout.
Dit beeld heeft plaatsgemaakt voor watertoerisme
met kleine zelfstandige bootjes.

Halsgevels
Vroeger (voor 1974) woonden generaties lang de
familie Sombroek in ons huis aan het Groot Wes
terbuiten nr. IS. De smederij stond tegenover het
huis pal aan de weg. De bebouwing was onge
veer 250 jaar oud. Op de oude foto van het wes
telijk deel van het Groot Westerbuiten
is nog te
zien dat de twee houten halsgevels met tympaan
het woonhuis
sierden. In 1924 zijn, met een

Dit is de derde aflevering over de F.damse kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp door
Cary Venselaar. de vorige artikelen ver
schenen in nummer drie van 1997 en
nummer één van dit jaar.

Nieuwenkamp
Indië

in

Naar nog verdere bestemmingen
Grootwesterbuiten, gezien
naar de
Koningsbrug.
(coll.II Bak)

zware storm, deze gevels eraf gewaaid en vervan
gen door eenvoudige houten topgevels. De raamindelingen waren echter nog oorsronkelijk; de
vierdeling links en de driedeling rechts. Vanwege
de slechte proporties van raam en topgevel zijn
de gevels weer naar de oorspronkelijke staat te
ruggebracht.
De smederij is helaas gesloopt. De twee ramen
die als etalage dienden voor fietsonderdelen
vormde de bovenste helft van de oorspronkelijke
deuren. In deze smederij is door Kasparis Som
broek in 1826 het grote monumentale toegangs
hek van de algemene begraafplaats bij de Grote
Kerk gesmeed. Dit kunt U lezen op de tussenregels aan de achterzijde van het hek.

Bestrating
De bestrating is een aantal keren gewijzigd. Op
de foto's zijn nog duidelijk de veldkeien en de
klinkers aan de zijkanten (zgn. kantstraten) te
zien. Al dit bestratingsmateriaal is nog aanwezig.
Het ligt alleen ongeveer 50 centimeter onder de
huidige bestrating. Daaronder liggen nog kleine
gele straatklinkers met een paardenpad van rode
klinkers in het midden.
Er ligt dus nog een kapitaal aan bestratingsmateri
aal in het wegdek. Als bewoners zullen wij er
voor gaan pleiten bij de Gemeente om bij de her
inrichting dit bestratingsmateriaal opnieuw te ge
bruiken in het Groot Westerbuiten en niet in de
oude stad zoals met de gele stenen van de boer
derij is gebeurd.
De herinrichting van de straat kan een belangrijke
invloed hebben op de afstemming van de oude
woningen aan de zuidzijde en de 17 nieuwe wo
ningen aan de noordzijde van de straat. Met de
gemeente zullen de buurtbewoners nog nader
daarover overleg hebben.
Bij eerdere besprekingen met de gemeente is er
in toegestemd de nieuwe woningen aan de
noordzijde 240 centimeter terug te plaatsen ten

opzichte van de oude voorgevelrooilijn mits in
deze rooilijn leilinden geplaatst worden. Dit om
te refereren aan het oude straatprofiel.
De boomgaard zal in oude luister hersteld wor
den, waarbij de bewoners toegezegd hebben het
onderhoud op zich te nemen. De nieuwe bewo
ners weten dit nog niet. Een uitwisseling van in
formatie intussen oude en nieuwe bewoners is
dus noodzakelijk. Het toekomstige straatbeeld
zal, wat de bewoners betreft, de grootste veran
dering moeten ondergaan.

Woonbuurt
Nu rijden er nog onbeperkt zware vrachtwagens,
bussen en auto's, sneller dan de toegestane 30
km door de straat. Bij de nieuwe planopzet, waar
bij het wonen aan het Groot Westerbuiten een
stevige impuls krijgt, zal het verblijfskarakter een
hogere prioriteit krijgen. De traditionele door
gaande verkeersweg moet tot het verleden gaan
behoren. Aanzetten zijn hiervoor al gegeven. Par
keren wordt uit de straat geweerd. Iedereen (be
woners en bezoekers) parkeert zijn auto op het
parkeerterrein aan de Ambachtsstraat. Door mid
del van twee voetbruggen over het water ontstaat
de voetpadverbinding met het Groot Westerbui
ten. Met de Gemeente is dit zo afgesproken. Deze
constructie is bepleit om langparkeerders te
weren en het toekomstige straatbeeld voor eenie
der aangenaam te houden.
De oude foto's en verhalen herinneren ons aan
het feit dat verscheidenheid en variatie in vorm
en functie van onze woonomgeving een natuur
lijk gegeven was en de woonkwaliteit bepaalden.
Ik hoop dan ook dat de ingrepen en veranderin
gen die er nu aan het Groot Westerbuiten plaats
vinden onze woonbuurt weer die kwalitiet zullenl geven die ze in het verleden bezat.
Dick Bak

In september 1917 vertrok Nieuwenkamp op
nieuw naar de Oost, dit keer nog verder weg dan
Bali. Reizen was moeilijker dan ooit want in Euro
pa was de Eerste Wereldoorlog nog aan de gang.
De 'Grotius', het schip waarop hij passage had ge
nomen moest door een met mijnen bezaaide
Noordzee varen en een grote omweg maken:
langs Noorwegen, de Faröer en Newfoundland
naar Cuba en daarna door het Panamakanaal: naar
San Fransisco, Yokohama, Kobe, Nagasaki en via
Hong Kong naar Batavia. Nieuwenkamp gebruik
te de gelegenheid natuurlijk om onderweg schet
sen te maken van wat hij zag. Maar zijn uiteinde
lijke reisdoel was een gebied dat zelfs heden maar
zeer zelden wordt bezocht door reizigers: het ei
land Ceram in de Molukken.Die reis zou worden
voorafgegaan door bezoeken aan Timor en enige
andere afgelegen eilanden. Vanwege de oorlogs
omstandigheden was het onmogelijk een behoor
lijk reisplan te maken. Er zou dus veel geïmprovi
seerd moeten worden.

Doodziek
Vanuit Batavia vertrok Nieuwenkamp eerst voor
een reis naar Timor en omliggende eilanden. Eind
oktober 1918, ruim een jaar later was hij op
nieuw in Batavia om zijn tocht naar Ceram voor
te bereiden en de reeds aangekochte spullen in
kisten te verpakken voor verscheping naar Hol
land. Maar in Batavia werd hij ziek, doodziek, en
lag lange tijd in een sombere kamer in het oude
gedeelte van het Hotel der Nederlanden. Ander
half miljoen mensen zijn omstreeks die tijd aan
dezelfde ziekte, longenpest, gestorven. Door een
gelukkig toeval zag hij in een krant dat de 'Noordam' liet eerste naoorlogse schip zou zijn dat
naar Nederland terug zou keren. Nieuwenkamp
bedacht zich geen moment, maar strompelde het
boekingskantoor binnen om daar nog juist de
laatste 2e klas hut te kunnen bemachtigen om
'mager als een talhout en wit als papier' terug te
gaan naar Holland.
Hoewel de reis naar Ceram dus niet doorging,
had hij ruim een jaar doorgebracht in een gebied
dat met de benaming 'Timor en Onderhoorigheden' werd aangeduid. Tot die eilandengroep
behoorden eveneens eilandjes als Roti, Alor en
Leti.

Een koppensneller van Timor, de Meo Fekoe
Tapatap.

Nieuwenkamp vertrok per schip langs Soerabaja
en Lombok richting Timor. Onderweg werd vaak
iets gelost en was er meestal wel even gelegeheid
om aan wal te gaan en wat rond te kijken. Sche
pen van de Stoomvaartmaatschappij onderhiel
den een onregelmatige dienst langs al de ver uiteenliggende gemeenschappen.

Ratten
Een verhaal over zo n bezoek aan Soemba:
'...In Soerabaja waren de ruimen van ons
stoomschip (Van Riemsdijk) ontsmet. De ratten
hadden voor een deel het vege lijf geborgen in
de sloepen op het dek, de ontelbare kakkerlak
ken hadden toevlucht genomen in de eetzaal en
de hutten der eerste klasse. Elke avond als ik
het dek van mijn bed opsloeg snelde een dozijn
van die vingerlange onsmakelijke kakkerlak
ken tiaar alle kanten iveg en begon de jacht
met een slof als wapen. Reisgenoten en jongens
hielpen dapper mee tot er minstens honderd
slachtoffers met een klets waren uiteengespat.
Ondanks de grote buit scheen het wild nooit te
minderen.
Van ratten hadden we onderweg niets bemerkt,
maar toen de sloepen op het strand van Soem11

ses voor kopen. Andere merkwaardigheden zoals
tatoeages, weefpatronen en kammen werden ver
zameld of nagetekend.
Op het eilandje Poeloe Kambang nabij Timor
werd een zonderling natuurverschijnsel bekeken:
slijkvulkanen, grote modderwellen, gevuld met
koud slijk waarvan sommige tot heuvels van zo n
40 meter hoogte waren gegroeid.

ba liepen , sprongen er uit elke sloep meerdere te
voorschijn. Als ze gedacht hadden aan land vei
lig te zijn, dan hadden ze misgerekend. Want
nauwelijks opgemerkt door Soembanezen, die
op het strand gehurkt onze komst hadden afge
wacht of die stortten zich met ongelooflijke snel
heid op de vluchtende ratten en sloegen ze in de
kortste tijd dood met een stuk hout. Onmiddelijk werden ze opengesneden, geroosterd en
daarna verorberd met smaak. Ik denk niet dat
er één ontkomen is..'

Op Soemba

Op Timor
In juli 1918 zag Nieuwenkamp kans om het bin
nenland van Timor te bereizen. Eerst per vracht
auto daarna te paard bereikte hij Niki-Niki, een
landstreek op Midden-Timor en tekende daar
merkwaardigheden als lopo's', dat zijn schuren
voor de opslag van mais. Een lopo heeft ongeveer
de vorm van een bijenkorf. De bevolking, de
Atoni's waren een vriendelijke en vrolijke men
sensoort, die in grote aantallen kwamen opdra
ven. soms van twintig paal ver. om wat handels-

waar te verkopen: weefsels, kunstvoorwerpen
zoals met inheemse motieven besneden opbergkokers, lepels en andere artefacten.

Koppensneller
'...Thuis gekomen vond ik op mij wachten een
Meo of koppensneller, geheel opgetuigd in zijn
beste dos, zoals dat vroeger de gewoonte was.
Dat was een verrassing die mij door Koopmans
( de Nederlandse gezaghebber op West-Midden
Timor) was bereid. Het was de Meo Fekoe Tapatap, de tomoekoeng van Pass in Fatoe-Leo, een
landschap in Midden Timor. Alleen een echte
Meo heeft het recht zich zo te tooien en geen Timorees zal het wagen dat kostuum te dragen.
Daar koppensnellen niet meer door het Hol
lands bestuur geduld wordt sterven de Meo's
snel uit, er zijn er nog maar enkele.. '
Nieuwenkamp tekende die merkwaardige uitdos
sing nauwkeurig na en beschreef elk detail nauw
gezet.
Van de kleinere eilanden rondom Timor is veel te
vertellen, bijvoorbeeld over de bronzen mokko's
die er gevonden werden en die, hoewel aanzien
lijk kleiner, vergelijkbaar zijn met de Maan van
Pedjeng, die in de vorige aflevering al beschreven
is. Deze mokko's waren in gebruik als betaalmid
del of het waren erfstukken; men kon er een prin-

Een stukje houtsnijwerk uit de 'Verzameling
Nieuwenkamp'.
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Schetsblad
met slijk vu lkaantjes op
Poeloe Kambang.

Soembanezen woonden in huizen met enorme
daken en in het binnenland zijn antieke graven te
vinden die met enorme stenen platen zijn afge
dekt, gelijkend op reusachtige stenen tafels.
Niewenkamp's bezoek aan Soemba leverde naast
een aantal aardige verhalen in hoofdzaak een aan
tal prachtige geweven ikatstoffen op. Deze zijn
heden nog steeds gezocht bij verzamelaars. Enke
le van deze doeken zijn later terecht gekomen in
de beroemde Tillman collectie, die onlangs nog
te zien was in het Tropenmuseum te Amsterdam.
Maar tot een bezoek aan het eiland Cc ram is het
nooit gekomen.

Familienamen
In de serie 'familienamen in ons periodiek
zijn in de artikelen over de families Verhagen
en de Medik enkele fouten en/of onvolko
menheden voorgekomen. Dit was in veel ge
vallen het gevolg van onduidelijkheden in de
geraadpleegde bronnen. Hoewel begrijpelijk
is het toch vervelend voor degene, die als fa
milie erbij betrokken is. Wie werkt maakt
fouten en alles 'natrekken' is onmogelijk. We
zijn er ons van bewust nog alerter te moeten
zijn op de juistheid van de aangeleverde
copij.
Rectificatie heeft weinig zin, daar de meeste
lezers geen belang hebben aan een datumverschil van een dag of een naam die iets anders
is geschreven. Voor de naast betrokkenen ligt
dat natuurlijk anders en aan hen maak ik
daarom onze excuses en hoop dat ze begrip
zullen hebben voor de gemaakte omissies.
J.S. Molenaar

Cary Venselaar

Colofon
Foto's bij dit artikel zijn uit de collectie van Cary
Venselaar.

Nieuwenkamp
als verzamelaar

Schetsblad
met een
kampong op
Soemba.

Van zijn reizen bracht Nieuwenkamp ook
veel onbekend en oorspronkelijk materiaal
mee naar Holland. Zijn reizen werden steeds
gefinancieerd door een aantal instituten, ver
enigingen en door enkele vermogende verza
melaars. Daar kon Nieuwenkamp onderweg
een grote hoeveelheid inheemse kunst-en ge
bruiksvoorwerpen mee aankopen. Maar ook
voor zichzelf behield hij een groot aantal arte
facten en kunstuitingen.
Het atelier heeft lange tijd volgestaan met
deze spullen, later werd het 'Huis met de
Zwaan', aan de Voorhaven 137 in Edam
ermee get uid. Het kreeg toen de bestemming
'Museum Nieuwenkamp', al was dat slechts
een korte tijd.
Destijds, rond 1920, was het waarschijnlijk
de grootste collectie inheemse kunst van Nederlands-Indië en die was in Edam te vinden.
Van de kunst- en gebruiksvoorwerpen die
Nieuwenkamp meebracht zijn er vele thans
nog in bezit van Nederlandse musea, zoals
het Tropenmuseum in Amsterdam en het Mu
seum voor Volkenkunde te Leiden. Maar ook
diverse Duitse musea hadden collecties die
door Nieuwenkamp in de Oost zijn verza
meld.

Redactie:
Janny Boelens-Boss
Luuk Hovenkamp
Jacco Laan
Guus van Lummel
Jaap Molenaar
Geesje Rijswijk
Sjaan Swalve
Wil Tjoa (fotografie)
Grafische verzorging
1I&R Grafisch Serviceburo bv, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam

In memoriam

Jan Besseling

Wederom heeft de vereniging Oud Edam af
scheid moeten nemen van een zeer gewaar
deerd lid. Op 84-jarige leeftijd is op elf maart
Jan Besseling gestorven. Hij was een blijmoe
dig man die verknocht was aan zijn geliefde
stad Edam. In deze hoedanigheid was hij ja
renlang lid van onze 'Gouden Ploeg'.
Ook op andere terreinen was hij zeer actief.
Zo was hij ruim dertig jaar voorzitter van de
Woningbouwvereniging
Edam. Gedurende
Wereldoorlog II was Besseling lid van de
knokploeg.
Op politiek gebied was hij evenmin een on
bekende: van 1946-1949 vertegenwoordigde
hij de K.V.P. in de gemeenteraad van EdamVolendam. Jan Besseling was een voortreffe
lijk en sociaal voelend man die nog lang in de
herinnering zal blijven voortleven.
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Jaarvergadering
belangstelling

trok veel

De jaarvergadering van de vereniging Oud Edam
op 23 april trok vele leden naar het Damhotel.
Speciale gasten waren Jaap Molenaar en G. Huisink met dochters: Molenaar omdat hij na de
pauze een interessante diapresentatie zou verzor
gen over de Zeevang van voor de ruilverkaveling.
Zoals later bleek, goed voor nostalgische gevoe
lens omdat zoveel uit die tijd voorgoed tot het
verleden behoort. De familie Huisink was aanwe
zig omdat zij genomineerd was voor het Gele
Steentje, een onderscheiding van de vereniging
voor Edammers die zich hebben ingezet voor het
behoud en bevorderen van het stadsschoon.
Eerst werden drie mensen herdacht die de vereni
ging zijn ontvallen: bestuurslid Kees Hulskemper
en twee leden van de Gouden Ploeg t.w. Jan Besseling en Maarten Schotsman. Zeer gewaarde
leden die veel voor Oud Edam hebben betekend.
Het ledenbestand blijkt, dankzij de ledenwerfac
tie wederom te zijn gegroeid tot een totaal van
1100 leden. 'De doelstelling van onze vereniging
slaat kennelijk aan bij de bevolking', aldus de
voorzitter, 'en daaraan zal zeker ook ons mooie
periodiek debet zijn. dat drie keer per jaar ver
schijnt'.

om financiële hulp van de zijde van de leden.
Ook in de Stadskrant is een beroep op de bevol
king gedaan. Tot nu toe heeft deze actie ruim
ƒ20.000 opgebracht. De totaalkosten zijn ge
raamd op rond een ton, zodat er nog veel geld op
tafel moet komen.
'Daarom' aldus Stelling, 'loopt er nu een actie
richting bedrijfsleven en verschillende fondsen,
o.a. het Prins Bernard Fonds. De Heidemij heeft al
een toezegging gedaan van ƒ5.500,- en ter ge
legenheid van de verplaatsing van de NMB/ING
Bank heeft deze een cheque in het vooruitzicht
gesteld van ƒ5.000,-. Verder kunnen we rekenen
op een som van ƒ 10.000,- van de Maurits van Kattendijke Stichting. Alles bij elkaar is er een bedrag
van ƒ25.000,- binnen, is er ruim ƒ20.000,- toege
zegd en hopen we het gat van ca. ƒ60.000,- te
vullen met een rijkssubsidie. De betaling daarvan
kan echter even op zich laten wachten. Het is
duidelijk dat er nog veel werk moet worden ver
zet eer alles in kannen en kruiken is, maar we
hopen wel volgend jaar met de werkzaamheden
te kunnen beginnen.

Vandalisme

Verder zijn er plannen in een vergevorderd stadi
um tot de publikatie van de Historische Reeks
over onderwerpen de geschiedenis van Edam be
treffend. Tot nu toe is er betrekkelijk weinig over
de geschiedenis van onze stad verschenen, zodat
deze reeks zeer welkom zal zijn. Het is de bedoe
ling dat ongeveer eens per jaar een boekje met

Minder prettig waren de geluiden over de Diaconietuin die keer op keer doelwit is van vandalis
me: er worden regelmatig vernielingen aange
richt. Ook wordt er dwars door perken en
struiken gefietst. Daarom deed Van Alderwegen
een dringend beroep op de Edammers voor enige
sociale controle. Ook zouden ouders hun kinde
ren op het hart kunnen drukken dat de Diaconietuin geen speelplaats voor de jeugd is.
Plezierig was de mededeling dat voorlopig een
oplossing is gevonden voor het behoud van de
historische scheepswerf. 'De eigenaren zien het
weer zitten en kunnen hun werkzaamheden
voortzetten. De sanering valt mee en de Gemeen
te heeft begrepen dat de bevolking de scheeps
werf wil behouden.'

Historische

reeks

14

Waterput ontdekt
Tijdens de graafwerkzaamheden op het erf van de
familie Uitentuis aan het Nieuwvaartje is een wa
terput uit de zeventiende eeuw te voorschijn ge
komen. De put is opgebouwd uit houten liggers.
De met de hand gevormde steentjes zijn niet met
cement gemetseld, maar men heeft daarvoor klei
gebruikt. Vervolgens is de waterput afgewerkt
met een kleirug van circa 30 centimeter.
Bij het baggeren van de put zijn geen waardevolle
zaken gevonden. Het grondwater dat daarna de
put vulde is van goede kwaliteit, maar enigszins
'zoutig', omdat het van grote diepte afkomstig is.
In verband met de voortgang van de bouwwerk
zaamheden op het erf heeft de familie Uitentuis
besloten de put niet te dempen doch te laten voor
wat zij is en deze vervolgens goed af te sluiten.

Actie speeltrommel
Zoals bekend is ten bate van het herstel van de
authentieke speeltrommel van het carillon in de
Speeltoren een commissie in het leven geroepen.
Voorzitter T. Stelling gaf een toelichting: 'De
werkgroep heeft alle plannen en offertes bekeken
met deskundigen. Dit resulteerde in een goede
opzet voor aanvraag voor subsidie via de gemeen
te bij het rijk'. Stelling zei hoopvol gestemd te
zijn, maar deelde tevens mede dat de eventuele
uitkering van het geld nog wel enige jaren op
zich zal laten wachten. In de vorige periodieken
was een acceptgiro ingesloten met het verzoek

veel illustraties zal verschijnen. Het eerste deel Een datum om te onthouden; de jaarlijkse excur
'Vestingwerken van Edam', is vanaf half juni ver sie is gepland op zaterdag 3 oktober. Tezijnertijd
krijgbaar bij de vereniging en de boekhandel. De worden nadere gegevens gepubliceerd.
prijs zal rond de ƒ20,- bedragen. De publikatie is
gestimuleerd door de tentoonstelling over de ves Uitloting obligaties Diaconietuin
ting en poorten van Edam in het museum aan de Uitgeloot zijn de nummers:
Dam (voormalig stadhuis), die warm wordt aan 176, 133, 324, 173, 166, 125, 273, 44, 314, 88,
bevolen. Deze tentoonstelling duurt tot het einde 115, 250, 303, 35, 123, 87, 206, 131, 325, 268,
van de zomer.
205, 209, 295, 142, 275, 40, 58. 230, 119, 180,
Bestuursmutaties: periodiek aftredend en herkies
279, 82.
baar waren voorzitter Henk van Alderwegen, pen
ningmeester Cor van Aanholt en bestuurslid Luuk
Gele Steentje
Hovenkamp. Alle drie werden bij acclamatie her
kozen. In de vacature Jantine Cazimier werd 'Deze keer werd voor de toekenning van het gele
voorzien door de verkiezing van Mirjam Nelissen. steentje het voormalig atelier van Nieuwenkamp
Nadat alle financiële verslagen waren goedge gekozen' aldus de voorzitter. 'Architect Gerrit
keurd, alle vragen uitvoerig waren beantwoord
Huisink heeft het waargemaakt om dit vervallen
en de penningmeester décharge was verleend monument prachtig te restaureren en er twee
door de kascommissie, de heren Oud en Schar woningen te realiseren voor zijn beide dochters
dam, werd Cees Beets benoemd tot nieuw lid van Hiltje en Cocky en hun mannen. Het is een ge
de kascommissie. Schardam had zijn tijd erop zit weldig waagstuk geweest dat veel bewondering
ten.
afdwingt. Het Gele Steentje is ten volle verdiend'.
Cor Schaatsbergen heeft besloten de gemeentelij
Huisink: 'Er waren aanvankelijk meer liefhebbers,
ke Monumentencommissie te verlaten. Zijn plaats ook de Gemeente, maar dan om te slopen. Wet
wordt ingenomen door Corrie Boschma. 'De ver houder Visscher heeft echter uiteindelijk de hel
eniging heeft Cor altijd zeer gewaardeerd' aldus pende hand geboden en zodoende konden wij
Van Alderwegen, 'gemakkelijk is zijn taak niet al aan de slag'.
tijd geweest, maar wij zijn trots op alles wat hij
heeft bewerkstelligd'. Schaatsbergen blijft lid van Janny Boelens-Boss
de commissie voor Ruimtelijke Ordening.

Voorzitter Henk van Alderwegen reikt bet gele steentje met bloe
men uit aan Hiltje en Cocky, dochters van Gerrit Huisink, als
prijs voor de restauratie van bet atelier van Nieuwenkamp aan
de Nieuwehaven. Foto: P.Klok

De waterput aan bet Nieuwvaartje
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