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Zelfstandigheid

vaker ter discussie.

Postkantoor

had aan Dam eigen gezicht.
Hieronder de geschiedenis van het gebouw,
waarbij aan het eind nader ingegaan wordt
op de positie van het postkantoor in de loop
van haar bestaan en de discussie die daar
omtrent teweeg w erd gebracht.

Aanleiding
In Edam was al sinds 1816 een postkantoor geves
tigd. Het duurde echter nog tot 1866 voordat er
een rijkstelegraafkantoor (met beperkte dagopen
stelling) werd gevestigd. In de jaren daarna werd
het gebruik van post en telegraaf steeds intensie
ver. Dit leidde ertoe dat in 1872 de voorwaarden
voor de vestiging van een verenigde dienst (post
en telegraaf) door de gemeente werden aangeno
men. In 1883 kreeg het telegraafkantoor een
volle dagdienst en een beperkte dienst op zon- en
feestdagen. In 1886 werd de postverzending per
stoombootdienst Edam-Monnikendam-Amsterdam
ingevoerd.
Dit alles leidde er toe dat in 1887 het ministerie
van Waterstaat, Handel en Nijverheid in Edam op
zoek ging naar een geschikte locatie voor de
stichting van een "Verenigd Post en Telegraafgebouw".

Raadsvergadering.

Edamse
postkantoor
rond 1890
met personeelsleden

De verhuizing van het Edamse postkantoor
heeft onlangs de gemoederen danig in beroering gebracht. Het is niet voor het eerst
in de geschiedenis van het postkantoor dat
het bestaan ter discussie heeft gestaan en
een burgemeester zich hiermee persoonlijk
heeft bemoeid.

Burgemeester Calkoen opende de besloten raads
vergadering van 11 november 1887 met de mede
deling dat hij die week een onderhoud had gehad
met de rijksbouwmeester, C.H. Peters, over de
mogelijkheid om op de percelen van de Fröbel
school en het Gymnastiekgebouw een "Verenigd
Post- en Telegraafkantoor" te vestigen. Peters had
zich persoonlijk op de hoogte gesteld en was tot
de conclusie gekomen dat de locatie, midden in
het centrum, zeer geschikt was.
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Inmiddels was het ook anderen ter ore gekomen
dat het ministerie op zoek was naar een geschikt
perceel. Zo had de heer Van Spengeler zijn pand
aan de Baanstraat aangeboden. De heer Pont
bood voor ditzelfde doel een pand aan de Voorha
ven aan.
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mocht worden door de gemeente en zich zelf
maar moest redden. De meerderheid van de raad
was het met dit standpunt eens.

school, J.W. van Hoogstraten, had daarop een
brief gestuurd aan de burgemeester waarin hij
zich ernstig zorgen maakte over de op handen
zijnde plannen.
Hij refereerde hierbij aan het besluit van de raad, Werktekenin
genomen op 3 november 1876. In dit besluit wer gen van het
den het schoolgebouw en het woonhuis voor de postkantoor
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Peters had echter duidelijk zijn voorkeur uitge
sproken voor de percelen aan de Hoogstraat,
omdat deze gebouwen het meest gunstig waren
gelegen. Bij zijn onderzoek was hem wel geble
ken dat het gebouw tot de onderste balklaag
moest worden afgebroken, daar het geheel on
bruikbaar was. Peters drong bij de burgemeester
aan op een spoedige beslissing.

Fröbelschool
Ook het bestuur van de fröbelschool had kennis
gemaakt met Peters die voor zijn opneming de
school had bezocht. Deze had laten blijken dat de
lokalen wellicht tot post- en telegraafkantoor be
stemd konden worden. De voorzitter van de

onderwijzers ter beschikking gesteld, zonder
enige bepaling omtrent duur of opzegging. Het
bestuur stelde tevens dat de opheffing van de frö
belschool niet alleen in vele huisgezinnen voor
ongerief zou zorgen, maar dat sluiting ook zou lei
den tot "niet geringe schade van de jeugd". De
jeugd genoot in deze school al haar eerste ont
wikkeling, die in niet geringe mate bijdroeg aan
de voorbereiding op het lager onderwijs. Natuur
lijk was hij zich ervan bewust dat de keuze voor
een postkantoor van gewichtig belang was. Hij
vroeg zich echter af, of het in stand houden van
een instelling zoals de fröbelschool niet van gro
ter belang was.
Een aantal raadsleden vond dat de school, die tot
het bijzonder onderwijs behoorde, niet gesteund

Architecht
C.H. Peters
van het
Edamse
postkantoor

Cornelis Hendrik Peters werd op 1 januari
1847 in Groningen geboren en overleed op
85-jarige leeftijd op 22 december 1932. Pe
ters behoort tot de belangrijkste Nederland
se architecten van de negentiende eeuw. In
een carrière van meer dan veertig jaar heeft
hij een stempel gedrukt op een groot deel
van de rijksgebouwen en daarmee op een
deel van de Nederlandse bouwkunst.
Na een opleiding in de praktijk bij de archi
tecten Albert Breunissen Troost en Peter
Cuypers (architect van het Rijksmuseum en
het Centraal Station van Amsterdam) werd
Peters in 1876 benoemd tot rijksbouwkundige bij het ministerie van Financien. Na
een jaar volgde overplaatsing naar het mi
nisterie van Waterstaat, Handel en Nijver
heid waar hij - vanaf 1884 met de titel rijks
bouwmeester - tot zijn pensionering in
1915 werkte. Peters' belangrijkste werk is
het departement van Justitie aan het Plein
in Den Haag (1876-1877), dat ontworpen is
in neorenaissancestijl.
Na 1885 traden er wijzigingen op in Peters'
bouwtrant. Geïnspireerd door de dertiendeeeuwse romano-gotiek van zijn geboortes
treek, zette Peters zich in voor een herwaar
dering van de baksteen als constructief en
decoratief materiaal. Door de toepassing
van baksteen-profielsteen en gotische mo
tieven kregen de gevels van zijn talrijke
post- en telegraafkantoren een steeds druk
ker aanzien. Dit leverde de Nederlandse ar
chitectuurgeschiedenis de term "postkantorengotiek" op.
Een greep uit Peters' vele postgebouwen:
hoofdpostkantoor van Amsterdam (18951898, het huidige Magna Plaza), Alkmaar
(1914), Assen (1894), Den Haag (1880), Enk
huizen (191.3), Frederiksoord (1901), Monni
kendam (1898), Overveen (1906), Purmerend
(1911). Schellingwoude (1908). Zaandam
(1914).

weging geven om hiervoor een gedeelte van de
speelplaats te gebruiken. De bouwkundige van
het Rijk daarentegen wilde de gehele oppervlakte
hebben om de directeur van het postkantoor de
gelegenheid tot een tuin te geven.
In de stevige discussie die nu volgde werd de frö
belschool zelf buiten beschouwing gelaten. Er
speelde nog slechts de kwestie, hoeveel gaan we
vragen. Het Rijk had te kennen gegeven dat men
niet te veel moest vragen voor het vestigen van
een postkantoor in het centrum van de stad. Ook
moest men letten op het feit dat men bij verkoop
geen onderhoudsverplichtingen meer zou heb
ben op het huidige telegraafkantoor en op de frö
belschool.

Prijsbepaling
Raadslid Wilterdink stelde voor om 3000 gulden
te vragen. Raadslid De Jong vond dit aan de lage
kant en stelde voor 5000; het was tenslotte een
rijksbelang. Raadslid Tuijn suggereerde om twee
aanbiedingen te doen, een voor twee gebouwen
en een voor drie gebouwen. Als het ministerie
dan zou kiezen voor de twee gebouwen dan bleef
het gvmnastiekgebouw behouden. Raadslid De
Boer wilde de voorstellen middelen, dus 4000.
Tuijn zei, na al het besprokene te hebben ge
hoord, een vraagprijs van 2500 te willen voorstel
len. Dit laatste voorstel werd bij volstrekte meer
derheid van stemmen aangenomen.

Verkoop
In de besloten vergadering van 16 december
1887 maakte de burgemeester bekend dat de mi
nister de percelen per 1 januari 1888 wilde
kopen voor het bedrag van 2500 gulden. De frö
belschool werd te verstaan gegeven zich met de
minister in verbinding te stellen om hem te vra
gen zolang men niet tot sloop overging het pand
te mogen gebruiken als school.
De raad ging vervolgens over tot de besteding
van het te ontvangen bedrag. Voorgesteld werd
om de kaaswaag te herstellen, alsmede de bestra
ting van de Matthijs Tinxgracht, het inrichten van
een gymnastieklokaal in de Franscheschool en
het verplaatsen van het desinfectielokaal naar de
stadstimmerloods. De totale kosten van bovenge
noemde werkzaamheden zouden 1575 gulden be
dragen. Het restant van het geld kon worden ge
bruikt voor buitengewone
schuldendelging.
Aldus werd besloten .

Verkoopprijs.
Nadat dit punt was afgehandeld kon
men overgaan tot het bepalen van de
verkoopprijs van de percelen. De ge
meentearchitect had te kennen gege
ven dat er spoedig grote reparaties aan
de school uitgevoerd moesten wor
den. Ook wees hij erop, dat zolang de
normaalschool zou blijven bestaan, de
gemeente voor een goed gymnastiek
lokaal moest zorgen. Hij wilde in over

Bouw
In juni 1888 werd begonnen met de sloop van de
fröbelschool en het gymnastiekgebouw. De aan
besteding van het postkantoor werd gedaan en
op 1 april 1889 moest het gebouw opgeleverd
worden. De aanneemsom voor het gehele ge
bouw bedroeg 13-850 gulden (een metselaar
kostte toen 18 cent per uur). Het gebouw is een
typisch voorbeeld van de stijl van Peters, neo
gotisch. torentjes en een behoorlijk universele
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indeling. Het gebouw kwam regelmatig voor in
het blad "De Post- en Telegraafwereld", als er
weer een nieuwe directeur werd gezocht. In dit
blad stond uitgebreid de indeling van het gebouw
en een beschrijving van Edam. De volgende be
schrijving komt uit 1911.
Post- en Telegraafkantoor Edam
Rijksgebouw, gelegen aan bet Damplein hoek
Hoogstraat, een der beste standen van het stad
je. Ridm en doelmatig kantoorlokaal
met 3
ramen aan bet Damplein, kluis, telefoonvertrek, bestellerskamer. De woning bevat beneden
eene ruime kamer (met glazen tuindeuren en
uitzicht op straat) en keuken; boven twee ka
mers en-suite, tezamen met 4 ramen aan het
plein, eene logeerkamer met 1 raam en ruim
balcon aan het plein, eene ruime slaapkamer
met 1 raam op het Oosten (straatzijde) en twee
kleine kamers ieder met 1 raam. Groote zolder
met beschoten dak; op den zolder meidenka
mertje. Goede kelder. Het gebouw heeft een
fraai front met toren, is geriefelijk ingericht.
Tuin van middelbare grootte. Het kantoor is
open van 8-1, 2-31/2, 31/2-9.
Personeel en ressort: Directeur, 2 klerken, 1
kantoorbediende, 1 kantoorbediende in oplei
ding, 6 bestellers, 1 postbode, 2 hulppostkanto
ren: Kwadijk en Volendam; 4 hulptelegraafkan
toren, waarvan 3 hulptelefoonkantoren.
Verkeer stationair. Correspondentie met Volen
dam (visschersplaats) kan soms zeer druk zijn.
Kerken voor Ned. Herv; Luth; Doopsgez; Geref;
R-Kath. Ook is er een Evangelisatiegebouw. Het
schoolgeld bedraagt voor lager onderwijs f 0,45
a f. 1,- per maand, voor mulo f. 2,50 per
maand.
Leven gewoon. Gezellige conversatie. Klimaat
vochtig, maar niet ongezond. Goede Sociëteiten,
Nutsdepartement, Afdeeling Protestantenbond.
Vrij aardige wandelingen naar de Zuiderzee.
Verbinding met Amsterdam om de 2 uur per
stoomtram (f. 0,45 le klas). Muziekgezelschap.
Zeven maal per seizoen gelegenheid te Amster
dam de publieke vermakelijkheden
bij te
wonen.

Discussie
In de loop van haar geschiedenis is het postkan
toor regelmatig onderwerp van discussie geweest.
Tussen 1893 en 1911 is het postkantoor vier keer
in de zevende klasse en vijf keer in de zesde klasse
ingedeeld. De indeling in klassen was gebaseerd
op het aantal handelingen dat er verricht werd,
het was dus een soort promotie/degradatie.
Dit ging niet altijd zonder slag of stoot. In 1932
schreef het gemeentebestuur van Edam een pro
testbrief aan de Inspecteur der Posterijen en Tele
grafie dat zij zeer twijfelde of door de stichting
van een hulppostkantoor in Edam bezuiniging van
enige betekenis zou worden verkregen. Het colle
ge van Burgemeester en Wethouders ging zeer uit
gebreid in op de belangrijke functie van het post
kantoor in Edam en gaf aan dat verandering in een
4

hulppostkantoor voor de gemeente een verslech
tering zou betekenen. Tevens gaf het college aan
dat het postkantoor belangrijker te maken was
door er de kantoren onder te doen ressorteren,
die daarvoor door hun ligging voor in aanmerking
kwamen. Ook ging men in op verlies van parate
kennis en faciliteiten.
Het protest van het college mocht echter niet
baten. De PTT deed wat men zich had voorgeno
men en op 16 oktober 1932 werd het postkan
toor omgevormd tot een hulppostkantoor. Dit
feit liet men samenvallen met de komst van een
nieuwe kantoorhouder, J.W. Erkens. Deze heeft
de functie van kantoorhouder van het hulppost
kantoor ruim 30 jaar uitgeoefend. In 1962 werd
hij opgevolgd door G. Kaars, die deze functie uit
oefende tot 1982. In dat jaar werd het hulppost
kantoor met bestelling veranderd in een bijpost
kantoor met vooruitgeschoven loket dat viel
onder het hoofdpostkantoor Volendam. Midden
jaren 90 ontstonden bij de PTT de plannen om
het postgebouw in Edam maar helemaal op te
heffen. In 1999 heeft de geschiedenis van 1932
zich gedeeltelijk herhaald. De burgemeester heeft
zich opnieuw sterk gemaakt voor het behoud van
het postkantoor in Edam, maar helaas net als zijn
collega in 1932 zonder succes.

In de Edamse binnenstad

Historiserend bouwen
principekwestie
of noodgreep
architect
Een moderne gevel tussen oude panden,
mits goed ontworpen, moet in een histori
sche stad als Edam kunnen. Zou zelfs aan
het bestaande iets toevoegen.
Klinkt zo'n bewering niet als vloeken in de kerk?
Zou daardoor niet het oorspronkelijke karakter
van Edam worden aangetast? Elke keer als een gat
in de straatwand moet worden opgevuld of een
nieuwe wijk moet worden ontworpen, dient zich
de vraag aan: voegen we ons naar wat er soms al
eeuwen staat of proberen we op een verantwoor
de manier iets van vernieuwing toe te laten? Deze
vraag trachten we te beantwoorden.
Nu ontkomen we er in dit verhaal niet aan voor
beelden te noemen om duidelijk te maken wat als
mooie herbouw of verantwoorde invulling van
een wijk kan worden beschouwd, of waar de po
gingen minder geslaagd zijn. Bedenk, lezer, ech
ter wel: zoveel deskundigen, zo veel meningen,
terwijl u zelf ook best een duit in het zakje zult
willen doen. Bovendien, wat op dit moment als
mooi geldt, kan over tientallen jaren afschuwelijk
worden gevonden, of andersom. Dus houd uw
boosheid in als u het met een van de verderop ge
citeerde meningen niet eens bent. U kunt beter
afreageren door de pen te pakken en de redactie
te schrijven.

Toekomst...
Recentelijk stond in Het Parool een artikel over
het onderzoek dat de kunsthistoricus Henk van
der Schoor gedurende 10 jaar heeft gedaan naar
de postkantoren in Nederland. De kop van het ar
tikel luidde "Opkomst en Ondergang van het
postkantoor. Haast is geboden want de postgebouwen hebben hun beste tijd gehad. De PTT is
meer geïnteresseerd in nieuwe kleuren en unifor
men dan in gebouwen".
Het artikel werd afgesloten met de hoop dat de
PTT net als de Spoorwegen tot inkeer zou
komen. De Spoorwegen hebben net zo'n periode
doorgemaakt, waarin gebouwen ongeliefd waren
en het ene na het andere station veranderde in
een patatkraam. Op dit moment ziet de NS het
gebouw weer als gezicht van het hedrijf en is
men trots op zijn panden.
Misschien komt ook de PTT tot inkeer.
Voor vele gebouwen is het echter al te laat.

Geraadpleegde literatuur:
Archief museum voor communicatie
De Rijksbouwmeesters- Twee eeuwen architec
tuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlo
pers/ red. C. van der Peet, G. Steenmeier/ Rotter
dam 1995
Het Parool/ interview Marina de Vries met H. van
der Schoor/ 3 febr. 2000
Frans Kuiper

Fardem-terrein
Huis hoek
Breestraat/
Batumburgerstraat (foto
Wil Tjoa)

Architect Luc Trigallez uit Hoorn heeft veel mo
numenten gerestaureerd, maar in Edam is hij be
kend om de wijze waarop hij invulling heeft ge
geven aan de herbouw op het Fardem-terrein.
Trigallez: "Voor liet Fardem-terrein luidde de op

van

dracht een plan voor deze tijd te realiseren, dat
goed moest aansluiten bij de historische stad."
Nu doemt onmiddelijk de vraag op: wat wordt
bedoeld met "aansluiten bij de historische stad?"
Voor Trigallez was in ieder geval zogenoemd his
toriserend bouwen, d.w.z. het min of meer naapen van wat er al elders in de stad staat, uitgeslo
ten. "Wat er niet meer is moet je ook niet meer
proberen na te maken. Beter is een knipoog naar
het verleden, bijvoorbeeld met behulp van be
paalde elementen, zoals gevelbreedten, dakhellin
gen, gevelritme, hoogten en straatprofielen. Dat
alles onder handhaving van variatie en diversiteit.
Maar in beginsel wil ik de uitdaging met de omge
ving aangaan."

Aluminium

gevel

Herman Sier, lid van de Edams-Volendamse Monu
mentencommissie en als projectmanager werk
zaam bij de gemeente Amsterdam, vindt dat een
bouwer zich in Edam niet zo strak aan de histori
sche omgeving hoeft te binden. "Een architect
kan in zijn ontwerp een zeker risico nemen, mits
dat ontwerp van hoge kwaliteit is inzake harmo
nie en detaillering. Je zou in Edam bijvoorbeeld
best een aluminium gevel kunnen zetten", als het
ontwerp op zich maar voldoende kwaliteit heeft.
"In Edam is de omgeving meestal zo sterk, dat zij
een revolutionnaire gevel in haar midden kan ver
dragen. Maar het ontwerp moet dan iets aan de
omgeving toevoegen. Met een imitatie stijg je niet
uit hoven het niveau van het bestaande. Het
wordt nooit meer dan wat er al is."
Sier noemt de architectuur van Trigallez op het
Fardem-terrein uitstekend. "Hij moest binnen een
bepaald budget bouwen, maar heeft een eenheidsontwerp vermeden. Door de toepassing
van slechts enkele hoofdmaten, maar via een
grote variatie in kleurgebruik en detaillering
biedt de wijk toch een aantrekkelijke verschei
denheid.

Zorgvuldig
Tijd nu voor een tegengesteld geluid. Ontwer
per Hans Boonstra heeft in Edam zijn visite
kaartje afgegeven met de restauratie van het
pand Spuistraat 23. "Natuurlijk had ik op die
plaats met zijn sterk historische omgeving een
modern huis kunnen neerzetten. Maar dat zou
van weinig respect hebben getuigd voor wat er
vroeger is gebouwd. De omgeving is nu een
maal historisch en daar mag het nieuwe huis
niet bij storen. Daar moet je zorgvuldig mee
5

omgaan. Het criterium is de argeloze voorbijgan
ger. Die moet het gevoel hebben dat Edam een
eenheid is. Daar gaat het om. Overigens is in
Edam altijd al historiserend gebouwd."
Toch kan een architect bij het zogenoemde histo
riserend bouwen niet over één nacht ijs gaan, zo
blijkt uit de woorden van Boonstra. "Je begint

De kleuren op de
Baandervesting
Architect Luc Trigallez heeft de deuren en
ramen van de huizen op de Baandervesting
bewust verschillende kleuren gegeven.
Samen met de variatie in ramen en topge
vels heeft hij in dit in beginsel eenvoudige
grondpatroon toch een grote levendigheid
weten te bereiken.
Maar wat als zich straks de noodzaak van
een nieuwe verfbeurt aandient? Is de indivi
duele huizenbezitter dan vrij een andere
kleur op zijn deuren en kozijnen te schilde
ren dan die Trigallez voor hem heeft uitge
kozen?
Trigallez: "In beginsel is iedereen vrij eigen
kleuren te kiezen. Dat houd je formeel niet
tegen. Maar de bewoner moet wel beseffen
dat hij flink inlevert op de kwaliteit van het
uiterlijk van zijn pand. Het uitzoeken en on
derling afstemmen van de kleuren is een
van de moeilijkste aspecten van het hele
project geweest. Naar mijn mening vormen
de kleuren nu een krachtig en harmonieus
geheel."
met een historisch onderzoek naar wat er heeft
gestaan en hoe de straat er uit zag. Je gaat kijken
naar de huizen in de omgeving. Meestal dateren
die uit verschillende tijden. Je kiest een periodemet een daarbij horende stijl, die past in de omge
ving. Het mag niet met elkaar in conflict raken;
anders wordt het een kermis. Dus komt de vraag:
wie leefde hier bijvoorbeeld 200 jaar geleden en
hoe zou die zijn huis hebben gebouwd. Het ant
woord daarop bepaalt de verhoudingen, de pro-

fielen, materiaalkeuze, kleuren en toepassing van
detailleringen. Vooral met de verhoudingen moet
je zorgvuldig omgaan."

Opdrachtgever
De opdrachtgever speelt een belangrijke rol in dit
proces, aldus Boonstra. "Als je in Edam iets pas
sends wilt neerzetten kost het veel tijd en moeite.
De verdiepinghoogte is bijvoorbeeld zo'n moeilij
ke keuze. Als je die op 2,60 meter neemt en het
hoort 3,10 meter te zijn voor dat type huis, dan
klopt het nooit meer."
In een historisch centrum mag een nieuw huis
niet storen. Volgens Boonstra is er in Edam een
aantal architecten werkzaam, die daar gevoel
voor hebben. "Daar mogen we heel blij mee zijn.
Het huis dat architect Pint van Gulik aan het
Groot Westerbuiten bouwt is echt prachtig."
Cor Schaatsbergen van de werkgroep ruimtelijke
ordening van Oud Edam onderstreept dat de op
drachtgever bepalend is. Hij is blij met bouwers
als Boonstra die nog eens een historische gevel
terugzetten.
Trigallez en Sier willen
historiserend bouwen
alleen toestaan als een
eigentijdse
oplossing
onmogelijk is. Anders
wordt het volgens hen
zoeken naar de gemak
kelijkste weg, al blijkt
uit de woorden van
Boonstra dat er bij his
toriserend bouwen ook
heel wat komt kijken.

Omstreden
Nogal omstreden is het
pand Breestraat/hoek
Batumburgerstraat. Vol
gens velen is het daar
misplaatst. Men vindt
het eerder op een onge
lukkige imitatie uit de

jaren dertig lijken. Ook volgens architect Klaas
Boschma harmoniseert het niet met zijn omge
ving, "al moet je niet meteen al het nieuwe in een
oude stad verketteren. Men moet aanvaarden dat
het voor een opdrachtgever 't belangrijkste is dat
hij zich in een huis lekker voelt. Hij moet er ten
slotte in wonen."
Een geslaagd voorbeeld van eigentijds bouwen
noemt Boschma de drie kantoorpanden met top
gevels van Uitwaterende Sluizen aan de Schepenmakersdijk van architect Dijkstra. "De maatvoe
ring klopt met de omgeving en hoewel de
uitwerking wel anders is, voegen ze zich door
hun bescheidenheid uitstekend."

Gevelwand
Fardemterrein , te
zien vanaf
Nieuwehaven
(foto Wil Tjoa)

Aanvaardbaar
Herman Sier kan zich over de Breestraat niet zo
opwinden. "Ik vind het op zich een goed ont
werp en het staat er zo ruim, dat de omgeving
Huis
Spuistraat 23
(foto Wil Tjoa)

Stedebouwkundige

opzet

"Op het Fardem-terrein is het probleem van een
veel grotere schaal", aldus Sier. "In een dergelijke
situatie is de stedebouwkundige opzet bepalend.
Als die geslaagd is, heb je eigenlijk al de slag ge
wonnen. Een slecht stedebouwkundig plan kun
je nooit rechtbreien, ook al heb je nog zo'n
goede architect."
"De invulling van het Fardem-terrein vind ik ge
slaagd. De stedebouwkundige opzet is redelijk, al
is op bepaalde onderdelen kritiek mogelijk, zoals
op de geringe ruimte tussen de Schuttersgracht
en de zuidelijke gevelwand, op de steile bakste
nen helling aan de zijde van de Nieuwehaven en
op de ontsluiting via het binnenterrein. Maar dat
zijn zaken waar Trigallez geen invloed op had.
Qua architectuur zal zijn ontwerp echter altijd
goed blijven."
Wat is nu de conclusie van dit verhaal? Een stad,
ook Edam, verandert in de tijd, zeggen sommi
gen. Edam moet geen museum worden. Vernieu
wingen moeten echter wel iets waardevols toevoe
gen en zich houden aan bepaalde uitgangspunten
en principes van de bestaande omgeving.

Eigen mening
Verantwoor
de nieuw
bouw Groot
Westerbuiten
(foto Wil Tjoa)
het jaren dertig karakter ervan best kan opvan
gen. Het misstaat er niet, hoewel een paar ele
menten zoals dakhelling niet kloppen. Maar an
derzijds zou ik in de Spuistraat (Boonstra) ook
niet zo gauw een huis als in de Breestraat bou
wen. In de Spuistraat is een gevelwand kwets
baar. Hoewel ik in beginsel tegen historiserend
bouwen ben, is het soms een aanvaardbare oplos
sing, bijvoorbeeld als een architect er niet uit
komt en de opdrachtgever het persé wil."

Dat zal in de praktijk soms makkelijker gezegd
dan gedaan zijn, want eenieder heeft tenslotte
een eigen mening. Moeten we de oplossing van
het probleem dan overlaten aan de deskundigen?
Maar ook die zijn het vaak onderling niet eens en
bovendien mag van iedere Edammer worden ver
wacht dat hij zich zelf in de mogelijkheden ver
diept en aan de discussie deelneemt. Dat past ook
in de doelstelling van onze vereniging. En zo
blijkt maar weer eens dat Edam van ons allemaal
is en vragen zoals wel of niet historiserend bou
wen onze diepe belangstelling verdienen.
Luuk Hovenkanip
Jacco Laan

Jaarverslag

1999

Herstel speeltrommel
trots op te zijn
Voor de vereniging Oud Edam was in 1999 het
herstel van de speeltrommel in het carillon van de
Speeltoren een spannend project. Zou het de
mannen van Petit en Fritsen lukken de restauratie
van de uit 1561 daterende trommel, waaraan
Edammers en bedrijfsleven financieel ruimhartig
hadden bijgedragen, op tijd, dat wil zeggen voor
het eind van het jaar, rond te krijgen? Achteraf
weten we dat de wens van Oud Edam in vervul
ling is gegaan. Maar het is gebleken dat om een
dergelijk plan te laten slagen de neuzen van alle
betrokkenen wel dezelfde kant op moeten wijzen.
Op 19 december werd de speeltrommel met een
concert op het carillon weer in gebruik genomen.

Leden
Het aantal leden groeide tot rond de 1.200. Nu
gaat het bij het hebben van leden niet alleen om
het grote getal. Het kan echter wel betekenen dat
de idealen waarvoor Oud Edam staat en de resul
taten in de Edamse gemeenschap waardering ont
moeten. Het gaat tenslotte om het doel waarvoor
de vereniging staat, nl. het mooie en aparte van
Edam stimuleren. Zonder de inzet van de diverse
werkgroepen in de vereniging, die hun werk vaak
in stilte doen, zou dat niet lukken.
Leden en andere belangstellenden konden ook
het afgelopen jaar genieten van een aantal activi
teiten. Zo was de traditionele excursie, ditmaal
naar Den Bosch, weer een succes. De inschrijving
was overtekend. Maar met meer dan twee bussen
wordt de organisatie helaas ondoenlijk.
Verder was er een druk bezochte rondleiding in
de Grote Kerk door Dick Bak. Verderop in het
jaar volgde een bezoek aan de tentoonstelling in
het Edams Museum over de opgravingen in de
Voorhaven. Ook op de Muziekdag trad Oud Edam
naar buiten, en wel met een stand op de Kaas
markt.

maar één winnaar zijn en in 1999 waren dat
Sanne van Poelgeest en Jack Berkhout, die samen
al twintig jaar hard werken in hun fraaie pand
Voorhaven 152 hebben gestoken.

project om

Straatbeeld
Met het gemeentebestuur vond regelmatig con
tact plaats over kwesties en ontwikkelingen in de
stad, die Oud Edam zorgen baarden. Zo is het be
stuur niet gelukkig met achterstallig onderhoud
aan bruggen en wegen, de ongelukkig uitgevallen
proefbestrating aan de noordkant van de Bierka

Hoewel het niet meer tot 1999 hoorde is het ver
melden van het snoeien van de kastanjeboom
toch interessant. Dat gebeurde in de eerste week
van januari. De boom kan de eerste twintig jaar
zonder veel onderhoud voort. De leeftijd van de
boom wordt op 270 jaar geschat.
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Henk van Alderwegen

Stadspoorten
Oud Edam werd het afgelopen jaar verblijd met de
schenking door de heer en mevrouw De Boer van
drie schilderijen. Zij stellen de vroegere stadspoor
ten voor. Een van de schilderijen is bijna gerestau
reerd en voorzover de financiën het toelaten zal
dat in de toekomst ook met de andere gebeuren.
Ze zullen regelmatig worden tentoongesteld.
De vereniging bracht in 1999 het boekje "Molens
van Edam" uit, de tweede aflevering in de Histori
sche Reeks. Het is geschreven door Dick Bunskoeke, lid van onze werkgroep Historisch Onder
zoek. Net zoals het eerste boekje, "Vestingwerken
van Edam", vond ook dit gretig aftrek onder de
leden en het lezerspubliek. Het bestuur hoopt met
enige regelmaat de serie vol te houden, maar aan
gezien het schrijversschap meestal van onbezol
digde (amateur-)historici afhankelijk is, kan een
jaarfrequentie niet altijd worden gegarandeerd.

Begraafplaats

Gele Steentje
Ook het afgelopen jaar moedigde Oud Edam in
woners van de stad met restauratieplannen aan
het herstel van hun pand zo verantwoord mogelijk tot stand te brengen via het uitloven van het
"gele steentje". Zoals gewoonlijk kwamen ook
dit maal diverse herstelprojecten in aanmerking,
hetgeen een bewijs is voor de zorg waarmee
Edammers met hun bezit omgaan. Helaas kan er

bij de Grote Kerk

Zoals uit recente publikaties is gebleken heeft de
Gemeente een poging ondernomen de nabestaan
den van degenen die begraven zijn op de begraaf
plaats bij de Grote Kerk te informeren dat het
graf onderhouden dient te worden. Deze kwestie
heeft onder de Edammers kritiek ontmoet.
Ook uw bestuur vraagt zich af, of er geen andere
mogelijkheden geweest zouden zijn om nabe
staanden te informeren. Men had kunnen weten,
dat het plakken van stickers op grafstenen tot
emotionele reacties zou leiden.
Uw bestuur maakt zich ook zorgen over wat er
gaat gebeuren wanneer nabestaanden zich niet
hebben gemeld binnen de daarvoor gestelde tijd.
Immers, het zou kunnen zijn dat hier sprake is
van een oud graf en dat er geen nabestaanden
meer in leven zijn. Of dat nabestaanden om de
een of andere reden niet geïnformeerd zijn. Het
zou heel goed kunnen zijn, dat er sprake is van
historische graven, of graven van overledenen die

Gesnoeide
kroon van de
kastanjeboom in de
Diaconietuin
(foto Wil Tjoa)

Tuin
Edammers konden weer volop genieten van onze
tuin aan de Voorhaven. Hoewel hij niet geschikt
is voor grote manifestaties, vonden groepen musi
ci en hun gehoor er tijdens de Muziekdag de juis
te accomodatie.
De contacten met de gemeente over het onder
houd van de tuin lopen naar tevredenheid. Alleen
is het te betreuren dat de tuin als hangplaats
wordt gebruikt en er regelmatig baldadigheden
en vernielingen hebben plaats gevonden, reden
om de tuin tijdens de wintermaanden gesloten te
houden. Oud Edam kreeg van de gemeente tien
kubieke meter schelpen cadeau voor de tuinpaden.

de, de neiging van sommige winkeliers hun
waren zodanig uit te stallen, dat het straatbeeld
wordt aangetast en laatstelijk de "overval" op be
graafplaatsen.
U kunt erop aan dat Oud Edam zal blijven waken
over de culturele en historische waarden die de
stad met zich draagt. De vereniging hoopt daarbij
op uw suggesties en medewerking. Een lidmaat
schap kost een schijntje en U krijgt er zo veel
voor terug.

Algemene be
graafplaats in
Edam (foto
Wil Tjoa)

belangrijk zijn geweest voor Edam. Dergelijke
graven kunnen dan toch niet zomaar geruimd
worden!
Natuurlijk moeten wij ook een open oog hebben
voor het feit dat de begraafplaats vol zal raken
wanneer er niets gedaan wordt. Wij willen daar
om komen tot een advies aan het gemeentebe
stuur, dat zowel het historisch belang dient als de
mogelijkheid schept verder begraven te kunnen
worden op deze begraafplaats.
Uw bestuur wil niet alleen dit advies geven. Daar
om heeft binnenkort overleg plaats met de Raad
van Kerken, het Kerkbestuur van de Rooms-Katholieke Kerk en met de Vrienden van de Grote
Kerk, teneinde te komen tot een gezamelijk
standpunt en advies aan het gemeentebestuur.
Wij houden U van verdere ontwikkelingen op de
hoogte.
Het bestuur van de vereniging Oud Edam

Edamse gasfabriek
productie

Is de Kwakelbrug wel een kwakelbrug?

Veel Edammers zullen zich de gasfabriek aan
het Oorgat herinneren. Hieronder de geschie
denis van deze Edamse nutsvoorziening.

Wie kent niet de Kwakelbrug, samen met de
Speeltoren en de Kaasmarkt een van de bekend
ste trekpleisters in Edam? Door de jaarlijkse toeristenstroom moet dit prachtige bruggetje gele
gen op een van de meest gefotografeerde plekjes
van Nederland, rijkelijk vertegenwoordigd zijn in
fotoalbums over de gehele aardbol. Toch zou het
onderschrift bij deze foto's van Wladiwostok tot
Kaapstad feitelijk veranderd moeten worden. Er
is namelijk iets mis met de Kwakelbrug... het is
geen kwakelbrug!
Kwakelbruggen ook wel kwakels of kwaken ge de betekenis van "onvast, onbestemd" en met het "Kwakelbrug"
heten, waren in vroeger tijden talrijk in het wes ouderwetse werkwoord "cwacian" hetgeen zo- getekend
veel als beven of trillen betekent. Een kwakelbrug door Jan van
ten en noorden van ons land.
Een kwakelbrug was een hoge, houten trapbrug zou dus oorspronkelijk een "wankele brug" ge- de Velde II
waar men met trappen of schuine planken op weest kunnen zijn. In het Fries bestaat nog steeds
ging, en die in het midden vlak was. Een kwakel
het woord: "keakelbrêge", hetgeen onder andere
brug was altijd een vaste brug, dat wil zeggen dat inderdaad een wiebelige brug aanduidt. Het gang
zij niet kon worden geopend. In een tijd dat vrij bare Friese woord voor kwakelbrug is echter
wel al het verkeer over het water ging was het "heechhout". In Groningen spreekt men van
van groot belang dat bruggen geen obstakel voor "hooghout" of "hoogholt". Een bekende distilleer
dit verkeer vormden. De bruggen die men in derij uit het Noorden des lands (inderdaad, Hoog
vroeger eeuwen bouwde waren dan ook veelal houdt) beeldt op de etiketten van de oer-Groningophaalbruggen, of kwakels- en deze dienden der se drank Fladderak nog altijd een prachtig
mate hoog boven het water gewelfd te zijn dat kwakeltje ofwel hoogholtje af. ..
het verkeer te water vrijelijk kon passeren. Al was Terug naar Edam - hoe zit het nu met onze Kwa
een kwakel nog zo hoog gebouwd, grote kelbrug? Deze brug is overduidelijk een ophaal
brug, en derhalve geen kwakel. Hoe komt zij aan
(zeil)boten konden er natuurlijk niet onderdoor.
Bij de schepen die in staat waren een kwakel te haar naam?
passeren moeten we denken aan hooischuiten, Op de befaamde kaart van Johan Blaeu uit 1665 is
veepramen, veenschuiten en dergelijke. Een mooi duidelijk herkenbaar een ophaalbrug op de plaats
voorbeeld is te vinden in de archieven van het van de Kwakelbrug afgebeeld. Maar deze brug
Rijnland van 1540, waarin beschreven wordt: was waarschijnlijk niet de eerste oeververbinding
"...vander kercken weghen belooft ten einden dat ter plekke. Al in 1467 is er sprake van een "nuwe
wechken te steecken enen quakelbrugghe, daer brug", of diens eventuele voorganger. Wellicht
enen yghelijck mach passeren ende overgaen, also was dat een kwakelbrug? In dat geval zou de
hooch ende wyt datmen daer mit een goet ghela- naam op de latere brug(gen) op dezelfde plaats
overgegaan kunnen zijn. Of stamt de benaming
den veenschuyt onder door varen mach."
In archieven vanaf de vijftiende eeuw wordt re uit een nog eerder tijdperk en duidt de naam
gelmatig over kwakels gerept. Opvallend is dat slechts aan dat de oer-kwakelbrug niets meer dan
men terdege onderscheid maakte tussen "brug een wankele brug was. ..?
gen" en "kwakels", waarbij we "bruggen" dan ge Wie het weet mag het zeggen!
voegelijk als ophaalbruggen mogen interpreteren.
Zo werd wel eens een brug vervangen door een Rinke Vinkenoog
kwakel.
Kwakelbruggen waren overigens niet beperkt tot Bronnen:
de landelijke gebieden. Ook in steden als Amster W.J. Buma. Keakelbrêge. In: Us Wurk (1962)XI,
dam en Haarlem waren kwakelbruggen te vinden. blz. 70-72
Met hun opvallende vorm waren en zijn kwakels C. Boschma-Aarnoudse. Het Westeinde van Edam.
vaak markante punten in het vlakke landschap. (1994)
Het is dan ook niet verwonderlijk dat kunstenaars J.L.P.M. Krol. Een zeventiende eeuwse kwakel in
door de eeuwen heen nogal eens kwakels als on Heemstede met schilderfaam.
derwerp van hun schilderijen of tekeningen In: Oude Heemstede-Bennebroek,(1998)nov.,
kozen. In de gouden eeuw vinden we kwakels blz. 222-228
terug op de werken van onder andere de schil
ders Esaias en Jan van de Velde, Jan van Goyen en Wie een antwoord heeft op bovenstaande vraag
Adriaan van Ostade.
wordt uitgenodigd daarop te reageren.
Het woord "kwakel" is etymologisch wellicht ver
want met "kwakkelen" (vgl. kwakkelwinter) in De redactie
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Rond 1860 werden er in tal van steden gasfabrie
ken gesticht. Men heeft de techniek ontwikkeld
en beheerst het procédé om uit steenkool gas te
winnen. Dit gas werd door middel van een bui
zennet naar plaatsen getransporteerd voor ver
warming en verlichting.
Het kadaster leert ons dat in 1863 in Edam: sectie
B. nr. 473 werd aangekocht door een civiel inge
nieur Jan Hendrik van Koten. Deze percelen aan
het Oorgat leenden zich bijzonder goed voor het
oprichten van een gasfabriek. De terreinen lagen
aan een goed bevaarbaar water, het Oorgat, De
schepen, die de steenkool aanvoerden en de
cokes afvoerden, konden hier gemakkelijk en
snel komen. Milieueisen werden in deze jaren
niet gesteld en bijproducten als pek, teer en aan
verwante artikelen konden gemakkelijk worden
geproduceerd en verhandeld.
Tussen 1865 en 1868 had van Koten de fabriek
gebouwd en hij kreeg van de gemeente in 1868
een concessie van tien jaar. De eerste gasleverin
gen waren een feit. In deze voorspoedige econo
mische periode zal er door "spitters en fitters"
hard zijn gewerkt om de buizen in de grond te
brengen en in Edam de aansluitingen met de hui
zen aan te leggen.

Moed
Reeds in 1868 werden de statuten van de Gasfa
briek gewijzigd. Van Koten heeft waarschijnlijk
financiële hulp gezocht. Bewondering moeten
we hebben voor de moed om een dergelijk risico

startte in 1868 met
vol bedrijf op te zetten. Als ondernemer had Van
Koten te maken met aan de ene zijde de inkoop
van de grond-stoffen (kolen), dan de productie
(stookinstallatie, gasopslag, buizenstelsel), de ar
beid (een personeelsbestand van ca. tien personen)
en aan de andere zijde de verbruikers. Vooral dat
laatste vroeg veel aandacht van de incasseerders, fit
ters, boekhouders etc.)
Het is voor te stellen dat bij tegenvallende resulta
ten de "aandeelhouders" aandachtig de cijfers
hebben bekeken. In 1878 hadden de heer Karei
Frederik Zimmer uit Amsterdam voor drie achtste
deel, Adriaan Hoogendoorn uit Amsterdam voor
drie achtste deel en Jacob Jacobsz. Molenaar uit
Edam, tevens directeur, de touwtjes in handen.
Deze combinatie stond te boek als: "de Gebr.
Zimmer en Co."

Handkracht
Het zal aan het Oorgat een klein fabriekje zijn ge
weest, waar de mensen hard hebben gewerkt om
de kolen met handkracht uit de schepen te los
sen. Met lorries en/of kruiwagens werden de
kolen naar de ovens gebracht. Opslag van het
verkregen gas was nauwelijks aanwezig en het
verbruik van de gaslantaarns, zowel van de straat
verlichting als van de openbare gebouwen en
woningen was voor onze begrippen laag.
In 1887 had men in de gemeenteraad de eerste
besprekingen over de gang van zaken van de gasvoorziening. Men was niet gelukkig met het feit
dat de gasproductie in handen was van particulie
ren. In vele steden namen in deze jaren gemeen
tebesturen het besluit om meer zeggengschap te
verkrijgen over deze "nutsvoorziening".

Gasfabriek
vanaf de
Keetzijde tezien (foto col
lectie G.bij 't
Vuur)
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behorende 131 lantaarns. In het bestek werden al
deze 131 lantaarns per straat en plein vermeld.
In 1931 waren er in Edam en Volendam 270 lan
taarns, verdeeld in 109 avondbranders en 161
nachtbranders. Het verbruik voor deze verlichting
was 98.585 m gas. De kosten bedroegen ƒ 8.000.-.
Het aantal lantaarns werd in de volgende jaren ge
leidelijk groter: 1932 (271), 1933 (273), 1934
(274), 1935 (283), 1936 (285), 1937 (292), 1938
(296), 1939 (282) en vanaf 10 mei 1940 gene !

Stijfkoppigheid
Op 11 october 1887 vergaderden de raadsleden
in een besloten vergadering over deze zaak. De
concessionarissen, Zimmer, Hoogendoorn en Mo
lenaar, wilden hun concessie en de fabriek verko
pen voor ƒ 12.000.
De gemeenteraad met voorzitter Calkoen wens
ten niet hoger te bieden dan ƒ 10.000. In de uit
gebreide notulen lezen we de voor- en nadelen,
leren we de stijfkoppigheid van de gemeentebe
stuurders kennen en de evenzo grote vasthou
dendheid van de Fa. Zimmer en Co.
In het nadeel van de laatste was natuurlijk de af
loop van de consessie in september 1888 en de
geringe waarde van de fabriek en buizennet op
dat moment. Anderzijds kon de gemeente tot die
datum weinig doen, want zij kon de gasvoorziening niet een tiental maanden stil laten leggen.
Deskundigen deden hun zegje. Andere oplossin
gen werden gezocht, maar duidelijk was dat de
lokatie aan het Oorgat van de bestaande fabriek
de meest gunstige was en verplaatsing niet aan de
orde kon komen. De raadsleden stonden namelijk
voor de wetenschap dat herbouw van de fabriek,
en vernieuwing van het buizennet ca. ƒ 50.000
zou vragen. Betrekking van Volendam in de gasvoorziening zou een extra som van ƒ 15.000
nodig maken.
In de vergadering van 18 oktober zijn de verko
pers accoord gegaan met de prijs die de gemeen
te wil geven van ƒ 10.000.
In de acte nr. 2754 van notaris Cramer d.d. 31 de
cember 1887 staat:
"De gemeente wordt eigenaar van de opstallen
der gebouwen welke behooren tot de exploitatie
der pijpgasfabriek in de gem. Edam, met de daar
bij behorende inrichtingen, al de pijpleidingen,
lantaarnpalen, gasmeters, consoles, in één woord
alles wat tot de exploitatie van de gasfabriek
nodig is. Met het erfpachtrecht van de grond tot
den 1"' september 1888, gelegen op het Oorgat te
Edam, sectie B. nr. 472, bergplaats groot 80 cen
tiaren en nr. 473, gasfabriek groot zeventien aren.
Bij het kadaster bekend ten name van de gem.
Edam en consorten als eigenares, de fa. Gebr.
Zimmer en Co. als erfpachters tot 1 september
1888."
Bij deze acte is een grote plattegrond van de fabrieksinstallatie gevoegd.
Sinds 1 januari 1888 is de gemeente Edam eigena
res van de rechten, de gronden en de gebouwen.
Zij nam de verantwoording van de gaslevering op
zich, welke tot 1 september 1888 op de oude
voet bleef voortgaan.

Voortvarend
De bestuurders van onze gemeente gingen daar
op voortvarend tewerk. Fabrikanten werden uit
genodigd om offerte te doen voor de nieuwbouw
en uitbreiding van een gasfabriek, gashouder en
de vele voorzieningen die nodig zijn om tot een
dagproductie te komen van 1150 m gas.
Op 17 april 1889 verschenen voor notaris Cramer
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Gemeenteraad en Gascommissie bij de ingebruikname van
nieuwe oven op het gasbedrijf aan bet Oorgat
v.l.n.r.: Leo Lagrand - Piet Visser - Nic. de Wit - Sijmen Schilder
("doofie") - G. Dijk - R. Payens - Evert Schokker - G.Konings
(weth.) - B. Visser - Hr. Foest (verslaggever) - Jan Buijs Mr. Eyckman (gem. secr.) -J.G. Oosterbeek - Cor Schagen (weth.)
- Dhr. Biekman (ovenbouwer) - M. v. Dijk (verslaggever) Cor Smit - Piet Spaander (administrateur) - Jb. Zwarthoed
("doe de") en Piet Kluft.(foto collectie J. Molenaar)
Dirk van der Horst, directeur van de Stedelijke
Gasfabriek te Leiden (deskundige), August Klönne, ingenieur en fabrikant te Dortmund (fabrikant
gastoestellen), Hendrik Calkoen (burgemeester/
opdrachtgever), Dirk Schellinger (secretaris ge
meente Edam) , waarvan de ene partij verklaarde
het genoemde werk uit te besteden en de andere
partij dit aan te nemen voor ƒ 21.210 Welk be
drag wordt afgerond op ƒ 21.000 (want onze be
stuurders waren uit op elk voordeel!)
In acte nr. 3149 van genoemde notaris worden de
uit te voeren werken uitvoerig en nauwkeurig
omschreven.
De aannemer mocht geen tijd verliezen, want op
24 augustus 1889 moesten de werken worden
opgeleverd. Vooraf moesten stokers, fitters en
ander personeel zijn ingewerkt en opgeleid. Na
oplevering zou de aannemer nog 12 maanden
verplicht blijven om alle voorkomende gebreken
op eerste aanzegging te herstellen.
In deze periode werden ook de gasleidingen in
Edam nagezien, uitgebreid en aangepast. Ruim
100 lantaarns stonden destijds in Edam op straten
en pleinen en stegen.

Volendam
Maar. .. ook de leiding naar Volendam werd aan
gelegd. Een afstand vanaf het Oorgat tot naar het
havenlicht van de Volendammer haven van bijna
vijf kilometer. Er werd opnieuw wat afgespit
door de "spitters en fitters". Langs het Volendammerpad lagen 13 bruggetjes, die een doorvaart
vormden voor de veehouders met hun mest- en
hooiboten. Dat betekende dat de gasleidingen bij
elk bruggetje in een zinker ca.1 meter omlaag
moesten worden gelegd.
Het uit kolen gewonnen gas bevatte vrij veel
water als bijprodukt. Vooral in deze "putten" of

Overzichtsfo
to van het
gasbedrijf
aan het Oor
gat. Bouw
van de nieu
we gashou
der, waarvan
het timmer
werk door de
heer Groot
werd gedaan,
het metsel
werk door
Reinderd
Worp en het
ijzerwerk
door een duitse firma.
(foto collectie
J.Molenaar)

Het jaarverslag van de gemeente ging verder:
In 1940 (behalve van 10 mei tot 15 juni 1940) het
gehele jaar twee havenlichten en bovendien
vanaf december 1940 twaalf verduisteringslam
pen.
1941: 12 verduisteringslampen (6 te Volendam en
"zakken" bleef het water staan en dan was de gas6 te Edam) z.g. richtlampen. 2 havenlichten
stroom geblokkeerd. Op deze plaatsen had men
te Volendam van 20 februari tot 31 mei ge
een buis gemonteerd waarop een pomp ge
brand.
schroefd kon worden. De gaspompers zoals Gra- 1942: Alleen verduisteringslampen (richtlampen)
vendijk en Not Koning waren dagelijks in de 1943: Alleen verduisteringslampen (richtlampen)
weer met hun zware koperen gaspompen om de 1944: Alleen verduisteringslampen (richtlampen)
buizen watervrij te houden.
tot 13 november 1944
1945: Geen verduisteringslampen. Straatverlich
ting van october tot december gedeeltelijk
Stokers
gebrand. Op 31 december aanwezig 283
In de gemeentevergadering van 30 augustus 1916
lantaarns.
werd eervol ontslag verleend aan J. Baas als direc
teur-boekhouder van de gemeentelijke gasfabriek. Voor de gemeente was de oorlog qua gasverbruik
In de vergadering van 23 october van dat jaar een goedkope periode. In 1939 werd er nog
werd als opvolger benoemd R.J.M.Payens. Het 110.066 nf gas verbruikt voor de straatverlichting
aantal fitters en stokers werd gehalveerd tot drie (kosten ƒ 11724.88).
in dit jaar.
In 1944 werd er slechts 742 m gas verbruikt voor
een bedrag van ƒ 2354,71.
De straten in de gemeente worden met gas ver
licht. In 1902 werd een aanbesteding gedaan om In 1935 bestond het personeel uit in totaal 22
86 palen en 45 muurarmen te verven met de bij personen, inclusief de directeur.

Gasfabriek meestal in de rode cijfers
De heer Joh. Rijswijk heeft van 1936 tot
1964 bij de gasfabriek als boekhouder ge
werkt en weet zich over de laatste tientallen
jaren nog het een en ander te herinneren.
De kolenlossers, de mensen die de ovens
stookten, en degenen die met lange haken de
gloeiend hete cokes uit deze ovens trokken,
werkten in ploegendienst en vaak onder
koude en/of natte omstandigheden buiten.
Rijswijk spreekt nog zijn bewondering uit
voor deze Edammers, die vaak jaren- en soms
levenslang dit werk hebben gedaan. Ook uit
Volendam was er een aantal medewerkers,
die lopend en later op de fiets trouw en op
tijd op de gasfabriek hebben gewerkt. De gasketel was een soort thermometer voor de hoe
veelheid gas. Als deze "laag" stond, dan bete
kende dat er extra gestookt en gewerkt moest
worden om in de gasvoorziening te voorzien.
Volgens de boeken, was er meestal sprake
van een negatieve explotatie. Dat was verve

lend, aldus Rijswijk, maar het gemeentebe
stuur had de eindverantwoording en uit so
ciaal oogpunt werd dit geaccepteerd. Vooral
in de crisisjaren (1930-1940) speelde het bij
beslissingen op dit gebied een rol en werd
de gasprijs zoveel mogelijk ontzien.
Plaatselijke kolenboeren uit Edam en Volen
dam haalden regelmatig de cokes op, welke
als bijprodukt werd verkregen. De teerkelder werd enkele malen per jaar leeggpompt.
Het voornaamste werk voor de boekhouders
was de inning van de gelden. De incasseer
ders liepen met een tas vierduitstukken (2 '/>
cent), die dienst deden als muntgeld. Dege
nen die een abonnement hadden, kregen
een nota en de geldophalers kwamen aan
het eind van de dag op het kantoortje bij de
gasfabriek afrekenen. Maar de boekhouders
deden ook de "winkel", die naast het kan
toor lag en waar de mensen kwamen om
gaskousjes of andere attributen te kopen.
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Het buizennet bedroeg in 1935 te Edam 12.585 m
en te Volendam 10.048 m.
De lengte van het buizennet bleef in Edam tot
1945 ongewijzigd. In Volendam bedroeg de leng
te in 1945 11.170 meter.
Het aantal gasmeters nam van 1.603 in 1932 toe
tot 1.967 in 1945.
De straatverlichting in Edam en Volendam werd
in de oorlogsjaren tussen 1940 en 1945 vrijwel
uitgeschakeld, maar het gasverbruik in het groei
ende aantal huizen steeg.

Gasproduktie in m
1931
1933
79.2864
78.3670
1939
'1.391"

1941
1.014.560
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TEMPERATUUR

1935
63.1200

1937
77.6155

VPAAGT INLICHTINGEN OMTRENT het

1943
1.657.888

1945
372.270

Gemeente-Gasbedrijf

Dat in de jaren 1933/55 de gasverkoop geleidelijk
terugliep, was naast de algemene malaise te wij
ten aan de abnormaal lage petroleumprijzen.
Tarieven in 1935:
Gewoon tarief: 11 cent per m\ gewoon gas
12 cent per m\ muntgas
Vastrechttarief bij een minimum van ƒ 1.- per
maand,
4 cent per m\ gewoon gas
5 cent per m\ muntgas
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bij het

De gasfabriek zou na de ingebruikneming nog
vele malen een investering vragen, maar als bur
gemeester Calkoen en zijn mederegeerders alles
hadden geweten...!? Tussen 1890 en 1914 werd
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Brief aan
de Gascommissie

Geen vlam en geen vuile ijzers
Exploitatie
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te Edam

liescijfer te reduceren. Dat is gezien de cijfers
niet uitgekomen.

Tarieven in october 1940. Op deze datum werd
het z.g abonnementstarief ingevoerd. Hierbij
werd: het gewoon tarief 10 cent/m voor zowel
gewoon als voor muntgas.
Abonnementstarief ƒ 1,80/maand, waarbij
de eerste 15 m gratis,
van 15-60 m 7 cent per m
boven 60 m 4 cent per m
De meterhuur is 20 cent en bij muntgas 30
cent/mnd.
Bij gewoon tarief is voorts 30 cent per
maand verschuldigd voor vaste kosten.
Tarieven in 1945:
In de jaren 1940/45 was een landelijke rantsoene
ring ingevoerd.
Op 31 december 1945 werden de gasprijzen, op
grond van de formuleberekening volgens het di
rectoraat-generaal verhoogd met 2 cent per m

Onze voorouders hebben met moed de sociale
vooruitgang gesteund, die de gasvoorziening aan
de inwoners diende. Niet alle cijfers hebben we
achterhaald, maar van 1931 t/m 1945 werd op de
gasexplotatie vrijwel steeds verlies geleden, dat
uit de gemeentekas werd bijgepast.
In 1935 werd het verlies toegeschreven aan de
zeer oneconomische werkwijze van de retorto
vens. Door deze te vervangen door een schuine
kleinkameroveninstallatie, hoopte men het ver-

directeur van het gasbedrijf trad op
als informant/deskundige.
In 1915 bestond deze commissie uit:
A. Riemersma (weth ), J.Steur, J.J.Plas
en J.Baas (dir.)
Regelmatig wisselde de commissie van
samenstelling. In de tweede wereldoor
log werden bij besluit van de gemeen
teraad op 1 sept. 1941 de werkzaamhe
den van de gascommissie stopgezet.
Wethouder Konings was in die jaren
de voorzitter van de gascommissie met
de leden J.Buijs en B. Visser.
Op 31 oktober 1945 werd de gascom
missie opnieuw geformeerd: W.Runderkamp werd voorzitter met de leden
S. Keijzer en B. Visser. De gemeentese
cretaris D.Beets werd als secretaris aan
de commissie toegevoegd.

Gasverbruik

per uur nog
1V2 cent

geen

Vraagt inlichtingen aan het

GEMEENTE GASBEDRIJF
EDAM

een twaalftal leningen uitgeschreven om het bedrijf draaiend te houden en de nodige investeringen te financieren.
Namens de gemeenteraad regelde de gas-commissie het toezicht en legde zij verantwoording af
aan de raad. Voorzitter van deze commissie was
een wethouder met een tweetal raadsleden. De

Edam verlicht
eeuw in

nieuwe

Edam is niet ongemerkt de nieuwe eeuw in
gestapt. In diverse straten hadden de bewo
ners de gevels en ramen versierd. De
Spuistraat en de Speeltoren maakten duidelijk
dat we het jaar 2000 binnengingen. Een com
pliment voor de initiatiefnemers en uitvoer
ders van al dit feestelijks is hier zeker op zijn
plaats.

Op 1 augustus 1952 werd het gasbe
drijf met andere fabrieken in de regio
gefuseerd tot Gasbedrijf ZaanstreekWaterland. Gedurende een korte pe
riode na de stopzetting in Edam werd
er Hoogovengas gebruikt, maar al
spoedig werd het schonere aardgas ge
leverd.
Het gasproductiegedeelte werd buiten
bedrijf gesteld en werd in de jaren
daarna afgebroken. De gasketels in
Edam en Volendam bleven in dienst
voor de opslag van het gas en zijn in
een later stadium buiten gebruik ge
steld en verwijderd.
De fitters en andere technische men
sen kwamen in dienst van het nieuwe
gasbedrijf en er zijn bij deze operatie
geen gedwongen ontslagen gevallen.
Een "operatie" die vrijwel geruisloos is
verlopen en voor de gebruikers van
het gas op enkele aanpassingen na,
naar tevredenheid is veranderd.

Jaap Molenaar

Afscheid

G. van Lummel

Ons mederedactielid Guus van Lummel heeft
wegens verhuizing naar elders in het land zijn
werkzaamheden voor Oud Edam beëndigd.
Niemand van ons herinnert zich hoe lang
Guus al mee heeft gedaan, maar het zijn zeker
heel wat jaren. Hij heeft zich hoofdzakelijk
hezig gehouden met de opmaak van het blad.
Enkele jaren geleden ontwierp hij de huidige
Iay out. Guus, veel dank en het ga je goed.
de redactie
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Wat betekent naam Oorgat?
De herkomst van de naam "Oorgat" wordt soms
gezocht in de oud-nederlandse vermelding het
"oare gat", het andere gat, wat bijvoorbeeld zou
slaan op het feit dat Edam al via de Ye en Volendam verbonden was met de Zuiderzee. In het
boek "Bemin dan Amsterdam" uit 1948 komt op
pagina 50 een andere verklaring voor.
In een beschrijving van de omgeving van het
Damrak in de zeventiende eeuw staat o.m. de vol
gende zin: "De steiger, waarop men staat, wordt
een schip, het voorkasteel van een kogge, de
plecht van een kaag of van zo'n zware, zeegaande
hektjalk, gereed om uit te varen door de Nieuwe
Brug of zoals eerder, omzichtig manoeuvrerend,
de mast door het oorgat, een lange, smalle klep,
die in het brugdek werd geopend om het schip te
laten passeren."
Bovenstaand citaat ontving de redactie van de
heer A. bij 't Vuur uit Santpoort. Eenzelfde verkla
ring trof de heer H.G. Smit uit Edam aan in het
boekje van J.H. Kruizinga "Amsterdam bruggenstad". Daarin staat: "Holland, vooral in Amster
dam, zijn veel ophaalbruggen, omdat er zoveel
grachten zijn. Verschillende van de vaste bruggen
hebben in het midden een opening, waardoor
een schip met mast en al, zonder hulp van een
mens, varen kan. Deze openingen noemt men
"oorgaten", omdat zij zodra er een mast tegenaan
komt, zich vanzelf openen... Midden op de brug
was een opening, afgedekt door twee houten
klappen die schuin tegenelkaar stonden, aan de
uiteinden bevond zich een naar buiten opwaarts
gebogen ijzer, dat als 't ware een gaffel vormde.
Door goed manoevreren voer de schipper met

Zomertentoonstelling
over kaas in museum
In het EdamS Museum (voormalig raadhuis/
dépendance) start vanaf half april de zomertentoonstelling Edammer, Cleyne Casekens".
De expositie gaat over de geschiedenis van
de wereldbekende Edammer-kaas en beeldt
achtereenvolgens het landschap, het kazen,
het verhandelen en het exporteren van het
product uit.
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rechtopstaande mast in die gaffel; daardoor wer
den de brugklappen omhooggedrukt. .."
Kruizinga voegt er nog een andere verklaring aan
toe: "De naam oorgat komt in 1389 reeds voor als
benaming voor de openingen in het paalwerk aan
de IJ-kant (in Amsterdam), die 's nachts met
bomen worden afgesloten. Waarschijnlijk heetten
ze vroeger "doorgaten" en werden ze later oorga
ten genoemd. In Edam heet nog een buurt het
Oorgat; daar gaf een opening toegang tot de zee".

Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8
1135 WE Edam
secretariaat Marijke Bond, 0299-320609
giro 1356818 t.n.v. de penningmeester van Oud
Edam
ledenadministratie Jan Westerneng 0299-371625

Grafische verzorging
H&R Communicatieve Vormgeving, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam

Brug met
oorgat

