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Verboden: niet harder dan stapvoets op de
fiets door Edam.
Dat is in moderne bewoordingen de strekking
van artikel 53 uit de Algemene Plaatselijke
Verordening van Edam (APV) uit 1887, nog
maar 113 jaar geleden. Deze maximumsnel-

rond 1887 in
heid — stapvoets - gold voor rijtuigen, maar
ook voor de vélocipède (een voorloper van
onze moderne fiets).
Zo'n verordening werpt licht op een ander stukje
historie in onze gemeente. De fiets, een ons zo
vertrouwd vervoermiddel, maakte blijkbaar ook
in 1887 deel uit van het straat
beeld. Het is de maximumsnelheid
die in onze moderne(re) ogen iet
wat verwonderlijk aandoet. In dit
artikel daarom enige aandacht aan
een zo alledaags vervoermiddel als
de fiets. Hoe lang bestaat ze? Wat is
haar geschiedenis, haar belang
voor Nederland en voor Edam in
het bijzonder?

Uitvinding
Was het maar zo eenvoudig. Het
wiel is naar men aanneemt één van
de eerste uitvindingen van de
mens, duizenden jaren geleden. De
stap van het wiel naar de fiets heeft
slechts een geschiedenis van zo'n
300 jaar. In grote lijnen ging de
ontwikkeling als volgt. De eerste
belangrijke stap werd gezet door
de Fransman De Sivrac in 1790. Hij
verbond twee wielen met elkaar
tot een loopfiets, de célèrifére,
ging erop zitten, met een been aan
iedere kant, en bewoog zich voort
door zich met zijn benen van de
grond af te zetten. Hiermee was de
basis gelegd, maar het leek nog in
de verste verte niet op een fiets
zoals wij deze kennen.
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Een volgende belangrijke ontwikkeling was de
komst van een bestuurbare fiets, de "Draisine" in
1816, genoemd naar Freiherr von Drais von Sauerbronn. In 1839 volgde de fiets van MacMillan waar
op daadwerkelijk gefietst kon worden, dankzij een
ingenieus systeem van krukassen als aandrijving op
bet achterwiel verbonden met pedalen. De vélocipède, in 1853 verrijkt met pedalen bevestigd aan
het voorwiel, was een volgende belangrijke inno
vatie.
De constructie van de fiets zoals wij deze kennen
kreeg zijn definitieve vorm rond 1895, de zoge
naamde "safety" met buisframe en bijna gelijke
wielen. Deze lagere constructie vormde de basis
voor de latere variaties.

Populariteit
De populariteit van de fiets is niet aan onze stad
voorbij gegaan. Zo toont de foto op de voorpagina
van het vorig nummer van ons periodiek het perso
neel van het postkantoor zo rond 1900 poserend
met lage fietsen in beeld. Vóór 1900 was de fiets in
Edam, net als elders in Nederland, een luxe artikel.
Uit een steekproef van negentig boedelinventaris
sen uit de jaren zestig en tachtig van de negentien
de eeuw kwam geen enkele fiets te voorschijn (in
welke vorm dan ook). Toch kwam de fiets al eerder
in de gemeente voor dan 1900, getuige het boven
genoemde gemeentelijke "stapvoetsgebod" van
1887. Een oude foto of ander historisch document
kan wellicht helpen om een preciezer tijdstip vast
te stellen. Voor nu houden wij het op ergens tussen
1867 (de vermoedelijke introductie van de fiets in
Nederland) en 1887 (de plaatselijke verordening).

In 1926 kreeg de gemeentearchitect
J. Letzer naast zijn jaarwedde van
£1.2400 een bijdrage van fl.75 voor
onder andere het onderhoud aan
zijn rijwiel.

Verkoopexplosie
Zoals gezegd, was de komst van de veiliger fiets
rond 1895 het startsein voor een explosie in de ver
koop in het land. Fietsen werden handel. Tekenend
voor de populariteit van de fiets in Edam was de
komst van de plaatselijke rijwielhandel. Nog niet
vermeld in de hoofdelijke omslagen (een belasting
bron) van 1899 maar wel in die van 1905 waren G.
Hesselink, rijwielhandelaar, en J. van Essen, rijwiel
hersteller. Beiden hadden het met een belastbaar
inkomen van fl. 100 (de op één na laagste belastinggroep) niet erg breed, maar wel waren zij de plaat
selijke pioniers. Wellicht namen zij reeds rijwielen
af van de in 1904 opgerichte Nederlandse rijwielfabriek Batavus. In 1915 staan zij niet meer als zoda
nig vermeld in de omslagen. P. de Wit is dan rij
wielhandelaar.
Dat plaatselijke fietsenverkoop alleen niet voldoen
de was, voor een goed gesmeerde boterham, blijkt
uit het feit dat men het beroep combineerde met
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een andere taak. Zo was J. Hartog volgens dezelfde
hoofdelijke omslag van 1915 smid en rijwielhande
laar. Oudere Edammers zullen zich Steenmeijer,
een begrip in de jaren tussen de wereldoorlogen en
lange tijd erna, nog zeer goed herinneren.
Onze gemeente heeft overigens een eigen rijwielfabriek gekend. Gemeenteverslagen uit de jaren
1966-1970 maken melding van Rijwielfabriek J. de
Wilde te Volendam. Inmiddels telt onze gemeente
vijf verkooppunten: Schot Fietsspeciaalzaak (Grote
Kerkstraat, Edam), Ton Tweewielers (Schepenmakersdijk, Edam), Bruin Bien (Plutostraat, V'dam),
Ton Koning (Edammeiweg, V'dam), en Munnikvelder (Burgemeester van Baarstraat, V'dam).

\

|\

*'l

Rijwielhandel
en reparatie
inrichting W.
Steenmeijer
aan de
Voorhaven
(donkere
kant) (coll.
R. Schot)
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Rijwielplaatje

Rijwielzaak
van Karhof
aan bet Groot
Westerbuiten
met op
achtergrond
personeel van
houthandel
Keizer (coll.
R. Schot)

in 1867. Ook andere variaties van fietsen versche
nen op de Nederlandse markt. In de reclame wer
den ze aangeprijsd als sportieve, snelle en gezon
de fietsen; een alternatief voor een paard. Een hit
waren ze nog niet. Dat gebeurde pas bij de komst
van de "safeties" in de jaren negentig, succesvol
aangeprijsd als ideaal voor woon- werkverkeer.

Leefomgeving
De komst van de fiets betekende meer dan rij
wielhandel alleen. Het heeft belangrijke conse
quenties gehad voor onze leefomgeving. Denk al
leen al aan de regelgeving: de verkeersregel uit
1887, het toestaan van rijverkeer op het Volendammerpad in 1921, wijzigingen in het verbod
van rijden met motorrijtuigen en rijwielen in di
verse straten uit 1922, een motor- en rijwielveror
dening in 1928, afsluiting van de Vestingpaden en
het Jonkerlaantje voor doorgaand rijwielverkeer
in 1934, etc. Plaatsing van fietsenstallingen en rekken zijn weer het gevolg van de fiets. Werd
nog in 1920 de loods aan de Lingerzijde 49 door
Palschraaf onder andere als fietsenstalling ge
bruikt - volgens G. bij 't Vuur in C. Boschma-Aarnoudse "het Westeinde van Edam" (1994) - in het
streekarchief te Purmerend bestaan aktes van ver
gunningen voor allerhande fietsenrekken en stal
lingen die sindsdien nog zijn afgegeven. Inmid
dels zijn er ook mooi aangelegde fietspaden op de
centrale wegen van de gemeente, waaronder de
Dijkgraaf Poschlaan en de Julianaweg.
Fiets en toebehoren (fietsenrekken etc) zijn niet
meer weg te denken uit onze leefomgeving.

Snel en gezond
Volgens de historicus H. Baudet in zijn boek "Een
vertrouwde wereld, 100 jaar innovatie in Neder
land" (1986) is de vélocipède (jawel, de fiets uit
de plaatselijke verordening) de eerste variant van
de fiets die in Nederland verscheen, vermoedelijk

1897 naar 113-228 stuks in 1900. Bereed
in 1897 nog 1 op de 140 personen een
fiets, in 1900 was dat 1 op 45 en in
1911 al 1 op 10. In 1902 was de fiets al
gemeen doorgedrongen bij lagere inko
mens en was de algemene acceptatie
grens voor een nieuw product bereikt,
n.1. 10% van de bevolking. Bedenk daar
bij dat een fiets rond 1900 nog zo n 10
tot 12 keer een arbeidersweekloon kost
te. In 1919 was de verhouding fiets op
aantal inwoners 12,5%, in 1924 gegroeid
tot 25% en in 1939 tot 43%.

Kinderen met
fiets (coll. G.
hij 't Vuur)

Dit succes van de fiets is vooral opmer
kelijk gezien de rijwielbelasting die in
1896 was ingevoerd (de desbetreffende
wet had werking van 1889 tot 1919; ge
volgd in de periode 1924-1941 door de
belasting op het rijwielplaatje). Deze rij
wielbelasting weerhield de opmars van
de fiets dus niet. Het is dan ook niet op
merkelijk dat het ook toen een sport was, zelfs in
Edam, om de belasting te ontduiken (zie tabel)
'34 35 36
16 8
9

38 39 40 (jaar)
103 53 31 (aantal)
Overtredingen van de rijwielbelastingwet in
Edam (1934-1941)
37
58

Vrouwen

Koploper

De fietsenverkoop ging zich tevens nadrukkelijk
richten op vrouwen, iets wat gezien de zeden van
die tijd geenszins vanzelfsprekend was. Fietsende
vrouwen was voor velen een ongehoord verschijn
sel. Ook predikanten die zich op de fiets waagden
(de eerste in 1897) werden bekritiseerd. Zij zouden
gedrag vertonen dat niet overeenstemde met de
waardigheid van hun ambt.
Ondanks deze weerstand bleek de opgang van de
fiets niet te stuiten. Was de fiets in de beginperiode
nog het speeltje van de rijken, vanaf 1897 veran
derde dat. Het aantal fietsen in Nederland groeide
toen explosief van circa 35.000 verkochte fietsen in

Volgens een publicatie van de Europese Commissie
(Milieu, nr. 10, 1999) is Nederland vooral dankzij
haar vlakke landschap inmiddels koploper in het
fietsenbestand met 1010 fietsen op 1000 inwoners
waarbij 65,8% van de 15-jarigen en ouder aangeeft
zeker 1 a 2 keer per week te fietsen.
Denemarken volgt met 980 fietsen en 50.1%. Elders
in Europa is de fiets vooral regionaal en stedelijk
populair. Zo telt het vlakke gebied van de Po-delta
in Italië een 163 km lange uitgestippelde fietsroute
voor de toerist en haar hoofdstad Ferrara 100.000
fietsen op 140.000 inwoners. De Europese Com
missie juicht dit alles mede uit een oogpunt van mi
lieubescherming toe. Genoemde publicatie is een
initiatief om maatregelen ten gunste van de fietser,
zoals bevordering van de verkeersveiligheid, verder
te stimuleren.
En nu ook in Edam het fietstoerisme weer van start
is gegaan (Edam is opgenomen in diverse ANWBfietsroutes, o.a. de Zuiderzeeroute) en ook velen
van ons een ommetje maken op de fiets, is het
moeilijk voor te stellen dat het nog geen 113 jaar
geleden was, dat je niet harder mocht gaan dan
stapvoets.

Maria van Roijen
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Een bestuurlijke

duizendpoot

Man met capaciteiten

Burgemeester H.J. Calkoen zette
Edam op de kaart
Het valt niet mee alle activiteiten van de be
stuurlijke duizendpoot H.J. Calkoen te achter
halen. Als voorbeeld kan dienen de gang van
zaken, die heeft geleid tot de oprichting van
de Hollandsche Maatschappij van Landbouw,
afdeling "Edam & Zeevangsdorpen",
die tot
aan de dag van heden (2000) een nuttig en le
venskrachtig bestaan lijdt.

In Edam dragen diverse straten de naam van
een illustere plaatsgenoot uit vroeger tijden,
heel vaak een succesvol bestuurder. In deze
en komende afleveringen van "Oud Edam" zul
len we enkele van die personen voor het voet
licht brengen. Eerste in de rij is burgemeester
H.J. Calkoen die in 1883 tot burgemeester van
Edam-Volendam werd benoemd en met suc
ces dit ambt tot 1918 heeft bekleed.

-

Levensvatbaarheid
Op 15 mei 1885 stuurde de "dienstwillige dienaar"
H.J. Calkoen, burgemeester van Edam, de volgen
de brief aan het hoofdbestuur van de Hollandsche
Maatschappij van Landbouw te Den Haag:
Weledele Heere,
Het is ons voornemen om binnenkort de
leden der Maatschappij voor Landbouw te "Edam
en Omstreken " woonachtig, bijeen te roepen en
hen ons voorstel in overweging te geven, om eene
zelfstandige Afdeeling dier Maatschappij te consti
tueren, daar Edam o.i. krachtig genoeg is voor

ot

zelf-regeering en aan levensvatbaarheid van een
eigen Afdeeling niet te twijfelen valt, terwijl het
als afhankelijk van de grote Afdeeling Purmerend-Beemster niets beteekent en nimmer iets zal
kunnen beteekenen. Wij menen dat ons plan ook
aan het Hoofdbestuur zal toelachen, daar wij
werkdadigheid bedoelen op een terrein dat, voor
al op het gebied van Veeteelt en Zuivelbereiding,
van groote betekenis is en onze eventueele af
scheiding dus ook aan het groote belang, door de
Maatschappij beoogt, moet ten goede komen.
Overtuigd als wij ons houden van Uwe welwil
lendheid in het algemeen en van Uwe medewer
king in 't bizonder, waar die ten
nutte van de Maatschappij kan
strekken, nemen wij de vrijheid
Uw Edele beleefd te verzoeken
ons wel met Uwe voorlichting
van dienst te willen zijn, opdat
wij, in de door ons te convoce
ren bijeenkomst, goed beslagen
ten ijs komen. Wij hebben ons
in de eerste plaats de vraag ge
steld of de leden, in de loop van
een Genootschapsjaar het recht
hebben zich van de Afdeeling,
waartoe zij behooren, los te
maken, zonder daartoe in een
dubbele contributie te vervallen
en voorts welke alzoo de punten
kunnen zijn, waarop wij wij
ders nog te letten hebben.
Moge wij Uw Edele beleefd ver
zoeken ons zoo algemeen en uit
voerig, als het U noodig zal
voorkomen, te willen instrueren.
Met de meeste achting verblijven
wij inmiddels,

%

1908 feest ter
gelegenheid
van 25-jarig
ambtsjubileum
burgemeester
Calkoen
(coll. G bij 't
Vuur)

yj
Men werkte vlot. Binnen een maand was de gevraagde informatie ontvangen en werd een bestuur
gevormd. De nieuwe afdeling telde bij de oprichting
137 leden. Voorzitter werd H.J. Calkoen die deze
functie, tot zijn dood in 1923, bijna 38 jaar lang vervulde.
Het stadsbestuur had veel werkelijke belangstelling
voor de agrarische bedrijfstak. Naast de burgemees
ter en een vijftal veehouders, werd het bestuur van
de H.M.v.L.gevormd door de wethouders Pont en
Tuin; secretaris was de heer Wilderdink (gem. secr.)
en de heer Teengs (wijnhandelaar) was penning
meester.
De afdeling toonde zich actief: op 4 novenber 1885
hield de heer Wouter Sluis een lezing over de kaas
bereiding. De najaarslammerenmarkt werd weer
nieuw leven ingeblazen. Op 26 november 1885
werden er 1577 van deze dieren aangevoerd en ver
handeld.

Uw Dienstwillige Dienaaren,

H.J. Calkoen
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(w.g.) H. Calkoen (burg. Edam)
J.E.H. Wilderdink (secr.)
D. Pont
W. Tuin Jzn.

landbouwtentoonstelling
Op 26, 27, 28 en 29 augustus 1886 leverden voorzit
ter Calkoen en zijn mannen een enorme prestatie.
Een grote landbouwtentoonstelling werd gehouden.

Op 13 oktober 1848 werd te Sloterdijk
(Noord-Holland) geboren: Hendrik Joan Cal
koen, zoon van Hendrik Joan Calkoen en Sara
Christina van Hall. Hij groeide op in de pasto
rie van dit rustieke dorpje waar zijn vader en
zijn grootvader vele jaren de Nederlands-Her
vormde gemeente als dominee hebben ge
diend.
De jonge Hendrik Joan was al vroeg bestuur
lijk aangelegd en volgde na zijn schooljaren
cursussen voor recht, sociaal bestuur en ge
meentewetten. In zijn geboortedorp kon hij
op de gemeentesecretarie in de praktijk het
bestuurlijke werk leren. Op 27-jarige leeftijd
werden zijn capaciteiten reeds berkend. In
1875 werd hij benoemd tot burgemeester van
Ilpendam. In 1879 werd hij tevens burgemees
ter van Landsmeer.
Een periode van ca. acht jaar volgde en Cal
koen kreeg in de dorpen Purmerland, Den lip,
Ilpendam en Landsmeer veel lof toegezwaaid
voor de warme, menselijke benadering en be
langstelling die hij had voor de mensen en hun
noden.
In 1883 volgde zijn benoeming tot burgemees
ter van Edam en Volendam. Hij betrok een
huis aan de Nieuwe Haven. Op 10 mei 1883
trouwde hij met Kommertje Jacoba van Weel
te Middelharnis, aldaar op 6 januari 1846 gebo
ren. Ze verhuisden naar het bekende burge
meestershuis aan de Lingerzijde met daar te
genover een koetshuis. Hierin stonden het
paard en het koetsje waar burgemeester Cal
koen wellicht honderden malen gebruik van
heeft gemaakt om Volendam en de Zeevangs
dorpen te bezoeken of om er te vergaderen.
Er werden drie kinderen geboren, op 24 juni
1884 zoon Hendrik Joan, op 7 februari 1886
zoon David Cornelis (deze overleed reeds op 6
april 1887) en op 19 januari 1888 kwam hun
dochter Cornelia Davina Calkoen ter wereld.
Zoon Hendrik Joan is op 21 oktober 1956 te
Martinez in Argentinië overleden, waar hij
lang heeft gewoond.
Dochter Cornelia Davina trouwde op 6 mei
1921 in Edam met Sirnon Willem Eyssen, een
telg uit het bekende "kaasgeslacht" van Oost
huizen. Zij is op 10 juni 1952 te Alkmaar over
leden en hij op 3 juli 1959 te Hoorn.
Op 22 december 1903, enkele dagen voor
kerstmis, overleed echtgenote en moeder
Kommertje op 57-jarige leeftijd te Middelhar
nis. Ook burgemeesters hebben privé zorgen
en met twee opgroeiende kinderen was het
begrijpelijk dat er een oplossing moest komen,
gezien de absentie van vader Calkoen vanwe
ge de vele vergaderingen. Op 14 september
1909 hertrouwde hij te Nijmegen met Maria
Bernardina Delia, die op 12 augustus 1857 te
's Gravenhage was geboren en op 14-09-1935
te Den Haag overleed.
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Naast de ca. 100 fraaie koebeesten, werd uitgebreid
aandacht geschonken aan pluimvee, tuinbouw,
bloemkwekerij en andere planten. Er was een ten
toonstelling voor paarden en ingespannen paarden.
"De grootste gebeurtenis van deze tentoonstelling
was echter de kaasmarkt op de zaterdag. De harten
van de Edammers zwollen van trots bij de aanvoer
van de stapels kaas in aantallen van 75 tot 2(X)stuks.
De gouden medaille met authentiek getuigschrift
viel ten deel aan een Edammer, n.1. de heer C. Baes
uit den Purmer."
Op zondag, de laatste dag van deze activiteiten,
was Edam weer paraat bij het bezoek dat de minis
ter van Binnenlandse Zaken aan de stad bracht. Er
was deze dag een velocipèdewedstrijd en er wer
den honderd postduiven opgelaten. Ook in 1895
werd er een dergelijke landbouwtentoonstelling ge
houden.

Opsomming
Een totale opsomming van de bestuursfuncties
van Calkoen is niet te verkrijgen, maar we noe
men onder andere:
• Voorzitter van de Groot N.Hollandsche Ver.
voor Verzekering en Lijfrente
• Lid van het provinciale College van Toezicht op
het beheer van kerkelijke goederen en fondsen
• Lid van de Zuiderzeeraad
• Lid commissie van Toezicht voor de Rijkszuivelconsulent in Noord-Holland
• Voorzifter van de Credietbank voor Visschers
• Schoolopziener in het arrondissement van Purmerend/Edam
• Lid/voorzitter Hervormde Kerkeraad
• Lid van de Provinciale Staten (36 jaar)
• Buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten
• Plaatsvervangend kantonrechter
• Secretaris-penningmeester van het polderbe
stuur "de Purmer"
• Voorzitter Edams museum
• Lid van de Voogdijraad

^
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Hoewel onder trieste omstandigheden, zal burge
meester Calkoen zich zeer gewichtig en trots
hebben gevoeld toen hij medio januari 1916 Ko
ningin Wilhelmina ontving, die zich persoonlijk
op de hoogte kwam stellen van de moeilijke om
standigheden in het dorp die door de watersnood
waren veroorzaakt.

Viering van
100jaar
onafhankelijk
heid in 1913
met o.a. de
Stedemaagd
(coU.G. bij 't
Vuur)

Volendam

Tekst op
gedenksteen
van kerkje te
Sloterdijk
(foto Jaap
Molenaar)
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Naast de belangstelling voor het agrarische bedrijfs
leven heeft burgemeester Calkoen veel interesse
getoond voor de belangen van de Volendammer
vissers. Hij vertoefde graag op de Volendammerdijk
en kende vrijwel elke visser bij naam en toenaam.
Hij werd daar geacht en het was terecht en met
toestemming van elke dorpeling dat bij de inge
bruikneming van de eerste huurwoningen aan de
Edammervaart, de naam werd gegeven: Calkoengracht. (Ook in Landsmeer heelt men hem op deze
wijze geëerd: de Calkoenstraat.)

Het is een "aanrader" om tijdens de jaarlijk
se monumentendag (tweede zaterdag in sep
tember) een bezoek te brengen aan Sloter
dijk en dan in het bijzonder aan het kerkje.
Hier is een enthousiaste stichting bezig om
de herinnering vast te houden van de ge
schiedenis van dit dorp.
In de kerk is een grote crypte van de domi
nees van dit kerkje aanwezig. Ongeveer 40
personen zijn hier bijgezet en "onze" Cal
koen heeft hier ook zijn laatste rustplaats ge
vonden, al hoort hij hier eigenlijk niet thuis.
Maar voor deze domineeszoon heeft men
kennelijk een uitzondering gemaakt. Wie
hier op zoek gaat naar de grafsteen, zal geen
namen vinden. De eenvoud van deze geeste
lijke herders is terug te vinden in de tekst
op deze tombe: "Ghij sult mij niet begaeven" (begaeven = verlaten).

Uil. Hl I N.UwK

III Hl ONS Ml I I1M.I M N

jaren vóór 1900 een bekend volksspel. Burge
meester Calkoen was niet gediend van deze die
renkwelling en verbood al spoedig na zijn aan
treden deze wreedheid.
De stoom-raderboot "Burgemeester Calkoen"
bracht rond 1900 dagelijks tientallen Volendam
mer vissers naar Amsterdam met hun manden
vis, die ze daar gingen uitventen. Tot de Eerste
Wereldoorlog voer kapitein/eigenaar Anton Jan
sen met dit schip. Door de toenmalige situatie
werd dit transport beëindigd.

Moordkuil
Naast de goede contacten met de inwoners tra
den er ook strubbelingen op, die voor een
rechtlijnig en gezagsgetrouw man als Calkoen,
onontkoombaar waren. De wonderkuil, ook wel
de moordkuil genoemd, was een manier van vis
sen, die door Volendammers vakkundig werd
toegepast. In juni 1881 werd deze wijze van vis
sen verboden.
Nu waren reeds in die jaren de voorouders van
de huidige wijdbroeken, niet al te gezagsge
trouw en zeker niet voor één gat te vangen.
Maar de wet diende te worden gehoorzaamd en
op een gegeven ogenblik in dat jaar moest de
kersverse burgemeester met een groep agenten
optreden. De wegen werden afgezet en er wer
den ca. vijftig man gearresteerd en gevangen
gezet. Na een achttal dagen was iedereen weer
thuis, maar de onvrede bleef. Een bekend man
uit die tijd was Hein Tuijp (de Keuning), visser
en havenmeester. Hij wist via vele instanties
toch te bereiken dat in 1890 het kuilverbod
werd afgeschaft.
Palingtrekken en katknuppelen waren in de
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Crypte van Calkoen

Ouderwets

Voormalige
burgemeesters
woning aan
de Lingerzijde,
nu kantoor
U.S.(foto Wil
Tjoa)

type regent

Calkoen was het type van een ouderwetse re
gent. Een bestuurder die op decorum was ge
steld. In een vergadering waar hij als voorzitter
optrad, was dat duidelijk. Men sprak "via de
voorzitter" en in ordentelijk woordgebruik.
Op 23 en 24 juli 1913 vond de viering van 100
jaar onafhankelijkheid plaats. In Edam was een
feestcommissie met drie voorzitters: H.J. Cal
koen (ere-voorzitter), P. Grient Dreux (voorzit
ter) en J. van der Molen (vice-voorzitter). In de
allegorische optocht zag men: Koning Lodewijk
Napoleon (J. de Boer Jzn.), Keizer Napoleon I
(H.D. Intken) Willem Frederik, prins van Oranje
Nassau, soeverein vorst der Verenigde Neder
landen (W.A.Noothoven van Goor), gemalin
Frederika Louisa Wilhelmina, prinses van Prui
sen (mevr. D. Verloren van Themaat, geboren
baronesse van Lawick). Een met vier paarden
bespannen zegewagen werd meegevoerd, waar
op als stedemaagd mej. C.D. Calkoen troonde.

Zij werd vergezeld door de vredesengel mej. M.
du Pain, landbouw mej. A. van der Laag,
scheepvaart, mej. E. Meijer, schilderskunst, mej.
T. Dekker en muziek mej. M. de Moes.

Gelukwenschen
Toen deze geliefde burgemeester van Edam en
van Volendam 70 jaar werd, trad hij af. In de
Purmerender Courant van 19-10-1918 lezen we:
Edam. De 70ste verjaardag van den heer Cal
koen die samen viel met het aftreden als Bur
gemeester is, gelijk verwacht kan worden, niet
ongemerkt voorbij gegaan. Ondanks de aan
kondiging dat wegens familieomstandigheden
geen receptie kan worden gehouden, kwamen
er toch velen van hier en uit den omtrek den
afgetreden burgervader persoonlijk hun ge
lukwenschen aan bieden. Talrijke bloemstuk
ken en honderden felicitatiekaartjes
en tele
grammen werden den jubilaris toegezonden.
Ook ontving hij als blijvend aandenken ver
schillende keurige cadeaux, waaronder van
het bestuur "de Purmer" een stel schilderwer
ken, voorstellende de oude Purmer. Den 13e
october 1918 zal bij den Heer Calkoen en
zijne familie zeker in aangename herinnering
blijven.
(Bij Kon. Besluit 6-12-1918 werd Th.C.P.M.
Kolfschoten tot burgemeester benoemd, tot dan
burgemeester van Gestel en Blaarthem.)

Gunstige tijd
Vóór 1900 was er sprake van een economisch
gunstige tijd. Naast uitbreiding van handel en
industrie, kwamen ook vele verenigingen op al
lerlei gebied tot stand. Men kreeg meer zeggen
schap,
vrouwenkiesrecht.
Uitbreiding
van
wegen en de media zorgden er voor dat men
kennis kreeg over de grenzen heen zowel in let
terlijke als figuurlijke zin. Een periode waarin
burgemeester Calkoen zich geheel thuis voelde.
Niet alles lukte, maar Volendam breidde zich uit
en de leefomstandigheden
verbeterden.
In
Edam waren naast de gasfabriek en de touwbaan, diverse bedrijfjes actief, die zorgden voor
werk en een boterham. Het bekende trammetje
vervoerde dagelijks honderden personen, die
hun werk in Amsterdam hadden. Het afscheid
van Calkoen in 1918 werd in grote mate ver
troebeld door de problemen, die in dat jaar op
traden bij de visafslag in Volendam.

Begrafenis
H.J. Calkoen overleed op 26 februari 1923 aan
de Lingerzijde te Edam. De overlijdensakte
werd getekend door Cornelis Roskam (schilder)
en Klaas de Jager (Commies der secretarie). Op
zijn wens werd hij begraven te Sloterdijk, waar
hij wenschte in de schaduw van de pastorie,
waar zijn vader en grootvader zoovele jaren
hebben gewerkt en waar hij zelf zijn zonnige

en prettige jeugdjaren mocht doorbrengen. De
plaats waar zijn broeder arbeidde en zijn
moeder ter ruste was gelegd.

Sloterdijk, alwaar het stoffelijk overschot ter
aarde is besteld. Met Calkoen is een groot man,
groot van aanzien en invloed heengegaan.

Op 28 april vergaderde de Hollandsche Maat
schappij van Landbouw in liet Damhotel te Edam.
Vice-voorzitter J. Uitentuis Jzn. herdacht in gloed
volle bewoordingen Calkoen die 371/2 jaar voor
zitter van de afdeling was geweest en "de ziel" van
de vereniging kon worden genoemd.
Hij stelde voor om ƒ 50,- aan het Edams museum
te schenken, dat een blijvende gedachtenis aan de
heer Calkoen wilde stichten. Het voorstel werd
aangenomen. De NNC meldde:
llpendam.- Op 27 februari j.l. passeerden alhier
eenige auto's , waarvan in één zich het stoffelijk
overschot bevond van wijlen den Heer H.J. Cal
koen van Edam en oud-Burgemeester onzer ge
meente. Voor het gemeentehuis werd stil gehou
den,
alwaar
de familie
in
hartelijke
bewoordingen werd toegesproken. Daarna zet
ten de auto's zich weder in beweging en reden
heel langzaam voorbij het schoolgebouw, waar
de kinderen zich met hunne onderwijzers had
den opgesteld en een laatste groet brachten aan
de overledene, die ook schoolopziener was ge
weest. Vervolgens reden de auto's verder naar

Eenvoudige bevolking

Jaap Molenaar

Tweede druk "Onder het Oog"

Twee keer per jaar "versteekt" de stadsbeiaardier
Frits Reyneart de speeltrommel van het carillon
van de Speeltoren. Dat vindt plaats in april en ok
tober. Hij is op zoek naar een "handige vrijwilli
ger" die hem hierbij wil assisteren.
De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen
en sorteren van de toonstiften en deze opnieuw
met moeren vastzetten in samenwerking met de
stadsbeiaardier en uit afregelwerkzaamheden aan
de mechanische tractuur van het carillon.
Kennis van muziek is niet noodzakelijk; enige
handigheid is wel wenselijk.
Inlichtingen bij:
Stadsbeiaardier Frits Reynaert, tel.: 0228-317816

Van het boek "Onder het Oog van God" is een
tweede druk verschenen. Hierin wordt de ge
schiedenis van de R.K. Nicolaaskerk aan de Voor
haven beschreven. Het boek waar uitvoerig on
derzoek aan vooraf is gegaan, geeft weer wat zich
de afgelopen 150 jaar binnen de R.K. gemeen
schap heeft afgespeeld.
Voor informatie en/of bestellingen kunt u zich
schriftelijk wenden tot de R.K. Pastorie, Voorha
ven 126, 1135 BV te Edam. liet boek kost ƒ 45,-

Oud Edam wil graag weten of iemand de video
band uit 1987 over 600 jaar Stad Edam in zijn
bezit heeft of weet waar die zich bevindt. De ver
eniging zou de band bij gelegenheid graag lenen
of een copie van laten maken.
Opgave bij Mirjam Nelissen, tel. 3721 16.
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Op de op 13 april in het Damhotel gehou
den jaarvergadering
van Oud Edam kon het
bestuur de leden inzake een groot aantal
punten bijpraten. Omgekeerd kreeg het be
stuur uit de zaal veel suggesties voor het
toekomstige beleid van de vereniging.

De begrafenis van de heer Calkoen trok honder
den personen. Ds. Reijnders, sprak over eenvoud
die Calkoen kenmerkte en hoe hij zich tot de eenvoudigen in den lande het meest aangetrokken
voelde.
"Als wij met hem wandelden langs de dijk van
Edam naar Volendam, dan bleef hij telkens
even staan om lieden uit zijn gemeente aan te
spreken , die hij allen van naam kende, van
wier omstandigheden hij nauwkeurig op de
hoogte was. En dan in den familiekring, hoe
gul klonk dan zijn lach".
Een tiental sprekers voerde aan de voet van de
groeve het woord, waaronder meester Demmer
van de O.L. school te Volendam. Hij vertolkte de
gevoelens van dankbaarheid
der Volendammers jegens den overleden oud-burgemeester.
"De eenvoudige bevolking langs de Zuiderzee
had geheel zijn hart".

Stadsbeiaardier zoekt
stadsklokkenstelder

Wie heeft video 600 jaar Edam?

Jaarvergadering
Oud Edam raakte aan
tal van beleidspunten

Oud-Edam
voorzitter
Van
Alderwegen
reikt het Gele
Steentje uit
aan het
echtpaar Plat
(foto WH
Tjoa)

Ingekomen was een brief van een aantal bewo
ners uit de Grote Kerkstraat, die verontrust
waren over de in hun ogen lakse houding van
Oud Edam ten opzichte van de bouwplannen
op het terrein van Garage Schilder bij de Grote
Kerk. Zij verweten het bestuur de naaste buurt
bewoners als meest betrokkenen niet te hebben
gepolst over de bij hen levende gedachten bij de
ingrijpende wijziging van de bebouwing. Ook
toonden zij zich verbaasd over het feit dat de
vereniging zonder overleg met bijvoorbeeld Oud
Edam-leden instemt met de hoogte van de in de
Kerkstraat te bouwen huizen. Tenslotte verzoch
ten zij om een discussie over de wijze waarop
de vertegenwoordiging van Oud Edam binnen
de gemeentelijke monumentencommissie plaats
vindt.

Eigen beleid
Voorzitter Henk van Alderwegen memoreerde
dat Oud Edam reeds in 1996 aan de gemeente
duidelijk heeft gemaakt dat de boerderij van

Schilder moet worden behouden en dat de
nieuw te bouwen huizen qua dakhoogte, rooi
lijn, etc. dienen te voldoen aan de geldende
voorschriften. Hoewel het bestuur in grote lij
nen dezelfde opvattingen als de bewoners over
deze kwestie heeft, volgt het toch zijn eigen be
leid, dat stoelt op de doelstellingen van de ver
eniging, aldus Van Alderwegen. Hij zegde toe
met de bewoners te gaan praten alvorens het be
stuur een standpunt inneemt. Hiermee gingen
de verontruste leden akkoord

Archeologie
De cursus archeologie die Oud Edam samen
met Nohol heeft georganiseerd, is een groot
succes geworden, zo vertelde de voorzitter. De
cursisten zullen bij mogelijke toekomstige op
gravingen worden ingeschakeld. De gemeente
zal deze zomer op het traject Nieuwe HavenSchepenmakersdijk de bodem afschrapen. Daar
zit het Boerenverdriet niet bij. Wil Oud Edam
hiervan een gedeelte blootleggen, dan zal de
vereniging daarvoor zelf de middelen en het
geld (damwanden, leegpompen, etc.) moeten
opbrengen.
Van Alderwegen kon niet verhelen dat het op
gravingsplan daardoor nog op losse schroeven
staat. Op zich is dat geen bezwaar omdat bagge
ren en opgraven los van elkaar staan.

Begraafplaatsen
Bestuurslid Cor Veth deed uit de doeken welk
standpunt Oud Edam, de plaatselijke kerkge
nootschappen en de Vereniging Vrienden van
de Grote Kerk na onderling overleg inzake het
begraven in Edam hebben ingenomen. In een
gezamenlijke brief worden de onderstaande
aanbevelingen aan de gemeente gedaan:
• het begraven in eigen graven in Edam moge
lijk houden;
• het begraven in eigen graven ook binnen de
kom Volendam mogelijk maken;
• het beheer van de gemeentelijke begraaf
plaats te Edam verbeteren;
• reële tarieven van de gemeentelijke begraaf
plaatsen;
• het instellen van een (begraafplaats)monumentencommissie;
• de toekenning van rijksmonumentale status;
• het scheppen van ruimte voor een nieuwe
begraafplaats;
• het scheppen van een mortuarium/extra opbaarmogelijkheden;
• het volgen van demografische ontwikkelingen.

Nalatenschap

Schardam

De voorzitter onthulde dat de vereniging voor
ƒ46.000 mag delen in de nalatenschap van Dirk
Schardam. Dat duidt er volgens Van Alderwegen op dat Schardam een emotionele band met
Oud Edam had. De besteding moet dan ook pas
sen in zijn nagedachtenis. Mogelijk zou een lang
gekoesterde wens van Oud Edam, een geschied
schrijving over Edam, ter gelegenheid van het
650-jarig bestaan van de stad in 2007 uit de erfe
nis kunnen worden gefinancierd. Wat vindt de
vergadering van dit idee, zo vroeg Van Alderwegen. Het plan moet natuurlijk nog worden uit
gewerkt, maar het is verstandig voor een derge
lijk project bijtijds de voorbereidingen
te
treffen. De vergadering kon met het voorstel in
stemmen, mits het niet te "elitair" wordt.

Schilderij
Mirjam Nelissen liet vervolgens zien dat de res
tauratie van één van de schilderijen, die de fa
milie De Boer heeft geschonken (voorstellende
de Halsbanttoren en de Oosterpoort) is ge
slaagd. Maar met deze restauratie is eigenlijk
ook het gereserveerde geld op, terwijl er nog
twee schilderijen (Noorderpoort en Gevangen
poort) op herstel wachten. Op voorstel van
Jaap Molenaar besloot de vergadering hiervoor
een bedrag van ƒ 5.000 ten laste van de exploi
tatierekening te laten komen.

Familif. Berkhout

Tot nieuw lid in de kascommissie werd be
noemd D.Roskam in plaats van het aftredende
lid C.Kraay. C.Beets blijft nog een jaar in de kas
commissie aan.
De volgende 32 obligaties Diaconietuin werden
uitgeloot:
43, 47, 323, 257, 254. 191, 229, 161, 49, 181, 112,
128, 175, 67, 318, 150, 315, 288, 228, 219, 62,
278, 159, 73, 144, 64, 10, 306, 7, 28, 136 en 1.
Het geld van de uitgelote obligaties blijft een
jaar opeisbaar; daarna vervalt het aan de kas van
de vereniging. Natuurlijk staat het de leden vrij
hun uitgelote obligaties aan Oud Edam te schen
ken.
De verkiezing/ herverkiezing van bestuursleden
leverde geen veranderingen op. Aftredend en
herkiesbaar waren Mirjam Nelissen, Joop Rutsen en Jan Westerneng. Zij werden door de ver
gadering herbenoemd.

Wat bezielt mensen om in een ruïne -ook al
is die nog zo mooi- te willen wonen? Jack
Berkhout en Sanneke van Poelgeest onder
namen dat waagstuk jaren geleden met de
aankoop en restauratie van het huis Voorha
ven 152. Sanneke nu: "Ach we waren roman
tisch, het was de tijd van de flower power.
We dachten de hele wereld aan te kunnen."
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Gele Steentje
Het spannendste deel van de jaarvergadering is
gewoonlijk de uitreiking van het "gele steentje"
aan een persoon of instelling, die zich in het af
gelopen jaar bijzonder heeft onderscheiden
door een restauratie. De commissie die de toe
kenning bepaalt, had haar keuze ditmaal laten
vallen op het pand Grootwesterbuiten 25 van
Metha en Ferry Plat, ontworpen door architect
Pim van Gulik. Een huis dat qua vorm en maat
voering er fraai uitziet en toch sober is in zijn
uitvoering, aldus het juryrapport.
Tijdens de rondvraag adviseerde een lid het be
stuur alert te blijven op wat er met het leeg
staande postkantoor gaat gebeuren.
De voorzitter antwoordde dat Oud Edam daar al
actie op heeft ondernomen.
Een ander lid zei zich te storen aan de wilgen,
die de gemeente enkele jaren geleden aan het
begin van de Voorhaven aan de rand van het
water heeft laten planten. De Voorhaven be
hoort een kanaal te zijn en geen boerensloot, zo
betoogde hij.
Van Alderwegen zei dat Oud Edam destijds al
tegen de boompjes heeft geprotesteerd.
Tot slot deelde de voorzitter mee dat de jaarlijk
se excursie ditmaal op 30 september naar Dor
drecht zal gaan.
Na de pauze hield archeoloog Willem Schnitger
een lezing onder de wat mysterieuze titel "van
botje tot schoonheid", maar wat bleek te gaan
over opgravingen in streken die voor wegen- en
spooraanleg op de schop worden genomen.

op Voorhaven

152

Van "mooie ruïne" tot stijlvol
woonhuis

t

Feest
Meteen al bij binnenkomst valt de witte ruime hal
met marmeren vloer op, die na zo n vier meter
via een hoogpoort overgaat in een hoge vide over
mim twee etages, waar het daglicht van boven
volop naar binnen straalt. "Deze ruimte is een
feest", beaamt Jack, die er ontelbare uren metse
len en stukadoren in heeft zitten. De hele hal
heeft vloerverwarming, anders was het verblijf
een stuk minder aangenaam.
Rechts achter de voordeur betreden we de woon
kamer met hoge ramen. Deze gaat over in een
stijlvolle, niet te grote tussenkamer met rode
wanden, die uitziet op de vide en gang en aan de
andere kant een Lodewijk XV schoorsteen bezit.
Deze ruimte moet het duidelijk hebben van zijn
intimiteit bij lamplicht.

Puibalk
Verder naar achteren verlaten we het oorspron
kelijke voorhuis om in een trapportaal te komen.
Dit was vroeger een soort patio tussen voorhuis
en achterhuis. Hier hangt een houten, met snij
werk van bladeren versierde balk, die vroeger
mogelijk als puibalk heeft gediend en bij de res
tauratie onder de vloer van het voorhuis tevoor
schijn is gekomen.
Achter de deur naar het achterhuis wacht weder-

Voorhaven
152 na de
restauratie
(foto Wil
Tjoa)

Gele steentje

Luuk Hovenkamp

Tegeltableau
met pauw
(foto Wil
Tjoa)
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verliefd

Vorig jaar ontvingen Jack en Sanneke het 'gele
steentje", dat Oud Edam uitreikt aan personen of
instellingen die in het achterliggende jaar een
mooie restauratie hebben verricht. "Geheel ver
diend", zo zei Oud Edam-voorzitter Henk van Al
derwegen toen bij de uitreiking. "Gezien de jaren
lange inspanningen van de twee, die tot een
schitterend resultaat hebben geleid."
In haar dankwoord zei Sanneke te vrezen dat ze
eigenlijk nooit uitgerestaureerd zouden raken
vanwege de omvang van het huis en omdat er al
tijd wel wat aan een oud pand blijft te vertimme
ren. Maar dat lijkt eerder op valse bescheiden
heid, want een bezoek aan Voorhaven 152 met
zijn vele kamers, gangen, trappen en zolders leert
al gauw dat er in die jaren van zwoegen een per
fect bewoonbaar en stijlvol huis is gegroeid.
ii

om een verrassing: de keuken, waarvan de wan
den zijn bezet met tegels en tegeltableaus. Aan de
haardkant gaat de schoorsteen over in een "smuiger", een in een kromming omhooglopende voor
uitstekende schoorsteenwand, bezet met een te
gelwand die een boeket voorstelt.

Interieur
tuinhuis (coll.
Berkhout)

Notenhouten
Terug naar het trappenhuis. Van de eerste etage
zijn alleen de kamers boven het achterhuis in ge
bruik, en wel als slaapkamers en een logeerkamer.
De vloer van deze laatste ruimte toont de oorspron
kelijke beschildering, waarbij men in de nog natte
verf blote voetstappen zette om bijvoorbeeld een
notenhoutenstructuur te suggereren.

Pauw
Ook in de vroegere kelder zaten rijen tegels, die
Jack er met engelengeduld heeft uitgeprutst.
"Als je bedenkt dat een antieke tegel al gauw
twee- tot driehonderd gulden kost is een uurtje
bikken om een tegel los te krijgen dat best
waard." Het pronkstuk is een klein tableau in
blauw, voorstellend een pauw, dat ook uit de
kelder afkomstig is.

Verstoppertje
De ramen in de voorgevel op de eerste etage zou
den van buiten gezien de indruk kunnen wekken
dat die ruimte ook bewoond is. In werkelijkheid is
het één grote lege verdieping plus zolder boven
het hele voorhuis, die vroeger waarschijnlijk in ge
bruik is geweest als opslagruimte voor de kooplie
den, die er hun zaken deden. Een ideale gelegen
heid om er verstoppertje te spelen. Dat geldt
trouwens voor het hele huis, dat vol zit met hoe
ken, trappen, nissen, kasten en dergelijke. Waar
door het ook nu nog geheel begrijpelijk is waarom
Jack en Sanneke er een kleine 25 jaar geleden ver
liefd op werden.

Tuinhuis
Alsof het pand met voor- en achterhuis niet al
lang genoeg is, volgt er nog een tuinhuis, dat via
een gangetje met het achterhuis is verbonden.
Tuinhuis is misschien een te bescheiden bena
ming voor deze ruime en stemmige salon met zijn
hoge, smalle ramen en uitzicht op de tuin. "Ro
mantisch" is een juistere typering van dit nog niet

Luuk Hovenkamp

Nu eerst genieten van resultaat

Eerst koopmanshuis
Edamse belastinggegevens uit 1579 en 1584
leren dat er ter plaatse van Voorhaven 152
een nieuw huis is gebouwd, zo heeft Corrie
Bosehma, deskundig op het gebied van vroe
gere huizenbouw achterhaald.
Een stijging van de waarde tussen 1584 en
1591 wijst erop dat er toen een aanzienlijke
verbetering heeft plaats gevonden, hetgeen
kan slaan op de bouw van het achterhuis. Op
de plattegrond van Blaeu uit ca. 1665 zijn de
twee aparte bouwlichamen al duidelijk te
zien. De detaillering van de houtskeletten
wijst uit dat het gaat om huizen uit resp. het
einde van de zestiende en het begin van de
zeventiende eeuw.

gerestaureerde deel van het huis. Het helt iets
achterover, maar acuut ingrijpen is volgens Jack
en Sanneke nog niet nodig.

Gang voor de
restauratie
(colt.
Berkhout)

Het pand is zijn leven waarschijnlijk begon
nen als koopmanshuis. Het voorste gedeelte
functioneerde als plaats waar de spullen lagen
en de zaken werden gedaan, terwijl meer naar
achteren de ruimte zich opsplitste in een op
kamer en een souterrain. De brede gang links
suggereert dat daar toen al een toegang via
een aparte deur in de voorgevel naar het ach
terhuis is geweest. De ruimte boven deze
gang kan als kantoortje hebben gediend. Vol
gens Corrie Bosehma is het huis een mooi
voorbeeld van een "stenen" houtskeletbouwhuis, dat past in de Edamse bouwtraditie uit
het derde kwart van de zestiende eeuw.
L.H.
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Gang na
restauratie
(foto WH
Tjoa)

stutten. Een totale restauratie leek financieel niet
haalbaar. Toch hebben Jack en Sanneke eerst het
achterhuis flink aangepakt. Aangezien het voorhuis
onbewoonbaar was en bovendien de vader van
Sanneke er zijn voorraad stoffen had opgeslagen,
bivakkeerden ze tijdelijk in het tuinhuis. Het achter
huis kreeg een nieuwe fundering en tegelijkertijd
vloerverwarming. Het was in 1992 weer voor be
woning gereed.
Na een pauze van vier jaar besloten ze het voorhuis
Jack en Sanneke werden met de vraag geconfron
teerd of ze er wel zo verstandig aan hadden gedaan aan te pakken. De voorgevel werd in een soort kor
een huis te kopen, dat eigenlijk een ruïne was. Ze set gefixeerd en het dak werd helemaal vernieuwd.
hadden gewaarschuwd kunnen zijn, want niemand Het bleek dat bij vroegere restauraties nieuwe dak
durfde er zijn vingers aan te branden, toen de vori goten zonder meer op de oude waren gelegd. Er is
van afgezien de gevel weer naar achteren te trek
ge gebruiker, het van de hand wilde doen.
ken; die zit nu stevig verankerd aan de kap en de
Een onderzoek leerde dat het huis niet op palen zijgevels.
was gefundeerd, maar stond op een zogenoemde Het is natuurlijk geen wonder dat een restauratie
gemetselde vlijlaag, die op één meter diepte weer van deze omvang regelmatig voor financiële hoofd
op een dunne kleilaag rustte, maar op vele plaatsen brekens heeft gezorgd. "We zijn begonnen met een
ernstige verzakkingen liet zien. De kleilaag was in extra lening van mijn vader", aldus Sanneke. Verder
kon Jack natuurlijk erg veel zelf doen. We hebben
feite niet sterk genoeg om het huis te dragen.
Deze situatie komt overigens ook op andere plaat in het begin regelmatig een paar dagen hulp gekre
gen van vrienden. "Toch zouden we het niet heb
sen in Edam voor.
In 1976 stond de hele voorgeveltop enkele tiental ben gered zonder een subsidie uit Den Haag. Ook
len centimeters naar voren gebogen. Via flinke de gemeente heeft positief meegedacht. Maar op
gaten in het dak kwamen er bij elke regenbui bak een gegeven moment schrik je niet meer van de be
ken water naar binnen. Het houtskelet was ernstig dragen, ook al weet je niet precies waar het zal ein
uit balans geraakt doordat vorige bewoners de kor- digen. We gaan eerst maar eens genieten van het
belen. die voor stijfheid in het houtskelet moeten resultaat van ons gezwoeg", zo besluit Sanneke.
zorgen, hadden weggezaagd.
Een van de opties was het voorhuis te restaureren, I..H.
het achterhuis te laten vervallen en het tuinhuis te
Toen Jack Berkhout en Sanneke van Poelgeest het
huis Voorhaven 152 in 1976 kochten, was de
bouwkundige staat van het voorhuis volgens een in
de arm genomen architect bijzonder slecht. Ook
het achterhuis verkeerde in een dermate staat van
verval, dat ingrijpen op niet te lange tijd geboden
was. Het tuinhuis stond er constructief wel goed
bij, maar zakte van voor naar achter iets de tuin in.
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Paardenvordering
oorlogsdrama
Een door de gemiddelde Nederlander "ver
geten drama" uit de oorlogstijd
was de
paardenvordering
die de Duitsers vanaf
19^0 regelmatig
uitvoerden.
Deze gevor
derde paarden waren bestemd voor oor
logsdoeleinden
en voor andere
klussen
van de bezetter.
De vordering gebeurde zeer geordend en ambte
lijk. Men had in elke regio een "plaatselijke bu
reauhouder", die verantwoordelijk was namens
de Provinciale Voedselcommissaris, om nauwkeu
rig alle voorraden en teelten van gewassen te re
gistreren. Ook de melkveehouders moesten bij de
zogenoemde "meitelling" elk jaar precies opge
ven hoeveel schapen, varkens (biggen, zeugen,
beren en mestvarkens), paarden (veulens, werk
en/of rijpaarden, hengsten) en koeien (kalveren,
pinken, kalfkoeien en stieren) er op hun bedrijf
waren. Heel gemakkelijk kon de bezetter aldus
overgaan tot bepaalde maatregelen.

"vergeten"

Rossinanten
Te Ilpendam werden Dinsdag circa 650 rossinanten gekeurd.
Een bouwboer uit de Nes (Purtner) zag 4 van
zijn 7 prima paarden uitgezocht. Zijn collega T.
Knook, die al eerder een tractor moest afstaan,
zal 3 van de 5 paarden moeten missen.
Zijn wij dus goed ingelicht, dan zijn ook de
twee paarden van de gemeentereiniging te Purmerend geaccepteerd. De voormonstering te
Oosthuizen vond Woensdag plaats. Eenige hon
derden hitten, knollen en andere soorten vier
voeters verschenen hier voor de commissie.

Vóórkeuring
De opgave eenmaal per jaar (de "meitelling") was
dus nog niet voldoende voor de Duitse bezetter.
Men wilde letterlijk van dag tot dag weten waar
de dieren zich bevonden. De eigenlijke vordering
werd voorafgegaan door "Pferdenmusterung", de
"voormonstering". We zouden het nu een vóór
keuring noemen. Alle paardenhouders in een be
paald gebied werden opgeroepen om met hun
dieren te verschijnen. Hier keurde men de paar
den op leeftijd, gezondheid en gebreken. Op
deze wijze kon men vervolgens bij een aan te
kondigen vordering die paarden oproepen die
goed waren gekeurd. Het lijkt zo simpel en een
voudig, maar akkerbouwers en veeboeren zijn en
waren als regel zeer gehecht aan hun edele vier
voeters. Dieren, die men vaak al jaren op het be
drijf had en waar men zeer aan gehecht was.
In december 1941 was in de Provinciale NoordHollandse courant een artikel te lezen, dat deze
gevoelens probeerde te verwoorden:

Paardenvordering
1940.
Voorgrond
Jan Bouwes
Jz, meisje
links Guus
Ba uder,
rechts Pim
Klok en Wim
van Diepen
(coll. Jaap
Molenaar)

Stamboek
Reeds een maand na de intocht van de Duitsers in
ons land lezen we in de courant "De Drie Meren":

De voormonstering
Paarden trokken voorbij..

Beemster, 15 juni 1940.
Paardenfokkerij
De vereniging tot Bevordering van Land- en
Bouwtu igfokkerij in Nederland (V.L.N.jmaakt
bekend, dat ze van de Duitse militaire overheid
beeft vernomen dat bij een eventuele vordering
van paarden voor de Duitse weermacht, in eerste
instantie de stamboekmerriën en de premie-merriën zullen worden vrijgelaten.
Derhalve heeft het bestuur van de V.L.N.besloten
gelegenheid te geven aan de eigenaren van premie-merriëen van 4 jaar en ouder, type landbouwtuigpaard, deze van een brandmerk te
doen voorzien. Zij, die merriën bezitten die niet
in een der stamboeken der V.L.N.staan inge
schreven, moeten bij het aanbieden
officiële bescheiden overleggen waar
uit blijkt, dat de betrokken merriën
inderdaad premie-merriën zijn.
Voor de paarden ingeschreven in
een der stamboeken der V.L.N.kan
volstaan worden met het bewijs van
inschrijving. Gelegenheid om mer
riën voor inschrijving in het stam
boek aan te bieden, zal worden gege
ven in de maand juli. Hiervan wordt
nader per advertentie in dit blad
kennis gegeven. Voor plaatsen en
uren. bestemd voor het branden van
merriën, wende men zich tot de se
cretaris W. Slob te Hoofddorp.

Duizend in de Beemster, zeshonderdvijftig te IIpendam en eenige honderden te Oosthuizen.
Donderdagmorgen in de Beemster: paarden en
nog eens paarden...
Zwarten en bruinen, vossen en schimmels, bij
honderdtallen zijn ze op weg naar het centrale
punt Midden-Beemster.
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Pa a rdeninvasie
Opwindend en tevens tragisch is deze paardeninvasie. De paarden, die wij zien, zijn immers geen
handelsobjecten, maar makkers van den arbei
denden mensch. Wed een rendier is voor den La
plander, de kameel voorden woestijnbewoner en

de karbouw voor den Javaan, dat is het paard
voor den akkerbouwer, voor den boer en den
sportman-zijn kameraad. Het is als die andere
menschenvriend, de hond, een intelligent dier.
Praat je tegen je paard en het antwoordt met
oogen en ooren. Blik even terug in de geschiedenis en daar, waar menschen groote daden verrichten, was het paard hun makker. Alexander de
Groote, Napoleon en al die andere heroische figuren, zonder hun paard zou de stralenkrans, die
hen omgeeft, verbleeken. Daar staan ze, de zwarte Belzen en Oldenburgers, prachtig gespierde
beesten, zoo uit het iverk vandaan. Aan hun hoe
ven zit nog de vruchtbare aarde van den geploegden akker. Harddravers, edel van bouw, klauwen
nerveus met de voorbeenen, de ooren gespitst, te
vergeefs op het startschot.
Enkelingen van boer en vrachtrijder, drie-, vier-en
zestallen van akkerbou wers, alles dringt samen
op de pleinen. De scherpe geur van verbrande
hoef vermengt zich met de uitwaseming der paar
denlijven. Daar nadert een stoeterij van 20 bees
ten. Piet Kieft, de paardenkoning van groot Scher
mer, heeft de staldeuren open gezet. Vol spanning
ziet een akkerbouwer naar zijn vier Oldenbur
gers, waar de keurmeesters mee bezig zijn. Hij
heeft ze zelf gefokt en afgericht, ze zijn elkander
handsch, ze kennen zijn stem, ze weten hun
werk, ze zijn een deel van het moeizaam verwor
ven bedrijf. Ja!, die paarden worden boog ge
taxeerd. Maar wat geeft dat ??!!Geld kan je niet
aankijken met trouwe oogen en het kan ook
geen ploeg door de stugge aarde trekken....
's Middags is het afgeloopen. Mensch en dier zijn
weer huistoe getrokken, de smeden dooven hun
vuren en bergen de brandijzers op en de pleinen
worden ontruimd, De paardenvoorkeuring heeft
een einde genomen.

De "echte" vordering verliep vrij geruisloos. De
boeren/eigenaars kregen een schrijven waarin hun
werd medegedeeld: het betreffende paard op "die
plaats" en op "die tijd in te leveren. Men kreeg de
getaxeerde waarde vervolgens uitgekeerd. De Duit
sers waren zeer punctueel en de waarde en de uit
kering van de geldsom was dan ook geen discussie
punt. Maar dat men als "vrije" ondernemer
verplicht was om een van zijn dierbaarste bezittin
gen op deze manier af te staan was een zeer emo
tioneel gebeuren.

Vol emotie
Letterlijk tot aan hun dood toe zijn akkerbou
wers, veehouders en andere paardenhouders vol
emotie over deze episode uit hun leven. Het is te
vergelijken met de klokkenroof uit de kerken en
de torens van de diverse dorpen en steden. Ook
hier laaiden de emoties hoog op bij de inbeslag
neming van de klokken.
De paardenvordering was nog directer voor de
betreffende paardenhouder en zal altijd wel een
zwarte bladzij vormen in de geschiedenis van de
tweede wereldoorlog, wanneer we het over de
"kleine" drama's hebben.
Op de Kaasmarkt in Edam werden de paarden uit
de gemeente Edam "gemonsterd". De boeren uit
Volendam, Edam (inclusief de Purmer) kwamen
hier bijeen met ca. 300 paarden.
De heer Jb. bij 't Vuur heeft enkele foto's in zijn
bezit, die vermoedelijk "stiekem" zijn genomen
van een "Pferdemusterung" In Edam (mei 1941).
Zeldzame opnames, die vooral bij oudere lezers
en lezeressen herinneringen zullen oproepen.
Jaap Molenaar

Blik op de
paardenvorde
ring in 1940
op de
Kaasmarkt
15

Adressenlijst

bestuur

en werkgroepen

Bestuur Oud F.dani:
Henk van Alderwegen, voorz.
Coen de Koninglaan 18 1135 CN

Redactie Periodiek
Jannv Boelens-Boss
374165 Broekgouwstraat 3 1135 EA

Cor Schaatsbergen, vice-voorz.
Paulus Pieterstraat 13 1135 GS

366784 Schepenmakersdijk 1 1135 AG

Marijke Bond, secretaris
C. Boessenstr. 23 1135 HS

320609 Lingerzijde 55 1135AN

Cor van Aanholt, penningm.
Persijnstraat 13 1135 GZ

367042 C. Boessenstr. 28 1135 HS

Luuk Hovenkamp, bestuurslid
Schepenmakersdijk 1 1135 AG

371945 Het Top 21A 1132 BC Volendam

Mirjam Nelissen, bestuurslid
Spuistraat 15 1135 AV

372116 J. Tonissenstraat 10 1135 JB

Joop Rutsen, bestuurslid
Grote Kerkstraat 30-32 1135 BE

315171 Achterhaven 90B 1135 XX

Cor Veth, bestuurslid
Breestraat 8 1135 XM

373264 Voorhaven 106 1135 BT

Luuk Hovenkamp
371945

Frans Kuiper
374337

Jacco Laan
368 13 1

Maria van Roijen
35 1338

Jaap Molenaar
366602

Geesje Rijswijk-v.d. Veer
371774

Sjaan Swalve
371174

Jan Westerneng, bestuurslid, tevens ledenadministratie
Volendammerpad 15 1135VR
371625

Wil Tjoa
Watermaolen 53 1135 LH

Oscar Henar, adviseur van het bestuur
Watermolen 6 1135LK

Contactpers. Fort F.dam
A.H. Grimmelikhuyse
Roelof Bootstraat 53 1135 CE

Werkgroep Handhaving
Tuincommissie
Harry Oudendijk
Gravenstraat 2 1135 XP

371954

362604

Stadsbeeld/

Ed Koorn
Jan Hoeckstraat 20 1135 GV

372278
361831

361587

3172458

Gouden Ploeg
C.J. Beets-coördinator - A. Blokhuis-de Jong - H. Conijn G.C. Dekker - H. Kuiper-de Moes - C.J. Kraay - A. Mees
ter - C. Plas - D. Roskam - G. Rijswijk-v.d. Veer - G. Ton E. Uitenhuis - S. de Boer
Redactieraad Historische
Anthonie Heidinga
Spuistraat 31 1135AV

Reeks

Gerro Roskam
Breestraat 21 1135 XM

372600

Koos Roskam
Westervesting 31 1135 WE

372979

Oscar Henar
Watermolen 6 1135 LK

362604

Theo van Santen
Achterhaven 76 1135 XX

372785

Luuk Hovenkamp
Schepenmakersdijk 1 1135 AG

371945

Gerrit van der Plas
Baandervesting 79 1135 DG

373193

Jan Sparreboom
Voorhaven 86 1135 BT

37 1590

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Bert Creemers
Voorhaven 81 1135 BN

372978

Flip van der Leeuw
Grote Kerkstraat 14 1135BD

315065

Joop Rutsen
Grote Kerkstraat 30/32 1135 BE

315171

Cor Schaatsbergen
Paulus Pieterstraat 13 1135 GS

366784

Werkgroep Historisch Onderzoek
Corrie Boschma-Aarnoudse
Nieuwvaartje 16 1135 BJ

371491

Anthonie Heidinga
Spuistraat 31 1135 AV

372844

Herman Rijswijk
075-6161 137
Kogerwatering 53 1541 XB Koog a/d Zaan
Kees Smit
025 1-651990
J. van Stolbergstraat 72 1901 CH Castricum
Jan Sparreboom
Voorhaven 86 1135 BT
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371590

372844

Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8
1135 WP 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

