Jaargang 24
nr.3
december 2000
Prijs los
nummer f2,-

"Teekenschool" ca.
19 10 op de
plaats van de
Coornhertschool.
(collectie G.
bij 't Vuur)

OUD

EDAM

Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

PlANNEN VOOR COORNHERT -GEBOUW

Klooster en Teekenschool
markeerden kostbaar stukje Edam
Begin dit jaar is er nogal wat te doen geweest over zo vroeg men zich af. De gemoederen in Edam lie
mogelijke plannen om op de plaats van de Coorn- pen hoog op.
hert Mavo woningen te realiseren voor 55-plussers. Zou het karakteristieke gebouw uit de jaren Nu bijna een jaar verder, lijkt het mee te vallen.
dertig plaats moeten maken voor gestapelde flat Voorlopig althans, want waar belangen van geld en
jes, waarmee een onherstelbare aanslag op deze stedeschoon met elkaar botsen, is de uitslag altijd
historische gevoelige plaats zou worden gedaan?. onzeker.
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De plannen hebben uitstel gekregen als gevolg van
twee ontwikkelingen. In de eerste plaats is de
animo bij de Stichting SIR-55,die haar oog op deze
locatie had laten vallen om er woningen voor haar
leden op te bonwen, getemperd na overleg met
het gemeentbestuur. De heer B. Veenboer, voorzit
ter van de Edamse tak van SIR:"Het was ons des
tijds al snel duidelijk dat de Coornhert niet echt in
onze plannen paste en er bovendien weinig ruimte
zou zijn als het schoolgebouw zou blijven bestaan,
zoals de gemeente zei te willen."
Ten tweede heerst er in de stad een nijpend gebrek
aan schoolruimte, zodat de Coornhert voorlopig
nodig blijft om er klassen in onder te brengen.
Blijft natuurlijk de vraag wat er op wat langere ter
mijn met het gebouw moet gebeuren. Verderop in
het verhaal zal duidelijk worden dat dit stukje
Edam een heel bijzondere geschiedenis kent, waar
door er zorgvuldig mee moet worden omgegaan.

Voorstel

Wat heel belangrijk is: voor alle 9 woningen is een
garage beschikbaar. Zelfs bestaat er een mogelijk
heid voor nog eens vier woningen maar dan
komen de garages ondergronds.
Opzienbarende plannen? Inderdaad, maar toch
wel de moeite waard om ze eens goed te bestude
ren en rekening te houden met de omgeving van
de Grote Kerk. De Coornhert staat op een terrein
met een lange geschiedenis. In de volksmond nog
steeds het Klooster en de Prinsenhof.

Wat de toekomstige bestemming van het gebouw
zelf betreft, bestaan er natuurlijk diverse mogelijk
heden. Zo heeft onder andere architect L.P. Porsius op het idee van de seniorenwoningen doorge
borduurd en er een kant en klaar voorstel voor
uitgewerkt.
In zijn plannen met uitgewerkte bouwtekeningen,
Bedelmonniken
blijft de school staan. De muren en gevels blijven
practisch onaangetast. In het gebouw behoeft Ooit heeft hier een klooster gestaan: met daarin
slechts een muur verplaatst te worden om het ge een buitenpost van een Franciscaner Minnebroe
schikt te maken voor een 6-tal verticaal gebouwde
derklooster uit Amsterdam of Alkmaar. Er woon
woningen.
den hoogstens twee broeders, bedelmonniken, die
De muren, kozijnen en vloeren kunnen, behou
daar de gaven verzamelden van de plattelandsbe
dens enige uitzonderingen eveneens behouden
volking voor het hoofdklooster.
blijven.
Het boek van Corrie Boschma-Aarnoudse "Preuve
Alleen de destijds geplaatste hulplokalen worden af en Proveniershuis" geeft interessante informatie
gebroken om plaats te maken voor 3 huizen in aan over het wel en wee in het Edamse klooster waarin
gepaste stijl met het front naar de Matthijs Tinx- zusters hebben gewoond en gewerkt, zusters van
gracht.
het Convent van Maria Magdalena, verbonden met
Porsius: "Het zou doodzonde zijn om een dergelijk de Franciscanen Observanten, kloosterlingen die
gebouw, perfect passend in de omgeving en con
streng toezicht hielden op het nakomen van de re
structief eveneens in uitstekende staat af te bre gels van het klooster. Een van de broeders, die in
ken. De muren hebben een dikte van 38 cm, waar
een afgescheiden afdeling van het klooster moet
van de binnenspouwmuren
22 cm dik zijn. hebben gewoond, was als pater aangewezen voor
Bovendien zijn 50-plussers toch nog lang niet toe het zustersconvent. Hij had een zielverzorgende
aan horizontale bouw. Voor diegenen die niet wil taak, droeg de mis op in de kloosterkerk en kon bij
len, resp. kunnen traplopen is de mogelijkheid van geschillen tussen de zusters optreden.
een lift aanwezig".
De zusters, die aan strenge kuisheidsregels waren
Horizontale bouw, zoals andere ontwerpen laten gebonden, vervulden o.a. een taak als gastvrouw
zien, is alleen mogelijk als de slopershamer zijn voor het stadsbestuur. Uit de uitgaven in de stads
werk doet. In dat geval kunnen volgens Porsius zes rekeningen, die bewaard zijn gebleven sinds 1530,
horizontale woningen worden gebouwd, eventu
valt duidelijk op te maken dat het de gasten van het
eel twaalf in twee woonlagen, of zelfs achttien in stadsbestuur, wat eten en drinken betreft, aan
drie woonlagen. Maar dat is wel heel ontsierend in niets heeft ontbroken. Andere taken van de zusters
deze fraaie, historische omgeving.
waren de zorg voor de armen en zieken en het bid
De huizen in Porsius' plan bevatten een kamer van den voor de overledenen.
± 32 m keuken, toilet, hal. Op de étage 2 slaapka
mers, badkamer met tweede toilet en op de zolder
Bier en wijn
bevindt zich nog een (mogelijkheid voor een)
extra slaapkamer. De meest rechtse van het hoofd
De zusters waren beslist niet armlastig, want ze
gebouw zijn de kleinste woningen met een kamer verkochten bier en wijn die ze vermoedelijk ook
van 25 m
zelf brouwden.
Ieder huis kan worden voorzien van een lift.
Toen de Geuzen in 1572 de stad ten gunste van

"Klooster
tuin " in jaren
dertig, (collec
tie G.bij 't
Vuur)

Schets van ar
chitect L.P.
Porsius voor
de verbouw
van de Coorn
hert tot senio
renwoningen.

Prins Willen van Oranje veroverden, bleef het
klooster grotendeels gespaard. De kloostergoede
ren vervielen aan de stad, maar de zusters konden
er blijven wonen. Wel werden er woningen in het
klooster gebouwd. In 1602 was er sprake van pre
dikantswoningen. Ook de rector van de Latijnse
School betrok er een woning. Op een gegeven
ogenblik werd in het poortgebouw een schooltje
ingericht.
Bij de grote brand in 1602 van de Grote Kerk werd
ook het klooster grotendeels in de as gelegd, op de
predikantswoningen na. Na de Reformatie had het
klooster als zodanig geen functie meer.
In later jaren, rond 1800 werd er de Teekenschool
gevestigd, een begrip in Edam, waar velen vakge
richt onderwijs volgden. Volgens Gerrit bij 't Vuur,
was er een avondopleiding voor werkende jonge
ren, maar ook voor volwassenen uit de hele regio.
Behalve vaktekenen, werden lessen in wiskundig
tekenen, boekhouden en algemene ontwikkeling
gegeven. Alles na werktijd van 18.00-21.00 uur.
"Heel wat mensen", aldus Bij 't Vuur, "hebben via
de Teekenschool een hogere opleiding kunnen
volgen. Sommigen hebben het ver geschopt in het
bedrijfsleven of in de bouw."
Als sprekende voorbeelden noemt hij Hein Schil
der (van Madoet), verder Hein Zeeman van Mar
ken, directeur/eigenaar van een timmerfabriek,
Dirk Ent uit De Rijp met zijn bouwbedrijf.
Zelf ging Bij 't Vuur, na de ULO, (toen nog in een
aanbouw van de Speel toren) naar de Teeken
school, van zijn zestiende tot zijn een en twintigste
jaar. Hij herinnert zich die periode met veel genoe

gen. "Een fijne school", vertelt hij, "waar uitste
kend les werd gegeven". Van de leraren die over
dag hun eigen werkkring hadden, noemt hij Krimpelman (vermoedelijk de eerste directeur), Paul
Hermann, J.C. Bander, Dirk de Leeuw, Heddema,
T. van Dijk, Oosterbeek, Beumer.
"In mijn tijd", aldus Bij 't Vuur, "was Hermann di
recteur, hij gaf les in lijn- en vaktekenen. Boven
dien was hij kunstenaar en woonde met zijn gezin
aan het Klein Westerbuiten. Hij verloor door een
ongeluk met het trammetje tussen Volendam en
Amsterdam een been en had daarom een kunst
been. Om zich te verplaatsen, had hij een driewie
ler, een prachtig speeltje voor ons jongens. Een
van ons ging er stiekum rondjes mee rijden in het
klooster, maar helaas verloor hij de macht over het
stuur en dook de gracht in. Hermann's reactie laat
zich raden. Zo haalden we af en toe eens een gein
tje uit". "Heddema schrok zich ooit te pletter door
de gymnastische toeren van" Bolletje", de Volendarnmer Jan Tol. De balken op de zolder, die ge
bruikt werd als tekenlokaal, waren een uitdaging
voor hem. Toen Heddema het licht in het pikdon
kere lokaal aandeed, hing Bolletje aan zijn tenen
aan de balken. Dat werd hem niet in dank afgeno
men".
Gerrit bij 't Vuur: "Al staat de oude Teekenschool
er niet meer, de Coornhert gelukkig nog wel en het
is toch een mooi en dierbaar geheel gebleven.
Laten we daar toch zuinig op zijn."
Janny Boelens-Boss

'

Kreet "voorwaarts" luidde begin
Edamse Telefoon in
WÈb \

"Voorwaarts" zal hulptelefoniste
Antje Kui
per in 1903 telkens hebben geroepen als zij
twee abonnees van het toen pas opgerichte
Edamse telefoonnet
met elkaar verbond.
Deze kreet, die nu als een militair commando
klinkt, betekende destijds echter dat de tele
foonbeambte beller en opgeroepene
telefo
nisch met elkaar in contact had gebracht.

G.ö .öutct) Htir.c
Reaniii

Intercommunaal

Antje Kuiper luidde in feite samen met haar colle
ga's Geberdina Kleyn (telefoniste), C. Pronk (waar
nemer wachtdienst) en de weduwe Johannes
Spaander (sleutelbewaarster van de publieke
spreekcel te Volendam) een tijdperk van nieuwe
communicatiemogelijkheden in de leefwereld van
Edammers en Volendammers in.

Telefoonpaal
op de hoek
SpuistraatKeizersgracht,
(collectie G.bij
't Vuur)

Watson, come here
Aan de komst van ons lokale telefoonnet ging na
tuurlijk het nodige vooraf. In de periode 1863 1903 werd de basis gelegd voor de komst van voor
publiek bestemd telefoonverkeer. Volgens histori
cus H. Baudet in het werk 'Een vertrouwde wereld,
100 jaar innovatie in Nederland' (1986), was Philip
Reis (Duitsland) in 1863 als eerste in staat een
transmissie van geluid via een draadverbinding tot
stand te brengen. Dertien jaar later wist de be
roemde Alexander Graham Bell via elektrische
transmissie telefoonverkeer over grote afstand
voor elkaar te krijgen. 'Mr Watson, come here - I
want you' zijn de eerste woorden die door de tele
foon zijn gesproken, en wel door de heer Bell himself'. Dit alles was voor die tijd zo uitzonderlijk dat
vele proefnemingen in Amerika en Europa nodig
waren om de wetenschappelijke wereld ervan te
overtuigen dat telefoonverkeer echt mogelijk was.
Werner von Siemens behoorde niet tot de sceptici.
Hij was er vlug bij om een licentie voor de verkoop
van het telefoonapparaat te verkrijgen. Bedenk
daarbij dat hij er nog geen idee van had hoezeer te
lefoneren ingeburgerd zou raken. De (commercië
le) waarde van telefoons was nog een raadsel. Zo
werd onder meer geopperd dat telefoons "speledingetjes" zouden zijn voor volwassenen.

Telefoondraden
I11Nederland kwamen de eerste telefoons in 1877
al op de markt. Direct bleek dat niet alleen particu
lieren telefoons kochten. Deze vonden ook gretig
aftrek bij kantoren, laboratoria, instellingen en der
gelijke. Interne communicatie was de eerste func
tie van het apparaat, maar de mogelijkheid van ver
binding tussen bijvoorbeeld woonhuis en kantoor
werd spoedig ingezien. Zo n verbinding beteken
de al snel dat telefoondraden over de openbare
weg getrokken moesten worden.
4

en voorwaarden van aansluiting op het telefoonnet
vastgesteld. Deze bepalingen en andere informatie
betreffende de gemeentetelefoon verschenen in
een brochure genaamd "Gemeente Telefoonin
richting te Edam, Gids No.1." (Druk. van D. Groen,
te Edam). Het hoofdbureau van de posterijen ver
leende vervolgens toestemming tot vestiging van
een publieke spreekcel van de gemeentetelefoon
in Edam. In het telefoonbureau ofwel centraal bu
reel konden de telefonistes verbindingen tussen
abonnees van het net tot stand brengen.

stemd telefoonnet. Deze moest worden verkregen
bij het toenmalig Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid. Het Ministerie ging niet met alle
details van het verzoek akkoord maar na enig heen
en weer geschrijf kwam de vergunning er wel op
16 april 1903- Al in een eerder schrijven van 10 fe
bruari dat jaar had het Ministerie aangegeven ak
koord te gaan met de aanleg van één dubbeldraad
se verbinding voor telefonische overbrenging van
telegrammen en twee dubbeldraadse verbindin
gen voor intercommunale (tussen gemeentes) en
internationale telefonische dienst. Ook het plaat
sen van één publieke spreekcel binnen het plaatse
lijke net was akkoord bevonden (in afwachting van
verzoek om meer cellen).

Stroomversnelling

Daar waren vergunningen van het Rijk voor nodig.
De overheid vroeg bij het verlenen van deze ver
gunningen een extra vergoeding omdat telefoon
verkeer ten koste zou gaan van telegraaf en post.
De uitbreiding van lokale en interlokale telefoon
netten is vooral te danken aan particuliere exploi
tatiemaatschappijen.
Het eerste Nederlandse telefoonnet werd in 1881
te Amsterdam opgericht door de Nederlandsche
Bell Telephoon Maatschappij met vergunning van
het Rijk. Dezelfde maatschappij was een paar de
cennia later verantwoordelijk voor de oplevering
van het lokale telefoonnet in onze gemeente.

Rek met isola
toren voor te
lefoondraden
op het stad
huis.
(collectie G.bij
't Vuur)

Telefoonpalen
op het Grootwesterbuiten.
Op de voorgrond rails
van tram
naar Kwadijk.
(collectie G.bij
't Vuur)

Met deze vergunning alleen was men er nog niet.
Daarna ging alles ineens in een stroomversnelling.
De Rijkstelegraaf ging in de zomer van dat jaar over
tot de aanleg van de intercommunale telefoonverbinding Edam-Amsterdam. Daartoe werd in Edam
een kabel ingelegd/ ingegraven naast de bestaande
telegraafkabel tussen het Rijkstelegraafkantoor en
de Trekweg richting Oosthuizen volgens de route:
Dam. gracht langs het Damhotel, Prinsenstraat,
Kaasmarkt en Matthijs Tinxgracht. Tevens werden
door de Raad van de gemeente Edam bepalingen

De komst van het lokale telefoonnet en de ge
meentetelefoon bood de inwoners van onze ge
meente een communicatiemiddel waarmee niet al
leen snel contact gemaakt kon worden met
abonnees binnen de eigen gemeente, maar al spoe
dig ook met omliggende gemeentes en het buiten
land. Een centraal bureel in Edam met daarin een
publieke spreekcel alsmede een spreekcel in Vo
lendam waren zichtbare verschijnselen van deze
nieuwe vorm van communicatie; zo ook de bron
zen telefoonkabels en houten telefoonpalen.

Geheimhoudingsplicht
Enige inwoners van de gemeente dankten hun da
gelijks brood aan de gemeentetelefoon. Zij werk•ten er als telefoniste, hulptelefoniste, kantoor
houdster of nachtwacht. Dit werk bracht wel een
geheimhoudingsplicht met zich, aangezien zij kon
den 'meegenieten' van alle gesprekken die zij tot
stand brachten. Zij legden hiertoe bij aanstelling de
eed af.

Eerste gebruikers

/

Vergunning
Het oprichten van een telefoonnet in Edam vereis
te enig inzet van ons lokale bestuur. Cruciaal was
het verkrijgen van de vergunning voor de aanleg
en exploitatie van een voor publiek verkeer be-

Het Ministerie ging akkoord met de vestiging van
een intercommunaal Rijkstelefoonbureel te Edam
in aansluiting met het gemeentelijke telefoonnet,
dat per 1 november 1903 werd opengesteld voor
algemeen verkeer. Het hoofdbestuur van de poste
rijen en telegrafie verleende verder haar goedkeu
ring voor de publieke spreekcel aan de Zeedijk in
Volendam en het openstellen van het centraal bu
reel te Edam voor intercommunaal en internatio
naal telefoonverkeer per 4 november 1903. B&W
verklaarde zich bereid de inning van de gelden op
zich te nemen.
In april 1904 ging het hoofdbestuur van de poste
rijen en telegrafie over tot aansluiting van het
Edamse net op Duitse plaatsen welke al tot de ge
meente Purmerend waren toegelaten.

-iSf" T " .1

De Gids van de Gemeente Telefooninrichting ver
meldt vijftig aansluitingen, waarvan drie lijnen
voor het telegraafkantoor en twee voor de twee
publieke cellen. Het telefoonnummer was het
nummer van de aansluiting. Het stadhuis had bij
voorbeeld telefoonnummer 2, de publieke cel in
het centraal bureel nummer 50. De eerste abon
nees waren net als elders veelal bedrijven en instel
lingen.
5
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3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

NAAM EN WOONPLAATS,

H. J. Calkoen, Voorstraat.
Stadhuis, Damplein.
W. J. Tuyn en W. J. Kernkamp, Batenburgerstraat.
Politiebureau, Damplein.
C. J. Eeltink, Voorhaven.
J. G. Klippel, Nieuwehaven.
W. A. van Noothoven van Goor, Oorgat.
J. van der Molen, Schepenmakersdyk.
T. Riet, Spuistraat.
J. Jz. de Boor & Zonen. Voorhaven.
G. A. M. van Balen, Volendam.
Gebr. Groot, Voorhaven.
Gasfabriek, Oorgat.
P. de Grient Dreux, Voorhaven.
N. Bouwes, Graaf Willemstraat.
H. Keijzer, Groote Westerbuiten en Voorhaven.
Stoomspinnery „Holland" Zeilmaker & Co.. Baanstraat.
G. Igesz, Kleine Westerbuiten.
S. Braat, Keizersgracht.
Wed. H. A. Lemkes, Spui.
R. J. Houwing, Opperbrandnieester. Voorhaven en
(Torenstraat.
Joh. Banning, Voorstraat.
J. Hartog, Torenstraat.
Joh. Schardam. Nieuwehaven.
W. P. Costerus Pz., Voorhaven.
Provinciale Noordhollandsche Courant, Spuistraat.
Firma C. Jansen, Volendam.
H. Hesselingen. (gasfitter). Voorhaven.

Bellen en gebeld worden
Bellen kon op diverse manieren: vanuit de publie
ke spreekcel of via de eigen aansluiting. Bij de pu
blieke cel diende vooraf betaald te worden bij de
bewaker van de cel. Het verkrijgen van een verbin
ding kon via een telefoniste maar ook rechtstreeks.
In het laatste geval beschikte iemand over een toe
stel met een Ericsons communicator die het moge
lijk maakte gesprekken tot stand te brengen zon
der tussenkomst van het centraal bureel.
Was die tussenkomst wel nodig dan draaide men
een paar maal de kruk om van een scheltoestel ter
wijl de telefoon aan de haak bleef, waarna men de
telefoon van de haak nam, deze aan het oor drukte
en wachtte op reactie van de beambte. De beamb
te mocht alleen doorverbinden naar nummers
(niet naar namen van abonnees).
Bij het doorverbinden riep de beambte "voor
waarts". Na het ophangen moest de kruk nog een
maal worden omgedraaid om de verbinding te ver
breken. Werd een geabonneerde opgeroepen dan
moest hij de telefoon opnemen en zijn naam noe
men; in geval van een tafeltoestel moest tevens een
vinger op de veer in de steel van het apparaat wor
den gelegd om verbinding te krijgen.

Telephoonnummer.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
36.
87.
3S.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
4 5.
47.
48.
49.
50.

In stormen naar alle kanten gedreven
NAAM en WOONPLAATS.

2®NoordhollandscheTramwegmy., Schepenmakersdyk.
J. E. van Niftrik, Schepenmakersdyk.
R. Huyg, Damplein.
Spinfabriek, (pakhuis „de Liefde"), Marken.
A. N. T. Teengs, Voorstraat en Westerbuiten.
J. Letzer, Groote Westerbuiten.
Vischafslag, Volendam.
J. Mol, Volendam.
L. Spaander Jz., Volendam.
L. Stroek, Volendam.
J. G. van der Weijden, Volendam.
Joh. Bullooper, Voorhaven.
Zuidpolder.
Firma C. Visser Dz., Nieuwehaven.
P. Groot Jz., Kleine Westerbuiten.
C. P. Provily, Hoogstraat.
J. C. van Diepen, Volendam.
Intercomm.
lijn
l| telegraafkantoor.
. ,
r
.
idem
J
Telegraaf kantoor.
Publieke Cel, Volendam (naast het hulppostkantoor.)
Publieke Cel, (Centraalbureau.)

Maria van Roijen
HOOFDBESTUUR
DER
POSTERIJEN
ENTELEGRAPHIE.
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Dit alles ging aanvankelijk geenszins van een leien
dakje gezien de vele klachten richting de telefonis
tes in de beginjaren van de gemeente telefoon. De
gemeenteverslagen van 1910 maken trots melding
dat deze klachten waren opgelost. De 44 percelen
aangesloten op het net (37 te Edam, 7 te Volen
dam) waren goed voor 25.296 gesprekken bestaan
de uit 20.169 gesprekken binnen de gemeente, 16
binnen de gemeente via de spreekcel, 4.731 inter
communaal, 377 intercommunaal via de spreek
cel, en 3 internationaal.

Volgens historicus Baudet kwamen de aansluitin
gen in Nederland pas echt op gang na de eerste we

Vrachtschip
16e eeuw.

reldoorlog. De stukken betreffende de gemeente
telefoon te Edam in het streekarchief geven hier
geen uitsluitsel over. Deze eindigen rond die tijd in
1917. Dat telefonie een grote toekomst had, weten
wij achteraf gezien maar al te goed. Telefoonaan
sluitingen zijn nagenoeg normaal in elk huishou
den en in het zakelijk verkeer. Telefoons zijn veel
meer gebleken dan de "speledingetjes" voor vol
wassenen zoals ze in de begintijd wel spottend
werden genoemd. Nu weet iedereen dat techni
sche ontwikkelingen niet stil staan.

Veel klachten

Toekomst

Edams schip Die Croon sloeg in 1564
bij Engeland te pletter

1/

/

*

-UOct-i. cAc

In de herfst van 1564 verging voor de Engelse
kust op dramatische wijze het Edamse schip
Die Croon onder kapitein Jacob Heijnsz
Baefs. Dagenlang was het schip een speelbal
van stormen en winden voordat het op de
Britse kust te pletter liep. Bij deze ramp ver
dronken drie zeelieden, terwijl er later nog
een schepeling omkwam.
In het oud-rechterlijk archief van Edam uit fe
bruari 1565 staat over dit voorval een uitge
breide getuigenverklaring. Een dergelijk pro
tocol voor de rechter was nodig om ingeval
van aansprakelijksheidsvraagstukken
vast te
kunnen stellen wie verantwoordelijk was
voor het verlies van schip en lading. Het stuk
berust bij het Streekarchief Waterland.

Verdromken

in zee

Die Croon kwam uit Cadiz in Spanje en was eind
november 1564 met zout en diverse koopmans
goederen geladen naar Zeeland vertrokken. Ter
hoogte van Beioenen (Bayonne/Bordeaux?) stak er
plotseling een krachtig onweer uit het zuidwesten
op, waarbij het grootzeil wegvloog en de fok
moest worden ingenomen. Bij de poging het groot
zeil weer binnen boord te halen spoelde plotseling
een golf zeewater tien man overboord.
Drie van dien die, Got betert, verdromken sijn in
de zee.
Na enige wisselvalligheden in het weer en drie
dagen stuurloos rond te hebben gedreven es
weder een grote tempeest opgeresen uut den suijtoosten en daerna uuten suijtwesten, door welcke dat scip zoe zeer sligerde dat sij meenden dat
aldat int scip was buijten boort geslingert soude
hebben.

Aan de grond
Intussen wist de bemanning niet waar zij zich be
vond. Het schip liep drie maal aan de grond, overi
gens zonder schade te lijden. Intussen slaagden de
manschappen erin met behulp van een zuid-zuidoosten wind koers te zetten naar de Wielingen (de
meest zuidelijke mond van de Schelde).
Echter, als sijluijden inde nacht bij een lichte
maen door die hoofden gecomen waren omtrent
tien dagen voor karsmisse laestleeden, begonnet
zoe seer te waijen uut den oosten, dat sij met
crcwhte van wint inde Noortzee gedreven sijn
ende dat seijl staende gehouden ses etmaal lanct
sonder enigh lant te sien, ende hebben ten laesten dat schip gewent, die wint wesende noord
west, ende alsoe anderhalf etmaal suijtoost over
gelopen na onse lant toe.
Maar lang kon de schipper deze koers niet aanhou
den, want es weder een stareke wint opgeresen
uijten oosten met een watersnee ende ivaijde soe
seer, dat marsse zeijlen an stucken waijden aleer
sij die in conden gecrijgen, terwijl het als gevolg
van de vrieskou onmogelijk was de overige zeilen
binnen te halen.

Zandbanken
Het gevolg was dat het schip door de hevige wind
naar de zandbanken van de Britse kust werd gedre
ven, waar de zeelui met moeite tussendoor wisten
te laveren.
Maar omdat zij vreesden het niet lang meer te zul
len redden, besloten zij de bijboot uit te zetten om
daarmee zonodig nog weg te kunnen komen. En
kele uren voor het aanbreken van de dag kwamen
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zij in de branding terecht, maar de schepelingen
wisten het schip zo te wenden, dat het dieper
water bereikte.
Na vijf dagen voor de rede op gunstige winti te
hebben gewacht, stak er vanuit de kust een zo he
vige storm op dat het anker liet begaf. Omdat het
gevaar nu groot was, werd algemeen besloten de
masten en de ra overboord te kappen om zo schip
en goederen te redden.
Maar het lukte niet de mast overboord te krijgen.
Bovendien brak het ankertouw, waarna de beman
ning het schip moest laten drijven om te voorko
men dat de bijboot aan stukken sloeg. Tijdens een
opklaring werd een nieuw anker uitgebracht, dat
echter eveneens verloren ging.

De volgende dag kwamen de Engelsen terug om te
zien of zij goud bij de schipbreukelingen zouden
aantreffen. Maar toen zij dat niet konden vinden
hebben zij de mensen een paspoort gegeven en
naar huis laten gaan. Maar de Hollanders mochten
niets meer van het schip halen.

Koudste winter
Hiermee eindigt het ijselijke relaas over de schip
breuk van Die Croon. De vraag doet zich voor of
het vergaan van Die Croon op zichzelf stond. De
ontberingen van de bemanning roepen het ver
moeden op dat deze ramp grote delen van de
Noordzee en West-Europa moet hebben getroffen.
Uit weerrapporten en dagboeken blijkt dat de win

ter van 1564-1565 de koudste was sinds een halve
eeuw.1) De vorst viel al half november in en ver
oorzaakte in het dagelijks leven veel ongemak.
Heel wat mensen kwamen van honger en kou om.
Bij Bergen op Zoom quam een scuyte drijven,
daer vijf mannen in vervrosen laghen. Eind janu
ari, begin februari heersten er hevige stormen,
waarbij voor de Zeeuwse kust zes schepen vergin
gen. Die Croon was dus niet het enige rampschip
uit die dagen.
Luuk Hovenkamp
(met assistentie van Dick Brinkkemper)
1) zie drs J. Buisman: Bar en Boos, zeven eeuwen winterweer in
de lage landen.

Hopeloos
Op een gegeven moment kwam er land in zicht.
Maar omdat de sneeuw het zicht belemmerde liet
de kapitein vuurpijlen afschieten. Andere schepen
of vissers zouden Die Croon dan naar een veilige
haven kunnen geleiden. Maar er kwam geen enke
le reactie. Wederom stak er een sterke noordoos
ten winti met sneeuw op, waarop de bemanning
de rest van de masten en tuig kapten. De situatie
leek hopeloos.

Cursussen over cultureel erfgoed
Voor belangstellenden organiseren onderstaande
instellingen komende maanden allerlei cursussen
op oudheidkundig gebied. Heeft men interesse,
dan zijn inlichtingen over data, plaats en kosten te
krijgen bij de Stichting Museaal en Historisch Per
spectief Noord-Holland, telefoon 023-5531498, fax
023-5318436. Sommige cursussen starten al bin
nenkort, zodat spoedige actie raadzaam is.

fëtt-YOKKC

Teerpenninck
linde alsoe leggende in dootsnoot, hebben die ge
sellen die schipper gevraecht ofdaer niet een teerpenninck(geld)
int schip was om daermede
thuijs te reijsen.
De kapitein riep de stuurman en nog twee assisten
ten bij zich als getuigen. Daarop zei hij dat er 2300
realen van de reders in het schip lagen, waarvan zij
de helft konden krijgen als het hun zou lukken het
geld te bergen.
Toen de overige schepelingen hoorden dat de
schipper de opperlieden zoveel realen had toege
zegd, vroegen zij:
scipper, stillen wij niet mede een teerpenninck
bergen of wij te lant quamen, daer wij mede
thuijs mochten geraeken. Waarop de kapitein ant
woordde: siet, daer leijt noch van mijn reders
geit... soe hebben die die reste vande reders geit
genomen.

- Waterschapsgeschiedenis: ontstaan en taken
van waterschappen, zoals goede waterbeheer
sing en waterkering.
- Biografisch onderzoek: welke bronnen zijn be
schikbaar en waar zijn ze te vinden.
- Geschiedenis van school en onderwijs: over de
vele vormen van onderwijs in het verleden in
Noord-Holland.
- Workschop internet en regionaal historisch on
derzoek, om "tussen bomen en het bos" de

ten, liepen zij tot hun middel de zee in om de Hol
landers te redden. Bij deze poging kwam nog een
matroos om.

Goede herberg

Ende als sijluijden aldaer deerlick nat ende vuijl
Swemmen
an lant gecomen waren, hebben een goede her
Dat siende die scipper seijdde totte scipluijden:
berg gesocht om hoor te droogen ende een wesiet goede mannen, dat ghij u niet en beswaert
nich te vermaeken, soe hebben die scipluijden gewant het sal daer op een swemmen gaen. En ter seijt tot malcanderen dat al datgene datter
wijl zij met de verdeling van het geld bezig waren, gebercht was, behoorde soewel voor die een te
riepen enkele zeelieden dat het ankertouw was ge wesen als voor den anderen, na voorgaende be
knapt en dat de bijboot onder de boeg van het lofte nisse, die sij int boot mancander gedaen
schip dreigde te verpletteren, waarop iedereen in hadden om berchgelt vanden coopman die het
de hoot sprong zonder tijd te hebben iets mee te geit toequam te mogen hebben, alsoe dat sij alle
nemen. Eenmaal in de boot duwden ze van het geleijk t geit opte tafel gestort hebben ende dat geschip af en trokken aan de riemen om het vege lijf deelt onder seven ende twintich personen elcx 21
te redden. De hoot van de zeelui werd met geweld ducaten an realen en die scipper 631 realen, be
dwars geworpen, bevelende haeren in Gods ha/ven een cleijn sacxken daer sij getuij gen niet
bande.
van en weten wat daar in was ende een briefken
Toen de Engelsen de boot in de branding ontdek
met gesteenten.
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Gebied waar
"Die Croon "
door stormen
werd getrof
fen.

Oud Edam zoekt foto's
Oud Edam is van plan eind 2001 wederom een
boekje in de Historische Reeks uit te geven. Dit jaar
was het onderwerp "Trekschuiten rond Edam - 200
jaar openhaar vervoer in Waterland" . Voor volgend
jaar wordt gedacht aan een uitgave met bijzondere
historische foto's, tekeningen, kaarten, etc. van
Edam en omgeving. Via deskundige toelichtingen
en een smaakvolle presentatie wil Oud Edam het
boekje een bepaalde meerwaarde meegeven,
zodat de lezer een aantrekkelijk verzorgd, maar
ook historisch verantwoord document in handen
krijgt.
Omdat de redactie van de Historische Reeks ver
moedt dat er bij de leden of elders interessant illustrtiemateriaal kan schuilen, doet zij op de lezers
een beroep om eens in kasten en albums te gaan
snuffelen. IJ kunt contact opnemen met Oscar
Henar, Watermolen 6, 1135 LK, telefoon 0299362604.

echte informatie te vinden.
- Notariële archieven, inzake testamenten,
scheepsverklaringen, boedelinventarissen, etc.
- Kadaster, eigendom en gebruik onroerend goed
om eigenaren en gebruikers van onroerend
goed op te sporen.
- Gevangenen, bv. over voorouders die in aanra
king zijn geweest met Justitie.
- Archiefschatten, ter kennismaking met het ge
varieerde bronnen materiaal van het Rijksar
chief te Haarlem.
- Oud-rechterlijke archieven, over archieven van
regionale en lokale rechtbanken.
- Militairen, bv. om een voorvader met een mili
taire loopbaan op te sporen.
- Successie, overgang van goederen door verer
ving.
- Handelsregister, als bron voor de geschiedenis
van bedrijven.

Boekje Trekschuiten
rond Edam
In de Historische Reeks is een nieuw boekje
verschenen, getiteld "Trekschuiten rond
Edam, twee eeuwen openbaar vervoer in Wa
terland". Het boekje kost ƒ 15,- (buiten de
Gemeente vermeerderd met ƒ 3,50 verzend
kosten) en is te bestellen bij de Vereniging
Oud Edam. Het wordt toegezonden na ont
vangst van het schuldigde bedrag op giro
1.356818 t.n.v. de penningmeester van de
Vereniging Oud Edam.
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Excursie Oud Edam naar Dordrecht
Vertrek 30 september 8 uur vanaf het busstation.
Het is rustig op de weg. We passeren zonder pro
blemen de Brienenoordbrug. Een paar kilometer
verder zet de chauffeur de bus aan de kant van de
weg: problemen met de turboklep. De Edammers
in de volgbus krijgen de schrik van bun leven als ze
de eerste bus in dikke zwarte rookwolken zien ver
dwijnen. Maar chauffeur Peter staat zijn mannetje
en met een paar fikse tikken tegen de uitlaat is het
probleem verholpen.
Ons koffierestaurant heeft een schitterend uitzicht
over het water: hier komen Merwede, Maas en
Noord tezamen.
Buiten op de kade staan zeven gidsen van onze zus
tervereniging uit Dordrecht op ons te wachten. De
rondleiding begint bij de Groothoofdpoort. Boven
de poort een afbeelding van de maagd van Holland
met daaromheen de wapens van vijftien Hollandse
steden (ook die van Edam). Dordrecht kreeg al
heel vroeg zijn stadsrechten van graaf Willem I
(1220). De stad dankt zijn naam aan het riviertje de
Duredrift. Een belangrijk recht waar Dordrecht
zijn welvaart aan te danken had was het z.g. stapelrecht(1299). Wijn, graan en hout mochten niet
zomaar doorgevoerd worden, nee ze moesten op
geslagen worden in Dordrecht en konden daarna
pas verhandeld worden.
We wandelen door de Wijnstraat waar we een paar
van de maar liefst 800 monumenten van de stad be
kijken. Op de gevel van de familie van Beveren, "In
de Beverburch", prijkt een bloot mannetje. Herin
nering aan de drie zoons die een weddenschap af
sloten: wie durft iets aanstootgevends op zijn gevel
te plaatsen? Iets verder het huis van de Westindische Compagnie. Op nr. 113 staat het oudste
"woonhuis" van Holland (± 1495). Vol trots wordt
ons gemeld, dat Dordrecht o.a. het oudste mun
trecht had, het oudste tekengenootschap, de oud
ste parapluwinkel en de oudste openbare biblio
theek van Nederland heeft.
Via de Nieuwbrug komen we in de Voorstraat en,
U kunt het geloven of niet. het is de langste winkel
straat van Nederland. We gaan een poortje door en
komen in Het Hof. We staan op het binnenplein
van het vroegere Augustijner klooster, dat in 1572
werd opgeheven. In dat zelfde jaar werd op het ref
ter van het klooster de eerste Vrije Statenvergade
ring van de Republiek gehouden. Op de hoek Hofstraat/Nieuwstraat staat het voor 9 miljoen
gerestaureerde Berkenhof. Ooit is hier het huwe
lijk gevierd tussen Willem van Oranje en Charlotte
de Bourbon.

schraapt had. Hij wilde dit goed maken door een
hof te bouwen voor behoeftige vrouwen. En dan is
er ook nog het Lenghenhof of Regentenhof voor
dames boven de 50 jaar. Via de Visstraat (zalmvisse
rij was een van de belangrijkste inkomsten van
Dordrecht) komen we bij de Visbrug. Hier staat het
grote standbeeld van de gebroeders De Witt, zoons
van een bekende Dordtse familie. Johan De Witt
werd in 1653 staatssecretaris van Holland. Zijn
broer Cornelis werd o.a. burgemeester van Dor
drecht. U herinnert het zich nog wel uit de ge
schiedenis boekjes 1672: het Rampjaar, de gebroe
ders De Witt in Den Haag vermoord. Langzaam aan
naderen we de Grote-of Onze Lieve Vrouwekerk.
Hier wordt ons door de stadsbeiaardier een con
cert aangeboden op het grootste carillon van Euro
pa. Dat is genieten!
Het "blote
Na de lunch hebben we drie mogelijkheden: op mannetje"
eigen gelegenheid Dordt verkennen, een bezoek bovenin de
aan de Grote Kerk of een bezoek aan het Dordts gevel van de
Museum. Ik kies voor de Grote Kerk.
"Beverburch

Enkele deelne
mers aan de
excursie naar
Dordrecht.

Legende
In de kerk worden we weer ontvangen door een
paar gidsen. Volgens een legende is de heilige Sura
rond 1280 met de bouw van de kerk begonnen.
Elke avond betaalde zij de werklieden het loon van
die dag uit. De werknemers vermoordden haar om
in het bezit te komen van haar vermeende kapitaal.
De moordenaars werden gevangen genomen, Sura
herrees uit de dood, schonk vergiffenis aan de
werklieden en zo kon de bouw van de kerk door
gaan. In de kerk bevindt zich een muurschildering
waarop de hele legende is uitgebeeld. Op het ster
gewelf met rozetten zijn enkele geschiedenissen
uit het leven van Maria aangebracht. Het is een ste
nen gewelf, iets dat in de Hollandse kerken verder
niet voorkomt. Er is een aantal gebrandschilderde
ramen, maar die zijn alle van na 1900. In de kerk
liggen ± 600 grafzerken. Tijdens het regime van de
Bataafse Republiek zijn van alle grafzerken de wa
pens onherkenbaar gemaakt.

In 1339 is begonnen met de bouw van de toren.
Het was de bedoeling dat de toren nog hoger zou
worden dan de Dom van Utrecht. Maar halverwe
ge de bouw bleek de toren scheef te zakken. Dus
heeft men besloten de bouw verder te stoppen.
In 1457 heeft er een grote brand gewoed in Dor
drecht waar ook de kerk gedeeltelijk bij is afge
brand, maar in 1461 kon de kerk weer in gebruik
worden genomen. We bewonderen de prachtige
met houtsneden bewerkte koorbanken, het kope
ren koorhek, de marmeren preekstoel en de fres
co's die na de restauratie onder de kalklaag te voor
schijn zijn gekomen,
Buiten de kerk staan de bussen op ons te wachten.
Ons dagje Dordt zit er weer op. Zonder oponthoud
verloopt onze terugreis. Wij kunnen terugzien op
een fijne leerzame en gezellige excursie.
Sjaan Swalve

Boetedoening
We lopen bet Arend Maartenshof in, gebouwd
door Arend Maarten als een soort boetedoening.
Voor de manier waarop hij zijn foruin bij elkaar ge
10
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Houthandel en kistenmakerij Oudejans
bepaalde meer dan 55 jaar het gezicht
van het Groot Westerbuiten.
Het is alweer meer dan 5 jaar geleden dat de
opvolger van de houthandel Oudejans zijn
poorten definitief sloot. In 1989 werd de
houthandel door Kees en Theo Oudejans ver
koeld aan Jan Daniels, die 5 jaar later echter
stopte met het bedrijf. Nu herinnert
niets
meer op het Groot Westerbuiten aan de be
drijvigheid die er tot 1995 heerste. Het wei
land er omheen, dat aan het eind van de ne
gentiende eeuw nog de intrigerende
naam
"de Gouden Ven" droeg, is een nieuwe woon
wijk met een groot parkeerterrein geworden.

van Dirk Frans Pont, mevrouw Costerus en hun
zoon William Pont junior. In 1909 overleed Hille
brand en namen zijn zonen Jan en Abraham de lei
ding van het bedrijf over. Zij brachten het bedrijf
tot grote bloei. De bloei was met name te danken
aan de kistenmakerij. Zij maakten voornamelijk kis
ten voor de verwerking van de Volendammer vis
en voor de Edammer kaasfirma Gestam. Toen Jan
kwam te overlijden -het was crisistijd- zag Bram het
niet meer zitten en verkocht het bedrijf in 1933
aan Hendricus Theodorus Oudejans.

Hendricus Theodorus
Wagenmakerij

Keijzer

In de tweede helft van de negentiende eeuw was
aan het Groot Westerbuiten de wagenmakerij van
Hillebrand Keijzer gevestigd. De wagenmakerij flo
reerde en Hillebrand besloot tot uitbreiding van
zijn activiteiten. Naast de wagenmakerij nam hij de
fabricage van kisten ter hand en besloot tevens
houthandelaar te worden. Hillebrand Keijzer had
twee zonen, Abraham en Jan, die bij vader in de
zaak gingen werken. In juni 1893 had het goed flo
rerende bedrijf extra ruimte nodig. Hillebrand
kocht daartoe van Dirk Frans Pont een gedeelte
van het weiland (ruim 6 are) op het Groot Wester
buiten dat de mooie naam "de Gouden Ven" had.
Dit stukje weiland grensde aan de zuidkant aan de
houtloods van Hillebrand en aan de westkant aan
het Zeevangsdijkje. In 1903 kocht Hillebrand de
rest van het weiland (1,7 hectare) van de weduwe

Oudejans

Deze werd in 1888 in de Beemster als boerenzoon
geboren. Hij startte zijn werkzame leven (dat tot
zijn dood op 92-jarige leeftijd heeft geduurd) als
klerk bij de gemeentesecretarie van De Rijp. Na
een betrekkelijk korte periode in De Rijp vertrok
hij naar Amsterdam, waar hij werkzaam was op het
kantoor van houthandel "De Vijzel". Inmiddels was
Hendricus getrouwd met Catharina Elisabeth Eeltink, dochter van een Edammer aannemer.
Schoonvader Eeltink maakte Hendricus opmerk
zaam op een vacature bij de N.V. Noordhollandsche Cementhandel. Bij deze firma, waar hij in
1915 in dienst trad klom hij op tot directeur. Door
zijn open karakter verwierf hij de vriendschap en
hoogachting van zijn Amsterdamse concurrenten
en collega's. Dit resulteerde tenslotte in zijn benoe
ming tot secretaris van de "Amsterdamsche Vereeniging van Handelaren in Bouwmaterialen".

U»TQ.

Opslagloods
voor hout
cian Groot
Westerbuiten
± 1920

Hendricus
Oudejans met
zijn vrouw en
elf kinderen.
Theo en Kees
op de achter
grond.

12

N, J. BOOK,

AMSTERDAM,

Purmerh rut/ . Edam

In de crisistijd (1929 tot 1935) kwam er in DuitsTweede Wereldooorlog
land, van waar de meeste grondstoffen werden betrokken, een nieuwe macht aan het bewind. De im- Na de crisisperiode was de narigheid nog niet voor
port van bouwstoffen stagneerde en het bij; de Tweede Wereldoorlog brak uit en het werd
Amsterdamse cementbedrijf werd zwaar getrof
er voor Oudejans en de zijnen niet beter op. Ook in
fen. De positie van Hendricus Oudejans kwam deze periode waren de kisten voor de Gestam en
onder druk te staan. Wederom speelde schoonva
verder de aardappelkisten van groot belang voor
der Eeltink een belangrijke rol in het leven van zijn inkomsten. Zelfs het verzolen van klompen werd
schoonzoon. Eeltink wist dat Abraham Keijzer het, gedaan om maar wat te verdienen. Tijdens deze pe
na de dood van zijn broer Jan, niet meer zo zag zit riode was het erg moeilijk om aan hout voor de kis
ten in de kistenmakerij. Hij maakte Hendricus er ten te komen, maar Oudejans was creatief en ge
op attent en deze startte de onderhandelingen met bruikte voor zijn kisten hout van de "wanendelen".
Abraham Keijzer. In 1933 werden beide heren het Dit waren eigenlijk afvaldelen van de boomstam
eens over de overname en op 4 oktober 1933 ver metjes, maar voor de kistenfabricage nog goed te
schenen zij op het kantoor van notaris Petrus de gebruiken.
Grient Dreux voor de overdracht van de woonhui
Tijdens de oorlog was er een poging van de bezet
zen, houtloodsen, weiland en alles wat erop en in ter om het hout dat in de loods lag te confisceren
stond. Hendricus nam ontslag als directeur van de voor het "Kartoffellager" in Purmerend (het hout
Cementhandel en de "Houthandel en Kistenfa had men nodig voor aardappelkisten). Door een
briek H. Oudejans-Edam" was geboren.
slimme zet van de Oudejansen (vader en zoons)
bleef de schade beperkt tot de helft van de voor
raad. De andere helft had men 's nachts verstopt
Moeizame start
achter op de zolder van de loods. Toen in 1945 deMidden in de crisistijd verhuisde Hendricus met oorlog was afgelopen dacht men eindelijk aan de
vrouw en elf kinderen van Amsterdam naar Edam. wederopbouw te beginnen. Echter zoon Kees
Het was geen gemakkelijke periode, maar vooral werd opgeroepen om te dienen in het leger dat
dankzij de fabricage van kisten voor de kaasfirma naar Indië vertrok.
Gestam kon men het hoofd boven water houden.
In die periode werkten bij de houthandel en kis
Bloeiperiode 1950 - 1970
tenfabriek bekende Edammers, zoals Jacob Zwer
ver (kastelein van café de Oranjeboom in de Ge- In 1949 kwam hij terug. Eindelijk was het zover dat
vangenpoortsteeg),
Mart Molenaar (van de vader Hendricus met zijn zoons (Theo en Kees)
vroegere "kofferfabriek"), Jaap Visser, Maarten van samen met hun werknemers aan de beste periode
Heusden, Jan Nibbering, Cor Bleeker en niet te ver van het bedrijf konden beginnen. Kees ontwikkel
geten Steef Klein (de legendarische keeper van de zich tot de technische man van het bedrijf,
EVC, die met DWS achtmaal kampioen van Neder waarbij hij een grootmeester werd voor wat be
land werd en een aantal keren het doel van het Ne treft het verfijnen van de techniek van het zagen
derlands elftal verdedigde).
van kisthout. Theo was de man die zich deels op
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In 1988 werd er nog een nieuwe hal gebouwd,
maar in 1989 hielden de gebroeders het voor ge
zien en verkochten zij de "B.V. Houthandel en Kis
tenfabriek v/h H. Oudejans" aan Jan Daniels.
Nu ruim 10 jaar later herinnert niets meer op het
Groot Westerbuiten aan de grote industriële bedrij
vigheid die er zeer lange tijd heeft geheerst. Er
staan nu huizen op de plaats waar de loodsen ston
den, en "de Gouden Ven" is een parkeerterrein ge
worden.

PLAATMATERIAAL

Frans Kuiper
bronnen:
Kees Bootsman: 55 jaar B.V.Houthandel en Kisten
fabriek H. Oudejans
interview met Kees Oudejans
"Houthandel
en Kistenfa
briek H.Oude
jans" aan het
Groot Wester
hui ten 1995

kantoor, maar vooral commercieel bezighield.
Theo zorgde voor de orders. Hij kon het heel goed
vinden met de Volendammers en iedere zaterdag
middag trof je hem dan ook aan in het café van
Marie Mastenbroek op de Dijk. Hier haalde Theo
zijn orders binnen en begon de bloeitijd voor de
firma.
Het gebruik van houten kisten voor de kazen liep
sterk terug. Men begon steeds meer karton te ge
bruiken. Midden jaren '50 was het dan ook gedaan
met de kaaskisten. De fabricage van garnalenkisten
steeg daarentegen enorm. Grote klanten waren
onder andere Mooijer-Puul uit Volendam en Van
Belzen uit Arnemuiden. Voor de mosselkisten was
de firma De Leeuw-Geluk een grote klant. Daar
naast werden er veel palingkisten gemaakt (ze zijn
nu nog te zien bij de visafslag op de Dijk in Volen
dam). De kisten werden naast de houthandelactivi
teiten gefabriceerd. Er waren maanden bij dat voor
één firma meer dan 2000 kisten gemaakt moesten
worden. In de topdagen werden er 800 garnalenkisten en 50 palingkisten per dag getimmerd. De
garnalenkisten kon je op veel plaatsen in Europa
en zelfs in Algiers op de markten aantreffen. Vooral
naar de Parijse Hallen werden de garnalen aange
voerd in garnalenkisten van Oudejans. Er was zelfs
een periode dat men bouwpakketten maakte voor
een grote garnalenfirma in Friesland. Deze firma
liet zijn werknemers, als er geen ander werk was,
de kisten in elkaar zetten.
De vooruitgang in de houthandel was duidelijk
merkbaar geworden. Het hout dat per dekschuit
werd aangevoerd vanuit Amsterdam of de Zaans
treek werd in de beginjaren niet op lengte gesor
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teerd afgeleverd, maar door elkaar. De productie Kees Oudelag dan een week stil omdat Oudejans met zijn me- jans maakt
dewerkers bezig waren om de schuit te lossen en kisten.
het hout te sorteren. Later werd het per pakket van
6,5 kubieke meter aangevoerd. Toen werd ook ge
lijk een heftruck aangeschaft om het lossen van het
hout minder arbeidsintensief te maken. Veel later
werd het hout in pakketten met per pakket dezelf
de lengte aangevoerd, eerst nog per dekschuit,
maar later per vrachtwagen.
Nederland was in de wederopbouw en houthandel
Oudejans bloeide mee, het werd de beste periode
uit het bestaan van de firma. Hendricus trad mid
den jaren zestig terug als directeur. Theo en Kees
namen de leiding van het bedrijf over. Deze laatste
bleef wel betrokken bij de firma. Hendricus deed
tot zijn dood aan toe nog administratieve taken
voor het bedrijf van zijn zoons.

Cor Veth waarnemend

voorzitter

In september j.1.heeft onze voorzitter Henk van Al
derwegen, zoals bekend, een functie in Limburg
aanvaard en daarom zijn voorzitterschap van Oud
Edam beëndigd. In afwachting van de benoeming
van een opvolger tijdens de jaarvergadering in
april neemt Cor Veth, reeds bestuurslid, het voor
zitterschap waar.
Oud Edam is Henk van Alderwegen zeer dankbaar
voor het vele werk dat hij ten behoeve van de ver
eniging heeft verricht. Tijdens zijn voorzitterschap
zijn diverse projecten gestart, zoals de restauratie
van het carillon in de Speeltoren en de uitgave van

Nieuwjaarsreceptie

de Historische Reeks, waarin drie titels zijn ver
schenen. Zijn streven was er steeds op gericht om
samen met andere instanties in de Edamse samen
leving en met het gemeentebestuur de idealen van
Oud Edam, n.1. het behoud en de ontwikkeling van
een gave, historische stad, te bevorderen.
Oud Edam heeft in ruime mate van zijn bestuurlij
ke kwaliteiten kunnen profiteren.
Waarnemend voorzitter Cor Veth, die ruim een
jaar geleden als bestuurslid aantrad, is financieel di
recteur Europa van Bose in Edam, dat zich toelegt
op de vervaardiging van luidspreker systemen.

Oud Edam

De traditionele nieuwjaarsreceptie van Oud
Edam vindt plaats op 11 januari vanaf 20 uur
in het Damhotel.
Leden, genodigden en relaties zijn van harte
welkom.
VerenigingOud Edam
VerenigingshuisGraafWillemstraat8
1135WP Edam

Enige houthandel
Was in de periode 1950 - 1970 de fabricage van kis
ten nog de belangrijkste inkomstenbron, na 1970
werd het aandeel in de omzet door de kisten klei
ner en dat van de handel groter. Er werd hout gele
verd aan heel veel kleine aannemers en Oudejans
was vrijwel als de enige houthandel in Edam en
naaste omgeving. Na 1970 was de echte toptijd
voorbij. De vraag naar kisten liep hard terug. Er
werd in de verpakkingsindustrie steeds meer ge
bruik gemaakt van tempex en plastic. Oudejans
ging zich meer en meer toeleggen op de houthan
del, voornamelijk voor de kleine aannemer en de
particulier.

na vertrek Henk van Alderwegen

"Hout

en Oud" samen

met het Nut

Samen met 't Nut verzorgt Oud Edam op 22
januari om 20 uur in De Harmonie een le
zing door Klaas Roos uit Monnickendam
onder de titel "Hout en Oud". Klaas Roos is
specialist in de restauratie van monumen
ten.

/

secretariaatMarijkeBond,0299-320609
giro 1356818 t.n.v. de penningmeester van Oud
Edam
ledenadministratieJan Westerneng0299-371625
Grafischeverzorging
H&RCommunicatieveVormgeving,Purmerend
DrukkerijKeizeren VanStratenbv, Edam
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Naam Oorgat onder vuur
De naam Oorgat heeft af en toe sterk tot de
verbeelding gesproken. Echter, niet altijd in
positieve zin, want een enkele maal is een po
ging ondernomen de naam te vervangen.
Zo kwamen bestuur en leden van de Buurtvereni
ging Het Oorgat op 26 januari 1937 in het Hotel
"Strandbad" bijeen. Als blijvende herinnering aan
de zo zeer geslaagde feesten, gehouden bij het hu
welijk van Prinses Juliana met Prins Bemhard werd
aan de Gemeenteraad van Edam het verzoek ge
daan om "het Oorgat te herdopen in Prins Bernhardweg. Alle aanwezigen op deze vergadering
verklaarden zich enthousiast vóór dit voorstel en
hebben het verzoek mede ondertekend."
Het bestuur: C. de Boer Jzn.
C.M. Payens-Eeltink
Jan Hetjes (secr.)

Wandaad
B & W werkten in die jaren "enigszins" sneller dan
in de huidige tijd!
Reeds op 31 januari 1937 kreeg het bestuur van de
buurtvereniging een uitgebreide brief van B & W:
* B & W konden zich het verzoek van de adressan
ten, dat onder invloed van het succes van de ge
slaagde feestviering was geboren, indenken;
* Men kon, gezien de stijgende liefde voor het Huis
van Oranje, het verzoek begrijpen;
*Doch gezien de historische bezwaren die zouden
optreden bij het herdopen, zouden de vroegere
"poirters" het als wandaad aanmerken, wanneer
een der oudste namen hunner straataanduiding
zou worden opgeheven;
* In historisch opzicht zou het hoofd der gemeen
te, dus de Raad, een daad begaan, welke in geen
enkel opzicht te verdedigen zou zijn. I loe zou het
worden
opgevat
als onze
stadskleuren
rood/groen zou worden veranderd, of op ons
wapen den jonge vechtstier zou worden vervan
gen door een hond, varken of ander huisdier.
*Wel is men van mening dat in een nieuwe wijk de
namen van ons koningshuis een plaats behoren te
krijgen.
*Tot slot wordt fijntjes opgemerkt dat B & W ver
moeden dat adres in een feeststemmimg is opge
steld, gezien het feit dat zowel kinderen als nietbewoners van het Oorgat hebben ondertekend.
Dat daarom 60 % van de 75 handtekeningen kun
nen worden afgevoerd, waarbij ook de handteke
ningen van de "dames/echtgenooten" alle eer
blijft aangedaan, maar overbodig zijn, wanneer
het hoofd der echtvereniging reeds heeft gete
kend.
B & W stellen voor het adres voor kennisgeving aan
te nemen.

Tweede aanval
Op 2 1 januari 1955 ontvingen B & W van Edam een
schrijven van de gereedschappenfabriek
Ter
Horst.
De directie beklaagde zich over het feit dat bij hun
relaties de lachlust werd opgewekt, als dezen de
straatnaam vernamen waar hun nieuwe fabriek
was gevestigd. Om dit tot een minimum te beper
ken hebben zij de vermelding van het volledig
adres op hun drukwerk zelfs vermeden. Men gaat
er van uit dat het college hun standpunt zal delen
en veroorloven zich om enkele suggesties te doen
zoals: Zuiderzeeweg, IJsselmeerweg of Marker
waardstraat.
De aap komt uit de mouw wanneer men zonder
schroom schrijft de aanduiding REXstraat als meest
toepasselijk te beschouwen. Men hoopt op een
spoedige beslissing, zodat de naamsverandering
kan plaats hebben in de maand maart, ter gelegen
heid van de officiële opening van de nieuwe "REX"
fabriek.
Iets minder snel maar toch nog zeer spoedig wordt
aan het bestuur van "Oud Edam", een oordeel/me
ning/ gevraagd over dit verzoek.

Onomwonden
De directie van de borenfabriek treft het slecht.
Voorzitter G. Vermeer, geeft een duidelijk en on
omwonden oordeel:
* de motivering van de voorstellen, n.1. dat zijn
klanten de naam Oorgat belachelijk vinden is zeer
zwak. Dit gezien het feit dat de vrolijk makende
relaties onwetend zijn van historische namen en
zich blijkbaar niet de beschaafde beperking op
leggen te lachen over zaken, waarvan men niets
weet.
* Het voorstel van de naam "Rexweg" verraadt de
diepste grond van het tot B & W gericht betoog.
* De naam Oorgat is historisch. Dat enige personen
zonder historisch besef, de naam niet mooi vin
den is geen reden om deze door een niets zeggen
de naam te vervangen.
* Het zou naar de mening van het bestuur van Oud
Edam een teken van vervlakking zijn historische
namen te vervangen door namen die voortkomen
uit het brein van personen zonder historisch besef.
Was getekend, Vermeer
Op 1 april 1955 (toch nog vlot) krijgt de gereed
schappenfabriek antwoord.
De mening van Oud Edam wordt zonder beperking
gedeeld. Het wordt wat vriendelijker en politieker
verwoord, maar de conclusie van B & W luidt: "wij
kunnen derhalve geen vrijheid vinden tot wijziging
van deze straatnaam over te gaan".
Jaap Molenaar
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