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Opgraving aan de IJe

Mogelijk als bleekveld en loswal gebruikt
Gevonden
aardenpotten(grapes)
en wit Duits
drinkbakje.

Het perceel aan de IJe dat is onderzocht op overblijf
selen uit het verleden van Edam, ligt tussen de sluis
van de Bult en het Vestingbruggetje nabij de Gevan
genpoort. Het tuinencomplex hier is naar wij weten
nog niet eerder onderzocht op sporen uit het verle
den. Wij hebben geprobeerd om door middel van
dit onderzoek duidelijkheid te verschaffen in de
structuur en eventuele gebruiksdoeleinden in dit
deel van het perceel. Tevens werd aan de hand van
het vondstmateriaal getracht een datering te geven.
Wat wij vooral in het onderzoek hebben betrokken
is de mogelijkheid dat het onderzochte perceel een
deel van de oude IJe-oever bloot zou kunnen geven.
Hier ligt namelijk het riviertje de IJe, waaraan Edam
ontstaan is en waar het zijn naam aan heeft ont
leend.

In januari en februari 2001 hebben de amateur
archeologen Jan de Boer, Hans Boonstra, Hans
Karregat en Henk Nooy op het volkstuinencom
plex tussen Doelland, Zuidervesting en gelegen
aan het stroompje de IJe (ook bekend als de tuin
van Wessels) bodemonderzoek verricht om
naar sporen van vroeger gebruik van dit oude
stukje Edam te speuren. Dit onderzoek is ge
meld aan de Provinciaal Archeoloog, die ook
het bijgaand verslag onder ogen heeft gehad. De
heer Wessels als eigenaar en de gebruikers van
de betrokken percelen, waaronder de heer Ottenhof, hebben toestemming voor het onder
zoek gegeven.
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Scherven
Eerst hebben wij tuinperceel A, linksachter aan de
waterzijde, onderzocht. Rechts aan de voorzijde
van deze tuin werd een kuil (1) gegraven van 120
x 120 cm. Wat wij daarin aantroffen was allereerst
een laag teelaarde van ongeveer 25 a 30 cm.
Aan de waterzijde werd een stortlaag uit de zeven
tiende eeuw gevonden. Dit was duidelijk aan de ge
vonden scherven te zien. Het was slechts een klein
laagje, dat naar de waterkant toe iets dikker werd.
Hieronder en verder op het gehele perceel von

den wij een compacte kleilaag. De kleilaag werd
onderbroken door een zeer dunne laag met hout
snippers en spaanders. Daarna liep de kleilaag
door tot ongeveer 120 cm onder het maaiveld. Op
deze diepte kwamen wij een mestlaag tegen van
ongeveer 15 cm, met daarna wederom een nu iets
zanderige klei met enkele schelpresten. De rode
veenlaag (het oermoeras) bevond zich op onge
veer 170 cm diepte.

gaven geen duidelijkheid over een structuur, maar
de balken zijn van een oeverbeschoeiing geweest.
Een paal die schuin naar voren stak kan een verankeringspaal geweest zijn om de beschoeiing vast
te houden, zodat deze niet naar voren in het water
kon zakken. Er werden enkele scherven onder de
17
laag gevonden in deze kuil. De meeste
daarvan, waaronder een grape(aardenpot), komen
uit de l helft van de 16'' eeuw (1500-1550).

Rietstengels
Middenin werd een tweede kuil (2) gegraven.
Deze kuil, op 2 meter uit de bestaande beschoei
ing, liet een oplopende veenlaag zien. Op onge
veer 150 cm diepte, vonden wij over de gehele
breedte een stro/rietlaag. De rietstengels waren
keurig recht naar de waterzijde gericht en waren
op sommige plaatsen met kleine houten stokjes
vastgezet.
Of dit nu gebruikt is om de grond beter vast te kun-

In deze kuil werd een aantal verticale palen ont
dekt samen met enkele plankresten. De planken

Lakenloodje met wapen Amersfoort, gevonden in
de tweede kuil.

nen houden (oeverversteviging) of dat het een
bleekveld voor lakens en stoffen is geweest, is niet
duidelijk geworden. Wel is er een aantal lakenloodjes gevonden, wat op het laatste zou kunnen dui
den. De rietlaag liep door tot voorbij een later ge
vonden put (waterput?). Deze put (P) was aan de
bovenzijde keurig rond uitgestoken in de rietlaag.
Vondsten uit deze kuil waren gering, maar er
werd wel een stuk grijs aardewerk aangetroffen
dat rond 1400 te dateren is. Verder veel l6
se scherven van grapen en kruiken van meestal
rood aardewerk en spaarzaam enkele resten van
Duitse steengoedkruiken.
Aan de bovenkant van de kuil kwam een kookpot
met twee oren tevoorschijn en een deel van een
kandelaar. Die zijn waarschijnlijk later bijgestort.
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Het opmeten
van het op
gravingster
rein.

Stevige palen
beschoeiing
met plank er
voor.
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Paalconstructie

Dierenbotten

Meer naar voren werd de volgende kuil (3) gegra
ven die een opvallende paalconstructie blootlegde.
Daar vonden wij aan de voorzijde een horizontale
plank, die een grote hoeveelheid 17
puin te
genhield. De plank was gestut door schuin aflopen
de planken en balken die weer dieper vastzaten aan
andere horizontale planken. De hele constructie
heeft naar onze mening gediend om materiaal aan
de wallenkant te storten of om goederen in een aan
gemeerde boot in en uit te kunnen laden. Vanwege
de vondst van twee lakenloden (zie foto) kunnen dit
misschien rollen met stoffen zijn geweest, zoals
laken, katoen, linnen, zijde of wol.
Onder deze eerste constructie vonden wij nog di
verse planken en balken die het geheel op de plaats
hielden. Op het veen lag uiteindelijk nog een aantal
dikke eiken planken die schuin omhoogliepen naar
de wallenkant. Misschien is dit wel de eerste loop
plank of steiger geweest die men daar geplaatst
heeft.
Vondsten uit deze kuil zijn een bootshaak, plakken
lood en een mannetje dat als decor op een vuurstolp (l6 eeuw) heeft gezeten. Dieper in een laag
onder het eerste veen vonden wij een fragment
van een kogelpot met vingerversiering en een frag
ment van een geknepen voet van een grijs/zwart
aardewerk kruik met een grove structuur. Beidezijn in ieder geval I4
of vroeger.

Bij de graafwerkzaamheden is een groot aantal botten van dieren
tevoorschijn gekomen. Samen met de heer Willem Schnitger (ar
cheoloog) hebben wij de gevonden botten zo nauwkeurig mo
gelijk bekeken en geregistreerd. Het volgende is hieruit naar
voren gekomen:

Op het hoogste punt van het perceel werd een
vierde kuil (4) gegraven waarbij ook enkele resten
van l6
scherven gevonden werden. De
veenlaag werd hier al op een diepte van 70 cm aan
getroffen.

aan de IJe

Koeien:
1 rib
2 schouderbladen
2 bekkendelen (ilium) met slachtsporen
1 schaambeen (pubis)
2 zitbenen (ischium) met slachtsporen
2 middenhandsbenen (metapodium)
1 middenhandsbeen van een trekos
2 onderkaken (3 a 4 jaar oud) met slachtsporen
3 scheenbenen (tibia)
3 spaakbenen (radius) met slachtsporen, waarvan er een aan de
ellepijp vastzit, dus van een oudere koe afkomstig is
1 bovenarmkop met slachtsporen
2 dijbeenkoppen met slachtsporen
3 achterpoten, waarvan 1 van een jong (meta-tarsale)
2 lendenwervels met slachtsporen
1 borstwervel
2 sprongbenen (astragalus)
2 koten
2 bovenkaken
Kalveren
1 kaak ( 1 a 2 maanden oud)
3 halswervels (l ,4 en 5 wervel)
2 voorhoofdsbeenderen
Hert
1 stuk gewei van een volwassen hert (secundair gebruik)
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Fayence-bord
Aan de linkerzijde van tuin A werd een ondieptegevonden met 17- en 18- eeuwse scherven, waar
onder twee fragmenten van Nederrijnse borden
met gedraaid slibmotief uit ± 1700 en fragmenten
van een fayence-bord. (het fayence-bord was eer
der tijdens het omspitten van de tuin door de heer
Ottenhof gevonden). Vlak hierbij werd een in el
kaar gedrukte hoge grape ontdekt. Deze grape
heeft een 15
vorm.
Nog verder naar links, op 3 meter van de tuin van
de familie Greuter werd een laag riet/stro ontdekt
die naar de waterkant overging in een horizontaal
houten vloertje. Deze rietmat en houten delen lig
gen slechts op een diepte van 80 cm. De rode veen
laag ligt hier 1 meter diep. Op deze rietlaag werd
een in elkaar gedmkte grape ontdekt met diverse
gele boogmotieven op de voorzijde. De grape heeft
een schenktuitje en staat op drie pootjes.
Verder werden er scherven van twee vuurklokken
ontdekt, waarvan een exemplaar ongeglazuurd en
een met groen glazuur en ingedrukte "vingertop
motieven erop. Vuurklokken werden over nog
smeulende houtresten gezet om het vuurtje
's nachts niet te laten oplaaien (vanwege brandge
vaar van de houten huizen) en om ervoor te zor4

Varken
hoektand
Uit dit materiaal konden wij concluderen dat het in ieder geval
om de volgende soorten dieren gaat, te weten: kalveren, een
oud kleinkoe, een jonge en een oude trekos (castraat), twee
koeien, een varken en een hert.
Er zijn veel botten bij die duidelijke slachtsporen tonen.
Dit komt doordat de beesten vroeger vaak bij huis geslacht wer
den en zodoende de botten in de tuinen van de huizen terecht
kwamen.
Er bestond vaak geen centraal slachthuis. Later zijn die er wel ge
komen.

gen dat men 's morgens het haardvuurtje weer kon
oprakelen. Er waren nl. toen nog geen lucifers!
Andere vondsten zijn een deel van een puntneus
kruik uit Raeren (Duitsland) uit omstreeks 1500
en twee delen van ronde drink- of eetbakjes die in
het midden van de 16 eeuw veel in gebruik zijn
geweest.

Stroompje
Links in het midden van deze tuin werd een kuil
gegraven die het bewijs moest leveren van een

Dikke Plank

De put(waterput''') direct in
het veen uitgegraven.

stroompje dat op de kaart van Jacob van Deventer
(1560) te zien is. Deze kuil leverde echter een verrassing op. Allereerst werd een enorme hoeveelheid schelpen aangetroffen.
Nadat deze laag verwijderd werd begon zich lang
zaam de vorm van een put (P) af te tekenen. Heel
omzichtig werd de put (zie foto) uitgegraven, om
te vermijden dat eventuele sporen op de wand van
de put beschadigd zouden worden.
Al eerder zijn er bij de Grote Kerk putten gevon
den die in de wand sporen te zien gaven van dui
gen en stenen, waaruit deze putten destijds waren
opgebouwd. Deze put was echter direct in het
veen uitgegraven. Sporen van een houten of ste
nen wand waren niet te zien.

Daarna hebben wij de naastliggende tuin (B) on
derzocht aan de rechterzijde van het looppad.
Gestart werd met een kuil (5) aan de linkerzijde
van het perceel. De kuilafmeting was hier onge
veer 150 x 150 cm. Als eerste verassende vondst
werd een 13 cm dikke plank aangetroffen met een
lengte van 150 cm en een breedte van 90 cm.
Een klein deel van deze plank is verwijderd om
d.m.v. dendrologie (jaarringenonderzoek) te kun
nen uitzoeken wanneer dit hout gekapt en dus ge
bruikt is. De plank leunde tegen vrij forse palen.
Tussen de aangetroffen palen (7 stuks), die mis
schien gediend hebben als aanmeerplaats voor
schepen die een tussenstop hielden op hun weg
van Hoorn naar Amsterdam of omgekeerd, werd
een kleine in elkaar gedrukte grape ontdekt met
drie gele slipbogen op de voorzijde.
Het model en de versiering geven aan dat de grape
tussen 1500 en 1550 te dateren is. Verder werden
er veel l6
en enkele 15
scherven
gevonden.
Aan de linkerzijde bij het looppad werd een frag
ment van een kan op standring gevonden, met ook
hier gele slipbogen met aan het uiteinde van iedere
boog drie bolletjes. Deze grape is rond 1500 te da
teren. Enige verbazing bezorgde ons een Duits
drinkbakje uit de eerste helft van de 15 eeuw.

Tinnen lepels

Aan de voorzijde van de palen werden 4 tinnen lepels
gevonden, gemerkt met een kleine gekroonde roos
en initialen IP. Datering ligt rond 1600. Ook vonden
wij
een bak van een lepel met gekroonde hamer die
Spade
uit de 15 eeuw stamt. De lepels waren helaas nogal
Wel was op slechts enkele plaatsen een -afdruk aangetast door de zuren in het baggerslib.
zichtbaar van een iets te ver ingestoken spade. De Verder veel scherven uit de 17 eeuw. Naar het
puntvorm was nog vrij goed te zien. (de spaden/ zich laat aanzien is hier in de 17 eeuw een boenscheppen van vroeger waren niet recht zoals wij walletje geweest, waar men de kook- en eetspullen
die nu kennen, maar liepen taps toe).
in het water schoon borstelde. Dit bleek duidelijk
In de put werden slechts enkele scherven aange uit de gevonden takkenborstels en de samenstelling
troffen uit de l6 eeuw en twee stukjes uit de 17 van deze grondlaag, die zand en schelpen bevatte.
eeuw, die er wellicht later ingevallen zijn. Opval Naast deze kuil werden langs de slootkant nog
lend was de vondst van diverse balken en planken twee kuilen gegraven van ongeveer dezelfde afme
en enorm veel spaanders.
ting. Hierin werd het volgende gevonden:
Op twee meter diepte kwamen wij zelfs verkoold/ een gewicht (lood), een deel van een ronde vuurverbrand hout tegen.
stolp, een grape met tuit erop, een deel van een
Verder dan 3 meter diep zijn wij niet gegaan, leren voorschoot, een kledinghaak, en een deel
omdat zich geen veranderingen aftekenden in de van een tapkraan.
vulling van de put. Met een drie meter lange prikstang is voorzichtig de onderste laag nagevoeld, Vooralsnog concluderen
wij dat de onder
maar dat leverde verder geen weerstand, dus ook zochte percelen niet bij de oudste nederzet
geen voorwerpen meer op.
ting van Edam horen. De ophogingslagen
Wel hebben wij kunnen meten dat de put vanaf van klei- achtige grond komen voornamelijk
het maaiveld 4,80 meter diep is. De ronding is vrij uit de zestiende eeuw. De eeuw van een gro
exact, wat gezien de middelen waarmee men des tere stadsuitbreiding van Edam.
tijds werkte een zeer knappe prestatie is, en be
weegt zich tussen 110 en 105 cm diameter. De bo Jan de Boer, Hans Boonstra, Hans Karregat,
venrand van de put bestond uit de gevonden rieten Henk Nooy.
mat. Een duidelijke functie hebben wij nog niet
kunnen vast stellen, maar het kan een put voor het Foto's en tekening zijn van de schrijvers van bo
wassen van weefsels zijn geweest.
venstaand artikel.
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Roelof Boot voor Edam van grote betekenis
Herinneringen

Succesvol regent kende veel verdriet
in gezin
De naamgever van de Roelof Bootstraat is een bui
tengewoon belangrijk man geweest voor Edam.
Roelof is op 25 december 1681 in Edam geboren.
Zijn grootvader naar wie hij was vernoemd, woon
de vermoedelijk in Harderwijk.
Diens zoon Herman Roelofsz.(de)Boot(h), die al
daar was geboren op 11 maart 1655, trouwde in
Edam op 21 november 1683 met Lijsbeth Wijn
gaard. Een dame van goede komaf, want haar
vader was kapitein ter zee van de Admiraliteit van
Amsterdam.
Herman Boot werd op 17 mei 1695 door de Edamse burgemeesters aangesteld op het "scheepie".
Hierdoor kreeg hij toestemming ont een beurt
schip te exploiteren. Op 2 november 1703 volgde
zijn aanstelling als overman van het Nieuwe Veer.
Een functie waarin hij een soort verbindingsman
was tussen de beurtschippers en het gemeentebe
stuur. Van 1715 tot 1727 was hij kerkmeester.
Roelof Boot voelde zich geheel thuis in de toenma
lige regententijd. Geen wonder dat hij een meisje
van stand huwde, en wel op 24 maart 1708 te Purmerend. Grietje van der Leij was daar op 4 april
1680 gedoopt. Ze was een dochter van Adriaan
Pietersz. van der Leij, zeepzieder, en de burge
meestersdochter Claertgen Hoots.
Op 31 december 1708 werd hun zoon Hermannus
Boot geboren. Deze geboorte was het begin van
een jaar van ziekte en sukkelen voor Grietje van
der Leij. Op 8 januari 1710 overleed ze en werd te
Edam in de Grote Kerk in graf 215 begraven.

m

Admiraal Justus 'presumptief
in zee gevallen'
Op de eerste verdieping van het Edams Museum
staat een vitrine met daarin een aantal bijzondere
voorwerpen, die de nazaten van de familie Boot
aan het museum in bruikleen hebben gegeven.
Het gaat onder andere om gegraveerde, zoge
noemde gelegenheidsglazen, zoals die in de acht
tiende eeuw bij geboorte of huwelijk, voorzien
van een voorstelling en inscriptie, cadeau wer
den gegeven.
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man in Edam. Claas Pietersz. Dekker was schepen,
president-schepen in de jaren 1686 tot 1710. Daarnaast weesmeester, gecommiteerde in de Staten
van Holland, burgemeester en enkele malen presiderend burgemeester van onze stad. Hij overleed
aan de gevolgen van een slaapziekte, die hem overviel in het rijtuig dat hem terugbracht van een ver
gadering in Hoorn op 9 januari 1729.

Snuifdoos
Ook de bekende gouden snuifdoos van Justus
Boot (1739-1793), een zoon uit het eerste huwe
lijk van Hermannus, ligt in het museum. Aan dit
kleinnood is een markant verhaal verbonden. Jus
tus was, evenals zijn grootvader destijds, in
dienst van de Admiraliteit van Amsterdam, eerst
als kapitein, daarna als schout-bij-nacht en viceadmiraal van Holland en West-Friesland.
Van 1785 tot 1787 voerde hij het bevel over de
Middellandse-zeevloot. Namens de Staten van
Holland bezocht hij in 1786 Malta om de groot
meester van Malta, prins Emanuel de Rohan, een
geschenk aan te bieden. Op zijn beurt kreeg hij
van de prins de bovengenoemde, met juwelen in
gelegde snuifdoos, met bovenop een op ivoor ge
schilderd miniatuurportret van de schenker.

Steen met
dichtregels in
de vestibule
van het
Edamse stadhuis.

Uit het huwelijk van Roelof Boot en Maria Dekker
werden 9 kinderen geboren t.w.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elisabeth
Nicolaas
Beatrix
Jacob
Beatrix
Alida
Jacob
Geertje
Geertje

274)6-1716
294)6-1717
19-1 1-1718
224)1-1721
054)5-1722
154)5-1723
30-05-1725
07-10-1728
114)3-1732

(X Mr.Hendrik van Waart)
(X Margaretha van Waart)
(overl. 17-07-1719)
(overl. 124)2-1721)
(X Pieter van der Leij)
(X Pieter Dekker)
(overl. 07-11-1738)
(overl. 044)7-1730)
(overl. 174)8-1733)

Schip van
Justus Boot.
(foto Edams
Museum)

Mysterieus einde
Justus is op een nogal mysterieuze wijze aan zijn
eind gekomen. Hij was op dat moment bevelheb
ber van het oorlogsschip "Utrecht". Het verhaal

Er is in dit gezin veel verdriet geweest als we zien
dat vijf van de kinderen jong zijn overleden.

BOOT
EDAM
Wapen van Roelof Boot.

Slaapziekte
Op 4 augustus 1715 hertrouwde Roelof Boot met
Maria Dekker. De jonge bruid was geboren op 8
september 1695 en haar vader was een belangrijk
6

aan de familie Boot in Edams Museum

Geboortegewicht
In het familieboek van het geslacht Boot wordt
speciaal aandacht geschonken aan het geboortege
wicht van hun kinderen. Dat was opvallend hoog.
De kinderen wogen tussen de 10 en 14,5 pond. Als
we aannemen dat de 2 kinderen waarvan geen aan
tekening is gemaakt bij hun geboorte, ongeveer
even zwaar moeten zijn geweest, zien we dat
Maria Dekker haar 9 kinderen met een gemiddeld
geboortegewicht van bijna 13 pond op de wereld
heeft gezet!
Zij overleed op 24-02-1754 na een langdurig lijden
aan waterzucht.
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Deksel snuifdoos van Justus Boot.
(foto Edams Museum)

over zijn onverwachte verdwijning, opgetekend
door mr. F.D. Pont, gaat als volgt:
"Tusschen de Bsten en Oden November 1793 des
morgens tusschen 4 en 7 uur isJustus Boot, ViceAdmiraal v. HolL en West-Friesl.,chef van een di
visie artilleristen, commandeerende 's lands
schip van oorlog "Utrecht" en de 2de divisie
onder den Luyt. Admiraal Ridder van Kinshergen, op een zeer onverwachte en ongelukkige
wijze van zijn boord verongelukt. De oorzaak
van dit ongeluk was eerst in 't duyster, daar de
Capt.Luyt. van der Kolf te 5 uur 's morgens nog
bij zijne Excellentie had geweest en orders ge
vraagd, maar 's morgens te 7 uren weder in de
cajuit komende, vond hij het agterraam van de
cajuit open en den admiraal niet op zijn bed;
dog het schip van oorlog voor Vlissingen gearri
veerd zijnde, kwam daar het rapport van den
Luyt. Musketier, van den Vice-Admiraal, die
een bombardeergalliot genaamd "de Kemp
haan " commandeerde, dat hij Z.Exc. in de mor
genstond had gepraaid, en hem zoals hij wist
kennis had gegeven dat het niet langer zee
konde houden, en na Texel moest opdu wen. Dit
praayen was niet op 't dek door de beweging en
de wind, maar zekerlijk door den admiraal ge
boord, die te schielijk het agterraam opschui
vende, om antivoord te geven, zeer presumptieffvermoedelijk-red.] voorover in zee was
gevallen, en te waarschijnlijker nog, daar een
ruyt in stukken was geslagen, denkelijk om
zich nog te houden. "
Luuk Hovenkamp

.

De schoonzoon van Roelof Boot, Mr. Hendrik van
Waart werd op 62 jarige leeftijd ontoerekenbaar
verklaard. Tot curatoren werden aangesteld: Dr.
Jacob van Waart(zoon), Mr. Roelof Boot(neef) en
Justus Boot(neef). Nicolaas Boot trouwde met de
zuster van Mr. Hendrik van Waart. De tweede
schoonzoon van Roelof Boot, die trouwde met
Beatrix, was Pieter van der Leij en zeepzieder te
Purmerend. Zijn vader heette ook Pieter van der
Leij en was raad, schepen en burgemeester in ge
noemde stad. De derde schoonzoon was Pieter
Dekker, die trouwde met Alida Boot. Pieter Dekker
was van beroep koopman te Amsterdam. Zijn
vader Pieter Dekker was notaris, secretaris en
hoofdofficier van Edarn en baljuw van de Zeevang.
Hij was gehuwd met Catharina Pont. Zo zien we
dat de regentenfamilies in Edam zich in stand hiel
den. Zoon Nicolaas volgde zijn vader op als secre
taris in Edam en was schepen.
De zoon uit het eerste huwelijk van Roelof Boot,
Hermannus, was een succesvol man in de stad. Hij
was gehuwd met Reijnoutje Leoninus. Deze predi
kantsdochter overleed op 56jarige leeftijd: "door
een flauwte getroffen onder 't rijgen van haar
keurslijf. Zijnde in desselfs leven een hraave
huijshoudster geweest, die door desselfs menig
vuldige bezigheden geen vermaak als in haar
kinderen heeft gehad".
Een verklaarbare tekst als we lezen dat dit echtpaar
15 kinderen kreeg.
Ook Hermannus kwam op een nare wijze aan zijn
einde. Er staat vermeld dat hij op 5 februari 1769
overleed: "na een lijden van 20 jaar aan een cancareus ongemak aan de tong".

Veel functies
Maatschappelijk heeft Roelof Boot in de geschiede
nis van Edam veel betekend. Zijn naam is terecht
eeuwenlang met respect uitgesproken.
Op een lijst van zijn vele functies komen o.m. de
volgende voor: schepen(1710, 1712 en 1714),
vroedschap(17l4 tot 1749), directeur Groenlandse

In periodiek nr. 3 van jaargang 14 (december
1990) staat een artikel over het voormalige be
jaardenhuis van de Diaconie van de Neder
lands Hervormde Kerk aan de Nieuwe Haven
in Edam. Vroeger was het eigendom van de fa
milie Boot.
In de Grote Kerk is nog een aantal zerken van
de familie Boot aanwezig. In nr. 58 zijn de ou
ders van Roelof Boot begraven. Vader Herman
Boot overleed op 30 april 1728 en moeder Lij
sebet Wijngaard volgde haar man in het graf
op 9 mei 1828. Later is ook een kleinkind van
hen, Jacob Boot hier bijgezet. In graf nr.9 in 't
koor zijn vier kinderen van Roelof Boot en
Maria Dekker begraven.
Waarschijnlijk zijn Roelof Boot en Maria Dek
ker in graf nr.59 ter aarde besteld.

Drankbestrijding

'Grootste zakkenroller
Alcohol'

De Roelof Bootstraat, die de IJe verbindt met de watermolen van
de Zuidpolder, {ansichkaart archief}
Compagnie(17l6), directeur v.d. Straat Davis visserij(1721), gecommiteerde van de Generaliteitsre
kenkamer ( 17 19-192 1), burgemeester Edam (1717),
voorzittend burgemeester Edam(tussen 1718 en
1745 tien maal), secretaris Edam(1718 tot 1740), ge
commiteerde in de Staten van Holland(tussen 1719
tot 1746 tien maal), hoofdingeland Purmer(1730 tot
1761) en admiraliteitsraad van Amsterdam(1749 en
1761).
Hij kreeg de eer om op 18 mei 1737 de eerste
steen te leggen van het nieuwe Edamse stadhuis.
De predikant Everardus Webster maakte een aantal
dichtregels die op een steen in de vestibule staan
gebeiteld en ons herinneren aan dit feit en aan de
rol van Roelof Boot:
Aleer dit stadtgebouw zoo prachtig hier ver
scheen
Zoo leij d'Heer Roelof Boot hiervan den eersten
steen
Dees tijdt voorzitter van het stadsbewint. Gods
zegen
Daal altoos op dit huis, gelijk een zomerregen.

Zachtste wijze
Roelof Boot kwam in 1761 aan zijn einde, en wel
als volgt:
"Roelof Boot destijds sessie hebbende in de Admi
raliteit van Amsterdam , is onder het beantivoorden van een brief aan den weled. Heer Frangois
van der Meij wegens Gouda, door een flauwte op
de zachtste wijze overleden".
De naam Roelof Boot ligt vast in een straat, die de
IJe verbindt met de watermolen van de Zuidpol
der. Er staan nu ruim 100 huizen met bewoners die
zo zijn naam als adres gebruiken.
Jaap Molenaar
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in Edam sinds 1907

Geheelonthouders
Koffiehuisen
Logement
Ons Huis in
de Hoogstraat
(nu Markee).
(foto coll.Jan
Bouwes)

is koning

Reeds in 1842 werd de Nederlandse Vereniging
tot Afschaffing van Sterke Drank opgericht
d<x»r idealisten, hoofdzakelijk van socialisti
sche of christelijke origine. Een vereniging dus
met een lange geschiedenis vol ups en downs.
Edam volgde in 1907 met een eigen afdeling.
Velen zagen in die tijd de problemen die werden veroorzaakt
door overmatig drankgebruik. Voorheen werd sterke drank gestookt
uit druiven, te duur voor de gewone man. Maar
toen ontdekt werd dat alcohol aanzienlijk
goedkoper gest(K»kt kon worden uit melasse
en aardappelen, was sterke drank ook binnen
diens bereik gekomen. Er heerste immers veel
armoede onder de arbeidersbevolking.
Geheolonth - Koffiehuis en Logement
ONS HUIS

Prentbriefkaart, een uitgave der Nederlandsche
Vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende
dranken. (coll.J. bij t Vuur)

Vaderlief
Velen zochten troost in een stevige borrel. Wie
kent niet die liedjes uit de oude doos in de trant
van "o, vaderlief, toe drink niet meer....". De lonen
werden veelal in de kroeg uitbetaald en dan was de
verleiding wel erg groot.
Volgens verhalen van vroeger was het lang geen
uitzondering dat moeders hun kinderen naar de
kroeg stuurden om vader mee naar huis te nemen,
zodat er tenminste nog enig geld overbleef om een
karige maaltijd te kunnen bekostigen.
De kroegbazen waren de enigen die wel bij deze
misstand voeren. Voor hen bestond er geen enkel
risico om de niet-betaalde borreltjes "op de lat te
schrijven". De arbeiders kwamen immers de vol
gende uitbetaling zonder twijfel weer opdagen.
Het was dus geen wonder dat velen vonden dat er
een einde gemaakt moest worden aan deze toe
standen. Dat resulteerde in de oprichting van de
Vereniging tot Afschaffing van Sterke Drank in
1842. Aanvankelijk boekte de vereniging groot
succes want het ledental bedroeg in 1846 al
14.000.
9

Het enthousiasme bleef helaas niet groot, want in
1892 waren er nog slechts 1200. Erg nauw heeft
men zich kennelijk niet aan de doelstellingen van
de vereniging gehouden, zodat velen afhaakten.
Als gevolg hiervan werd zeer radicaal opgetreden
tegen (aspirant)leden.
Ook werd de naam enigszins gewijzigd in Neder
landse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholische
Dranken. Alleen zij die voortaan totale geheelont
houding in acht namen, werden toegelaten. Ken
nelijk met groot succes, want het aantal leden
groeide explosief tot zelfs 23.000 in 1923. Maar in
1958 waren het er nog maar 13.000. Kennelijk
nam de belangstelling weer snel af.
Er waren meer organisaties die zich met de drank
bestrijding bezighielden: de Nederlandes Geheel
onthouders Vereniging (1897) Verder waren er
nog enige jeugdbonden van christelijke en sociale
huize, het Leger des Heils dat heel veel goed werk
heeft verricht, en de Nederlandse Christelijke
Vrouwen Geheelonthouders Bond.

Drankwet
Toch zijn de drankbestrijdingsorganisaties er in ge
slaagd een deel van hun doelstellingen te realise
ren in de Drankwet van 1931- Zo werd er onder
scheid gemaakt tussen "verlof' (zwak alcoholische
dranken) en "vergunning" (waar ook sterke drank
mocht worden verkocht). Bovendien werd het
strafbaar sterke drank te verkopen aan mensen die
al een flink stuk in de kraag hadden, en het toe te
dienen of te verkopen aan kinderen beneden de 16
jaar.
De belangstelling voor geheelonthouders als per
soonlijke getuigenis tegen de ellende van de drank
werd echter steeds minder. Het accent werd meer
en meer verlegd naar een medische aanpak. In die
tijd ontstonden de consultatiebureaus voor drank
misbruik en de A.A.-groepen van ex-drinkers. Uit
eindelijk hebben alle goedbedoelde pogingen om

overmatig drankge(mis)bruik een halt toe te roe
pen, weinig resultaat geboekt. Want er wordt
steeds meer en op steeds jongere leeftijd gedron
ken. Wie de statistieken eens inkijkt, schrikt zich
een hoedje.
Naast de landelijke geheelonthouders, waren er
ook nog plaatselijke afdelingen. Zo ook in Edam,
die op 1 maart 1907 in de studeerkamer van ds.
Klein werd opgericht. Bekende namen uit die tijd
waren Klein-de Boer, Sanders, Kikke, Hartog, Tim
mermans, Borst, Blomberg, Imken en Kruizinga.
Ze kwamen wekelijks bijeen, maar het vinden van
een geschikte ruimte om te vergaderen was niet al
tijd even eenvoudig. De plaatselijke horeca zag het
helemaal niet zitten om de drankbestrijders onder
dak te verlenen, bang als ze waren dat hun bedrij
ven schade zouden lijden.
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Een van de weinig overgebleven Edamse drankbe
strijders is Willem Niesz. Hij herinnert zich als jonge
jongen lid te zijn geweest van de jeugdafdeling. "Zo
rond je elfde jaar werd je lid van de J.V.O. We had
den het tijdens de bijeenkomsten beslist niet voort
durend over alcohol. Integendeel, het was meer een
vereniging waar de jeugd na de lagere-schoolperiode werd beziggehouden met toneel, volksdansen,
muziek enz. Daarnaast kreeg je een portie algemene
ontwikkeling mee. Natuurlijk kregen we het over
misstanden in de maatschappij. O.a. over verslavin
gen en de gevolgen daarvan. Ik heb er heel veel ple
zierige herinneringen aan. Als je 21 was. ging je over
naar de "grote vereniging" en daar werd je als socia
list bijgebracht op te komen tegen onrecht. Alcohol,
zo werd ons aan het verstand gebracht, was pure
onrecht. We hadden in die tijd een mooie slagzin:
"Arbeiders denken niet en denkende arbeiders drin
ken niet".
De toekomst van de Geheelonthoudersvereniging
ziet Niesz allerminst rooskleurig: "Er zijn ook lande
lijk gezien, bijna geen leden meer en er wordt tot
ontsteltenis van een toch betrekkelijk grote groep
uit ons kleine midden gedacht aan totale opheffing.
Daar is het laatste woord nog niet over gesproken,
hoop ik".

Drees

Na goede jaren voor de drankbestrijders, volgden
weer magere jaren met minder vergaderingen. Vier
de de vereniging in Edam haar hoogtijdagen met
maar liefst 145 leden, in 1919 waren er maar 28
overgebleven. Puttend uit een vroeger interview dat
ik jaren geleden met de AMBO mocht hebben ter
gelegenheid van het 80-jarig bestaan, lees ik de
woorden van de bekende voorzitter Piet Wagemakers die destijds vertelde dat veel leden afhaakten
omdat hun functie het niet zou toelaten om nog lan
ger lid van de geheelonthouders te zijn. "Onzin", zei Janny Boelens-Boss
Wervingsfol
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Opheffing?

Ook tijdens de kermis liet de "Blaauwe N.V." zich
niet onbetuigd. Vooral omdat tijdens die dagen een
stevige borrel genoten werd. Middels pamfletten
waarschuwden de bestuursleden de Edammers
voor overmatig drankgebruik. Of het veel uithaalde?
Wie zal het zeggen? Een andere manier om het pu
bliek te bereiken was de bioscoop in de Hoogstraat.
Voor de hoofdfilm begon, werden op het witte
doek alle slechte eigenschappen van alcohol levens
groot vertoond. Zo stond er in koeien van letters bij
voorbeeld te lezen "Wilt gij prettig kermis vieren,
laat de drank het niet ontsieren", of "Alsvader in de
kroeg lacht, moet moeder vaak buiten schreien".
Een andere slogan was:"De grootste zakkenroller
van de kermis is Koning Alcohol".

De enige oplossing zou een eigen gebouw zijn. De
grote gangmaker hiervoor was dominee Klein. Na
veel voorbereidingen werd de eerste steen voor
"Ons Huis" in de Hoogstraat in 1919 gelegd. Voor
waarde voor de aannemer en zijn gezellen was, dat
er tijdens de bouw geen druppel alcohol geschon
ken mocht worden. Zo gebeurde het ook. Ons
Huis, het Geheelonthouderskoffiehuis werd een
feit. Op de drankenlijst stonden allerlei soorten
vruchtenlimonades voor de prijs van 85 cent per
liter, syphons met spuitwater waren een dubbeltje
goedkoper, vanzelfsprekend waren er ook koffie,
thee en fosco verkrijgbaar.
In die tijd kwam het eigen verenigingsleven goed
op gang: een eigen zangvereniging, een reisclub en
niet te vergeten de toneelclub. Ook werden er re
gelmatig meetings gehouden. De bijeenkomst van
augustus 1914 moest worden afgelast omdat toen
de eerste wereldoorlog uitbrak. Het was niet onge
woon om tijdens deze meetings ruim honderd ge
heelonthouders op de been te brengen. Op het

Heb gaal- nu eens

hij toen, "kijk dan naar de 100-jarige Drees die in de
hoogste kringen heeft verkeerd en altijd lid is geble
ven. Geheelonthouder zijn is een levenshouding.
We kunnen niet met een pot bier in de hand verkon
digen tegen alcoholgebruik te zijn. Kiezen voor
geen alcohol was in onze puberjaren ook een ma
nier om ons te onderscheiden van de oudere gene
ratie die wij burgelijk vonden. Wij zetten ons daar
demonstratief tegen af door de alcohol te laten
staan".

Kermis

Gangmaker

e

Vracuj

programma stonden een optocht, zang, muziek, re
devoeringen van bekende Nederlanders. Heel be
langrijk waren de muziek en de zang. Dan werd
vaak het volgende lied gezongen:
"Hebt gij geen deernis met wat gij ziet lijden
Oreral waar vorst Alcohol troont ,
Overal waar sinds heuglijke tijden
Drankzucht, noch jaren, noch wijsheid ver
schoont".
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Oud Edam en gemeentebestuur
onderhouden soms moeizame relatie
Het jaar 200 1 kenmerkte zich voor de vereni
ging Oud Edam door een af en toe moeizaam
overleg met het gemeentebestuur. Met andere
organisaties daarentegen lagen de betrekkin
gen goed.
Dat de contacten met de gemeente het afgelopen
jaar stroef liepen betreurt het bestuur van Oud
Edam natuurlijk ten zeerste. Voor onze leden is het
echter essentieel dat hun meningen bij het ge
meentebestuur een open oor ontmoeten. Oud
Edam begrijpt best dat zij in het geheel van de be
langenafwegingen niet de enige partij is. De afgelo
pen jaren heeft de vereniging dat vaak benadrukt,
ook in het openbaar.
Maar thans komt er een punt waarop Oud Edam
zegt niet haar eigen doelstellingen en idealen opzij
te kunnen schuiven. Als dat door de andere partij
niet wordt begrepen, het zij zo. Maar het gaat niet
aan Oud Edam van onwil te betichten, zoals dat
soms gebeurt.

Wakend oog
De werkgroep Handhaving Stadsbeeld bijvoorbeeld
is het wakend oog van de vereniging waar het gaat
om het straatmeubilair, de groenvoorziening en
overeenkomstige aangelegenheden in Edam. Sinds
enkele jaren ontfermt de werkgroep zich ook over
het onderhoud van de zogenoemde Diaconietuin
aan de Voorhaven. De tuin is eigendom van Oud
Edam, maar de vereniging heeft een afspraak met
de gemeente dat die het onderhoud betaalt.
Over het onderhoud, dat is uitbesteed aan een ho
veniersbedrijf, is de werkgroep nog steeds tevre
den. In de voorgaande jaren was het vandalisme re
gelmatig een groot probleem, zozeer dat soms tot
tijdelijke sluiting van de tuin moest worden besloten. Inmiddels lijken de vernielingen te zijn afgenomen.

De scheepswerf als ansichtkaart
ca. 1960.

£

Contacten
Afgelopen jaar werden waardevolle contacten on
derhouden en gemeenschappelijke belangen be
sproken met andere verenigingen in Edam, zoals
de Ondernemersvereniging, de VW en het Edams
Museum. Met name met het museum ziet Oud
Edam ruimte voor een inniger samenwerking.
Oud Edam hecht grote waarde aan deze raakpun
ten om zo bij te dragen aan een leefbare gemeen
schap in onze stad. Daarbij gaat het uiteraard niet
alleen om het oude centrum, maar ook om de ou
dere en jonge nieuwbouwwijken. Oud Edam wil
zich niet uitsluitend inzetten voor de historische
kern, maar ook aandacht besteden aan een verant
woorde woningbouw en invulling van de openba
re ruimte in de overige wijken van de stad.

Links be
staande
bebouwing
van het Oor
gat, rechts de
nieuw te
bouwen
huizen.
Tekening:
Metropolis lil
architecten

Reclame

Acties

Aan de andere taak van de werkgroep - het be
oordelen van het onderhoud aan bestrating, brug
gen, bomen, lantaarnpalen en ander straatmeubi
lair in de oude stadskern - kon afgelopen jaar
minder aandacht worden besteed. Wel hebben de
steeds opzichtiger en in aantal groeiende reclame
uitingen in de binnenstad bij de leden van de
werkgroep tot grote zorg geleid, omdat deze de
aanblik in het stadscentrum ernstig verstoren. Met
de werkgroep Ruimtelijke Ordening wordt beke
ken hoe deze misstand kan worden aangepakt.
De werkgroep is met Dik Rinkel als vertegen
woordigervan het bestuur uitgebreid.

De belangrijkste werkzaamheden betroffen het af
gelopen jaar onder meer reacties en bezwaar
schriften op de bouwplannen aan het Oorgat, het
Verkeersplan Edam, reacties en een bezwaar
schrift tegen het voorbereidingsbesluit inzake wo
ningbouw in de Zuidpolder, onderzoek naar de
bouwlocatie voor de Hummelhoek, een reactie
op de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en in
spraak plus reactie op het nieuwe Streekplan Wa
terland.

Werkgroepen

Beschermd

De vereniging kent verschillende werkgroepen, te
weten de werkgroep Handhaving Stadsbeeld, de
werkgroep Ruimtelijke Ordening, de werkgroep
Historische Reeks en de werkgroep Periodiek.
De samenstelling van een werkgroep is zodanig
dat er specifieke kennis aanwezig is, waardoor het
bestuur zaken met een gerust hart kan delegeren
aan een werkgroep. Het spreekt daarom voor zich
dat deze werkgroepen van groot belang zijn voor
het goed kunnen functioneren van de vereniging.
Elke werkgroep vergadert een aantal malen per
jaar. In elke werkgroep is tevens een lid van het be
stuur benoemd. Zo vindt regelmatig informatie uit
wisseling plaats tussen het bestuur en de werk
groepen.

De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt de
ontwikkelingen in de gaten die de cultuur-histori
sche aspecten van het Beschermd Stadsgezicht
zullen bepalen en kunnen aantasten. De werk
groep adviseert zo nodig het bestuur over te on
dernemen acties bij de betrokken autoriteiten en
organisaties.
Die acties kunnen bestaan uit adviezen over stedebouwkundige invullingen aan de gemeente, en
indien nodig, uit het opstellen van zienswijzen en
bezwaarschriften over beleidsvoornemens en ver
leende vergunningen. Daarnaast wordt op provin
ciaal-, rijks- en Europees niveau gekeken en gere
ageerd op plannen en nota's.
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Archeologie
Het bestuur zou graag de werkgroep Historisch
Onderzoek en Archeologie nieuw leven in willen
blazen. Dit is mede van belang omdat het gemeen
tebestuur heeft laten weten vanaf 2003 een actief
archeologiebeleid te gaan voeren.
Hoewel dit niet de status heeft van een werk
groep, heeft de vereniging ook een vertegenwoor
diger bij de "Vrienden van de Grote Kerk".
De jaarverslagen van de werkgroepen zijn onder
deel van het jaarverslag van de Vereniging.

Stichting Behoud Scheepswerf
Een punt van zorg voor het bestuur is het lot van
de Scheepswerf Groot, nu de exploitatie als het
gevolg van het ontbreken van de benodigde mi
lieuvergunningen zal worden gestopt. Beseft moet
worden dat de eigenaren binnen het bestem-
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mingsplan volledige zeggenschap over hun eigen
bedrijf hebben. Maar Oud Edam hoopt wel dat bij
het zoeken naar een toekomstige bedrijfsvoering
het oorspronkelijke karakter van de werf zo veel
mogelijk in stand wordt gehouden. De vereniging
is via de Stichting Behoud Scheepswerf met de ei
genaren in overleg om hen daarbij te assisteren.

Activiteiten
Afgelopen jaar werd als deel vier in de Historische
Reeks het fotoboek "Edamse Gezichten" uitge
bracht. Evenals de vorige publicaties ontmoette
ook dit beelddocument een enthousiast onthaal.

Relatie tussen Oud Edam en de
Gemeentelijke Monumenten
commissie

damse
8 Al - 1990

Rond de feestdagen ontvingen de leden van Oud
Edam het goed verzorgde boekje "Straatnamen van
Edam" van de hand van ons lid Jaap Molenaar. Het
Periodiek met artikelen uit de historie van Edam
verscheen zoals gebruikelijk drie maal.
Het ledental groeide dit jaar tot ruim 1290. Een
groot aantal leden is uiteraard geen doel op zich
zelf. Maar het geeft wel aan dat de idealen en acti
viteiten van onze vereniging door een enthousiast
aantal inwoners en belangstellenden worden ge
dragen. Dat is verheugend en geeft hoop voor de
toekomst.
Cor Veth

Naam Leisester
Over de naamsaanduiding "het Lancester" heb
ben velen zich het hoofd gebroken. Het blijkt
echter dat in de bronnen het woord vroeger an
ders wed gespeld: de hal werd het Licester of
Leicester genoemd. De werkgroep Paleografie
van het streekarchief uit Purmerend transcri
beert het "Resolutieboek" van Purmerend.
Op 5 maart 1620 staat er te lezen:
Jacob Cornelisz. Minnerts hij request hebben
de dat de resolutie omme een Leisester opte
steenen brugge aen sijn huijs te maecken genoomen, achter weege soude mogen blijven.
Is hem bij burgemeesteren ende vroedschap
pen bij ...etc.
Hier is de betekenis van Leiceister als overkap
ping bedoeld. In Edam is al meermalen getracht
de naam vam het Lancester te verklaren.
P. Costerus veronderstelde al in zijn kroniek
over de geschiedenis van Edam uit 1869, dat
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het woord in verband moet worden gebracht
met de Engelse graaf Leicester. Na de val van
Antwerpen in 1585 kwam de Engelse koningin
Elizabeth de Nedrlanden te hulp tegen de
Spaanse overheersing. In 1585, het bouwjaar
van de eerste hal, stuurde zij de graaf van Lei
cester met een regiment krijgsvolk naar ons
land. Hoewel de hulp van de eigengereide graaf
uiteindelijk niet veel voorstelde, bezocht hij in
1587 verschillende steden in Westfriesland,
waaronder Hoorn. Het is niet bekend of Leices
ter bij deze gelegenheid ook Edam aandeed,
maar het is goed mogelijk dat de hal op de Dam
naar hem is vernoemd.

De redactie

Niet alleen bij burgers, maar ook bij onze leden en
zelfs bij politici en ambtenaren bestaat nog steeds
onduidelijkheid over de relatie tussen de Vereni
ging Oud Edam en de Gemeentelijke Monumen
tencommissie. Soms denkt men dat als de Gemeen
telijke Monumentencommissie positief of negatief
over een bepaald project heeft geoordeeld, ook
Oud Edam daar voor of tegen is. De achterliggende
gedachte is dat leden van Oud Edam die deel uit
maken van de commissie, de Vereniging vertegen
woordigen. Dit is niet juist, hetgeen duidelijk
wordt aan de hand van een uitleg van de rollen van
diverse partijen in dit proces.
De Gemeentelijke Monumentencommissie bestaat
uit zes leden en een secretaris, die door de Ge
meenteraad benoemd worden. Oud Edam draagt
twee leden voor, de Vereniging Oud Volendam
twee leden en het College van Burgemeester en
Wethouders ook twee.
De leden worden benoemd voor een periode van
vier jaar, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkie
zingen. De leden dienen deskundig en onafhanke
lijk te zijn.
De taak bestaat uit het adviseren van Burgemeester
en Wethouders bij het verlenen van bouw- en ver
bouwvergunningen welke betrekking hebben op
de oude kommen van Edam en Volendam. Ook
houdt de commissie zich bezig met zaken die
voortvloeien uit de Monumentenwet 1988.
Op de vergadering krijgen de leden inzage in de te
keningen van een (ver) bouwplan. In die vergade
ring dient dus een beslissing genomen te worden
welk advies aan het college gegeven zal worden.
Maar het staat de leden vrij een afwijkende mening
te hebben. In alle gevallen wordt een besluit bij
meerderheid van stemmen genomen. Behalve bij
grote en / of moeilijke projecten is ruggespraak
met het bestuur van Oud Edam niet mogelijk. De

Bakkers in Edam
Een aantal trouwe lezers(essen) heeft gereageerd
op het artikel in het laatste periodiek over de bak
kers in Edam. Een rechtzetting is daarom op zijn
plaats.
Op blz. 4 staat dat bakker Riedel zijn zaak in de hui
dige bakkerij van Kaandorp had. Bakker Riedel had
een bakkerij op de hoek van de Jansstraat en de
Voorhaven(donkere kant). Later werd hij opge
volgd door de "kouwe bakker" Tol. Nog later had
de familie Poelgeest hier een winkel. Kaandorp
heeft zoals gemeld de bakkerij van de familie Blom
overgenomen en daarvoor was dat de bakkerij van
Hartog.

op voordracht van Oud Edam benoemde leden
maken deel uit van de commissie zonder last of
ruggespraak. Zij hebben daar een persoonlijke, on
afhankelijke mening. Uiteraard dienen zij de belan
gen en doelstellingen van de Vereniging te beharti
gen.
Het college van B & W is verplicht om een Wel
standsadvies aan de Commissie te vragen. Het col
lege volgt dit advies vrijwel altijd op.
Na het advies van de commissie is het College van
Burgemeester en Wethouders aan de beurt om een
beslissing te nemen.
Na het besluit van het gemeentebestuur start de
vergunningsprocedure. Dat is het moment waarop
Oud Edam in actie kan komen wanneer dat nood
zakelijk is.
Er kan overleg plaats vinden tussen het gemeente
bestuur en Oud Edam, ofwel mondeling of door
middel van een bezwaarschrift.
Helaas loopt dit overleg in de meeste gevallen ui
terst moeizaam. Ook is het voorgekomen dat ille
gaal verricht bouwkundig werk achteraf is goedge
keurd, hetgeen natuurlijk onjuist is, wanneer
afgeweken wordt van het esthetisch advies, omdat
de Bestuursrechter het College van B & W niet des
kundig acht op dat gebied.
Verder is Oud Edam actief wanneer er belangrijke
gebouwen of bouwlocaties in Edam voor herbe
stemming of herstructurering beschikbaar komen.
In die gevallen doet de vereniging een voorstel aan
het gemeentebestuur, waarin onder meer is vastge
legd aan welke stedenbouwkundige randvoor
waarden deze locatie en / of bebouwing dient te
voldoen.
Cor Schaatsbergen

Bij de foto van de bakkers op blz. 2 staat een ver
keerde naam vermeld bij de heer die op de 4e plaats
van rechts staat. Het is niet bakker Lok; die nam pas
ca. 1950 de bakkerij van Barend Houtman over en
kan dus niet op deze foto van 1945 staan.
Deze bakker is namelijk de heer R. Weide, die aan
de Voorhaven de zaak had overgenomen in de oor
logsjaren van bakker Grim(daarvoor bakker Heitman). Nu is het een burgerhuis en bewoond door
mevrouw Dudock. Ook zijn de voornamen van de
gebroeders Jongens verwisseld. De meest linkse op
de achterrij is Dirk met naast hem zijn broer Jaap.
De redactie stelt dit soort verbeteringen op prijs en
hoopt dat de lezer(essen) ons ook in de toekomst
zullen corrigeren als er vergissingen of fouten voor
komen in teksten.
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Een Edamse boerenvertelling

Niet kieskeurig
Wanneer in liet voorjaar of zomer een lam rare ver
schijnselen te zien gaf, doordat ze rusteloos was,
rondjes ging lopen en steeds op een bepaalde ma
nier op de grond viel, dan was het oordeel gauw
geveld.
Het beestje had dan "de bloed" en daar was weinig
aan te doen. Vaak een best lam, niet zelden een
eenling, en de eerste behandeling die bet dier
kreeg was, dat de staart er af werd gesneden of een
stuk van het oor. Dat gaf veel bloedverlies en dat
zou kunnen helpen, werd gehoopt. Maar als regel
ging het diertje dood. Zo'n dier bracht bij de noodslager geen hoge prijs op en werd dus thuis zelf ge
slacht. Een deel van het vlees werd "onder het vet"
bewaard en de rest zo snel mogelijk opgegeten.
Wij als jongelui waren daar niet zo gek op, maar
dan werd ons duidelijk gemaakt dat we niet moes
ten zeuren of kieskeurig zijn. Het was immers best
eten en wat anders werd er niet gekocht!
Hetzelfde gebeurde met een "doodgetrokken kalf'
of een kalf dat was "afgevild". Daar was niets mis
mee, zeiden de oudere mensen en het zou eeuwig
zonde zijn om dat vlees zo maar weg te doen. Dus
werd er geslacht en gehakt van gemaakt en aten
we weer een paar weken van dat slappe, weke
kalfsvlees. Soms werd er samen gedaan met een
buurman, zodat de buit wat sneller was opgesou

peerd, maar het betekende dat na verloop van tijd
ook de buurman weer met een deel van zijn dood
gemakte kalf aan kwam dragen.
Wanneer de maaimachine in juni het land inging
en het lange gras werd gemaaid, dan gebeurde het
regelmatig dat een stel jonge eenden, die wel aan
de maat waren maar nog niet konden vliegen, in
de messen terecht kwamen. Dan werd opnieuw
de grote pan op het vuur gezet en konden we op
nieuw een week lang kluiven aan de eendenbot
jes. Het zelfde gebeurde wanneer een haas niet
snel genoeg was geweest of gewoon was blijven
zitten. Dit "slachf'offer werd gevild en in de pot
gestopt. Opnieuw zaten we als kinderen met te
genzin aan de eettafel en hoopten we dat de oudelui er maar flink van aten, zodat het gauw op was.
Natuurlijk werden de oude legkippen en een te
luid kraaiende haan op dezelfde manier aan hun
nuttig einde gebracht. Evenals de konijnen. Maar
die ontsnapten soms aan onze etenspot, omdat ze
op de markt een goede prijs opbrachten.
Dit zelf slachten en nuttigen van bovengenoemde
dieren is nu ondenkbaar. Maar in die jaren was het
gebruikelijk en niemand had er problemen mee.
Jaap Molenaar

Oud Edam vraagt hulp
De leden van de Gouden Ploeg van Oud
Edam - dat zijn degenen die het periodiek
van de vereniging distribueren - vragen of
er personen zijn die hen willen helpen bij
het rondbrengen van het blad Oud Edam.
Het gaat in het beginsel om drie of vier keer
per jaar in een wijk of een paar straten. Zij
die op deze oproep ingaan kunnen zich in
verbinding stellen met Jan Westerneng (Volendammerpad 15, telefoon 371625) of met
Cor van Aanholt (Persijnstraat 13, telefoon
367042).

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
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