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Ter verdediging van de Kerkelijke Staat

Edamse jongens vochten in leger
van Zouaven

Zouaven, sol- In de jaren zestig van de negentiende eeuw heeft
daten van de een zestal jonge mannen uit Edam zich aangeslo-

paus, in vol ten bij het Zouavenleger van de paus in Rome.

ornaat. Zouaven waren soldaten, die als vrijwilligers dien

den in het pauselijk leger om de Kerkelijke Staat

van de paus te verdedigen tegen het opkomend na

tionalisme in Italië. Zij kwamen uit alle delen van

Europa en stonden onder leiding van een Franse

generaal.
Deze generaal koos voor zijn soldaten een nieuw

uniform uit, waarvan het model en de kleuren

waren ontleend aan de dracht van een Algerijnse

volksstam; die stam, waarvan de leden de lijfwach

ten vormden van berberkoningen, heette: "de

Zouavi". Het uniform kreeg een Arabische inslag
met de paarse kleur. Het was afgezet met rode lin

ten en franjes. De pauselijke soldaten werden

daarom naar deze Noordafrikaanse stam ook wel

"Zouaven" genoemd.

Garibaldi

Tot ongeveer 1860 bestond Italië uit een aantal

vorstendommetjes, waarvan de Kerkelijke Staat de

grootste was. Koning Victor Emanuel II en zijn be

kende secondant Garibaldi, de aanvoerder van het

nationalistische leger, wilden deze verschillende

staatjes omvormen tot een eenheid. De toenmali
ge paus Pius IX was niet bereid om zijn macht

over de Kerkelijke Staat over te dragen. De meeste

van de pauselijke onderdanen waren wél voor de

eenwording en het grootste deel van het pauselijk

leger deserteerde na een eerste inval.
Daardoor raakte paus Pius IX geïsoleerd. Hij deed

een oproep aan de katholieke bevolking van Euro

pa om mannen tussen 18 en 40 jaar te mobilise

ren, die hem en de Kerkelijke Staat konden be

schermen. Ondanks de steun van de koning van
Frankrijk gingen de invallen van de nationalisten

gewoon door. Ook delen van de Kerkelijke Staat

werden ingenomen en de paus moest zich meer

en meer terugtrekken.
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Edam

Pas na 1864 kwam de stroom van Zouaven uit Ne

derland op gang. Nederland leverde uiteindelijk in

totaal ruim 3100 vrijwilligers; 691 kwamen uit

Noord-Holland, waarvan 6 uit Edam en 8 uit Vo-
lendam.

In 1867 was de slag hij Mentana, waar Garibaldi
een verpletterende nederlaag werd toegebracht,

onder andere door toedoen van de Nederlandse

Zouaven, die met heldenmoed vochten. Uit onze

lagere schooltijd kennen we nog wel het verhaal

over de dappere Zouaaf Pieter Janszoon Jong uit

Lutjebroek.
De eenwording kon ten slotte niet worden tegen

gehouden. In 1870 viel koning Victor Emanuel II

met een groot leger de Kerkelijke Staat binnen. De

paus moest zich terugtrekken tot in het Vaticaan

in Rome. Tijdens de daarop volgende onderhande
lingen werd besloten, dat de paus het Vaticaan in

Rome mocht behouden. Deze situatie is gebleven

tot op de dag van vandaag, want nog steeds vormt

het Vaticaan een kleine enclave binnen de een

heidsstaat Italië.

Naar Rome

Het Zouavenverhaal speelde zich af tussen 1860

en 1870. In die tijd was de reis naar Italië voor de
eenvoudige jongens uit Edam en Volendam na

tuurlijk een wereldreis. De reis naar Rome was ge

heel georganiseerd en het is interessant te weten

hoe die verliep.
De eerste gang was naar het werfbureau in de Sint-

Augustinuskerk in Amsterdam. Daar werd gezorgd

voor paspoorten en treinkaartjes en vertrok men

met de trein via Utrecht naar Rotterdam. Vandaar

met de stoomboot naar Moerdijk en vervolgens
weer met de trein naar Oudenbosch in Noord-Bra

bant, waar de belangrijkste verzamelplaats was

voor de Nederlandse Zouaven.

Zij werden opgevangen in het instituut Sint Louis,

waar de mannen een stevige maaltijd kregen; voor

de nacht was in de herberg voldoende plaats. Van
uit Oudenbosch vertrokken zij weer met de trein

via Antwerpen naar Brussel, waar een uitgebreide

en strenge medische keuring plaats vond. Daarna

werd de treinreis voortgezet naar Marseille, in
Zuid-Frankrijk, waar een boot hen naar de haven

stad van de Kerkelijke Staat in Italië bracht. Toen

was het nog een klein stukje met de trein naar

Rome. Al met al duurde de reis acht dagen.

Weinig waardering

Na terugkomst uit Rome ondervonden de Zouaven

weinig waardering bij de toenmalige Nederlandse

regering. Omdat zij in buitenlandse krijgsdienst
waren getreden verloren zij hun Nederlander

schap, waardoor zij tevens van bepaalde voorzie

ningen waren uitgesloten. Enkele jaren later werd

een speciaal fonds opgericht, waaruit de oud-Zou-

aven in geval van financiële nood een bijdrage kon

den ontvangen.

J
Groot ontzag

Daarentegen genoten de Zouaven bij de bevolking

en bij de geestelijkheid groot ontzag en waarde
ring. Deze jonge mannen hadden oog in oog ge

staan met de populaire paus Pius IX! Zij hadden zijn

hand geschud! Zij hadden gevochten in het pause

lijk leger voor het behoud van de Kerkelijke Staat!

Als leden van de katholieke kerk kregen zij bepaalde

privileges en zij mochten deelnemen aan processies

en andere kerkelijke manifestaties. Vanzelfsprekend

gekleed in hun Zouaven-uniform, versierd met de
insignes, die behoorden bij de onderscheidingen

die zij hadden ontvangen voor hun verdiensten,

zoals het insigne "Bene Merenti", dat zij allen in

1891, dus achteraf, hadden ontvangen. Degenen

die hadden deelgenomen aan de slag bij Mentana in

november 1867 kregen het Mentana-Kruis "fidei et
virtute", dat zij kort na de slag uit handen van de

paus zelf mochten ontvangen.

Zouavenmuseum

Het stadje Oudenbosch in Brabant was zoals ge
zegd de verzamelplaats van de Nederlandse Zou

aven. Het bewaart nog steeds een aantal herinne

ringen aan de periode van de Zouaven. De jonge

mannen verbleven er enige tijd in het instituut

Sint Louis en bezochten daar de kapel, om te bid

den voor de paus en voor een goede afloop. Op
initiatief van pastoor Hellemons werd de Sint Pie-

ter-basiliek nagebouwd. Ook is er het Nederlands

Zouavenmuseum. Het museum is niet dagelijks ge

opend. Men vindt daar een permanente expositie

van kostuums, vaandels, onderscheidingen, oor

kondes, schilderijen, foto's, dokumenten, brieven,
dagboekjes, enzovoort. Bovendien kan men er in

formatie en documentatie vinden over de Zou

aven zelf. Het museum is gevestigd aan de Markt
31 in Oudenbosch. De beheerder werkt graag

mee bij de naspeuringen.

Jacob Bernar-

dus Linde

boom. Jacob

was een zoon

van Hendrik

Lindeboom

en Anna Rij-
kenberg en

bij werd gebo
ren aan de

Padjedijk in

Purmerend

op 8juni

I8J8. Hij is

drie keer ge

trouwd ge

weest en hij
was bakker

aan bet Oor

gat in Edam

en aan bet

Noordeinde
in Volendam.

Daar werden

ook zijn vier

kinderen ge

boren. in Vo

lendam
wonen nog

nakomelin

gen van hem.

Jacob is over
leden op 18

april 1920, op

81-jarige leef

tijd.

Hubert Fran-

siscus van der
Pol. Hubert

was een zoon

van Dirk van
der Pol, goud

en zilversmid

aan de Kleine

Kerkstraat, en

van Maria
Beuker en bij

werd geboren

op 14 mei
1844. Hij

trouwde met

Carolina Jo-

banna C.lasi-

na Franse en

bij was goud
smid aan de

Keizersgracht
in Edam. Hu

bert is overle

den op 22 ja
nuari 1881;

bij werd
slechts 36

jaar.

Zes uit Edam

In Oudenbosch vond ik de namen van zes Zou

aven die geboren waren in Edam.

1. Casper Abbes, een zoon van de keetknecht Cor-

nclis Abbes en Veronika Boes, geboren op 26

maart 1840 aan de Voorhaven.

2. Johannes Dekker, zoon van de arbeider Simon
Dekker en Geertje Stam en geboren aan de

Grote Kerkstraat op 20 januari 1842.
3. Jan Hoek was de zoon van een ongehuwde moe

der, Cornelia Hoek, en werd geboren op 21 juni

1844 aan de Lingerzijde.

4. Comelis Jonk, een zoon van de arbeider Jan Jonk
en Naatje Knip; Comelis werd geboren aan de

Doelensteeg op 5 maart 1840.
5. Hubert Fransiscus van der Pol, zoon van de

goud- en zilversmid Dirk van der Pol en Maria

Beuker; hij werd geboren op 14 mei 1844 aan de

Kleine Kerkstraat.
6. Comelis Wolff, zoon van de tuinman Hendrik

Wolff en Trijntje Plat en geboren op 30 april
1837. Opmerkelijk is, dat Comelis van huis uit

Lutheraans was!

Daarnaast vonden we nog de namen van vier andere

Zouaven, die op het moment van inschrijving in
Edam woonachtig waren, maar elders geboren.

Dat waren een Simon Kok en Evert Zwarthoed van

Volendam, Klaas Schoon van het voormalig eiland

Schokland en Jacob Bemardus Lindeboom van Pur
merend.

Jan Schilder

in een koninkrijk Sardinië (noordwest Italië

plus het eiland Sardinië), het koninkrijk Napels

en Sicilië in het zuiden, een aantal kleinere re
publieken (onder invloed van Oostenrijk) in het

noorden en de Kerkelijke Staat in het midden,

met Rome als hoofdstad. In de revolutiejaren

rond 1850 ontstond er een streven om van Italië

een eenheidsstaat te maken en de paus zijn we

reldlijke macht te ontnemen. Koning Victor

Emanuel II van Sardinië en de vrijheidsstrijders
van Garibaldi bezetten de Kerkelijke Staat en

verjoegen de paus uit Rome. Deze riep de hulp

in van de Franse keizer Napoleon III ("Rome is

vol huilende beesten"). De oorlog met Pruisen

in 1870 en binnenlands verzet van clericalen

noopten Napoleon echter zich terug te trekken,

waarna de Kerkelijke Staat werd ingenomen en
het Zouaven-leger werd ontbonden. Rome

werd de hoofdstad van het nieuwe koninkrijk

Italië onder Victor Emanuel II. Tot 1929 be

stond er geen contact tussen de paus en de Itali

aanse regering. Bij het Verdrag van Lateranen

werd de paus erkend als souverein over Vati
caanstad, dat in omvang tot ca 45 ha. was terug

gebracht.

Luuk Hovenkamp

! 'J 1869 i i
O 'LO MBAR1" y

uru,— , » • Milauri**'
-7 — ^olferiro

|parmÏT~"

'Romt

Napels

Pjjermo

Paus verloor
staatsmacht

Garibaldi

Italië was na de middeleeuwen sterk

versnipperd geraakt en uiteengevallen
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Grote Meid Trijntje Keever
beklagenswaardig persoon

In het Edams museum hangt een schilderij van
Trijntje Keever, de "Grote Meid". Zij was 2,62

meter lang, vandaar die naam.

Catrijne, haar officiële voornaam, werd op 10 april

1616 in Edam geboren als dochter van Comelis

(Krelis) Keever en Anna Pouwels uit Nieuwen-

dam. Krelis was al eerder getrouwd geweest met

Marij Kooning, maar die was overleden en liet
twee kinderen na.

Het beroep van schipper bracht bracht Krelis vaak

van huis en om zijn kinderen een goede verzor

ging te geven, hertrouwde liij op 24 mei 1605 met

zijn dienstmaagd Anna.

Met haar uitzonderlijke lengte kon Trijntje destijds
een goed belegde boterham verdienen door op

kermissen als bezienswaardigheid op te treden.
Ook was zij lang genoeg om bij de woningen de

dakgoten schoon te maken.

Dat klinkt wel grappig, maar in werkelijkheid was

zij een beklagenswaardig wezen, dat op zeer jeug
dige leeftijd langs volksvermaken werd gesleept

om zich tegen betaling te laten bekijken en betas

ten. Ook het Edams museum profiteert in feite

nog steeds via het schilderij van haar uitzonderlijk
postuur.

Trijntje is op 17-jarige leeftijd op 2 jui 1633 in
Veere, Zeeland, overleden, alwaerzij met haere ouders

was om zig te laaten bezien. Zij is in de Grote Kerk

van Edam begraven in graf nr. 23 van de zuidkap.

Het was een eenvoudige familie, vrijwel zonder
bezit, die door een afwijking zoveel indruk heeft

gemaakt, dat tot op de dag van vandaag onze

nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Was ze geluk-

Trijntje Keever

(foto Edams

Museum)

kig, waartoe was ze in staat of wat voelde ze? We

weten het niet. Alleen het feit dat ze een meter
langer was dan haar doorsnee stadsgenoten uit die

tijd maakt haar na vier eeuwen in zekere zin inte

ressant.

Jaap Molenaar

Sliekerfonds verleent subsidie

Voor bijzondere panden die niet voorkomen in
het Monumentenregister, maar binnen het be

schermde stadsgezicht liggen en beeldbepalend

zijn, kan subsidie worden aangevraagd uit het zo

genoemde Sliekerfonds, dat door de gemeente

wordt beheerd.

Uit het fonds kan worden geput voor behoud en

herstel van het uiterlijk van gebouwen. Hieronder
wordt verstaan: technische werkzaamheden aan

voorgevels, achtergevels en daken, die het norma

le onderhoud te boven gaan en die kunnen wor

den beschouwd als extra wekzaamheden welke

zijn gericht op het uiterlijk aanzien. Ook een aan

tal grote gebouwen kan in aanmerking komen.

Het college van B en W stelt jaarlijks het budget
van het Sliekerfonds vast. Dat bestaat uit de rente
op de gelden in het fonds.

Voor de subsidie komen de volgende kosten in
aanmerking: werkzaamheden door derden, mate

rialen, risicoverzekering van loon- en materiaal

prijsstijgingen, maximaal tien procent van de kos

ten van voorbereiding, administratie, toezicht en

tenslotte de btw, voorzover die niet kan worden
teruggevorderd.

De subsidie is aan maximumbedragen gebonden
en wordt slechts eenmaal verleend. Van de kosten

komt minimaal 25 procent voor rekening van de

aanvrager. De Gemeeentelijke Monumentencom

missie beoordeelt de aanvragen. Deze kunnen

worden ingediend bij het Stadskantoor, waar ook
inlichtingen kunnen worden verkregen.

Dick Bak
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Restauratieplan Grote Kerk

Houten klokkenstoel ernstig aangetast

Een ernstige houtaantasting van de klokkenstoel
in de toren van de Grote Kerk heeft verschillende

constructiedelen zodanig verzwakt, dat het luiden

van de nog aanwezige luidklok niet meer verant

woord is. Herstel is dan ook hoognodig.

De enorme klokkenstoel bestaat geheel uit eiken
hout en heeft binnen de toren een totale hoogte

van 16 meter. De hoofdstijlen hebben een om

vang van 42 x 42 cm (beneden) en 38 x 38 cm

(boven). Dit betekent dat er eertijds zeer grote

bomen voor zijn gebruikt. Twee van de vier

hoofdstijlen zijn echter over 550 cm in de kern,
vanaf de onderzijde, aangetast met zwam.

De klokkenstoel moet naast het dragen van klok

ken, tevens de zijwaartse krachten opvangen. De
stoel staat rondom vrij van het metselwerk van de

toren. Hoewel de stoel bij het luiden bovenin

heen en weer wiegt, ontstaan er geen scheuren in

het metselwerk.

Bouwsporen

De klokkenstoel toont bouwsporen uit verschil

lende perioden. De branden in 1601 en 1701 roe

pen nog veel vragen op. Extra verstevigingen zijn

later aangebracht omdat de houtconstructie ver
slechterde of omdat het krachtenspel van de twee

luidklokken met de rechte luidbalk teveel vergde

van de constructie.
Extra schoren zijn aangebracht omdat de houtver

bindingen met toognagels teveel ruimte kregen.

De bouten bij de schoren hebben op sommige

plaatsen het hout doen scheuren vanwege corro

sie. Hierdoor is de stabiliteit van de stoel ook ach

teruit gegaan.
De aantasting van het hout, door o.a. zwam en

bonteknaagkever, vraagt om snel ingrijpen. De

stoel staat op 4 eiken liggers (onder de eerste to

renzoldervloer) die voor de helft volledig zijn in-

gerot. Eertijds zijn er zware sloffen toegevoegd

die inmiddels ook aangetast zijn. Oorzaken zijn te

weinig ventilatie en opgesloten vocht.

Restauratieplan

Architect Dick Bak heeft met een gespecialiseerd
hedrijf een inventarisatie gemaakt inzake de hou

taantasting. Vervolgens is de gehele stoel op teke

ning gezet en zijn er bestek en begroting gemaakt.

Met een polymeertechniek worden de reparaties

uitgevoerd of worden bestrijdingsmiddelen toege
past. Wanneer de onderdelen teveel zijn aange

tast, wordt er hersteld met eikenhout. De herstel

lingen hebben een conserverend karakter omdat

er sprake is van een monumentale klokkenstoel.

In samenwerking met de Rijksdienst voor de Mo
numentenzorg is klokkenadviseur Sjoerd van

Geuns benoemd om over de werkzaamheden aan

Binnen de
klokkenstoel

(foto Wil

Tjoa)
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de huidige luidklok nader te adviseren. Het restau

ratieplan is inmiddels ingediend om de subsidiabele

kosten te bepalen en subsidie te kunnen verkrijgen.

Andere organisaties kunnen na vaststelling van de
subsidiabele kosten ook benaderd worden voor

subsidie. De kosten van uitvoering van de restau

ratie van klokkenstoel, galmborden, luidbalken en

trappen bedraagt circa € 225.000. Mogelijk kan er

70% subsidie worden verkregen van de Rijksdienst

voor de Monumentenzorg. De overige € 67.500 zal
via andere subsidiegevers of organisaties op tafel
moeten komen.

Wanneer de klokken worden aangebracht, zal bij Grote Kerk

het proefluiden worden bekeken in hoeverre de (foto Wil

stabiliteit van de klokkenstoel voldoende is of moet Tjoa)

worden verbeterd. De bestaande klepel zal worden
vervangen omdat hij te zwaar is en het risico be

staat van schade aan de klok. Een oude nog aanwe

zige klepel (uit een oudere klok) zal mogelijk herge
bruikt kunnen worden. Het nog aanwezige stalen

luidwiel zal, afhankelijk van de gewenste diameter,

voor de motor weer worden toegepast. Overigens

zou het interessant zijn om na te gaan of in Edam

een klokluidersgilde kan worden ingesteld.

Galmbebording

De galmbebording is voor meer dan de helft aange
tast en zal vernieuwd gaan worden met een kleine

aanpassing, waardoor het geluid beter wordt ver

spreid. RVS-gaas wordt aangebracht om de duiven
uit de toren te weren. Trappen en ladders worden

op sommige onderdelen gecorrigeerd in verband

met een betere bereikbaarheid en veiligheid.

De bestaande stalen krukas wordt vervangen door

een oorspronkelijk rechte houten luidbalk, waar

door de klok meer doorzwaait bij het luiden en

een betere klank bewerkstelligt. Thans blijft de
klepel bij het luiden verticaal hangen. Na de aan

passing zwaait hij mee (zgn.vliegende klepel).

Naast het mechanisch luiden met motoren zal

handmatig luiden weer mogelijk worden door de

oorspronkelijke luidklokken met luidstok en tou
wen weer aan te brengen. De klankkwaliteit

wordt veel beter bij het handmatig luiden.

Luidklokken

Thans hangt er één luidklok in de toren. Sinds

1861 is de tweede plaats in de stoel leeg omdat
deze luidklok is stukgeluid.

Het ligt in de bedoeling om de tweede klok weer
terug te brengen in de toren. De luidbalk, waaraan

de klok heeft gehangen en de luidstok (voor hand

matige bediening) zijn nog aanwezig.

Beide klokken waren eertijds door Gerhardt Schim

mel in Deventer gegoten. In het archief werd het

totale gewicht van de luidklokken genoemd vanwe
ge het transport in 1701 van Deventer naar Edam.

De huidige klok weegt 1.750 kg (toonhoogte d- 1).
Het restant van het transportgewicht is ca. 2.650

kg. Dit komt overeen met een klok die een kleine

terts lager is (toonhoogte b- 0). Deze gegevens zijn

door de klokkenadviseur nader uitgewerkt waarbij

de gemeten boventonen in belangrijke mate het ka
rakter van de klok bepalen.
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Links bestaande situatie en rechts nieuwe situ

atie. (tekening Dick Bak)

Stevige actie

Een stevige actie en een reeds beschikbaar budget

van circa € 4.000 kunnen de realisatie van een

tweede klok bewerkstelligen. Totale investering

nieuwe luidklok inclusief plaatsen is circa € 53.000
Een bronzen plaquette met sponsornamen zal dan

in de kerk tegen de torenwand worden aange
bracht.

Voor het inbrengen van de nieuwe luidklok zal

een gedeelte van een spitsdakvlak tijdeljk moeten

worden verwijderd. Op dit moment zijn beide
plannen ingediend bij de gemeente. De monu

mentencommissie is reeds accoord en de Rijks

dienst voor de Monumentenzorg zal binnenkort

de subsidiabele kosten vaststellen, waarna andere

mogelijkhe subsidiegevers benaderd kunnen wor

den. Het moet mogelijk zijn om dit allemaal vóór
650 jaar stadsfeesten te realiseren, waarmee een

kroon op het restauratiewerk wordt gezet.

Dick Bak

Boven: bestaande klok, toonhoogte d-1 en rechts

nieuwe, toonhoogte b-0 klok.

In de nieuwe situatie hangen de luidklokken
aan rechte luidbalken en wordt handmatig lui

den ook weer mogelijk gemaakt, (tekening Dick

Bak)

Onder: met de rechte luidbalk zwaait de klok
verder door, waardoor het geluid door de galm

gaten een beter bereik heeft in de stad. Met een

aan te brengen luidstok en twee touwen (per

klok) wordt handmatig gelidd, (tekening Dick

Bak)



Activiteiten komen stad en bewoners ten goede

Vereniging Oud Edam 60 jaar jong

Oud Edam viert dit jaar haar 60-jarig jubileum.

Nog steeds jong omdat Oud Edam ondanks haar

gevorderde leeftijd nog altijd in het middelpunt

van de belangstelling staat van veel Edammers in
en buiten de stad.

Hoe het allemaal begon? We laten de initiatiefne

mer, ons helaas enige maanden geleden ontvallen,

erelid Gerrit bij 't Vuur voor het laatst zelf aan het

woord: "Als jongen was ik al stapelgek op ons

mooie stadje. En waarom het zo mooi is, zul je wel

vragen. Kijk dan maar eens goed om je heen, dan
weet je wat ik bedoel. En als je alles overdenkt,

herinneringen aan mensen van lang geleden en ge

beurtenissen van toen en nu, dan kan het toch niet

anders dan dat je van Edam houdt. Het liefst wil je

alles zo houden als het was, maar er ging wat al te

vaak een karakteristiek plekje of een historisch

pand verloren. In 1925 gingen twee schitterende
panden aan de Voorhaven tegen de vlakte om

plaats te maken voor de Koningshoeve. Dat was
verschrikkelijk jammer, omdat dit gebouw net zo

goed bij het Jonkerlaantje op het land van Ab de

Vries gebouwd had kunnen worden. Natuurlijk

was de Koningshoeve van groot belang voor de ge
meenschap, dat wil ik helemaal niet ontkennen."

Afbraak

Wat Gerrit bij 't Vuur erg dwars zat was o.a. de af

braak van Old Dutch Home op de hoek van de

Spuistraat (nu groentenwinkel van Leek), maar oor
spronkelijk een bakkerij. In later jaren woonde daar

de oude mevrouw Van Beek met haar twee doch
ters. Ze handelden in antiek. "Een prachtig plekje.

Het werd me wat te gortig, daarom zocht ik mijn

goede vriend Eric van Kolfschoten op om over

enige ideeën te praten die bij me waren opgeko

men om daar iets tegen te ondernemen. Eric voelde
er veel voor en sprak erover met Jan van der Berg,

destijds ambtenaar op het stadhuis. Beiden bespra

ken het met Willem Klepper en gezameüjk namen

ze Gerrit Vermeer (directeur van de Coornhert

MAVO) in de arm. Zij zochten op hun beurt weer

contact met burgemeester Van Baar die eveneens

in zijn schik was met de plannen. Zo ging het balle
tje rollen om tenslotte te leiden tot de oprichtings

vergadering in het Stadhuis aan de Dam, in de bur

gemeesterskamer, onder leiding van burgemeester

Van Baar, op 11 september 1943 " Het lidmaat

schap werd bepaald op vijf gulden per persoon per
jaar. Maar men kon ook fondateur worden voor

honderd gulden ineens, dan hoefde er levenslang

geen contributie meer betaald te worden.

De plannen sloegen aan, want drie weken later, zat

er al acht honderd gulden in kas en dat was in die

tijd een fors bedrag. In 1944 telde de vereniging

187 leden en het aantal groeide gestaag. De ge
meente gaf jaarlijks een subsidie van vijfentwintig

gulden.

Duizendste

In 1987 verwelkomde de vereniging haar duizend
ste lid in de persoon van Jan van Zanen, thans wet

houder te Utrecht. De nieuwe voorzitter, Joop van

Overbeek, nam deze feestelijke bijeenkomst waar
om, in het bijzijn van burgemeester Westendorp

de banden met de gemeente nauwer aan te halen.

Deze was duidelijk in zijn nopjes met de mijlpaal

die de vereniging had bereikt en schetste op zijn

beurt het belang van een cultuurhistorische ver
eniging als Oud Edam.

Op 10 september 1988 vierde Oud Edam het 45-

jarig bestaan in de Grote Kerk met een reünie van

leden en oud-leden, introducées, genodigden en
vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder

de burgemeester. Geboden werd een aantrekke

lijk programma met, na het officiële gedeelte, een
optreden van Gemengd Zangkoor Edam. Verder

was er een mooie tentoonstelling over "het land

van Holland". De ochtend werd besloten met een

gezamelijke lunch in de kerk.

Oud Edam heeft sinds haar bestaan een belangrij

ke adviserende rol gespeeld ten behoeve van de

gemeente inzake het behoud en/of aanpassing van

het stedenschoon. Dankzij de vereniging is onze
stad tot "beschermd stadsgezicht" verklaard, wat

inhoudt dat o.a. historische of beeldbepalende

panden niet zonder meer afgebroken kunnen wor

den of dat er niet-passende nieuwbouw gepleegd

kan worden.
Vermeldenswaard is dat eigenaren die hun panden

volgens de regelen van de kunst hebben verbouwd

of aangepast, respectievelijk gerenoveerd, in aan

merking kunnen komen voor het jaarlijkse "Gele

Steentje" van de vereniging, bewijs van waarde

ring, ontworpen door G. bij 't Vuur.

Diaconietuin

Ander wapenfeit van Oud Edam is de aankoop en

inrichting van de Diaconietuin. Die was tot erger-

Huizen aan

de Voorha

ven, die zijn

gesloopt voor

de bouw van

de Konings-

hoeveffoto ar
chief Oud

Edam )
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Gerrit bij 't Vuur. Frappant was dat uit een heel

andere hoek een vrijwel identiek idee werd gelan

ceerd, namelijk door de heer Bloemsma uit Haar
lem.

Op 14 september, ter gelegenheid van Monumen

tendag, werd de tuin officieel geopend. In het

midden staat een lantaarnpaal, gelijk aan die bij de

Proeve, een zgn. Broekerpaal.

Speeltrommel

Waar Oud Edam heel trots op is, is het herstel van

de oude speeltrommel van het carillon. Jarenlang

heeft deze trommel "vergeten" in een hoek van de

zolder van de speeltoren gelegen tot men tot de
conclusie kwam dat herstel van de speeltrommel

de klank van het carillon aanmerkelijk zou verbete

ren. Maar hoe komen we aan geld? was de ham

vraag. Op initiatief van Oud Edam werd een inza

melingsactie onder de burgers en het bedrijfsleven

georganiseerd. Het benodigde geld kwam er. Ver
volgens werd de speeltrommel hersteld bij de Ko

ninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen te Aarle-

Rixtel.

Al deze activiteiten, het werk van de diverse werk

groepen, de bijeenkomsten voor de leden, de

soms indringende relaties met het gemeentebe
stuur en de publicaties in het orgaan van de ver

eniging, maken dat Oud Edam leeft bij de Edam

mers, wat heel duidelijk blijkt uit de ruim 1300

leden die de vereniging nu telt. Dat alles houdt

Oud Edam JONG!

Janny Boelens-Boss

Om de aankoop

van de Diaconie

tuin te financieren

werden obligaties

uitgegeven.

Dit pand nis van veel Edammers een wildernis geworden.
(hoek Keizers- Er werden obligaties uitgegeven om de benodig-

gracht-Spui- de ƒ 40.000 bijeen te krijgen. Het hoeft geen be-

straat werd toog dat ze als zoete broodjes over de toonbank

gesloopt om gingen. De meeste mensen hebben, na uitloting,
plaats te het geïnvesteerde bedrag aan Oud Edam geschon-

maken voor ken.
nieuwbouw. Zo is een mooi plekje in onze stad behouden ge-

(foto's archief bleven en zijn de plannen om daar eengezinswo-

Oud Edam) ningen neer te zetten, gelukkig niet doorgegaan.

Ook het plan voor de tuin kwam uit de koker van
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In memoriam Gerrit bij 't Vuur

Gerrit bij

't Vuur

F.dam nam zaterdag 7 december 2002 afscheid

van Gerrit bij 't Vuur, die in zijn lange leven -

hij werd 95 jaar- heel veel voor onze stad heeft

betekend. Eigenlijk was Oud F.dam, na zijn

gezin, zijn grootste liefde en passie. Een bij

zonder en zeer begaafd man, gedreven in alles

wat hij deed, een man met een ongelooflijk

aantal hobby's en liefhebberijen. In zijn jonge

jaren een bekend all-round sportsman, ont

werper van verscheidene revue's die destijds

in het Heerenlogement werden opgevoerd,

een knap fotograaf en befaamd om zijn grote

kennis van cultuur en historie, zeker waar het

zijn eigen stad aanging. Een vraagbaak voor

velen, een steunpilaar voor het museum en

onze vereniging.

Er is maar weinig te bedenken waar hij niet bij be

trokken was. Zo was hij initiatiefnemer tot de op

richting van de Vereniging Oud Edam. Het plan

voor het 'Gele Steentje', dat jaarlijks wordt uitge

reikt was eveneens van hem afkomstig.

Legendarisch was zijn inzet voor het behoud van de

Speeltoren die in 1972 dreigde om te vallen als ge

volg van een aantal blunders van de plaatselijke

overheid. Het aanbouwsel van de toren werd met

de botte bijl afgebroken om plaats te maken voor

een parkeerterrein. Hoe kwam men op dit onzalige

idee...?

Gerrit, die dit zag gebeuren, liet verschillende waar

schuwingen horen dat er iets onherstelbaars zou

plaatsvinden, als niet snel werd ingegrepen. iVlaar hij

sprak tegen dovemansoren. Om zijn gelijk te bewij

zen plakte Gerrit vervolgens een glasplaatje op een

verse scheur in de torenmuur en toen het stukje glas

al binnen enkele minuten knapte, werden de vroe

de vaderen eindelijk wakker. De Kleine Kerkstraat,

de Lingerzijde en de Beestenmarkt werden onmid-

delijk ontruimd.

Gerrit ging niet, die bleef op zijn post en sprak de

volgende historische woorden: "Als de toren valt,

dan valt Gerritbaas ook." Gelukkig heeft hij tot zijn

laatste dagen kunnen genieten van zijn Speeltoren

met hoog op de spits de door hem gerestaureerde

windwijzer.

Overigens zijn overal in Edam staaltjes van zijn ko-

perslagerskunst te zien: windwijzers op onder ande

re de Doopsgezinde Vermaning, bij Uitwaterende

Sluizen, antieke lantaarns op diverse plaatsen in de

stad, koperen blakers en armaturen in de Grote

Kerk, etcetera. In menige Edamse huiskamer zal een

tabaksdoos of een snotneus te vinden zijn waarmee

hij vrienden, bekenden of een jubilaris verblijdde.

Huize Bij 't Vuur was een warm en welkom adres

waar velen plezierige uren doorbrachten, ook toen

de vrouw des huizes was heengegaan, waar Gerrit,

geboren verteller die hij was, allen vermaakte met

interessante en smakelijke verhalen en anekdotes

uit Edam. Een geluk is dat hij veel heeft opgeschre

ven, zodat ook veel bewaard blijft.

Gerrit bij 't Vuur laat een lege plek achter, maar zal

in de herinnering voortleven.

Janny Boelens-Boss
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Boeiend boek over geschiedenis van de Zeevang

Zuivel en scheepsbouw pijlers van de
Edamse economie

Over de geschiedenis van Edam hebben heel wat

schrijvers hun licht laten schijnen. iMaar meestal

behandelden zij slechts een deel van het hele ver

haal. of zij bleven grotendeels aan de oppervlakte.

Een totaal overzicht, waarin nieuwe opvattingen

over het ontstaan van Edam en de ontwikkelingen

daarna uiteen worden gezet, ontbrak echter tot

nogtoe. Het pas verschenen boek van onze stads

genote Corrie Boschma-Aarnoudse "Tot verbeteringe

van de neeringe deser Stede, Edam en de Zeevang in de late

Middeleeuwen en de 16de eeuw" ') brengt over een

breed front en diepgaand de wordingsgeschiede

nis van Edam en omgeving tot leven.

Het werk vormt de weerslag van een jarenlang on

derzoek, waarop Corrie Boschma in januari van

dit jaar aan de Universiteit van Amsterdam is ge

promoveerd.

Links Spui.

Waarschijn

lijk eerste ha-

venkade van

Edam (an

sichtkaart ar

chief Oud

Edam)

Rode draad

Het boek bevat zoveel interessante feiten en ge

schiedenissen, dat het ook gemakkelijk in delen is

door te bladeren, al naar gelang de belangstelling

van de lezer. Maar de rode draad door het geheel

is - in een enkele zin gezegd - de sociaal-economi

sche verandering van het veenweidegebied rond

Edam van een typisch agrarische gemeenschap in

de late Middeleeuwen naar een 'modernere' sa

menleving, waarin geleidelijk handel en scheep

vaart, alsook ambachten en nijverheid zich ont

wikkelden.

Daarbij bleven zuivelproducten zoals boter en

kaas de belangrijkste onderdelen van de Edamse

export en, door de kapitaalsintensiteit van de vee

teeltsector, de basis voor de economie van de

stad.

Maar in het boek gaat het niet alleen om Edam.

Deze stad was het economisch middelpunt voor

de dorpen Middelie, Kwadijk, Warder, Volendam

en de rest van de Zeevang, waar de melkveehou

derij het belangrijkste middel van bestaan was.

Edam, aan het riviertje de IJe, was de marktplaats

en uitvoerhaven voor het agrarische platteland.

De stad en de dorpen waren zodoende op elkaar

aangewezen.

Verder is gekeken naar de rol en de invloed van de

gezagsdragers in deze ontwikkelingen. In de be

gintijd waren dit de Persijns en de graven van Hol

land. In de 16e eeuw echter kregen de plaatselijke

bestuurders het steeds meer voor het zeggen.

Maar de algemene, publieke belangen van de stad

en haar burgers liepen niet altijd in de pas met de

eigen zakelijke besognes van de bestuurders, die

gekozen werden uit de kring van vermogende

handelaren.

Pril Edam

Over het prille Edam is nu meer bekend, hoewel

er volgens Corrie Boschma nog de nodige onze

kerheden blijven bestaan. Waarschijnlijk is er in

de 12e- 13e eeuw ter plaatse van de Kleine Kerk-

straat/Lingerzijde een nederzetting met een kapel

(Onze Lieve Vrouwenkapel - nu de Speeltoren)

gesticht. Op het kaartje, dat de groeifasen van

Edam laat zien, is die eerste periode aangeduid

met het cijfer 1.

De dikke lijnen geven schematisch de oorspronke

lijke loop van de IJe aan en laten zien hoe dit rivier

tje de nog jonge plaats van noord naar zuid heeft

doorsneden. Namelijk via de huidige M.Tinx-

gracht/Bagijnenland, door de Kaasmarkt, onder de

nu aanwezige huizen van de Kleine Kerkstraat

door, via het Boerenverdriet langs de Lingerzijde

en vandaar langs het nu nog bestaande stroompje

de IJe richting Volendam.

Haventje

Op de plaats van het Spui zou omstreeks 1300

dwars op de IJe een haventje zijn gegraven, met

een dam of kade waarlangs kooplieden hun hui

zen bouwden. Na 1357, toen Edam stadsrechten

kreeg, is een vermoedelijk al bestaand stroompje

(langs de ringdijk rond de polder de Zeevang) ver

der uitgegraven als Voorhaven. Dit water liep naar

het Oorgat aan zee, waar zich eveneens een kleine

nederzetting ontwikkelde. Langs de Voorhaven

rukte de bebouwing vanuit het centrum steeds

verder op naar zee. De cijfers 1, 2a, 2b, 3a en 3b

geven de volgorde aan waarin het vroegmiddel

eeuwse Edam is ontstaan. Daarmee wordt de voor

heen bestaande opvatting weersproken dat het
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[Halich
/Halich

Gasthuis

iKleine;
•Bult

Sohepenmakersdijkj

begin van Edam rond de Kleine Bult en het

Dienaarssluisje moet worden gezocht.

Dam

Blijft de vraag wat met "dam" in de naam

Edam precies kan zijn bedoeld. Dam kan

betekenen dijk, wal, verhoogd voetpad of

een kade. De kade bij de huidige Dam werd

vroeger zo genoemd. In de 16e eeuw ont

stond de benaming het Spui voor het water
langs die kade, toen er tussen de Spuibrug

en de Voorhaven sluizen werden aange

legd. Echter, de onzekerheid over de juiste

verklaring voor de naamgeving van de stad

blijkt al hieruit, dat het woordje "dam" net

zo goed kan slaan op een waterkering in de
IJe, die overigens wel door schepen kon

worden gepasseerd. De meeste Hollandse

'damsteden' ontlenen hun naam immers

aan een dam of waterkering in een rivier.

Amsterdam is hiervan een bekend voor

beeld. In het geval van Edam was dit mis

schien een kunstmatige vernauwing van de
IJe. Het kan ook zijn dat er al een sluiscon-

structie was gemaakt. De dam zou in deze

situatie hebben gelegen in de buurt van de

huidige Kapsteeg.

Rode Edammertjes

Zoals gezegd was Edam het middelpunt van een

veeteelteconomie. De boeren uit de omringende

dorpen brachten hun boter en kaas - toentertijd

nog luxe producten - in Edam ter waag en op de

markt. Daar kochten zij op hun beurt de spullen
die zij voor hun bedrijf en bestaan nodig hadden,

waarvan graan voor het bakken van broden wel

het belangrijkste product was. Ook Edam telde

heel wat veehouders, zij het dat deze "stadshoe

ren" hun bedrijf vrijwel altijd combineerden met

een andere nering of bezigheid. Om die reden is

het eigenlijk niet juist om van "boeren" te spre

ken. Maar geleidelijk verhuisde de veehouderij
naar de dorpen, terwijl de handel in zuivelproduc

ten zich in de stad concentreerde.

De stad exporteerde de befaamde "rode Edam

mertjes", die vooral in de Zeevang werden ge

maakt en hun populariteit te danken hadden aan

hun ronde en kleine formaat, waardoor ze makke

lijk waren te verhandelen. Ook het lage vetgehalte

maakte ze bijzonder geschikt voor de export. Kaas
uit de Zeevang werd hoofdzakelijk met Edamse

schepen naar vooral de Overijsselse steden ver

voerd (Kampen en Deventer), hoewel Amsterdam

al in de loop van de 16e eeuw handel en transport

van Edamse zuivelproducten wist af te snoepen.
Het beurtveer Hoorn-Amsterdam, waarvan de

schippers ook Edam aandeden, was hiervan de be
langrijkste oorzaak.

1 - terp <1282
dijk/dam > 1282—ca 1310

2 - terp(en) Spui
ca 1310-1357

-> 1357-ca1400

-zuivelmarkt?

Pompsluis

voetpad
Katwoude

behoefte aan schepen. Enkele tientallen werven Volgorde van

ontstonden er, waar naast de eigen bevolking ook de terpenaan-

arbeiders uit de dorpen werk vonden. Corrie leg langs de

Boschma wijst er echter op dat door het ontbre- IJe (tekening

ken van overheidsreglementering en gilden - in te- Boschma-
genstelling tot de situatie in de grote steden - het Aarnoudse,

moeilijk was voor de Edamse werven om het pag 78 uit

hoofd boven water te houden. Door de grote aan- besproken

boek,)

Werven

De relatief kleine, maar belangrijke groep kaas- en
graanhandelaren had voor haar exportactiviteiten

Noordhol

landse boerin
bezig met

kaasberei

ding (foto

Zwarthoed,

uit besproken
boek)
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Kranige Edamse vrouwen

Corrie Boschma schrijft in haar boek Tot verbete-

ringe van de neeringe deser Stede dat er op veel

plaatsen een vrouwenoverschot bestond, ook in
en rondom Edam.

In de tweede helft van de vijftiende eeuw bij

voorbeeld steeg het aantal alleenstaande vrou

wen onder de bevolking aanzienlijk. In de stad

behoorde 25,5 procent van de Edamse inwoners

tot deze categorie en in de omringende dorpen

20,4 procent. Bijna de helft van hen bezat een

eigen huis. In later jaren liepen deze percentages
zelfs nog op.

Een verklaring voor dit vrouwenoverschot is niet

zonder meer te geven en er bestaan hierover bo

vendien verschillende opvattingen. In een grote

stad als Amsterdam, met hoge percentages laag-
en minvermogenden, deed zich hetzelfde voor.

In economisch slechte tijden zochten de mannen

vaak hun geluk ergens anders, als ze in de eigen

woonplaats geen werk konden vinden. Bijvoor
beeld in grotere steden als Amsterdam, waar zij

wel aan de slag hoopten te kunnen komen. De

verschillende economische sectoren waren bo
vendien sterk seizoensgebonden, wat het rond

reizen van mannen bevorderde. Ook de geloofs

vervolgingen in de Spaanse tijd konden mannen
naar een vluchtplaats buiten de eigen omgeving

jagen.
Wat Edam betreft betekende een en ander dat

de huwelijkskansen voor vrouwelijke inwoners

niet zo gunstig waren. Daardoor trouwden zij
vaak op latere leeftijd en hun gezinnen waren

kleiner. Het lijkt erop dat hierdoor het geboor-

tenoverschot gering was. De groei van de stad

en de dorpen was dan ook vooral te danken aan

immigratie.

Tweeverdieners

De vrouwen hebben in de economie van Edam

en omgeving gedurende de latere Middeleeuwen
een vooraanstaande positie ingenomen. In de rij

kere wijken van de stad woonden relatief veel al

leenstaande vrouwen en velen waren zelfstandig
ondernemer. Vaak stond een vrouw aan het

hoofd van een gezin.

Stedelijke voorschriften verboden vrouwen in

die tijd om een eigen bedrijf te leiden. Maar in de
praktijk trok men zich daar weinig van aan,

omdat men wel gedwongen was de zaken over
te nemen als de mannen zich genoopt zagen el

ders werk te zoeken.

Maar afgezien van dit alles werd het in de Middel

eeuwen heel normaal gevonden dat vrouwen
werkten, hetzij als zelfstandig ondernemer of in

loondienst bij anderen. In de textiel, horeca

(waardinnen in herbergen), detailhandel en

voedselvoorziening bijvoorbeeld, waren vrou

wen sterk vertegenwoordigd. Maar ook bij

zwaarder werk, zoals in de bouw of bij het dijk
herstel, waren vrouwen ingeschakeld. Omdat zij

bestuurlijk geen invloed hadden, was hun rol in

het moderniseringsproces naar een vroeg-indus-

triële samenleving echter van ondergeschikte be

tekenis.

L.H.

tallen was de spoeling soms dun, zeker in jaren

wanneer het minder goed ging in de scheeps

bouw. Ook stelde de geringe diepte van de Edam

se wateren beperkingen aan de omvang van de
schepen die hier konden worden getimmerd.

Verhalen dat grote Oost-Indiëvaarders hier van sta
pel liepen berusten dan ook grotendeels op legen

devorming. Het ging hoofdzakelijk om schuiten

en Zuiderzee- en beurtschepen.

Toch was de behoefte aan scheepsruimte groot ge

noeg om een groot deel van de Edamse loonarbei
ders van werk te voorzien. De houthandel die aan

vankelijk een nevenactiviteit van de scheepsbouw

was, profiteerde daarvan mee en ontwikkelde zich

steeds meer als een zelfstandige bedrijfstak.

Opstand en stedelijke allure

De jaren van de opstand tegen het Spaanse be

wind rond 1570 - Edam liep in 1572 over naar het

kamp van de prins van Oranje - brachten ook

voor Edam de overstap naar een modernere en so
ciaal-economisch rijkere tijd, die in Holland wel

bekend staat als de "gouden eeuw". De Edamse
bestuurders ontwikkelden veel initiatieven die de

economie van de stad versterkten. Deze overgang

weerspiegelt zich in de titel van het boek: Tot ver-

beteringe van de neeringe deser Stede.

Dit was ook de periode waarin Edam zijn dorpse

karakter langzamerhand afschudde en zich ont
wikkelde tot een echte - zij het in vergelijking tot

de andere Hollandse steden - bescheiden handels-

en nijverheidsstad. Het groeiend geldverkeer ging
steeds meer als smeermiddel voor scheepsbouw,

houthandel, lijnbanen, brouwerijen en zuivelhan

del fungeren. Edam kreeg een zekere moderne al

lure, met een stadhuis als symbool van wereldlijke
invloed, met omwallingen, een Latijnse school

(voor de opleiding tot maatschappelijke en han

delsfuncties), met gebouwen voor liefdadigheid

en een prestigieuze kerk. Met deze belangrijke

episode in de ontwikkeling van Edam sluit Corrie

Boschma haar boek af.

Luuk Hovenkamp

')
Uitgeverij Verloren

ISBN 90-6550-716-7

prijs in de boekhandel € 2S
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Jaarverslag 2002

Oud Edam en Gemeente moeten zelfde
doel nastreven

Woud van

paaltjes bij
Grote Kerk

(foto werk

groep Hand

having Stads

beeld)

Oud Edam streeft naar zakelijke afspraken met liet

gemeentebestuur over verfraaiing van het stads

beeld en over het terugdringen van storende ele

menten daarin. Wegens gebrek aan een regelmati

ge communicatie ontstonden er wel eens
wrijvingen, als Oud Edam vond dat de gemeente

bij het beheer van straten, walkanten of groen

voorzieningen steken liet vallen.

Hopelijk behoort irritatie tot het verleden nu de

gemeente heeft toegezegd, dat de betrokken wet

houders regelmatig met vertegenwoordigers van

het bestuur van Oud Edam rond de tafel zullen
gaan zitten. Verder wijst de gemeente een vaste

ambtenaar aan voor de communicatie. Het be
stuur juicht deze houding toe en hoopt dat daar

door de onderlinge verstandhouding sterk zal ver

beteren. Uiteindelijk streven gemeentebestuur en

Oud Edam hetzelfde doel na, nl. een fraaie en leef

bare stad.

Fardemterrein

Een positief resultaat van het overleg is dat Oud

Edam zal worden betrokken bij de ontwikkeling
van plannen voor het Fardem-terrein. Op termijn

zal het bedrijf Walki Sacks verhuizen naar het in

dustriegebied. Een soortgelijk verzoek betreft de

herinrichting van de Kloostertuin, in verband met

de cultuurhistorische en waardevolle onderdelen
ervan, die mede als uitgangspunten kunnen die

nen voor de nieuw te kiezen functie van de Landhoofd

Coornhert school. Ook heeft Oud Edam gevraagd Kettingbrug

betrokken te worden bij de nieuwbouw op het (foto werk

terrein van US bij de Zeesluis. Oud Edam juicht de groep Hand-

positieve opstelling van het gemeentebestuur in having Stads-
deze kwesties toe. beeld)
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Daadkrachtiger

Dat wil niet zeggen dat de gemeente op een aantal

punten niet daadkrachtiger zou kunnen insprin

gen. Zo zijn er in het straatbeeld of bij de groen

voorziening zeker zaken, die meer aandacht ver
dienen. Bijvoorbeeld de kaalslag in de beplanting

rond de Zwanenvijver en het woud van zeer uit

eenlopende paaltjes bij de ingang van de Grote

Kerk aan de iM. Tinxgracht. Ook het onderhoud

aan bruggen komt er nogal eens bekaaid af. De na
jaarsstorm van vorig jaar heeft enkele bomen in de

stad geveld. Hopelijk worden de lege gaten spoe

dig opgevuld.

Bestemmingsplan

Oud Edam heeft begin vorig jaar beroep aangete

kend bij de rechtbank in Haarlem tegen het voor-

bereidingsbesluit van de gemeente tot een tussen

tijdse wijziging van het Bestemmingsplan
Buitengebied, dat een versnelde bebouwing van

de Zuidpolder tot doel heeft. Het gemeentebe

stuur had de bezwaren van de vereniging terzijde

geschoven, maar in december heeft de rechtbank

Oud Edam in het gelijk gesteld. De gemeente

heeft daarop weer hoger beroep aangetekend bij
de Raad van State. De vereniging blijft bezwaar

maken tegen het volbouwen van de Zuidpolder

uit cultuurhistorische en ecologische motieven.

De polder bezit een nog oorspronkelijke verkave

lingsstructuur uit de dertiende eeuw.
Ook is de noodzaak tot bouwen niet, althans onvol

doende aangetoond.
Verder koestert Oud Edam achterdocht tegen on

derdelen uit het Ontwerp Streekplan. De provin

cie zegt daarin in de loop van de komende tien

jaar in Waterland 3-000 woningen te willen reali

seren, o.a. in de Zuidpolderen de Lange Weeren.
Voorts loopt er nog een procedure tegen de bouw

van een basisschool in de agrarische Zuidpolder.

De school zou natuurlijk in het Middengebied

moeten komen.

Diaconietuin

De Diaconietuin aan de Voorhaven (eigendom van

Oud Edam, maar in onderhoud bij de gemeente)

verkeert in een zeer behoorlijke conditie. Op zon
nige dagen vertoeven er veel bezoekers met ple

zier. Ook bij jongeren is de tuin populair. Zelfs 's

avonds en 's nachts houden die zich daar op. Dat

hoeft geen probleem te zijn zolang vernielingen,

zoals die vroeger nogal eens voorkwamen, uitblij
ven. Op het ogenblik is het niet nodig de tuin 's

avonds af te sluiten.

Kennis en ervaring opgedaan met haar Diaconie

tuin stelt Oud Edam in staat de Hervormde Ge

meente Volendam te helpen bij het opnieuw in
richten van het groen rond haar kerkgebouw. Ook

daar zal het gemeentebestuur de kerktuin onder

gelijke afspraken als in Edam onderhouden. Oud

Edam zal het ontwerp leveren.

Leden

De vereniging verheugt zich in een gestage groei

in het aantal leden. Aan het eind van vorig jaar

waren het er 1.345 (eind 2001: 1.293). Helaas
neemt het aantal leden dat, ondanks aanmanin

gen, achterstallig is met de contributiebetaling
ook toe: 38 aan het eind van vorig jaar. Het be

stuur ziet zich genoodzaakt deze leden te schrap
pen.

Jubileum

Het 650-jarig jubileum van de Edamse stadsrech

ten in 2007 werpt zijn schaduw al vooruit. De ge

meente wil een aantal belangrijke "trekkers" in
huis halen in het kader van o.a. sport en cultuur.

Daarvoor zal een Club van Tien plannenvoorberei-

ders worden samengesteld, waar ook Oud Edam

een vertegenwoordiger in zal aanwijzen. De ver

eniging hoopt dat tegen die tijd ook de toeristi

sche informatie in de stad zal zijn verbeterd.
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen

Bestuur Oud Edam:

Cor Veth, voorzitter

Breestraat 8 1135 XM

Joop Rutsen, vice-voorzitter

Grote Kerkstraat 30-32 1135 BE

Marijke Bond, secretaris

C. Boessenstr. 23 1135 HS

Cor van Aanholt, penningm.

Persijnstraat 13 1135GZ

Luuk Hovenkamp, bestuurslid

Schepenmakersdijk 1 1135 AG

Mirjam Nelissen, bestuurslid

Spuistraat 15 1135 AV

Dik Rinkel, bestuurslid

Paulus Pietertraat 17 1135 GS

373264

315171

320609

367042

371945

372116

367687

Jan Westerneng, bestuurslid, tevens ledenadministratie

Volendammerpad 15 1135 VR

Oscar Henar, adviseur van het bestuur

Watermolen 6 1135 LK

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld/

Tuincommissie

Harry Oudendijk

Gravenstraat 2 1135 XP

Ed Koorn

Jan Hoeckstraat 20 1135GV

Gerro Roskam
Breestraat 21 1135 XM

Koos Roskam

Westervesting 31 1135 WE

Theo van Santen

Achterhaven 76 1135 XX

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Bert Creemers

Voorhaven 81 1135BN

Flip van der Leeuw

Grote Kerkstraat 14 1135 BD

Joop Rutsen

Grote Kerkstraat 30/32 1135 BE

Cor Schaatsbergen

Paulus Pieterstraat 13 1135 GS

Werkgroep Historisch Onderzoek

Corrie Boschma-Aarnoudse

Nieuwvaartje 16 1135BJ

Anthonie Heidinga

Spuistraat 31 1135 AV

Herman Rijswijk

Kogerwatering 53 1541 XB Koog a/d Zaan

Jan Sparreboom

Voorhaven 86 1135 BT

Redactie Periodiek

Janny Boelens-Boss

Broekgouwstraat 3 1135 EA

Luuk Hovenkamp

Schepenmakersdijk 1 1135 AG

Frans Kuiper

l.ingerzijde 55 1135AN

371954

371945

374337

Maria van Roijen

Jaap Zwarthoedstraat 18 1132 HV Volendam 351338

371625

362604

372278

361831

372600

372979

372785

372978

315065

315171

366784

371491

372844

075-6161137

Jaap Molenaar

William Pontstraat 20 1135 EV

Geesje Rijswijk-v.d. Veer
Achterhaven 90B 1135 XX

Sjaan Swalve
Voorhaven 106 1135 BT

Wil Tjoa

Watermolen 53 1135 1.11

Contactpers. Fort Edam

A.H. Grimmelikhuyse

Roelof Bootstraat 53 1 135 CE

366602

371774

371174

361587

372458

Gouden Ploeg

CJ. Beets-coördinator - J. Akkerboom - A. Blokhuis-de

Jong - A. de Boer - J.C. de Boer - H. Conijn - G.C. Dek
ker - C. Hooyberg - H. Kuiper-de Moes - CJ. Kraay - G.

Rijswijk-v.d. Veer - H. Smit - N. Wiertz-Ton

Redactieraad Historische Reeks

Anthonie Heidinga

Spuistraat 31 1135 AV

Oscar Henar

Watermolen 6 1135 LK

Luuk Hovenkamp

Schepenmakersdijk 1 1135 AG

Gerrit van der Plas

Baandervesting 79 1135 DG

Jan Sparreboom

Voorhaven 86 1135 BT

372844

362604

371945

373193

371590

Kees Smit 0251-651990

J. van Stolbergstraat 72 1901 CH Castricum

371590

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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