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KEETZIJDE STOND VOL ZIEDERIJEN

Zoutindustrie schonk raam in Grote Kerk
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Kerkraam

in de Grote

Kerk, ge-

schonken
door de

Edammer

zoutzieders
(foto Rob

Reurekas)

die wordt gekookt (gezoden). Het water verdampt

en de zoutoplossing raakt op een gegeven mo

ment zo geconcentreerd dat het opgeloste zout

gaat uitkristalliseren.

Achter de pan staat een in het zwart geklede heer,

de pannenman of keetmeester, die zo te zien aan
wijzingen geeft aan twee vrouwen, de keetmei

den, die het zout van het oppervlak afscheppen

en in een houten vat in de hoek onder het open

raam gooien. In de praktijk werd het zout in kegel

vormige manden gedaan om uit te druipen en te

drogen. Links zijn drie dragers te zien die het zout

in balen wegdragen.

Handel lucratief

In Edam komt de zoutziederij eerst aan het eind

van de zestiende eeuw van de grond. Het zuiveren

van zout was op zich weinig winstgevend. Veel

particuliere zoutzieders waren arm. In combinatie
met handel was het echter zeer lucratief. Zo

Vlak buiten de kettingbrug begint de Keetzijde.

Dat laat zien dat er in het verleden op die plaats

zoutketen hebben gestaan en dat Edam een zout

industrie heeft gekend.

Niet alleen de naam Keetzijde herinnert aan het

vroegere bestaan van zoutproductie in Edam.

Onder de tweeëndertig gebrandschilderde ramen
die de Grote Kerk rijk is, bevinden zich er twee die

geschonken zijn door Edamse bedrijfstakken, die

van de scheepsbouwers en die van de zoutzieders.

Zij konden zich een dergelijke uitgave kennelijk

permitteren en daarmee aan public relations doen.

IJzeren pan

Beide ramen geven een gedetailleerd beeld van de

werkzaamheden in die bedrijven. Centraal in het

zoutziedersraam hangt een brede, maar ondiepe,

ijzeren pan aan de zolderbalken van een houten
keet boven een met turf gestookte, bakstenen

oven. In de pan bevindt zich een zoutoplossing
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De meeste

Edamse zout
keten stonden

in de zeven
tiende eeuw

aan de huidi

ge Keetzijde

buiten de
vroegere Keet

poort (detail

stadsplatte
grond van

J. Blaeu,

± 1640)

begon in Edam een aantal vermogende kooplie

den met zoutziederijen. Een artikel in "Oud Edam"

uit 1990 (H. Rijswijk, jaargang 14, nr. 2) verhaalt

dat de eerste zoutkeet "De halve Maen' in 1581 in

opdracht van Jacob Claasz Pols en Claas Piervaer
werd gebouwd ten zuiden van het Oorgat, de

Keetzijde. In de loop der tijd volgde daar de bouw

van nog eens negen keten. Twee keten werden

binnen de stad aan het eind van de Voorhaven en

Nieuwehaven gebouwd. De wapens van tien van
de twaalf keten met fraaie namen zijn terug te vin

den op het kerkraam.

Dat deze bedrijfstak toen van de grond kwam

heeft diverse oorzaken. Met de overgang van de
Noordelijke Nederlanden naar de Prins van Oranje

begon een nieuw tijdperk. Men kreeg meer geld

omhanden en durfde te gaan investeren. De bevol

king groeide en daardoor ook de behoefte aan

goedkoop maar goed voedsel, zoals haring. De ha
ringvisserij nam sterk toe en daarmee de vraag

naar zout.

Paalgelden

Over de omvang van de zoutraffinage van de twaalf
zoutketen in Edam is weinig bekend. Zo zijn gege

vens over de opbrengsten van de zogenoemde Paal

gelden (een soort havenbelasting) van de meeste

steden aan de Zuiderzeekust van vóór 1700 verlo

ren gegaan en daarmee gegevens over de aard en

de hoeveelheden van de overzee ingevoerde goe
deren. Van Edam zijn slechts gegevens bewaard uit

1677.
Merkwaardig is dat daarin zout niet vermeld is.

Wel blijkt dat in dat jaar grote hoeveelheden tabak

worden geïmporteerd. Uit verpondingsgegevens

is bekend dat diverse keten meer dan één pan be
zaten.

Panneman

Het zoutzieden is een raffinageproces en niet een
manier om zout uit zeewater te winnen. Dit pro

ces werd geleid door de pannenman. Kwaliteit,
smaak en korrelgrootte en daarmee ook de prijs

van het zout hingen af van zijn ervaring en des

kundigheid in een tijd dat de chemische kennis
van zouten vrijwel nihil was. Het uit het buiten

land geïmporteerde ruwe zout werd opgelost in

zo weinig mogelijk, schoon Zuiderzeewater, en
ontdaan van verontreinigingen door filtratie via

trechters, voorzien van gevlochten stromat en daar

na opkoken met melk of varkensbloed. Bij het in
dampen kwamen eerst de slechtst oplosbare cal-

ciumzouten zoals kalk en gips te voorschijn, die

Tgroen Wijf,

detail in het

kerkraam
van de zout-

zieders, ge

noemd naar

een van de

zoutketen
(foto Rob

Reurekas)
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De Keetzijde

gezien vanaf

de Ketting

brug. Achter

de schepen en
links lagen de

zoutketen
(foto Wil

Tjoa)

Duitse zout

keet met

ronde pan en

trechters
(foto Deut-

sches Salz-

museum,

Lüneburg)

verwijderd moesten worden voordat het witte zout

mocht uitkristalliseren. Ging men te ver met con

centreren dan bestond het gevaar dat minder sma

kelijke (aardalkali)zouten meekwamen. De kristal
grootte kon worden beïnvloed door de snelheid van

indampen. Daarom werd zodra de kristallisatie in

zette de temperatuur van de pan teruggebracht op

40 tot 80 graden Celsius. In de Zuiderzeesteden

werd grofkorrelig zout geproduceerd door een
langzame indamping. Langzame kristallisatie be

vordert de zuiverheid.

Continudienst

De zoutziederij was een warme continudienst,
waarin - zoals ook op het kerkraam is te zien - veel

al vrouwen werkten, met werktijden van 12 uur per

dag. Met enige regelmaat werden de vuren gedoofd,

zodat men het ketelsteen onder uit de pan kon hak

ken en eventueel onderhoud kon plegen. Dit ketel
steen werd in de veeteelt gebruikt als liksteen. Een

berekening uit het begin van de zeventiende eeuw

geeft aan dat een pan gemiddeld per seizoen - half

april tot half november - 14 honderd per jaar pro

duceerde. Een honderd was een in de zoutindustrie

gebruikte inhoudsmaat, overeenkomend met een
kleine 20.(XX) liter. Voor het verkrijgen van één hon

derd zout was 600 ton turf nodig a V» tot één florijn

per 10 ton turf, wat per jaar neerkomt op 630 tot

840 florijnen. De gemiddelde kosten werden ge

schat op 1100 florijnen, hetgeen betekent dat ande

re kosten, zoals de lonen, van ondergeschikte bete
kenis waren.

Om de kosten te drukken was het zaak om met

een zo geconcentreerd mogelijke oplossing te be
ginnen en ruw zout van goede kwaliteit in te

kopen. Belastingverhogingen op turf hadden

grote invloed op de kosten en leidden meermalen
tot protesten en verzoeken om vrijstelling.

Darincdelven

In de Middeleeuwen voorzagen de Nederlanden

voor een belangrijk deel in hun behoefte aan zout

door het z.g. darincdelven. Daarbij stak men turf
in gebieden die in contact kwamen met zeewater.

Na drogen werd de turf verbrand, de as uitgetrok

ken met zeewater en de aldus verkregen pekel in

gedampt. Dit darincdelven werd vooral gedaan in

kustgebieden van Zeeland (Biervliet, Zierikzee),

3



Noord-Holland (Wieringerland, bij Enkhuizen) en

in Friesland.

In 1515 is het darincdelven door Karei V verboden
omdat door dat gegraaf zo dicht bij de kust regel

matig dijken verzakten met alle gevolgen van dien,

een verbod dat niet altijd werd opgevolgd. iMede

door het darincdelven heeft de St. Elisabethsvloed

(de nacht van 17 op 18 november 1421) zoveel
schade aangericht. Er zijn aanwijzingen dat ook ten

noorden van Edam turf ten behoeve van zout is ge

stoken: in het landschap zijn diverse darincputten

herkenbaar. Dit delven heeft waarschijnlijk op

kleine schaal plaatsgevonden; in ieder geval heeft

het niet geleid tot een industrie zoals in Enkhui
zen.

Zoutvaart

In de zestiende eeuw ontwikkelde zich de zout

vaart naar de Nederlanden en vandaar naar vooral

het Oostzeegebied sterk. Aanvankelijk werd zout

uit de zouttuinen aan de baai van Bourgneuf in de

buurt van Nantes geïmporteerd. Dit z.g. baaizout
was van matige kwaliteit en vaak donker ge

kleurd. Het werd in de zestiende eeuw verdron

gen door zout uit Brouage, uit Portugal (Setubal)

en Spanje (Cadiz). Met name het Spaanse zout was

goed voor het zouten van boter, kaas en vis en dus

zeer gevraagd. Deze import was echter ook de
Achilleshiel van de zoutvaart in de strijd tussen

Spanje en de Nederlanden.

Een Antwerpse adviseur van Margaretha van

Parma en Philips II schatte dat de rebellen voor de

haringzouterij 825 honderd nodig hadden, voor

de overige vis 410, 1800 honderd voor huishou

delijk gebruik en ook nog eens 2500 honderd uit

voerden, wat neerkomt op een behoefte van on
geveer 5000 honderd zout per jaar.

Voorhaven

ter hoogte
van de Star-

steeg. Geheel

links (voor de

helft te zien)

een zoutpak

huis, dan de

Starsteeg, op
de hoek een

woonhuis,

vervolgens

een turfpak-

huis en rechts

een kaaspak
huis.

(collectie N.

Wiertz-Ton)

Handelsverbod

De Spaanse koning probeerde daarop de zouthan-
del te treffen door een handelsverbod. De Noor

delijke Nederlanden werden hierdoor weliswaar

gedupeerd maar niet uit het veld geslagen. Ener
zijds wist men het verbod te omzeilen door de in

voer van zout te laten verlopen via Frankrijk en

Engeland, anderzijds ging men op zoek naar zout
in de West. Men vond zeer goed zout in Venezu

ela, Curat^ao en St. Eustatius. Een nadeel was dat

de zoutreis negen maanden in beslag nam en een

goed bewapend en flink bemand schip vergde. Is

het toeval dat Bouwen Heijnsz, reder, koopman,

burgemeester van Edam, eigenaar van diverse
zoutketen belangstelling had voor de West-Indi

sche Compagnie en tot een der eerste bewind
voerders behoorde?

In de loop van de negentiende eeuw ging de be
drijfstak in Edam evenals elders snel achteruit

door invoer van zuiver zout uit de productielan

den. In 1889 waren in Nederland nog 56 ziederij-

en, in 1960 was dat teruggelopen tot 2: Koninklij

ke Nederlandse Zoutindustrie en Bouvy.

Inmiddels was in 1896 in Edam de laatste zoutkeet

"De Star"verkocht. Slechts de Starsteeg, de smalle
steeg tussen Nieuwehaven en Voorhaven, herinnert

aan de plaats waar deze zoutkeet heeft gestaan.

W H. de Wolf

Literatuur:

J. Forbes, Het Zout der Aarde

M. Kurlansky, Zout, een wereldgeschiedenis

W. Brulez, Zoutinvoer in de Nederlanden in de I6e eeuw.

Tijdschrift voor Geschiedenis, jaargang 68, nr.2

C.M. Lesger, Hoorn als stedelijk knooppunt

Informatie uit Zoutmuseum in Delden
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Excursie Haarlem leidt naar oude stad
en Frans Hals

Zaterdag 2 oktober. De bussen voor onze ex
cursie naar Haarlem staan klaar bij het bussta

tion. Even over achten vertrekken we richting

Purmerend. Het is de bedoeling om eerst bij

het landgoed Beeckestijn in Velzen aan te leg
gen. We rijden door de Puriner.

Links de industriële bebouwing van Baanstee-
Oost. Rechts de nu nog groene weiden tot aan

Kwadijk. Over een paar jaar net zo saai als de

linkerkant, want de bouwplannen voor Baan
stee-West liggen klaar.

Vervolgens rijden wij door "werelderfgoed" de

Beemster en de Wormer richting Zaanstad. Via de
Kennemertunnel komen we in Velzen -Zuid.

Voor ons ligt in al zijn voorname glorie Beeckestijn
te schitteren in de morgenzon. Het doet mij met

een denken aan de beschrijving van Marie van Zeg

gelen in haar historische roman Een liefde in Ken-

nemerland" over de familie Boreel en het landgoed
Beeckestijn.

Het landgoed Beeckestijn werd al in 1380 genoemd

toen Jan van Elert van Luik een leenbrief afgaf aan

Wouter van Beeckestijn. In de gouden eeuw was

het Kennemerland zeer geliefd bij rijke Amster
damse kooplieden. Zij bouwden er hun prachtige

buitenhuizen. Namen als Westerveld, Waterland,

Duin-en Kruidberg, Velzerbroek en natuurlijk Beec

kestijn zijn in het Kennemerland begrippen.

Lusthof

In 1742 kwam Beeckestijn in handen van Jacob Bo-

Oud-Edam- reel Jansz. Hij verbouwde het landgoed tot een

tners lopen waar lusthof met een schitterend park met tuinen

rond in Haar- in landschapsstijl. Latere bewoners lieten de barok-

lems hofje tuin aanleggen. In 1953 verkochten de nazaten van
(foto Cor de familie Boreel het landgoed aan de gemeente

Veth) Velzen. Het huis was toen geheel uitgewoond door

Duitse soldaten en na de oorlog een aantal kunste

naars. Het werd gesloopt en weer geheel her

bouwd.

We bewonderen de verschillende stijlkamers, de

prachtige gezellige grote keuken, het praalbed,

wandelen door de tuinen en drinken koffie in het

tot restaurant verbouwde oude koetshuis.

Daarna rijden we langs het Spaame richting Haar

lem. Het weer is prachtig, dus we genieten volop

van dit ritje.

In Haarlem worden wij opgewacht door de gidsen

van Het Gilde, die ons het nodige zullen vertellen
over de geschiedenis van Haarlem. De rondleiding

begint op de Raamgracht vlak bij het Frans Halsmu
seum. De Raamgracht was vroeger een onderdeel

van de stadswallen, gebouwd nadat in 1240 Haar

lem stadsrechten had gekregen. Van die stadswal

len is nu nog alleen de Amsterdamse Poort overge
bleven.

In de middeleeuwen werd Haarlem een welvaren

de stad. Er waren scheepswerven, bierbrouwerijen,

weverijen en blekerijen. Er kwam een einde aan

deze welvaart door de Hoekse- en Kabeljauwse

twisten, het beleg van Haarlem in de 80-jarige oor

log (1572- 1573) en de grote brand ( 1576). Dankzij
veel Vlaamse en Franse vluchtelingen, waaronder

intellectuelen en kunstenaars, bloeide de Haarlem

se industrie weer op. Nu gaat Haarlem prat op het

etiket "Beste winkelstad van Nederland."

Winkelende dames

Lopend over de Grote Houtstraat zien wij het

beeldje van Kees Verkade getiteld "stappen", voor

stellend drie winkelende dames. Als we naar links

kijken zien we een paar aardige zijstraatjes met ge

veltuintjes, waardoor de straatjes intieme buurtjes
worden. We staan nu voor de poort van het Prove

niershofje. De poort is ontworpen door Lieven de

Key, stadstimmerman en bouwmeester. Hij is een

van de Vlaamse vluchtelingen die belangrijk ge

weest zijn voor Haarlem. Het Proveniershofje heeft

een lange geschiedenis achter de rug: Eerst het

klooster van St. Michael, dan de Schutterij, Heeren

logement, Proveniershofje en nu worden de huisjes
verhuurd aan particulieren.

Op het Nieuwekerkplein staat de Nieuwe Kerk,

die eigenlijk uit twee delen bestaat: De rijkversierde

gotische toren ( Lieven de Key) en daar tegenaan

een eenvoudige kerk ( Kuyper). Rond het Nieuwe
kerkplein woonden veel Vlamingen die daar hun

fraaie woningen lieten bouwen. Vlakbij dit plein

bekijken we in de Korte Annastraat het schilder

werk op Korte Anna's huis, zo geheten omdat
Korte Anna maar net boven de onderdeur uitkomt.

Het hofje van Guertie de Waal is op zaterdag geslo

ten. Daar zijn we dus snel uitgekeken.

Achter de huizen van de Lange Annastraat zijn smal

le steegjes met kleine huizen, veel potten met plan-
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ten en bankjes. Gezellige hoekjes, maar wel een

beetje donker.

In de Luchthuisstraat bevindt zich het Brouwers
hofje dat in 1472 door het gilde van de brouwers

gesticht is ten behoeve van de ex-werkneemsters

van de brouwerijen. De acht huisjes zijn onder in

vloed van de moderne tijd verbouwd tot vier hui
zen. Op de binnenplaats bevinden zich nog altijd

de waterpomp en de wc-tjes.

Op de Botermarkt wordt drie maal per week markt

gehouden. Ook nu wordt er druk gehandeld. Op

een hoekje van het marktplein staat verstopt een

klein familiehofje (1610): het zogeheten Bruinings-

hofje.
In de Barrevoetsstraat staat het Hofje van Loo. De

huisjes aan de straatkant zijn indertijd afgebroken

om de straat te verbreden.

We komen langs het moderne gebouw van Vroom

& Dreesmann, dat om de beroemde drogisterij van

Van der Pigge (1849) heen gebouwd is.
Tot slot van onze rondleiding krijgen wij nog een

videovoorstelling in het Historisch museum voor

Kennemerland over Haarlem en haar geschiedenis.

De gids brengt ons vervolgens naar Het Carlton

Square hotel. Daar aangekomen kunnen wij even
heerlijk uitrusten en de lunch gebruiken met soep,

croquetten. belegde broodjes en fruit.

Oudemannenhuis

Daarna lopen wij weer terug naar het oude cen
trum voor ons bezoek aan het Frans Halsmuseum.

Oorspronkelijk was het Frans Halsmuseum een ou

demannenhuis, waar 60 oude mannen konden

worden ondergebracht. Begin 1800 werd het inge

richt voor weeskinderen en daarna kreeg het zijn

huidige museale bestemming. Het gebouw is in ty

pisch Hollandse renaissancestijl gebouwd. De tuin

in Franse stijl staat in het voorjaar vol met bloeien
de tulpen.

De gids van het museum brengt ons eerst naar het

vertrek waar het beroemde poppenhuis van Sara

Rothe staat. Het is een groot poppenhuis dat niet
bedoeld was om mee te spelen, maar een hobby

object van bovengenoemde dame. Voor het pop

penhuis staat een trapje , zodat je ook op de bo

venste verdieping kunt zien wat zich daar allemaal

bevindt. Je krijgt een prachtig idee hoe zo n groot

statig huis was ingericht: keuken, eetkamer, salon,

muziekkamer met zilvercollectie, huiskamer,
kraamkamer, dokterskamer, kinderkamer, slaapka

mer en op de zolderverdieping de meidenkamer

en de linnenkamer. Sara hield een boekje bij waar

in zij precies opschreef wat haar nieuwe aanwin

sten waren.

In hetzelfde vertrek hangen ook de van onder tot

boven handgeborduurde bedgordijnen. Deze gor
dijnen zijn in een kist gevonden in Amerika en han

gen nu te pronk in het Frans Halsmuseum.

We lopen richting schilderijen. Beroemd is het

schilderij van Pieter Breughel waarin hij allerlei

spreekwoorden verbeeldt.

Schuttersstukken

En dan natuurlijk de beroemde schuttersstukken

van Frans Hals. Om de drie jaar werden de schut

ters vervangen en dan moest er weer een nieuw

schilderij gemaakt worden., de schutters op hun
mooist uitgedost in fier-manhaftige houding.

Op het schilderij van de schilder Berkheide van de

Grote- of St. Bavokerk is het orgel nog niet aanwe

zig. In plaats daarvan is een gebrandschilderd raam

te zien. Pieter Saenredam heeft het interieur van de

Nieuwe Kerk geschilderd.

Precies om 17.00 uur komen de bussen aanrijden,
die ons weer naar het eigen vertrouwde Edam zul

len brengen. We hebben het de hele dag droog ge

houden, maar we zitten nauwelijks in de bus of het

begint te regenen. Het kan ons niet deren. Wij heb

ben in ieder geval een fijne en leerzame dag gehad.

Sjaan Swalve

Excelsior-zangers met naam bekend

Een aantal lezers van ons periodiek heeft gevraagd om de namen van de leden van "Excelsior", die

op de voorpagina van ons vorige periodiek stonden, te vermelden. Met de hulp van de dames Buys-
Uitentuis en J. Verhagen zijn de namen achterhaald.

Bovenste rij van l.n.r.:

Klaas Bekebrede, Jan Prumper, Jaap Worp, Gerrit Munnik, Herman Lijnes (vaandel),

Jan Takkenberg, Gerrit Beets, Jo Dal, Arie Schuitemaker, onbekend.
2- rij:

Jan Berkhout, Jaap Visser, Henk van Essen, Cor de Jong, Klaas de Boer (Pijl), Gerard Slegt,
Siem Mol, W. Olthof, Teun Ent, Jaap Raggers, Ben Verhagen.

3-_riji
Jan Rijswijk, Jan Ottenhof, Dirk Verhagen, Maarten de Jong, Jan van Essen (dirigent),

Teun Kluit, Piet Gons, Koos Reinierse, Siem of Kees Slegt, Ab Lijnes, Cor Smit.
4- rij:

Jan van Zanen, GerTon. Heinsius (?), Dries de Boer, Tjeerd Waijop, Klaas Gravendijk.
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Oud Edam:
Loodsen bij Zeesluis behouden

De drie lood

sen van Uit-

waterende
Sluizen, met

op de achter

grond de Zee

sluis (foto Wil

Tjoa)

Op het terrein van Uitwaterende Sluizen, net bin

nen de Zeesluis aan de IJsselmeerdijk, staan twee
loodsen, één uit de jaren 50, de ander is een nieu

wer bedrijfsgebouw. Verder hoort bij het complex

een veel oudere houten botenloods, die langs de

kade in het water staat. Oud Edam maakt zich zor

gen over de toekomst van dit apart stukje haven,

omdat US van plan is ze te verkopen.

De oudste bedrijfsloods is ontworpen door archi
tect Schaling, die ook de nieuwbouw van de US-

panden aan de Lingerzijde op zijn naam heeft staan.

Het open karakter van deze bebouwing sluit feil

loos aan op het naburige sluizencomplex. Boven

dien hoorden de loodsen op die plaats omdat er

sluisdeuren gemaakt en gerepareerd werden en het

terrein dienst deed als opslag voor houten balken.
De botenloods en de oudere bedrijfsloods zijn dus

beeldbepalend en vereisen bescherming en een

aangepast gebruik voor de toekomst.

Onzeker

De huidige leegstand en de plannen van US om het

geheel te verkopen maken de toekomstige bestem

ming echter buitengewoon onzeker. Het open ka

rakter van het terrein en de bestaande beeldbepa
lende panden met de botenloods vereisen een

zorgvuldige keuze bij de invulling van het toekom
stige gebruik. Eventuele woningbouw op die plaats

zou een ernstige inbreuk betekenen, doordat de be

staande openheid in elk geval grotendeels zou ver

dwijnen.

Oud Edam heeft gezegd betrokken te willen wor
den bij de plannen voor dit bijzondere gebied. Het

bestuur heeft daarover reeds half maart van dit jaar

een gesprek gehad met de dijkgraaf van US. Daarbij

werd aangegeven dat de gemeente Edam-Volendam

het eerste recht van aankoop zou krijgen. Daarover

heeft Oud Edam ook contact gehad met het ge

meentebestuur. Een optie zou zijn dat de oudere

bedrijfsloods en de botenloods weer een gelijksoor
tige bestemming krijgen.

Visie

In elk geval pleit Oud Edam ervoor een duidelijke

visie en ruimtelijke uitgangspunten bij wijziging
van functie en gebruik op te stellen. Voorkomen

moet worden dat projectontwikkelaars en architec

ten de vrije hand krijgen, met de negatieve gevol

gen, zoals die te zien zijn aan de recente nieuw

bouw aan het Oorgat.

Dick Bak
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Ondanks Boerderijenjaar 2003

Veel stolpen met sloop bedreigd

Van het uitroepen van 2003 tot "boerderijen
jaar" werd een positieve ontwikkeling voor

het behoud van met name stolpen verwacht.

Sindsdien heeft zich echter een aantal zeer
bedreigende situaties voorgedaan.

Voor maar liefst veertien boerderijen in heel

Noord-Holland werden sloopvergunningen aange
vraagd of inmiddels verleend. Het gaat dan om

boerderijen, waarvan de eigenaar van plan is om

na sloop een "aangepast" woonhuis te laten verrij

zen met één of meer wooneenheden, of een ap

partementencomplex.

Politiebureau

Hoe is de stand van zaken in onze regio? Binnen

de gemeente Formerend is langs de Westerweg

nabij Kwadijk onlangs een stolpboerderij ge
sloopt. Schuin daartegenover wil Purmerend een

zeer waardevolle stolp slopen om er een politie

bureau te bouwen.

Binnen de gemeente Edam-Volendam is langs de

Oosterweg niet lang geleden een boerderij neer

gehaald en onlangs is aan de fam. Korver aan de

Monnickendammer Jaagweg vergunning gegeven

de stolp te slopen en daarvoor in de plaats een
nieuw huis met manege te bouwen.

Aan de sloop van stolpen liggen meestal bedrijfs

beëindigingen en/of slechte staat ten grondslag.

Van de 6.000 boerderijen in Noord-Holland heeft

slechts tien procent een beschermde status; de
rest is onbeschermd. De meeste stolpen dateren

uit de periode 1850-1940.

Monumentenstop

Met de nieuwe nota Ruimte heeft het Rijk veel be

voegdheden naar de lagere overheden en project
ontwikkelaars verlegd, zonder daar voldoende fi

nanciële middelen aan toe te voegen.

Vanwege ontoereikend budget geldt thans een

monumentenstop, met als gevolg lange wachtlijs

ten bij de toekenning en uitbetaling van aange

vraagde restauratiesubsidies. Verder worden in de
Cultuurnota 2004-2008 van de provincie bij de al

gemene beleidsonderdelen de boerderijen niet ge

noemd.

Willekeur

Volgens de Boerderijstichting Noord-Holland ont
breekt het bij veel gemeenten aan visie en inventi

viteit om het behoud van de stolpboerderijen vei

lig te stellen. Volgens de Vereniging Oud Edam
wordt er naar willekeur met het landschap omge

sprongen, zonder een evenwichtige bebouwings

structuur en beplanting ervoor in de plaats te stel-

Truida Hoeve

aan de Mon

nickendam

mer Jaagweg
(foto Wil

Tjoa)

len. De stolpboerderij met bijbehorende erfbe-

planting vormen de accenten in een open land

schap. In de polder geeft de opeenvolging van

deze accenten de indruk van een kralensnoer,
aldus de Boerderijstichting. Dat er met deze be

bouwingsaccenten, die in geen provincie zo ka

rakteristiek zijn als in de onze, niet zorgvuldiger

wordt omgegaan, noemt de stichting betreurens
waardig.

Nieuw leven

Oud Edam pleit ervoor het boerderijbehoud on

derdeel te maken van het cultuurbeleid. Ook bij

bedrijfsbeëindiging of een slechte bouwkundige
staat kunnen in gevaar verkerende stolpen een

nieuw leven krijgen door de regelgeving daarop

aan te passen. De Boerderijstichting streelt naar

mogelijkheden tot "behoud door ontwikkeling".

Hier moeten gemeenten iets mee doen. Een "boer

derijenjaar" heeft anders geen enkele betekenis.

Dick Bak

Bron: Nieuwsbrief september 2004 van de Boerderijstichting

Noord-Holland

Adreswijziging gaarne doorgeven

Jan Westerneng, die de ledenadministratie verzorgt, vraagt met
klem adreswijzigingen of het vervallen van adressen door te

geven. Alleen aan de hand van een accuraat adressenbestand is

een verantwoorde toezending van het periodiek en andere in
formatie te garanderen. Alvast dank voor de te nemen moeite.

Ledenadministratie Oud Edam
Graaf Willemstraat 8
1135 WP Edam
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Oude postkantoor herbergt Meermin en Nieuwenkamp

Van postkantoor tot museum

Wassen beel

den van de
Purmer Meer

min (voor

grond) en de

melkmeisjes

die haar von

der i, in het
museum De

Prinsenhof in

het voormali

ge postkan
toor (foto Wil

Tjoa)

In " Oud Edam" van april 2000 is de geschie

denis van het Edammer postkantoor aan de

Dam beschreven. In dat jaar vond de PTT het

nodig om het postkantoor, in 1889 gebouwd
door C.H. Peters, in de verkoop te doen,

omdat de belangstelling van het bedrijf meer

uitging naar een nieuwe huisstijl en unifor

men dan naar gebouwen.

Verkoop

De verhuizing van het postkantoor bracht de ge

moederen in Edam danig in beweging. Na een

lange periode van leegstand werd het markante

gebouw verkocht.

Het gebouw is, evenals het voormalige hoofdpost
kantoor van Amsterdam (het tegenwoordige

Magna Plaza), een voorbeeld van de zogenoemde
postkantorengotiek. Om deze unieke karakterei

genschap voor ons stadje te behouden had de ge-

meentelijke overheid enkele voorwaarden ge

steld, waaraan voldaan moest worden bij de ver

koop. Het gebouw moest zijn uiterlijk en uitstra

ling behouden en, om het publiek er immer van te

kunnen laten genieten, een openbare bestemming
krijgen. Bij de verkoopovereenkomst speelde ook

een brief van Oud Edam met het verzoek de zij

deur, waar de geldautomaat had gezeten, in de

oude staat terug te brengen een rol.
Voor de nieuwe eigenaar (Bert Knispel) waren

deze voorwaarden de beperkingen van de speel

ruimte waarbinnen hij zich moest bewegen om de
legende van de zeemeermin, gevangen in het Pur-

mermeer, te laten herleven. Naast deze legende,

waar hij zich tien jaar intensief in heeft verdiept,

zorgde zijn affiniteit met schilderkunst ervoor, dat

ook hier ruimte voor is bij de nieuwe bestemming.

Met de stichting Museum Nieuwenkamp nam hij

contaet op, met het idee permanent aandacht te
schenken aan de Edammer schilder Wijnand Nieu

wenkamp (1874 - 1950).

Sloop en restauratie

Voor het zover was, moest er heel wat werk wor
den verricht. De buitenkant van het pand zag er

voor het grootste gedeelte nog zo uit als in 1889,
maar door de vele verbouwingen in de afgelopen

honderd jaar was veel van de oorspronkelijke in

deling verloren gegaan. Met name door de verbou
wing in 1980 waren behoorlijk wat stijlkenmer

ken gesloopt, dan wel blijvend verminkt.

Met het verwijderen van alle verbouwsels werden

zo'n veertig containers gevuld. Vooral de sloop

van de enorme kluis in de benedenverdieping,
waar het postkantoor was gevestigd kostte heel

wat inspanning. Na de sloop was er nog maar wei

nig over van wat oorspronkelijk door Peters ge

bouwd was.

Gelukkig waren alle tekeningen nog beschikbaar

en kon het hele pand naar de geest van de tijd

worden gerestaureerd, dan wel verbouwd. De res
tauratie duurde vervolgens nog tot het voorjaar

2004 toen, hoewel nog niet helemaal gereed, het
pand als museum/panopticum werd geopend. De

recente opening was voor ons dan ook aanleiding

om het gebouw te bezoeken.

Panopticum

Het voormalige postkantoor heeft een ware meta

morfose ondergaan, waar je direct al bij binnen

komst mee wordt geconfronteerd. Zowel fantasie

als werkelijkheid hebben elkaar gevonden in de
nieuwe bestemming.

De entree bestaat uit een hardstenen stoep met de
originele toegangsdeuren. Je stapt het museum in

en waar vroeger de postvakjes waren is nu een en

treebalie. Hier begint het bezoek met een video-
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filmpje over de geschiedenis van de meermin. Na

deze introductie begin je aan de wandeling door

de geschiedenis van de meermin. Die start met de
vangst van het "Groenne Wijff' in het Purmermeer

in 1403 door twee melkmeisjes.

De meisjes namen de meermin aan boord van hun

roeiboot en brachten haar aan wal. Om dit aan

schouwelijk te maken is op de grote maquette
onder andere de situatie van het Purmermeer in

1403 weergegeven. Er was nog geen bedijking,

want die werd pas ruim 200 jaar later gerealiseerd

door Jan Adriaanszn Leeghwater, hetgeen op een

ander deel van de maquette is geprojecteerd. De
reis door de tijd wordt verder compleet gemaakt

door de derde uitvergroting waarop het kasteel II-

penstein is weergegeven dat eigendom was van

Maria Overlander, die getrouwd was met Frans

Banningh Coq. Dit was inderdaad de man die cen

traal staat in de door Rembrandt in 1642 geschil

derde Nachtwacht.
Op deze leuke en zeker ook leerzame wijze neemt

Bert Knispel ons mee op zijn reis door een stukje

geschiedenis van onze streek, waarbij de knip

ogen die hij maakt naar de tijd heel creatief zijn.

Via een leuk verhaal over Joost van den Vondel en

zijn interesse voor de zeemeermin komen we aan

in de Gouden Eeuw waar de meerminmythe op

zijn hoogtepunt was. Via een aantal prachtige le
vensgrote "wassen" beelden met voorstellingen

uit het leven van het Groenne Wijff en anderen

die een rol daarin hebben gespeeld, komen we bij

de achterkant van het postkantoor.

Hier is een deel aangebouwd, waar de museum

winkel en een kleine koffieshop gevestigd zijn.

Nieuwenkamp

De Edammer kunstschilder Wijnand Nieuwen

kamp heeft op de eerste etage een permanente

expositieruimte gekregen. Hiermee is een leemte

in Edam gevuld en krijg je een indruk van leven en
werk van de kunstenaar. Aan het eind van de ne

gentiende eeuw was er sprake van een nieuwe

kunststroming in Europa. Deze stroming werd in

Duitsland bekend onder de naam Jugendstil , in

Engeland noemde men het Liberty stijl, in Frank

rijk sprak men van Art-nouveau. Nieuwenkamp
werd in zijn werk sterk beïnvloed door zijn vriend

Jan Toorop, beeldend kunstenaar en toonaange
vend Ji /ge 11 dstil- kunstenaar

De bovenverdieping is teruggebracht in zijn oor

spronkelijke indeling en straalt de warme sfeer uit

van een gezellige woning met veel art-nouveau

elementen, passend in de tijd waarin Nieuwen
kamp leefde en veel van zijn werken heeft ge

maakt. De oude schouwen zijn in ere hersteld.

Ook is er een aantal tegeltableaus aangebracht en

er is een antiek interieur uit een Amsterdams

grachtenpand in neo-renaissancetijd ingetimmerd.

In een ontspannen omgeving kunnen de schilde
rijen en tekeningen van Wijnand Nieuwenkamp

bewonderd worden. Het grootste gedeelte van de

werken van Nieuwenkamp zijn in bruikleen gege
ven door de stichting Museum Nieuwenkamp. In

samenwerking met deze stichting zal in 2005 een

grote Nieuwenkamp-tentoonstelling worden inge

richt. Uiteraard blijft er een permanente expositie
van zijn werk aanwezig.

De naam Prinsenhof is ontleend aan het café-res
taurant de Princehof dat begin vorige eeuw in

Edam heeft gestaan en waarin het schilderij van

het "Groenne Wijff" een prominente plaats had.

Door brand is het schilderij verloren gegaan, maar

een replica (vervaardigd door Bert Knispel) in de
nieuwe Prinsenhof geeft een goede indruk hoe

het schilderij eruit heeft gezien.

Binnenkort zal de naam Prinsenhof worden veran

derd in "Artimare,"; er zijn immers al vele Prinsen-
hoffen (o.a. in Delft en in Leeuwarden).

Schilderij van

W. Nieuwen

kamp in mu

seum De Prin

senhof (foto
Wil Tjoa)

I-rans Kuiper

De boven

verdieping

met veel art-

nouveau

elementen
(foto Wil

Tjoa)
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Ingezonden mededeling

1000 JAAR GESCHIEDENIS EDAM

In 2001 vroeg onze voorzitter of ik mij wilde be

lasten met de coördinatie en de realisatie van een

standaard boekwerk over de vroegste geschiede

nis tot en met het heden van onze goede stad.

Het verzoek was een schot in de roos. Tijdens

mijn voorzitterschap had ik al een aantal keren

aangegeven dat wij een standaardwerk misten.

Weliswaar zijn er een aantal goede boeken/publi

caties over de historie verschenen maar altijd be
trof dit deelgebieden.

Nu gaf het bestuur groen licht om voor 2007 sa
menvallend met de stadsfeesten een historisch

boekwerk het licht doen laten schijnen.

Als doelstelling is in overleg met het Bestuur voor

het volgende gekozen;

Een kwalitatief hoogwaardige uitgave, historisch

verantwoord maar wel toegankelijk en prettig

leesbaar want de belangrijkste doelgroep zijn
onze leden.

De eerste aanpak was het vaststellen van de opzet;

thematisch of chronologisch.

Daarnaast een begroting, een dekking van de be

groting, het vinden van een deskundige auteur en
een complete infrastructuur van gemotiveerde en

enthousiaste mensen om me heen te krijgen.

We zijn thans 3 jaar verder. Er zijn vele besprekin

gen en vergaderingen gehouden en er is al veel ar
chiefonderzoek uitgevoerd. Ik kan de leden mel

den dat wij goed op koers zitten.

Vanuit het bestuur heb ik een perfecte samenwer

king met Mirjam Nelissen, als schrijver is de heer
drs. Ben Speet bereid gevonden (hij maakte al zijn

presentatie op de algemene ledenvergadering jl.).

Na contacten met verschillende uitgevers is Waan-

ders uit Zwolle als risicodragende uitgever gese

lecteerd. Dit bedrijf is één van de topuitgevers in

Nederland op het gebied van historische uitgaven
en werkt o.m. voor het Rijks Museum en heeft al

een aantal historische stadsboeken gerealiseerd.

Wij hebben een hecht gemotiveerde crew ge

vormd bestaande uit de bovengenoemde personen
en o.a. uit mevr. Dr. Ing. Corry Boschma, dhr. Ger-

rit Conijn, dhr. Prof. Anthonie Heidinga, dhr. Jaap

Molenaar, mevr. Els Mak en dhr. Dr. Wim de Wolf.

Ook vind ik het belangrijk te melden dat wij een

constructieve samenwerking hebben met de me

dewerkers van het Waterlands Archief onder de
bezielende leiding van Oscar Henar.

Er is nog een lange weg te gaan maar alles loopt

volgens plan en wij hebben het volste vertrouwen

dat het boek vóór de Stadsfeesten - de planning is
1 november 2006 - aan onze leden kan worden ge

presenteerd.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling

en.

Joop van Overbeek
(Coördinator)

Oud Edam draagt M. Verweij voor in
Monumentencommissie

Oud Edam zal het gemeentebestuur voorstellen

de heer M. Verweij tot lid van de gemeentelijke

Monumentencommissie te benoemen. De vereni

ging mag voor deze commissie twee leden voor

dragen.

Ons lid van verdienste Corrie Boschma-Aarnoudse

heeft reeds zitting in de gemeentelijke Monumen

tencommissie en zal nu dus versterking krijgen.

Beiden brengen de visie van Oud Edam in de com
missie naar voren, echter zonder last of rugge

spraak door en met de vereniging.

Verweij is gemeenteraadslid in Monnickendam ge

weest en heeft op het ogenblik zitting in de Water-

landse Monumentencommissie als afgevaardigde

van die stad. Hij wil het in Edam een jaar aanzien en

daarna beslissen of hij de functie zal vervullen tot
2006, wanneer er gemeenteraadsverkiezingen zijn.

De gemeentelijke Monumentencommissie verga

dert twintig maal per jaar, vaak met een overvolle

agenda. Al met al is dat een zware belasting en

Oud Edam suggereert dan ook minder ingrijpende

kwesties, zoals de beoordeling van dakkapellen,
door een kleinere commissie te laten behandelen.
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Kerkbezoek enig uitje voor kinderen (deel 2)

Fusie en opheffing van Edamse
weeshuizen

In de vorige aflevering van Oud Edain is de

middeleeuwse wezenzorg en de oprichting

van het Burgerweeshuis door Mathijs Matijs-

zoon Tynx beschreven. Dit artikel gaat ver

der met de geschiedenis en de uiteindelijke

opheffing van de weeshuizen in Nederland

door de intrede van de AWBZ (Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten).

Armenhuis

Naast het Burgerweeshuis bestond er ook het Ar

menweeshuis. Pas in 1811 werden beide instellin

gen samengesmolten. In vroeger jaren berustte de

zorg voor arme bejaarden, zieken en wezen bij de

Armenkamer. Dit was een gemeentelijke instelling
die bestuurd werd door de Armenvoogden, ook

wel "huiszittende voogden" genoemd. In den be

ginne werden arme bejaarden en kinderen zoveel

mogelijk uitbesteed en beperkte de zorg zich tot

het geven van geld, voedsel en goederen. De kos

ten hiervoor werden bestreden uit giften, legaten,
erfenissen en een gedeelte van de opbrengsten bij

verkopingen. Vanaf 1741 kreeg het Armenhuis de

opbrengst van de paas- en kerstcollecte.

si . : , '  ' j 'C
« 1 . j ! .i*i »•- •

Al in 1580 bezat het Armenhuis in Edam landerijen

die verpacht werden. De Armenvoogden werden

waarschijnlijk benoemd door de Burgemeesters en

de vroedschappen.

Toegang

Wie kwamen er in het Armenweeshuis? Het duide
lijkst is dit beschreven in een rapport van het Ar

menweeshuis van 26 oktober 1798. In dit rapport

geschreven aan het "Vertegenwoordigend Lichaam

des Bataafschen Volks", maakte het Armenwees

huis heel duidelijk dat zij meer recht had op inkom

sten dan het Burgerweeshuis. Het Armenweeshuis
moest namelijk alle kinderen opnemen die niet in

het Burgerweeshuis terecht konden omdat ze niet

aan de voorwaarden voldeden (zie eerste statuten).

Met het Burgerweeshuis werd in 1609 wel afge

sproken dat kinderen onder de vier jaar in het Ar
menhuis werden opgenomen, maar vanaf hun vier

de jaar naar het Burgerweeshuis mochten.
Daarnaast moest het Armenhuis ook de kinderen

boven de zestien jaar opnemen die nog niet in hun
eigen onderhoud konden voorzien. Het weeshuis

zorgde tevens voor onderwijs en opleiding en voor

. Gei'el van
Weeshuis:

voorpui wees

huis van vddr

1750 (foto:

collectie

André Hoek)
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een kledingpakket en gereedschap, als de kinderen

het huis konden verlaten.

Merkwaardig was echter wel dat, hoewel het Ar
menweeshuis huiszittende armen van alle gezind

ten bedeelde, uitsluitend kinderen van de Gerefor

meerde huize opnam en opvoedde. Het Armenhuis

had dus een volledig Protestants karakter. Rooms-

katholieke kinderen werden niet in het weeshuis

opgenomen, maar werden in een Rooms-Katholiek
weeshuis opgenomen of bij derden uitbesteed.

In 1741 sloten de regenten van de Armenkamer

met de regenten van het Burgerweeshuis en de re

genten van andere liefdadigheidsinstellingen een

overeenkomst waarbij werd afgesproken dat in het

Armenhuis een bakoven werd gemaakt en onder

houden.

Aan de andere kant bestond er ook regelmatig one

nigheid tussen het Burgerweeshuis en het Armen

weeshuis. Dit ging uiteraard om de vraag wie het
recht had op bepaalde inkomsten.

Bezittingen Armenweeshuis

Het Armenweeshuis bezat in 1811 een kapitaal

van ongeveer 48.500 gulden aan effecten en daar
naast enkele landerijen. Vóór de fusie bestonden

er al banden tussen het Armenweeshuis en het

Burgerweeshuis. Op 15 maart 1566 werd Sijmen

Pieterzoon Weertszoon, oud tien jaar, met zijn be
zittingen die 70 gulden waard waren in het

Burgerweeshuis ingekocht onder voorwaarde dat
de Armenvoogden vier gulden per jaar betaalden

voor zijn onderhoud, zolang Sijmen in het wees

huis woonde. Er werd tevens afgesproken dat: "als

Sijmen zou sterven of het weeshuis uitging, hij
niet meer zou krijgen dan ieder ander kind dat het

weeshuis verliet, niet meer en niet minder".

Fusie

Aan het eind van de achttiende eeuw raakten beide

weeshuizen, net als vele ander instellingen, in fi

nanciële moeilijkheden. De rente van de obligaties

werd door de overheid niet of slechts gedeeltelijk

betaald. De pacht van de landerijen werd steeds
minder en ook de waarde van de overige bezittin

gen daalde. De uitgaven werden niet meer door de
inkomsten gedekt. Een en ander betekende dat de

weeshuizen van tijd tot tijd een deel van hun bezit

tingen moesten verkopen of belenen.

Al in 1798 had het "Vertegenwoordigend Lichaam

van het Bataafsche volk" een onderzoek ingesteld

naar de situatie van de weeshuizen en daarbij op
bezuinigingen en samenwerking aangedrongen. Zij

Piet Hooghiemstra neemt de weesvader waar in de vakantie van 1938

Bovenste rij: Klaas van Zaanen, Piet Hooghiemstra, Dirk Verhagen

2e rij: Alie Tuttel, Jaantje Olthof Kees Hooghiemstra, Marie Olthof,Jannie Buis (?)
Onderste rij: jan Verhagen en (?)

(Foto: collectie Kees Hooghiemstra)
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stonden op het standpunt dat de weeshuizen ge

meentelijke instellingen waren.

Deze waren echter zelf van mening dat ze kerkelij

ke organisaties waren. Deze opstelling kwam voor

al voort uit de angst om samengevoegd te worden.

De overheid bleef aandringen op fusie, maar de
weeshuizen bleven zich verzetten. De tijden wer

den echter steeds slechter en er moest iets gebeu

ren. Anders zou het vermogen van de weeshuizen

wel eens geheel verloren kunnen gaan.

Eén directie

In 1811 stelden de Burgemeesters van Edam voor

om de weeshuizen zo te combineren dat de kinde

ren van de weeshuizen onder één directie en in één

huishouding zouden komen. Echter, de schulden,

rekeningen, evenals de effecten en eigendommen
bleven gescheiden; de vermogens werden dus niet

samengevoegd. Ook bleef de alimentatie en het on

derhoud van de buitenarmen voor rekening van het

Armenweeshuis .
De uitgaven voor het onderhoud van de gezamenlij

ke kinderen zouden pro rato verdeeld worden.
Beide weeshuizen gingen hier niet vrijwillig op in,

maar werden door de overheid gedwongen mee te

werken.
Op 3 september 1811 werd op verzoek van de

Maire der Stadt Edam een gecombineerde vergade
ring gehouden van de regenten en regentessen van

de weeshuizen. Vanaf 1 oktober 1811 werd de huis

houding gecombineerd. De vergaderingen werden

sindsdien: "gecombineerde vergadering van de re
genten en regentessen van het Burger- en Armen

weeshuis" genoemd. De kinderen kregen op hun

kleding de letters E.W. (Edams Weeshuis). Verder
bleef alles vooralsnog gescheiden. In de loop van de

volgende jaren werden steeds meer zaken samenge

voegd en op 14 juni 1815 werden het Armenwees

huis en het Burgerweeshuis "Gecombineerd". Deze

naam behield het weeshuis tot oktober 1831. Toen

werd de naam veranderd in "Het Protestants Wees

huis", de naam die het tot 1965 heeft behouden.

Burgerlijk of kerkelijk?

In 1855 kwam in de regentenvergadering, naar aan
leiding van het vast te stellen reglement en vragen

van rooms-katholieken, opnieuw de vraag naar

boven of het Protestants Weeshuis een burgerlijke

of een kerkelijke instelling was. Begin september

1855 werd een concept-reglement naar de gemeen
teraad gestuurd. Uit dit reglement bleek overduide

lijk dat het weeshuis een burgerlijke instelling was,
maar een Protestants karakter had. De burgerlijke

overheid benoemde immers nog steeds de regen

ten en oefende grote invloed uit op het beheer van

het weeshuis.
Sinds de fusie droeg het gecombineerde weeshuis

zeer zeker een Protestants stempel. Daarvóór was
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dit ook al het geval voor zowel het Burgerweeshuis

als het Armenweeshuis. In beide weeshuizen

mochten slechts Protestantse kinderen worden op

genomen.
De rooms-katholieken voerden aan dat het Burger

weeshuis gesticht was door een Rooms-katholieke

priester met de duidelijke doelstelling om de hierin
opgenomen kinderen in de Rooms-katholieke gods

dienst op te voeden. Door resoluties van de Staten
van Holland na de Reformatie was het Protestantse

karakter echter wettig verankerd. De rooms-katho

lieken konden hun rechten dus niet meer laten gel

den. Het conceptreglement werd dan ook op 22

september 1855 goedgekeurd.

Lutherse wezen

Ook andere geloofsrichtingen zoals de Luthersen

streden al vanaf 1795 voor een verandering van de
positie van Lutherse weeskinderen. In dat jaar

namen de patriotten de macht in de Republiek over

van de prinsgezinden en werd de bevoorrechte po

sitie van de Gereformeerde Kerk opgeheven. In de

meeste gevallen werden de Lutherse wezen niet
door de gemeente verzorgd, maar opgenomen in

het Burger- of Armenweeshuis. Daarmee was de ge

meente verlost van de kosten voor onderhoud en

opvoeding. Het grote nadeel voor de Luthersen
was echter dat de weeskinderen de catechisatie

van de Gereformeerde predikanten moesten vol

gen. Hierdoor gingen zij voor de Lutherse gemeen

te verloren.
De Lutherse Kerkenraad wilde aan deze ongunstige

situatie een einde maken door het instellen van een

eigen wezenfonds. Men won advies in bij een auto

riteit op dit gebied, de heer P.J.Determeijer Wes-

lingh. Hij adviseerde echter negatief en voegde er

aan toe dat de Kerkenraad blij mocht zijn dat de

weeskinderen niet ten laste kwanten van de Luther

se gemeente. Na dit negatieve advies liet men de

zaak een tijdlang rusten. Toch had men er geen

vrede mee dat Lutherse wezen opgevoed werden

tot lidmaten van de Gereformeerde Kerk.

In 1796 werd dan ook aan de Edamse municipali-
teit (zo heette het stadsbestuur in de Franse tijd) ge

vraagd of de Lutherse kinderen uit beide weeshui

zen in het vervolg door ds Muller in de Lutherse

leer mochten worden onderwezen en op zon- en

feestdagen de Lutherse kerkdiensten mochten be
zoeken. De municipaliteit deed hierover echter

geen uitspraak en verwees de Kerkenraad naar de

regenten van de beide weeshuizen. De regenten
waren weinig bereid de Lutherse Kerkenraad tege

moet te komen en stelde een aantal regels voor. De

belangrijkste regels luidden als volgt:
• De wezen mochten voortaan op veertienjarige

leeftijd kiezen of zij gereformeerd of Luthers wil

den worden;
• Voor iedere Lutherse wees moest 80 gulden per

jaar betaald worden als bijdrage in het levenson

derhoud.
De Lutherse Kerkenraad weigerde hierop in te gaan
en deed als tegenvoorstel dat zij bereid was voor alle

Lutherse wezen in totaal 110 gulden per jaar te beta

len. De regenten waren niet van zins hier op in te

gaan. In 1800 herhaalde de Kerkenraad zijn verzoek

onder verwijzing naar de wettelijke regelingen in de
Bataafse Republiek, die geen discriminatie toeston

den op grond van godsdienstige overtuiging.

In 1812, toen ons land onderdeel was van het Fran

se keizerrijk, werd van staatswege bepaald dat de

Lutherse wezen Luthers opgevoed moesten wor

den. De wezen werden nu op zondag opgehaald
door de koster voor het bijwonen van de kerkdienst

en werden na afloop onder zijn begeleiding weer te

ruggebracht naar hun weeshuis. Dominee Christof-

fel Siedenburg (Lutherse dominee in Edam van

1807 - 1829) maakte voor zijn onderwijs aan kinde
ren ook gebruik van boekjes van Hervormde predi

kanten. Zo werd de situatie steeds beter en na een

aantal jaren konden de Lutherse kinderen zonder

enige belemmering van buitenaf de catechisaties

volgen en de kerkdiensten bijwonen. Jaren later

(1891) -de opvoeding van de Lutherse wezen bleef
nog steeds toevertrouwd aan het Protestantse wees

huis- was de weesmoeder zelfs een lid van de Lut

herse gemeente.

Uniformiteit

De zorg in de weeshuizen kende een grote unifor

miteit. Armenweeshuizen, Burgerweeshuizen en

Gezindteweeshuizen kenden weliswaar diverse

doelgroepen, maar de zorg voor de weeskinderen

verschilde nauwelijks. Het grote verschil zat vooral

in de middelen die men ter beschikking had om de
kinderen te verzorgen, onderwijs te laten volgen en

een vak te leren. Zodra de kinderen op eigen benen

konden staan, verlieten zij het weeshuis. Dit was,

zeker tot 1800, in grote lijnen de gang van zaken in

alle weeshuizen.

15



Naast de diverse regels die er waren om in aanmer

king te komen opgenomen te worden in het wees

huis werden de kinderen ook door de regenten be

oordeeld. Als een kind werd toegelaten, kreeg hij of

zij een pakket aan kledingstukken dat door de

week werd gedragen en een pakket aan zondagse
kledij. Dit laatste was vooral belangrijk omdat, als

de kinderen naar de kerk gingen, ze de burgers uit

de stad onder ogen kwamen. Deze burgers hadden

het immers door hun giften en schenkingen moge

lijk gemaakt dat zij goed verzorgd werden en dat
moest men dan ook kunnen zien.

De weeshuiskleding had daarnaast ook nog de
functie van herkenning. Zo kon je direct zien of een

kind uit het weeshuis kwam, wat voor de burgers

wel handig was. De weeskinderen zelf waren niet
altijd even gelukkig met hun kleding.

Dagelijks leven

De dagelijkse gang van zaken in het weeshuis werd

bestuurd door de binnenvader en de binnenmoe-

der. Zij hadden deze titel gekregen om het huiselij

ke karakter te benadrukken. Zij legden verantwoor

ding af aan de regenten en regentessen van het

weeshuis. Zo hielden ze in een logboek nauwgezet

bij wat de kinderen deden of juist niet deden. Zij

zorgden er ook voor dat de jongens en meisjes een

vak leerden, zoals scheepstimmerman, naaister,

boerenknecht of bakkersknecht, enz. De verdien
sten van de weeskinderen kwamen in de kas van

het weeshuis terecht.

Voor de weesvader en -moeder was er ook een re

glement van twaalf regels opgesteld, waar zij zich

strikt aan dienden te houden. Zo moesten zij alle or

ders van de dames en heren regententen altijd stipt

opvolgen, hen tijdens vergaderingen assisteren en
hun uiteraard de vereiste achting en eerbied bewij

zen. Het was de binnenvader buiten, maar ook in

het slachthuis verboden zijn pijp te roken. Iedere

ochtend om 8 uur moest hij één van de oudste kin

deren naar het huis van de voorzitter van de regen
ten en naar het huis van de voorzitter van de regen

tessen sturen, om te horen of zij nog iets nuttigs te

melden hadden voor het weeshuis.

Daarnaast moest hij nauwgezet bijhouden wat er

aan voedsel voor het huis werd gekocht en bij wie.

Dit moest iedere keer bij de vergaderingen van de

regentessen overlegd worden, zodat dezen hier
controle op konden uitoefenen.

Verslag van een dagje uit in Amsterdam

Naast deze dagelijkse aangelegenheden werden

ook de bijzondere zaken vermeld, bijvoorbeeld

het dagje uit in Amsterdam op 10 september 1890
voor de oudste kinderen, dat betaald werd door de

regentesse mevrouw J.C. Kleijnkens-Schuijt.

"Hebben de oudste kinderen, voor het grootste

gedeelte in staat gesteld door de Regentesse Me

vrouw J.C. Kleijnkens-Schuijt bij gelegenheid
van deszelfs Zilveren Huwelijksfeest , onder ge

leide van den Binnen Vader en Moeder een uit
stapje gemaakt naar Amsterdam, ten 8 uur 's

morgens per stoomtram naar Amsterdam ver

trokken, arriveerden Zij ongeveer 930 uur al
daar, in blijde verwachting ging het nu naar

Artis, dat voor de meeste der kinderen nog onbe

kend was, en waar, behalve het Nijlpaard, de

wilde dieren en vogelsoorten, het meest de Apen

en Olifanten de aandacht der kinderen trokken,

ruim werden die dieren dan ook voorzien van
noten, koekjes en andere versnaperingen, wat

vooral bij de Apen tot menig vermakelijk

tooneeltje aanleiding gaf. Ten een uur werden

door de kinderen de broodjes met vleesch, welke

Moeder had medegenomen aan het melkhuis,

met een glas melk verorberd, waarna het Muse

um voor land en volkenkunde, de tropische
planten en het Aquarium werden bezichtigd,

hoogst voldaan over hetgeen zij gezien hadden,

verlieten we ongeveer 3-30 uur Artis,nu ging het

naar het Panorama, waar Vader tegen vermin

dering van entree toegang verkreeg voor de kin
deren, dat was eene verrassing, Zoo opeens van

Artis in Amsterdam, op een hooge duin te Sche-

veningen, het was één roep over het prachtige

vergezicht dat zich zoo natuurlijk aan hunne
oogen voordeet, een der kleinen was zeis zoo

onder den indruk da t hij aa n Vader vroeg of we

dien avond nog weer in Amsterdam konden

komen, noode gingen we dan ook van daar,

maar het etens uur riep ons, en Zoo ging het in

een open tram naar den Dam, van daar te voet

naar de de Ruijterkade in het volkskoffijhuis

"de Hoop" alwaar de aardappelen met snij-

boonen benevens een Carbonade voor elk, zich
goed lieten smaken, dapper werdt dan ook vork

en mes gebruikt, en spoedig werwaren dan ook

de ledige magen gevuld en ging het met nieu

wen moed op het Panopticum aa, menige gulle

lach werdt hier gehoord voor al bij de tooneelen

als, van de Maliebaan, de danspartij op straat,
de St Nicolaasavond en de soldaat in de keuken,

na anderhalf uur toevens waarin alles nauw

keurig bekeken werdt, moest ook dat weder ver

laten worden, en wandelden wij door de drukke

en goed verlichte Kalverstraat, Dam en Dam

straat naar Krasnapolskij, onder het genot van
een glas bier werdt ook daar volop genoten van

de prachtige electrische verlichting, na aldaar

eenige rust genoten te hebben, werdt het tijd

voor het vertrek van de tramboot en werdt
onder eet^ blijde en dankbare stemming de te

rugreis naarEdam aanvaard, dat die terugreis

door menig vrolijk versje werdt afgewisseld is
licht te begrijpen, daardoor waren we te Edam

eer we dachten, Dankbaar jegens de Edele gever

zal deze dag nog lang in aangename herinne
ring blijven.
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Logboek van de Binnenvader Lofdicht

In aantekeningen in het Logboek van de Binnenva

der vinden we de volgens hem vermeldenswaardi

ge incidenten die waarschijnlijk gerapporteerd

werden aan de Regenten. De overtredingen varieer

den van zeer licht, in onze hedendaagse ogen, tot

wat ernstiger, maar hadden altijd betrekking op het
overtreden van het reglement.

Om een beeld hiervan te krijgen volgt hieronder

een greep uit het logboek dat betrekking heeft op

het gedrag van de weeskinderen.

De minste straf van één zondag thuis blijven had je
al heel snel te pakken, zoals
10 mei 1884:

Pieter de Jong, wegens het zich in de herberg be

vinden en bezig zijnde met biljarten;
6 juli 1884:

Aaltje Groot omdat zij zich niet naar behoren wilde
kleden;

10 augustus 1884:

Hendrik Timmerman wegens het zich in kennelij

ke staat van dronkenschap bevinden bij thuis
komst in het huis.

Als de overtredingen wat ernstiger werden of als je

regelmatig de regels overtrad dan ging men over tot

twee zondagen thuisblijven, zoals op 2 november
1884 toen Pieter de Jong betrapt werd op het kaart

spelen in een herberg. Jacob de Boer kreeg voor

hetzelfde vergrijp slechts één zondag, maar nog die

zelfde dag kreeg hij als straf voor het zich verzetten
tegen de Binnenvader en hem beledigende uitdruk

kingen naar het hoofd slingeren, nog twee zonda

gen straf er bovenop.

Strenger

De straffen werden steeds strenger. Zo kreeg Klaas

Kersloot wegens onbeschofte handelwijze en het
zich slecht gedragen tijdens de catechesatie als straf

twee weken thuis blijven. Ook werden hem voor

vier weken alle genoegens ontzegd.
Jacob de Boer, waarschijnlijk geen lieverdje, gezien

de vele straffen die hij kreeg opgelegd, maakte het

wel heel bont en kreeg 20 november 1886 wegens

het beledigen van de Dames Regentessen als straf

biervoor zes weken thuisblijven met inhouding van
zijn zakgeld.

Zo moest Willem Groot drie zondagen thuis blijven

en werd zijn zakgeld voor die periode ingehouden

omdat hij op 6 februari 1887 voorgegeven had naar
zijn zuster te gaan, maar de hele dag bij het fort had

doorgebracht. In dat zelfde jaar op 14 september

werd Willem vanwege wangedrag door zijn baas

Nicolaas Timmerman uit St Pancras ontslagen en

naar het weeshuis teruggebracht. Een week later

werd hij wegens zijn voortdurend slechte gedrag
door het Bestuur, zonder uitzet, uit het weeshuis

ontslagen.

Bij speciale en bizondere gelegenheden moesten

de wezen hun dankbaarheid jegens hun weldoe

ners tonen, zoals bij het bezoek van koning Willem

II op 6 augustus 1842 aan Edam. Door N. Bouw

meester was een lofdicht op de koning gemaakt.

Juicht Broeders/ Zusters juicht! Heft zangen aan

Strooit bloemen en laat Neerlandsch vaan

Ter eer van Onzen Koning ivapp'ren
Hij, de allerbeste Vorst der aard!

Hij, onze hulde dubbel waard

Hij, de allerdapperste der dapp 'ren

Hij heeft, toen Hij den Gal1 bevocht.

Den vrei ons met zijn bloed gekocht.

Zou dit ons jeugdig hart vergeten?...

En zou dan nu ons warm gemoed

Hem die dien vree kocht met zijn bloed
Niet in ons midden welkom heeten?

Ja, Vader van ons Vaderland!

Ook onze vader, die uw hand.

Nooit onzer woonstee zult onttrekken
En die gewister aller uur,

In onze stad, aan elk bestuur,

Ten Vorst en Vader zult verstrekken!

Wij, van onze ouderen beroofd.

Wij eeren U, gezegend Hoofd!

En mogen op uw zorg vertrouwen!
Op ons zij steeds uw oog gevest,

En onze stad, ja elk gewest

Mag veilig op uw hulpe bouwen

En God, de God van eiken stand

De God van Vorst en Vaderland
Van rijk en arm, van dood en leven,

Bescherm uw huis en schraag uw troon.

En blijv als 't edelst vorstenloon,
De liefde en dank des volks u geven

Ook op 26 juni 1875 werd een lofdicht gemaakt.
Dit keer werd dit gedaan ter gelegenheid van het

25-jarig jubileum als regent en regentesse van het

Protestants weeshuis, de heer G. J. Versteegh en

mevrouw de wed. M. P. Boot-Versteegh. In dit lof

dicht werd de goedheid van deze regenten breed
uitgemeten en ontvingen zij naast God het meeste

lof voor hun werk en toewijding aan het weeshuis.

Opheffing

Vanaf het midden van de negentiende eeuw liep

het aantal wezen dat voor plaatsing in het Protes-
tantsch Weeshuis in aanmerking kwam gestaag

terug. In 1871 woonden er nog 50 wezen in het

huis, in 1949 was er geen één echte wees meer. Er

waren in dat jaar wel twaalf halfwezen, waarvan er
drie niet uit Edam kwamen.

Eén van de laatste wezen, Alie Tuin, kan zich nog

1 Den Gal = keizer Napoleon tijdens de slag bij Waterloo in 1815



goed herinneren hoe het in haar tijd in het wees

huis toeging.

In 1943 werd Alie als vijtjarig meisje samen met haar

broers Dirk en Hendrik (die bij een auto-ongeluk in

1947 in de buurt van het weeshuis om het leven

kwam) en zusjannie vanuit Broek inWaterland naar

het weeshuis gebracht door twee dames. De ijzeren
kist waarop zij in de regentenkamer moesten plaats

nemen is er niet meer (net als de rest van de inventa

ris). Als halfwezen - moeder was overleden - wer

den zij geplaatst in het weeshuis in Edam. De
weesvader en -moeder waren meneer en mevrouw

De Jong. Nadat mevrouw De Jong was overleden en
tijdelijk opgevolgd was door mevrouw Du Bosc

(wier drie kinderen ook in het weeshuis werden op

genomen), die als huishoudster aan het weeshuis

was verbonden, werden op 1 september 1947 de

heer Th.Thalen en mevrouw J.G. Thalen-Burgers tot

binnenvader en -moeder benoemd. Alie bewaart

aan deze mensen de beste herinneringen. De heer
Thalen was ook oprichter van Bosvolk.

Hooghiemstra

Op 1 juni 1950 werden zij opgevolgd door de heer

Piet Hooghiemstra en zijn echtgenote mevrouw
Hooghiemstra- bij 't Vuur. Hun zoon Kees werd

eveneens in het weeshuis opgenomen met dezelf
de rechten en plichten als de andere kinderen. Op

1 mei 1957 gingen zij met pensioen. Zij waren hier

mee de laatste weesvader en moeder die het wees

huis in zijn rijke historie heeft gekend.

In 1955 werd het weeshuis al gesloten en ging Alie,

als laatste wees, bij de familie Hooghiemstra in
huis. Zij werkte inmiddels door de week in Eg-

mond, maar viel tot haar 21c nog onder voogdij van

de regenten.

Tijdens de periode dat zij in het weeshuis verbleef

waren de regels niet zo streng als in de vroegere pe
riodes. Natuurlijk kreeg je straf als je dingen deed

die niet toegestaan waren, maar dat was ook het

geval in gewone gezinnen. Alie herinnert zich nog

goed de wandborden in de gang waarop alle regen

ten en regentessen waren vermeld. Ook de huiska

mer, de keuken en de slaapzalen staan nog goed in

haar geheugen geprent. Op zondag gingen ze stee

vast naar de kerk. Door de week bestond het pro
gramma uit opstaan, wassen, bedden opmaken en

naar school gaan. Thuisgekomen uit school moes

ten huishoudelijke karweitjes opgeknapt worden,

zoals aardappelen schillen, straatjes boenen, vloer
schoonmaken, enz. enz. Uiteraard was er tijd om te

spelen met elkaar en de kinderen uit de buurt.

Laatste regent

De laatste nog levende regent is de heer Joh. Schar

dam. die in 1956 werd benoemd. De regenten kwa
men toen nog tweemaal per jaar in de regentenka

mer bijelkaar om te vergaderen. Tot 1961 was

notaris Hofland voorzitter van het college van re

genten. Vanaf 1961 tot de opheffing in 1965 be

kleedde de heer Joh. Schardam deze functie. Er

waren in 1956 al geen wezen meer in het weeshuis
en de taken van de regenten beperkten zich tot het

onderhoud van het weeshuis en het beheer van het
kapitaal.

Uiteindelijk werd het weeshuis opgeheven door

het gemeentebestuur en vervielen alle bezittingen

aan de gemeentekas. Het ging om aanzienlijke kapi

talen en een mooie en historisch interessante in
ventaris. Zo wordt het bureau van de weesvaders

nog steeds door de burgemeester gebruikt. De

wandborden waarop de namen van de regenten en

regentessen staan vermeld, hangen in het archief

van het stadskantoor. Waar de overige inventaris,

zoals bijvoorbeeld de eeuwenoude voorzittersha
mer, is gebleven kon de heer Schardam mij niet ver

tellen. Alles verviel aan de gemeente.

Het zou mooi zijn als al deze stukken, die toch het

beeld van eeuwen geschiedenis van het weeshuis

vertegenwoordigen, weer bijelkaar gebracht zou

den worden om ook huidige en toekomstige gene
raties Edammers te kunnen laten zien hoe het was

om vroeger een wees te zijn.

Frans Kuiper

Geraadpleegde literatuur:

Geschiedenis van de evangelisch-Lutherse gemeente te Edam ;

Patd Estié
Streekarchief "Waterland", Purmerend
Register van het Burgerweeshuis te Edam IS5B- 1634; getrans

cribeerd door de werkgroep paleografie
Interviews met hr. Joh. Schardam, mevr. A. Koom-Tuin,

A.Hoek, K.Hooghiemstra allen te Edam
(Wezen & Boefjes; door S.Groeneveld, J.J.H.Dekker, Ih.R.M. Wil-

lemse
Weeshuizen inNederland; door Ingrid van der Vlis)

Begraafplaats Grote Kerk
In het vorige Periodiek stond een oproep waarin
vrijwilligers werden gevraagd voor het uitvoeren

van kleine onderhoudswerkzaamheden op de be

graafplaats van de Grote Kerk. Gegadigden konden

zich opgeven bij Diek Bak, telefoon (0299)371586.

Hierop heeft een aantal personen positief gerea

geerd.
Gezien de begraafplaats onder beheer van de ge

meente staat, zijn hun namen doorgegeven aan de

heren Cees Bond en Frank van Dijk, die een actie

plan zullen opstellen. Cees Bond vraagt nu of één

van de vrijwilligers bereid is als contactpersoon

op te treden en zich bij hem te melden.
De werkzaamheden op de begraafplaats zullen be

staan uit o.a. het rechtzetten van grafstenen

(nadat overleg is gepleegd met de familie), het bij-

eenharken van bladeren en het verwijderen van

onkruid.

De vrijwilligers zullen binnenkort worden bena

derd.

Dick Bak
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In het eerste deel over het weeshuis (periodiek

nr 2 jaargang 28) ben ik attent gemaakt op een

onjuistheid met betrekking tot de regentenka
mer door Corrie Boschma.

De kunsthistorica Hendriekje Bosma heeft in

1986 de behangselschilderingen en het schoor
steenstuk in de regentenkamer aan een onder

zoek onderworpen. Zij heeft onderzoek gedaan

naar de behangselschilderkunst in Noord-Hol

land en in het gelijknamige boekje van haar

hand (c. Exposorium Vrije Universiteit) heeft zij
de behangsels van het Weeshuis beschreven (p

20-22). Een direct verband tussen de wandschil

deringen en de Hoomsche Behangselfabriek

van de Vaderlandsche Maatschappij heeft Hen

driekje Bosma niet kunnen aantonen. Er zijn

geen archiefgegevens die dit zouden kunnen
bevestigen, terwijl stilistisch gezien er ook on

voldoende aanknopingspunten zijn. Edam had

in maatschappelijk opzicht veel banden met
Amsterdam. Ook daar waren behangselfabrie-

ken. De vraag naar de herkomst van de schilde

ringen in het Weeshuis ligt dus eigenlijk nog he

lemaal open.

De genoemde datering - 1750 - van het schoor
steenstuk is niet juist. Het is geschilderd door de

Amsterdamse kunstenaar Jacques Kuyper (1761
- 1808) in 1781. Jaartal en signatuur komen op

het stuk voor (jaartal onduidelijk). Hierdoor

schuift ook de bouw van de nieuwe voorgevel
een paar decennia op.

Tevens werd ik door Aad Besseling opmerk

zaam gemaakt op een tikfout daar waar het het
vermogen van het Burgerweeshuis betreft. Het

vermogen bestond niet uit nominaal 12.000 gul

den, maar uit nominaal 120.000 gulden

Secretaris in bestuur Oud Edam gezocht

De Vereniging "Oud Edam" is een cultuurhistorische vereni

ging met ruim 1300 leden.

De vereniging heeft een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat.

Een van de bestuursfuncties is de functie van secretaris.

De secretaris heeft een echte spilfunctie en deze is van vitaal

belang binnen het bestuur.

Aangezien de huidige functionaris begin volgend jaar zal

aftreden zoeken wij een

SECRETARIS (M/V)

Vereisten:

• Affiniteit met de doelstellingen van de vereniging.

• Ervaring met MS Word

• Accuratesse en teamgeest

Taken:

• Opstellen van de agenda en het notuleren van bestuurs

vergaderingen

• Coördineren van vergaderingen met derden

• Het regelmatig bijwerken van de website van de vereniging

( www, oud-edam . nl)

• Assistentie verlenen bij de organisatie van evenementen

Interesse? Neem dan contact op met de voorzitter, Cor Veth,

tel. 373264 of e-mail c.veth@wolmail.nl

OUD EDAM WENST U

EIJNE KERSTDAGEN EN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
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Oud Edam krijgt schilderij van poorten

De familie van de onlangs overleden

Edammer Klaas de Boer heeft een
schilderij aan de vereniging geschon

ken. Het stelt voor de Monnickendam-

merpoort (rechts) en de Purmerpoort,

die tot de sloop in 1836 aan het begin

van de Schepenmakersdijk, resp. Lin-
gerzijde hebben gestaan. Ook zijn te

zien de Westermolen en de Speelto-
ren. De schilder is niet bekend en het

schilderij is ongedateerd.
De vereniging is uiteraard zeer ingeno

men met het schilderij. Het zal zodra

de financiën het toelaten worden ge

restaureerd en bij gelegenheden wor

den tentoongesteld.

TRANSFERIUM DEFINITIEF VAN DE BAAN

In november 2003 kwam ons gemeentebestuur

plotseling met het plan voor de aanleg van een

groot parkeerterrein aan de Singelweg. Totaal
moesten er zo'n 300 parkeerplaatsen komen; 130

voor het transferium en nog eens 150 voor de be

woners van Edam.

Volledig werd voorbij gegaan aan het feit dat hier

sprake is van een beschermd stadsgezicht. Dat de

door de provincie uitgegeven nota "Cultuurhisto
rische Regioprofielen" dit gebied als waardevol

had aangegeven en dat het een open weidegebied

dient te blijven, was voor ons gemeentebestuur

van geen belang.

Bezwaarschriften werden ongegrond verklaard,

want het grote geld lokte en de gemeente wilde
dus het plan doorzetten.

De vereniging Oud Edam lanceerde een enquête.

Er werden 3-250 kaarten verspreid en 25 procent

daarvan kwam met reacties terug. Deze reacties

waren overweldigend positief en maakten duide
lijk dat het bestuur de mening van een groot deel

van de leden en van niet-leden verwoordde. Er

waren vanzelfsprekend ook negatieve reacties en

in een artikel in de Stadskrant werd Oud Edam

zelfs beschuldigd een politieke partij te worden.

Nadat de reacties, keurig ingebonden, aan de wet

houder waren aangeboden besloot hij het voor

stel in te trekken "aangezien het duidelijk was dat

er geen politiek draagvlak was". In de raadsverga

dering van 26 oktober j.1. heeft ook de raad beslo

ten het plan in te trekken.

Het was nog slechts een hamerstuk.

Al diegenen die ons in deze campagne gesteund
hebben willen wij bedanken. Ook zij die kriti

sche opmerkingen hebben ingezonden bedan

ken wij daarvoor, want ook die hebben wij ter

harte genomen.

Zoals steeds willen wij, samen met ons gemeen

tebestuur, mee blijven denken en werken aan
oplossingen voor de bereikbaarheid van onze

stad.

CorVeth

* *

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

website: www.oud-edam.nl

e-mail: info@oud-edam.nl

Grafische verzorging

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