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Speels afscheid Edam 650 jaar

Opvoering
'Stormvogels
van Edam'
(foto Wil Tjoa)

Het is een gouden greep geweest van het organiserende comité van de stadsfeesten rond Edam 650
om de oprichting van een groot aantal buurtverenigingen te steunen. Iedere buurt in Edam, van
oude kom tot nieuwbouw kon zelf aan de slag met
zijn of haar ideeën en wensen. En net als 50 jaar
geleden leidde dit tot een fantastische betrokken
heid van honderden Edammers bij het feest. Mis
schien nog belangrijker dan het feest is de sterk

gegroeide betrokkenheid van menig Edammer bij
het welzijn in zijn of haar buurt. En nu al blijkt
dat veel van de buurtverenigingen dan ook niet
zijn opgeheven, maar sommige activiteiten ook
komende jaren blijven voortzetten. In dit nummer
enkele voorbeelden van die activiteiten.
Huub Klompenhouwer
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Buurtvereniging

De Snertbroekers

Straatmeubilair
De "dwarse"

Het kompas of de windroos is niet alleen op oude
zeekaarten of landkaarten, maar ook op pleinen
en bruggen met grote regelmaat te zien. Waarvoor
ze nodig zijn? Wat de zin er van is? Zoals de toren
klok ons vertelde of de stadspoort al dicht ging, of
dat het etenstijd was en de krakeling aan de gevel
ons duidelijk maakte dat hier een bakker zijn ne
ring had, zo vertelde de windroos ons waar het
noorden is.
Voor de i6 en vf eeuwse mens was een windroos
in de bestrating eigenlijk vanzelfsprekend. Een
nuttige stadsversiering. Voor ons moderne men
sen, uitgerust met horloges, die niet alleen de tijd
weergeven, maar vaak voorzien zijn van een kom
pas of navigatiesysteem, is dit een overbodige zaak
geworden. Windrozen zijn in het stadsbeeld bijna
allemaal verdwenen. Maar toch, als je erop gaat
letten, kom je ze hier en daar nog tegen. Meestal
als "ster" en vaak recent aangelegd. Gelukkig is op
het Jan Nieuwenhuyzenplein (de kaasmarkt) nog
een echte oude windroos bewaard gebleven. Een
prachtexemplaar dat goed te zien is op de dagen
dat het plein niet vol staat met auto's.
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ÜÜJüBROEKtN
135" 2007

Traditionele
Een verrassende naam voor een
verassende buurtvereniging.
Buurtvereniging De Snertbroekers omvat de Grote
Kerkstraat en de Vijzelstraat. Vaak is gevraagd hoe
men aan die naam is gekomen, maar dat blijkt een
voudig te zijn. De vroegere weeskinderen uit het
Weeshuis werden "snertbroekers" genoemd. En het
protestants weeshuis, waarvan de eerste steen is ge
legd in 1581,staat in de Grote Kerkstraat.
Zoals bij elke buurtvereniging waren ook bij de
Snertbroekers de taken verdeeld. Men kon kiezen
voor het maken en vullen van bloembakken, het
meehelpen aan de gezamenlijke maaltijd of het spe
len in het toneelstuk "de Stormvogel van Edam".

Blijvende herinnering
Iedere buurtvereniging heeft zo zijn eigen kwali
teiten en voordelen wat betreft talent en locaties
in huis. Nico Visjager en Nico Griek maakten een
prachtig boekje, waarin elk huis en zijn bewoners
beschreven is. Het boekje is een blijvende herinne
ring aan het huis en zijn bewoners. Een aantal van
deze boekjes wordt bewaard, zodat ze over 50 jaar
door de volgende bewoners weer kunnen worden
gelezen. Het boekje ligt nog te koop op diverse
adressen in Edam. Overigens hebben de buurt
verenigingen van het Oorgat en de Voorhaven ook
zon boekje gemaakt.

Italiaanse

maaltijd

Het is natuurlijk puur geluk dat de voorzitter van
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windroos

de Snertbroekers een geweldige kok is. Nederlands
kampioen amateurkok zelfs. Fred Koster heeft met
zijn Grote Kerkstraatbrigade een fantastische, op
Italië gebaseerde maaltijd, neergezet. De locatie
hiervoor was al even uniek n.1. in de eigen buurt:
de Grote Kerk. Op zaterdag 16 juni zat een bont
gezelschap Snertbroekers onder het eeuwenoude
tongewelf. De vf eeuwse kronen brandden in vol
ornaat. En de maaltijd met zijn wijnen was een
werkelijk hoogtepunt.

Alle Snertbroekers tesamen
(foto Wil Tjoa)

Windroos op
Kaasmarkt
(foto Wil Tjoa)

Benauwd

roos

Hoe komen we aan de naam "windroos"? Dat is
nog niet zo eenvoudig te herleiden. Zelfs de Dikke
van Dale biedt hier geen uitkomst. In de middel
eeuwen sprak Gods schepping, de natuur en alles
wat bloeit, enorm tot de verbeelding. In de gotiek,
de bouwstijl van de middeleeuwen, kunt u dan ook
veel plantenmotieven terugvinden, zoals klimop
en distels. Ook in de heraldiek komen veel planten
en bloemen voor. Eeuwenlang werd het symbool
van de roos in verband gebracht met landkaarten
en het aanwijzen van de juiste richting. Op een
globe wordt een meridiaan of lengtecirkel, ook rose
ligne genoemd. Het kompas of de windroos werd

op bijna elke kaart getekend en gaf tweeëndertig
windrichtingen aan. De acht hoofdwindrichtin
gen, de acht halve en de zestien kwart windrich
tingen. Als je een schematische voorstelling in
een cirkel maakt van die tweeëndertig punten van
het kompas, lijkt die op een traditionele roos met
tweeëndertig blaadjes. Het noorden wordt buiten
de cirkel aangegeven met een pijlpunt of meestal
door het symbool van de franse lelie.

Franse lelie

De slotakte van de Snertbroekers werd het toneel
stuk „ de Stormvogel van Edam". Hiervoor moes
ten de Snertbroekers een serieuze screentest doen
bij Hans Keizer (regisseur van o.a. het Roesttheater). Veel bewoners en kinderen uit de Grote Kerk
straat en Vijzelstraat hadden zich hiervoor opgege
ven. Niemand had er een idee van hoe moeilijk en
zwaar dit zou blijken te zijn. Maandenlang werd er
geoefend. Hans Keizer moet het af en toe wel be
nauwd hebben gehad, maar het is natuurlijk wel la
chen om bijv. een kroegscène te oefenen, waarin de
buurvrouw een overspelige barmeid moet spelen.

Terug naar de Kaasmarkt. Tot 1681was dit plein
nog water, dat via het Mauritspad naar de Ach
terhaven liep. In 1681besloot men hier een nieuw
marktveld aan te leggen. Waarschijnlijk is toen
ook de windroos in de bestrating aangelegd, met
een franse lelie als punt naar het noorden gericht.
Wie echter goed kijkt, ziet dat de franse lelie ver
keerd ligt. De punt wijst in de roos en niet naar de
Grote Kerk, want daar is het noorden. Kennelijk is
dat al heel lang zo. Ik vond in een boekje, uitgege
ven in 1978 door Oud Edam, getiteld "Een wande
ling door Edam" een getekende windroos met de
franse lelie ook verkeerd om. Kennelijk zijn we dus
toch echt dwarse Edammers.

De saamhorigheid in de buurt en de drive om er
in het feestjaar met z'n allen wat van te maken was
ongekend. Het gevoel dat iedereen erbij hoorde,
niemand uitgezonderd, was misschien wel het be
langrijkste stille applaus. .

Peter Sluisman

Peter Sluisman
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Edam - zoals het was....!
een aquarium en een bak met knolbegonia's, die
beginnen uit te lopen. Wouter Kuiper houdt blijk
baar van dieren en bloemen. Bij mooi weer, zegt
hij, zit hij met zijn vrouw op de bank voor het huis,
wanneer hij vrij heeft. En kijkt dan uit op de fraaie
tuin van de "Maatschappij tot uitvoering van Zui
derzeewerken" en een verwaarloosd grasveldje met
bemoste grafstenen. Maar misschien ziet hij dat al
niet meer ....

"En dan staat ge ineens...
Stadsomroeper voor de kaasmarkt, Jaap bij 't Vuur,
is een "bewaarder " van foto 's, verenigingsverhalen en knipsels. Uit zijn archief het verslag van een
wandeling door Edam, gemaakt in mei 1949, door
een speciale verslaggeefster van "het Vrije Volk".
Een kleine bloemlezing uit dat artikel.
"En dan staat ge ineens midden op de weg, die het
Oorgat heet, voor twee grote, ijzeren gewichten.
Die staan daar zo maar op straat, boven op het uit
einde van een lange bos touw. Nu en dan ritselt er
iets over de grond, dan glijdt een van de touwen
onder het gewicht uit, kronkelt een aantal meters
langs de weg, als een slang, en verdwijnt schielijk
in de openstaande deuren van een loods. Wie het
touw nieuwsgierig volgt, komt terecht bij Wouter
Kuiper, die U in spaarzame woorden vertelt, dat
hier in 1705 ook reeds een touwslagerij stond.
Er is een tijd geweest, waarin het in Edam en om
streken krioelde van de touwslagerijen. Zoals er
een tijd geweest is, waarin Edam 33 scheepswerven
telde, tal van grote zoutziederijen, traankokerijen
en een bloeiende houthandel. Een tijd, waarin de
kaasmarkt er nog niet verlaten lag en de oude, van
kleurige panelen voorziene Waag meer was dan
slechts een bergruimte. Wel vindt de vreemde be

zoeker in Edam nog kaaspakhuizen die in gebruik
zijn, maar kaas bereiden doet men er niet meer.
Aan de Voorhaven staan drie schone gevels op een
rij: De Koophandel van 1740, De Kaashandel van
1778 en het pakhuis Edam dat het stadswapen
voert. Dat wapen is een stier in een rood veld met
drie gouden sterren. Men zegt dat de Edammers
reeds in 1219 deelnamen aan de verovering van
Damiate, tesamen met de Haarlemmers. Zij voch
ten dapper "als een stier" en kregen van Godfried
van Bouillon dit toepasselijke wapen "met eer en
gewelt".

Na een wandeling door Edam langs de vele mooie
geveltjesen een bezoek aan het museum, arriveert de
verslaggeefsterop de Dam. Zij sluit het verhaal als

volgtaf

Dit alles is al lang historie. De touwslagerijen Touwbaan
zijn dat ook. Behalve die ene van Wouter Kuiper. van Wouter
Daar sloopt hij nog de oude zeetrossen, die in de Kuiper aan
havens opgekocht worden. Hij maakt ze vast aan begin van het
een boom, buiten voor zijn fabriek en slaat ze uit. Oorgat, 35"d 40
De losse strengen windt hij op kluwen en klos jaar geleden,
sen. Hij maakt er koetouwen of spantouwen van, v.l.n.r. Wou
drooglijnen of baggernetten, al naar behoefte. ter Kuiper,
Zijn werkplaats staat vol vernuftige machines en Nico Kunst
in plaats van de twintig man die vroeger met zijn en schoonzoon
vader meewerkten, doet Wouter Kuiper het met Siebeling
zijn schoonzoon af. Twee mensen voor een hele (foto mevr.
touwfabriek... Ge dwaalt er rond in de van plui
Siebelingzen vervuilde lucht en ge vindt er in de werkplaats Kuiper)

Gerrit Benjamin Broeze in zijn werkplaats (archief H. Broeze)

VERENIGINGSHUIS
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het "huisje". De
aanbouw met daarin de keuken en douche is geheel vervangen
en de huurder(ster) heeft nu een eigen opgang naar het woonge
deelte. Het ziet er allemaal weer piekfijn uit en we hebben weer
een home voor vergaderingen e.d.

Dan staat ge in de raadzaal van het stadhuis. De
muren zijn geheel beschilderd. Ge ziet er Salomo
zijn wijs oordeel spreken en Saul wordt er tot ko
ning gezalfd. Het houtsnijwerk is er groen met
goud en de fijne rococostoelen zijn van Italiaans
notenhout en met rooie pluche bekleed. Die stoe
len maken een grote zorg uit voor het gemeente
bestuur.
Het inwonertal van Edam heeft zich uitgebreid
(er wonen in het stadje vier duizend mensen, de
gemeente telt met Volendam erbij en nog enkele
gehuchten, tien duizend zielen), er moeten vijftien
in plaats van dertien stoelen komen. Ge moet in
Edam zijn om daarvoor niet ver te hoeven zoeken.
Aan de Keizersgracht, vlak bij de Dam, woont
Gerrit Benjamin Broeze, antiquair en schrijnwer
ker. Gerrit heeft maandenlang naar notenhout
gezocht, totdat hij het onlangs in Beverwijk kon
kopen. Het rode pluche heeft hij ook al op de kop
getikt. Te zijner tijd zal men zich in de raadzaal
van Edam kunnen vermaken met het spelletje, uit
vinden wat nu de oude en de nieuwe stoelen zijn.
Gerrit Broeze maakte er al eens eerder een stoel bij,
slechts de kenner vermag het verschil constateren.
Zijn werkplaats is een verzamelplaats van antiek.
Oude kasten en tafels, banken, dressoirs, kisten
en stoelen worden hem toegezonden voor restau
ratie of om te copieren. In de eenvoudige woonka
mer buigt zijn vrouw zich over de baby en speldt
voorzichtig iets vast. De naaidoos die naast haar
op tafel staat, is versierd met fijn houtsnijwerk. Ge
denkt aan de oude rieten wieg in het museum, die
toegedekt was met een bordeauxrood kleed en die
zacht been en weer schommelde, onder de fijnste
aanraking van uw hand. En aan de vuurmand die
daar stond, en waarin men vroeger de kleertjes
voorverwarmde van het kind. En langzaam ge
raakt de gedachte aan de wreedheid alter tijden op
de achtergrond ....
Buiten zingen de vogels in de iepen van Edam en
ge loopt nog wat te dromen, langs de smalle straat
jes en bekijkt gevelstenen, zonder u goed te realise
ren wat er te zien is. Want dat kleine Edam biedt u
zoveel, dat het in een dag niet te bekijken valt. Ge
belooft u zelf er weer te keren.
Jaap Molenaar
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mens de Classis Edam, of heemraad en dijkgraaf
van de Purmer. In de afgelopen periode is ontdekt
dat de familie Pont al in het jaar van de stadsrecht
verlening, in 1357,in Edam woonde.
In een artikel van A.R. Kleyn staat dat Dirck
Fransz. Pont, geboren ca. 1590, van beroep bier
brouwer in de Aecker, president-schepen, wees
meester en kapitein van de schutterij was. Het is
te zien in het huismerk. Het is gelijk aan de afbeel
ding in het wapen van de familie Pont die in latere
eeuwen werd gebruikt. Via zijn vader Frans Dircksz. Pont, die o.a. tien maal tot burgemeester van
Edam werd gekozen, komen we dan bij Dirck Jan
Woutersen Pont (alias Pontgroodt). Deze Dirck
heeft een bewogen leven gehad ten tijde van de
Reformatie. Het relaas is beschreven in het eerder
genoemde artikel uit 2001. Zijn vader Jan Woutersz. (Pont), geboren ca. 1475en burgemeester tus
sen 1538en 1546, wordt in het schotboek van 1546
genoemd. Ook op de monsterrol van 3 oktober
1513waarin 200 jonge Edammers zijn genoemd,
die van 24 tot 29 december 1512aan de Hooghe
Dijck bij Marken hebben gelegen om Waterland
te beschermen tegen de dreigende aanval van de
Geldersen, komt zijn naam voor.
Teruggaande in de geschiedenis via Wouter Jansz.
(Pont) * Edam ca 1445, Jan Woutersz (Pont) *
Edam ca 1410 en Wouter Pont * Edam ca 1380,
is terug te vinden dat een onbekende eerste voor
vader van de Ponten, die omstreeks 1357in Edam
is geboren, de eerder genoemde Wouter Pont als
zoon kreeg.

Een familie met een verleden van 650 jaar
In het augustusnummer 2001 van het periodiek
is een artikel verschenen over de familie Pont.
Naar aanleiding van de feestelijke herdenking
ter gelegenheid van het predikaat "Stad" dat
Edam 650 jaar geleden ontving, is door de be
woners van de William Pontstraat een buurt
vereniging opgericht.
Het leidde in het kader van de stadsfeesten
onder andere tot de wimpels aan de 60 lan
taarnpalen in de straat. Alle bewoners kregen
een ongeverfde houtbak voor hun huis met 10
rode hanggeraniums en 5 witte begonia's. Voor
de ramen van vrijwel alle woningen hing een
poster met het wapen van de familie Pont en
de vermelding b.v. "William Pont hou(d)t van
Edam". Het was een knipoog naar het verleden
van dit regentengeslacht.
Bij de feestelijke optocht was de praalwagen
met zijn boomstam en trekzagende mannen
een duidelijke verwijzing van de activiteiten
van de vele generaties Pont in Edam. Aan de
pilaren aan het begin van de straat was het fraai
uitgevoerde familiewapen gehangen en in de
stolpboerderij van de familie Dik was een ten
toonstelling ingericht met als thema "hout".

Eikenhout

cooper

De Edamse familie Pont was bijzonder actief in
het hout. Maar ze had in Edam niet alleen be
langen in de houthandel, ook in bierbrouwerijen,
zoutziederijen en in de scheepsbouw waren ze ac
tief. Menig lid van de Pontdynastie stond te boek
als "eikenhout cooper". In de grootste bloeitijd van
hun imperium waren ze eigenaar en belangheb
bende in vijf schepen, die hout en andere produc
ten kochten en vervoerden naar Edam. Het hout
was vooral afkomstig uit de streken rond de Oost
zee, Rusland en Noorwegen.

Balkenhaven
In Edam werden de ladingen gelost. Gezaagd hout
werd in grote stapels opgeslagen aan de Nieuwe
Haven en het Marken. In de Balkenhaven (Versteeghsingel) werden de stammen op vlotten op
geslagen. Deze stammen werden op die manier
"bewaterd" en konden dan later door de vlotterbazen naar de houtzaagmolens in Edam en andere
plaatsen worden gevaren.

Buurtgenoten
luisteren aan
dachtig naar
de openings
woorden van
Willian Pont
(fotoJaap Mo
lenaar)

Nu, 650 jaar later

William Pont
houdt een korte
toespraak voor
de boerderij
van Dik. (foto
Jaap Mole
naar)

Tentoonstelling
Tijdens de tentoonstelling in de boerderij van Dik
lag een aantal voorwerpen uitgestald. Schaatsen,
emmers, een juk voor het dragen van deze em
mers, klompen, potloden, sigarendozen en houten
boekentassen, die rond het einde van de 19e eeuw
veel gebruikt werden. Maar in groter formaat werd
het hout gebruikt voor het maken van bruggen,
kruiwagens, hekken en meubels. En, nog groter,
zijn de houtconstructies in oude kerken, huizen en
schepen. Het is duidelijk dat in Edam hout een be
langrijke economische functie had en dat de fami
lie Pont hiermee een groot aanzien genoot.

Verdienstelijk
Dat aanzien kwam ook tot uiting in hun maat
schappelijke en sociale betrokkenheid in functies
als schepen, vroedschap, burgemeester, weesmees
ter, ouderling of gerechtsbode. Ook hadden de
leden van de familie Pont functies als gecommit
teerde van de Staten van Holland en West-Fries
land, thesaurier, afgevaardigde naar de Synode na-
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Bij de opening op 16 juni 2007 van de tentoon
stelling gewijd aan de familie werden de huidige
nazaten van de belangrijke Edamse familie nog
eens in het zonnetje gezet. Aanwezig waren Mevr.
Pont, haar dochter Yvonne D.R.G. KampmeinertPont en haar zoon William (inderdaad zijn echte
naam!) in gezelschap van zijn gezin, hij opende
op enthousiaste wijze de tentoonstelling. Na een
korte worsteling met de Edamse feestvlag maak
te hij de toepasselijke naam van de reünie en de
tentoonstelling bekend: "Pontificaal". In veertien
dagen werd de tentoonstelling bezocht door meer
dan 875 personen. In het gastenboek staan liefst
190 reacties geschreven, die allemaal complimen
ten bevatten voor de verzorgde en informatieve
wijze van presenteren van de onderwerpen "hout"
en "Pont".
Tussen de naamloze oudste Pont telg in 1357en de
huidige in 2007 ligt 650 jaar. Er is sprake van een
echte Hollandse familie, zeker als we ons realise
ren dat de oudste naam wellicht Jan zal zijn ge
weest en de jongste (* 19-11-2006) als Sien te boek
is gesteld.
Jaap Molenaar
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Edam, behouden stad
Op de dag dat Edam 650 jaar geleden stadsrechten
kreeg —19 november —is het boek Edam, behouden
stad, houten en stenen huizen 1500-1800,gepresen
teerd. Een toepasselijke titel, want hoewel de oud
ste houten huizen van Edam niet ouder zijn dan
vijfhonderd jaar, is de oorspronkelijke ruimtelijke
aanleg met de grachten en de lintbebouwing van
de huizen nog helemaal intact.
Het boek is het resultaat van veertig jaar onder
zoek en restauratie van historische huizen door
Klaas en Corrie Boschma. Dat er zoveel authen
tieke elementen van de voorgangers van de huidige
woonhuizen bewaard zijn gebleven, is geen toeval.
Edam heeft het 'geluk' gehad na de 17e eeuw te zijn
ingeslapen. De burgerij had over het algemeen niet
de middelen voor totale nieuwbouw of rigoureuze
herbouw. Wel paste men geregeld het huis aan de
mode van de tijd aan door er een nieuw geveltje
voor te plakken, hier en daar een schot of muurtje
weg te breken of juist toe te voegen, waardoor er
een andere indeling ontstond. Edam heeft een rijk
bouwhistorisch archief, waarvan de veranderingen
gedurende driehonderd jaar in kaart zijn gebracht.
Deze veranderingen hebben niet alleen te maken
met mode en tijdgebonden stijl. Zij weerspiegelen
ook de steeds veranderende wensen en mogelijk
heden van de bewoners ten aanzien van wonen,
werken, leefstijl en status. In de materiële overblijf
selen van de huizen kan de sociaal-economische
geschiedenis van de stad worden afgelezen. Rijk
dom, welvaart, status, iedere bewoner heeft zijn
sporen in een huis achtergelaten en het blootleg
gen daarvan kan ons dichter tot de toenmalige sa
menleving brengen dan enige andere bron.

heeft Edam nu een nieuw "oudste houten huis",
wat voorheen Achterhaven 105 was. Het oudst be
kende huis is Spuistraat 31 uit omstreeks 1500. Het
is bouwhistorisch, maar ook archeologisch gedo
cumenteerd door Anthonie Heidinga. Door de
omvang van deze in een aparte bijdrage opgeno
men documentatie is het een schoolvoorbeeld van
wat bouwhistorische verslaggeving behoort te zijn,
maar waarvoor voor alle panden die in het boek
worden besproken —zo'n zestig stuks —helaas geen
plaats beschikbaar is.

Edams Gouden Eeuw
In de loop van de I7 eeuw werd Edam van een
houten, grotendeels een stenen stad. De stadsbran
den van 1587en 1602 hebben op dit proces invloed
gehad, want pas na deze branden maakten de
stadsbestuurders ernst met het weren van brand
baar materiaal voor huizen. Het ging allemaal wel
heel traag, want de Edammers konden maar moei
lijk afscheid nemen van 'hout'. Niet alleen omdat
de traditie van het bouwen in hout zo hardnekkig
was, maar het had ook te maken met 'mooi': hou
ten voorgevels werden vroeger zeer gewaardeerd,
maar de fraaie helderrode trapgeveltjes met versie-
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Mijn ervaringen bij de werkzaamheden
de 'Speeltoren'

Dick Bak in
druk overlegmet
A. Borsius (foto
R. Rozenga)

Houtskeletbouwhuizen
Bouwtechnisch zijn de historische huizen van
Edam te rekenen tot de 'houtskeletbouw': een hou
ten draagconstructie waartegen als losse elementen
de wanden, vloeren en het dak zijn geplaatst. Deze
constructie is typerend voor de regio benoorden
het IJ en Amsterdam.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw hadden de
Edamse huizen al de aandacht getrokken van R.
Meischke, H.J.Zantkuijl, H. Janse en S. de Jong,
allen betrokken bij de Afdeling Onderzoek en Do
cumentatie van de Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg. Deze bouwhistorische pioniers onder
zochten verschillende panden in Edam.
Het vaststellen van de ouderdom van de huizen
is niet zo eenvoudig. Enerzijds kan aan versierin
gen aan het houtskelet soms een datering ontleend
worden, maar momenteel is het dendrochronologisch onderzoek daarvoor van veel belang. Dat
houdt in dat met een holle boor een houtmonster
uit de constructie wordt gehaald. De jaarringen
worden dan vergeleken met die van gedateerde
houtmonsters, waarvan langzamerhand een groot
aantal reeksen uit verschillende Europese landen
beschikbaar zijn. Door dit jaarringenonderzoek

ringen van wit natuursteen, wonnen het pleit uit
wen leefde van ambachten en kleinschalige han
eindelijk van de houten exemplaren. Ook Edam del, geleidelijk van karakter veranderde. Evenals
had z'n Gouden Eeuw, hoewel die niet langdurig in de andere steden nam de bevolking in de loop
was. De uitbundigheid van de jaren 1620-1660 van de I7 eeuw af. Het ambacht raakte in verval,
maakte plaats voor een soberder woonhuisbouw.
de Edammer werd loonarbeider, winkelier of wist
Wel verplaatste de hang naar decoratie zich van zich te ontwikkelen tot een financieel draagkrach
buiten naar binnen: ook in Edam zijn prachtige tige koopman. De sociale tegenstellingen werden
interieurs gemaakt, met gebruikmaking van luxe groter: naast de vele armzalige rijtjeshuisjes wer
materialen.
den in de i8 eeuw monumentale herenhuizen
gebouwd. De houtskeletbouw als bouwwijze ver
dween, zodat het boek is afgesloten met de huizen
De bewoners
uit omstreeks 1800.
Aan de kleren herkent men de man, zegt een Edam, behouden stad, is dus niet alleen een bouw
spreekwoord. Voor hetzelfde geld kan gezegd wor
kundig boek. De bouwgeschiedenis van de huizen
den: aan een huis herkent men de eigenaar. In het wordt gespiegeld aan de tijd en het sociale wel en
boek nemen de bewoners dan ook een belangrijke wee van haar bevolking. Hiermee is het uitge
plaats in, met vooral aandacht voor degenen die groeid tot een integrale geschiedenis van Edam.
de huizen oorspronkelijk bouwden. We zien dat
de stadsbevolking, die tot in de late middeleeu
Corrie Boschma

behouden I

stad I

Houten
en stenen,
huizen

Roel Rozenga is na met de VUT te zijn gegaan
ondermeer bestuurslid en projectcoördinator
van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaat
schappij (KNHM) geworden. KNHM is een
ideële organisatie, met als doelstelling een po
sitieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van
de leefomgeving. Door projecten te initiëren

rond

of door te participeren in projecten van andere
organisaties, probeert de KNHM, met vrijwil
ligers, deze doelstelling te realiseren. Rozenga
maakte bijgaand verslag van de realisatie van
het project Contouren Onze Lieve Vrouwe Kerk
Edam, in de volksmond bekend als het Speeltorenproject.

Op 24 november 2006 besloot het hoofdbestuur
van KNHM het project 'Contouren Onze Lieve
Vrouwe Kerk' te Edam zowel financieel, als inhou
delijk te ondersteunen.
De financiële bijdrage bedroeg € 18.000. De in
houdelijk betrokkenheid op zowel organisatorischals technisch gebied, werd door mij, enerzijds als
bestuurslid van KNHM, anderzijds als lid van de
Vereniging Oud Edam, geleverd. Behalve KNHM,
hebben ook de VSB-fonds en het Prins Bernard
Fonds financieel aan het project bijgedragen. De
Ondernemersvereniging Edam en de firma T. bij 't
Vuur hebben bijgedragen in de kosten van de ver
lichting. Door gebruik te maken van de zelfwerk
zaamheid van leden van de Vereniging Oud Edam
werd het project verder gefinancierd.
Meest opmerkelijke in dit project, waarvan de heer
Dick Bak de initiatiefnemer is geweest, was het feit
dat een aantal leerlingen en leraren van de VMBO-school "Triade" in het kader van hun stage
opdracht bij dit project betrokken werd en zo een
essentiële bijdrage leverde.
Vanaf 17 februari 2007 werd door Berry Janssens
met een mini-kraantje, samen met enkele andere
vrijwilligers, een begin gemaakt met het ontgraven
9
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van het overtollige grond. Daarbij kwamen behalve
rudimenten van de Fransche School, ook de funde
ringen van de drie kolommen van de oorspronke
lijke kerk bloot. De Fransche School is gebouwd,
nadat de kerk voor het grootste deel in 1883was ge
sloopt. Deze school is eveneens later afgebroken.

Gemeente wijst alternatief Korsnas-plan Oud Edam af
Oud Edam heeft aan de hand van een aantal kriti
sche kanttekeningen op het plan van Architecten
bureau Brink voor het Korsnas terrein een variant
laten maken door Prof. Ir. Tjeerd Dijkstra. In het
overleg met het Bouwfonds heeft Oud Edam grote
voordelen van deze variant aangegeven. Nog even
op een rij:
Baandervesting geheel autovrij en groen.
Meer openheid op het binnenterrein waardoor
kinderen meer speelruimte zullen hebben en de
toegankelijkheid voor brandweer en ambulance
dienst groter is dan in het oorspronkelijke plan
(binnenruimte gevuld met Erfwoningen)
Commercieel aantrekkelijker woningen aan de
vestingzijde, omdat deze grenzen aan een groene
en autovrije ruimte.
De kop van de huidige Baandervesting bebouwing
vroeg om nadere voorstellen, (zie plan)

Nadat het terrein in een aantal zaterdagen op hoog
te was gebracht konden de leerlingen van de Tri
ade aan de slag. Onder leiding van de leraren Arie
Borsius en Peter Stokroos werd volgens tekening
eerst de plek uitgezet waar de contouren opnieuw
gemetseld moesten worden. Om de leerlingen met
hun leraren op gang te brengen werd metselbedrijf
Dijkstra ingehuurd. Er moesten maar liefst 20.000
stenen verwerkt worden.
Tevoren was een planning van de uit te voeren
werkzaamheden gemaakt. Maar zoals zo vaak,
werd de planning om diverse redenen niet gehaald.
Ziekteverzuim en onvoorziene werkzaamheden,
waren hiermede de oorzaak van.

Feesttent
Met het naderen van de schoolvakanties en niet
te vergeten de stadsfeesten werd besloten het werk
werd voor een tijdje stil te leggen, zodat de buurt
vereniging haar tijdelijke feesttent op het terrein
kon opzetten.
Na de bouwvakvakantie, het is dan begin sep
tember, werden de werkzaamheden hervat. Maar
nu kon geen gebruik meer worden gemaakt van
de leerlingen van de Triade. Flet metselbedrijf
Dijkstra werd daarom nogmaals ingehuurd om
het metselwerk af te maken.

Nadat het zand aangebracht was en uitgevlakt
door Berry Janssens met zijn inmiddels groter
geworden mini-kraan, kon de leverancier van de
loopvlonder en halfverharding aan de slag. Nadat
ook nog de verlichting is aangebracht , is nu een
fraai eindresultaat van het terrein bij de Speeltoren
ontstaan. Ondanks alle tegenslag een fantastisch
resultaat van zoveel inzet van vrijwilligers.

Het moet eerst
erger worden
vóór het opknapt (foto R.
Rozenga)

Roel Rozenga

Leerlingen
Triade krijgen
instructie van
Dick Bak (foto
R. Rozenga)

Tussen de huidige bebouwing en de toekomsti
ge bebouwing wordt een ruimte gecreëerd voor

groen en speelplaats. Door op deze wijze de twee
verschillende bebouwingen te koppelen wordt de
Baandervesting, vanaf de Baanstraat tot de Ket
tingbrug, meer één geheel.
Omdat in de variant van Oud Edam door de au
tovrije vesting een aantal parkeerplaatsen verloren
gaat, is een tweede rij parkeerplaatsen toegevoegd
op het Baanderplein.
In het oorspronkelijke plan van het Bouwfonds
wordt gesproken over een besloten parkeergarage
van 150 parkeerplaatsen onder de woningen. 120
plekken worden één op één mee verkocht met de
woningen en 30 plekken zijn voor de vrije verkoop.
Het Bouwfonds heeft aangegeven dat met kleine
aanpassingen het aantal opgevoerd kan worden
naar 180 plekken. Maar die moeten dan wel ver
kocht worden en het Bouwfonds wil daarvan niet
de commerciële risico's dragen.
Oud Edam vindt dat de Gemeente zich hiervoor
garant moet stellen. Zo kan zij beleid ontwikkelen
om de blauwe zones in de oude stadskern vrij van
vergunninghouders te maken.
Voordeel is dat de druk op parkeerruimte in de
binnenstad zal afnemen.
Het plan van Oud Edam is tijdens een bijeen
komst van Ruim Baan voorgelegd aan de belang
hebbenden. Uit een gehouden enquête onder deze
belanghebbenden is gebleken dat tweederde van
deze groep het plan van Oud Edam ondersteunt.

Onderbouwing
Tijdens het voorlopig laatste Korsnasoverleg heeft
de gemeente aangegeven dat de ingang van de par
keergarage (op basis van een verkeersonderzoek)
wordt gesitueerd aan de Baandervesting. Een be
slissing die al genomen was voordat Oud Edam
als overlegparticipant inzage heeft gehad in dit
onderzoek. Het besluit houdt ook in dat de vari
ant van Oud Edam niet wordt overgenomen en er
dus geen autovrije vesting wordt gerealiseerd. De
gemeente noemt het plan onveilig en verkeerstech
nisch niet haalbaar.
Oud Edam verwacht nu van de gemeente een on
derbouwing ook op basis van adviezen van brand
weer en ambulancedienst van hun abrupte afwij
zing en omarming van het verkeersonderzoek.
Wethouder Dorus Luyckx heeft dit ook toegezegd.
Het bestuur van Oud Edam gaat zich ondertus
sen oriënteren, hoe verder te gaan om een autovrije
Baandervesting te realiseren.
Ton de Jong
Bestuur Oud Edam
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Buurtvereniging

Lingerzijde en Edam 65

De Lingerzijde had de afgelopen feestperiode de
uitstraling van de levendige winkelstraat van 50
jaar geleden terug. In eendrachtige samenwerking
met de Kleine Kerkstraat waren beide straten voor
zien van uitbundige straatversiering en verlichting
en stonden de Kwakelbrug en de Pompsluisbrug er
prachtig uitgelicht bij.

Breugeliaanse

maaltijd

Samen met de buurtvereniging van de Beesten
markt hadden de Lingerzijde en Kleine Kerkstraat
een Breugeliaanse maaltijd georganiseerd. Tijdens
deze avond waande de bezoeker zich voor even in
de Middeleeuwen. Iedereen was in kostuum en er
werd aan lange schragen tafels gegeten. Van veraf
kwamen de geuren van de rijk voorziene dis de
bezoeker tegemoet. Aan de tafels zorgde het mid
deleeuwse "Gheselscap Ghoet ende Fyn" voor mu
zikaal vermaak.

Oude winkels
Vanaf mei tot en met de zomervakantie hebben
veel bewoners van de twee straten de voorkant van
hun huis omgetoverd tot de winkelfunctie van
vroeger. Zo vonden we onder andere de kappers
terug. Net als de religieuze beeldenwinkel van de
dames Wassenberg. De stoffenzaak van Van Poel
geest was ondergebracht in de oliehandel van Ko-

spinnen stond een jongen, die dacht spinnen te
kunnen bekijken. Toch bleek ook dat de scholen
zich goed voorbereid hadden. Op de vraag van de
glazenier waarvan glas gemaakt werd, antwoordde
een meisje zonder aarzelen dat glas was gemaakt
van zand, soda en kalk.

belens. Albert Heijn was weer tot leven gekomen
naast de boekwinkel. En niet te vergeten de slage
rij van Wessels en bakkerij Breed. Tegenover bak
kerij Breed was het oude winkeltje van mevrouw
Benjamins. Iets verder aan het eind van de straat
had siersmid Jan Kouwenhoven de smederij van
Okkerman nieuw historisch leven ingeblazen. Als
afsluiting was er een druk bezochte en leerzame
puzzeltocht, waarin de veertig ramen en etalages
rond de oude ambachten het onderwerp vormden.
Slecht één deelnemer wist alle juiste beroepen aan
te kruisen. Een pittige puzzel dus!

Oude muziek
Klap op de vuurpijl was wel de dag van de Oude
muziek, die onder leiding van Maisa van der Kolk,
met behulp van veel enthousiaste buurtgenoten,
was georganiseerd. De weersvoorspellingen voor
die dag waren zeer slecht, maar naarmate de dag
dichterbij kwam, werden de voorspellingen min
der slecht en de dag zelf was prachtig, in alle op
zichten. Vanaf restaurant Hof van Holland tot
en met de winkel van Jorritsma en op de Bees
tenmarkt werd de hele dag volop gemusiceerd op
middeleeuwse instrumenten zoals het hakkebord,
de rommelpot, doedelzak, draailier, enzovoort.

Dag van de oude ambachten
Het tweede grote evenement was de dag van de
oude ambachten. In de twee straten stonden on
geveer dertig stallen opgesteld, waar men de uitoe
fening van oude ambachten zoals glazenier, imker,
houtsnijder, kantklossen, spinnen, weven, boek
binden, mandenvlechten, etc. kon bewonderen.
Ook de "vergeten" beroepen, zoals touwslager,
glasblazer, borstelmaker en vlasbraker, stonden
weer volop in de belangstelling.
De dag was vooral geslaagd, doordat bijna alle
basisscholen uit Edam en Volendam massaal ge
hoor gaven aan de uitnodiging. Aan het eind van
de dag hadden meer dan 800 leerlingen de oude
ambachten bezocht. Enthousiaste reacties vielen
de organisatoren en deelnemers ten deel. Bij het

Bijna 650 blokfluiten

Sjaan Swalve
aan het weef
getouw (foto
Wil Tjoa)

Het bespelen
van oude instrumenten
(foto Wil Tjoa)

De dag werd afgesloten met de recordpoging om
650 blokfluiters bij elkaar te krijgen in de Grote
Kerk. 's Middags verzamelden de blokfluiters zich
op het atletiekveld. Vandaar ging men in groepen
via vele wegen op weg naar de Grote kerk. Rond

vier uur speelden bijna overal in Edam groepen
mensen op de blokfluit. Bij binnenkomst in de
Grote Kerk werd er geteld. Toen iedereen verza
meld was brak het spannende moment aan. Volgens
de officiële uitslag waren er ruim 600 blokfluiters
geregistreerd. Helaas kon, door een misverstand,
deze poging niet worden bijgeschreven in het Guiness Book of Records. Japanners waren ons, met
een enorm aantal blokfluiten, vóór geweest.
Onder leiding van dirigent Jan Maarten Koeman
werd het blokfluitlied gedurende vijf minuten
gespeeld door alle blokfluiters. Het was een ge
weldige gebeurtenis die werd afgesloten met een
groepsfoto op het landje naast de kerk. En na af
loop kon iedereen overal in de oude stad her en der
de blokfluiters, nog altijd enthousiast, het liedje
horen spelen.

Praalwagen

optocht

Tijdens de feestelijke optocht deed de Linger
zijde mee met een prachtige praalwagen, waarop
de symboliek werd getoond van scheepsbouw en
waterkering. De praalwagen werd bekroond met
de eerste prijs, als mooiste praalwagen. De Kleine
Kerkstraat behaalde overigens ook een eerste prijs,
met een mooie maquette van de Speeltoren. Daar
ging het om de categorie Kleine Straten.
Frans Kuiper
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planetarium gebouwd om aan de geleerden van
zijn tijd te bewijzen, dat de aarde en de planeten
werkelijk om de zon draaien. Het hele door hem
uitgedachte systeem werkt nog altijd op de dag, op
het uur nauwkeurig!

Excursie naar Friesland
Sjaan Swalve nam als lid van de redactie van het
periodiek deel aan de jaarlijkse excursie van de
vereniging Oud Edam. Bestemming op die zesde
oktober 2007 waren de steden Franeker en Leeu
warden. Een Friese excursie met een fris begin.

Onverwacht
8.00 uur Busstation Edam. De bussen staan klaar.
Natuurlijk weer aan de late kant als ik aankom,
maar de bussen zijn nog niet helemaal vol. Er is
nog een plekje naast een onverwachte excursiegenote, Nel Smit, de vrouw van John Smit. Reeds
Lang uit Edam vertrokken. Maar toen zij mijn
naam hoorde, reageerde zij meteen enthousiast:
oude kennissen en kennissen van kennissen. U
kent dat wel. Zij vertelde mij, dat zij de reünie van
Oud Edammers in de Grote Kerk ter ere van het
650-jarig jubileum gemist had en hoopte tijdens de
excursie oude bekenden te ontmoeten. Wens ver
vuld.

Afsluitdijk
De bussen vertrekken op tijd richting Friesland.
Over de weilanden ligt de ochtendnevel. Het is

nog fris buiten, maar bet belooft een mooie dag te
worden. We passeren al gauw Hoorn. Peggy Andries, gastvrouw van deze dag, vertelt wat ons deze
dag te wachten staat. Franeker en Leeuwarden
staan dit jaar op het programma.
We rijden over de 75-jarige Afsluitdijk. Links de
Waddenzee, rechts het IJsselmeer. De vroegere
Zuiderzee, ligt er deze ochtend rustig bij. Een vis
sersboot in de verte. Op de palmen, die de visnet
ten markeren, wat aalscholvers. Niet de grootste
vrienden van de vissers. Op 28 mei 1932werd het
laatste gat in de dijk gedicht. Het gefluit van de
talrijke boten is nu verstomd. De Zuiderzee werd
IJsselmeer en nu, 75 jaar later, staat het beeld van
dr. ir. Lely op zijn sokkel tevreden over zijn dijk,
zijn meesterwerk, uit te kijken.

Universiteitstad
Franeker is omstreeks 800 ontstaan als een terp
dorp. In de middeleeuwen ontwikkelde de stad
zich tot een belangrijke plaats en verkreeg het ver
scheidene rechten. Het zag er zelfs naar uit dat het
de belangrijkste plaats van Friesland zou worden,
maar het werd overvleugeld door Leeuwarden. In
1585kreeg Franeker een universiteit en werd hier
mee de tweede universiteitstad van Nederland!
Leiden had de oudste rechten. De universiteit van
Franeker heeft tot 1811bestaan.
In het plaveisel van het oudste plein is een zon
newijzer verwerkt. Aan dit plein ligt de prachtige
Martinikerk en het oude weeshuis. Achter het mu
seum van Franeker ligt een prachtige tuin met veel
stinseplanten. En naast de tuin is een beeldschoon
hofje, waar de geluiden van de stad gedempt wor
den en de tijd lijkt stil te staan.

Planetarium
Om precies 9.30 uur stoppen we voor café-restau
rant "De Doelen" in Franeker. De koffie is klaar en
de Franeker oranjekoek staat al op ons te wachten.
Onder begeleiding van gidsen bekijken we Fra
neker en bezoeken we het wereldberoemde pla
netarium van Eise Eisinga. In een oud woonhuis,
gebouwd rond 1775, heeft Eise Eisinga zijn eigen

Uitleg in het
centrum van
Franeker (foto
Sjaan Swalve)

Koninklijk paleis
Om 12 .00 uur verlaten we Franeker op weg naar
Leeuwarden. Hier zullen we eerst de lunch gebrui
ken in het Stadhouderlijk Hof, gelegen aan het
Hofplein. Het Stadhouderlijk Hof heeft tot het
midden van de 18de eeuw gediend als residentie
van de Friese stadhouders. Daarna heeft het diver
se bestemmingen gehad. Het was o.a. kazerne voor
de Franse troepen, weeshuis, school, ziekenhuis en
tenslotte pakhuis. In 1814wordt het gekocht door
koning Willem I en omgetoverd tot een koninklijk

paleis. Het is nu een hotel-restaurant en in de Gele
Zaal kan nog altijd getrouwd worden.

Twee beroemde vrouwen
Na de voortreffelijke lunch wandelen we naar
het Fries Museum, beroemd om zijn schitterende
verzameling zilverwerk, zijn collectie Friese kos
tuums en zijn indrukwekkende portrettengalerij.
De gids brengt ons eerst naar de portrettengalerij:
ontroerende kinderportretjes, opgroeiende jeugd
en volwassenen in schitterende gewaden. Rijkdom
en pracht tot uitdrukking gebracht door beroem
de Friese schilders. Beroemd is vooral het portret
van Saskia van Uylenburg geschilderd door haar
Amsterdamse verloofde Rembrandt van Rijn,
haar vader was burgemeester van Leeuwarden. We
dalen of naar de kelders van het museum, waar een
deel van het kostbare zilverwerk in vitrinekasten
staat opgesteld. Prachtige borden, kelken en scha
len getuigen van een rijk verleden, vervaardigd
door beroemde zilversmeden uit Leeuwarden.
Tenslotte worden we meegenomen naar het nieu
we gedeelte van het museum waar boven een hele
ruimte is gewijd aan een van de beroemdste in
woonsters van Leeuwarden: Margaretha Geertruida Zelle, in de wereld beter bekend als Mata Hari.
Het Fries Museum is te groot om in één keer te
bezichtigen. Dus wandelen we vermoeid en ver
vuld van alles wat wij gezien hebben terug naar het
Hofplein. Voor we in de bussen stappen hebben
we nog net tijd om even op een terrasje iets fris te
drinken.
De bussen brengen ons weer via de Afsluitdijk vei
lig terug in Edam. Het was een fijne, geweldig ge
organiseerde, dag.
Sjaan Swalve
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Adressenlijst

bestuur en werkgroepen

Bestuur:
Ton de Jong
J.C. Brouwersgracht 20,
1135 WJ Edam

voorzitter
tel. 372047
tjdejong@dejocosultancy.nl

Dik Rinkel,
Paulus Pietersstraat 17,
1135 GS Edam

vice-voorzitter
tel. 367687
djc.rinkel@quicknet.nl

Tinyjanssens,
Achterhaven 90A,
1135 XX Edam

secretaris/notulist
tel. 371959
tjanssens@worldmail.nl

Ko Spaargaren,
Bouwen Loenstraat 24,
1135 JC Edam

penningmeester
tel. 362963
aks@xs4all.nl

Mirjam Nelissen,
Spuistraat 15,
1135 AV Edam

bestuurslid
tel. 372116
mbcnelissen@planet.nl

Oscar Henar,
Watermolen 6,
1135 LK Edam

adviseur van het bestuur
tel. 362604
o.henar@12move.nl

Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17

1135 GS

367687

Harry Oudendijk
Gravenstraat 2

1135 XP

372278

373264

1135 GL

372120

Redactieraad Historische Reeks
Anthonie Heidinga
Spuistraat 31

1135 AV

372844

Oscar Henar
Watermolen 6

1135 LK

362604

Rob van der Laarse
Voorhaven 43

1135 BL

371717

Tinyjanssens,
Achterhaven 90A

1135 XX

371959

Gouden Ploeg
C. v. Aanholt— C.J. Beets-coördinator— .J. Akkerboom —
A. Blokhuis-de Jong- K. de Boer-J.C. de BoerG.C. Dekker- V. Hermanides-bij 't Vuur-H. Kuiper-de
Moes- C.J. Kraay-J. Rossenaar-G. Rijswijk-v.d. Veer—
C. Schaatsbergent-N. Wiertz-Ton

Contactpers. Fort Edam

Koos Roskam
Westervesting 31

1135 WE

372979

Th.J. van Santen
Gravenstraat 4,

1135 XP

371068

Ruimtelijke

1135XM

Wim de Wolf
Klein Westerbuiten 21B

Vrijwilligers Onderhoud Begraafplaats Grote
Kerk

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld/
Tuincommissie

Werkgroep

Wil Veth-Bitter
Breestraat 8

A.H. Grimmelikhuyse
Roelof Bootstraat 53

1135 CE

372458

Ordening

Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17

1135 GS

367687

Bert Creemers
Voorhaven 81

1135 BN

372978

Flip van der Leeuw
Zeevangsdijk 12

1135 CX

315065
OJIlV JM

Werkgroep

Historisch

Onderzoek

Corrie Boschma-Aarnoudse
Nieuwvaartje 16
1135 BJ

371491

Anthonie Heidinga
Spuistraat 31

372844

1135AV

Herman Rijswijk
Kogerwatering 53 1541 XB Koog a/d Zaan

075-6161137

Redactie Periodiek
Frans Kuiper
Lingerzijde 55

1135 AN

374337

Jaap Molenaar
William Pontstraat 20

1135 EV

366602

Sjaan Swalve
Voorhaven 106

1135 BT

371174

Wil Tjoa
Watermolen 53

1135 LH

361587
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Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8
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Grafische verzorging
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