nr. 1
april 2008
Prijs los
nummer € 1,50

OUD

EDAM

Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

Bezoek Napoleon aan Edam ondanks
hoge kosten faliekante mislukking
het staatshoofd van een bezettende mogendheid.
Hoe stonden het stadsbestuur en de bevolking van
Edam tegenover de Franse bezetter en hoe verliep
het bezoek van Napoleon?
Het bezoek van Napoleon aan Holland was op
een vrij stroeve wijze tot stand gekomen. Het was
de gewoonte van de keizer om veroverd of gean
nexeerd gebied zo snel mogelijk te bezoeken om
zo, symbolisch, het nieuwe territorium persoonlijk
in bezit te nemen. In het voorjaar van 1810had de
keizer al met zijn tweede echtgenote Marie Louise,
de Oostenrijkse keizersdochter, met een groot ge
volg een bezoek gebracht aan Brabant en Zeeland.
Het was de bedoeling ook in dat jaar het gebied
boven de grote rivieren met een bezoek te vereren.
Medio augustus 1810werd het plan plotseling afge
last. De officiële reden hiervoor werd niet bekend
gemaakt. Maar overal in het land werd gefluisterd
dat Napoleon van de tocht had afgezien, omdat hij
vreesde in Holland slachtoffer te worden van een
moordaanslag.
Het bezoek aan de Hollandse departementen
begon op 6 oktober 1811 in Gorinchem en ein
digde eind oktober. Hoogtepunt was het bezoek
aan Amsterdam. De enorme ruitermacht die hem
bij zijn intocht escorteerde moest de bevolking
niet alleen imponeren, maar ook daadwerkelijk
beschermen in geval van gevaar. In de hoofdstad
hield Napoleon zich voornamelijk bezig met het
inspecteren van militaire en maritieme werken in
de stad en directe omgeving en gunde hij zich wei
nig tijd voor publieke vermaken.
Napoleon in
Fontainebleau
1813

In oktober 1811bracht keizer Napoleon, die het
jaar tevoren ons land bij Frankrijk had ingelijfd,
een bezoek aan Holland, waarbij hij ook Edam
aandeed.
Al enkele maanden was het stadsbestuur van Edam
druk in de weer om zich voor te bereiden op het
bezoek. Ditmaal kwam niet de stadhouder maar

Noord-Holland
In de ochtend van de vijftiende oktober onderbrak
de keizer zijn verblijf in Amsterdam om een werk
bezoek te brengen aan de fortificatiewerken in
Den Helder en aan de Texelse vloot. De keizerin
vergezelde hem niet op deze tocht en bleef zolang
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Afkeer
De Edamse notabelen stonden niet te trappelen
om lid van het gemeentebestuur, laat staan bur
gemeester, te worden. Daarvoor hadden de meeste
bestuurders teveel afkeer van de Franse bezetter
en moeite met de Franse taal. Op het moment
dat Nederland bij Frankrijk werd ingelijfd waren
Thade de Vries, Abraham Boot, dr. Frederik Lodewijk Arentz en Jacob Thymon Lakeman in functie
als burgemeester. Toen in 1811een nieuwe maire
moest worden gekozen, wisten Boot en Arentz een
benoeming te voorkomen door zich te beroepen
op hun 'drukke' werkzaamheden. De Vries was al
vrederechter en die functie was moeilijk te combi
neren met het burgemeesterschap. De heer Lake
man voerde zijn gebrekkige kennis van het Frans
aan als onoverkomelijk bezwaar om de post van
maire naar behoren waar te nemen. Hij ontkwam
er echter niet aan. Uiteindelijk lukte het hem in
1812 onder het burgemeestersambt uit te komen
door zich te beroepen op zijn gezondheid. De ge
meenteraad bestond destijds uit de heren: Th. Telting, P. Pont Wz, P. van Megchelen, S. Brouwer,
A.N. van Sanen Teengs. F.H. Versteegh, K. Kerk,
A. Commelter, A. Conijn, R. van der Voort, L.H.
Rijnders, H.C. Forsman en D. van der Velde.

Mauvais sujets

in Amsterdam. De reis naar het noorden greep
Napoleon meteen aan om iets van de rest van
Noord-Holland te zien. Want in plaats van recht
streeks naar Den Helder te reizen, voerde zijn reis
langs Broek in Waterland, Monnikendam, Edam,
Hoorn, Medemblik en 't Zand.
Eerst bezocht hij Broek in Waterland. De keizer
liet zich alles tot in de kleinste bijzonderheden
tonen. Bij de maire (burgemeester) van het dorp
liep hij zelfs door tot in de keuken. Hij keek in een
pot, die hij daar op het vuur zag staan, maar bij
het oplichten van het deksel, brandde hij zijn vin
gers. Al met al had hij een goede indruk van het
dorp verkregen, want hij schreef de keizerin dat zij
daar beslist een bezoek moest brengen. Wat zij ook
gedaan heeft.

Illustratief voor Napoleons humeurig karakter
was een incident in het dorpje Venhuizen, waar
de nerveuze plaatselijke trompetter een populair
melodietje inzette in plaats van de officiële welkomstmars. Napoleon was hierover zo verbolgen,
dat hij weigerde de verdere complimenten van het
dorpsbestuur in ontvangst te nemen, niet stopte
en het welkomstcomité volkomen verbouwereerd
achterliet.
Bij 't Zand hield de dijk op en ging de keizer te
paard verder. Na een moeizame rit door het duin
zand bereikte hij om zes uur Den Helder. De vol
gende dag inspecteerde hij onder meer de marinewerken en volgde aan boord van een oorlogsschip
het manoeuvreren van de vloot van nabij.

Lijken
Vergiftiging
Omstreeks half tien verliet hij Broek in Waterland.
Daarna werd met grote snelheid over de smalle en
hoge dijken van Noord-Holland de reis per rijtuig
voortgezet. Aan Monnikendam besteedde de kei
zer weinig aandacht, zodat hij Edam omstreeks
half elf bereikte. Over het bezoek aan Edam volgt
verderop meer. Ook Hoorn kreeg een kort bezoek.
Tegen twaalf uur werd de marinestad Medemblik
aangedaan, waar hij enkele tuighuizen, de scheeps
timmerwerven en vier schepen inspecteerde. In
het marine-etablissement zou hij een maaltijd ge
nuttigd hebben, klaargemaakt door zijn eigen kok,
en elke aanbieding van andere spijzen hebben ge
weigerd uit angst voor vergiftiging.
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Na zijn terugkeer uit Den Helder volgde het tweede
deel van het bezoek aan Amsterdam. Hierna was
het keizerlijk bezoek aan Holland over zijn hoog
tepunt heen en werd het reistempo opgeschroefd.
Het bezoek aan Leiden bracht Napoleon terug tot
één uur. Tijdens dit bliksembezoek verbaasde de
keizer tijdens een audiëntie de medicus Sandifort
met de vraag 'En, snijdt u nog veel in lijken?'(Faites
vous beaucoup de cadavres?) en verkondigde bij de
jurist Kemper de wijsheid dat wat hem betreft het
meest effectieve 'recht' toch het recht was dat uit
ging 'van het kanon'. Het bezoek van Napoleon
eindigde, eind oktober, na het aandoen van enkele
steden in het oosten van ons land.

Een aardig inzicht hoe een deel van de bevolking
van Noord-Holland daadwerkelijk tegenover de
keizer en zijn regime heeft gestaan, geeft de noti
tie van Gervais van de Graaff. Hij was griffier van
de mairie van Monnikendam en een voormalig
beambte van het ministerie van Justitie en Politie
uit de tijd van Lodewijk Napoleon (broer van Na
poleon en koning van Holland van 1806-1810).In
zijn ijver om bij politiedirecteur Devilliers in een
goed blaadje te komen gaf hij niet alleen twaalf in
woners uit zijn eigen woonplaats aan, maar tevens
twee uit Hoorn, tien uit Edam, zes uit Broek in
Waterland en vijf uit Buiksloot.

Intocht
Napoleon,
Amsterdam
1811

Keizerin Marie
Louise

Van de Edammers die hij noemde behoorden
volgens hem drie mannen tot de mauvais sujets
(slechte lieden), namelijk Jacob Lakeman, maire
en houtkoper. Volgens Van de Graaff stond hij
bekend als zeer anglomaan (aanbidder van al wat
uit Engeland komt) en vijand van de Fransen, 'hij
heeft alle moeite gedaan om verschoond te blij
ven van het burgemeestersambt, maar tevergeefs,
toch verbaast de hele wereld zich over de vertrou
welijke besprekingen van politiecommissaris Van
Rooij met hem'. Abraham Boot, adjunct maire
(wethouder), notaris en kapitein van de Nationale
Garde, stond volgens hem bekend als anglomaan,
'maar heeft een goed karakter' en Arent van Sanen
Teengs was ook anglomaan.
Als verdachte lieden, die allemaal als anglomaan
tot zeer anglomaan, werden omschreven, noemde
hij: Pieter Kerk, voormalig secretaris van de stad en
notaris, 'vijand van de Fransen, hij moet bewaakt
worden door de politie', Jan Kerk, bode, Jacob
Boot, handelaar, 'hij heeft een goed karakter', D.
Boot, voormalig stadssecretaris, Harmen Wijn
oogst, bode, 'kwelgeest van de vrienden van de
Fransen', Jacob Teengs, handelaar en Jan Teengs.
Een gunstig oordeel had Gervais over de volgende
mannen, die hij omschreef als rechtschapen lieden
en vrienden van de Fransen: Thade de Vries, vrede
rechter, 'man met capaciteiten'; Albert Commelter,
handelaar, en Anthony Conijn. Verder noemt hij
als vrienden van de Fransen, C. van der Ven, do
minee van de Gereformeerde kerk, de pastoor van
de R.K. Kerk, Jan Doede, koopman, Jan Schouten
en Gerrit Visser. Het is niet bekend wat Devilliers
met de notitie van Van de Graaff heeft gedaan.

Gedicht
Ook andere Edammers waren niet erg ingenomen
met het Franse bewind, zoals Jan Runderkamp,
de kastelein van Het Hof van Holland. Het ge
dicht dat hij ter gelegenheid van het naamfeest van
keizer Napoleon schreef en misschien ook decla
meerde geeft goed de situatie weer in het verarmde
Edam:
Op het naamfeest van den Keizer Napoleon
15Aug 1811

Dit is wel het eerste van mijn leven,
Dat ik zijne keizerlijke majesteit!
Een zegen wensch op zijn verjaardag heb gegeven
Ik wensch den Keizer geluk, heil, en zegen met de
vermeerdering van zijne jaren;
Ik wensch dat God hem nog velejaren na
dezen mag geven,
Dat hij vrolijk, gelukkig, en deugdzaam mag leven;
Ik wensch, dat de keizer met hulp van God,
Zonder oorlog mag geraken,
Dan zouden wij ons eens regt vrolijk vermaken;
Wij zouden wel beter illimuneeren,
Als het ons aan geen geld mankeerde;
Het geld wordt minder,
En ieder krijgt kinder,
Het geld van zilver en goud,
Versmelttegenwoordig als zout,
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Daarom is het geraden, dat ieder zich zedig houdt.
Ik wenschl nogmaals den Keizer geluk en zegen
met alle zijne lieve vrienden!
Nu ga ik tot onzen niewen maire
Den welEdelen Heer J.F. Lakeman!
Die staat al de burgers wel an;
Dat is een braaf, verstandig en deugdzaam man,
Daar durf ik wel op roemen.
Dat die geen wit zwart zal noemen;
Die heer zal wel zoo goed regeeren,
Daar durf ik wel op aan,
Zoo goed als zijn vader en zijn oom hebben gedaan
Nu wensch ik geluk en zegen
Aan de geheele nieuwe municipaliteit.
Dat zij zoo goed regeeren,
Dat alle burgers met hen zijn verblijd.
Nu wensch ik alle menschen, geluk en zegen,
Zonder iemand te verschoonen;
En die mij niet regt genegen is,
Verzoek ik dat die mij genegenheid mag toonen
Deze goede wensen aan het stadsbestuur en vooral
de lof die hij toezwaaide aan de burgemeester vie
len in de smaak en het is dus niet verwonderlijk
dat dit gedicht zorgvuldig in het stadsarchief be
waard is.

van de bruggen en het weghalen van het riet bij
de Westerpoort. De Fransen waren zeer beducht
voor alles wat oproer en aanslagen zou vergemak
kelijken.
Toespraken
Voor het bezoek van de keizer werden diverse toe
spraken voorbereid en ook een voor de keizerin als
zij de keizer zou vergezellen. Alle toespraken wer
den in twee talen opgesteld: in het Frans en het
Nederlands. Door de gebrekkige kennis die Jacob
Lakeman van het Frans is echter voor de kortste
toespraak gekozen, die in de vertaling van die tijd
luidt:
Sire!
De maire der stad Edam vergezeld van zijn ad
juncten en Leden der Municipale raad derzelver
verplichting kennende haasten zig om hunne eerste
hulde aan Uwe Majesteit te betonen en zijn verrukt
van vreugde over het geluk om met Uwen Majesteits
Hooge tegenwoordigheid vereerd te worden en daar
door gelegenheid te hebben om de sleutels onzer stad
aan Uwe majesteit eerbiedig te mogen aanbieden.

De burgemeesterskamer
moest gereed gemaakt
worden om de verversingen te gebruiken. Daar
toe zou de grote tafel gedekt worden met borden,
kelken, tafelgoed en servetten, zilveren lepels en
vorken etc. Het zilveren dienblad voor de sleutels,
die de keizer zouden worden aangeboden, moest
men van tevoren op het stadhuis laten brengen.
De stadsbaas kreeg de opdracht de sleutels van de
poorten gladder te vijlen. De predikanten en gees
telijken en ouderlingen werd aangezegd om bij de
komst van de keizer bij de deur van hun kerk te
staan, behoorlijk in het zwart gekleed met mantel
en bef, de koster alleen in het zwart. De organist
moest het orgel de hele tijd van het bezoek be
spelen. Als de keizerin haar man zou vergezellen,
moest men zorgen voor dames d'honneur. Met de
commissaris van politie werd overlegd over maat
regelen zoals het opruimen van straten, het nazien
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Voor de stoet zouden twaalf maagden, in
gekleed en gesierd met driekleurige linten,
met bloemen bestrooien. Van alle publieke
wen zouden vlaggen en wimpels wapperen
klokken geluid worden. De gewapende
macht zou langs de route opgesteld worden
keizer de militaire honneurs te bewijzen..

Aan die bedragen is verschillende keren gesleuteld.
De verversingen mochten niet in rekening worden
gebracht, evenals de reparatie van drie bruggen en
twee wallen. In ieder geval ging het de stad veel
geld kosten: 3210, 90 francs, plus 1738, 80 francs
voor de reparatie van de bruggen, in totaal 4949,
70 francs. En dat terwijl de stad, trouwens heel
Nederland, totaal verarmd was geraakt door de
Franse bezetting.

Hoe het bezoek van Napoleon uiteindelijk is ver
lopen, valt te lezen in het verslag (gedateerd 25
oktober 1811) van burgemeester Lakeman aan de
onder-prefect van Hoorn. Gezien de politieke sen
timenten van de burgervader, is het vermakelijk
te lezen hoe hij een zekere ironie in de plechtige
bewoordingen legt bij zijn verslag van het hoge be
zoek:

Ontvangst
Het plan voor de ontvangst van de keizer en zijn
gevolg werd minutieus voorbereid. Van tevoren
was niet bekend welke route Napoleon zou nemen
en of hij vergezeld zou gaan van zijn echtgenote.
Men moest dus rekening houden met allerlei even
tualiteiten. De ontvangst zoals het stadsbestuur
in gedachten had werd voorgelegd aan de OnderPrefect van Hoorn, die daar zijn goedkeuring aan
moest geven.
In ieder geval stonden het aanbieden van de sleu
tels en een ontvangst op het stadhuis op het pro
gramma. Erepoorten moesten worden opgericht.

Voorbereidingen
Allerlei notities die bewaard zijn gebleven geven
een indruk van de koortsachtige activiteiten die
aan het bezoek van de keizer vooraf gingen. In het
stadhuis moesten de kamers worden opgeruimd
en schoongemaakt,
de ruiten gecontroleerd en ka
potte exemplaren gerepareerd. Opvallend was dat
men de inrichting van de schepenkamer niet deftig
genoeg vond voor de ontvangst van de keizer. Op
de houten vloer kon beter een tapijt gelegd wor
den. Ook het meubilair vond men wat verouderd
en zou men tijdelijk vervangen door het huren van
eigentijdser meubilair, zoals een ronde mahonie
houten tafel en een 'fraaije armstoel'. Verder moes
ten pennen en papier neergelegd worden en een
zilveren inktkoker. Rondom tegen de muren kon
men enige stoelen plaatsen.

— Voor het laten bereiden van enige verversingen
ƒ800,— Voor het in orde brengen en meubileren van de
ruimte waar de receptie van de majesteit(en) zal
plaatsvinden ƒ150,— Voor de kosten van het verversen van het kei
zerlijk gevolg ƒ300,De totale kosten waren: ƒ2825 : 10 : — (5933,55
francs).
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Totale

kosten

Een begroting, gedateerd 7 september 1811, geeft
een indruk van de kosten, die men nodig dacht te
hebben voor het hoge bezoek, zoals bv
— Het oprichten en schilderen van erepoorten,
zowel binnen als buiten de stad ƒ1075,-

Eranse
toespraak
burgemeester
Lakeman

Oranje boven.
Holland is vrij.
De bondgenootentrekken op Utregt.
De Engelschenworden geroepem,
De Franschen vlugten aan alle kanten.
De Zee is open.
De koophandel herleeft.
Alle partijschap heeft opgehouden.
Al het geledene is vergeeten
En vergeeven.
Alle de aanzienlijken komen in de Regeering.
De Regeering roept den Prins uit
Tot Hooge Overheid.
Wij voegen ons bij de Bondgenooten,
En dwingen den vijand tot vrede.
Het volk krijgt een vroolijken dag
Op gemeene kosten,
Zonder plundering noch mishandeling.
Elk dankt God.
De oude tijden komen wederom.
Oranje Boven !

het wit
de weg
gebou
en de
burger
om de

Ironie

WelEdele Heer
Ter voldoening aan UwwelEd. Aanschrijven van
den 25 september 1811 No: 10
Hebbe ae eer UwweldEd. te doen kennisse dra
gen, dat op den 15 dezer maand ook deze Stad het
genoegen heeft genoten door den Tegenwoordigheijd van Zijne Majesteit den Keyser te worden
vereerd.
Het was des morgens omtrend half Elf Uuren dat
hoogst denselven arretteerde bij ae Monnickendammerpoort,
aldaar geschaard met mijne Adjointen eene commissie uit de Municipale Raad,
den Hr Vrederegter, de Leeraars der onderschei
dene Kerkgenootschappen,
beambten derzelver
als ook de Regenten der onderscheidene Godshuysen, Had ik het genoegen hoogstdenzelven de
sleutels der Stad met eene gepaste Aanspraak te
offereren welk door zijne Majesteit gratieuselijk
wier de gerefuseerd (geweigerd).
Vervolgens na een kleijn mondgesprek met hoogst
den zeiven te hebben gehouden en na eene statistique memorie van deze stad te hebben overhan
digt, vervolgde zijn Majesteit zijn Route. Binnen
de Poort stonden geschaart een corps d'Elite uit
de Nationale Garde daartoe expresselijk uitgeko
zen, de verdere genodigde burgerij en de beamb
ten der Keiserlyke Douane.
Een reij van 12 maagden, alle zeer net in het wit
gekleed met blommenmandjes,
bestrooyden Zijne
Majesteits doortogt met blommen, zoals insgelijks
door een gelijk getal maagden op eenige afstand
op een brug geplaatst insgelyks geschieden.
De toevloed der menigte om den grooten Held
te zien was verbasend, de lugt weergalmde van
Leve de Keijser terwijl op een ieders gelaat de
blijke van vreugde en achting waren te lezen.
De huisen en publieke gebouwen binnen de stad
op de doortogt waren alle vergroent en met vlag
gen en wimpels verciert en de straaten met onder
scheidene Triumphboogen bezet, terwijl het geluij
en spelen der klokken gehoord wierden.
Aangenaam zoude het ons geweest zijn wanneer
zijn Majesteit een langer verblijv in de Stad
hadde gehouden, terwijl alle toebereidselen daar
toe in gereedheid waren gebragt dan wij moesten
ons zulks getroosten.
5

Putten en waterkelders in Edam

Het overige van den dag in alle luister gevierd.
Burgerfeesten en illuminatie hebbe het zelve
vervrolijkt en niet dan na middennagt nam deze
algemeene vreugde een eijnde. Zijnde alles in rust
en goede orde zonder eenige stoorenisse afgelopen.
Overigens is in mijne Gemeente geen verder be
langrijks voorgevallen UEd aandacht waardig.
Met verzekering van hoogachting noemen mij
De Maire
J.F. Lakeman

Bronnen:
Waterlands Archief, Purmerend, Oud Archief Edam (OAE),
inv. nr. 159 (Stukken met betrekking tot het bezoek van Na
poleon); OAE inv. nr. 65 z (Vroedschapsresoluties)
Rijksarchief Noord-Holland, Haarlem, Toegang 15, inv. nr.
587 (Stukken betreffende het bezoek van Keizer Napoleon
aan plaatsen in het arrondissement Hoorn in oktober 1811)

Resultaat

Literatuur:
Gijsberti Hodenpijl, G.F., Napoleon in Nederland, Haarlem

Het bezoek van Napoleon aan Edam was dus maar
zeer kort en het resultaat ervan viel in het niet na
de enorme voorbereidingen die hieraan vooraf
waren gegaan en de hoge kosten die de stad had
moeten maken. Dit overkwam niet alleen Edam,
maar meer steden en dorpen in het land. Aan het
eind van het bezoek was Napoleon zeer tevreden.
Vooral omdat er geen ernstige ongeregeldheden
waren opgetreden of zelfs maar een aanslag op
hem was gepleegd. In ieder geval was het 'grote
gebeuren' van 1811,bedoeld om de Hollanders en
thousiast te maken voor de keizerlijke heerschap
pij, een faliekante mislukking.

1904

Joor, J., De Adelaar en het Lam. Onrust, opruiing en onwil
ligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk Holland
en de Inlijving bij het Franse Keizerrijk (1806-1813),Amster
Kernkamp, W.J., Edam in 1813, in: Koolemans Beijnen,
G.J.W. (red.), Historisch gedenkboek der herstelling van
Neêrlands onafhankelijkheid in 1813,dl. 2, Haarlem 1913,p.
283-302

Waterfilter
familie Molenaar (fotoJ.
Molenaar)

Film (blik) terug

De film en zijn maker
De film (zwart-wit en zonder geluid) is gemaakt
door Ernst Winar (in 1897 in Leiden geboren als

Joseph Carl von Eichhoff). Hij speelde in diverse
Nederlandse films, maar vanaf 1932regisseerde hij
speelfilms met in de hoofdrollen bekende namen
als Louis en Heintje Davids en Fien de la Mar.
Begin jaren zestig monteerde Winar nog de eerste
films van Paul Verhoeven.
U kunt als lid van Oud Edam in het bezit komen
van deze DVD door, vóór 30 mei 2008, 10 euro
over te maken naar Bankrekening 1138.85.911t.n.v.
de Vereniging Oud Edam. Graag bij de omschrij
ving uw adres vermelden. Levering vindt na deze
datum zo spoedig mogelijk plaats.

Vacature bestuurslid en werkgroepleden
De bestuursleden van de Vereniging Oud Edam kunnen versterking gebruiken van een
enthousiaste collega die zich bezig zal houden met Handhaving Stadsbeeld, Historisch Onderzoek
en Archeologie.
Als bestuurslid zal hij/zij de werkgroepen op dit gebied aansturen en verder vorm geven.
Daarnaast is het nodig de diverse werkgroepen, die actief zijn binnen de vereniging, te versterken.
In een werkgroep bent u specifiek met een bepaald onderdeel van de vereniging bezig. Heeft u
belangstelling meldt u zich dan aan en in onderling overleg wordt bepaald aan welke werkgroep u
gaat deelnemen.
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij ons secretariaat voor een oriënterend gesprek. Tiny Janssens
is bereikbaar onder nummer 373 373 of via email info@oud-edam.nl
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kon zonder kwade gevolgen worden gedronken.
Zoutwinning uit het zeewater zoals in Edam bij
een tiental zoutketen plaatsvond, leverde een pro
duct dat geen of nauwelijks verkeerde stoffen be
vatte en kon dus probleemloos voor de fabricage
van diverse producten gebruikt worden.
Het wassen van kleding, het schrobben van stoep
en straat en al dat soort werkzaamheden, gebeurde
met het z.g. slootwater.

Zandbedden
Helder en Schoon

dam 2000

Hermien de Bruijn

De herdenking van Edam 650 jaar stad was aanieiding om een film te laten digitaliseren die zich
al jaren, opgeslagen in een filmblik, bij het Hoog
heemraadschap bevond. Op de rolprent zijn, drie
kwartier lang, prachtige opnamen te zien van de
feestweek van juli 1957. Helaas ontbrak de aftite
ling en er was archiefonderzoek nodig om de ach
tergronden te reconstrueren.

Tot de komst van de waterleiding, in 1922, was
schoon drinkwater schaars in Edam. In 1904 wer
den de resultaten gepubliceerd van een onderzoek
naar de kwaliteit van het drinkwater. De uitkomst
was niet best: het water was troebel en licht geel of
het stonk. Het werd tijd om de drinkwatervoor
ziening weer op de agenda te zetten. Pas op 1 de
cember 1922 besloot de raad Edam en Volendam
aan te sluiten op het buizennet van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf Noord-Holland.

Onze voorouders hebben op verschillende manie
ren oplossingen bedacht en gevonden om water op
te vangen en op te slaan, zodat ze ook in droge
tijden water tot hun beschikking hadden. Naast
opslag was het daarbij van belang dat water, om
te drinken en voor de bereiding van diverse pro
ducten, schoon was. Nu was het begrip " vuil" in
vroegere eeuwen zeker anders dan in de 21e eeuw.
Virussen en bacteriën waren, tot midden 1800,
onbekend. Maar vervuilende zaken waar we in de
huidige tijd mee te maken hebben, zoals afwasmiddelen, vergiften en andere chemische middelen,
waren er toen nog niet. Het water in de polders en
vaarten was over het algemeen helder en schoon en

Maar voor andere producten was schoon water on
ontbeerlijk, zoals voor het brouwen van bier, het
papier maken en de kaas- en boterfabricage. Hier
voor werden reeds vanaf de vijftiende eeuw tot in
de huidige tijd opslagplaatsen voor water gebouwd
en gebruikt. Het gebruik van filters is al lang be
kend. Reeds uit de vroege oudheid komen bij op
gravingen restanten/aanwijzingen te voorschijn,
die wijzen op het gebruik van zandbedden. Men
zuiverde het water door het over de zandbedden
te laten stromen en het daarna weer op te vangen.
Zo kon men het gebruiken voor bijv. het bereiden
van voedsel.
In het Fort bij Edam staat evenals in vele andere
forten een grote filterinstallatie waar, door mid
del van kiezel, zand en houtskool, het regenwater
werd gezuiverd voor dagelijks gebruik. Een soort
gelijke installatie was in kleiner formaat in de 19e
en 20e eeuw bij veel bezitters van een regenbak in
gebruik.

Regenbakken
Bij de meeste stolpboerderijen die vanaf het mid
den van de 19e eeuw rondom en in Edam zijn ge
bouwd, werden vrij grote en diepe regenbakken
gemetseld. Deze waren als regel 6 a 7 meter diep,
aan de bovenzijde ca. 1 bij 1 meter en naar beneden
taps toelopend, zodat ze op de bodem, die bedekt
was met de bekende groene en rode plavuizen, 1V2
bij 1V2meter waren. Deze werden vooral gebruikt
voor drinkwater van het vee.

Kelders die gebruikt
bierbrouwerij

werden door een

Onder het voormalige café "Oost-Indië" aan de
Kaasmarkt en nu bewoond door de familie Eve
raars, bevindt zich een kelder.
Achter het voormalige doktershuis/Fortisbank, bij
de Beursbrug, is een enorme kelder aanwezig, die
bestaat uit twee compartimenten. Oorspronkelijk
bedoeld voor de brouwerij die hier ooit heeft ge
staan. Deze "reinwaterberging" is aan het einde
van de 19e eeuw en begin 20e eeuw gebruikt door
aardappelhandelaar de Koek. In natte tijden han
delde hij in aardappelen en in droge tijden in water
( 5 cent per emmer).
In het huis van de familie Guis aan de Voorhaven
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Waterkelder R.K Kerk (uit 'Onder het oog van

God')
Oude put
Een interessante vondst werd gedaan in de ge
sloopte schuur van de familie W. Prumper aan de
Lingerzijde, bij de Speeltoren. Hier werd een diep
gat ontdekt en toen men twee panlatten aan elkaar
had gespijkerd, werd de bodem nog niet gevoeld.
Nader onderzoek wees uit dat in het gat eikenhou
ten vaten zonder bodem op elkaar waren gestapeld
en dienst deden als wand van de put. Deze put is
een van de oudste in zijn soort en stamt uit het
begin van de 14e eeuw.
Oude waEen regenbak, waaruit met een "aker" het water terput (foto
omhoog werd gehaald, was bij veel oude huizen in fam. Veth,
het centrum van Edam aanwezig.
Breestraat)

i777-i83i)

woonde vroeger een rijke bierbrouwer. Hij was ei
genaar van brouwerij "het Aker" en had achter zijn
huis een grote kelder.

Oud nieuws uit het museplekum is een nieuwe ru
briek. De bedoeling is dat we telkens een voorwerp
uit het Edams museum onder de loep nemen. Dat
kan dus variëren van een antieke tegel tot een hou
ten beeld.
Dit keer bespreken we een bijzonder kastje. Als u
het museum binnenkomt en een kaartje koopt,
ziet u rechts aan de dikke balk een knipseltje in
een kastje, dit is een zogeheten Bavelaar.
Bavelaars zijn uit hout of been gesneden kleine di
orama's, geplaatst in een houten kastje achter glas.
Het kunnen voorstellingen zijn van landschappen,
schepen of van het gebeuren in en rond het huis.
De achtergrond van de kastjes is altijd blauw.
Ze ontlenen hun naam aan Cornelis Bavelaar
(1747-1830)beeldhouwer, en zijn zoon Cornelis
(
timmermansknecht en kunstwerker.
De zoon van Cornelis de Jonge, Joannes Fransiscus was de derde en laatste van de familie die deze
kastjes vervaardigde. Ons museumstuk is een pa
pieren knipsel, met een verbleekte blauwe achter
grond, hoogst waarschijnlijk van een navolger.

Familie Bavelaar

Drinkwaterkelders/putten
Op de plek van het voormalige klooster bevinden
zich waterkelders, die "gevoed" werden door het
water dat vanaf de daken van de Grote Kerk daar
naar toe werd geleid. Tot in het begin van de 20e
eeuw kon men hier drinkwater halen.
Bij het huis van de familie Nieuwendijk aan de
donkere kant van de Voorhaven, tegenover de Sint
Nicolaaskerk, werd bij een verbouwing een drietal
putten gevonden.
De daken van de Proeve waterden af op de grote
waterberging in de tuin. Hieruit konden de bewo
ners van dit hofje gratis water halen.
In het boek "Onder het oog van God", een her
denkingsboek van de rooms-katholieke parochie,
lezen we hoe in 1869 bij de bouw van de pastorie
een grote regenput is gemetseld. Deze is daar nog
aanwezig.
Onder cafés waren vaak grote kelders aanwezig.
Bekend is dat onder de gelagkamer van het voor
malige Heerenlogement een dergelijke opslag lag.
Idem bij café "de Harmonie" aan de Voorhaven.
Eveneens zijn bij bakkerijen grote waterkelders ge
vonden, zoals de vroegere zaken van de bakkers de
Lange en J.L. de Boer en de nog aanwezige bakker
Gorter.

Oud nieuws uit het museum

Het joodse badhuis
Dit badhuis stond naast de werkplaats van Harry
Has in de Grote Kerkstraat. Daar was ritueel
baden mogelijk en vooral bedoeld voor vrouwen
op de dagen dat ze ongesteld waren.

Van oorsprong kwamen de Bavelaars uit ZuidwestVlaanderen, maar aan het eind van de zestiende
eeuw na de val van Antwerpen in 1585,vluchten
veel calvinisten naar de Noordelijke Nederlanden.
Zo kwamen de voorvaderen van deze familie in
Leiden terecht, toen de tweede stad van Holland.
Onze Cornelis wordt geboren in 1747 als jongste
zoon van de tuinman Pieter Bavelaar en Stijntje
Kockedee. Op 30 april 1764 komt hij als beeld
houwers leerling bij Gijsbert Krul en vier jaar later
gaat hij in de leer bij Nicolaas Lazerie, een beeld
houwer met zestien leerlingen. Cornelis Bavelaar
doet zijn meesterproef op 26 februari 1776. Kort
daarna trouwt hij met Maartje Kellenaar en ze
krijgen tien kinderen. Eén daarvan, ook een Cor
nelis, treedt in zijn vaders voetsporen.

Ideale plek
Leiden was in de tweede helft van de achttiende
eeuw een stad van vergane glorie, de economie
stelde weinig meer voor, het bevolkingsaantal
was sterk teruggelopen en de grachten en wallen
waren verwaarloosd. Toch was de stad nog steeds
een toeristische trekpleister voor binnen- en bui
tenlandse bezoekers. Allereerst het stadhuis met
een groot bordes van 22 treden hoog, de burcht die
men via een fraaie toegangspoort kon beklimmen
en de Hortus Botanicus, die naast de bibliotheek
en het Theatrum Anatomicum, tot de belangrijk
ste bezienswaardigheden behoorden. Ook buiten
de stadspoorten was er genoeg te zien en te bele
ven. De meeste reizigers bezochten Leiden dan
ook langer dan een dag. Een paar honderd meter
van hun woonhuis, aan de toegangsweg van Den
Haag en Rotterdam, stond "de Witte Poort". Het
eerste woonhuis na die poort was een logement:
"Het Stadhuis van Amsterdam". Daar hielden de
diligences stil, werden zaken gedaan en logeerden
bezoekers van de stad. Een ideale plek om kunst
werkjes te verkopen. Als vader van een groot gezin
zal Cornelis Bavelaar gezocht hebben naar wat bij
verdienste. Op zekere dag heeft hij van visgraatjes
en runderbot een kunstwerkje gemaakt, dat hij te
koop aanbood aan de bezoekers van het logement.
Wonderwel liep deze handel geweldig. Volgens
overlevering werden de kunstwerkjes verkocht
voor acht, tien of twaalf gulden. Vooral Engelse
bezoekers waren gecharmeerd van de leuke kastjes,
maar de meeste bevinden zich gelukkig nog in Ne
derland. Tijdens de wisselexpositie "Volkskunst in
Waterland" (21 maart-26 oktober) in het Edams
Museum kunt u een Bavelaartje bewonderen, toe
geschreven aan de eerste Cornelis Bavelaar.
Peter Sluisman
Bron: leven in miniatuur

Van onze Edammer "puttenspecialist" Jak Ros
kam, ontvingen we deze gegevens over waterput
ten en kelders, die hij in Edam heeft gevonden
en onderzocht. Hij vertelt hoe hij als kind werd
gewaarschuwd om niet in de regenbak te vallen,
want daarin leefde de "bullebak" of "langarm",
die op kinderen loerde om ze te pakken en op te
eten.
Jak Roskam / Jaap Molenaar

Bavelaar (foto P. Sluisman)
8

9

weiland aan de Purmerringvaart, waar ze nu nog
wonen.

In de voetsporen van

Het aanzien
Buurtschap

Vrije toegang

Komend vanuit de Zeevang zie je dat de restauratie
van het Fort flink vordert. Het herstel van het dak
is al voor een groot deel afgerond. Als we de bocht
om gaan dan zien we rechts een van de bekendste
huizen van Edam, het "Huis De Meeuwen", eens
eigendom van de bekende portrettist Antoon van
Welie, maar bewoond door de flamboyante Noot
hoven van Goor. Het is al weer jaren in het bezit
van de familie Roos. Zo op het eerste gezicht lijkt
de tijd stil te hebben gestaan, maar schijn bedriegt.
Onlangs is de stolpboerderij van Kees de Boer nog
gesloopt. Misschien is dit, in 1402 door de Stede
Edam geannexeerde buurtschap, wel het meest
aan verandering onderhevig geweest.
In de voetsporen van Gerrit Bij 't Vuur en Jan Besseling ben ik, samen met Jan Hooyberg, een wan
deling gaan maken door Edam. Gerrit beschreef
de veranderingen tussen 1914en 1980 en wij willen
een indruk geven van wat er de afgelopen vijftig
jaar is gebeurd. We starten bij het Oorgat.

Doorlopend komen we bij de boten loods en de
werkplaats van Kistemaker (molenbouwer en res
taurateur), waar de sluisdeuren voor US gemaakt
en gerepareerd werden. Op dit grote terrein, dat
doorliep tot het huis van Jaap de Boer onze brand
weercommandant, werd in de zeventiger jaren het
huis van de familie Voorn gebouwd. Deze familie
woonde eerst op de Lingerzijde, in het verfwinkeltje van Roskam, maar moest plaats maken voor de
nieuwbouw van US op de Lingerzijde. Ter com
pensatie heeft Uitwaterende Sluizen toen een huis
voor hen gebouwd op genoemd terrein. Nu staan
hier sinds 2007 een vijftal grote herenhuizen.
Aan de westkant van het huis van Jaap de Boer
stond een grote steiger van Defensie, die ooit werd
gebruikt om het Fort via het water te bevoorraden.
Vanaf deze steiger had het ministerie een eigen pad
gemaakt naar het Fort dat evenwijdig liep aan het
Oorgat, zodat men altijd verzekerd was van een vrije
toegang. In de zestiger jaren is het pad verkocht aan
Uitwaterende Sluizen die hiermee het opslagterrein
van sluisdeuren kon uitbreiden. In het voorjaar van
2003 is de steiger definitief verwijderd.

Sluiswachtershuis
Bij een kop koffie in het café-restaurant van het
strandbad, dat dateert uit de jaren dertig van de vo
rige eeuw, genieten we van het unieke uitzicht op de
haven van Edam. Gesterkt door de koffie vervolgen
we onze weg.
Het sluiswachtershuis van Hendrik Dekker staat er
nog en bewaakt de zeesluis tussen het IJsselmeer en
Edam. De sluis is voorzien van een dubbele kering
naar buiten en een enkele kering naar binnen toe.
Als je op de sluis gaat kijken kun je aan de deurkassen nog precies zien hoe het werkte en anders zullen
Bert en Gerda je graag wegwijs maken.
De oude kaapstanders zijn gebleven, maar zij hoeven
niet meer met de hand te worden gedraaid, omdat
elektromotoren thans het zware werk verrichten.

Naast de in 1952 al gesloten gasfabriek stond het
huis van Paayens, directeur van de gasfabriek. Dit
huis werd in de jaren zeventig gesloopt en op die
plaats kwam Moone's glasfabriek. Op de plaats
van de gasfabriek werd een nieuwe borenfabriek
gebouwd, genaamd "REX", eigenaar was de heer
Ter Horst. Later is deze borenfabriek verplaatst
naar Hengelo. Toen is er een tweetal bedrijven in
gevestigd van de gebroeders Baerts, de Triba met de
verkoop en verhuur van caravans, de verkoop en in
bouw van scheepsmotoren en de verkoop van boten
en de Cifo met o.a de fabricage van tentstokken. De
naam Triba was afgeleid van Trio (drie gebroeders)
Ba(erts).
In plaats van opslag van stenen en beton (van Eel
tink, Stoel en Ooms) staat er nu een flink aantal
huizen die het aanzien van het Oorgat bepalen.

Nieuwbouwplannen
Gelukkig heeft de kanovereniging nog zijn clubhuis
en steiger.
Hierna kwamen er vier kleine hellinghuisjes waarin
personeel woonde van de naastgelegen scheepswerf
van Nieuwkamp.
Voor de oorlog had bouwmaterialenhandel Stoel de
oude scheepswerf in gebruik als opslagterrein. Mo
menteel is hier nog de jachtwerf van Cock Baerts
(Corba) gevestigd. Van de bedrijvigheid van vroeger
jaren in verband met het herstellen van tjalken en
botters uit Marken en Volendam, is niets meer te
zien.
Waar vroeger de touwbaan was van Wouter Kuiper
heeft nu Ruud van Drunen nog zijn scheepswerf.
Lang zal dit niet meer duren, er liggen al plannen
klaar voor nieuwbouw.
In het gekleurde huisje woonde Gerrit van de Naaten met zijn vrouw Mien van der Poorte. Hij han
delde in gouden en zilveren sieraden, die werden ge
dragen bij zowel Marker- als Volendammer dracht.

Strubbelingen
Op de plaats waar Otto de Ruiter en Geesje Bak
hun tuinen en kippen hielden werd in 1957 de betonwaren fabriek van Jack Hartog gebouwd, later
kwam hier Eeltink en daarna Ooms. Het stukje
grond van de steiger kwam in gebruik bij de betonwaren fabriek als opslagplaats voor tegels.
Hiernaast was het gemeentelijk woonwagenkamp
waarop de familie Soerink jaren heeft gestaan.
Hoewel het om een gemeentelijk kamp ging heeft
er, voor zover wij weten, nooit een andere fami
lie bij gestaan. Deze familie kreeg, na een aantal
strubbelingen met de buurt, van de gemeente een
Zeesluis 1925
(fotoJ. Hooy
berg)

Hun tijd ver vooruit
Een heel andere bron van inkomsten hadden Jantje
en Riekie Burger. Vroeger kwamen alle Edammers
die een geit hadden naar hun toe, omdat Jantje zon
goede stamboek bok had.
Daarnaast woonde "broodje met hooi" (de tim
merman Jan van Essen). Hij woonde naast Karei
Kok de houtdraaier, die bekend was als reparateur
van houtenkuip wasmachines. Hij maakte ook
kaaskoppen voor de Edammertjes.
De ouders van de bekende groenteboer Hendrik
van Essen waren hun tijd ver vooruit, want 50 jaar
geleden hadden zij al een groenten inleggerij en
maakten zij al vruchtensappen voor o.a. de grossierderij van groenten en fruit van Johan Bak, die
zijn bedrijf op het Westerbuiten had onder het
merk EO.
Naast Van Essen werd in de jaren zeventig door de
heer Van Dieren een huisje gezet dat nog een jaar
als café heeft dienst gedaan.
De lunchroom "Modern" heeft maar één jaar be
staan en werd daarna verbouwd tot woonhuis voor
de directeur van de meubelfabriek "de Volhar
ding".

Carrousel
Joodse stadgenoten
Vervolgens komen we bij het beeld "De Tochtgeno
ten" met de tekst "Rachel beweent haar kinderen"
(Jeremia 31vers 14), een ontwerp van Hubert C.M.
van Lith en onthuld op 2 oktober 1967 door opper
rabbijn E. Berlinger uit Amsterdam. Jaarlijks vindt
hier op 4 mei de herdenking plaats waarbij, volgens
joodse traditie, steentjes rond het monument wor
den gelegd. Aan de overkant ligt de oude joodse
begraafplaats er vredig bij. In 2002 is hier een ge
denkplaat aangebracht met daarop de namen van
de 21 weggevoerde en omgekomen joodse stadge
noten.

Ome Siem
De oude boerderij van Jan van Piet is gesloopt, er
wordt thans een nieuwe woning neergezet. Hier
10

naast hebben de vader en later zijn zonen Jaap en
Dirk Jongens ruim 100 jaar een bakkerij gehad, een
van de vele neringdoenden die vroeger op het Oor
gat hun winkel hadden. Volgens kenners maakten
zij de beste duivekaters van de wijde omgeving. Het
recept is overgegaan naar hun neef in Wormerveer
en die bakt nu de beste duivekaters van de Zaan.
Naast Jongens woonde de welhaast onder de jeugd
bekendste man van Edam, Siem de Boer (ome
Siem). Hij was één van de eerste badmeesters van
het "mooiste Strand van heel ons Land".
Razend populair onder de jeugd, want wanneer het
badseizoen nog niet was geopend, mocht je als kind
toch zwemmen als je eerst allerhande klusjes op het
terrein deed. En als het hoogseizoen was mocht je
helpen in de garderobe. In deze tijd ondenkbaar als
je weet dat alle spullen in de kledingbak werden ge
stopt.

Naast het dwarse huis met gele steentjes van de
radiodokter Reyer Laan woonde "de ouwe taaie"
Frits Burckhart en Eefje Schiltmeier. De moeder
van Eefje was eigenaar van de stoomcarrousel
welke nu nog een prominente plaats inneemt op
de Efteling. Wanneer de carrousel met Edammer
kermis stond opgesteld op de Voorhaven nabij het
Oorgat, was steevast de heer Labeur de machinist.
Robert Rouw was niet alleen bekend om zijn muziekauto, waarmee hij door Edam reed, maar hij
zat ook vol met sterke verhalen.
"Afgelopenvoorjaar was ik in het veld kiefteieren
aan het zoeken toen ik een inktzwarte lucht zag
aankomen. Ik sprong in mijn roeiboot en ik roeide
zo hard als ik kon om de bui voor te blijven. Toen
ik bij de Noorderbrug aankwam en uit de roeiboot
stapte barstte de bui in volle hevigheid los, maar ik
was droog in Edam aangekomen".
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Tjeerd Waayop
op de motor
bakfiets (fotoJ.
Hooyberg)

Winkeltj es
Vervolgens kreeg je een aantal huizen waar kleine
winkels in gevestigd waren. Zo verkocht, naast de
kruidenierswinkel van Van Drunen, de weduwe
Huitema bijna 50 jaar petroleum en verkocht Wil
Aberkrom sinasappelen. Gerard Nordmann, die
altijd op zijn stoomfiets naar Neck reed waar hij
werkte in een timmerfabriek, verzoolde in de oor
log klompen.
Iets verder was de melkwinkel van Tjeerd Waaijop,
behalve melkverkoper was Tjeerd ook een verdien
stelijk fokker van kanaries. Bovendien was hij de
eerste melkboer in Edam die een motorbakfiets
aanschafte. Later werd de melkzaak overgenomen
door Leo Breed en die is inmiddels ook met pen
sioen gegaan, zodat ook het laatste winkeltje de
deuren heeft gesloten.

Muzikale

visser

Bruin Langkemper mag natuurlijk niet onver
meld blijven. Hij is begonnen als krullenjongen in
de meubelmakerij van T. Lansen, wiens werkplaats
stond in de Grote Molensteeg. Later was Bruin
werkzaam bij de Gestam. Bruin was een blijmoedig
mens en een verwoed duivenmelker die altijd goed
was voor mooie vertellingen.
Van jongs af aan viste Gerard Hetjes samen met
zijn broer Jan op het IJsselmeer, totdat Jan in de
beginjaren 60 met vissen stopte en sleepboot kapi
tein werd bij de gemeente Amsterdam. Gerard ging
alleen door maar moest, toen hij de 65 jarige leef
tijd had bereikt, zijn vergunning in 1985inleveren.
Drie maal is de vissersboot vernieuwd, eerst werd
het een kleine botter, toen een spekbak en tenslotte
een grote botter en alle drie de schepen droegen het
nummer VD 23.
Behalve visserman was Gerard ook een muzikant
die in alle muziekverenigingen zijn partijtje heeft
geblazen, eerst bij het Christelijke Harmonie Corps
Nut en Genoegen tot de vereniging in 1965 werd
opgeheven. Daarna speelde hij bij het Koninklijk
Edams Fanfare Corps en vanaf de oprichting van
de Kaaskapel maakte hij ook deel uit van deze mu
zikanten, tot 1998. Een aimabele muzikale visser
man die op 4 januari 2001 is overleden.
Het stalletje dat in 1963 werd vervangen door een
schuur, waarin de netten gemaakt en opgeslagen
werden wanneer er niet gevist kon worden, is vijf
jaar geleden samen met het geboortehuis gesloopt.
Het geheel is vervangen door twee mooie wonin
gen.

Koperen pomp
De fraaie stolpboerderij van Cor Mus uit 1890 staat
op de nominatie om te worden gesloopt, waardoor
er wederom een stukje historie van het Oorgat zal
zijn verdwenen.
Naast de boerderij stond een dwars huisje met de
goot naar de straatkant, dat werd bewoond door
de familie Gravendijk. De heer Gravendijk werkte
bij de gasfabriek, hij pompte in de hele stad het
water uit het gasleidingnet. Je kwam de man in
12

Gerard Hetjes
(fotoJ. Hooy

Edam altijd op zijn fiets tegen met een koperen
pomp op z'n rug. Door de hele stad waren putten
op de leiding gemonteerd waar hij zijn pomp op
aan kon sluiten en zo bleef de leiding en daardoor
het gas droog. Ook dit beroep is er niet meer.

berg)
gen zijn weer in oude staat hersteld. Mede door
de permanente tentoonstelling en de uitstekende
rondleidingen is het Fort een bezoek meer dan
waard.

Het Fort
In het Reigernest was voorheen de meubelfabriek
"de Volharding" gevestigd, die maar kort heeft be
staan.
Hier voorbij stond het huis van Kees de Waart, hij
had in de begin jaren 50 de petroleum handel van
mevrouw Huitema overgenomen. Hij ventte eerst
met de oude handkar, toen met een bakfiets en
uiteindelijk werd ook de petroleum met de motor
bakfiets thuisgebracht.
Ook deze nering is reeds lang verleden tijd.
Als we verder lopen krijgen we, na het nieuwe
parkeerterrein, het huisje van Willem Verhagen
dat thans wordt bewoond door Dorus Eeltink en
zijn gezin. Nog verder liep het oude landpad, daar
waar nu de volkstuinen liggen.
De vroegere boerderij van Brouwer is gesloopt en
er is een nieuwe stolp verschenen die bewoond
wordt door de familie Zeegers.
Als we het pad oplopen naar het Fort, zien we dat
er de laatste jaren heel hard gewerkt is om het Fort
weer de oude allure te geven. De oude keuken, de
manschappenverblijven, de kruitkamer en de gan-

We komen nu bij de boomgaard en het voormalige
café van de weduwe Piet Kout. Hier was in die tijd
nog een zaal die gebruikt werd voor buurtfeesten.
In het tot woonhuis verbouwde café woont nu al
bijna 40 jaar de familie Koek.
Van de boerderij van Stoffel Schreuder weet Jan
Hooyberg nog dat zijn grootvader hier heeft ge
woond en dat opa Jan de boerderij heeft verkocht
aan de vader van Stoffel. Het boerenbedrijf is ver
huisd naar de Warderdijk.

We hebben genoten van onze wandeling over het
Oorgat; Van de landelijke straatweg naar de sluis
en haven van Edam, is echter nog maar weinig
terug te vinden.
Vroeger had je nog van die late zomers en vroege
winters en wanneer we Robert Rouw mogen gelo
ven, ging hij gewoon over sterk ijs te peren pluk
ken.
Met dank aan Hendrik van Essen, Roel Waaijop en Otto
Hetjes
Boekje Oorgat 2007 van buurtvereniging Oorgat

Jan Hooijberg / Frans Kuiper

Uitreiking Gele Steentje
Geboortehuis
G. Hetjes (foto
f. Hooyberg)

Het Comité van Aanbeveling bestaande uit de
heren J.A.H. van Overbeek, L.A.H.M. Creemers
en F. van der Leeuw heeft opnieuw verschillende
projecten bestudeerd en heeft de familie R. Kistemaker voorgedragen voor het Gele Steentje, vanwe
ge de realisatie van hun woning aan het Oorgat 3.
Doordat de vereniging dit bijzonder kwetsbare per
ceel had aangekocht en vervolgens met een aantal
kwalitatieve bedingingen had doorverkocht aan de
familie, kon dit bijzondere stukje Edam gelegen bij
de grote sluizen behouden blijven. Het was een bij
zonder genoegen voor het bestuur deze voordracht
te kunnen overnemen en het zo fel begeerde steen
tje, tijdens de jaarvergadering te mogen uitreiken.

De heer en mevrouw Kistemaker (foto P. Klok)
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Jaarverslag

Edammer raam in De Rijp

2007

2007 is voor de vereniging Oud Edam een zeer
druk maar bijzonder jaar geweest. Te beginnen
met twee goede lezingen in een koude, maar goed
bezochte Grote Kerk.
De eerste lezing was van Herman Pleij. Hij sprak
over de burgermoraal van de late Middeleeuwen
en de tweede lezing was van Herman Beliën. Hij
verwoordde de stedentrots van Edam tijdens de
stadsfeesten in 1957.
Het Jubileumboek "Edam 1000 jaar geschiedenis
van een stad" was een project waarbij een groot
aantal leden, gedurende lange tijd, betrokken is
geweest.
Behalve drie prachtige periodieken, zoals altijd
ingepakt en rondgebracht door de Gouden Ploeg,
bleek ook het boekje "Het Huis de Meeuwen" in
de historische reeks een groot succes.
Ook aan het boek "Edam behouden stad" van
C. Boschma-Aarnoudse heeft de vereniging Oud
Edam een bescheiden bijdrage kunnen leveren.
Het terugbrengen van de contouren van de Onze
Lieve Vrouwe Kerk heeft, na aardig wat tegenslag,
uiteindelijk toch tot een fantastisch mooi resultaat
geleid.
Het bestuur is nog steeds in overleg met de ge
meente over het Korsnasterrein en ziet nog steeds
mogelijkheden om de Baandervesting autovrij te
krijgen.
Het bestuur betreurt het dat er een sloopvergun
ning is afgegeven voor de Zeevangszeedijk 14.
Naar aanleiding daarvan is er overleg gaande met
de gemeente om een duidelijk beleid te voeren
t.a.v. het behoud van de nog aanwezige stolpboer
derijen in Edam.
Namens de vereniging helpt een aantal vrijwilli
gers mee aan het onderhouden van de algemene
begraafplaats naast de Grote Kerk, ook het onder
houd van de Diaconietuin is een punt van aan
dacht binnen de vereniging.
Het verenigingsuitstapje was dit keer naar Franeker en Leeuwarden en was prima georganiseerd
door Peggie Andries, Brutus Creemers en Joop en
Anneke van Overbeek.
De Erfgoedinspectie is twee dagen op bezoek ge
weest in Edam. Er zijn o.a. gesprekken gevoerd
met de gemeente, de welstandscommissie, maar
ook met de vereniging Oud Edam en Oud Volendam. De bedoeling van dit gesprek was om inzicht
te krijgen hoe onze gemeente omgaat met het mo
numentenbeleid en of er eigenlijk wel beleid wordt
gemaakt.

Edam vierde vorig jaar het feit dat het 650 jaar ge
leden stadsrechten kreeg. De stichting "Behoud
Rijper Glazen" greep deze gelegenheid aan om het
Edammer raam dat jaar in de schijnwerpers te zet
ten.

De keuken en de sanitaire voorzieningen van het
verenigingshuisje zijn geheel vernieuwd en vol
doen weer aan de eisen van deze tijd.
Het secretariaat behandelt jaarlijks veel vragen
van allerlei aard en verwijst indien nodig door
naar het Waterland Archief.

Eigen belang
We kunnen er rustig van uitgaan dat de heren re
genten van Edam (en van andere steden en dor
pen) niet voor niets geschenken uitdeelden in de
vorm van gebrandschilderde ramen.
In de jaren dat de Beemster (1609) en de Purmer
(1622) werden drooggelegd, was Edam de door
voerhaven voor het verkeer naar het achterland
van onze provincie. Over het Purmermeer en via
de Weere langs Purmerend, kon men naar Alk
maar, Schermerhorn en De Rijp varen. Het was
zaak goede maatjes te blijven met dit dorp, dat be
kend stond om de walvisvaart, scheepsbouw en de
overslag van goederen.
Zodra men dus hoorde dat andere steden (Monnickendam, Enkhuizen, Hoorn en Medemblik)

Financiën
Alle activiteiten van het afgelopen jaar samen heb
ben een aanzienlijk beslag gelegd op de beschik
bare financiële middelen. Deze activiteiten zijn
vrijwel allemaal binnen de begroting gerealiseerd,
behalve het project "Terugbrengen contouren
Onze Lieve Vrouwe Kerk". Het speciale cement
dat gebruikt is viel veel duurder uit dan was be
groot. Bovendien diende een damwand geslagen
te worden. De buren deelden in de kosten, deson
danks was het een niet onaanzienlijke kostenpost.
Per saldo werd 2007 afgesloten met een negatief
resultaat van ca. € 1.400,00. Voor 2008 wordt een
positief resultaat verwacht.

Plannen voor 2008
De digitale presentatie van de boeken uit de Li
brije, die voor 2007 op de agenda stond moest,
noodgedwongen, verplaatst worden naar 2008.
Er is in 2007 contact geweest met de zusterver
eniging "Arent Thoe Boecop" uit Elburg. Er is
afgesproken dat de vereniging Oud Edam in het
najaar een presentatie verzorgt in Elburg en om
gekeerd komt Elburg naar Edam met een presen
tatie in het voorjaar van 2009.

Wensen
Voor het uit 1655daterende raam had Edam enkele
duidelijke wensen. Zo wilde men dat de scheeps
bouw in Edam zichtbaar werd afgebeeld in ver
band met de klandizie van de Rijper reders. Ui
teraard moest het Edammer wapen weergegeven
worden en het geheel zou omringd moeten wor
den door een allegorische voorstelling. Het was
slim om dezelfde glasschilder, Jozef Oostvries, te
vragen, die ook de opdrachten van andere steden
kreeg voor dit soort werk.

Restauratie
Op advies van Victor de Stuers en Weissman werd
in de eerste jaren van de vorige eeuw door het ate
lier Sabelis & Co, een ingrijpende restauratie uit
gevoerd. Het aanwezige werk was volgens bronnen
lelijk geschilderd. Het was beschadigd en op vele
plaatsen onduidelijk geworden.
Het atelier Sabelis & Co kreeg een paar opdrach
ten. Het bijna onzichtbaar geworden landschap
moest weer op passende wijze worden aangebracht.
In de tracering werd een versiering verwacht, die
met het bijbehorende venster moest overeenstem
men. De scheepsbouwgereedschappen dienden ook
veranderd te worden, maar het feit dat er een koe
in plaats van een stier in het wapen was afgebeeld,
stoorde het meest van alles. Een logische opdracht,
als we bedenken dat het symbool van Edam al bijna
8 eeuwen lang een stier is!

Een "Rijper'stier
Het zal de kerkelijke bestuurders en de Rijpers
verbaasd en teleurgesteld hebben toen in 1904 het
raam weer in de kerk was geplaatst. We kunnen
wel de scheepsbouwattributen herkennen, evenals
het landschap, dat met grote vrijheid is geschilderd.
Het brengt in elk geval de Edammer scheepsbouw
duidelijk in beeld, maar de schilder was kennelijk
niet op de hoogte van de uiterlijke kenmerken van
een stier.
Tevens moet nog iets anders vermeld worden. In
afwijking van alle andere stadswapens heeft het
Edammer wapen, als schilddrager, een beer. Het is
ontzettend jammer dat hij ontbreekt, hij had hier
zeker ook een plaats verdiend.

In 2008 zal er aandacht worden besteed aan de
website van Oud Edam. De website wordt zoda
nig aangepast dat leden en niet-leden deze kun
nen raadplegen, om op de hoogte te blijven van de
activiteiten binnen de vereniging. Daarbij moet
het een databank van allerlei historische informa
tie worden.
Voor de jeugd komt er speciale informatie op deze
site. Hiermee wordt hopelijk al vroeg de aandacht
voor de cultuurhistorische aspecten van Edam
ontwikkeld.
In samenwerkingsverband wordt bij de provincie
subsidie aangevraagd voor een educatieprogram
ma voor scholen.
Tevens zal de vereniging dir jaar een Canon van
Edam in woord en beeld uitwerken.

Compliment

Rijper "stier"
(fotoJ. Mole
naar)
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een raam wilden schenken aan de kerk in De Rijp,
kon Edam niet achterblijven.

Dat De Rijp dit raam nog steeds koestert en "de
vrienden van de Rijper glazen" in 2007 hieraan
hun jaarlijkse bulletin hebben gewijd, verdient een
compliment en een bezoek van onze lezers in de
nabije toekomst.
Jaap Molenaar
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Redactie Periodiek
Bestuur:
Frans Kuiper
Lingerzijde 55

1135 AN

374337

tel. 372047
tjdejong@dejocosultancy.nl

Jaap Molenaar
William Pontstraat 20

1135 EV

366602

Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17
1135 GS Edam

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

Peter Sluisman
Grote Kerkstraat 41

1135BC

373739

Tinyjanssens
Achterhaven 90A
1135 XX Edam

secretaris/notulist
tel. 371959
tjanssens@worldmail.nl

Sjaan Swalve
Voorhaven 106

1135 BT

371174

Rita Sluisman
Grote Kerkstraat 41
1135 BC Edam

2e secretaris / notulist
tel. 373739
rpsluisman@planet.nl

Wil Tjoa
Watermolen 53

1135 LH

361587

Wil Veth-Bitter
Breestraat 8

1135 XM

373264

Ko Spaargaren
Bouwen Loenstraat 24
1135 JC Edam

penningmeester
tel. 362963
aks@xs4all.nl

Wim de Wolf
Klein Westerbuiten 2 1B

1135 GL

372120

Mirjam Nelissen
Spuistraat 15
1135 AV Edam

bestuurslid
tel. 372116
mbcnelissen@planet.nl

Redactieraad Historische Reeks

Roel Rozenga
Nieuwehaven 14
1135 VJ Edam

bestuurslid
tel. 373262
rrozenga@planet.nl

Max Meerman
Grote Kerkstraat 15
1135 BC Edam
Oscar Henar
Watermolen 6
1135 LKEdam

Ton de Jong
J.C. Brouwersgracht 20
1135 WJ Edam

Anthonie Heidinga
Spuistraat 31

1135 AV

372844

Oscar Henar
Watermolen 6

1135 LK

362604

bestuurslid
tel. 361777
maxmeerman@hotmail.com

Rob van der Laarse
Voorhaven 43

1135 BL

371717

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

Vrijwilligers Onderhoud Begraafplaats Grote
Kerk

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld/
Tuincommissie

Tinyjanssens,
Achterhaven 90A

1135 XX

371959

Gouden Ploeg

Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17

1135 GS

367687

Harry Oudendijk
Gravenstraat 2

1135 XP

372278

Th.J. van Santen
Gravenstraat 4

1135 XP

371068

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Contactpersoon Fort Edam

Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17

1135 GS

367687

Bert Creemers
Voorhaven 81

1135 BN

372978

Flip van der Leeuw
Zeevangsdijk 12

1135 CX

315065

Werkgroep Historisch Onderzoek
Corrie Boschma-Aarnoudse
Nieuwvaartje 16

1135 BJ

371491

Anthonie Heidinga
Spuistraat 31

1135 AV

372844

Herman Rijswijk
Kogerwatering 53 1541 XB Koog a/d Zaan

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-A. HoensMolenaar— H. Kuiper-de Moes- C.J. Kraay—J. RossenaarG. Rijswijk-v.d. Veer- C. Schaatsbergen—
J. Westerneng - N. Wiertz-Ton

075-6161137

A.H. Grimmelikhuyse
Roelof Bootstraat 53

1135 CE

372458

Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8
1135WP Edam
tel.nr. 0299-373373
Bank 113.88.59.n t.n.v. Vereniging Oud Edam
ledenadministratie: 0299-373373
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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