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Bovenlichten in Edam

MKnèMMi

Attributen van Bezoekers van schilderijententoonstellingen en musea Een bovenlicht is zoals bekend een raam boven

Mercurius en blijken gemiddeld niet langer dan anderhalve mi- de deur. Toen men in de i8e eeuw huizen met een

Neptunus op nuut bij een schilderij stil te staan. Het kan niet an- gang van voor- naar achtergevel begon te bouwen

Lingerzijde 33 ders dan dat zij nogal wat details missen. Dat kan moest dat raam zorgen voor licht achter de zware
toeristen en bewoners ook overkomen, die in een stad houten voordeur. Voordien viel men met de deur

als Edam met haar rijkdom aan historische panden in huis en stond men direct in het voorhuis of

te kort stilstaan en daardoor het bijzondere van bo- de winkel, wat bijvoorbeeld nog te zien is in het

venlichten niet altijd opmerken. Edams museum.
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Die prominente plaats boven de voordeur bood

huiseigenaren de gelegenheid, door het aanbrengen

van een ornament, te laten zien dat men welgesteld
was. Omdat de glastechniek aanvankelijk nog niet

in staat was om grote glasoppervlakken te maken,

plaatste men kleine stukken glas in het ornament.

Men noemt dit soort bovenlichten snijramen. Later

kon men ertoe overgaan om het ornament direct
vóór het glas te plaatsen. In dat geval spreekt men

van bovenlichten met ornament. Veelal zorgde men

ervoor dat het glas voor het schoonmaken en on

derhoud van de versiering uitneembaar was.

Vergaan

Van de oorspronkelijke houten ornamenten is in
Edam niets meer over. Door weer en wind zijn ze

aangetast en vermolmd. Veel panden zijn in perio

den van economische malaise - en Edam heeft er

meerdere gekend — slecht onderhouden of verwaar-

Bovenlicht stadhuis met snijwerk van J. Uljé.
Begin 19e eeuw
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boer op de huwelijksdag onderdoor naar binnen

ging en aan het eind van het leven naar buiten".

Het motief van de levensboom is een zeer oud
symbool en komt al voor in de culturen van het

oude Perzië en Mesopotamië. Daarin wordt hij

vaak afgebeeld als een boom geflankeerd door my

thische dieren die van de boom lijken te eten of
door vogels. De levensboom komt ook voor in de

bijbel. In Genesis 2 wordt beschreven hoe God het

paradijs inrichtte: in het midden van de tuin ston

den twee bomen, de levensboom èn de boom van

kennis van goed en kwaad. Alleen van de vruch
ten van de levensboom mochten Adam en Eva

eten. Vrijwel alle Edamse levensbomen dragen in

de takken twee belletjes. Mogelijk zijn dit in onze

volkskunst de rudimenten van vogeltjes.

Gietijzeren

levensboom,

Voorhaven 107

Snijraam in

ruitmotief,

Voorhaven 43

loosd. In de loop der eeuwen werden veel boven

lichten vervangen, vaak naar de heersende mode.

Het is daarom moeilijk om een relatie te leggen

tussen ouderdom van een huis en de stijl van het

ornament. Zelfs het stadhuis op de Dam, dat nu
een smeedijzeren ornament met een prachtige lan

taarn bezit, had volgens een oude tekening van

Jan van Worp uit 1787 oorspronkelijk een gevuld,

symmetrisch, bovenlicht met centraal daarin een

acanthusblad. Deze veelvuldig gebruikte decoratie
is kenmerkend voor de Lodewijk XlV-stijl in de

periode tussen 1700 en 1750.

Amsterdam heeft niet alleen invloed gehad op de

bouwstijl van de huizen van rijke kooplieden in
Edam, maar ook op de versieringen in de boven

lichten. Er is trouwens ook Zaanse invloed waar
te nemen. De Zaanstreek had nogal wat scheeps

werven waar ook houtsnijders werkten die niet al

tijd voldoende werk hadden en dan bovenlichten

sneden.

Oude motieven

Lopend door Edam zien we een grote variëteit aan

bovenlichten, zowel in stijl als in motief.
Twee veel voorkomende motieven zijn de levens

boom en de ruitvorm. De levensboom is meestal

uitgevoerd in gietijzer en treffen we nogal eens aan
boven de voordeur van stolpboerderijen "waar de

Ook de ruitvorm lijkt van zeer oude herkomst,

zelfs prehistorische oorsprong, te zijn. Men veron

derstelt wel dat het een vruchtbaarheidssymbool
is geweest. In de heraldiek van de Middeleeuwen

komt de ruitvorm in wapenschilden van (onge

huwde) vrouwen voor. Maar men kan de ruit

ook simpelweg zien als een geometrische figuur

en daarvan zijn in onze stad meerdere fraai gesti

leerde voorbeelden. Vanaf 1800 wordt deze vorm
steeds algemener.
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Symbolen

Het bovenraam in het huis van de familie Pont

op Lingerzijde 33 toont in een medaillon de god

Lauwerkrans met pijlen, Voorhaven 32

Lauwerkrans

De krans in het hiervoor besproken bovenlicht is

eveneens een veel gebruikt motief. De lauwerkrans
staat al sinds de klassieke oudheid symbool voor

overwinning, roem en macht. Olympische atle

ten en Romeinse keizers werden er mee getooid en

Snijraam,

Baanstraat 13

Esculaap

Kleine Kerk
straat 6.

Empirestijl

Lauwerkrans met pijlen, Breestraat 8

staande pijlen zouden kunnen wijzen op de vier

windstreken of op de vier uiteinden van de aarde,

maar de ornamentele waarde is hier groter dan de

symbolische betekenis. Dit pijlmotief treft men,

zij het minder uitbundig, ook elders in Edam aan

zoals aan de Baanstraat 9 en op Voorhaven 63.

Mercurius, de god van de handel. Daaronder

kruiselings de gevleugelde staf van Mercurius (de

caduceus) omstrengeld door twee slangen en de

drietand van Neptunus, de god van de zee. Deze

symbolische afbeelding in Zaanse stijl past ge
heel in een streek en bij een familie waar handel

en scheepvaart zo met elkaar verbonden waren.

Boven het raam bevindt zich het alliantiewapen

van Pont en Boot.

Aan de Breestraat 8, oorspronkelijk een apothe

kershuis, treft men een bovenlicht aan bestaande
uit een krans met vier pijlen en in het centrum

een rozet met kralenlijst. Het huis dateert uit 1598,

maar het raam is van veel later datum, mogelijk

van na 1850. Het motief met de pijlen kwam pas in

de I9e eeuw in de mode en komt het meest voor in

Amsterdam en omgeving. De loodrecht op elkaar

Informatie

Anders dan gevelstenen, zeggen bovenlichten wei

nig over de oorspronkelijke eigenaar of de functie

van het huis. Wel zijn er in Edam enkele orna

menten die in beeldtaal wat over bewoners of be
woning van later datum vertellen. Zo vertelt het

rijke bovenlicht van het Huis met de Zwaan aan

de Voorhaven 137 middels hun familiewapens dat

daar eind i8e eeuw dominee Pieter Vlek en zijn

vrouw Maria Boot hebben gewoond. De esculaap

in het bovenlicht van Kleine Kerkstraat 6 wijst op
de bewoning door een apotheker; het huis zelf da

teert uit begin 1600. Het bovenlicht is gesneden in

Empirestijl (in en vlak na de Franse tijd), maar is

mogelijk van recentere datum. Op Lingerzijde 39

wijzen het wapen en de sluis in het bovenlicht op

de aanwezigheid van het Hoogheemraadschap van

de Uitwaterende Sluizen.
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Rijk versierd bovenlicht met krans, Spui 6

afgebeeld. In de Lodewijk XVI-stijl (1770-1800)
werd teruggegrepen op klassieke symbolen. Die

lauwerkrans komen we in Edam diverse malen

tegen. Op Spui 6 is een weelderige krans in deze

stijl te zien. Het huis dat begin 1500 is gebouwd

is in de loop van de tijd diverse keren verbouwd.
Lange tijd is het in bezit geweest van een familie

van wijnhandelaren. Nu was het vroeger verplicht
voor bier- en wijnhuizen een krans uit te hangen.

Mogelijk hebben bewoners bij de keuze van het
bovenlicht zich hierdoor laten inspireren. Tegen

argument voor deze veronderstelling is: goede wijn

behoeft geen krans.

Ook in het huis Nieuwehaven 24 zien we de lau

werkrans terug. Het huis werd gebouwd omstreeks

1740, met grote waarschijnlijkheid door dezelfde

bouwheer als van het stadhuis op de Dam. De
voorgevel is in 1800 vervangen en daarmee ook

voordeur en bovenlicht. Die zijn uitgevoerd in

late Lodewijk XVI-stijl, in betrekkelijk sobere stijl.

De lauwerkrans was ook een geliefd element in de
daaropvolgende Empire periode. Een voorbeeld

daarvan is het bovenlicht op Voorhaven 172, waar

van de voorgevel begin I9e eeuw werd vernieuwd.

In latere perioden abstraheert de lauwerkrans zich

Zonmotief,

Voorhaven 150

Snijraam met

rijzende zon

motief, Voor

haven 80

Bovenlicht, Nieuwehaven 24

Lauwerkrans Voorhaven 172. Empirestijl

tot een kale cirkel en benadert deze het zonmo
tief, dat we eveneens in enkele panden aantreffen,

evenals het motief van de rijzende zon.

Uit de perioden van de Art Nouveau en Art Deco

is in Edam niets te vinden. Verheugend is dat in de

huidige tijd bewoners bij restauraties ook zorg be
steden aan het bovenlicht ter verfraaiing van hun

pand en de historische binnenstad.

W.H. de Wolf

Bron en literatuur:

C.Boschma-Aarnoudse - Edam, behouden stad.

B.Veldstra, Zoetermeer - Wikipedia

Foto's/ Bewerking: Wil Tjoa/Cor!Graphics
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't Haerlems

Out Stael

Oud Nieuws uit het Museum

Een Haarlems staallood

Eigenlijk is dit verhaal geen oud nieuws, maar ge

woon goed nieuws. Het museum heeft onlangs
een staallood gekregen van iemand wiens vader dit

jaren geleden in de grond had gevonden bij de ver

bouwing van de schuur. De huidige eigenaar vond

het een vreemd en nietszeggend ding maar voor

hij het zou weggooien bedacht hij dat het museum
het misschien wel wilde hebben. Dit onooglijke

stukje lood werd dankbaar aanvaard, het blijkt
namelijk een zogenaamd lakenlood te zijn en het

museum zal het zeker gaan exposeren.

Lakenindustrie

Over de textielindustrie in Edam is weinig bekend,
maar die moet niet onbelangrijk zijn geweest. In

1596 blijken er 29 weefgetouwen in bedrijf te zijn,

in 1612 werd op het bolwerk bij de Gevangenpoort

een voor de lakenindustrie belangrijke volmolen

gebouwd en stonden op het Nieuwvaartje ver

schillende lakenramen. Desondanks zijn bij op
gravingen voor zover bekend weinig lakenloden

gevonden. Daarentegen wordt in steden met la

kennijverheid in het verleden zoals Leiden, Gouda,

Hoorn, Haarlem dit soort zaken (meestal kleinere
loden) wel gevonden. Ook staatnamen in deze ste

den herinneren aan deze tak van industrie: Vol-

lerswaal, Drapenierssteeg, de Ramen en in Leiden

natuurlijk de Lakenhal.

Door vele handen

In historische bronnen komen we vaak beroeps
namen tegen die te maken hebben met de laken-

vervaardiging: wevers, vollers, pelsers, droog

scheerders, ververs, snijders, nopsters, kemsters, en

spinsters. Al deze mensen hielden zich bezig met

een bepaalde deelbewerking in de productie van

laken. De ruwe wol, veelal afkomstig uit Schot

land en Engeland, werd door kapitaalkrachtige
drapeniers in Calais gekocht en naar Holland ver

scheept. Vaak werd de wol aan de vacht gekocht,

dus om te beginnen moest die geschoren worden.

De wol werd gesorteerd, gewassen en ontdaan van

vuil en slechte stukken. Daarna werd die gekaard.

Daarbij mengde men de wol goed en werden de
vezels geordend. Een volgende bewerking was het

kammen van de wol (kemsters) ter voorbereiding

op het spinnen (spinsters). Bij het spinnen werd

van de wol draad gemaakt, die tot laken geweven

werd met behulp van een weefgetouw (wevers). Na

het weven vond controle plaats op pluisjes (nop
sters). Het laken werd vervolgens gevold (vollers).

Dit had tot doel om de weefselstructuur vaster en

dichter te maken en een viltig uiterlijk te geven. Bij

het vollen werd de wollen stof in baden met urine

en vet gedompeld en gekneed of gestampt (met de

voeten of in de volmolen). Na het weekend ging
men de huizen en de kroegen langs om urine te

verzamelen.

Haarlem 17.... Stael

Keuring

De lakens werden daarna gespoeld, geschoren

(droogscheerders) en op ramen gespannen om ze

weer op te rekken tot de juiste lengte en breedte.

Het laken kon vervolgens worden geverfd (ver

vers). Het kleurenpalet was echter beperkt daar
men alleen met natuurlijke kleurstoffen kon ver

ven; men kende rood, zwart, blauw en geel en door

menging van de laatste twee groen. In de I7e eeuw

waren blauw en zwart veel gevraagd. Het verven

was misschien wel het belangrijkste onderdeel van

het hele productieproces, want de handelswaarde
van het laken werd in belangrijke mate bepaald

5



door de kwaliteit en de echtheid van de kleur.
De keuring van de kwaliteit van het laken vond

plaats door waardijns. Na goedkeuring werd het
laken voorzien van een lakenlood. De beste kwali

teit werd puik genoemd. Naast waardijns waren er

staalmeesters die aan de hand van stalen, proeflap-

pen, de kwaliteit van de kleur van het laken be

oordeelden. Deze staalmeesters waren de laatste
keurmeesters die het laken door hun handen lieten

gaan, hierna kon het te koop worden aangeboden.

Kennelijk waren staalmeesters belangrijke en wel
gestelde mensen, want in 1662 liet een vijftal van

het Amsterdamse Lakengilde zich vereeuwigen

door niemand minder dan Rembrandt (de Staal
meesters, Rijksmuseum).

Terug naar het geschonken lakenlood. Aan de ene

kant zien we duidelijk het stadswapen van Haar

lem, het jaartal 15 en het woord stael, aan de an

dere kant is met enige moeite te lezen t Haerlems

out Stael (Haarlems groot staal). Aan het einde

van de i6e eeuw waren dit soort grote loden ge

bruikelijk. De economie van de stad Haarlem was

al in de I3e en I4e eeuw gericht op scheepsbouw,

bierbrouwerij en lakennijverheid. In de I5e eeuw

liep de economie echter terug. Dit was mede te
wijten aan de onlusten in die periode in Holland

en West-Friesland als gevolg van de Hoekse en
Kabeljauwse twisten (Hoeken: Philips de Goede,

Kabeljauwen: Jacoba van Beieren). De Edammers

verloren zelfs een tijd hun stadsrechten, omdat ze

hadden gekozen voor de kant van Jacoba van Bei

eren. Aan het eind van de i6e eeuw en begin \~f

eeuw moeten er goede en belangrijke handelsbe

trekkingen zijn geweest tussen Haarlem en Edam,

want Haarlem schonk tot tweemaal toe een dub
bel glas-in-loodraam aan de Grote Kerk, in 1518

en in 1606. Een ander dubbelglas bevindt zich in

Gouda, in 1596 geschonken door Haarlem. Het

lakenlood getuigt ook van handel tussen de twee

steden. Nu was het niet gebruikelijk dat andere

steden hun waren zo maar in een andere stad kon

den verkopen, de plaatselijke gilden lieten niet toe

dat vreemde kooplui de stad introkken om hun

waren te slijten. Bij jaarmarkten mocht dit echter

wel. Edam kende er drie en zo zal ons gevonden
lood hier wel terecht gekomen zijn. Een klein ob

ject met een lange geschiedenis waar het Edams
museum weer heel blij mee is.

P. Sluisman

Bron:

Archeologie in Noord-Holland 1
Hoogtepunten uit Hoornse Bodem

Haarlem-Wikipedia
Foto's: Wil Tjoa

Vereniging Oud Edam bestaat 65 jaar

Oprichting

De 19e oktober 1943 is voor Edam een gedenkwaar

dige dag, want toen werd midden in de Tweede

Wereldoorlog de vereniging Oud Edam opgericht.

Over het algemeen werd in het verleden niet be

paald zuinig met monumenten omgesprongen. Tal

van historische panden vonden hun einde onder

de slopershamer. Geen wonder dat veel Edammers
zich oprecht bezorgd toonden over hun stad, want

door de sloopwoede dreigde veel moois voorgoed
verloren te gaan.

Nu na 65 jaar mogen we stellen dat onze vereni

ging nog steeds haar uiterste best moet doen om

de historische waarde van onze stad en haar omge
ving te waarborgen.

Stedenbouwkundige beleidsmakers lijken nog niets

geleerd hebben: zoveel mogelijk woningen worden

op een kleine ruimte gebouwd zonder rekening te

houden met het historische aspect.

Hoogtepunten om nog even bij stil te
staan.

Door de aankoop van de voormalige Diaconie-

tuin, heeft de vereniging dit stukje grond uit han
den weten te houden van projectontwikkelaars.

Door de uitgifte van obligaties, die grif door de

leden werden gekocht, was het mogelijk dit stukje
grond zodanig aan te passen dat er sinds 1991 een

bijzonder mooie stadstuin is ontstaan.

In 2006 kocht Oud Edam de voormalige werf van

het Hoogheemraadschap nabij de zeesluis. Ook

hiermede werd voorkomen dat mogelijke project

ontwikkelaars op dit stukje historisch terrein, met
een mooi boothuis, huizen zouden bouwen. Oud

Edam heeft na ampel beraad het object doorver

kocht aan aannemersbedrijf Kistemaker, dat zich

o.a. bezighoudt met restauratie van molens en
sluizen. Inmiddels heeft de heer Kistemaker de

loods op het terrein verbouwd tot een bijzonder

woonhuis, waarvoor hem vorig jaar het gele steen

tje van onze vereniging is uitgereikt.

2007, het jaar waarin de stad Edam haar 650- jarig
stadsrecht vierde, was voor Oud Edam aanlei

ding om de contouren van de voormalige Onze

Lieve Vrouwe Kerk (Kleine Kerk) weer zichtbaar

te maken. Door giften van een aantal instanties,

inzet van scholengemeenschap de Triade en vrij

willigers, is in het centrum van de stad een mooi
historisch plekje ontstaan.

Ook werd ter gelegenheid van dit feest het boek

"Edam duizend jaar geschiedenis van een stad"

uitgegeven. Door een schenking van de familie
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Loods aan

het Oorgat

verbouwd tot

woonhuis (foto
Wil Veth)

Schardam werd het mogelijk dit boek te laten ver

schijnen..

Ledenaantal

Dat de vereniging zich in de loop der jaren in een

steeds groter wordende populariteit mocht ver
heugen, hadden de initiatiefnemers in de verste

verte niet kunnen dromen. Per 31 december 1944

telde Oud Edam al 187 leden. Vanaf die tijd stond

een grote groep mensen daadwerkelijk op de bres
voor het Edamse stedenschoon en er kan nu zon

der overdrijving gezegd worden dat Edam zonder

"Oud Edam" waarschijnlijk niet tot de gaafst be

waarde steden rond de oude Zuiderzee zou heb

ben behoord. Nu telt de vereniging 1135 leden in

en buiten de stad, overigens telde de vereniging in

1988 al 1100 leden. De laatste 20 jaar zijn wij o.a.
door vergrijzing slechts miniem in ledenaantal toe

genomen. U als huidig lid kunt ons helpen door

bijvoorbeeld een cadeaulidmaatschap te geven aan
familie of kennissen.

Het is een belangrijk speerpunt van de vereniging

om de historische kennis, die nu nog bij een aan

tal leden aanwezig is, vast te leggen en inzichtelijk

te houden voor huidige en toekomstige leden. De

redactie van de website is er in geslaagd een zeer

educatieve website te ontwikkelen. Het is ook het
communicatiemiddel om onze achterban uitge-

)

breid te informeren over zaken waarmee het be

stuur en de werkgroepen bezig zijn. Maar ook ver

slagen (tekst en foto's) van verenigingsactiviteiten

worden hierop vermeld.

Het is verheugend dat veel van onze leden hun
steentje willen bijdragen als vrijwilliger in de ver

schillende werkgroepen en het bestuur. Zonder

deze vrijwilligers zou de vereniging niet functione

ren, wij waarderen dan ook ieders inzet.

Nieuw binnen de werkgroepen is de werkgroep

Jeugd. Sinds 2008 een groep die nog volledig tot
wasdom moet komen. Wij zijn dan ook naarstig

op zoek naar jonge Edammers die idee hebben

om activiteiten te ontwikkelen waardoor de jeugd

meer aandacht krijgt voor de historische omgeving
waarin zij leeft.

Jonge Edammers meld je aan!!

Activiteiten in 2009. Dit jaar zullen wij in het

kader van ons 65-jarig bestaan een groot aantal ac
tiviteiten organiseren. Wij houden u daarvan op

de hoogte op onze website www.oud-edam.nl en
via de Stadskrant en de huis-aan-huisbladen.

Ton de Jong
voorzitter
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Apollo werd geboren in een theekoepel

Op i januari 1972 kwam er een eind aan het be

staan van de Waterlandse Orkestvereniging Apol

lo, toentertijd één van de oudste amateursymfo
nieorkesten van ons land. Bij ieder jubileum werd

het gememoreerd: op 26 oktober 1855 werd Apollo

geboren in de theekoepel van P. Pont aan de Lin-

gerzijde, later in bezit van A.N.T. Teengs. Aan de

wieg stonden de vijf notabele heren G.J. van Bom

mel (viool), J.H. Zoutmaat Brugman (fluit), P.

Pauw (viool), F.H. Pont (cornet a piston) en J.C.

Versteegh (piano). Directeur (dirigent) A. Lafeber

bleek een veelzijdig musicus: violist, klarinettist,
componist en arrangeur. Voor Apollo schreef hij

meerdere marsen en voor Zang Edam, waar hij in

1883 ook dirigent werd, koorstukken. Zijn honora

rium bedroeg f 100 per jaar, waarvoor hij niet al

leen de wekelijkse repetities leidde, maar alle stuk

ken arrangeerde voor het ensemble en zorg droeg
voor de programmering van de concerten, waarin

hij desgewenst ook optrad als solist. Dat honora
rium moest evenals de zaalhuur in het Heerenlo

gement (f 50 per jaar) en andere bijkomende kosten

worden opgebracht door het kleine gezelschap, wat

ook voor deze heren een prijzige ontspanning moet

zijn geweest. Opmerkelijk is wel dat de contributie

in het begin werd vastgesteld op f 0,20 per week.

Select gezelschap

Het Edams Muziekgezelschap Apollo, zoals het

genoemd werd, stond dus open voor de komst van
nieuwe leden, maar het moest wel beschaafd blij

ven. Naast muzikale bekwaamheid vormde soci

ale status een belangrijk criterium voor toelating.

Die ballotage gold trouwens ook de kunstlievende

leden, de donateurs die voor f 4 per jaar de uitvoe

ringen mochten bijwonen en desgewenst de repeti
ties volgen.

De eerste uitvoering, een soirée musicale, werd al

een maand later gegeven.Voor die gelegenheid com

poneerde Lafeber de Apollomars. Het streven was
om vier concerten per jaar te geven. In het begin

werd zeer regelmatig samengewerkt met de rede
rijkerskamer Utilitas, waarvan diverse orkestleden

ook lid waren. Later, toen het gezelschap meer be

kendheid had gekregen, werd het uitgenodigd om
medewerking te verlenen aan avonden van andere

verenigingen zoals het Nut of Zang Edam. Men gaf

ook wel een concert aan huis, een thé parlant ge
noemd.

De eerste voorzitter was F.H. Pont, die dat bleef tot
zijn dood in januari 1887. In de loop van de eerste

tientallen jaren maakte het orkest een bescheiden

groei door. Bij het zilveren jubileum in 1880 telde

het gezelschap twaalf leden, vijfentwintig jaar later

vijftien. Het orkest bleek door de decennia heen

kwetsbaar, niet alleen in financieel opzicht, maar
ook wat betreft de balans in de bezetting. Zo over

woog het bestuur, na het overlijden in 1883 van de

contrabassist, ernstig om te stoppen, temeer daar

geconstateerd moest worden dat het heilige vuur

ontbrak, er slecht gestudeerd werd en de discipline

ontbrak. Boetes voor verzuim, te laat komen of de

krant lezen tijdens bijeenkomsten hielpen onvol
doende. Gelukkig meldde zich weldra een nieuwe

bassist.

Hoewel de leden blijkens de notulen tijdens de

vergaderingen op zeer hoffelijke wijze met elkaar
omgingen en discussieerden, kwamen er toch zo af

en toe ongenoegens of onenigheden aan de opper-

Theekoepels

Lingerzijde.
In de linker

koepel werd

Apollo opge

richt (Edam,

behouden stad)
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vlakte.Verschil van mening tussen de dirigent en

het prominente lid P. Costerus Wzn leidde er toe

dat, ondanks diverse lijmpogingen en gesprekken,
de laatste zijn lidmaatschap opzegde. Toen Lafeber

drie jaar later plotseling overleed, meldde Costerus
zich twee weken daarna weer aan en werd hij zon

der meer weer opgenomen. Waarin een groot man

klein kan zijn.

Operabezoek

Bij tijd en wijle organiseerde Apollo een bezoek

aan de opera in Amsterdam. Daaraan namen ook

donateurs deel. In 1886 ging men met de stoom

boot naar de opera Lucia di Lammermoor van Do-

nizetti. Bovenloge f 1 per plaats. Versteegh zorgde
voor een ankertje wijn en bier voor onderweg. Na

derhand ging men souperen in Krasnapolsky. Na

de opening in 1888 van de lijn Amsterdam — Edam

reisde men per stoomtram; voor de late terugreis

reserveerde men dan een extra tram.

In lustra, maar ook in bijzondere persoonlijke
gebeurtenissen, zag men altijd wel aanleiding tot

vieringen. Zo was in 1881 P. Costerus Wzn 25 jaar

lidklarinettist. Een feestcommissie organiseerde

een groots feest compleet met intochtslied, huldi
gingtoespraak, overhandiging van een bokaal met

inscriptie en oorkonde, een schertsmuziekstuk met

twaalf zelf geconstrueerde klarinetten en tenslotte

een diner met opnieuw toespraken.

Geldzorgen

Het is een probleem van alle tijden. Amateuror

kesten en weerkerende tekorten en dus financiële

zorgen. Bij Apollo deden die zich regelmatig voor

na uitgaven voor de aankoop of de reparatie van

een instrument en door de vergoedingen voor op
tredens van solisten van buiten. Zo gaf men in 1879

voor het optreden van een drietal solisten tijdens

een concert f 185 uit, bijna het dubbele van het jaar

salaris van de dirigent. Maar van een nadelig saldo

leken de heren niet bijzonder onder de indruk; met

een vrijwillige bijdrage werd het probleem opge

lost.
De dood van voorzitter F.H. Pont in 1887 was een

slag voor Apollo. Hij was niet alleen de motor en de

bindende factor, maar ook degene die als de finan

ciële nood hoog was ruimhartig en meer dan enig
ander lid bijdroeg om de tekorten weg te werken.

Hij is het ook die in 1881 f 300 voorschoot om een

piano aan te schaffen. Dit bedrag mocht jaarlijks

met f 50 worden afgelost, een bedrag dat men an

ders aan huur zou zijn kwijtgeraakt. Hij werd op
gevolgd door D.F. Pont.

Na het overlijden van Lafeber in 1888 weet men de

21-jarige L.G. Jansen als dirigent te contracteren.

Ook hij moest het doen met een honorarium van

f 100. Hij zou Apollo niet alleen decennia lang lei
den, maar in Edam uitgroeien tot een muzikale be

kendheid: dirigent, muziekleraar, organist en bei

aardier. Later voegden zich ook mevrouw Jansen en

zoon Johan bij het orkest. De laatste ontwikkelde

zich tot een goed violist en solist; hij werd concert

meester van Apollo en in 1938 tot erelid benoemd.

Crisis

In 1893 werd het voortbestaan van Apollo ernstig

bedreigd. Nadat Jansen gesteund door een meer
derheid van de leden het verzoek afgewezen had

om op een feestavond van de sociëteit De Eensge
zindheid met solisten "van goede naam en faam"

op te treden, bedankten voorzitter D.H. Pont en

secretaris A.H.D. Rups alsook de leden P. Costerus

Wzn (opnieuw!) en W. Groot jr. als lid. Zij waren

ook lid van de sociëteit en verbolgen over de weige

ring, omdat met Zang Edam wel was opgetreden

in een benefietconcert. Het schip van de bekende
Edamse kapitein Meijer was met man en muis

vergaan. Aan boord bevond zich ook de Edam

mer C. Molenaar, wiens vrouw met zes kinderen
in behoeftige omstandigheden achterbleef. Voor

haar was dit concert bedoeld. Ondanks deze slag

besloot het orkest door te gaan. Onder voorzitter

schap van A.N.T. Teengs trad een geheel nieuw
bestuur aan. Het vertrek van de pianist Rups had

toch ook een positief effect. De eerste vrouw deed
haar intrede in het orkest. Vervanger van Rups was

mej. Jeane Meijer tot — zo vermelden de notulen

wat oubollig — er weer iemand van het genus mas
culinum beschikbaar was. Tijdelijk werd blijvend

en in de loop van de jaren traden meer vrouwen

toe, lange tijd aangeduid als assistent-leden.

Het 50-jarige Apollo voor de theekoepel en menu

kaart van jubileumdiner (Waterlands archief)

Oranjegezindheid

Edam was door de eeuwen heen een Oranjegezin

de stad. Dat weerspiegelde zich ook in Apollo. Al
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Tekening G.B. Swalve. Zoals gebleken is niet van 50

maar 40 jaar geleden (coll. S. Swalve)

vanaf 1883 stuurde men op 31 augustus de jarige

prinses en na 1898 koningin Wilhelmina jaarlijks
een gelukstelegram. Ter gelegenheid van haar

tiende verjaardag gaf men een openbare muziek

uitvoering met bal na. Uiteraard ook in het kro

ningsjaar 1898. In het jaar daarop, het begin van

de tweede Boerenoorlog in Zuid-Afrika, gaf men Bij de grote jubilea stuurde men de koningin stee

een concert dat, in sterke verbondenheid met de vast een telegram waarin hulde gebracht werd. Alle

strijd van de Boeren tegen de Engelsen, eindigde felicitaties werden keurig beantwoord,
met het staande zingen van het Transvaalse volks- In datzelfde jaar speelde in Frankrijk de zaak Dre-

lied en Wiens Neerlandsch Bloed. ijfus. Deze joodse legerkapitein werd door de le

gerleiding ten onrechte beschuldigd van spionage
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en veroordeeld. De schrijver-journalist Emile Zola

verdedigde hem in zijn beroemd geworden brief:
J'accuse. Apollo sprak zijn bewondering uit voor

de wijze waarop "de monsters van de leugen en het

anti-semitisme zijn bestreden" in een door het lid

P. Hermann, tevens directeur van de Tekenschool,

gekalligrafeerde oorkonde.

Jubilea

Alle lustra werden met een concert gevierd. Hoog
tepunten waren natuurlijk de grote jubilea. Het

50-jarige jubileum was nog een besloten aangele

genheid en uitsluitend voor leden en kunstlievende

leden met huisgenoten, familie en logees. Op 24

oktober 1905 opende het orkest, dat in hoofdzaak

uit strijkers bestond, het concert natuurlijk met de
Apollomars van de eerste dirigent Lafeber. Daarna

werd de zesde symfonie "de Pastorale" van Beet

hoven ten gehore gebracht. In zijn feesttoespraak

noemde voorzitter Teengs het orkest "in bloei" en

memoreerde hij tevens dat geen van de oprichters

meer in leven was. De recensie in de krant noem

de de uitvoering zeer verdienstelijk en maakte
melding van het toetreden van jeugdige leden en

vrouwen. Twee dagen later werd het feest voortge

zet met een soirée variée en bal na. In de feestpot

zat hiervoor f 78,55 opgespaard uit de boetes. Er

moest dus geld bij.

Vijftig jaar later werd het jubileum grootser ge
vierd. De feestelijkheden begonnen op 15 oktober

1955 met het jubileumconcert in Rito waarin mu
ziek van Mozart, Haydn en Grieg ten gehore werd

gebracht. Bij die gelegenheid ontving het orkest

van de gemeente een bedrag van f 600 voor het

instrumentenfonds. Op 29 oktober zette men de
viering voort met een optreden van het bekende

radiotrio van Anton Krelage, op 12 november

gevolgd door een uitvoering van het Noord-Hol

lands Philharmonisch Orkest. Op het slotfeest

met diner trad de Dutch Swing Collegeband o.l.v.

Peter Schilperoort op. De bedragen voor dit jubi

leum zijn van een heel andere orde dan in 1905. Zo
vroeg het Philharmonisch Orkest een vergoeding

van f 225 exclusief reiskosten; het populaire jazzor

kest f 625 voor een concert en voor het spelen tij

dens het bal. Toch leed men aan het jubileum geen

verlies. Voor het radiotrio was weliswaar weinig

belangstelling maar de jazzband trok zoveel bezoe

kers dat een kleine winst gemaakt werd.
Als dirigent maakte Jansen dit lustrum niet meer

mee. Hij stierf ^1964, 97 jaar oud.

Instrumentenfonds

Al in 1892 had men de ballotage voor donateurs

laten vervallen en in het begin van de vorige eeuw

bestond de ballotage voor het orkestlidmaatschap

uit het oordeel van de dirigent. Het elitaire ver

dween dus langzamerhand. Daarnaast realiseerde
men zich dat het te leen aanbieden van een instru

ment drempelverlagend zou kunnen werken voor

belangstellenden. Die instrumenten waren er niet.

Met uitzondering van de piano, het Amerikaanse

harmonium en de contrabas waren alle instrumen

ten privébezit. Daarom besloot men tot de instel

ling van een instrumentenfonds. Daaraan droegen

vóór de oorlog in hoofdzaak de leden bij. Deson

danks steeg het ledental nauwelijks en liep het in de

crisisjaren zelfs terug. Na de Tweede Wereldoorlog
kwam er externe steun van het Anjerfonds en gaf

de gemeente een jaarlijkse subsidie. Kostte een kla
rinet in 1929 nog f 27, in 1962 betaalde men voor

een nieuwe hobo f 800 en voor een fagot f 400.

Oorlogstijd

De weerslag van de oorlog op Apollo was de eer

ste jaren nauwelijks merkbaar.Weliswaar verloor

men tijdens de mobilisatie in augustus 1939 direct
vier van de veertien leden, maar die kwamen na de

capitulatie weer terug. Er werd gewoon gerepeteerd

en tot in 1942 werden er twee concerten per jaar ge

geven. Het jubileumconcert van 1940 vond plaats

in het Damhotel, omdat het Heerenlogement ge

vorderd was. Opmerkelijk is dat dit concert opende
met de Introduktion und Chor der Friedensboten

uit de opera Riënze van Richard Wagner, maar dat

zal niet zijn geweest om de bezetter te plezieren.

Het eerste naoorlogse concert, tevens viering van het
90-jarig bestaan, op 25 oktober 1945 in een overvol

Ons Huis, nu Markee, was een emotionele gebeur

tenis. Na het Wilhelmus werd ter nagedachtenis aan

de gevallenen Aases Tod uit Peer Gynt van Edvard

Grieg gespeeld, gevolgd door een programma van

lyrische opera- en operettemuziek. De recensent

vond het programma wat al te populair voor zon
bijzondere avond.

In de naoorlogse jaren liep de belangstelling voor

het lidmaatschap van het ensemble terug. Het be

stuur schreef dit toe aan het feit dat jonge mensen

als reactie op die oorlogsjaren nu meer aandacht

hadden voor de moderne muziek die met de be
vrijders was meegekomen en waarvan ze konden

genieten via radio en platenspelers. Op 16 decem
ber 1948 vierde men nog met een invitatieconcert

Vaandel van

Apollo (mu

seum Edam)
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Het tot sym

fonieorkest

uitgegroeide
Apollo in 1955

(Waterlands

archief)

dat de toen 81-jarige Jansen zestig jaar dirigent van

Apollo was, een uniek jubileum. Maar misschien

waren orkest en dirigent toch te lang met elkaar

opgetrokken en inspireerde men elkaar te wei
nig, want een jaar daarna besloot de vergadering

Apollo op te heffen "vanwege een tekort aan leden

en de slechte kaspositie". Jansen verklaarde daarbij

het gevoel te hebben dat de opheffing een verkapte

manier was om van hem af te komen. Voorzitter

Broeze ontkende dit ten stelligste. Mevrouw Jan
sen zegde ter vergadering haar lidmaatschap op.

De muziekinstrumenten werden nog niet verkocht

in de verwachting dat een doorstart op korte ter

mijn mogelijk zou zijn.

Nieuw elan

Die vond pas twee jaar later plaats op 31 januari

1951; in Rito namen zeven oud-leden het initiatief

tot het oprichten van de Waterlandse Orkestvereni
ging Apollo. Een nieuw bestuur onder N.Vleggaar,

Mw. Smit-Schouten, Mej. Leijen, G.B. Broeze en

F.B. Swalve trad aan en wist de Monnickendam-

se dirigent B. Hoogland te engageren. De naam

Apollo werd gehandhaafd, het predikaat Water

lands werd gekozen omdat men een streekorkest
voor ogen had, dat een grotere aantrekkingskracht

zou kunnen hebben. Inderdaad sloten kort daarop

zich musici aan uit Purmerend en Monnicken-

dam. Eind van dat jaar telde het orkest al twintig

leden. De recensie van het eerste concert, waarin
de hoboist Haakon Stotijn en de Edamse sopraan

mevr. Imken optraden, sprak van "een herboren

Apollo was tot iets goeds in staat", maar voegde er

in één adem aan toe dat de samenstelling van het

orkest nog erg onevenwichtig was. Dat werd met
de jaren aanzienlijk beter. Apollo groeide verder

uit tot een orkest met zeventien strijkinstrumenten

en zes blazers, aangevuld met piano, orgel en pau

ken. Het ensemble kreeg de grootte en samenstel

ling van een klein symfonieorkest zoals dat in de

i8e eeuw was ontstaan. Mozart en Haydn waren

daarmee bekend. Vandaar wellicht dat veelvul

dig werk van deze componisten werd uitgevoerd.

Beethoven en Mahler vereisten aanzienlijk grotere

bezettingen met meer blazers. Hoewel de kwaliteit

toenam, kreeg het orkest nogal eens stevige kritiek.

Zo vroeg een recensent van de Waterlander zich

af of Hoogland voor dit orkest de lat niet te hoog

legde. In 1961 nam hij boos ontslag nadat hem ter
ore was gekomen dat diverse orkestleden kritiek

hadden geuit op zijn directie en zijn driftige aard.

Hij werd opgevolgd door de Purmerendse diri

gent A. Oort. Die nam in 1962 het initiatief tot

een jeugdopleiding voor het orkest, de Edamse

muziekschool. Apollo herleefde, gaf als voorheen
concerten, verleende ondersteuning bij uitvoerin

gen van zangkoren, verzorgde diverse huisconcer

ten bij beeldhouwer Van Lith en trad in 1965 op in

een filmdocumentaire van de Nederlandse Televi

sie Stichting ten behoeve van het Prins Bernhard-

fonds. De opleving was van relatief korte duur. De
bezorgde recensent Jongepier schreef in die tijd na

een concert "het musiceren van amateurs heeft

zijn grenzen op het interpretatieve vlak en in de

keuze van het repertoire, maar mag geen excuus

vormen voor het onvoldoende beheersen van een
partij". Kon men niet beter of ebde de motivatie

weg? Financiële problemen doken opnieuw op en

in 1967 moest daardoor de muziekschool beëin
digd worden.

Op 27 november 1970 werd in de Lutherse Kerk
herdacht dat 115 jaar terug Apollo werd opgericht.

De krant complimenteerde het orkest, dat inmid

dels twee jaar onder leiding stond van dirigent Leo

van Sambeek, en vermeldde vol verwachting uit te

zien naar een volgend concert.

Nauwelijks een maand later, 1 januari 1971, werd
de Stichting Waterlandse Orkestvereniging Apollo

opgeheven.

W.H. de Wolf

Bron: Particulier archief Waterlands Symphonie Or

kest Apollo, Waterland Archief Purmerend.
Foto's/ Bewerking: Wil Tjoa/ CorlGraphics

Bijna alle namen van de leden van het symfonieorkest

uit 1955 zijn bij de redactie bekend.
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Edam in kerk van Schermerhorn

Wie Schermerhorn door de Beemster nadert ziet al

van ver de toren van de Hervormde Kerk boven het

geboomte uitsteken. Direct bij binnenkomst van
het gebouw wordt de aandacht getrokken door de

oorspronkelijke beschildering van de zoldering.

De dienstdoende vrijwilliger zal, zeker tegen Edam

mers, de rol ter sprake brengen die voorouders uit

onze stad gespeeld hebben in de jaren 1634-1636.

Op een trekbalk boven de hoofden is de tekst te

lezen "Jan Jansz.Vijselaer van Edam 1634". Deze
Vijzelaer heeft in dat jaar deze kerk gebouwd.

In het boek "Genealogische en heraldische ge
denkwaardigheden in en uit de kerken in Noord-

Holland", van P.C. Bloys van Treslong Prins en

J. Belonje, staat over hem te lezen:

Vijselaer, molenmaker van Edam, deed in of voor

1632 een uitvinding van een molenscheprad dat

8 voet hoog kon malen behoudende derdaljf voet

op de scheppen, welke in de H.Hugowaard in dat
jaar is toegepast.

— zie resolutïén H. Ingelanden Heer Hugowaard

passim.

Deze stadsgenoot beschikte over grote kwaliteiten.

Het gebruik van de vijzel bij het oppompen van
water was een belangrijke uitvinding en kwam na

1634 algemeen bij molens in gebruik. Deze mo

lenmaker heeft zijn naam verbonden of te danken

aan zijn uitvinding, net zoals dat bij de beroemde

molenmaker Leeghwater het geval is.

Eerbetoon

Onderzoek in het streekarchief wijst uit dat de

naam Vijselaar in die tijd in Edam nauwelijks voor

kwam. Een vijzel heeft ook de betekenis van een in

strument waarmee iets omhoog getild kan worden.
Bij vele boerderijen werd een vijzelberg voor hooiop-

slag gebruikt, de kap kon omhoog worden gedraaid

door middel van een vijzel op elke hoek.

In de Edamse doop- en trouwboeken vinden we dat
op 10 april 1661 de weduwnaar Jan Jansz. Vijselaer

hertrouwt met Annitje Martens j.d. Hij is woon
achtig bij de Gevangepoort en zij in de Kerckstraat.

Hij overlijdt op 22 januari 1666 en wordt op zeer

plechtige wijze in de Grote Kerk begraven, want de

boeken vermelden dat de clocke I uure luijt en dat de
begrafeniskosten elf gulden bedragen. Een extreem

hoog bedrag dat slechts aan enkele notabele burgers

werd berekend. Het is wellicht een eerbetoon ge

weest aan deze kerkenbouwer en molenmaker.

Het oordeel van Salomo

In de kerk van Schermerhorn bevinden zich 11 ge

brandschilderde ramen die werden aangebracht in

de jaren 1635-36. Noord-Holland bezit een groot
aantal kerken met vf eeuwse ramen. Edam voert

deze lijst aan met 31 ramen.

Bijzonder fraai is het raam dat de schepenen van Interieur kerk

Schermerhorn aan hun kerk hebben geschonken. Schermerhorn
Het beeldt op indringende wijze het bekende (coll. W.H. de

oordeel van koning Salomo uit naar een ontwerp Wolf)

van de beroemde Vlaamse schilder Peter Paul Ru

bens. De kunstenaar die dit glas heeft gemaakt is
onbekend, maar Edammers zullen dit raam met

aandacht bekijken en een vergelijking maken met

de voorstelling in de trouwzaal van het voormalig

Edamse stadhuis.

Een derde verrassing die Edamse bezoekers tegen
komen is een gebrandschilderd raam in de abscis

van de kerk. Daarin zijn de ramen van de zeven

steden van West-Friesland en het Noorderkwar

tier aangebracht. Deze vensters zijn zoals toen ge

bruikelijk was, geplaatst in volgorde van belang

rijkheid. Zo staat het raam van Alkmaar in het
midden (nr. o), links ervan Hoorn (nr. 1), rechts

Enkhuizen (nr. 2). Daarna weer links Edam (nr.3),

rechts Monnickendam (nr. 4), links Medemblik

(nr. 5) en waarschijnlijk heeft rechts het verdwenen
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Edammer

raam kerk

Schermerhorn
(foto J. Mole

naar)
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raam van Purmerend gezeten. Edam was destijds

de vierde stad in Noord-Holland.
Het Edammer raam dat in opdracht van de vroed

schap van Edam vervaardigd en aan Schermerhorn

geschonken is, wordt aldus beschreven:

Voor een archituurfragment van drie bogen het

door leeuwen gehouden wapen van Edam onder

een bloemvaas en een lauwerkrans, die door

twee engeltjes wordt gedragen. Een met sphinxen
en een masker versierde cartouche onder wapen

bevat een opschrift met het jaartal 1633.

w*

2? Ü0S

u

Edammer wapen

Uit de stadsrekeningen van Edam is bekend dat

glazenmaker Claes Symonsz. uit Edam in de week

van 8 december 1635 voor zijn werk hiervoor 132

gulden heeft ontvangen. De afbeelding van de
stier doet eerder denken aan een uierloze koe dan

aan de fiere en imponerende houding van een stier.

Daarnaast behoort het Edammer wapen door een
beer te worden gesteund en niet door leeuwen. De

toenmalige kerkmeesters in Schermerhorn zullen

het raam desondanks met veel dankbetuigingen

hebben aanvaard.
Glazenmaker Claes Symons is

overigens eveneens de maker

van het Monnickendammer

raam. Men vermeldt hierover:

(X

De kunstenaar heeft met be

perkte middelen een compositie

gerealiseerd, die vergelijkbaar
is met het Edammer raam. De

overeenkomsten strekken zich

ook uit over het kleurgebruik

—paars, blauw en geel — en de

blauwe accenten voor de tekst
cartouche.

Hier heeft de maker als wapen

dragers gekozen voor twee ge

vleugelde griffioenen ter weers
zijden.

In Edam hebben verschil

lende glazeniers gewerkt. Dat
in de Grote Kerk van Edam

geen raam van Claes Symons

voorkomt, moet worden toege

schreven aan het feit dat al deze
ramen na de brand van 1602 in

de herbouwperiode tussen 1605
en uiterlijk 1625 zijn gemaakt

en hij in later jaren als glazenier

werkzaam was.

Al met al is een bezoek aan
de kerk in Schermerhorn voor

Edammers met interesse voor
het verleden en de geschiedenis

van onze stad aan te bevelen.

In het zomerseizoen is deze

kerk tijdens het weekend ge
opend van 11 tot 16 uur.

Jaap Molenaar
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen

Bestuur

Ton de Jong

JC Brouwersgracht 20

1135 WJ Edam

Dik Rinkel

Paulus Pietersstraat 17

1135 GS Edam

Tiny Janssens

Achterhaven 90A

1135 XX Edam

Rita Sluisman

Grote Kerkstraat 41

1135 BC Edam

Ko Spaargaren

Bouwen Loenstraat 24

1135 JC Edam

Roel Rozenga

Nieuwehaven 14

1135 VJ Edam

Max Meerman

Grote kerkstraat 15

1135 BC Edam

Cees van den Hoff

Voorhaven 108

1135 BT Edam

voorzitter

tel. 372047

tjdejong@dejoconsultancy.nl

vice-voorzitter

tel. 367687

djc.rinkel@quicknet.nl

secretaris

tel. 371959
tjanssens@worldmail.nl

2e secretaris

tel. 373739

rpsluisman@planet.nl

penningmeester

tel. 362963

aks@xs4all.nl

bestuurslid

tel. 373262

rrozenga@planet.nl

bestuurslid

tel. 361777
maxmeerman@hotmail.com

aspirant bestuurslid

tel. 316066

hofF.heida@quicknet.nl

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld/

Historisch onderzoek en Archeologie

Hans Geusebroek

Jacob Tonissensrraat 12 1135 JB

Cees van den HofF

Voorhaven 108 1135 BT

Harry Oudendijk

Gravenstraat 2 1135 XP

Ferrand Tromp Meesters

Jonkerlaantje 38 1135 TM

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Flip van der Leeuw

Zeevangszeedijk 12

Roel Rozenga

Nieuwehaven 14

Hans Boonstra

Paltrokmolen 58

Maarten Verwey

De Werf 68

Monnickendam

Werkgroep Jeugd

Max Meerman

Grote Kerkstraat 15

1135 CX

1135VJ

1135 KM

1141 HL

1135 BC

673099

316066

372278

396877

315065

373262

351776

651721

362604

Vrijwilligers Begraafplaats Grote Kerk

Tiny Janssens

Achterhaven 90A 1135 XX 371959

Contactpersoon Fort Edarn

A.H. Grimmelikhuyse

RoelofBootstraat 53 1135 CE

Redactie Periodiek

Rixt Hovenkamp

Schepenmakersdijk 1 X135 AG 371945
Frans Kuiper

Lingerzijde 55 1135 AN 374337
Jaap Molenaar

William Pontstraat 20 1135 EV 366602

Peter Sluisman

Grote Kerkstraat 41 1135 BC 373739
Sjaan Swalve

Voorhaven 106 "35 BT 37"74
Wil Tjoa

Watermolen 53 "35 LH 361587

Wil Veth-Bitter

Breestraat 8 1135 XM 373264

Wim de Wolf

Klein Westerbuiten 21/B 1135 GL 372120

Redactieraad Historische Reeks

Anthonie Heidinga

Spuistraat 31 1135 AV 372844

Oscar Henar

Watermolen 6 1135 LK 362604

Jan Sparreboom

Voorhaven 86 "35 BT 371590

Hans Boonstra

Paltrokmolen 58 1135 KM 351776
Dik Rinkel

Paulus Pietersstraat 17 1135 GS 367687

Redactie Website

Ton de Jong

J.C. Brouwersgracht 20 "35 WJ 372047

Dik Rinkel

Paulus Pieterstraat 17 1135 GS 367687

Roel Rozenga

Nieuwehaven 14 1135 VJ 373262

Wim de Wolf

Klein Westerbuiten 21/B 1135 GL 372120

Foto's

Wil Tjoa

Watermolen 53 1135 LH 361587

372458

Adviseurs bestuur/werkgroepen

Corrie Boschma-Aarnoudse, Anthonie Heidinga, Her

man Rijswijk, Jan Sparreboom, Gerrit Conijn, Jaap

Molenaar.

Gouden Ploeg

C. v. Aanholt, C.J. Beets - coördinator, J. Akkerboom, A.

Blokhuis-de Jong, K. de Boer, J.C. de Boer, G.C. Dekker,

V. Hermanides-bij 't Vuur, A. Hoens-Molenaar, H. Kui

per- de Moes, C.J. Kraay, J. Rossenaar, G. Rijswijk-v.d.

Veer, C. Schaatsbergen, J. Westerneng, N. Wiertz-Ton

Vereniging Oud Edam

Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8

1135 WP Edam

Bank 1138.85.911 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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