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Uit Edamse bodem, een jaartalsteen uit 1646
Corrie Boschma

Zo nu en dan geeft de bodem van Edam iets van de geheimen van het verleden prijs. Bij werkzaamhe

den nabij de kettingbrug kwam op ca 1.50 meter diepte een natuurstenen jaartalsteen te voorschijn met

daarin uitgehakt '1646' in een cartouche.

Verrassende

vondst bij de
kettingbrug

De steen stond rechtop in de grond en maakte de
indruk daar als stortmateriaal terecht te zijn geko

men. Overigens kan er ook een verband zijn met

op die diepte aanwezige funderingsrestanten. De
vinder Ed Asscheman ontfermde zich over het

loodzware geval, zodat deze voor Edam bewaard
is gebleven. Na overleg met de gemeente en de vin

der, gaat de steen naar het Edams Museum, waar

het op de verdieping een plaatsje zal krijgen in de

thema-expositie over de geschiedenis van Edam.

De steen heeft behoorlijke afmetingen, vooral de

dikte valt op (25 cm). Dit maakt het waarschijnlijk

dat hij niet in een voorgevel heeft gezeten, maar in
veel zwaarder muurwerk. Het materiaal is vrij ruw

bewerkt, met aan de achterzijde een bruin gekleur

de, natuurlijke breuklijn. Er is geen steenhouwers-

merk op de steen aangetroffen. Het bijzondere is

dat hij een lichte 'zeeg' of kromming heeft. Aan de

onder-voorzijde is hij naar achteren afgehakt. De

achterzijde is met uitzondering van een bovenste

strook van ca 5 cm met schuine groeven behakt
(voor hechting aan specie?); deze strook is ver

kleurd en geeft de indruk niet ingemetseld te zijn

geweest.

De Oostersluis en de kettingbrug.

De vraag is uiteraard of achterhaald kan worden

waarvoor deze steen heeft gediend en wie een

dergelijke steen bij een steenhouwer bestelde? De

vindplaats kan hiervoor een belangrijke aanwij

zing zijn: naast de Kettingbrug vóór de voormalige
Oostersluis, ook wel de Oosterkade genoemd.
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Op de plattegrond van J. Blaeu (ca 1660) is de

toenmalige situatie in die hoek van de stad goed te

zien. Op de grens van de Voorhaven noordzijde en

het Oorgat stond de prachtige Noordoosterpoort,

in 1619/20 in renaissancestijl gebouwd. Aan de
andere kant van de Voorhaven stond een majestu

euze verdedigingstoren, de Halsbanttoren. Deze is

tussen 1581/84 opgetrokken ter vervanging van een

ouder, onbekend poortgebouw. Daarnaast, in de

Nieuwehaven, lag de verdwenen Oostersluis met

de kettingbrug, een dubbele valbrug.
De havens en sluizen van Edam waren in het ver

leden van economisch levensbelang voor de stad.

De ook op persoonlijk gewin uitzijnde bestuurders

speelden daarin een belangrijke rol. Met de aan
leg van de vestingwerken was aan de zuidkant van

de stad een groot groengebied, het Marken, bin
nen de muren gekomen. Er werd in de i6e eeuw

weinig mee gedaan, het diende als bleekveld voor

de drapeniers en er is op een gegeven moment

een lijnbaan opgericht. Maar het Marken kreeg

een tweede leven met de inrichting van scheeps-

en houtwerven. Voor de bestuurders sneed het
mes aan twee kanten, want niet alleen kreeg de

Edamse werkgelegenheid een steuntje in de rug,

maar een tweede vaarroute via de Nieuwehaven

voor schepen naar de belangrijke stad en concur
rent Alkmaar, zou de kooplieden geen windeieren

leggen, zo verwachtten zij. De stad besloot dan

ook in 1589 om de oude houten sluis bij de ingang
van de Nieuwehaven te vervangen door een mo

derne stenen sluis, met daarop twee valbruggen.
Dat was een ingrijpende, en kostbare klus, maar

bleek een gouden greep voor de economische ont

wikkeling van het Marken. De sluis was als enige

in Noord Holland geschikt voor het schutten van
grote zeeschepen. Daarom kozen eeuwenlang

de haringbuizen uit de dorpen rond de Beemster

door de Oostersluis het ruime sop. Voor elke pas

sage moesten zij sluisgeld betalen, wat de stedelijke
kas behoorlijk spekte. In 1701 kwam de sluis en de

brug in beheer bij het Hoogheemraadschap van de

Uitwaterende Sluizen. Met het gereed komen van

een nieuwe zeesluis aan het Oorgat in 1829 werd

de Oostersluis nutteloos. Hij werd tot op het water
afgebroken. Ter plaatse liet men vervolgens de hui

dige bruggenhoofden met de mooie dubbele op

haalbrug bouwen.

Een nieuwe havenkom in 1646

Om de bereikbaarheid van het Marken als indu

striegebied 'avant la lettre' te verbeteren, is er een

doorgang in de stadsmuur gemaakt, die als Keet
poort de geschiedenis inging. Maar niet alleen

het Marken, ook de tanende zoutindustrie aan de

Keetzijde zou er gebaat bij zijn als er meer sche

pen in Edam zouden kunnen afmeren. In 1630/33
probeerden de bestuurders dan ook een ambitieus

havenplan van de grond te krijgen: zowel aan de

noord- als aan de zuidkant wilden de bestuur

ders grote havens aanleggen, waarvoor zelfs de
vestingwerken uitgelegd zouden moeten worden.

De omvang van de plannen is goed te zien op een
tweetal plattegronden van de Edamse kaartmaker

Uitsnede van de kaart van Blaeu (ca 1660). Duide
lijk herkenbaar zijn de Oostersluis, Halsbanttoren

en Oosterpoort

S.W. Boonacker (Edams Museum). Hoogmoed

komt voor de val, de plannen waren financieel en

infrastructureel een brug te ver en de bestuurders
moesten hun ambities dan ook grondig bijstellen.

Het bleef geruime tijd stil over de uitbreiding van

de havens, maar in 1646 besloten de burgemees

ters na veel gepraat en uitvoerig overleg met de
vroedschap tot het vergroten van de haven vóór de

Oostersluis. Tussen de toren en de eerste zoutkeet

aan de Keetzijde werd de 'kolk' in het najaar van

1646 tot een diepte van 10 voet uitgegraven en van
nieuwe beschoeiingen en aanlegkades voorzien:

te bepalen, beschalen bebolwercken ofte beschandec-

ken, zoals het bestek van het werk omschrijft. Op

de kaart van Blaeu wordt de kade naast de Hals

banttoren de Nieuwe Kaij genoemd. Het was een

omvangrijke klus, voor het uitrijden van de afko
mende grond op de stadslanden en de ringdijk was

maar liefst een bedrag van 2000 gulden uitgetrok

ken.

De stad voerde het werk niet in eigen beheer uit,

maar het werd gegund aan twee grote Edamse

aannemers, Jan Jacobs Groot en Pieter Cornelis
Camerlingh. In twee termijnen ontvingen zij 1200

gulden voor het werk.

Jan Jacobs Groot heeft buiten de Edamse grenzen
bekendheid gekregen als bouwer van de Crack-

state in Heerenveen (1647), Camerlingh heeft als

molen- en huizenbouwer in het Edamse naam ge

maakt.
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Halsbanttoren en Nieuwe Kay, 1743. Mogelijk is de jaartalsteen links in de muur ingemetseld geweest
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Hiermee is het raadsel van de jaartalsteen niet

opgelost, want uit het bouwbestek blijkt niet dat

aan de nieuwe kades baksteen werd verwerkt. Op

verschillende i8e-eeuwse tekeningen van de ves
tingwerken is eveneens te zien dat het om in hout

uitgevoerde werken ging. Maar ook dat achter een

houten zoutziedershuisje de stadsmuur intact was

gebleven. En hiermee komen we aan de finale:

honderd procent zekerheid is er niet, maar het is
goed voor te stellen dat de stad ter herinnering aan

de nieuwe havenkolk in de stadsmuur tussen het

zoutziedershuisje en de Kettingbrug de jaartalsteen

liet inmetselen. Aan de stads- of aan de zeezijde,

dat weten we niet. Het muurwerk is vermoedelijk
in 1836 gesloopt en restanten zijn ongetwijfeld in

de bodem blijven zitten, zoals de jaartalsteen die

exact op de plaats van het gesloopte muurwerk is
gevonden.

Bronnen:

Informatie; D. Aten; Stadsrekeningen Edam

C.Boschma; Tot verbeteringe van de neeringhe deser
Stede

Afscheid Wil Veth als lid van het redactieteam

Kort geleden heeft Wil Veth moeten besluiten onze redactie te verlaten. Ruim zes jaar heeft zij

de functie van redactiesecretaris en eindredacteur vervuld. Als Neerlandica keek zij nog eens kri
tisch naar de tekst van de door de hoofdredacteur goedgekeurde artikelen, maar was zij bovenal

deskundig betrokken bij de opmaak en daarmee het gezicht van ons blad. Daarnaast hield ze de

redactie op charmante wijze in het gareel wat betreft de bijeenkomsten en het op tijd inleveren van
de artikelen. Nu ze geen deel meer uitmaakt van ons redactieteam bemerken wij hoeveel tijd, zorg,
energie en soms spanning het haar iedere keer gekost moet hebben.

Niemand is onmisbaar, zegt men. Maar wij missen haar.

De redactie
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Edamse stier in spiegelbeeld
Peter Sluisman

Begin juni van dit jaar verscheen er een artikel

met foto in het Noordhollands Dagblad over de

herplaatsing van een oude gevelsteen in de nieuwe

achtermuur van de voormalige kloostertuin (nu

Coornhertlokatie). Deze steen was ingemetseld in

de entree van de oude muloschool, maar was oor
spronkelijk afkomstig van het oude klooster dat op

deze plek gestaan had, getuige de drie kleine steen

tjes die onder de wapensteen gemetseld zijn. Pos-

tula, pium, amorem, staat op de steentjes, verlang

het vrome van de liefde. Na het verschijnen van het

krantenartikel maakten Jaap Molenaar en Gerrit

Conijn mij erop attent, dat de stier op het stads
wapen niet naar links keek, maar naar rechts. Ook

hen was dat niet eerder opgevallen, maar eigenlijk

kon dit niet. Hoe was dit nu mogelijk?

Leeuwen en beren

De meeste gemeenten en ook veel waterschappen

in Nederland zijn in het bezit van een sedert on

heugelijke tijden ingevoerd wapen en hebben in

het begin van de I9e eeuw de Hoge Raad van Adel

verzocht in het gebruik daarvan te worden beves

tigd. De Hoge Raad van Adel was hiertoe bevoegd
krachtens het Koninklijk Besluit van 20 febru

ari 1816. Over Edam staat het volgende: "Van keel

beladen met een stier van sabel vergezeld en chef

van drie sterren van goud. Het schild van achte
ren vastgehouden door een beer." Niet aangegeven

wordt hoe de stier moet worden afgebeeld. De ster

ren zijn zespuntig, de stier staat op een losse grond

van sinopel en de beer is van natuurlijke kleur. De

voorstelling komt als eerste voor op een zegel uit
1361, waarbij de stier en de sterren los op het zegel

zijn geplaatst.
Op een i6c-eeuwse zegel, met afdrukken uit 1526

en 1583 komt het wapen als zodanig voor, waarbij
het wordt vastgehouden door twee leeuwen (zie

ook: het gebrandschilderde Edamse raam in de
kerk van Schermerhorn, periodiek jaargang 33, nr

1, blz 15). De afbeelding van het wapen met een

beer als schildhouder is bekend sinds 1626. Het

wapen in de kloostermuur wordt vastgehouden
door twee handen en bekroond met een lauwer

krans. Dus ook bij de schildhouder zijn er in de

praktijk verschillen. Maar laten we ons beperken

tot de stier. Op alle gevelstenen uit de stad die mij

tot dan toe bekend waren werd de stier naar links

kijkend afgebeeld. Was het een vergissing van de

steenhouwer, had hij teveel gedronken, was het
op een maandagmorgen? Ik moest beide stadsar

chivarissen het antwoord schuldig blijven. Zoiets

is weinig bevredigend. Het maken van zo'n gevel

steen was en is immers een serieuze zaak. De op

drachtgevers of de kloosterzusters zullen het ont
werp goedgekeurd moeten hebben alvorens men

aan de slag ging.

Komt de rechtse stier meer voor en is hiervoor een
verklaring te vinden? In de Grote Kerk aan weers
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kanten van het dubbelraam Haarlem hangen twee

tekstborden uit 1610. Op het linker bord wordt de

Edamse stier ook rechtskijkend afgebeeld, op het

rechter bord bevindt zich het wapen van Haarlem.

Aan de andere kant, naast de ramen van Amster
dam en Gouda, hangen eveneens twee borden,

maar hierop wordt de stier beide keren naar links

kijkend afgebeeld. De antieke koperen kronen in

de kerk dragen schildjes met daarop geschilderd

zowel de priester Amos (het kerkzegel) als het
stadswapen, ook hier kijken de stieren naar rechts.
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De onlangs

ingemetselde

wapensteen
afkomstig van

het oude

klooster

Tekstbord

links van raam

van Haarlem
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Bij de diefstal van de twee antieke kronen vorig

jaar zijn de schildjes achtergelaten. Op de eerste

etage van het stadhuis staan I9e-eeuwse stoelen

met als versiering aan weerskanten het stadswa
pen. Hierbij kijkt de ene stier naar links en de an

dere naar rechts, een soort pendant dus. Ook zijn

er i8c-eeuwse wapentegels die gebruikt werden aan

weerskanten van de schouw, waarop de stier zowel
links als rechtskijkend voorkomt. Het is mogelijk

dat het klooster nog een steen had waar de stier

naar links keek, een pendant dus, maar waar

schijnlijker is dat het in de i6een i"f eeuw niet zo'n

rol speelde of de stier nu naar links of rechts keek.

Kennelijk was men in Edam vooral links georiën
teerd.

Bronnen:

Heraldry of the World

C. Boschma; Edam behouden stad

De favoriete wandeling van Cees Hooijberg (i)
Frans Kuiper en Jan Daniël Hooijberg

In zijn jonge jaren maakte Cees Hooijberg, de vader van Jan Daniël, op de zondagmiddag graag een wande
ling door Edam langs zijn favoriete route. Deze wandeling hebben wij kortgeleden weer gemaakt en nodigen

u graag uit om aan de hand van de onderstaande beschrijving en het afgedrukte kaartje ons voorbeeld te vol

gen. We nemen u graag mee door het Edam van 2009 met herinneringen aan de dertiger jaren.
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Molen van

Banning

1. de melkwinkel van Cees Hooijberg

We starten onze wandeling op de Schepenmakers-

dijk 19 voor de deur van de voormalige melkwinkel

van Cees Hooijberg. De melkwinkel was gevestigd

in het pand naast de sigarenzaak van mevrouw
Prijs. Zij heeft jarenlang het beeld op de hoek van

de Schepenmakersdijk/Egbert Snijdersplein be

paald met haar winkeltje. De N247 bestond nog

niet en de parallelweg was een smalle weg, zodat
oversteken destijds geen enkel probleem vormde.

Ons eerste doel was het Klein Westerbuiten en

wel:

z. de molen van Banning

Op de hoek met de Purmerringvaart staat hier de
onderbouw van de destijds prachtige meelmolen

van Jan Banning. In 1912 verkocht hij de molen

aan Gerrit Igesz, die het bedrijf in 1918 overdroeg

aan de Spinfabriek te Edam. In dat jaar werd het

bovenstel met de wieken verwijderd en nu resteren
slechts de onderbouw en het molenaarshuis.
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1 Voormalige melkwinkel van Cees Hooijberg

De molen was een van de zaagmolens van Edam.

Deze molen was de oudste. In een verkoopakte uit

1626 werd de molen al genoemd. In een akte uit 1656
heet hij "de Sampson". De andere twee zaagmolens

waren het "Rad van Avontuur" uit 1635 verder rich

ting Middelie aan de ringvaart en "Het Fortuyn".
In 1816 was er even sprake van dat de molen in zijn

geheel verplaatst zou worden naar Grave (bij Nijme
gen). De condities waaronder het gemeentebestuur

hiervoor toestemming gaf waren echter dusdanig

dat de eigenaren van de molen hebben afgezien

van verhuizing. Later is de molen omgebouwd tot

meelmolen. De onderbouw van de molen en het

daarvoor geplaatste molenaarshuis zijn in 1996/1997

prachtig gerestaureerd door de huidige eigenaar.
De fantasierijke gevel met de decoratieve dakbe

kroning van houtsnijwerk zijn weer in volle glorie

teruggebracht. Als je op deze hoek staat dan heb je

een prachtig uitzicht over de Purmer en ademt dit
stukje van Edam een unieke sfeer uit.

We keren nu de Purmer de rug toe en lopen over

het Klein Westerbuiten, waar we op nummer 19

langs het voormalige woonhuis komen van de

Edammer Leendert Spaander, de grote kunstver

zamelaar en bekend van het wereldberoemde hotel
Spaander uit Volendam. Verder doorlopend is er

rechts een pad dat eindigt bij een groot hek en een
bruggetje dat toegang gaf tot de:

Edain

Moleu aan het Klein Westerbuiten
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Edam Villa Wester Buijten

t

3
Gebouwen
van de Ver-

steeghstichting.

Links de latere

burgemeesters

woning, rechts

het consultatie

bureau (coll. J.
van Voorst)

3. Versteeghstichting

De burgemeesterswoning, die nu in particuliere

handen is, dateert van na de Tweede Wereldoorlog

en heeft tot 2009 dienst gedaan als ambtswoning
voor de burgemeesters van Edam. Tot 1944 stond

op deze plaats een indrukwekkend landhuis. Dit

werd rond 1910 verbouwd tot ziekenhuis. Van me

disch behandelen was echter niet of nauwelijks

sprake.

Dankzij een gift in 1910 van fl 10.000 (€ 4.500) van
Arend Nicolaas Versteegh, woonachtig in Stock

holm, maar geboren in 1844 in Edam als zoon

van burgemeester Versteegh, werd het mogelijk

dit huis met toegangswegen, koepel en schuur te

kopen en te verbouwen tot ziekenhuis. Door de
gezondheidscommissie onder leiding van de ge

meentearchitect J. Letzer werden hoofdgebouw en

bijgebouwen ingericht. Onvermogende lijders wer

den kosteloos behandeld door de gemeentearts en
ook patiënten uit Volendam mochten worden op

genomen. Vanaf 1915 werd het hoofdgebouw echter

al niet meer gebruikt als ziekenhuis en vanaf 1919

werd dit verhuurd aan burgemeester Kolfschoten.

Het bijgebouw waar voornamelijk besmettelijke
zieken in quarantaine lagen heeft daarna dienst

gedaan als consultatiebureau.

Bij de sloop van dit gebouw in de jaren zestig, zijn

het tegeltableau van de schenker en de gevelsteen

met het stadswapen bewaard gebleven.

Het tegeltableau is nu te bezichtigen in het huidige
wijkgebouw en de gevelsteen zal door de gemeen

te waarschijnlijk worden herplaatst in een poort

aan het nog aan te leggen Baanplein. In 1938 toen

C.G.M. van Baar burgemeester werd stond ook

de ziekenbarak geheel leeg en besloot het stadsbe

stuur tot het bouwen van een nieuwe burgemees
terswoning. Eind oktober 1944 kreeg Van Baar de

opdracht om ervoor te zorgen dat er buiten Edam

dekkingsgaten tegen luchtaanvallen werden gegra

ven. Hij weigerde. Toen de bezetter enkele dagen

later verhaal kwam halen, trof men een leegstaand
pand aan. De burgemeester was ondergedoken in

Spierdijk. Uit woede staken de Duitsers het huis in

de brand en verhinderden de brandweer het blus-

singswerk zodat het tot de grond toe afbrandde.

Na 1945 werd het huidige huis gebouwd.
Als we verder lopen over de parallelweg zie je recht

vooruit water. Dit water liep vroeger door tot de

brug over de parallelweg, maar is later gedempt.
Waar vroeger de molenwerf was staan nu fraaie

bungalows, alleen de naam herinnert ons er nog

aan dat hier het bedrijf van de firma Teengs geves

tigd was, met kantoren, loodsen voor opslag en op

de werf:

4. De houtzaagmolen van Teengs

De derde molen "het Fortuijn" werd gebouwd kort

na 1730. Deze zeskantige bovenkruier, stond op
de molenwerf, ten zuidoosten van de Samson. In

4 Houtzaagmolen van Teengs langs de trekvaart

richting Monnickendam. De foto is genomen
vanaf het huidige benzinestation van Frikkee
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Tramplein met
remise

1863 werd de molen na blikseminslag door brand

verwoest, maar spoedig daarna door de eigenaar

Nicolaas Teengs herbouwd. De molen heeft nog

tot 1933 dienst gedaan als zaagmolen. In dat jaar

werd het bovendeel gesloopt. Toen in 1950 Jan Plas

ook de laatste restanten liet opruimen was het de
finitief gedaan met de zaagmolens in Edam.

We steken nu de N247 over naar het busstation.

Tot de jaren vijftig van de vorige eeuw reden hier
de trams van Amsterdam via Edam naar Volen

dam en Kwadijk. Op het huidige busstation stond

destijds de:

5. Tramremise

De tram komende uit Amsterdam, maakte een

fraaie bocht naar het tramstation, het huidige bus

station, om van daar verder te rijden naar Volen

dam. In 1956 werd de tramlijn opgeheven en ver
vangen door een buslijn naar Amsterdam. Langs

de N247 tussen Monnikendam en Broek in Wa

terland kun je op het dijkje naast de trekvaart nog

de restanten van de tramlijn zien liggen.

Wij vervolgen onze weg langs de Singelweg over

het:

6. Bullepaadje

Dit paadje liep tussen de Zwanensloot (het water

van de Zuidervesting) en de trambaan langs de

boerderij van Kout en aan de andere kant van de
tramlijn de kippenboerderij van Hartog, later Jan

Bak, via een vrij steile brug, zodat de hooiboten er

onderdoor konden, naar de:

7. Hondenhemel

Deze naam werd aan dit stukje van het Volendam-

merpad tussen de Singel en de Westervesting ge
geven omdat in vroeger jaren het afval van de leer

looierijen hier werd neergegooid en zodoende een
eldorado was voor de honden. De leerlooierijen

waren gevestigd in de Gevangenpoortsteeg.

In de houten topgevel van de cadeauwinkel "De

Kast" zie je nog bijna alle luikjes zitten die open

gezet werden om de huiden te laten drogen.

Aan de rechterkant van de Singel naast het labo

ratorium van het Hoogheemraadschap was voor

heen het café van Hulst, nu een woonhuis, geves
tigd. In dit café stond een ronde stenen pot waarin

zes flessen drank stonden met in en op de opening
een rubber balletje waar je in moest knijpen om

het borrelglaasje te vullen. Dat was gelijk ook alle

keus aan sterke drank die je had als je wat wilde

drinken, naast natuurlijk ook Amstel- en Vollen
hoven bieren.

-__——»
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Cadeauwinkel 'de Kast', een voormalige leerlooi

erij. De scharnieren van de luiken zijn duidelijk

te zien in de gepotdekselde topgevel.
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Verder lopend krijgen we aan onze linkerhand de

8. Balkenhaven

De Balkenhaven lag vroeger vol met balken die

minstens vijf jaar in het water lagen voordat ze
verwerkt konden worden tot planken en balken

door de houtzaagmolen van Teengs. Vandaag de

dag wordt de boom gezaagd en kort daarna ver
werkt tot bouwhout waardoor er zo nu en dan

spontaan een boom gaat groeien in het kozijn.

De houtloodsen van William Pont waren inmid

dels in 1880 opgeheven omdat het bedrijf was ver

plaatst naar Zaandam. De Baanstraat, voorheen

Warmoesstraat hield op bij de Balkenhaven. In de
jaren vijftig, nadat de Balkenhaven geen functie

meer had, werd de Baanstraat met een dam door

getrokken naar de burgemeester Versteeghsingel.

Daarmee werd de aanstaande stadsuitbreiding, die

begon met de William Pontstraat, verbonden met

de binnenstad. Zo ontstond de Zwanenvijver, een
geliefde plek om de eendjes te voeren.

We vervolgen onze weg langs de Baandervesting

en gaan aan het eind van het voormalige Korsnas-

complex via de Korte Baansteeg naar het Marken.
Hier was in de jaren dertig een luchtbrug over het

bedrijventerrein. Via trappen ging je naar boven

en liep je over de touwbaan heen en daalde dan

weer af naar het Marken. Als je op de luchtbrug

stond kon je, naar het Oosten kijkend, de men
sen achteruitlopend zien spinnen. Dit was een heel

ttpemm
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De brand in de

Touwfabriek

in 1934 was een
ramp voor de

werkgelegen

heid

precies werk, want de gesponnen draden moesten

over de hele lengte even dik zijn. De luchtbrug is

na de brand van de touwfabriek verdwenen.
Aangekomen op het Marken was hier tot aan de

dramatische brand in de nacht van 10 op n juli

1934 de Touwfabriek gevestigd. Alle weefgetou

wen werden tot zwijgen gebracht. In 1926 had de
Touwfabriek ook al eens in de brand gestaan. Meer

oostelijk op het Marken had in 1855 een brand een

vijftal kaaspakhuizen verwoest. De Edammer

kaasjes dropen als een dikke brij van de brandende

stellingen af of rolden half gesmolten in de Nieu-
wehaven. Ooit was op de plaats waar de woning

van Nieuwenkamp staat, midden in de winter met

een dichtgevroren Nieuwehaven, een kippenfok

kerij afgebrand, waarbij de kippen kakelend in het
rond vlogen. Een brandbaar plekje dus.
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9
De Jan van

Wallendal-
brug, gesloopt

in 1926

Omdat de gemeente geen geld

kon besteden aan het onderhoud besloot

het stadsbestuur om deze brug, die in 1899 was
gebouwd, reeds in 1926 te verwijderen. De tot op

dat moment op het Marken gevestigde kaasfirma

Eyssen werd hierover zo boos dat de directeur van

Eyssen het college te verstaan gaf dat als zij de brug
zouden verwijderen, hij zijn bedrijf uit Edam zou

halen. De brug is weg en Eyssen heeft zijn bedrijf

voortgezet in Oosthuizen. Verder lopend over de

Baandervesting langs het water van de Nieuwe

Haven passeren we het karakteristieke huis met

fraaie trapgevel van de bekende kunstenaar

9. Jan van
Wallencfalbrug

10. W.O.J. Nieuwenkamp.

Het huis heeft een drietal gevelstenen die refere

ren aan de belangrijke plaats die Edam destijds

Edam Villa „Nicuwenliainp"

10 De woning van W.OJ. Nieuwenkamp. Op de

achtergrond het schip 'de Zwerver'

innam in de cartografie. Om van een goed uit

zicht verzekerd te blijven kocht hij aan de over

kant meerdere huisjes op tegenover zijn huis aan
de Nieuwehaven. Hij restaureerde ze en voorzag

ze van fraaie gevels en gevelstenen, de materia

len sleepte hij overal vandaan. In 1905 is W.O.J.

Nieuwenkamp in Edam afgemeerd met zijn boot

de Zwerver aan de Nieuwehaven aan een stukje

grond dat hij al eerder had gekocht. Omdat de
bewoning wat krap werd vanwege gezinsuitbrei

ding, besloot Nieuwenkamp in 1907 een klein

stenen huis bestaande uit één kamer en een ve

randa te bouwen met daarbij een schuur. In 1908

bouwde hij naast het kleine huisje een groter huis

bestaande uit een keuken, kelder, slaapkamers en
op de eerste verdieping een ruim atelier. Uit alle

streken wist hij bouwmaterialen te verzamelen en

aan te slepen, zoals tegels, plavuizen, gevelstenen,

kraagstenen etc. Bij de bouw werkte hijzelf van 's

morgens vroeg tot 's avonds laat het hardst mee als

timmerman, metselaar, schilder en alle denkbare
beroepen die er in die tijd bezig waren met het

bouwen van een huis.

In 1912 kocht hij weer een stukje grond om een bo

tenhuis neer te zetten voor zijn drie zelf gebouwde

kano's en zijn roei- zeilboot. In het voorjaar 1913
kreeg hij vergunning voor het bouwen van zijn,

nog steeds bestaande, atelier met een grote raam-
partij op het noorden. Ten oosten van het atelier

groeiden wilde struiken, brandnetels en ander on

kruid. Daarom besloot hij al in 1914 om in deze
woestenij een grote plantenkas neer te zetten, een

tuin aan te leggen en bomen te planten. In 1916

kocht hij opnieuw een stukje grond en bouwde

hierop een huisje voor zijn tuinman, de heer Kieft.
Uiteindelijk bezat hij alle grond vanaf zijn woon

huis tot het huisje van Kieft waardoor vader Cees
het had over het bruggetje van Kieft.

Inmiddels had W.O.J. ook de huisjes aan de Nieu

wehaven gekocht en verbouwd naar zijn smaak.

Omstreeks 1919 maakte Nieuwenkamp aanstalten
om Edam te gaan verlaten. Hij verkocht toen al

enige huisjes aan de overkant, zoals In 't Wild
schut, Geloof, Hoop en Liefde en de Kuiper. Uit

eindelijk verliet hij op 20 december 1920 Edam om

te vertrekken naar Florence in Italië. Zijn huis ver

huurde hij aan de kaashandelaar Eyssen.

Tuinman Kieft is tot 1931 in zijn huisje blijven
wonen; na zijn vertrek werd de prachtige tuin weer

geheel overwoekerd door onkruid. In 1931 verkocht

Nieuwenkamp zijn laatste bezittingen in Edam

waaronder ook de laatste huisjes aan de overzijde

genaamd naar de gevelstenen "t Kromhout en

de Kieft". De huisjes werden verkocht aan Clara

Unkel, weduwe van Jan Jacobus Kornman.
Het huis, het atelier, de plantenkas, het huisje van

Kieft en de tuin waren gesitueerd op de plaats

waar tot omstreeks 1680 een twaalftal scheepstim-
merwerfjes waren gelegen. In 1932 werden de plan

tenkas en het huisje van Kieft gesloopt en werd

er in de tuin een grote niet fraaie fabriekshal van

Heijmeier neergezet.

Doorlopend langs de huizen van de Baanderves

ting komen we aan het eind bij het

9



12. Kettingbrug

Helaas is het nog steeds toegestaan dat hier auto's
overheen rijden. Deze brug ligt hier al meer dan

350 jaar. Kortgeleden werd hier tijdens de electri-

ficering van de bediening een steen in de muur

aangetroffen met het jaartal 1646. De kettingbrug

was onderdeel van de Oostersluis die in 1589 werd

aangelegd om de Nieuwehaven te kunnen gebrui
ken als tweede doorgaande vaarroute naar het ach

terland. De sluizen werden overbodig toen de zee

sluis geplaatst werd. Bij deze brug kunnen we de

natuurstenen nog in de kades zien, waar vroeger
de sluisdeuren in hebben gehangen.

11. Bruggetje van Co Kieft

Sinds 1996 is hier een ophaalbruggetje geplaatst

dat is ingepast in het nieuwbouwplan en tot stand

is gekomen na overleg met Oud Edam. Op het

bruggetje staand kon je vroeger uitkijken over de
weilanden van de Zuidpolder. Wel drie molens

kon je van hieruit zien. Nu staan hier huizen en

kun je nog net de molen "Slikpot" zien staan van

de kortgeleden overleden Joep Kemper, naast de

atletiekbaan van AV Edam. Ook het zicht op de
plaats waar vroeger de molen van de Merenboer in

Volendam stond is verdwenen door de bouwdrift

van onze gemeente.
Verder lopend komen we aan het eind van de

Baandervesting bij de Keetzijde waar vroeger de
zoutketen stonden. Hier stond de kraan waar

mee het hout werd gelost voor de scheepswerven
en waarvan de baten ten goede kwamen aan de 11 Bruggetje van Kieft

weeskinderen. De kraan stond aan de kant van de

Keetzijde waar naderhand de zandtrechters ston
den van Eeltink.

Vanaf het Oorgat bezien loopt het water via de

Kettingbrug naar de Nieuwehaven en via de Pie-
tersbrug naar de Voorhaven. De verwijding van de

vaarweg wordt in deze contreien "kom" of "glop"

genoemd. Op oude kaarten is te zien hoe breed het

water van de Achterhaven en Zeevang ter plaatse,

was dat door de Voorhaven en de Oosterpoort van

het huidige Oosterglop werd gescheiden. Kenne

lijk vormden beide "gloppen" in een ver verleden

één geheel.

We komen nu bij het

13. Oosterglop

12, De kettingbrug

13

Het Oosterglop

en Oorgat,
rechts Keet

zijde
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16 Het voormalige gebouw van de schietvereniging

bij het Fort

In 1917 werd door het Rijk een bijdrage geleverd

van ƒ 225,00 voor de kosten van de schietbaan. Na

de eerste Wereldoorlog werden in Nederland over
al burgerwachten opgericht, maar die hebben niet

lang bestaan. In Edam waren zij actief van 1919 tot

1925. Nadat ook de Vrijwillige Landstorm hier de

schietkunst had beoefend, moest in 1933 de schiet

baan plaats maken voor het Strandbad, een initia

tief van de voortvarende Edammer Niek Bouwes.

17. Het Hoofd

Vanwege het aanbrengen van sluizen in het Oor

gat en onder de Dam verzandde de havenmond.

In 1622 werd met de droogleggers van de Purmer
vastgelegd dat zij verantwoordelijk werden voor

het op diepte houden van de vaarweg tussen Pur-
merringvaart en het Noorderhoofd. In 1701 nam

het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende

Sluizen in Kennemerland en West-Friesland deze
verplichting over.

18. Oorgat

Voor deze wandeling verwijzen wij u naar het arti

kel "In de voetsporen van" uit het periodiek 1/2008

van Jan Daniël Hooijberg en Frans Kuiper.
In het volgende periodiek zullen we de wandeling

afmaken die ons via het Oorgat weer terugvoert

naar de Schepenmakersdijk.

14

Op de ach

tergrond de

jachthaven,

voorheen het
galgenveld

14. Galgenveld en Zeesluis

In de verte bij de Zeesluis was vroeger het gal
genveld. De naam spreekt voor zich. Jarenlang is

het land verhuurd geweest aan Edammer boeren,
waaronder opa Hooijberg die zijn boerderij had

aan de Haligt en later Jaap Duim die in de Doe

lenstraat boerde. De laatste in de rij van boeren was

sluiswachter Rijer de Geus. In de tachtiger jaren

van de vorige eeuw is hier de jachthaven aangelegd.

Een galgenveld lag meestal bij de voornaamste toe
gangswegen van een stad, opdat de binnenkomen

de reizigers konden zien dat zij een plaats naderden

waar orde en recht heersten en waar streng werd

gestraft. Waarschijnlijk heeft het huidige galgen

veld eerst aan de andere kant van de haven gelegen,

ongeveer waar nu het Strandbad ligt.
De huidige Zeeschutsluis is in 1828 aangelegd

nadat bij de grote watersnood van 1825 de toen

malige Zeesluis zwaar in ongerede was geraakt.

Omstreeks 1990 is de sluis elektrisch bedienbaar
gemaakt, gelukkig zijn de oude kaapstanders ge

plaatst gebleven.

15. Traankokerij

Het zal ongetwijfeld gestonken hebben en moge

lijk was daarom de traankokerij buitendijks aange
legd op de plaats van de huidige camping. Ook zal

Edam walvisvaarders hebben uitgerust, we komen

immers in onze goede stad ook al de naam van het

Groenland tegen.

16. Schietbaan

Het was er altijd al een drukte van belang, want

ook de schietbaan was buitendijks gevestigd en

wel daar waar nu de tenten en caravans staan. In

1907 was de schietbaan geheel naar de eisen van

die tijd ingericht. Niet alleen de schietvereniging
hield daar oefeningen, maar ook jongelieden, die

deelnamen aan voorbereidend militair onderricht.

Men schoot met scherp.

Van de penningmeester

Voor u ligt weer een mooi exemplaar van ons

Periodiek vervaardigd door vrijwilligers en
mogelijk gemaakt uit uw contributie. Denkt

u nu contributie betaald? Ach, helemaal ver

geten. Maak dat dan nog even in orde. Zon
der uw financiële steun kunnen wij immers

niet. Bij voorbaat vriendelijk dank.
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Oud nieuws uit het museum - Delfts aardewerk
Peter Sluisman

Deze keer twee objecten van Delfis aardewerk. De voorwerpen behoren tot de vaste collectie van het museum
dus u komt ze vanzelf tegen. Delfts aardewerk behoort tot de belangrijke Nederlandse prestaties uit de if en

i8f eeuw, toen met erin slaagde om plateel te maken, dat in kleur, vorm en decoratie het Oosters porselein

benaderde. Veel particulieren en musea, in eigen land en daarbuiten, hebben in de laatste 150 jaar verzame

lingen ervan aangelegd. HetEdams museum heef helaas nooit budget gehad om stukken aan te kopen, maar
heeft de meeste objecten uit schenkingen verkregen.

Naast het blauwwit Delfts, intensief en fraai be

schilderd aardewerk, kent men ook eenvoudig,

wat haastig soms slordig, beschilderd aardewerk,

het zogenoemde Boerendelfts.
Dit aardewerk stond meestal achter in de oven

op de meest ongunstige plek. Het Boerendelfts
treffen we in de i8e en I9e eeuw veel in Waterland

en West-Friesland aan. Het was hier namelijk de

gewoonte, wanneer de koeien in het voorjaar de

wei ingingen, dat de zomerstal werd opgefleurd

en mooi gemaakt met Delfts gekleurde of blauwe
borden. Dit had een enorm decoratief en artistiek

effect. Voorbeelden van deze aangeklede stallen

zijn te zien in het Zuiderzeemuseum in Enkhui

zen en het Openluchtmuseum in Arnhem. Het

meer verfijnde Delfts kwam hiervoor niet in aan

merking, het was trouwens voor de meeste boe
ren te kostbaar. Op het eiland Marken had men

de gewoonte om een gat in het bord te maken en

middels een benen knoop en touwtje op te han

gen. Het Boerendelfts is zelden gemerkt zodat

determinatie altijd moeilijk is. Daar aardewerk

gevoelig en breekbaar materiaal is, is het vaak be

schadigd.

Kwispedoor

Het eerste voorwerp is een puntgave blauw ge

decoreerde kwispedoor met tekst, datum en een

merk aan de onderkant. Deze kwispedoor, spuug-
bak voor pruimende heren, is naar mijn mening

nooit als zodanig gebruikt, maar heeft altijd als
sieraad in de vitrinekast gestaan. Hij is in opdracht

gemaakt voor de heer Marten Gerritsz Mars in het

jaar onzes Heren 1742. Hoewel de naam Mars in

de i8e eeuw en daarna in Edam voorkomt, weten

we niet zeker of deze heer Mars een Edammer was.
In ieder geval was hij geen burgemeester of regent,

want dan hadden we hem wel kunnen terugvin

den. Hij moet wel enige welstand hebben gehad

gezien deze fraaie kwispedoor. Aan de onderkant

is de kwispedoor gemerkt met de letter D waaron
der het cijfer 13. Waarschijnlijk is dit het merk van

Zacharias Dextra eigenaar van de plateelfabriek

"De drie vergulde astonne in Delft 1721-1757". Het

cijfer 13 is een bepaalde code van de fabriek. De

kwispedoor is één van de mooiste Delftse stukken
die in het bezit van ons museum zijn.

Wonderlijke lettercombinatie

Het tweede voorwerp is een blauw gedecoreerd

wandbord uit de tweede helft van de i8e eeuw met

Kwispedoor, 1742

Wandbord, tweede helfi iK eeuw

p U/skcAW
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op het eerste gezicht een wonderlijke lettercombi

natie. Hoe het museum aan het bord is gekomen

is niet meer te achterhalen. Zeker in de beginpe

riode — het museum is in 1895 opgericht — zijn de

objecten slecht geadministreerd. Bij dit wandbord
gaan mijn gedachten uit naar een schenking van

een godsdienstig gereformeerd gezin. Katholieken

hadden meestal een kruisbeeld of een Christus

beeld in huis. Dit bord doelt op de alom aanwezig

heid van God en op de verantwoording die men

over het leven moet afleggen. De middelste letter

G is van God, naar rechts gaand zien we de letters

W en A, wat betekent God Weet Alles. Gaan we

naar beneden dan krijgen we God Siet Alles, en

vervolgens God Kent Alles en God Hoort Alles.

Dit bord zal ongetwijfeld op een duidelijk zicht
bare plek in de kamer gehangen hebben.

Bronnen:
Delfts aardewerk H.P. Fourest, ip8o

Aronson Dutch Delftware 2003

Excursie naar Gorinchem en De Biesbosch

Zaterdag 26 september, een mooie blauwe hemel, een

opkomende stralende zon, we konden ons geen betere

omstandigheden voor deze dag wensen. Monter en
vol verwachting stapten 84 leden in de dubbeldekker

die even over achten vertrok naar ons doel.

Gorinchem stond als eerste op het programma, een

mooie oude historische stad. Over het ontstaan van

de stad is weinig met zekerheid te zeggen. Waar
schijnlijk is Gorinchem omstreeks het jaar 1000

ontstaan op wat hoger gelegen land nabij de mon

ding van de Linge in de Merwede. De eerste bewo

ners van de nederzetting waren vissers en boeren.
De naam Gorinchem wordt voor het eerst vermeld

in een document uit 1224 waarin Floris IV de tol

vrijdom van de Gorcummers in het gehele graaf

schap Holland bevestigt. Op 11 november 1382 ver
leende Otto van Arkel Gorinchem stadsrechten.

Ter plaatse aangekomen begaven wij ons naar het

café-restaurant de Hoofdwacht, gelegen aan de

Grote Markt, waar we van de koffie en de cake ge

noten.
Helaas waren er maar twee gidsen beschikbaar

voor onze rondleiding omdat op dezelfde dag nog

meer groepen in Gorcum op bezoek waren. Niet

temin hebben deze twee gidsen ieder een groep
van ruim 40 personen, op een voortreffelijke wijze

rondgeleid.

Ontvangst bij

de Hoofdwacht

aan de Grote
Markt

-a 1 *

Inlijving door Holland

Aan het eind van de 13e eeuw werd de nederzetting
een vesting door het opwerpen van met palissaden

Ton de Jong

(houten palen) versterkte wallen. Halverwege de

14e eeuw werden de wallen verder versterkt met

stenen muren en torens. Al deze inspanningen
konden echter niet voorkomen dat Gorinchem

in 1417 definitief door Holland werd ingelijfd. Bij

die gebeurtenis sneuvelde de laatste telg uit het ge

slacht Van Arkel. De aansluiting bij Holland legde

de handel geen windeieren. Gorinchem groeide uit

tot de achtste stad van Holland.
Aan het eind van de Middeleeuwen werd Gori-

chems meest kenmerkende bouwwerk voltooid: de
Grote Toren, in de volksmond bekend als de Sint

Janstoren. De aangrenzende kerk is duidelijk van

later datum. Tot 1844 stond op de plaats van de
Grote Kerk een gotische kruiskerk. De contouren

daarvan zijn zichtbaar gemaakt in het straatprofiel.

De stadsmuren uit de 14e eeuw waren tweehon

derd jaar later zo verzwakt dat zij aan vervanging
toe waren. Er kwam een nieuwe vestingwal met elf

bastions, die nu nog bijna volledig intact is. Door

de nieuwe omwalling, afgerond in 1609, werd de

stad tweemaal zo groot. Van de vier stadspoor

ten in de vestingwal is alleen de Dalempoort nog

over.

Martelaren van Gorcum

De hervorming ging niet onopgemerkt aan Go

rinchem voorbij. In 1566 werd de eerste protes

tantse kerkdienst gehouden. Zes jaar later, kort

na het begin van de tachtigjarige oorlog, werd de
stad veroverd door de watergeuzen. Zij namen 19

priesters en broeders gevangen. Die werden over
gebracht naar Den Briel, waar zij werden gemar

teld en opgehangen. De geestelijken gingen de

geschiedenis in als de martelaren van Gorcum.

Ook heeft Gorichem te maken gehad met Hugo
de Groot, de internationaal bekende rechtsgeleer

de en medestander van Johan van Oldenbarne-
veld, die wist te ontsnappen in een boekenkist uit

het slot Loevestein, gelegen aan de overzijde van

de Merwede.
Een poortje aan de Grote Markt verwijst hier nog

naar.
Na de bloei in de Gouden Eeuw kwam in de

18e eeuw de teruggang. Het dieptepunt werd be
reikt aan het einde van de Franse overheersing.

De terugtrekkende Franse troepen verschansten
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zich in de vesting Gorinchem. Na een drie maan

den durend beleg, waarbij de stad ten gevolge van

beschietingen veel schade opliep, gaven zij zich over.

Het is duidelijk te zien dat door dit en later oorlogs

geweld veel historische panden zijn vernield.

Helaas zijn daar in de tijd niet altijd even mooie
passende panden voor in de plaats gekomen.

Rondvaart door uniek natuurgebied

De tweede bestemming, de Biesbosch, werd rond

het middaguur bereikt alwaar na het gebruik van

de lunch een rondvaart door dit wonderbaarlijk

mooie natuurgebied gepland stond. In twee groe

pen opgesplitst bezocht de eerste groep het mu
seum en de tweede scheepte zich in voor een uur

durende rondvaart in een fluisterboot.
Varend door prachtige kreken, bij het zien van

zilverreigers en de uitleg van de kapitein, konden

wij ons even terugwanen in de tijd dat eb en vloed

(hoogte verschil van ± 2 meter) nog invloed op dit
gebied hadden.

Het moeten dan ook bijzonder moeilijke omstan

digheden zijn geweest waaronder de werklieden in

die tijd de biezen van de gronden moesten halen.

In het museum kregen wij een goede indruk onder
welke omstandigheden dit gebeurde.

Tegenwoordig groeien er geen biezen meer (op een

klein stukje grond na) en laat men de natuur zijn
gang gaan. Wel worden er plannen gemaakt om

binnen afzienbare tijd eb en vloed in dit gebied,

zij het op bescheiden wijze, weer invloed op de na
tuur te laten krijgen.

Peggy, Anneke, Brutus en Joop hebben opnieuw

voor onze leden een prachtige dag weten te organi
seren. Veel nieuwe bestemmingen werden voor het

volgende jaar genoemd, we zijn benieuwd waar
heen zij ons dan weer zullen voeren.

Een uitgebreid fotoverslag is te vinden op onze
website www.oud-edam.nl (zie fotoboek.)

Helaas moesten we een aantal leden teleurstellen
omdat er een maximum aan het aantal inschrij

vingen was opgegeven.

Jaarverslag 2009
Ton de Jong

Het jubileumjaar is vrijwel ten einde. In dit feestjaar

hebben wij een aantal lezingen en activiteiten voor

onze leden georganiseerd. We laten het programma
nog even de revue passeren. Lezingen waren er over

Elburg door Arent Thoe Boecop, over de Stelling

van Amsterdam en het Fort van Edam, over de op

gravingen en archeologische vondsten bij de aanleg
van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam.

Daarnaast werd een ontvangst georganiseerd met

en in het Waterland Archief alsook de jaarlijkse ex
cursie, dit keer naar Gorinchem en de Biesbosch.

Eind november is een dvd gereed gekomen over

de Librije en de historische boeken daaruit. Deze

dvd zal in januari 2010 worden aangeboden aan de
kerkrentmeesters van de Kerkgemeente Edam en

in de zomermaanden tijdens de openingsuren van

de Grote Kerk te bezichtigen zijn.

In kleur

Het jubileumjaar was ook de aanleiding om het

eerste nummer van het Periodiek van 2009 geheel

in kleur te laten verschijnen. Het is een mooie uit

gave geworden met boeiende artikelen, waarop met

waardering is gereageerd. Het bestuur streeft er
samen met de redactie van het Periodiek naar om

de uitgaven in de toekomst in kleur uit te voeren.

Momenteel wordt er studie naar gedaan om met

name de kosten, die vrijwel het dubbele van een

zwart-wit uitgave zijn, op een aanvaardbaar niveau
te krijgen.

Helaas heeft Wil Veth na zes jaar de redactie moe

ten verlaten. Wil was de spil in de redactie en heeft

al die jaren zeer veel werk verzet. Wij danken haar

hiervoor en wensen haar nog vele jaren in goede ge
zondheid.

Nieuwe leden

De ledenwerfactie mag, gezien het aantal van ruim

70 nieuwe leden dat wij hebben mogen begroeten,

een succes genoemd worden. Ook onze aanwezig

heid met een kraam op de avondkaasmarkt was een
succes, dit laatste zullen wij zeker volgend jaar her

halen. De Gouden ploeg heeft er dit jaar een aantal

nieuwe vrijwilligers bij gekregen. Deze groep zorgt

er o.a. voor dat het Periodiek driemaal per jaar bij

ons op de mat valt en verricht ook andere hand- en
spandiensten voor de vereniging. Het Gele steentje

werd dit jaar uitgereikt aan Siem Kees Slegt voor

de bouw van zijn pand aan het Groenland 11 met

specifieke waardering voor de details.

Overleg met gemeente

De vereniging is het afgelopen jaar betrokken bij

drie klankbordgroepen met de Gemeente.

Korsnas: Op ons verzoek hebben wij nogmaals over

leg met de wethouders Kes en Karregat gehad over

een autovrije Baandervesting. Het besluit dat het
college heeft genomen om de ingang van de onder

grondse garage aan de Baandervesting te situeren

en circulatieverkeer om het project toe te passen is

naar onze mening op basis van een foutief verkeer-
sonderzoek genomen. Helaas heeft men niet willen

ingaan op ons verzoek om een nieuw onderzoek uit
te voeren.

Wij wachten nu het nieuwe bestemmingsplan af en
zullen ons dan beraden hoe verder te gaan.

Visiedocument Edam: De Gemeente moet binnen

kort het bestemmingsplan "Beschermd Stadsge

zicht Edam" vernieuwen. Om input aan dit plan

te geven is aan een aantal instanties (Ondernemers,

ibev, vvv, Horeca, Monumentencommissie en

Vereniging Oud Edam) verzocht een bijdrage te
leveren. De werkgroepen Ruimtelijke Ordening en

Handhaving Stadsbeeldgezicht hebben gezamen

lijk een uitstekend stuk geschreven.
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Gemeentelijke monumenten: Al een paar jaar over

leggen we met de wethouders over het ontbreken

van een gedegen gemeentelijk monumentenbeleid.

Onder verantwoordelijkheid van wethouder Kar
regat is inmiddels een beleidsmedewerker aan

getrokken. Aan de Vereniging Oud Edam is nu

gevraagd een bijdrage te leveren aan het opstellen

van een gemeentelijk monumentenbeleid en het

aanwijzen van panden die daar eventueel voor in

aanmerking kunnen komen. Inmiddels hebben wij

advies uitgebracht over de naar onze mening te vol
gen procedure en wachten nu op een reactie van de

gemeente. Dit advies is eveneens op onze website te

lezen. Gelukkig heeft de gemeente na herhaaldelijk

aandringen van onze kant de stolpboerderij op het

Oorgat (hsb) en Het Huis De Meeuwen een zo
danige bescherming gegeven dat deze niet zomaar

kunnen verdwijnen.

Publicaties

De redactie van de historische reeks is op volle

kracht bezig een nieuwe uitgave voor te bereiden.
Het zal een boekje worden waarin op basis van

wandelingen door Edam de geschiedenis van de

straten en hun historische panden uitgebreid wordt

besproken.
De website van Vereniging Oud Edam groeit ge

staag; vrijwel wekelijks worden nieuwe artikelen

toegevoegd. We mogen ons verheugen in een goed

bezoek van de site, per vier weken zijn er tussen de

300 en 350 bezoekers, waarvan ruim 60% nieuw

is. Ook het aantal Edammers dat onze website be

zoekt groeit gestaag.
Veel van onze communicatie met de gemeente over

de verschillende lopende projecten wordt op de
website gepubliceerd. Bezoek de website en u blijft

daarvan continu op de hoogte.
De redactie van de website is ook nauw betrokken

geweest bij de productie van de dvd over de Librije

en zijn boekenbezit. Deze boeken zijn in 1934 bij de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag in bruikleen

gegeven.

Renovatie

In oktober 2009 heeft het bestuur de firma Berry

Janssens opdracht gegeven voor renovatie van de

voorgevel van het verenigingshuisje. De staat van
kozijnen, schilder- en metselwerk was van dien

aard dat ingegrepen moest worden. Een verwaar

loosd pand past niet in de doelstelling van Vereni

ging Oud Edam.

Een aantal vrijwilligers heeft van mei tot november
elke woensdagmorgen een paar uren op de begraaf

plaats gewerkt. De werkgroep heeft als doelstelling

het ondersteunen van de onderhoudstaken op de

begraafplaats bij de Grote Kerk waardoor het beeld
verbetert. Ook blijven we pleiten voor het verplaat

sen en het aan de tijd aanpassen van de bestaande

urnenmuur. Tot slot vermelden we dat de ledenex

cursie naar Gorcum en de Biesbosch, gezien de grote

interesse die deze bij de leden opwekte, een schot in

de roos was.
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Ledenactiviteiten 2010

21 januari Beeldpresentatie 'de Librije en haar boeken' in de Hulpkerk - Grote Kerkstraat 55

2 februari Stamppot eten in de Burghwall, Vlees, slagers en kunst', lezing door Peter Sluisman

18 februari Lezing over genealogie door Herman Rijswijk, Evangelisch Lutherse Kerk

23 maart Lezing over 'de rol van gelegenheidsglazen in de Noord-Hollandse Waterschapswereld'
22 april Algemene Ledenvergadering in de Evangelisch Lutherse Kerk aan de Voorhaven

7 augustus Deelname met een kraam tijdens de Avondkaasmarkt
10 september Deelname aan Open Monumentendag 'de smaak van de I9e eeuw'

25 september Ledenexcursie
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen Redactie Periodiek

Rixt Hovenkamp

Bestuur Schepenmakersdijk 1 1135 AG 371945
Ton de Jong voorzitter Frans Kuiper

JC Brouwersgracht 20 tel. 372047 Lingerzijde 55 1135AN 374337
"35 WJ Edam t.jdejong@hotmail.com Jaap Molenaar

William Pontstraat 20 1135 EV 366602

Dik Rinkel vice-voorzitter Peter Sluisman

Paulus Pietersstraat 17 tel. 367687 Grote Kerkstraat 41 1135 BC 373739
1135 GS Edam Sjaan Swalve

Voorhaven 106 1135 BT 37"74
Tiny Janssens secretaris Wil Tjoa

Achterhaven 90A tel. 371959 Watermolen 53 1135 LH 361587

1135 XX Edam tjanssens(2)worldmail.nl Wim de Wolf

redactie: wmdewolf@planet.nl

Rita Sluisman 2e secretaris Klein Westerbuiten 21/B 1135 GL 372120

Grote Kerkstraat 41 tel. 373739

1135 BC Edam Redactieraad Historische Reeks

Anthonie Heidinga

Ko Spaargaren penningmeester Spuistraat 31 1135 AV 372844

Bouwen Loenstraat 24 tel. 362963 Oscar Henar

1135 JC Edam Watermolen 6

Jan Sparreboom

1135 LK 362604

Roel Rozenga bestuurslid Voorhaven 86 "35 BT 371590

Nieuwehaven 14 tel. 373262 Dik Rinkel

"35 VJ Edam Paulus Pietersstraat 17

Hans van Royen

1135 GS 367687

Max Meerman bestuurslid Kleine Kerkstraat 10 1135AT 371359
Grote Kerkstraat 15 tel. 361777
1135 BC Edam Redactie Website

Cees van den Hoff

Voorhaven 108

1135 BT Edam

bestuurslid

tel. 316066

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

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Flip van der Leeuw

Zeevangszeedijk 12 1135 CX

Roel Rozenga

Nieuwehaven 14 1135 VJ

Hans Boonstra

Paltrokmolen 58 1135 KM

Maarten Verwey

De Werf 68 ' 1141 HL

Monnickendam

Werkgroep Jeugd

Max Meerman

Grote Kerkstraat 15 1135 BC

673099

316066

372278

315065

373262

351776

651721

362604

Ton de Jong

J.C. Brouwersgracht 20 1135 WJ

Dik Rinkel

Paulus Pieterstraat 17 1135 GS

Roel Rozenga

Nieuwehaven 14

Wim de Wolf

Klein Westerbuiten 21/B 1135 GL

Oscar Henar

Watermolen 6

Wil Tjoa (fotografie)

Watermolen 53

1135 VJ

1135 LK

1135 LH

372047

367687

373262

372120

362604

361587

Adviseurs bestuur/werkgroepen

Corrie Boschma-Aarnoudse, Anthonie Heidinga,

Herman Rijswijk, Jan Sparreboom, Gerrit Conijn,

Jaap Molenaar. Jan D. Hooijberg.

Contactpersoon Fort Edam

A.H. Grimmelikhuyse

Roelof Bootstraat 53 1135 CE 372458

Gouden Ploeg

C.J. Beets, C. van Aanholt, C.J. Kraaij, C. Dekker,

J. Westerneng, G. Rijswijk, K. Lagerburg, N. Wiertz-

Ton, A. Blok-de Jong, J.C. de Boer, J. Molenaar,

V. Hermanides-bij 't Vuur, J. Rossenaar, K. de Boer,

A. Hoens-Molenaar, J. Akkerboom, Tb. Buijten,

J. Ooijer-Schouten

Vrijwilligers Begraafplaats Grote Kerk

Tiny Janssens, Achterhaven 53,1135 XX, tel. 371959

(coördinatie), Josée Menzo, Ruud Bakker, Koos Roskam,

Menny de Wolf, A. Lansen, Jan Groot, Lineke Frerichs,

Mirjam Nelissen

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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