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Eind van de kaart in zicht

Eersteplattegrond van
Edam door
Jacob van Deventer ca. i$6o

De laatste jaren zijn de ontwikkelingen op het gebied van geografische informatiesystemen stormachtig geweest.
Zo is het mobiele navigatiesysteem (een woord dat
io jaar geleden nog nauwelijks gebruikt werd) ge
meengoed geworden. Routekaarten raken uit de
mode, begrip van topografie wordt steeds minder
en stadsplattegronden worden vervangen door
GPS'n.
Met een druk op de knop van de computer kijken
we via Google Earth in de straten van Cairo, in

dezelfde seconde zitten we midden in het centrum
van Edam. Met Streetview kan zelfs vanachter de
computer een 360 graden beeld gekregen worden
van een groot aantal punten in de stad.
Als we ergens naar toe willen wordt niet meer met
een de kaart gepakt, maar als eerste grijpen we
naar de "TomTom". Het bestemmingsadres wordt
ingetikt en we volgen braaf de instructies van de
computerstem van het navigatiesysteem, en zolang
we de juiste stad selecteren werkt alles prima.
Onze topografische kennis wordt niet meer op de
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proef gesteld, de meningsverschillen over waar we
links of rechtsaf moeten behoren tot het verleden.
Een nadeel is wel dat we ook niet meer weten waar
we ons bevinden.

Wie waren de mensen achter de kaarten, speelde
Edam daar een rol in? Laten we eens een duik in
het verleden nemen van kaarten en kaartenma
kers.

Hoe anders was dit vroeger en wat
brengt de toekomst?

Oudste kaarten

Voor een overzicht en de te volgen routes werd
vroeger de kaart gepakt. Deze gaf aan waar we
ons bevonden en waar onze bestemming lag. De
te volgen route moesten we zelf uitstippelen en bij
benadering kon berekend worden hoe groot de af
stand was in kilometers. Aangekomen in de stad
van bestemming, pakten we het stadsplan en werd
met behulp van de plattegrond de weg naar het
gewenste adres gezocht. We vertrouwden volledig
op de kaart.
Was deze vastgelegde informatie wel betrouwbaar,
klopte de afstand en bevond de plaats van bestem
ming zich daar, waar de kaart dat aangaf?
Als we meesterwerken van vroeger, want meester
werken waren de zestiende- en zeventiende-eeuwse
kaarten zeker, over een satellietfoto van nu leggen,
dan worden we stil van verbazing. De plattegron
den passen naadloos over elkaar. Wat we zien is
welke veranderingen er tussen het tekenen van de
kaart toen en de satellietfoto van nu allemaal is
veranderd en uitgebreid.
Als we ons richten op Edam dan zijn de contouren
en zelfs de straten nog duidelijk aanwezig. Wat op
valt, is de nog enorme onbebouwde ruimte tussen
Edam en Volendam, het Middengebied. Ook de
ruimte tussen Edam en Purmerend is nu bijna vol
ledig opgeslokt door industrie en wonen.

Plattegrond van
Edam, driedemensionaal
gestoken door
Guiccardini
(1620)en later
ingekleurd

DAm

van Edam

De oudste kaarten van Edam dateren uit de zes
tiende eeuw. In die tijd had men niet de beschik
king over satellieten of vliegtuigen om kaarten
met behulp van de computer samen te stellen. De
kaartenmakers maakten gebruik van gegevens
van reizigers, passers, hydrografische gegevens en
hoekmeetinstrumenten.
Al sinds 1500 namen Edammers een vooraan
staande positie in bij het maken van kaarten. Sijmon Meeuwsz (1500—1556),
tekenaar van beroep
en enige tijd burgemeester van Edam, noemde
zichzelf "gezworen landmeter van Kennemerland,
West-Friesland en Rijnland". In deze functie werd
hij opgevolgd door Thaems Sijmonsz. Van zijn
hand is een kaart van Edam en het gebied tot aan
de Zuiderzee uit 1567 (zie ook Corrie Boschma,
Periodiek jaargang 12, nr 3, pag. 8-11).
De oudste plattegrond van Edam, voor zover nu
bekend, is de minuutkaart van Jacob van Deven
ter uit 1560. Hij maakte deze en nog 200 kaarten
van andere nederzettingen in de Nederlanden in
opdracht van de koning van Spanje, Philips II. De
Spaanse koning liet deze kaarten maken voor zijn
legers, om betrouwbare plattegronden te hebben
van de al dan niet opstandige steden in deze ge
bieden.

Gevelsteen
Markstraat 52
Naarden (foto
Wil Veth)

Gevelsteen in Naarden
Edam was in de zestiende en de zeventiende eeuw
een belangrijk centrum voor de cartografie. In
Naarden vinden we een gevelsteen in de gevel van
Marktstraat 52 met een topografische waarde. Deze
steen laat Edam zien in een vroeg stadium. De
Grote of St. Nicolaaskerk, links op de voorstelling,
heeft nog een hoge spits. Dit wijst op de toestand
voor de brand van 1602. Mogelijk woonde in dit
pand een uit Edam afkomstige kaartenmaker. Ook
de plattegronden in dit artikel tonen die hoge spits.

Hoogheemraadschap
Sluizen

van Uitwaterende

Het hoogheemraadschap van Uitwaterende Slui
zen speelde al vroeg een belangrijke rol in de ge
schiedenis van Edam. Voor de primaire taken had
men een landmeter in vaste dienst aangesteld.
Een bekende landmeter, tekenaar en kaartenma
ker was Gerrit Dircksz Langedij(c)k uit Alkmaar
(1560-1624).Waarschijnlijk waren zijn vader Dirck
Jansz Langedijck (ook landmeter geweest, overle
den in 1574)en Adriaan Anthonisz zijn leermees
ters. Als landmeter was Gerrit Dircksz. sinds
1600 in vaste dienst van Hoogheemraadschap De
Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West
Friesland. Bekende kaarten van hem zijn: haven
van Edam (1600); Midden gedeelte van Noord
Holland (1603); In de strenge winter van 1620 was
hij samen met Sijmon Willemsz Boonacker en
L.J. Sinck betrokken bij de metingen over het ijs
voor het maken van een kaart van de Purmer. In
1621werd hij als landmeter in vaste dienst van het
Hoogheemraadschap opgevolgd door zijn zoon
Dirck Gerritsz Langedij(c)k (1590-1665).

Noordhollandse
of Edamse school van
maritieme cartografie
In de zoektocht naar oude kaarten en hun makers
komen we al snel tot de ontdekking dat Edam een
belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling
van de maritieme cartografie. In 1584 werd door
Lucas Jansz Waghenaer, oud stuurman uit Enk
huizen, zijn zeemansgids Spieghel der Zeevaerdt
uitgegeven. Deze Lucas Jansz wordt gezien als de
grondlegger en inspirator van de Noordhollandse
of Edamse school van Maritieme cartografie. Een
prominent lid van deze school was de Edammer
Caertschrijver Cornelis Doetsz. Een van zijn eerste
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kaarten was die van de haven van Edam uit 1589.
Samen met de bekende Willem Jansz Blaeu heeft
hij een kaart van Nieuw Nederland gemaakt. Wil
lem Jansz Blaeu was de stichter van de beroemde
firma Blaeu in Amsterdam.

WillemJansz Blaeu
(bron Wikipedia)
De Edamse school bestond uit kaartenmakers die
tussen 1583en 1636 in Enkhuizen, Edam en Warder werkzaam waren. Zij maakten vooral zeekaar
ten van de Europese en Aziatische wateren die
door Nederlandse schepen bevaren werden. Het
accent van hun kaarten lag duidelijk op het kunst
zinnige aspect. Het waren buitengewoon decora
tieve kaarten, die meer ter decoratie, of gebruik op
kantoor waren gericht dan het gebruik op zee. De
zorgvuldigheid waarmee de tekeningen gemaakt
zijn, het kleurwerk en het kaartschrift geven daar
blijk van. Kenmerkend waren de met bloemmo
tieven versierde randen en de illustraties in het
landgedeelte. Dit ging overigens niet ten koste van
de geografische betrouwbaarheid. De cartografen
baseerden zich op de meest recent beschikbare hy
drografische informatie van die tijd. De Konink
lijke Bibliotheek is in het bezit van twee anonieme
kaarten die, op basis van artistieke en decoratieve
kenmerken, toegeschreven moeten worden aan de
Edamse cartograaf Evert Gijbertsz.
Van Augustijn Robaert is bekend dat hij vanaf
1592 werkzaam was in Edam. Vanaf 1599 maakte
hij zeekaarten voor de overzeese expedities van de
"Oude Compagnie" en vanaf 1602 betrok de VOC
kaarten van hem. Hij overleed op 29 september
1617en werd begraven in de Grote Kerk.
Sijmon Willemsz Boonacker werkte vanaf 1615in
Edam en woonde op de hoek van de Kleine Kerk
straat met de Prinsenstraat. Op de nog in de gevel
aanwezige zeventiende-eeuwse gevelsteen zijn drie
landmeters afgebeeld met een globe, passer en
hoekmeetinstrument.
Hij maakte onder andere kaarten van de Zuid
polder (1630), de uitbreidingsplannen van Edam
(1630-1631)en percelen in de Purmer.
Naast deze kaartenmakers maakten ondermeer Harmen Jansz., Marten Jansz. Evert Gysbertsz. en Jan
Dircksz Rijckemans deel uit van de Edamse school.

Kaarten

en Atlassen

Om een indruk te krijgen hoe Edam veranderd en
gegroeid is, hoeven we slechts wat kaarten met el3

kaar te vergelijken. War opvalt, is dat de contouren
van het huidige Edam nog duidelijk te onderschei
den zijn, zoals blijkt uit de kaart van Guiccardini
uit 1620. De grootste veranderingen zitten vooral
in de uitbreiding van Volendam, het Middenge
bied en de nieuwbouw van Edam.
Isaac Tirion (1705-1765)was een toonaangevende
graveur, drukker, boekverkoper en uitgever. Hij
heeft een drietal atlassen gepubliceerd, waarvan
tot 1784 verscheidene edities zijn uitgegeven. Hij
had een aantal graveurs in dienst en veel van zijn
kaarten zijn gebaseerd op het werk van de Frans
man De L'Isle. In zijn werkplaats zijn ook enkele
waterschapskaarten en waterstaatskaarten ge
maakt, onder andere de resolutiekaart van de Sta
ten van Holland vanaf 1751.Na zijn dood werd het
bedrijf voortgezet door zijn vrouw. Een bekende
kaart van Tirion is zijn kaart van Edam uit 1743.
Op deze kaart zien we heel duidelijk de nog steeds
herkenbare vorm van Edam. Ook zien we hierop
de Speeltoren en de Grote Kerk afgebeeld.

Open Monumentendag

v ijyr.it

zichten, topografische kaarten, uitbreidingsplan
nen, gravures en ontwerptekeningen. Ze worden
beschreven in reisgidsen en zijn ook verkrijgbaar
op ansichtkaarten. Meestal zijn dit dezelfde ge
bouwen die ook de verbeelding van kunstenaars
prikkelden en inspiratie gaven voor tekeningen,
schilderijen en gedichten.
In dit nummer van het Periodiek wordt dit thema
door Frans Kuiper vertaald in twee artikelen: Eind
van de kaart in zicht en Edam(mers) op de kaart
gezet.

Edam(mers) op de kaart gezet
Grondtekening der stad Edam, gemaakt door Isaac Tirion (1/43)

Atlas van Hugo Suringar
De kaart in de atlas van Suringar uit 1866 leert ons
dat Edam (inclusief Volendam) nog maar 5000
inwoners telde. Op deze kaart is duidelijk te zien
hoe gering de bebouwing is. Ruim 140 jaar later
bestaat de gemeente (Edam-Volendam) uit bijna
30.000 inwoners. Het oude Edam met zijn oude
huizen en grachtjes is nog steeds herkenbaar.

7. V \ \J V.\\

Wat hebben Joannes, Jan, Martinus, Coen, Cor,
Wijnand, Jan en Piet Hein met elkaar gemeen en
waarom herinneren we ons deze mensen?
Om deze vraag te beantwoorden gaan we in dit
artikel kort in op deze mensen. Wie waren zij, wat
deden ze?

ê

Joannes Camphuys
In de VOC periode heette Jakarta Batavia. Ten
zuiden van het eiland Onrust, in de bocht van Ba
tavia, liggen verscheidene kleine eilanden, te weten
Kuiper, Schiedam, Haarlem, Engelsch Onrust,
Purmerend, Hoorn en ten oosten van een hoge
zandplaat ligt het eiland Edam: "ongeveervyfmylen
van Batavia, tot eene plaats van vermaak, geschon- Joannes Camphuijs (18juli 1634- 18juli 1693)

De cirkel rond
Op oude kaarten, staan behalve de plattegrond
van de stad en haar omgeving veelal ook een aantal
kenmerkende panden afgebeeld. We zien dat men
op nieuwe kaarten (bijvoorbeeld in de Capitoolgidsen) weer helemaal inspeelt op deze oude wijze
van weergave. De stadwandelingen in deze gidsen
worden aangegeven door een plattegrond waarop
de panden zijn ingetekend.
Enerzijds kunnen we de conclusie trekken dat de
kaart in zijn huidige vorm zijn eeuwenoude func
tie aan het verliezen is, anderzijds komt de kaart
als kunstobject meer en meer in de belangstelling
te staan. Het werk van de oude (Edammer) mees
ters mag zich verheugen in toenemende belang
stelling. Een mooie kaart aan de wand krijgt zijn
charme weer terug en de kunstwerken van vroeger
krijgen weer dezelfde waardering, waarbij wij ons
realiseren dat de kaartenmakers van weleer mees
ters in hun vak zijn geweest.

De komende monumentendag op 12september a.s.
heeft als thema Op de kaart. De landelijke organi
satie heeft dat thema als volgt nader omschreven.
Op de kaart betekent aandacht voor monumen
ten die op een of andere manier op de kaart zijn
gezet. Het zijn vaak markante gebouwen die een
(stedenbouwkundige) ankerfunctie hebben of op
een andere manier op een bijzondere of bepalende
plek gelegen zijn. Deze gebouwen worden vaak als
iconen van een stad of dorp beschouwd.
Van oudsher worden deze gebouwen al aangege
ven op landkaarten of plattegronden, stadsge
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Edam, 1866Atlas van de Provincie Noord Holland, Hugo Suringar,
Leeuwarden, gemaakt door Jacob Kuijper
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Frans Kuiper
Bronnen: G. Schilder, De Noordhollandse cartografenschool
Repertorium van Nederlandse kaartenmakers
1500-1900, Maria Donkersloot- de Vrij, Utrecht
2003
http://www.atlasenkaart.nl/nederlands/toonkaart.
php?diverse kaarten Edam
Periodiek jaargang 17,nrs 1 en 2, Kees Hulskemper
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Satelietkaart Edam 2009 (bron GoogleMaps)

Plattegrond eiland
Edam, B.Jansz
Vonk (1739)
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Cor Jongert won de zesde Elfstedentocht op 30
januari 1940. Deze overwinning moest hij echter
delen met Auke Adema, Dirk van der Duim, Piet
Keyzer en Sjouke Westra, omdat ze met zijn vijven
tegelijk over de streep kwamen. De vijf schaatsers
hadden in Dokkum afgesproken samen te zullen
finishen, een afspraak die bekend bleef als het Pact
van Dokkum.

ken door de VOC aan den Gouverneur Generaal Joannes Camphuys. Aldaar zyn ook eenige Pakhuizen
en eene Zaagmolen, benevens allerhande Gewassen
en Dieren. Het Eiland is ongeveer drie vierde uuren
gaans in zyn omtrek
Voor de VOC periode werd het eiland Edam
"Pulau Damar Besar", of het Harseiland genoemd,
naar een grote harsboom die er groeide.
Indië was in de VOC tijd een kolonie van Neder
land en de hoogste bestuurder, de Gouverneur Ge
neraal, werd door de "Heeren XVII" (het centrale Jan en Martinus Nieuwenhuijzen
bestuur van de VOC) benoemd. In 1684 viel de eer
In de achttiende eeuw was het bepaald niet van
te beurt aan Joannes Camphuys. Onder zijn be
wind was er vrede in de archipel. Eind 1690 kreeg zelfsprekend dat regeringen er waren ten behoeve
hij op zijn verzoek "op seer honorable en reputati- van het volk, met als taak dienstbaar te zijn aan
het algemeen welzijn van de bevolking. In tegen
euse wyse" ontslag. Hij vertoefde sindsdien afwis
selend in zijn buitenplaats bij Batavia en op zijn deel, het volk was er om de soevereinen te dienen.
eiland Edam, waar hij een huis naar Japans model Het was in die tijd niet gebruikelijk en soms zelfs
had laten bouwen en waar hij dieren uit alle delen niet zonder gevaar om het tegendeel te beweren.
Nederland echter kende, en dat was revolutionair,
van Indië verzamelde. Ook bouwde hij een zeld
een vrijzinnig-democratische humanitaire (patri
zame verzameling Japanse curiosa op.
ottische) sfeer. Men streefde ernaar en geloofde er
In tegenstelling tot zijn voorgangers was Camp
huys iemand die de wetenschap beschermde en in, dat allen door betere educatie zouden kunnen
aanmoedigde. Zelf schreef hij een werk over de delen in een wereld van vooruitgang; dat er door
betere educatie een betere toekomst zou kunnen
stichting van Batavia: "Het Koningrijk Jakarta,
door den Heer Gouverneur-Generaal Jan Pieters komen met welvaart en welzijn voor allen.
zoon Koen veroverd
en steunde de uitgaven In die tijd bracht sociale betrokkenheid een pre
dikant en enkele kleinstedelingen ertoe om een
van de botanicus G.E. Rumphius en de Japan
kenner E. Kampfer. Nog op zijn sterfbed gaf hij genootschap te stichten dat zich richtte op bevor
dering van het algemeen volksgeluk met name
aanwijzingen omtrent de uitgave van Rumphius'
door initiatieven te nemen op het terrein van de
Kruidboek.
Hij overleed op zijn 61ste verjaardag in 1695. Bij volksontwikkeling. In de gesprekskring met leden
zijn testament vermaakte hij zijn eiland Edam (hij uit Monnickendam en Edam opperde de doops
was nooit getrouwd geweest) aan zijn vriend Joan gezinde predikant uit Monnickendam, Jan Nieu
van Hoorn, die in 1701 zijn schoonvader Willem wenhuijzen, het plan om een genootschap voor
volksontwikkeling te stichten. Het doel was om
van Outshoorn zou opvolgen als Gouverneur Ge
neraal. In 1709 droeg hij op zijn beurt het stokje mensen die daartoe zelf niet de mogelijkheid had
over aan Van Riebeeck. Ondanks zijn verzoek den, te helpen om kennis te verwerven door hen
mocht Van Hoorn niet in Indië blijven. Hij over te voorzien van (school)boeken die in eenvoudige
leed kort na zijn terugkeer in Nederland op 21 fe taal geschreven waren.
bruari 1711.
Van Hoorn was een hard en uiterst bekwaam wer
ker die als Gouverneur-Generaal de administratie
van de Compagnie grondig reorganiseerde. Hij
kon goed omgaan met de inheemse bevolking en
had grote belangstelling voor de Chinezen. Hij
verdiende veel geld met de koop en verkoop van
landgoederen en trouwde drie keer waarvan twee
keer met rijke erfdochters. Een van zijn dochters
huwde met de heer van Rozendaal, hetgeen ver
klaart dat op kasteel Rozendaal bij Arnhem nog
steeds een merkwaardige en kostbare collectie In
Dit initiatief werd concreet uitgewerkt door zijn
dische curiosa aanwezig is.
Het door hem van Camphuys geërfde eiland Edam zoon Martinus Nieuwenhuijzen, arts in Edam.
Hij stelde voor om een genootschap te stichten met
droeg hij aan de VOC over. Van Hoorns vermo
gen was voor die tijd fabelachtig; het werd door als doelstelling "de verbetering van het schoolwe
zijn tijdgenoten, waarschijnlijk wel met de nodige zen en de opvoeding der jeugd als de voornaamste
grondslag ter vorming, verbetering en beschaving
overdrijving, op tien miljoen gulden geschat.
van den burger". Tijdens de op 16 november 1784
in de doopsgezinde pastorie te Edam gehouden
Bron: Het Nederlandsch Biografisch Woorden
boek, deel 6, redactie P.C. Molhuysen en P.J. Blok oprichtingsvergadering werd deze doelstelling
aanvaard. Besloten werd tot oprichting van een
"Genoodschap van Konsten en Wetenschappen",
onder de zinspreuk: Tot Nut van 't Algemeen.
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Jan Nieuwenhuijzen
(1724 - 1806)

I
Cor Jongert onder de brug bij Dokkum

Wijnand Nieuwenkamp en Jan Bander
Voormalig
woonhuis
Martinus
Nieuwen
huijzen
't Nut heeft zich van meet af aan ingespannen voor
het Algemeen Onderwijs. Zo heeft zij zich inge
spannen voor openbaar onderwijs, maar ook voor
vervolgonderwijs, zoals het middelbaar onderwijs,
ambachtsscholen en huishoudscholen en het we
tenschappelijke onderwijs buiten de universiteit.
Dit laatste heeft geresulteerd in de oprichting van
de Volksuniversiteit.

Martinus
Nieuwen
huijzen
(1759-1793)

In het kunstboek "Verbonden Eeuwen" staan vele
kunstenaars uit het recente en minder recente verle
den bij elkaar in een prachtig boek; ook deze kun
stenaars hebben Edam op de kaart en op het doek
gezet; bijvoorbeeld, Max Liebermann, Wijnand
Nieuwenkamp, Jan Bander, André van der Vossen
en Aart Roos. In het recente verleden is aan hen
uitgebreid aandacht besteed in het Periodiek.

Dit jaar bestaat 't Nut 225 jaar. Het landelijk bu
reau van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
is nog steeds gevestigd in het oorspronkelijke
woonhuis van Martinus Nieuwenhuijzen op het
naar zijn vader Jan genoemde plein.
Bron: Bigot, L.C.I., Het Nut en het onderwijs, in:
Gedenkboek Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen, 1784-1934,Amsterdam: Sijthoff, 1934.

Coen de Koning en Cor Jongert
In het begin van de vorige eeuw was het vooral Coen
de Koning, wereldkampioen schaatsen in 1905, die
Edam bekend maakte. De eerstvolgende Nederlan
der na De Koning was Henk van der Grift in 1961.
Coen de Koning won ook tweemaal de Friesche
Elfstedentocht (1912en 1917). In 1906 zette hij in
Davos het werelduurrecord op ruim 32 kilometer. Gezicht op de scheepswerf,Jan Cornelis Bander, gra
Dit record zou pas in 1949verbeterd worden.
vure (ca. 1940)
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Kwakelbrug, Wijnand
O.J. Nieuwenkamp,
ets (ca. 1917)

Klein Westerbuiten,
decennia thuisbasis van baggerbedrijf
In de tweede helft van de zestiende eeuw tot aan
de inpoldering van de Purmer in 1622 was de ver
houding tussen Edam en het Hoogheemraadschap
van de Uitwaterende Sluizen van Noord-Holland
zeker niet vriendelijk te noemen. Er was veeleer
sprake van vijandschap voortkomend uit tegen
strijdige belangen. Daar waar Edam een open ver
binding met de Zuiderzee en het achterland wens
te, moest de US van hogerhand met de aanleg van
sluizen zorgdragen voor een goede waterbeheer
sing voor de boeren in hetzelfde achterland. Boze
en verontruste Edamse burgers hebben het werk
aan die sluizen diverse malen gesaboteerd met als
argument dat de haven en de grachten zouden ver
zanden als eb en vloed hun uitslijpend werk niet
konden doen, met gevolgen voor de werkgelegen
heid in de scheepsbouw. In 1701 nam de US de
verplichting op zich om de Edamse wateren door
regelmatig baggeren op diepte te houden. Daarop
vestigde zij zich in Edam met de aanleg van een
werf op de Schepenmakersdijk op de plaats waar
nu het Gemeenlandshuis staat*

Piet Hein Eek
In het boekje "Exit Edam" staan een aantal be
kende Nederlanders die met Edam verbonden zijn
zoals Piet Elein Eek, ontwerper van meubels en ge
bruiksvoorwerpen van restmateriaal uit de natuur
of industrie.

Molen van Banning
Een van de bedrijven die in de afgelopen eeuw van
de US opdrachten verkreeg om de haven en de
grachten uit te diepen was het Edamse baggerbe
drijf J.P. Roele.

Alle bovengenoemde personen hebben door hun
persoonlijke prestaties bijgedragen aan de bekend
heid van Edam. Bij geen van allen stond dit echter
op hun prioriteitenlijst. Door hun eigen resultaten
werden zij bekend en door hun relatie met Edam
hebben zij er voor gezorgd dat Edam op de kaart
werd gezet, of wel op de kaart is blijven staan.

Albertus Roele, afkomstig uit Buiksloot, ont
moette en trouwde de dochter van Jacob Pranger
uit Schagen. Zijn schoonvader had een boerderij,
maar de familie was daarnaast in de streek actief in
het baggeren. Met schoonvader en zwager Gerrit
werd in 1929 het baggerbedrijf Pranger en Roele in
Amsterdam opgezet. Het bedrijf verhuisde weldra
naar Edam, waar men het terrein, de woning en
schuur van de Spinfabriek op het Klein Westerbui
ten, bekend als de molen van Banning, kon huren.
Dit bleef tot 1987 de thuisbasis van het bedrijf.
Van daaruit waren via binnenwateren alle delen
van Nederland bereikbaar. Het transport van het
materieel ging uiteraard via het water, maar meer
dan eens moesten hindernissen genomen worden
en kwam er een zware kraan aan te pas om de bag
germolen over een brug te tillen of moest het ge
vaarte op een truc met oplegger een stuk verreden
worden.

Samenwerking
Het bedrijf nam werk aan in heel het land en dat
betrof niet alleen het uitdiepen van vaarwegen als
Nieuwehaven, Beemsterringvaart of Vecht, maar
ook dijkaanleg en grondverplaatsing. Zo was men
voor de oorlog betrokken bij de drooglegging van
de Wieringermeer bij het graven van afwaterings
vaarten en —sloten, maar ook bij de aanleg van de

Baggermolen diept de Nieuwe Haven uit (collectieJ.P. Roele)

Frans Kuiper

1

CollectiePiet
Hein Eek

Verenigingsbibliotheek
De vereniging Oud Edam bezit een kleine maar
interessante collectie boeken op het gebied van
historie, monumenten, kunst en cultuur die niet
slechts beperkt is tot de eigen stad. Kortgeleden is
die collectie geïnventariseerd en geordend met de
bedoeling die beschikbaar te stellen voor de leden
van de vereniging, 's Maandags van 13.30tot 14.3OU
kunnen de boeken worden ingezien en desgewenst
8

worden geleend in het verenigingshuis Graaf Wil
lemstraat 8.
Bij de inventarisatie is overigens gebleken dat een
aantal boeken in het verleden niet is teruggebracht
en nu wordt vermist. Degenen die deze boeken
nog in hun bezit hebben worden vriendelijk ver
zocht ze terug te bezorgen.
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Naamswijziging

Oorgat

Bladerend in oude burgemeesterboeken van onze
stad komt men nog al eens opmerkelijke nieuw
tjes tegen, die in onze tijd enigszins gedateerd aan
doen. Zo was de naam van de voormalige wijk 6,
het Oorgat, aanleiding voor de volgende briefwis
seling. We lezen:
Edam, 26 januari 1937.Aan den Gemeenteraad van
Edam.
Bestuur en leden van de buurtvereniging "het Oor
gat" in algemene vergadering in Hotel "Strandbad"
bijeen. Gezien een voorstel van het Bestuur om aan
den Raad der Gemeente Edam, als blijvende herin
nering aan de zoo zeer geslaagde feesten, gehouden
bij het huwelijk van HKH PrinsesJuliana met ZDH
Prins Bernhard, het verzoek te richten om het "Oor
gat" te herdopen in Prins Bernhardweg.
Gelet op de enthousiaste wijze waarmede alle aan
wezigen zich vóór dit voorstel verklaarden wordt het
bovenstaande ter Uwer kennis gebracht met beleefd
verzoek, zoo mogelijk, dit verzoek in te willigen. En
hebben alle aanwezigen dit verzoekschrift mede on
dertekend en gaan over tot de orde van den dag.
get. C. de BoerJzn., voorzitter, jan Hetjes, secretaris

Verplaatsing van de baggermolen over een vaste brug (collectieMevr. Roele)

Afsluitdijk. Bij zulke gigantische projecten werden
vele kleine bedrijven aangenomen op deelprojec
ten. Zo werkte men daar samen met Bos Kalis,
destijds nog geen wereldspeler die zelfs een keer
failliet ging. Op dezelfde manier werkte men
vanaf 1939jarenlang aan de aanleg van de dijk om
de Noordoostpolder en vervolgens aan de drooglegging.
De nu honderdjarige mevrouw Pranger, weduwe
van Gerrit Pranger, verhaalt hoe zij en haar man
hun huis, een woonboot, van het Klein Wester
buiten naar de werkplek, waar ook in Nederland,
lieten slepen om het werk te kunnen begeleiden.
Daar verbleven ze soms jaren. Compagnon Bertus
Roele verbleef in de week in de buurt in pension of
café. De kinderen Roele logeerden meer dan eens
bij hun oom en tante op de woonboot. In de oor
log werd het werk minder en moest bij gebrek aan
olie en benzine gebruik gemaakt worden van gas
turbine en paardenkracht.

Afzonderlijk
Na de oorlog besloten de zwagers met het gemeen
schappelijk materiaal afzonderlijk verder te gaan.
Gerrit Pranger ging met zijn vrouw een tiental
jaren door met het bedrijf Jacob Pranger. Bertus
Roele en na 1962 zijn zoon Jan Piet zetten hun be
drijf in Edam voort tot 1987. Het bedrijf bezat een
sleepboot, twee baggermolens en een aantal on10

derlossers en elevatorbakken. Op de baggermolens
was vast personeel werkzaam, daarnaast waren er
ook "oproepkrachten" in dienst, veelal uit Volendam. Zo heeft ook de grootvader van Jan Smit (de
zanger) op de schuiten van het bedrijf gevaren.
De verbinding met het achterland werd door de
aanleg van bruggen over de Purmerringvaart
steeds meer beperkt en het varen buitenom over
het IJsselmeer hield vanwege het weer te veel on
zekerheden in. Daarom werd besloten om te ver
huizen naar een strategischer plaats en dat werd de
Wheere in Purmerend. Daar werd echter in 2002
de huur van het bedrijfsterrein opgezegd omdat
de gemeente er wilde gaan bouwen. Inmiddels
had Jan Piet de pensioengerechtigde leeftijd ruim
overschreden en geen van zijn dochters wilde het
bedrijf voortzetten. Zo kwam er een eind aan een
bijna zestig jaar in Edam gevestigd familiebedrijf.
W.H. de Wolf
Met dank aan mevr. G. Pranger-Moojen en J.P.
Roele

*Op 25 juni j.1. heeft een krappe Volendamse
meerderheid in de gemeenteraad dit prachtige, his
torisch waardevolle, maar ook representatieve en
functionele, gebouw afgewezen als uitbreiding van
het huidige gemeentehuis.

Het antwoord van burgemeester Kolfschoten en
secretaris Eijk kwam al op 31 januari daaropvol
gend:
Burgemeester en Wethouders kunnen zich het
verzoek, dat blijkbaar nog onder den invloed der
zoo geslaagde feestviering is geboren, indenken.
De stijgende oranjeliefde maakt het idee zeer sym
pathiek, doch wordt er eerder gedacht om bij het
stichten van een nieuwe woonwijk, de namen van
het Oranjehuis te gebruiken.
In historisch opzicht zou het hoofd der gemeente,
de Raad, een daad begaan, welke in geen enkel op
zicht te verdedigen zou zijn. Het zou te vergelijken
zijn door op ons wapen de jonge vechtstier te ver
vangen door een hond, varken of ander huisdier.
Fijntjes wordt daaraan toegevoegd:
Dat het verzoek meer in feeststemming of wil men
liever "onder hypnose van zijn nationalistische ge
voelens" dan "welberaden" tot stand gekomen is,
blijkt uit het feit dat niet alleen kinderen het medeonderteekenden, maar ook niet-bewoners van
het Oorgat.
Juist geteld dienen de met rood aangegeven handteekeningen tot die categorieën gebracht te wor
den, zodat per slot van rekening van de 75 handteekeningen er veilig 60 % kan worden afgevoerd,
waarbij de handteekeningen van de damesechtgenooten, hoewel overbodig wanneer het hoofd der
echtvereniging reeds getekend heeft, alle eer blijft
aangedaan.
Het voorstel aan de raad zal luiden: voor kennisge
ving aannemen.
Dat gebeurde op 27 februari daarop.

Een overeenkomstig verzoek werd gedaan op 20
januari 1955.Ditmaal door de op het Oorgat geves
tigde gereedschappenfabriek Ter Horst N.V.
Aan B. &W. van Edam te Edam.
Geachte Heren,
Het komt helaas meermalen voor, dat de lachlust van
onze relaties wordt opgewekt bij het noemen van de
straatnaam, waaraan onze nieuwe fabriek is gevestigd.
Teneinde zulks tot een minimum te beperken, heb
ben wij reeds de vermelding van ons volledige adres
op onze drukwerken vermeden. Teneinde U mogelijk
in deze questie enigszins op dreef te helpen, veroorlo
ven wij ons een suggestie te doen en de naam "Oor
gat" te wijzigen in: "Zuiderzeeweg", "IJsselmeerweg"
of "Markerwaardstraat".
Doch zonder onbescheiden te zijn, zou naar onze me
ning de aanduiding "REX-straat" nog het meest kort
en bondig klinken en zelfs toepasselijk, indien deze
naamsverandering ingang kan vinden in de maand
maart, ter gelegenheid van de officiële opening van
onze nieuwe REX-fabriek.
Het verzoek wordt kennelijk serieus genomen want
een tweetal deskundigen wordt gevraagd om ad
vies: Dr. G. Karsten, auteur van "Noordhollandse
Plaatsnamen" en G.T. Vermeer, de voorzitter van
de Vereniging Oud Edam. De REX-fabriek treft
het niet!
Dr. G. Karsten: Oorgat is een waternaam. Op
meer plaatsen in onze provincie bekend.
Algemene betekenis is opening, doorvaart of uit
monding van een zijsloot in een hoofdsloot.
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Daarnaast komt het voor in de betekenis van een
klein gat in bruggen waar een schip met staande
mast doorheen kon varen.
De heer G.Vermeer: De motivering van de voor
stellen, namelijk dat zijn klanten de naam Oorgat
belachelijk vinden, is zeer zwak. Zij bevat geen
enkel element dat pleit tegen de naam Oorgat,
maar is uitsluitend de mededeling van het feit, dat
de zich vrolijk makende relaties onwetend zijn ten
opzichte van historische namen en zich blijkbaar
niet de beschaafde beperking opleggen niet te la
chen over zaken, waarvan zij niets weten.
Het komt het bestuur van Oud Edam ongewenst
voor om een historische benaming, die deze weg al

Een bijzondere schipper in Edam

eeuwen draagt (zie kaart van Blaeu 1640), te ver
vangen door een nietszeggende naam omdat enige
personen zonder begrip voor historische traditie de
naam niet mooi vinden.
Het zou naar de mening van ons bestuur een teken
van vervlakking zijn dergelijke benamingen te ver
vangen door namen die voortkomen uit het brein
van personen zonder historisch besef.

Op 4 januari 1812 werd Pieter van der Werf in
Edam geboren. Hij woonde op de Lingerzijde en
was van beroep schipper. Hij bezat een jacht, dat
de naam "De Jonge Maarten" droeg waarmee hij
meestal kaas vervoerde. In meerdere publicaties
wordt hij daarom ook als kaasschipper aangeduid.
In de aantekeningen in de burgemeestersboeken
troffen we van hem een verzoek aan dat hij op 10
maart 1852 indiende bij de Edelachtbare Heeren
Burgemeester en Wethouders. Regelmatig voer hij
de Edammer haven binnen en daarvoor moest hij
havengeld betalen. Daar heeft hij niets op tegen
maar als geregeld gebruiker vraagt hij beleefd om
bij wijze van uitkoop een vast bedrag te mogen be
talen. De reactie op dit verzoek is onbekend.

Het zal duidelijk zijn dat in de brief die op 1 april
1955naar Ter Horst werd verstuurd geen gehoor
werd gegeven aan hun verzoek.
Jaap Molenaar

Jubileumlezing
In haar jubileumjaar organiseert de Vereniging
Oud Edam op donderdag 15 oktober a.s. een le
zing te geven door Prof. Jerzy Gawronski, bijzon
der hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam
en Stadsarcheoloog van Amsterdam. Uit de eerste

hand horen we van hem over de opgravingen bij
de aanleg van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam
en van de interessante archeologische vondsten die
daarbij gedaan zijn. Plaats Lutherse Kerk. Tijdstip
Pieter van der Werf (collectieG. Conijn)

20.00U.

Algemene Ledenvergadering 24 april 2009
(kort verslag)

Cj)en ire/e Ze/en

In een ontspannen sfeer heeft de vereniging Oud
Edam op vrijdag 24 april voor een dertigtal leden
haar Algemene Ledenvergadering gehouden. In de
bijzondere ambiance van de Lutherse Kerk werd
aan de hand van een PowerPoint presentatie terug
geblikt op het jaar 2008 en werden de plannen voor
2009 aan de aanwezige leden gepresenteerd. Met
mooie beelden volgde een toelichting op het Coornhertproject, het Korsnasproject en het Concept
Structuurplan van de Gemeente Edam-Volendam.

C/ e //tem , /ie uit /ief/e roer /e tcefenéc/aj,

en /eer eiye/t oejeniny,

en oneermeei/xtre

nrut/n /tee/t verwerven ene/er /e

//eer

•

ar/et/,

ran /er

een tre/rer/ien/e

6eee/enaaró ran /e natiaar/an/e
(Je

//ete/erj.

tyf'erj/. te /r Za/tt

; /en man /ie ej /en Jeedtaee/t/

/. e/e 6eweneró aan f /Jrmeren/e,

e/ectriAc/e ver/ie/ ti 'na , /eer
jreet yenoeaen
Siem Kees
Slegt,
ontvanger
Gele Steentje

eer/ocye/;

/an/'

ye/rayt:
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Na een korte pauze volgde de presentatie van de ver
nieuwde website: een mooie en dynamische site met
heel veel informatie en nieuwsvermelding. Rond
de klok van elf dankte de voorzitter alle aanwezi
gen voor hun komst, sloot de ledenvergadering en
nodigde een ieder uit om het glas te heffen op het
65-jarig jubileum van de vereniging.

en rerjxx'jiny

jen/er

x/teene
trer/iaiyen

. jee

iri ndt/xjay , met (JxJJeri/ty ran ree/ tij/

/tarnend a//en /ie /et moaten /xj/renen , tra r men

met /en /arte/ij/en

y re/t jen/eC'', ye/ie/
Nadat de verschillende werkgroepen hun activitei
ten voor 2009 hadden toegelicht, kon de commis
sie, die jaarlijks de ontvanger van het Gele Steentje
selecteert, het Steentje dit jaar uitreiken aan de ei
genaar van Groenland 11,de heer Siem Kees Slegt.
Met de overhandiging van het Gele Steentje en een
boeket bloemen werd de waardering uitgesproken
voor de aandacht die aan de vele detaillering bij de
bouw van zijn huis is besteed. De heer Slegt toon-

/xyjee/eró

en /en /aêiter van Zien Jee.ót ave n/ jee jeer / eejt

/ie /af /ee/f ye/aatt

en ree/ moeite; /ent trer/f.
de zich verheugd over deze waardering en zei erg
trots te zijn op zijn huis dat hij met niet al te veel
geld, een creatieve architect en een goed bouwbe
drijf heeft kunnen bouwen.

mi/e/e/ ran /etn je// ferraar/iy/e

/te// rerx/taji

aan /en

en ee/e Zaiyen/en

e/er ^l/a nZ/xntt/ee/Jen . /eer jy/ie in e//e /teiee/eanid óc/utteren/e,
Nadat het financiële gedeelte door de penning
meester was behandeld en enkele vragen van leden
waren beantwoord, gaf de Kascommissie een ver
klaring van goedkeuring af en stelde de vergade
ring voor om de penningmeester décharge te verle
nen, hetgeen geschiedde.
De bestuursleden Tiny Janssens en Dik Rinkel
werden herkozen en de heer Cees van den Hoff
werd, op voordracht van het bestuur, als nieuw be
stuurslid door de leden aangenomen. Van Mirjam
Nelissen werd op gepaste wijze afscheid genomen.
Zij ontving dank voor de vele werkzaamheden die
zij de afgelopen tien jaar als bestuurslid, met en
thousiasme en grote inzet had uitgevoerd.

eta/erjee/;

reende/ t/af /tij meye reer/yaan

/er na/tttt r/tt nt/e /en/tió en yeneeyen

ran /tem je/ren

en an/eren,

(Jj /et

te eerj/rei/en

, /et ttt/f

ttey ee/eJa ren /

Was getekend: Purmerendse feestcommissie

Ton de Jong
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Autodidact
Deze eenvoudige man was zeer geïnteresseerd in
astronomie en fysica en las in zijn vrije tijd boe
ken over deze wetenschappen. Door zelfstudie
vergrootte hij zijn kennis en door aankoop en zelf
bouw bezat hij na verloop van tijd een belangrijke
verzameling wetenschappelijke instrumenten als
ook lectuur op dit terrein. Hij gedroeg zich niet
als een kamergeleerde die in stilte met zijn hobby
bezig was, maar deelde zijn kennis graag met an
deren. Zo schreef de Purmerendse feestcommissie
hem in 1870 een dankbrief, waarin de loftrompet
werd gestoken over zijn bijdrage tijdens de landbouwfeesten.

Publiek optreden
Schipper en natuurkundige Pieter van der Werf
trad ook in Edam op.
Zoals op 27 juni 1872waarbij het feest van 300 jaar
onafhankelijkheid met een grote vuurwerkshow
op het Oostglob door de kunstvuurwerkmaker
van Z.M. den Koning, wordt afgesloten en P. van
der Werf, met "eene batterij van 80 Bunsensche ele
menten, iedere cel van y vierkante decimeters zinkopppervlakte", zijn elektrische verlichting vertoon
de.
In de jaren vijftig van de negentiende eeuw kende
Edam kortstondig een Physisch Gezelschap. Het
is zeer aannemelijk dat hij daarin een prominente
rol speelde.

Legaat
Van der Werf was kennelijk niet onbemiddeld.
Na zijn overlijden op 10 juli 1878 bleek dat er een
legaat aan de Gemeente was gegeven van 1900
gulden met de bepaling dat van de rente op zijn
geboortedag jaarlijks een uitdeling aan de behoeftigen in Edam zou plaatsvinden. Tot in lengte van
dagen was 4 januari dan ook een feestdag in het
Weeshuis. Hij liet ook een bedrag van 300 gulden
na voor de aankoop van een kast, waarin zijn aan
de Gemeente Edam nagelaten, instrumenten kon
den worden opgeborgen.
De kast met glazen deuren werd gekocht bij M.
Bos te Leiden. Voor de aanschaf, het vervoer en
het schilderen werd 124 gulden betaald.
Verder werd er tien gulden voor de reparatie van
een inductietoestel betaald en werden er in totaal
75 gulden aan nieuwjaarsfooien besteed. Dit alles
werd nauwkeurig bijgehouden in een kasboekje.
Op 13 juni 1903 is dit fonds opgeheven en uit de
rekening van de wed. G.G.A. Wielema van het
Damhotel blijkt dat de resterende 36 guldens zijn
besteed aan het drinken van champagne (!).

De akte van taxatie van de geschonken instrumen
ten vermeldde:
2 globen f 5, een Ruhmkorf onder glazen stolp
f 45, een glazen luchtpomp, sterrenkijker en lucht
pomp f 150, overige natuurkundige instrumenten
f 200, een telegraaftoestel f 5, een album genaamd
"herinnering" f 5, enige natuurkundige boeken
f 10, een batterij met kisten f 50. Een totale waarde
van f 470.

Oud Nieuws Uit Het Museum
Een verzameling

theekistjes

Dit keer nieuws uit de huidige wisselexpositie.
Jaarlijks stelt het Edams museum een wisselex
positie samen op de eerste etage van het stadhuis.
Deze keer is gekozen voor verzamelingen uit parti
culiere collecties. Het aantrekkelijke hieraan is dat
deze verzamelingen normaal niet toegankelijk zijn
voor publiek. Het is uiteindelijk een presentatie
van dertien verschillende verzamelingen gewor
den, waarvan in elke verzameling wel een of meer
topstukken zitten. Voor de poster en de flyer zijn
de theekistjes gekozen en misschien is het aardig
om deze verzameling kistjes en het product thee
wat nader te bekijken.

In 1889 schreef J.F.L. Balbian Verster in de reis
gids "Met de tram door Waterland" over P. v.d.
Werf.
In de "Speelwagen" van 1952 op de blz. 213/213
gaat P. v. Rooijen n.a.v. dat artikel opnieuw op
onderzoek.
Hij schrijft:
De reisgids vermeld gebruiken, bezienswaardig
heden en historische bijzonderheden over het
gebied.
Zo bevat de omschrijving van het stadhuis te
Edam de volgende alinea:
"Het stadhuis bezit ook nog een geheel kabinet
physische instrumenten, door kaasschipper van
der Werf in zijn snipperuren vervaardigd en na
zijn dood aan den stad vermaakt".
Het was deze mededeling die mij ( P.v.Rooijen)
prikkelde tot een nader onderzoek ter plaatse.
Op het raadhuis wist men echter van het be
staan van deze verzameling niets af. Ondanks
de welwillende medewerking van de secretaris
van "Oud Edam" , de heer Van den Berg, die
speurde tot in de meest afgelegen hoeken van
het gebouw, bleven nadere gegevens uit. Een
bezoek aan het "Rijksmuseum voor de Geschie
denis der Natuur-wetenschappen" te Leiden,
bracht eveneens geen oplossing. Ook daar ging
men ijverig aan het onderzoeken.
Juist toen men in Leiden meende te moeten
constateren, dat de verzameling spoorloos
verdwenen was, ontving de heer P.v.d.Sar, de
wetenschappelijke assistent aldaar, vrij onver
wachts inlichtingen.
Een en ander bleek uit het stadhuis te zijn over
gebracht naar de Gemeentelijke Tekenschool.
In 1932 werd deze school opgeheven en de ver
zameling belandde in de Ambachtschool aan de
Zesstedensingel. Veel is verloren gegaan. Een
sterrekijker is het enige stuk, dat nog in goede
staat verkeert.

Theecultuur
Thee wordt al eeuwen lang in vele landen gedron
ken. China is de bakermat van onze thee cultuur.
Duizenden jaren geleden werd er al thee gedron
ken. Over de herkomst van de thee zijn vele legen
des in omloop. De meest bekende is die van kei
zer Shen Nung - hij regeerde omstreeks 3000 jaar
voor Christus —die tijdens een verblijf in het bos
opdracht gaf water te koken. Daarbij vielen uit een
struik enkele blaadjes in de kookpot, waardoor het
drinkwater een aangename geur en smaak kreeg.
De oorsprong van het woord thee komt ook uit
China -cha. Thee is afkomstig van een tropische
struik, Camellia sinensis, met rose-witte geurige

bloesem die in diverse landen in Zuid-Azie groeit.
In de vrije natuur kan de plant wel twintig meter
hoog worden. Op theeplantages laat men door
snoeien de plant niet hoger dan ongeveer een
meter worden. De theestruik kan op diverse ma
nieren worden gecultiveerd. Afhankelijk van de
bodemgesteldheid, het klimaat, het oogsten van
de knoppen en jonge blaadjes en de bewerking
daarna, verkrijgt men een grote variëteit in thee
soorten, net zoals bij wijn.

Eerste import
De VOC bracht de thee in 1610voor het eerst naar
Europa. Tot ongeveer 1830 kwam alle thee uit
China. Maar door binnenlandse spanningen stag
neerde de uitvoer en kon niet aan de vraag worden
voldaan. Men ging ook elders theestruiken planten
(Java en Sumatra). De Engelsen deden dat in India
en Ceylon (Sri-Lanka). Omstreeks 1840 werden in
Engeland zelfs speciale zeilboten gemaakt om de
thee zo snel mogelijk naar Europa te brengen, de
zogenaamde theeclippers. Tot 1773 brachten de En
gelsen ook thee naar Amerika, maar het heffen van
hoge belastingen leidde tot de z.g. Boston Tea Party,
waarbij voor ongeveer 10.000 pond aan thee de
haven in werd gegooid. Uiteindelijk heeft dit mede
tot de Amerikaanse Revolutie geleid. In die periode
betrokken de kolonisten ook thee uit Nederland en
voerden die belastingvrij in (smokkelen dus).

P.v Rooijen ( 1952)verzucht aan het einde: Dat
wat deze "gouden handen" wrochten, voor het
nageslacht te bewaren, is, gezien het schamele
overschot, helaas wel een probleem geweest!
Gerrit Conijn/Jaap Molenaar

Theekoepelaan
de Schepenmakersdijk (foto
Wil Tjoa)
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Alhoewel koffie en thee beiden al in de zeventiende
eeuw naar Europa kwamen, had thee al een veel
luxer imago wat waarschijnlijk ook met de prijs te
maken had. Koffie is altijd min of meer een volks
drank gebleven, terwijl ook zeer luxe koffiekannen
bewaard zijn gebleven. In de loop van de achttiende
eeuw werd thee echt een drank voor de welgestelden. Bekend zijn de luxe villa's van de rijke Amster
dammers aan de Vecht, met hun fraaie theekoepels.
Ook Edam kent twee fraaie exemplaren.

Kostbare materialen
Het moge duidelijk zijn dat de kostbare thee niet
zomaar in een doos of trommeltje werd bewaard.
'Ihee werd in houten kistjes bewaard waar bin
nenin vaak weer koperen doosjes zaten met stop of
afsluitbaar dekseltje om stof en verontreiniging te
weren. Meestal had zo'n kistje drie compartimen
ten, een voor zwarte thee, een voor groene thee en
een mengvak. De ontstane theemelange werd zeer
sterk gezet in kleine potjes, vaak van het al even
kostbare Chinese porselein. De theestoof met een
ketel warm water stond in de buurt om de thee aan
te lengen. De kistjes zelf werden van de mooiste en
meest luxe materialen vervaardigd. Deze unieke
verzameling toont dan ook theekistjes bekleed
met o.a. schildpad, ivoor en haaienhuid. Ook dure
en exotische houtsoorten werden gebruikt die ver
volgens weer werden ingelegd met andere hout

soorten. De kistjes kunnen op slot en het sleuteltje
werd niet door de dienstmeid maar door mevrouw
zelf bewaard.
U moet beslist deze zomer nog even tijd vrij maken
om al deze verzamelingen te bekijken.

Peter Sluisman
Bron Wikipedia

Nieuws van de
excursiecommissie

Gouden Ploeg
behoeft versterking

EXCURSIE 2009 naar Slot Loevestein en de Biesbosch.
Op zaterdag 26 september a.s. gaat de Vereniging
Oud Edam weer op stap.
Het programma omvat 's ochtends een bezoek aan
de vestingstad Gorinchem en aan het machtige
veertiende-eeuwse Slot Loevestein.
's Middags gaan wij varen op een fluisterboot over
de Biesbosch een van de meest waardevolle Natio
nale Parken van Nederland.
Nadere bijzonderheden treft u aan in het bijgaande
informatie- en inschrijvingsblad.
Voor verdere gegevens kunt u bellen met Peggy
Andries 0299-372978 of Joop van Overbeek 0299371536of mailen naar p.andries@quicknet.nl.

Ook deze periodiek verschijnt weer dankzij de
inspanning van de redactie, maar valt bij u op de
mat door de inzet van een groep vrijwilligers bin
nen onze Vereniging. Deze groep verzorgt de ver
pakking en adressering van het Periodiek voor ver
zending buiten Edam en voor verspreiding onder
de Edamse lezers. Verdeeld over kleine wijken
wordt het blad rondgebracht. Het is niet voor niets
dat deze groep de Gouden Ploeg wordt genoemd.
Enkele leden hebben echter laten weten te moeten
minderen. Daarom zoekt het bestuur naar verster
king en wekt leden van de vereniging op zich aan
te sluiten bij deze gewaardeerde ploeg. Voor infor
matie en aanmelding kunt u terecht bij de secreta
ris, mw. Tiny Janssens, tel. 371959.

Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8 1135WP Edam
Bank 1138.85.911t.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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Theekistmet
drie compar
timenten (foto
Wil Tjoa)

