
De Volendammermeer

Smakken op Sinterklaasavond
Drie 'ontdekte' Edamse bodebussen. De middelste,

getoond met hanger, is de oudste: vermoedelijk 17de eeuws.

Excursie naar Gelderland
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Edamse Bodebussen
Ook een museum als het Edams Museum is voortdurend op

zoek naar zaken die de aanwezige collectie kunnen aanvullen

en verbeteren. In het algemeen is het lastig om aan waardevolle

stukken te komen, waarmee met waardevol niet per definitie

kostbaar en duur bedoeld wordt. Daarbij moet men ook wel eens

wat geluk hebben en dat hadden we het afgelopen jaar.

Van een particulier kregen we een
prachtig schilderij 'Gezicht op de Dam'
van Nicolaas van der Waaij (1855 -
1936) in bruikleen. En onlangs hadden
we dat geluk uit een onverwachte
hoek. Ik werd gebeld door de heer
Achterberg, voorheen gemeentebode
van de gemeente Schipluiden, die er

zijn levenswerk van maakt om alle
mogelijke bodebussen in kaart te
brengen en te determineren. Hij vroeg
of hij de gemeentelijke bodebussen
in ons museum mocht bestuderen.
Gelukkig wist ik waarover hij het
had, maar moest hem vertellen dat
wij bij mijn weten geen bodebussen

VOLENOAM.
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Edamse Bodebussen

in de collectie hadden. Dat verbaasde hem zeer, want

de stad Edam had wel degelijk bodebussen; hij had ze

jaren geleden al eens gezien en ging er vanuit dat ze in de

collectie van het museum zaten. Vóórdat ik navraag kon

doen bij de wethouder of burgemeester liet hij mij tot mijn

verbazing enkele dagen later triomfantelijk weten dat ik

geen moeite meer hoefde te doen want hij had ze reeds

op het gemeentelijk stadskantoor gefotografeerd. Mijn

nieuwsgierigheid was gewekt en ik maakte vervolgens

een afspraak om deze antiquiteiten zelf van dichtbij te

zien. En inderdaad kwamen er drie fraaie bodebussen uit

de kluis te voorschijn. Ik mocht ze ook fotograferen, maar

mijn eerste ingeving was: die horen hier niet in de kluis

maar in het museum, dan kan iedereen ze zien.

Herkomst

Alvorens verder te gaan is het goed om uit te leggen

wat bodebussen zijn. Onder een bodebus verstaat men

een onderscheidend ambtelijk versiersel of draagteken.

Het was in vroeger tijden een onderscheidingsteken, dat

gedragen werd door boden in dienst van bestuurslichamen,

zoals de Kamers der Staten Generaal, de Provinciale

Staten, Gemeentebesturen, Hoogheemraadschappen,

Waterschappen en Polders. In eerste instantie denkt men

bij dit woord aan een soort bus. Terecht. De geschiedenis

van de bodebus gaat terug tot in de vroegste middeleeuwen.

Bodes die berichten moesten overbrengen droegen deze

handgeschreven en soms fraai gekalligrafeerde stukken

voorzien van het zegel van de opdrachtgever in een bus

aan de gordel. De bus droeg ook vaak het wapen van de

opdrachtgever.

Bus is afgeleid van het Griekse „pyxis", oorspronkelijk een
Jongste bodebus, 18e eeuw

palmhouten doos, in het christendom een kelkvormig vat

waarin de hosties bewaard worden. Soms droeg een bode

een staf, wanneer hij op reis ging. Amsterdam heeft nog

een dergelijke bodestaf. Vaak kon de bode, kenbaar aan

zijn bodebus, gratis gebruik maken van het toenmalige

openbaar vervoer, zoals trekschuit, veerpont of diligence.

Vanaf de vijftiende eeuw werd aan de bodebus een

schildje toegevoegd met het wapen van de instantie, die

de bode vertegenwoordigde. Waarschijnlijk is toen ook de

scheiding tussen bus en versiersel begonnen. Ook voor

het versiersel bleef het woord bus gehandhaafd. De bus

met papieren zou later een leren tas worden.

Vanaf die tijd werd de uitvoering van de bodebus

kostbaarder. Het begon een soort statussymbool te

worden. Befaamde sierkunstenaars en zilversmeden

ontwierpen waardevolle exemplaren, die nu als pronkstuk

voor diverse musea dienen. Nu worden deze vaak kostbare

stukken bij uitzondering op hoogtijdagen gedragen.

Tegenwoordig dragen de bodes van de gemeente Edam-

Volendam op hun revers een draaginsigne met het

gecombineerde gemeentewapen als teken van hun

functie.Bodebus eerste helft 18e eeuw
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Amsterdamse of Edamse zilversmeden

Terugkerend naar onze drie verguld zilveren bodebussen:

twee vertonen grote overeenkomsten, de derde wijkt

sterk af. Die meest afwijkende is het oudste exemplaar,

mogelijk is dit een 17e eeuwse bodebus en afkomstig uit

het oude stadhuis. Dit stadhuis stond destijds waar nu

de Lutherse kerk aan de Voorhaven staat. Of er in die

tijd één bode was of meerdere is niet bekend, maar in

elk geval is deze bus de enige uit die tijd. Helaas is de

oorspronkelijke zilversmid niet meer te achterhalen,

want na een reparatie heeft zilversmid Gijsbert van der

Klos (1776-1812 ) uit Amsterdam zijn merk precies over

de oude keur geslagen.

De tweede bodebus is waarschijnlijk gemaakt ter ere van

het nieuwe stadhuis in 1737. Of het oude stadhuis een

bodekamer had weten we niet, maar het nieuwe had er wel

een, de toegang was de nu blinde deur links van het VW

kantoor. Aangenomen wordt dat toen door toenemende

werkzaamheden er een bode bij kwam, een tweede bus

bijbesteld moest worden voor elke bode één. De ene bode

liep met de oude bus, de ander met de nieuwe. Mogelijk

was men hierover niet content, want niet zo lang daarna

werd de derde bus gemaakt. Edam heeft bij mijn weten in

de 19e eeuw nooit meer dan twee bodes gehad, dus zal de

oudste bus wel in onbruik geraakt zijn.

Het blijft gissen want de twee jongere bussen dragen

weliswaar het merk van zilversmid Hermanus Lintveld

(1797 - 1812) uit Amsterdam, maar ook hier zitten oudere

merken onder. Op de hangers van deze twee staat het

meesterteken van zilversmid Wouter Wylacker ( 1753-

1807 ) eveneens uit Amsterdam. Opvallend is dat op de

twee jongste bussen het stadswapen niet alleen aan de

bovenkant wordt vastgehouden door een leeuw, maar

ook aan weerszijden vastgehouden wordt door twee

omkijkende leeuwen. Dat is niet conform de regels.

Maar elders in Noord-Holland werd daar door sommige

gemeenten ook wel van afgeweken. Het stond mogelijk

wat interessanter en voornamer.

Zoals al opgemerkt zijn door de reparaties aan de bussen

de oorspronkelijke zilversmeden en jaarletters niet meer

te achterhalen. Het ligt wel in de lijn der verwachting

dat de bussen in Amsterdam gemaakt zijn, want er was

veel briefwisseling tussen beide steden en Amsterdam

had veel goede zilversmeden. Zeker weten we het echter

niet. Ook in Edam was in 1663 een gilde van zilversmeden

opgericht, maar werk van deze ambachtslieden is niet

of nauwelijks bekend. Dit gilde is daarna mogelijk in

verval geraakt. Slechts één zilveren lepel van voor 1700

is bekend.

Edams zilver

In 1734 wordt echter gesproken over een nieuw gilde. Er is

kennelijk weer leven in de brouwerij en voor het jaar 1734

wordt de jaarletter P vastgesteld. Zo kort voor de bouw

van het nieuwe stadhuis is het goed denkbaar dat een

plaatselijke zilversmid de opdracht heeft gekregen voor

het maken van een bodebus.

Draaginsigne van de boden van Edam-Volendam

Ook de schutterij gaf opdrachten aan de plaatselijke

zilversmeden. Illustratief hiervoor zijn de schutterslepels

met inscriptie, die aan de leden van de Edamse schutterij

werden aangeboden wanneer deze op zestigjarige

leeftijd van hun verplichting werden ontheven. Er is zelfs

een periode geweest dat de schutterij regelmatig geld

overhield en men besloot om voor bewezen diensten

voor de hele schutterij zilveren lepels met inscriptie te

bestellen. In de loop van de 18e eeuw zijn er globaal 2800

lepels gemaakt, waarvan er niet één is overgebleven, wat

met name toegeschreven wordt aan de belastinginners

van Napoleon.

Er is een zilveren scheepje, een hekjacht, uit 1749

gemerkt Edam bekend en de Lutherse kerk bewaart een

doopbekken uit 1762.

Dit bedenkend moeten we blij zijn dat de bodebussen

van onze stad wel bewaard zijn gebleven. Misschien

is door archiefonderzoek alsnog te achterhalen wie de

bodebussen gemaakt heeft.

Tot slot, na een constructief gesprek met onze

burgemeester, de heer W. Verbeek, liggen de bodebussen

niet meer in het stadskantoor maar in het Edams museum

waar iedereen ze kan bewonderen.

P. Sluisman

Bronnen: M.Achterberg, inventarisatie van bodebussen

van gemeenten en waterschappen in Noord- en Zuid-

Holland.

Maandblad Antiek, jaargang 22, 1987/1988 Edams zilver
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De Volendammermeer

Jaap Molenaar

De Volendammermeer
In het begin van de 20e eeuw publiceerde de Provincie Noord-Holland een kaart, waarop de droogmakerijen in

onze provincie werden vermeld. Hierop staan in totaal 314 omdijkte meren en plassen met van elk de grootte in

hectares. De oppervlakten variëerden van enkele hectares, zoals de Heintjesbraak bij Schardam tot ca.18000 ha van

de Haarlemmermeer. In de periode van 1565-1645 werden in Noord-Holland bijna 70 meren en plassen omdijkt

en drooggemalen, tezamen een oppervlakte van ruim 56000 ha. Een ongelooflijke prestatie, die zelfs in onze tijd,

met al de machinale mogelijkheden, niet meer behaald zou kunnen worden door de ambtelijke en bestuurlijke

"hinderpalen" die deze projecten zouden opleveren.

Op 16 december 1631 'becomen de Burgemeesteren

ende Raaden der stadt Edam het Octroijvan de Edele

Grootmogende Heeren Staaten van Hollandt ende

Westvrieslandt tot het mogen bedijcken van sulck cleijn

waterken, genaemt het Volendammer IJe, groot omtrent

28 morgen, geleegen aende zuijtsijde van desselve stadt'.

Voordat de Heren Staten aan dit verzoek gehoor gaven,

was. Wanneer we nu langs het Volendammerpad lopen,

kunnen we ons moeilijk indenken, dat hier de houten

zeeschepen hebben gevaren, waarmede onze voorouders

de wereldzeeën bevoeren, zelfs naar het gevaarlijke

poolijs. Op de plaats waar nu aan dit pad de enige

stolpboerderij van Volendam staat, is een verbreding

van de IJe die vroeger de ingang naar de z.g Voor-IJe

vormde, de huidige Volendammermeer. De Voor-IJe was

in feite de haven van Edam. Hier gingen de schepen voor

anker. Vandaar bereikten ze ongeveer op de plaats van

het huidige Brijkje aan de Meergracht de Zuiderzee. De

opening van de Voor-IJe werd begrensd door dijkjes, nu

de Edammerweg en door de voormalige molenboerderij,

waar ook aanlegkades waren. Het is zeer wel denkbaar dat

op dit punt van de zeedijk een aantal vissers hun kleine

huisjes hebben gebouwd. Het verhaal wordt wel eens

verteld, zonder dat er ooit enig bewijs voor is gevonden,

dat buitenlandse zeelieden zich hier vestigden. Hun

vaardigheid in de visvangst en hun belangstelling voor

de mooie boerendochters in deze omgeving kan daarvoor

een begrijpelijke reden zijn geweest. Met hun vrolijke

aard en liefde voor zang en muziek en hun geloofsijver

verschilden zij van de toenmalige stugge en zakelijke

bewoners in deze streek.

was er veel aan vooraf gegaan. Edam was in die tijd een

groeiende woongemeenschap, die rond 1600 omstreeks

drie duizend inwoners telde. De stad groeide met

diverse andere steden in deze streken uit tot één van

de welvarende handelscentra. Hier werden de markten

gehouden, schepen gebouwd, lagen de handelswaren in

de pakhuizen opgeslagen en deelden de rijke kooplieden

en machtige regenten letterlijk "de lakens uijt". Vóór 1357

had Edam een uitgang naar de Zuiderzee via de zogeheten

"Voor-IJe". Op een kaart van 1288 liep de Zeevang door

tot de plaats waar later Volendam is ontstaan. De

Warderbroeck heette dit gedeelte van de polder. De heden

nog aanwezige Broekgouw is hiervan een overblijfsel.

Het woord "broeck" bekent moerassig laag land en komt

terug in plaatsnamen als Broek in Waterland en Broek op

Langedijk.

We moeten ons voorstellen dat de IJe tussen Edam en

Volendam in de 16e eeuw een vrij breed en diep water

Geen inspraak

In onze tijd van inspraak, overleg en informatie via de

media is het interessant om de huidige bestuursvorm met

die van de 17e eeuw te vergelijken. De "gewone man", die

niet kon schrijven of lezen en meestal arm en afhankelijk

was, werd in deze inpolderingsplannen niet gekend.

In het verleende octrooi was de onteigening geregeld

van de gronden, waarop de dijk zou worden aangelegd

en die nodig waren als materiaal voor het dijklichaam.

Of de Volendammers nog hebben geprotesteerd tegen

het verloren gaan van hun viswater is onbekend. Hun

aantal was echter niet groot en mogelijkheden op de

nabij gelegen Zuiderzee waren ongetwijfeld reden om

elk protest af te wijzen. De spade, de kruiwagen en de

boot waren de gereedschappen, die bij de dijkbouw

werden gebruikt. Alles was handarbeid en de dijkjes in

ons veengebied werden daarom meestal laag en licht van

constructie gemaakt. Er moet snel zijn gewerkt. Op de

noordoosthoek van de polder (nu ongeveer bij Meerzicht)

werd in de eerste maanden van 1632 een molen gebouwd,

een gunstige plaats gezien de stevige ondergrond daar

VOLENDAM

De oude Meerboerderij met molen omstreeks 1900.

Op de achtergrond het Noordeinde in Volendam
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en met het oog op de vaak uit het zuidwesten waaiende

wind. In hetzelfde jaar werd de eerste huismanswoning

(boerenwoning) gebouwd. Het dijkje moet dan ongeveer

gereed zijn gekomen en het water reeds zijn uitgemalen.

Zodra het land bijna was drooggevallen kwamen de

opdrachtgevers, de heren regeerders van Edam, hun

nieuw verworven bezit in ogenschouw nemen. De historie

vermeldt niet of de zegen door een geestelijke over de

polder werd gevraagd. Dat is niet waarschijnlijk, want de

toenmalige bestuurders, leden van de protestantse kerk,

waren niet geïnteresseerd in dit soort rituelen van de

oude godsdienst.

Kommer en kwel

Die zegen bleef uit. Al snel werd duidelijk, dat de

Burgemeesteren en Raden van Edam met de drooglegging

van dit "cleijne waterken" een geldelijke verliesgevende

post hadden verkregen. Reeds in 1653, dus slechts

twintig jaar na de drooglegging, stuurden zij een verzoek

tot vrijdom van lasten aan de Staten van Holland en

Westfriesland. De tekst laat niets te raden over:

De verdiensten zijn zelfs onvoldoende om de verorder-

ingskosten, morgengelden, hoomgelden, honderdste,

tachtigste, veertigste, dertigste penning en andere reële

lasten te dragen.

De jaarlijkse onkosten voor het ringdijkje en het

onderhoud van de molen zijn hoger dan de huurgelden.

Dit temeer, daar het ringdijkje zeer lek is en ja, op enige

plaatsen steeds lager wordt en het land veelal 's winters

onder loopt.

Tweemaal in dezelfde jaren is door de "vois en bolstaende"

dijk de polder geheel geïnundeerd geweest en moesten

er grote kosten worden gemaakt om deze weder droog te

malen en de dijken te repareren.

Beleefd werd het verzoek gedaan om vrijdom van alle

"gemeene middelen" te krijgen. Dit zelfde verzoek gold

ook voor de huisman (boer) met zijn gezin, die een

pachtperiode had gekregen van 25 jaar, maar tot dan een

zeer karig inkomen had kunnen behalen.

Dat was duidelijke taal. Uiteraard was het een

"ootmoedelijck versoeck", maar de slotzin luidde: "dat sij

genootsaeckt sullen sijn om de bedijckinge anders weer

onder water te laten gaan". Het verzoek was in feite een

beleefd verpakte eis.

Geduld raakt op.

De Edamse bestuurders hadden weinig op met het

verliesgevende poldertje bij het dorp Volendam. Het

kostte elk jaar handenvol geld en dat paste niet in het

beleid van de heren regenten en die geen genoegen wilden

nemen met de jaarlijks terugkerende geldverslindende

reparaties. De dijk bleek niet in staat om het buitenwater

het gehele jaar te keren. Men noemde hierbij de overlast

van de vele mollen. Niet alleen door mollengangen maar

ook verzakking op veengrond en door de gebruikte specie

is het dijklichaam nog steeds "vois en bol".

Vele jaren lang wordt met eenvoudige middelen

geprobeerd de polder met een oppervlakte van bijna 28

ha bruikbaar te houden, als landerijen voor vee. In de

regelmatig terugkerende verzoeken om van de opgelegde

belastingen en heffingen gevrijwaard te mogen zijn was

sprake van grote tegenvallers. Zo bleek dat de poldermolen

in de 17e eeuw tweemaal geheel was verbrand en opnieuw

gebouwd moest worden.

Daarbij kwam ook, dat de belangstelling voor het dorp ten

zuiden van Edam wel verminderd was, sinds de schepen

geen gebruik meer maakten van de Voor-IJe, nadat een

haven via de Nieuwe Haven en het Oorgat was aangelegd.

De Mereboeren

Vanaf de drooglegging tot halverwege de 19e eeuw zijn

de landerijen verhuurd. Aanvankelijk was een langdurige

pacht de gewoonte. Langzamerhand werden de

omstandigheden wat gunstiger en lezen we dat er "brood

op de plank" werd verdiend. De eerste huurder die in

1631 aantrad was Comelis Gijsbrandsz. Hij was kennelijk

een goede pachter, want vermeld wordt dat hij in 1667

opnieuw voor een periode van tien jaren als boer in de

Meer mocht doorgaan. In de loop der tijd wisselden de

bewoners van de Meer regelmatig en werd de duur van

de pacht teruggebracht tot een voor de continuïteit van

het bedrijf onaantrekkelijke periode van twee jaar. We

komen de namen tegen van Groot, Sanders en Kramer.

Zonder uitzondering waren de pachters protestanten. Na

de Reformatie in 1572 behoorden de Edammer regeerders

immers ook tot de protestantse (gereformeerde) kerk. In

de archieven van de Hervormde Kerk in Volendam vinden

we de huwelijken, geboorten en overlijdens van veel

Meerbewoners terug.

"Conditiën en Voorwaarden...

op welke de Heere Maire der stad Edam in 1811 aan de

meest biedende boer een pachtovereenkomst sloot voor

een periode van twee jaren". De huurder zal

1. de molen zelf moeten laten malen en onderhouden.

2. de gehuurde landen ordentelijk en zuiver houden

van doornen, distelen en ander onkruid.

3. elk jaar een dijkpark van 50 roeden de schoeiing en

het slootwerk uitvoeren.

4. de winternest van de dieren ten profïjte van

de bijbehorende landen gebruiken.

5. de molensloot regelmatig schonen en op

diepte houden.

6. de zeilen van de watermolen tot eigen

kosten onderhouden.

7. promptelijk vooruit uiterlijk primo Januari

de huurpenningen voldoen.

8. Voor de uitgeloofde huurpenningen dienen twee

borgen garant te staan.

Dirk Weijting

We laten niet alle bewoners van de boerderij in de Meer

de revue passeren. Maar voor pachter Dirk Weijting

maken we een uitzondering. Dirk was de zoon van

Herman Weijting en Gerritje van Willigen en zag in 1802

te Breda het levenslicht. Hoe hij in Volendam verzeild is
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geraakt, vermeldt de historie niet, maar omstreeks 1830
werd hij de pachter van de Meerboerderij. Hij trouwde op
1 september 1833 met Maartje Spaans, de weduwe van
Pieter Garms. Ze waren zakelijk ingesteld want reeds

op 25 september van het zelfde jaar lieten ze beiden
een testament opmaken bij notaris Zoutmaat Brugman,
waarbij ze elkaar aanwezen als erfgenaam. Men mag
daarom aannemen, dat beiden niet onbemiddeld waren.
Hun eerste kindje werd al geboren op 27 april 1834 en
werd Dirk genoemd. Het jongetje overleed echter op 24
april 1835, nog geen jaar oud. Op 15 augustus 1836 wordt
hun dochter Eefje geboren en deze naam is nog heel lang
terug te vinden onder de nakomelingen. Meer kinderen
kreeg het echtpaar niet. Op 12 december 1868 overleed
Dirk Weijting, wiens graf nog steeds in Edam aanwezig is.

In eigendom
Dirk en Maartje hebben in deze jaren boerderij en land
gekocht van de gemeente Edam. Daarmee begon voor de
Meer een nieuwe periode. Qua grootte en aanzien was de
boerderij met de daarbij behorende landerijen een rijk
bezit. De meeste veehouders in Waterland waren hard
ploeterende mensen, die met een paar bunder land een
schamel inkomen verdienden. Dirk Weijting was echter
een grote boer en had een knecht en meiden in dienst, als
teken van het vele werk en de goede verdiensten. Hij nam
het werk aan het dijkje en ander onderhoud voortvarend
ter hand, waardoor de kwaliteit van gras en vee steeg.
In dezelfde periode woonde in Edam het gezin van Teunis
Buijs en Elizabeth Molenaar. Er werden zeven kinderen
geboren en toen Elizabeth jong overleed, hertrouwde
Teun met Trijntje Stam. Uit dit huwelijk werd dochter
Neeltje geboren. Teun Buijs heeft in zijn leven voorspoedig
geboerd, want toen hij overleed in 1866 bezat hij twee
woonhuizen onder één dak, een woonhuis met stalling,
hooiberg en erf en tien hectaren land in de Zuidpolder. De
oudste zoon droeg de tegenwoordig nog steeds bekende
Buijsennaam: Sijmen of Siem. Op 20 jarige leeftijd werd
hij knecht op de boerderij van Dirk Weijting in de Meer.
Als in een streekroman ontwikkelde zich hier een voor te
stellen geschiedenis. Op deze boerderij liep Eefje, de enige
erfgenaam van Dirk Weijting rond. Ze was jong en zal

beslist niet lelijk zijn geweest. Ook toen waren de avonden
in het voorjaar zwoel, romantisch en ondeugend. Het liep
echter in de gaten en op een goede dag ontsloeg Dirk
Weijting zijn knecht met de mededeling, dat hij er niet
van gediend was, dat Sijmen met zijn dochter omging.
Daarop werden de haast onsterfelijke woorden gesproken
door de licht stotterende jongeman: "Gggoed bbbbaas, ik
zal gaan, mmmaar ik kkkkom terug, wwwant ik heb haar
aan de kkkketting gelegd".

Laatste boerenjaren in de Meer
Inderdaad bleek uit het vervolg dat Eefje en Sijmen geen
probleem hadden met genoemde ketting en na hun
huwelijk kwam het boerengeslacht Buijs op de Meerhoeve
te wonen. Er werden acht kinderen geboren, waaronder Jan
Buijs. Deze Jan trouwde in 1895 met Dirkje Wijhenke en
op 21 februari 1898 werd hun zoon Simon Buis geboren.
Ook deze Simon Buijs bleek geen vrouwenhater, want hij
trouwde in 1920 met zijn liefde uit de Beemster, Neeltje
Davids. In hun gezin werd een zestal kinderen geboren.
TWee zoons bleken over boerenbloed te beschikken. Door
het sterk uitbreidende Volendam was echter een groot
gedeelte van het land bebouwd geraakt en het restant
bestemd voor park en ijsbaan (Boelenspark). Zij wisten een
boerenbestaan buiten de Meer op te bouwen. De uitbreiding
betekende het einde van een boerenpolder, die als zodanig
350 jaar heeft bestaan. In 1970 verhuisden Simon en
Neeltje naar een burgerwoning in hun dorp Volendam. De
erenaam "Mereboer" zal in Volendam zeker bekend blijven,
die verbonden was aan die grote, lange man, die wel eens
uit zijn slof kon schieten, maar in werkelijkheid altijd de

Wk\r #
• 

1

/

Neeltje Davids in
bruidstooi

vriendelijkheid zelve was. Over de Volendammermeer zijn
geen boeken te schrijven, zoals over de bekende kleipolders
in onze provincie. Die spreken meer tot de verbeelding
door hun vruchtbare en winstgevende landerijen, waarvan
de rijke en invloedrijke eigenaren met meer kapitaal de
kwaliteit van dijken en omstandigheden beter regelden
dan de heren bestuurders van onze stad. Daarom is respect
en waardering voor de volhouders en eenvoudige pachters
op zijn plaats, die tot de 20e eeuw de Volendammermeer
"boven water" hebben gehouden.

Dirkje Wijhenke en Jan Buijs,
ouders van de laatste Mereboer

Mereboer Simon
Buijs op zijn

trouwdag (1920)
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Sjaan Swalve

Excursie
Kasteel Rosendael, Airboi
Even na achten vertrekt op zaterdag 25 september de
bus vanaf het busstation Edam. Eén bus deze keer. Het
belooft een mooie dag te worden. Het zonnetje komt net
boven de horizon, de lucht is blauw, het gras is groen,
koeien in de wei en wij hebben zin in een fijne dag.

Op de A2 richting Amersfoort wordt het file rijden door
wegwerkzaamheden zoals vrijwel overal aan onze wegen.
De vertraging valt gelukkig mee. We drinken koffie met
gebak in het bekende wegrestaurant "de Witte Bergen".
Verder richting Arnhem. Ons eerste doel is kasteel
Rosendael, één van de Gelderse kastelen. Het ligt prachtig
op de stuwwal die zich in de laatste ijstijd heeft gevormd
tussen de hoge Veluwe en het laaggelegen IJsseldal.Van
het oorspronkelijke kasteel dat werd gebouwd in de
14e eeuw is alleen nog de zogeheten donjon bewaard
gebleven: een grote ronde toren met meters dikke muren.
De lichtkoepel die bovenop de toren staat is er in de
18e eeuw op geplaatst. De rest van het kasteel is in de
loop der eeuwen diverse keren verbouwd, afgebroken en
weer opgebouwd. Het kasteel wordt omgeven door een
slotgracht en een zogeheten Engelse landschapstuin:
glooiende grasvelden, waterpartijen afgewisseld met
tuinomamenten, slingerend paden, groepen struiken en
statige bomen en onverwachte doorkijkjes, vergelijkbaar
met het Vondelpark. Wij krijgen een rondleiding door het
oude kasteel. Onze gids vertelt ons aan de hand van de
vele geschilderde portretten over de vroegere bewoners
van het kasteel, de familie Van Arnhem, daarna de
families Torck en Van Pallandt. In 1977 stierf de laatste
heer van Rosendael, baron Van Pallandt, en werd op zijn
wens het kasteel overgedragen aan de Stichting Gelders
Landschap en Gelderse Kastelen. "Stelt u zich voor dat
uw gastheer, baron Van Pallandt, even een wandeling is
gaan maken en u toestemming heeft om door zijn huis
te lopen" Die uitnodiging nemen we aan. De zitkamers,
eetkamer, slaapkamers, bibliotheek en keuken zijn zo
ingericht dat je vrij kunt rondlopen en kunt genieten van
de schilderijen en de antieke meubelen. Een genoeglijk
zitje, een speelhoek voor de kinderen, het ziet er allemaal
mooi en bijna bewoond uit. Een enkele keer wordt in een
vertrek een deur geopend om ons de oorspronkelijke
"plons"wc's, regelrecht aangesloten op de gracht, te laten
zien. Een prachtige bibliotheek, rijen fraai ingebonden
boeken, kasten vol langs de wanden. Een smalle gang,
stenen trappen die ons naar beneden voeren naar een
immense keuken: ovens, koperen ketels en pannen, een
kast met tinnen borden en kannen, Delfts aardewerk,
noem maar op. Het nieuwere gedeelte van het kasteel is
ingericht voor gebruik voor congressen, vergaderingen
en partijen. Eind oktober wordt het kasteel gedurende
de wintermaanden gesloten. Door het landschapspark
lopen we naar de schelpengalerei: wanden versierd
met de mooiste, exotische schelpen en koralen. Hier

Excursie

Museum en Heveadorp

bevinden zich ook de "bedriegertjes", bij kinderen nog
altijd een succes. Een theekoepel, een marmeren cascade
en een oranjerie zijn attracties die in de 18e eeuw door
de familie Torck zijn aangelegd. Inmiddels staat in deze
oranjerie onze lunch klaar. Buiten op het terras schijnt
de zon. Genieten! 's Middags zetten we de reis voort naar
het Airbome Museum in Oosterbeek. Het is de laatste
dag van de herdenking van de gevechten in de tweede
wereldoorlog bij de brug over de Rijn bij Arnhem, Operatie
Market Garden. Deze herdenking vindt jaarlijks plaats.
In september 1944 hoopten de geallieerden met deze
luchtlandingsoperatie versneld een eind te kunnen maken
aan de oorlog. De operatie mislukte helaas, Arnhem was
"een brug te ver". De tentoonstelling in villa Hartenstein,
het voormalige hoofdkwartier van generaal Urquhart,
geeft in foto's, filmbeelden, authentieke voorwerpen,
documenten, kranten en persoonlijke verhalen van
veteranen en burgers een beeld van deze dramatische
episode uit de tweede wereldoorlog. Terwijl buiten bij
gelegenheid van de herdenking een lawaaiige rally van
Ferraries plaats vindt, kunnen wij beneden in de kelder
zelf beleven hoe het is midden in gevechtshandelingen
verzeild te raken. Angstwekkende ervaring.

Op de terugweg rijden we naar Heveadorp, een woonkern
in de gemeente Renkum. In 1915 werd in het dal van de
Seelbeek op het terrein van een voormalige modelboerderij
een rubberfabriek gebouwd. Hevea is het Latijnse woord
voor rubber. De verlichte industrieel Wilhelmi besteedde
tijd en geld aan goede huisvesting voor zijn arbeiders:
83 woningen voor de arbeiders en 15 voor het hogere
personeel. Mooie woningen met rieten daken en een tuin
om zelf groenten te kweken. De huizenblokken dragen de
namen van de Indische eilanden waar de rubber vandaan
kwam: Sumatra.Java en Bomeo.

Met dit bezoek eindigt het interessante programma van
een aangename en geslaagde excursie.
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HE HAVEN NAE ZEE

Kortgeleden verkreeg de Koninklijke Bibliotheek

in Den Haag een wel heel bijzondere stedenatlas.

Het is een exemplaar van Theatrum

ichnographicum urbium van Frederick de Wit

uit 1698 en bevat 100 ingekleurde kaarten

van Nederlandse steden, zeldzaam mooi en

puntgaaf. Wereldwijd zijn van dit stedenboek

vier exemplaren bekend. De Wit maakte bij de

samenstelling van zijn boek gebruik van de

koperplaten van Bleau en van Janssonius,

maar voegde daar nieuwe gegevens aan toe.

De redactie vond de kaart van Edam zo mooi, dat

besloten werd deze in dit nummer op te nemen.

In het noorden van de stad is de Grote Kerk

prominent aanwezig in grootte en omvang

zoals we die nu nog kennen, met uitzondering

van de torenspits. Op de kaart uit 1698 is hij al

korter dan vóór de rampzalige brand van 1602,

toen was hij 110 voet hoog. Het is bekend dat in

1699 opnieuw de bliksem insloeg en men bij de

restauratie besloten heeft de spits veel korter te

maken.

(foto afdeling Optische Technieken Koninklijke Bibliotheek,

signatuur 1046 B 16)
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Smakken op Sinterklaasavond

Gerrit Conijn en Jaap Molenaar

Smakken deden de koek- en banketbakkers
met Sinterklaas
Waarschijnlijk zullen weinigen weten dat het woord smakken naast smijten, vallen, zoenen en op een onsmakelijke

manier eten ook de betekenis 'dobbelen' heeft. Daarvoor moeten we ver terug in de tijd. In zijn boek 'Trekschuiten

rond Edam' van drs. J. Dehé, een uitgave in de historische reeks van Oud Edam, lezen we daarover.

,<• ' -'V- '  r.<

Sinterklaas foto 1923 v.l.n.r.: Dirk Slot, knechtje onbekend, Paulus Slot (op paard), Willem Klok, Aafje Klok-Slot
Trijntje Slot-Beunder, Piet Slot, Cristiaan Slot (snor!).

Omstreeks 1650 stelde de magistraten van Edam een

reglement op voor de "jagers". Aan het wagenveer van de

stad was een sleepdienst verbonden als dienstverlening

voor "schuijten, schepen ende buijsen". Dit slepen ofwel

jagen, werd gedaan door jagers, die ingezetene van de

stad moesten zijn. Zij dienden te beschikken over ten

minste één paard en over een "bequaeme weijde ende

stallinge" voor het dier. De verdeling van de opdrachten

gebeurde door loting! Wanneer een jager bij een schipper

een sleeporder wist te krijgen, moest hij zich naar het

verzamelpunt voor het huis van de door het stadsbestuur

benoemde commissaris begeven, even buiten de Middeliër

poort. Daarbij moest hij luid en duidelijk "smack, smack,

smack" roepen en zo aan de andere jagers kenbaar

maken dat ze konden "smacken". Zij dobbelden dan met

elkaar om te bepalen wie de sleepklus mocht doen. De

commissaris hield toezicht op de goede gang van zaken

en trad op als scheidsrechter bij onenigheid. Later is die

manier van waarschuwen vervangen door het luiden van

een bel aan de Monnickendammer poort.

Smakavond

In 19e tot medio de 20e eeuw kende men in Edam een

andere vorm van smakken. Op 6 december, op de dag dat

Sinterklaas verjaarde, werd "smakavond" gehouden.

Het was een gewoonte van de koek- en banketbakkers

om op smakavond hun overblijvende banketletters en

staven en de nog aanwezige speculaas en taaipoppen

via een eenvoudige loterij aan de man te brengen. De

stadsomroeper ging dan door de stad en kondigde de

tijden van de smakloterij aan. De smakelijke en eerlijk

uitziende spullen lagen dan uitgestald op de smaktafels.

De belangstellenden verdrongen zich in en bij de bakkerij

en kochten voor een dubbeltje een lot met daarop een

nummer. Wanneer er een tiental waren verkocht werd met

enig vertoon uit een pot of hoed een nummer getrokken

en mocht de gelukkige winnaar een letter uitzoeken.

Onder de koek- en banketbakkerijen, zoals die van de

families Jan Bouwes en Jan Leendert de Boer, was een

collega, die elk jaar een opvallende actie bedacht. Deze

bakker was Chris Slot en had zijn bakkerij/winkel "De
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Onderneming" aan het Groenland.

Een juiste naam want hij was

zeker een ondernemende man.

Hij bedacht stunts of acties om

aandacht voor zijn smaktafel te

trekken. Zo liet hij een keer de

bekende stadsomroeper Piet de

Wit de ronde door Edam maken

om de burgers "kond" te doen dat

hij zijn gouden trouwring bij het

inpakken van koek en taaitaai had

verloren.Wie de ring zou vinden

zou zijn voornaam in banket

kunnen winnen. Gretig kochten vele

stadsgenoten zijn winkel leeg en

toen tenslotte een dame de koperen

gordijnring in één van de zakken

vond, spoedde zij zich naar het

Groenland en kreeg in welgevulde

letters haar naam mee naar huis.

Bakker Slot had een succesvolle

actie, want het was natuurlijk "het

praatje van de dag".

Eerste intocht St.Nicolaas

In de "Waterlander" verscheen in 1961 van de hand van

de Edammer journalist Marinus van Dijk een verslag

van de eerste Sinterklaasintocht te Edam (inclusief taai-

stijlfouten):

Elk jaar moest de wijsgerige bakker Slot een nieuwe stunt

bedenken want dat werd te doorzichtig.Toen hij begin

december 1923 familieraad hield, werd onder gejuich van

het gehele gezin besloten de goedheiligman persoonlijk

door Edam te laten gaan om aan het Groenland de tocht

te beëindigen.

Zo gebeurde het dat zoon Paul met de heer W. Klok op de

vastgestelde avond naar de Purmerdijk togen om zich in

de woning van de schoonouders (fam. Beunder) van de

heer Slot te vermommen. Dat was op de 6e december,

toen met de chef van de stoomtram, de heer Schotvanger,

was afgesproken, dat de tram ter hoogte van de boerderij

van de familie Van der Laag aan de Monnickendammer

Jaagweg zou stoppen.

Toen de tijd was gekomen, stapten geen Paul en Wim, maar

Sinterklaas en Pieterman in een roeibootje, gondelden

over de vaart en werden "opgepikt" door de stoomtram,

die kermend en zuchtend met veel gegier en gesis te

plaatse was gestopt. Dit tot grote verbazing van de

passagiers, die meenden dat er aan de noodrem was

getrokken.

Het hoge gezelschap mocht op rode kussens -"eerste

klasse"- plaatsnemen en de tramchef verleende het

tweetal vrije overtocht naar Edam.

Het bezoek, dat vooraf bij bekkenslag was aangekondigd,

trok vanzelfsprekend veel belangstelling, vooral omdat

uit een grote meelzak lekkernijen en prentenboeken

werden uitgedeeld. Achtervolgt door een flinke schare

werd na een rondrit het Groenland en de bakkerij bereikt.

Daar stond in de winkel de verkoper van de lootjes

gereed en bij het trekken van de prijzen grabbelde de

bakker de nummers uit zijn gespikkelde bakkersbroek,

welke nummers dan beslissend waren voor de uit te

delen gebaksoorten. Zo verdween in een ommezien het

overgebleven en nieuw aangemaakte gebak in handen

van de lotenhouders, die een dubbeltje per kaartje

offerden. Enige jaren lang heeft de heer Slot deze intocht

volgehouden, zelfs toen eenmaal de straten een glad

wegdek hadden gekregen door de sneeuw, kwamen Sint

en Piet per slede door de stad. Het is logisch dat onze

goedgeefse heiligman tijdens zijn verblijf in Edam bij de

familie Slot onderdak heeft gekregen.

Middenstand zet traditie voort

Nadat bakker Chris Slot te kennen had gegeven dat

hij met deze activiteiten stopte, nam de Edamse

middenstand de grote intochten over. Tijdens deze eerste

groot opgezette intocht was er een klein incident. De Sint

had plaats genomen in een soort staatsiewagen en trok

veel publiek. In de tuin van burgemeester Kolfschoten

aan het Klein Westerbuiten waar een taart aan de eerste

burger werd aangeboden, werden twee jongens in het

gedrang in de vijver gedrukt en kwamen kletsnat thuis. In

de Kleine Kerkstraat verloor de goedheiligman zijn mijter

en kon ternauwernood worden voorkomen dat hij in de

verdrukking kwam door het publiek langs de straat.

De hedendaagse intocht met boot en koets is inmiddels

uitgegroeid tot een gebeurtenis die voor ouders en

kinderen een jaarlijks hoogtepunt is in onze stad. Was het

in 1923 al spannend voor de kinderen, in dat opzicht is er

niets veranderd. Het smakken in de oude vorm is verloren

gegaan, maar de stunt van bakker Chris Slot in 1923 heeft

nog steeds een waardevast imago.

v.l.n.r.: staande: Aaf Klok-Slot, Willem Klok,
4 onbekenden, Trijntje Slot-v.d.Hoek, Paulus Slot, Christiaan Slot, Dirk Slot.

zittend: Opa Dirk Beunder, Piet Slot, Oma Aafje Tijm, Moeder Trijntje Slot-Beunder.
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Jaarverslag

Ton de Jong

Jaarverslag 2010
In dit jaar zijn er weer veel zaken geweest die de aandacht van het bestuur hebben gevraagd. We denken daarbij

aan de werkzaamheden uit de diverse werkgroepen, de contacten met B & W, de zusterverenigingen en de

Welstandscommissie, maar ook aan de diverse ledenactiviteiten. We laten die voor u nog even de revue passeren.

Het jaar begon met een beeldpresentatie van een DVD over de Librije en haar rijke boekenbezit. Daarop aansluitend

hielden de heer Dick Brinkkemper en mw. Marieke van Delft van de Koninklijke Bibliotheek een lezing. Aan de

Kerkgemeente werd de DVD aangeboden. Deze beeldpresentatie heeft tijdens het openingsseizoen van de Grote

Kerk continu gedraaid. De boekenverzameling zal na april 2011 ook het onderwerp van een tentoonstelling in het

Edams Museum en de Grote Kerk vormen.

De lezing van Peter Sluisman 'Vlees, Slagers en Kunst' in combinatie met een stamppotmaaltijd viel zó in de smaak

dat hij tweemaal gegeven moest worden. Herman Rijswijk presenteerde een avond over genealogie. Mw. Cynthia

Siefers van Lijf gaf een lezing over de 'Gelegenheidsglazen van de Noord-Hollandse Waterschappen'. Voorts vond

een minisymposium plaats n.a.v. de presentatie van het boek van Liesbeth Geudeke over 'De Classis Edam 1572-

1650', waar Wim de Wolf een voordracht hield 'Van Nicolaaskerk naar Grote Kerk, de omvorming van een katholiek

naar een protestants kerkgebouw'. Aansluitend bij het thema van de Open Monumentendag werd in het net

gerestaureerde verenigingshuis een kleine fototentoonstelling samengesteld door Wil Tjoa, Hans Boonstra en Roel

Rozenga. De jaarlijkse excursie ging dit keer naar Gelderland.

Ondanks het ophangen van raamposters, informatie in

de krant en op onze website woonde slechts een kleine

groep leden deze lezingen bij. Op verschillende avonden

mochten wij slechts 25 tot 30 leden verwelkomen; afgezet

tegen de 1100 leden die de Vereniging Oud Edam rijk is, is

dit gering en teleurstellend. Ligt dit aan de onderwerpen

van de lezingen of de avond waarop ze gehouden worden,

wij weten het niet. Zeker zullen er onder de 1100 leden

ideeën zijn waar wij graag gebruik van maken. Wij vragen

u dan ook om suggesties omtrent lezingen, dag en tijdstip.

Neem daarvoor contact op met ons secretariaat of stuur

ons een mail.

Het Gele Steentje:

Alweer voor de eenendertigste keer werd tijdens de

Algemene Ledenvergadering het gele steentje toegekend.

Dit jaar aan Intermaris Projecten BV gelieerd aan

Woningbouwvereniging Intermaris Hoeksteen en de

Toekomst Ontwikkeling BV in samenwerking met

Architectenbureau Porsius. Het oordeel van de jury en een

verslag van de uitreiking stond in het augustusnummer

van ons Periodiek.

Verenigingshuisje

Dit jaar heeft het bestuur moeten besluiten tot groot

onderhoud aan het verenigingshuis, meer dan in het

meerjarenplan was voorzien. Een verslag hiervan treft

u aan in dit nummer. De zijgevel, de dakuil en het dak

zullen in een latere fase aan bod komen. Als één van onze

leden nog een honderdtal rechtsdekkende Oud-Hollandse

dakpannen op een achteraf plekje heeft liggen en hier

van af wil, wij houden ons aanbevolen.

Visiedocument Edam:

Tot onze vreugde heeft de gemeente een aantal van onze

suggesties overgenomen Desondanks is het van groot

belang dat wij de vinger aan de pols houden met betrekking

tot een eventueel parkeerterrein op de weilanden aan de

Singelweg. Dit gebied valt immers onder het Beschermd

Stadsgezicht. In ons document hebben wij voldoende

alternatieven voor een parkeerterrein aan de Singelweg

aangedragen. Binnenkort zal het Visiedocument in de

Raad worden besproken. Voor meer informatie over

onze inbreng verwijzen we naar onze website, onderdeel

Visiedocument.

Gebouwen van het Hoogheemraadschap:

Wij participeren in het comité dat de gebouwen aan de

Schepenmakersdijk graag voor een publieke functie

wil behouden. In samenspraak met de leden van dit

comité hebben wij met Groen Links een uitstekende

actie georganiseerd om de gemeente er op te wijzen dat

deze gebouwen bijzonder geschikt zijn voor BackOffice

werkzaamheden van de gemeente en dat daarmee de

bouw van een nieuw stadskantoor absoluut onnodig is.

Zeker driehonderd inwoners van Edam-Volendam

namen deel aan de actie "Omarm US", een waar succes.

Inmiddels heeft de gemeenteraad op 11 november j.1.

met grote meerderheid besloten om de panden van het

Hoogheemraadschap aan te kopen.

Historische Reeks:

Schreven wij vorig jaar nog dat er een uitgave in

voorbereiding was, waarin op basis van wandelingen door

Edam de geschiedenis van de straten en hun historische

panden zou worden besproken, zo bleek onlangs dat

dit plan voorlopig niet haalbaar is. Een goed alternatief

is gevonden in een publicatie over ons wereldbekende

product, kaas, waarin natuurlijk de historie van de

Edammer kaas een prominente rol zal spelen.
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Website:

De site groeit gestaag en wordt regelmatig gevuld met

nieuwe informatie. Het laatste grote project dat werd

toegevoegd is het onderwijs in historisch perspectief. U

vindt er veel informatie over de voormalige scholen maar

ook over het ontstaan van de huidige scholen. Voorts

is een fotoboek van klassenfoto's toegevoegd. Bekijk

deze foto's eens, misschien ontdekt u uzelf er tussen of

mogelijk heeft u nog oude foto's die op de site geplaatst

kunnen worden.

Ruimtelijke ordening:

De werkgroep heeft zich dit jaar met twee belangrijke

zaken beziggehouden namelijk de uitbreiding van het

Tuincentrum 't Lokkemientje en het bestemmingsplan

Oorgat. T.a.v. het Lokkemientje hebben wij besloten geen

bezwaar te maken omdat de gemeente in het verleden

al de fout heeft gemaakt om het tuincentrum op deze

plaats toe te laten, terwijl het bestemmingsplan dit niet

toestond. Wel hebben wij de gemeente verzocht het

huidige bestemmingsplan nu zodanig in te richten dat

verdere uitbreidingen niet meer kunnen plaatsvinden.

Wat betreft het Oorgat heeft de werkgroep haar zienswij ze

in een gedegen stuk kenbaar gemaakt en verzocht om

een aantal wijzigingen aan te brengen. De werkgroep

blijft zich bezighouden met een aantal witte vlekken in

dit bestemmingsplan. Meer hierover kunt u lezen op onze

site onderdeel Zienswijze Oud Edam op bestemmingsplan

Oorgat.

Handhaving stadsbeeld:

Veel aandacht vergt de diaconietuin. Jongeren gebruiken

de tuin als ontmoetingsplaat. Op zich is dat geen slechte

zaak mits zij maar geen overlast aan de buurt bezorgen.

Helaas is dat het afgelopen jaar toch een aantal keren het

geval geweest. Het heeft onze aandacht en samen met de

politie proberen wij de overlast te beperken.

Op de overgang van Oorgat op Voorhaven is een mooi

bord met de beknopte geschiedenis van de Oosterpoort

geplaatst en in samenwerking met de gemeente zijn in

het wegdek de contouren van deze poort aangebracht.

Binnenkort zal een dergelijk bord over de geschiedenis van

de waterkelders worden geplaatst bij het Coornhertproject

Periodiek:

Vorig jaar kon het Periodiek dankzij een subsidie in kleur

verschijnen, waarop lezers individueel maar ook op de

jaarvergadering met waardering reageerden. De wens van

de redactie om op deze weg door te gaan heeft het bestuur

kunnen honoreren nadat de ALV akkoord was gegaan met

een lichte verhoging van de contributie. Inmiddels heeft

ons blad ook een andere frisse opmaak gekregen.

Werkgroep Begraafplaats:

De werkgroep onderhoud begraafplaats heeft ook dit

jaar vanaf eind april weer elke week een paar uren op

de begraafplaats gewerkt. De werkgroep doet dit in

goed overleg met Robert Kreuning Gzn, beheerder van

de begraafplaats en met wijkbeheerder Frank van Dijk,

want de gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het

onderhoud.

Doel is het totale beeld van de begraafplaats te verbeteren

door kleine onderhoudswerkzaamheden te verrichten.

Denkt u daarbij aan het opruimen van het onkruid tussen

de graven, het onderhouden van enkele zeer oude graven,

het schoonhouden van de hoek waar de umenmuur staat.

Dankzij de inzet van de gemeente, de vrijwilligers, maar

zeker ook van allen die de graven van hun dierbaren/

familieleden onderhouden, ziet de begraafplaats er

prachtig uit. Aandachtspunt blijft het verzoek aan de

gemeente om de umenmuur te verplaatsen naar een

betere plek en het 'uitstrooiveldje' beter in te richten.

We weten dat er achter de schermen hard wordt gewerkt

om de organisatie op en rond de begraafplaats te

optimaliseren.

Voor dit seizoen hebben we de werkzaamheden op

woensdag 27 oktober afgesloten met een geweldige

snoeisessie van de bossages aan de zuidoost zijde van de

begraafplaats. Hiermee is de overzichtelijkheid van ook

dat deel van de begraafplaats zeker vergroot. Het is de

moeite waard eens te gaan kijken. En de werkgroep gaat

volgend jaar weer gewoon door. Wilt u ook mee helpen?

Bel 0299 - 373 373

Ledenuitstapje:

Zaterdag 25 september j.1. was weer de mooiste zaterdag

die wij ons voor een excurisie konden wensen, een

stralend zonnige dag in een reeks van regendagen. In dit

Periodiek treft u daarvan een verslag aan. Zoals ook de

foto's op de website laten zien hebben Bert, Peggy, Joop

en Anneke weer hun uiterste best gedaan om er een

bijzondere dag van te maken.

Contact met zusterverenigingen:

Het contact met verschillende historische verenigingen uit

de omgeving heeft er inmiddels toe geleid dat er onderling

informatie wordt uitgewisseld welke de verenigingen in

hun functioneren kan versterken. Vorig jaar trad Oud

Edam op als gastheer, afgelopen september waren wij

te gast bij Broek in Waterland. Met de vereniging Arent

Thoe Boecop uit Elburg hebben wij reeds enkele jaren

een goede verstandhouding, hetgeen geresulteerd heeft

in een wederzijdse lezing voor onze leden. In februari

zijn een aantal bestuursleden op uitnodiging op één

van de visserij avonden geweest die door Elburg werden

georganiseerd. Op 25 september mochten wij het bestuur

van deze vereniging op hun jaarlijkse uitje ontvangen

in Edam. Een rondleiding door het museum en de Grote

Kerk werd zeer op prijs gesteld.

Alles nog eens overziend mogen we constateren dat

er weer veel werk is verzet door de verschillende

werkgroepen en vrijwilligers. Het bestuur is allen zeer

erkentelijk voor hun inzet en heeft dan ook gemeend om

op 6 november j.1. al die vrijwilligers uit te nodigen voor

een kaas- en wijnproeverij bij de Fa. Schardam alhier.
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Renovatie

Roel Rozenga

Voorgevel Verenigingshuis
gerestaureerd
Wat begon als een vraag in het bestuur of ons verenigingshuis niet eens een likje verf nodig had, is geëindigd in

een complete renovatie van de voorgevel. Bij het verkrijgen van offertes voor het schilderen van het houtwerk in de

voorgevel werd de opmerking gemaakt, dat alvorens geschilderd kon worden, eerst een timmerman langs moest

komen om het houtwerk op te knappen. Nader onderzoek wees uit dat het houtwerk ooit al eens opgelapt was en

dat het zinloos was, dit nog een keer te doen.

voor het vernieuwen en schilderen van het

houtwerk in de voorgevel en de naastliggende

poort. De opdracht werd gegund aan het

bouwbedrijf van oud-Edammer Berry

Janssens voor een bedrag van ca. € 18.000,-.

Na de langdurige vorstperiode van afgelopen

winter bleek al spoedig dat het cement uit

de voegen op straat viel en dat hele stukken

muur los waren gaan zitten. Daarom

werd Janssens gevraagd een aanvullende

offerte te maken voor de vervanging van

het metselwerk van de gehele voorgevel.

Om deze tegenvaller op te vangen besloot

het bestuur gebruik te maken van de

mogelijkheid om alsnog het resterende

deel van een reeds lopende hypotheek op

te nemen. Na toestemming van de bank

werd aan het bouwbedrijf het groene licht

gegeven.

Voorgevel na restauratie

Ook de kwaliteit van het metselwerk van de voorgevel

bleek zodanig, dat het voegwerk binnen afzienbare tijd

ook aangepakt moest worden. Gezien de financiën werd

besloten ditover enkele jaren te doen. Het bestuur besloot

daarom een meerjarenplan voor het onderhoud van het

hele verenigingshuis op te stellen. Op deze wijze was het

mogelijk de nodige financiën te verkrij gen en te reserveren.

Aan een tweetal aannemers werd prijsopgave gevraagd

Zelfwerkzaamheid

In augustus werd begonnen met de

werkzaamheden. Om de kosten 'enigszins'

te drukken, zou de vereniging zelf zorgen

dat de stenen uit de gesloopte muur

schoon afgeleverd werden. Op de oproep

aan de leden van de vereniging om bij

het bikken te helpen werd echter door

niemand gereageerd. Daardoor zagen (oud)

bestuursleden zich genoodzaakt letterlijk

de handen uit de mouwen te steken. Een

vorm van teambuilding dus. Bij een enkeling

met dikke handen en polsen als gevolg.

Janssens besteedde het metselwerk uit

aan Jack Berkhout, in Edam welbekend om

zijn restauratiewerk. Het bikken van de

stenen alleen was voor Jack echter niet

voldoende! Cement en kalk dat na het

bikken op de voorkant van het nieuwe

metselwerk achtergebleven was, moest naderhand nog

verwijderd worden. Dan denk je dat je met het bikken

klaar bent, maar ben je zo nog een aantal middagen

met enkele mensen bezig! Boven op de gevel en aan

de onderkant van de rollagen zaten voor het slopen

ter afdekking gewone plavuizen. De familie Purkins -

van der Naaten had een aantal jaren geleden nieuwe

14 OUD EDAM | JAARGANG 34 | DECEMBER 2010 | NUMMER 3

De Spaanse griep

natuurstenen afdekstenen in de voorgevel van hun

huis aan de Bult laten zetten. Jack wist dat ze moeilijk

afstand konden doen van de oude min of meer

versleten stenen, maar kon hen ervan te overtuigen,

dat deze een verrijking van het Verenigingshuis

zouden zijn. De oude stenen werden geschonken,

waarvoor het bestuur de familie zeer erkentelijk is.

Zoals dat meer gebeurt bij verbouwingen aan een oud

pand deed zich tijdens de werkzaamheden opnieuw een

onverwachte zaak voor. De dakgoot aan de kant van het

belendende perceel bleek op diverse plaatsen lek te zijn.

Mogelijk is dat ook de oorzaak geweest waarom de gevel

zo slecht was. Firma Bij 't Vuur verhielp het euvel in de

kortste tijd, zodat de renovatie geen vertraging opliep.

De renovatie heeft omstreeks € 35.000,- gekost. Daar

heeft niet alleen onze vereniging, maar ook de buurt en

geheel Edam een mooi pand voor teruggekregen. Op de

Open Monumentendag was het te bezichtigen.

Tiny Janssens en Ton de Jong bikken stenen

De Spaanse griep
eiste ook in Edam veel
slachtoffers
De wereldgezondheidsorganisatie sloeg vorig jaar

juni alarm vanwege de Mexicaanse griep. Op grond

van het aantal besmettingen was er sprake van

een pandemie. De griep eiste weliswaar niet meer

dodelijke slachtoffers dan een gewone griep, maar

gevreesd werd dat de agressiviteit van het griepvirus

kon veranderen. Dat is niet gebeurd. Nederland

telde zelfs minder doden dan in een gangbare

griepperiode. De preventieve inenting heeft ons land

wel enkele tientallen miljoenen euro's gekost.

Dat was wel heel anders in 1918. Kranten in onze regio

meldden in juli van dat jaar dat in het buitenland

de Spaanse griep heerste en inmiddels ook in ons

land was opgedoken in enkele garnizoenen en

kolenmijnen: hevige hoofdpijn, pijn in de nierstreek,

onrustbarend snelle stijging van de temperatuur.

Opmerkelijk was het zeer snelle optreden van de

ziekteverschijnselen, binnen twee uur van werk in

bed. Weldra verschenen advertenties als 'Menthol

Snuif houdt uw hoofd bacilvrij' en 'Hoesters opgelet!

Abdij Siroop, een voorbehoedmiddel tegen Spaansche

Griep' De overheid toonde zich niet direct gealarmeerd

maar waarschuwde wel voor volksophopingen,

zoals kermissen. De gemeenteraad van Edam

besloot half augustus niet vanwege de griep, maar

vanwege de ernstige tijdsomstandigheden (oorlog,

voedselrantsoenering) om ook dat jaar geen kermis

te houden. Ook in de raadsverslagen van de daarop

volgende maanden blijkt de griep geen onderwerp van

gesprek.

Begin november nam de ziekte onrustbarend toe, ook

in kwaadaardigheid, mogelijk door mutatie van het

virus. In Edam vielen veel slachtoffers onder wie het

hoofd van de openbare lagere school A. Sluisman.

Opmerkelijk, vooral jonge mensen werden ziek. Scholen

werden gesloten, uitvoeringen, filmvoorstellingen en

vergaderingen uitgesteld. Alleen al op de Algemene

Begraafplaats werden in de eerste twee weken van

november 21 personen begraven, meerdere malen drie

op één dag. Éénderde van het totaal in 1918. Van de

tien begrafenissen in dat jaar op de Rooms-Katholieke

Begraafplaats vonden er vijf in november plaats. Wel

opgemerkt moet worden dat de begrafenisboeken

geen doodsoorzaak vermelden. De epidemie was

hier kort maar hevig, want half november werden de

Rijksnormaalschool en de Stadstekenschool alweer

heropend. Wereldwijd stierven aan de Spaanse griep

40 tot 100 miljoen mensen, meer dan in de gehele

eerste wereldoorlog. Er stierven meer soldaten in het

bed dan in de loopgraaf. Op jaarbasis was deze griep

zelfs dodelijker dan de Zwarte Dood.
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Kort nieuws

Nieuwe leden
Ook dit jaar heeft onze vereniging acte de présence gegeven op de jaarlijkse

braderie en avondkaasmarkt. Ondanks dat door het slechte weer het aantal

bezoekers tegenviel kon een aantal nieuwe leden worden ingeschreven.

Over het hele jaar genomen mocht de vereniging achttien nieuwe leden

verwelkomen.

D. Jofriet - Haren

P. Hondius - Edam

W. Hooijberg - Oosthuizen

F. van Zijl - Edam

W. Brommersma - Edam

M. de Jong - Edam

Mw. A. de Ruiter - Edam

Mw. Mars-Hetjes - Broek in

Waterland

Mw. C. Pouli - Edam

Mw. E.A.J. Visser - Edam

W. Vink - Edam

A. Zillinger - Edam

K. Vroom - Edam

J. Jonk - Volendam

Mw. I. Kappers - Edam

Mw. L.M. van Marle-Tjalma - Edam

Mw. C.C. Remijnse - Edam

S. Tol - Edam

Artikelen en boeken
Onlangs verschenen in Monumentaal (2010, nr. 4) en in Poldervondsten (nr.13,

2010) rijk geïllustreerde artikelen over Edam, waarin de loftrompet over de

monumentale schoonheid van onze stad wordt gestoken.

'Wereld oorlog in een dorp' van Piet en Evert Koning is een boek dat met veel

foto's en illustraties het verhaal over de TWeede Wereldoorlog in Volendam

visueel toelicht. Zeer recent werd het boek 'Volendam in Vogelvlucht' van Dick

Brinkkemper en Jaap Tuijp gepresenteerd, dat de bijna 550 jarige geschiedenis

van Volendam beschrijft 'als buitenwijkje van Edam net als het Oorgat', zoals

de auteur het schertsend uitdrukte, en vele fraaie luchtfoto's van Tuijp bevat.

Puntjes op de i

Café van Manus
Weener
De heer J. Takkenberg wees ons

op een onjuistheid in deel 2 van

"De favoriete wandeling van Cees

Hooijberg" (Periodiek 2010, nr.l.bl.ll).

Bij de steeg van Manus Weener wordt

vermeld dat het café omstreeks

1930 werd gesloten. De ouders van

de heer Takkenberg hebben het

café echter al in 1918 gekocht en na

een grondige verbouwing werd de

manufacturenzaak geopend.

Eerste Edamse
Brasker
In aansluiting op het artikel 'Edamse

Antoinetta Brasker in Friesland'

in het vorige nummer ontving de

redactie van Herman Rijswijk de

volgende aanvulling. Niet Jacob

Jacobsz. Brasker was de eerste

Edamse Brasker, maar Jacob Aerntsz.,

die ca. 1510 werd geboren en vóór

1564 overleed. Uit het huwelijk met

Geert Jansdr. werden drie kinderen

geboren. De oudste zoon Aernt

trouwde met Griet Claesdr. Uit dit

huwelijk werd Jacob Aerntsz. alias

Jacob Jacobsz. Brasker geboren.

Vereniging
Oud Edam
Verenigingshuis

Graaf Willemstraat 8, 1135 WP Edam

Bank 1138.85.911

t.n.v. Vereniging Oud Edam
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Website: www.oud-edam.nl
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