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Nederlands Volksherstel
Ledenuitstapje naar
Utrechtse kastelen

Hoe de Edammer
de wereld veroverde

Door en uit het volk. Voor het volk
Een van de organisaties die in het eerste jaar na de bevrijding
een belangrijke rol heeft gespeeld is de Stichting Nederlands
Volksherstel. Die stichting kreeg als eretaak het lenigen van de
nood van oorlogsslachtoffers in de meest brede zin van het woord.

©
mamjuüUk!
Eén van de vele affiches van het NVH

Ook in Volendam en Edam werden daartoe plaatselijke afdelingen
opgericht. De afdeling Edam kwam voor het eerst bijeen op 30 mei
1945. In het bestuur werden tien personen benoemd, waaronder de
arts F. van der Steen, de predikanten P.van Arkei (voorzitter) en E.
Smilde en pastoor J. Groen. Het verzet werd vertegenwoordigd door
J. Molenaar. Penningmeester was D.Kes, secretaris J.C. van de Berg.
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Nederlands Volksherstel

Wim de Wolf
Complexe taak
Het werkterrein van de NVH was zeer uitgebreid.
Dat omvatte de opvang en zorg voor repatrianten
uit werkkampen in Duitsland, voor overlevenden uit
concentratiekampen, onderduikers die na terugkeer in
problemen kwamen en uiteraard hulp aan familie van
gefusilleerdeverzetsstrijders, gestorven kampgevangenen
en vermisten. Om die hulp te kunnen bieden was flink
wat geld nodig. Het bestuur ging voortvarend te werk
en organiseerde al de week daarop een lijstcollecte,
waarbij veel vrijwilligers twee aan twee rondgingen.
Ook organisaties en verenigingen werden benaderd.

het een echte voetbalwedstrijd leek en dat er veel talent
aanwezig was. Na deze wedstrijd werden (schaarse)
zuivelproducten verloot. Al deze inkomsten werden
keurig in het kasboek bijgeschreven.
Na lange tijd vertoont de heer De Jong op 23 mei in zijn
bioscooptheater onder enorme belangstelling enkele
films, (welke)

Daarnaast ontving men de waarschuwing voor giften en
transacties die mogelijk zouden worden gedaan om de
geldsanering te ontduiken. Er mochten geen afspraken
worden gemaakt om grote donaties naderhand voor een
deel terug te betalen.

Het tientje van Lieftinck
De Duitsers hadden in de oorlog enorme bedragen aan
geld in omloop gebracht om hun uitgaven te bekostigen,
zonder dat er een tegenwaarde was. Daardoor dreigde
nu ernstige inflatie. Velen bezaten geld uit de zwarte
handel, waarmee zij zich in tegenstelling tot anderen
schaarse goederen konden verschaffen. Daarom had
de regering al vóór het einde van de oorlog besloten
om een geldsanering door te voeren. Die werd in twee
stappen uitgevoerd. Op 6 juli 1945 kondigde de regering
af dat per direct de bankbiljetten van honderd gulden
ongeldig waren. Die biljetten konden bij de bank worden
ingeleverd, maar het bedrag kwam op een geblokkeerde
rekening en men diende aan te tonen dat het geld op
rechtmatige manier was verkregen. Op 26 september
werd al het papiergeld ongeldig verklaard en terzelfder
tijd werden alle banktegoeden bevroren. Een week lang
moest ieder zien rond te komen van het "tientje van
Lieftinck":twee rijksdaalders en vijf gulden. Dat was geen
cadeautje, want daarvoor moest een oud tientje worden
ingeleverd.Daarna werd nieuw geld uitgegeven. Het doet
een beetje denken aan de introductie van de euro, toen
iedereen een Zalmkit ontving.
Ook de bankrekening van de Edamse NVH werd
geblokkeerd.Wel mochten bedragen worden overgemaakt
naar het centrale bureau. Dat vroeg Edam om een bijdrage
van f 35.000. De rest mocht men plaatselijk besteden.

Terugkeer
De vreugde over de bevrijding werd in veel gezinnen
getemperd door onzekerheid over familieleden en
vrienden die weggevoerdwaren. Gelukkigkeerden in de
eerste twee maanden veel mannen terug naar Edam,
veelal na jaren. Vrijwel allen uit Duitsland, een enkeling
uit militaire dienst in het geallieerdeleger.Viaadvertenties
in de krant bedankten ze voor de hartelijke ontvangst
en belangstelling. Berooid, zonder voldoende kleding
en schoeisel, zonder baan moesten zij de draad weer
oppakken. Eénpersoon kwam terug zonder hier een tehuis
aan te treffen; voor hem werd tijdelijk een slaapplaats
gevonden in Ons Huis.Zijkonden aankloppen bij het NVH,
achtenzestig deden dat ook. Om te beoordelen of men die
steun gaf en welke werden alle repatrianten ondervraagd
door een tweetal leden van het bestuur. Die beoordeling
vond plaats volgens opgestelde districtsregels. Het NVH
schreef ook werkgevers aan met het dringend verzoek om
hun voormalige werknemers weer in dienst te nemen of
hen anders in een wachtgeldregelingop te nemen.
Voor leniging van de eerste nood werd nauw
samengewerkt met de plaatselijke onderafdeling van de
HARK,de Hulp Actie Rode Kruis,die werd ondergebracht
in het Protestants Weeshuis. De organisatie zamelde
kleding in, maar ontving ook kleding en levensmiddelen
uit Amerika en zelfs uit Curagao. Zo gingen op 2 juli
in Edam de vlaggen uit, zongen de kinderen op het

DropgSvandeRAF.
ONDERDUIKERS.
GEËVACUEERDEN,
OORLOGSSLACHTOFFERS,
REPATRIEËRENDEN,
worden geholpen door

NeettVols
Herstel.

Er is schrijnende behoefte aan:
Schoeisel, Kleding, Keuken
gerei en Huisraad.
Een ieder sta een gedeelte van deze onmisbare
goederen af ter leniging van de ergste nood !

Goedereninzameling
huis
aan
huis
van 25

JUNI - 30JUNI

1945.

De collecte bracht ruim f 39.000 op. Diverse lieden die
beslist meer hadden kunnen schenken zou men later
nog eens aanspreken. Overigens was er in de kerken al
gecollecteerd voor 'de opbouw van ons vaderland' en de
landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers.
De doelstelling van het NVH werd in Edam met
enthousiasme ontvangen en gedragen. Er was geen
gebrek aan vrijwilligers;de solidariteit was groot. Vrijwel
wekelijks werden door de bevolking acties georganiseerd.
Populair waren de voetbalwedstrijden tussen beroeps
groepen of buurten. Zo bracht de voetbalwedstrijd tussen
de kruideniers en de groenteboeren, die door de eersten
werd gewonnen met 3 - 1, na verloting van 100 pond
kersen en 100 pond aardbeien voor het NVH f 1500 op.
Van het niveau van de wedstrijden moeten we ons niet
zo veel voorstellen, het was gewoon feest na zo lange tijd.
Dat gold zeker de voetbalwedstrijd tussen vrouwen van
de Voorhaven en de Nieuwehaven, die eindigde in 1 - 0.
En bal na. Alleen van de wedstrijd tussen bouwvakkers en
gemeenteambtenaren (4 - 1),vermeldden de kranten dat
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Bevrij dingsfeesten
Op 13 en 14juli vierde men de bevrijding met optochten,
buurt- en kinderspelen en natuurlijk gemaskerd bal. De
dag daaraan voorafgaand vond in de kloostertuin een
kranslegging plaats voor de gevallenen bij een tijdelijk
monument dat door leerlingen van de ambachtsschool
was gemaakt. De burgemeester memoreerde daarbij dat
dertien Edammers en Volendammers waren omgekomen
en er nog twaalf vermist werden. Over de joodse inwoners
die gedwongen naar Amsterdam moesten verhuizen
en niet terugkeerden bleef het stil. 's Avonds werd een
herdenkingsdienst in de Grote Kerk gehouden waar naar
schatting 2300 Edammers bij aanwezig waren. Sprekers
waren ds. J. Riepma en pastoor J.Groen. De pastoor liet
weten hoe bijzonder hij het vond dat na ruim 370 jaar
er weer een priester op de preekstoel van de voormalige
parochiekerk van Sint-Nicolaasstond, een opmerking die
bij de protestanten in de huidige tijd een vrolijke reactie
zou hebben opgeroepen, maar destijds gevoeligerlag. De
ongemakkelijkheid van de protestanten nam verder toe
toen de pastoor niet alleen God maar ook Maria dankte
voor de bevrijding.
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Damplein het HARK-lieden onder het motto "Edam
aangeHARKt"gingen leerlingen van de ambachtsschool
met zelfgemaakteharken en vrijwilligersrond om kleding,
schoeisel en meubelen in te zamelen. De inzameling was
een groot succes. Ondanks het tekort aan alles was men
bereid te delen met hen die het slechter hadden. Het
merendeel van de ingezamelde goederen ging naar het
door Edam geadopteerde Deurne, dat door de gevechten
bij de bevrijding van Zuid-Nederland zwaar getroffen
was. Edam had betrekkelijk weinig materiele schade
opgelopen, slechts de woning van de burgemeester was
door de Duitsers in brand gestoken en de Zeevangspolder
had onder water gestaan. Er werd ook een commissie
Kinderzorg opgericht die kinderen uit noodgebieden
onderbracht in Edamse gezinnen, uit Deume maar ook
uit Arnhem. Amsterdamse jongens tussen 12 en 14
jaar kregen op de boerderij van George Poelma en Trijn
Gortemulder de gelegenheid om aan te sterken. Inmiddels
was er op 10 juli een comité opgericht om geld bijeen te
brengen voor een standbeeld voor Egbert Snijder. Half
augustus was het bedrag al f 1150.

INZAMEL
Kleding
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Langzaam herstelde zich het dagelijkse leven. Beginjuli
arriveerden enkele schepen met kolen voor de gasfabriek
en kon men voorzichtig de gasleverantie opstarten. Eind
augustus hadden Volendam en Edam weer gas. Ook de
tram naar Amsterdam ging begin juli weer rijden, zij
het beperkt. En het borreltje keerde terug. De café's en
hotels zouden weer worden bevoorraad op basis van
40% van het normale gebruik. Op bonkaarten kwamen
tabakswaren ter beschikking. Eind augustus sloot de
gaarkeuken. Eind september kwam op bescheiden schaal
textiel (kleinevakartikelen) beschikbaar. Er was een groot
gebrek aan schoeisel. Gelukkigwist het NVHde hand te
leggen op 400 paar klompen uit een fabriek uit Hulst.
Groot was dan ook de verontwaardiging over het gerucht
dat soldatenschoenen zouden worden verbrand. Edam
schrijft het centrale bestuur dat te voorkomen en de
schoenen aan Edamse voeten te schenken.
Consternatie
Op 19 augustus werd in de Grote Kerk een, opnieuw goed
bezochte, dankdienst voor de vrede gehouden, die geleid
werd door de predikanten Smildeen VanArkel.Tweedagen
daarop ontstond er consternatie door het krantenbericht
dat burgemeester Van Baar geschorst was en dat zijn
functie zou worden waargenomen door de heer P.W.
Terwindt.TegenVan Baar,die vier maanden voor het eind
van de oorlog onderdook na een conflict met de Duitse
commandant ter plaatse, waren verschillende klachten
ingebracht. Een groep invloedrijke (hoofdzakelijk)
Edammers onder aanvoering van de notaris beijverde
zich daarop om Van Baar te zuiveren van alle blaam en
zijn schorsing op te heffen. De Commissie Illegaliteit,
tegenstander van Van Baar,kwam in ernstig conflict met
deze groep over hun werkwijze en de aantijgingen en
beledigingen aan het adres van de illegaliteit. De onrust
leidde zelfs tot politieke agitatie in de gemeenteraad.
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VervolgNVH

Peter Sluisman

Cor van Bruggen

Op 1 september 1946 werd de schorsing opgeheven na
een uitspraak van het Centraal Orgaan op de zuivering
van Overheidspersoneel en werd van Baar in zijn
functie hersteld. Zijn ambtenaren bereidden hem een
hartelijk welkom.

Regentenborden

Ledenuitstapje naar Utrechtse Kastelen

Gedurende zijn verblijf in Edam trouwde waarnemend
burgemeester Paul Terwindt op 3 november 1945.
Na de huwelijksbevestiging in het Raadhuis reed het
hele gezelschap in koetsen naar de Vincentius waar
de kerkelijke inzegening zou plaatsvinden. Vlakbij de
kerk aan de Meerzijde schrok het paard van de eerste
volgwagen en sprong het water in. De koets bleef met
de wielen achter de beschoeiing hangen, de bejaarde
inzittenden konden uit hun ongemakkelijke posities
bevrijd worden en de dienst kon met vertraging
doorgaan.
Het gezin de hoeksteen
Albeginjuliberichttenkrantendatdiverse
ziekenhuizen
hun afdelingen voor geslachtsziekten uitbreidden
en kraamzalen inrichtten voor de baby's die zouden
worden geboren. Meisjes werden gewaarschuwd dat
ze hun gezondheid, reputatie en toekomst op het spel
zetten door hun vrije omgang met militairen. De jeugd
zou zich toch onder elkaar moeten kunnen vermaken
en met elkaar omgaan. Veel jonge mensen hadden
in de chaos van de bezettingstijd dingen gedaan en
geleerd die voordien beslist niet getolereerd werden.
Men maakte zich daarom nu ernstig zorgen over het
gebrek aan normen en waarden en vreesde dat de jeugd
niet in staat was en niet van plan zou zijn om mee te
bouwen aan de toekomst van Nederland. Ook in Edam
oordeelde men dat zo snel mogelijk begonnen moest
worden met de sociaal-ethische taak van het NVH. Het
NVH formuleerde haar doelstelling later dan ook "Het
NVH probeert bij te dragen tot materieel herstel van de
bevolking, maar eveneens tot morele wederopheffing".
Daarom werd de jeugd uitgenodigd om in februari 1946
deel te nemen aan de 'week van het gezinsherstel' en
werd aangegeven welke bijdrage zij konden leveren
aan het gezinsleven: Geniet ontspanning op waardige
wijze, maar besteed inspanning aan je gedrag in het
gezin
Opheffing
Eind 1947 werd het NVH opgeheven en met ingang van
1 januari 1948 geliquideerd. Tot die tijd had Edam bijna
f 49.000 bijeengebracht. Op 23 februari werd in Utrecht
een afscheidsmiddag georganiseerd. De leden van het
bestuur afdeling Edam ontvingen een oorkonde.
Bron:
ArchiefNVH, Edam, Waterlands Archief
Kranten uit 1945 en 1946
Piet Koning,Evert Koning,Wereldoorlogin het Dorp
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De weergoden zijn de ledenuitstapjes van de vereniging Oud Edam gunstig gezind, want de laatste jaren vinden zij
in worderbaarlijk mooi weer plaats. Ook dit jaar 24 september was het weer stralend en dat maakt zo'n dagreisje
extra genieten. De reis was, zoals al vele jaren daarvoor, gepland en verzorgd door Peggy Andries en Bert Creemers
en Anneke en Joop van Overbeek en ging dit keer naar de kastelen Amerongen en De Haar (Haarzuilens). Twee
verschillende monumenten, die slechts in naam kasteel overeenkomen maar qua beleving totaal onvergelijkbaar zijn.
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Wandbord bijgehouden tot 1811, het jaar waarin
besloten werd tot fusie met het Burgerweeshuis
In sommige grote steden lieten regenten van weeshuizen,
afkomstig uit de gegoede burgerij, zich vereeuwigen
in een schilderij. Elders gebeurde dat op eenvoudiger
manier door fraai gekalligrafeerde borden. Zo ook in
Edam. Mevrouw Alie Koorn-Thin, één van de laatste
wezen uit het Protestantse Weeshuis, herinnerde
zich nog goed de wandborden met de namen van de
regenten en regentessen die in de gang van het huis
hingen (interview Periodiek jaargang 28, nr.3, 2004). Het
Protestants Weeshuis was een fusie sinds 1811 van het
Armenweeshuis en het Burgerweeshuis. In 1965 werd
het huis opgeheven en vervielen de bezittingen aan de
gemeente. Zo wordt het bureau van de weesvaders nog
gebruikt door de burgemeester. De wandborden belanden
in het gemeentelijk archief van het stadskantoor in
Volendam, waar ik ze onlangs tegenkwam. Na overleg
met de betreffende ambtenaren zijn de wandborden
overgebracht naar het Edams museum. Een aantal
hiervan wordt opgehangen in de burgemeesterskamer in
het oude stadhuis. Deze kamer werd vroeger ook gebruikt
door de weesmeesters, het schoorsteenstuk herinnert
daar nog aan. Een wens ging in vervulling.

Wachtend op de rondleiding door kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen
De geschiedenis van kasteel Amerongen begon officieel
in 1286. Op 20 juli van dat jaar verklaarde Floris V van
Holland dat Henric en Diederic Borre van Amerongen zijn
'mannen van leen' waren geworden van 'den Huyse dat
si doen timmeren'. Het kasteel werd in die vroege jaren
meerdere malen verwoest en weer herbouwd. De laatste
verbouwing heeft in de voorbije jaren plaatsgevonden.
Het is sinds 1 juli 2011 open en ingericht als een 17e
eeuws kasteel. Via een 3D presentatie beleefden we een
dag in de 17e eeuw, een midzomerdag uit 1680. Met een
multimediale theatrale presentatie werden de bewoners
tot leven gewekt. Een fantastisch schouwspel dat in
alle kamers en zalen te volgen was. Een klein nadeel
was wel dat de ruimtes verduisterd waren waardoor
ze niet optimaal konden worden bezichtigd. Maar de
beamerpresentatie maakte echter heel veel goed.
Kasteel De Haar
Dit kasteel is het grootste en meest luxueuze kasteel
van Nederland. Het hele jaar door bruist het daar van
de activiteiten. Wij bezochten het onder begeleiding van

een deskundige gids en leerden alles over de wereld van
weelde waarin de adelijke familie leefde. We maakten een
wandeling door het uitgestrekte Engelse landschapspark
en genoten van de monumentale omgeving en de ligging
van het kasteel.
Hissen de kastelen door werden wij, deelnemers,
verwend met koffie en gebak in Amerongen en een
uitstekende lunch in restaurant d'Arthuizen in Leersum.
Een compliment verdient onze buschauffeur van de
fa. Bakker. Niet alleen reed hij ons als een vorst naar
de bestemmingen, maar bovenal toonde hij zich een
bekwaam bestuurder door zijn extra lange bus feilloos
door de nauwe straatjes van Amerongen te sturen.
Organisatoren
En dank natuurlijk voor Peggy, Bert, Anneke en Joop voor
het vele werk dat zij al jaren achtereen in het organiseren
van deze tochtjes steken. Jammer dat Anneke en Joop het
resultaat van hun arbeid niet zelf kunnen ondervinden,
omdat zij al jaren veroordeeld zijn tot bootreisjes op
de Middellandse Zee. Wellicht komen er betere tijden,
intussen genieten wij wel.
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Familie Burghouts

Jaap Molenaar

De winkel van de familie Burghouts
Evenals in de meeste dorpen en steden zijn in de laatste decennia in Edam veel eenmanswinkels en familiezaken
verdwenen. Spraken we tot de jaren vijftig van de vorige eeuw over een middenstandsbevolking, de laatste jaren
is dat verschoven naar een beroepsbevolking hoofdzakelijk in loondienst van veelal bedrijven met een groot
personeelsbestand buiten onze stad. Zo is er bijvoorbeeld door de uittocht 's morgens naar elders langzamerhand
een tekort aan vrijwilligers gekomen voor de brandweer die overdag beschikbaar zijn.
Het is mede hierom dat we een artikelenreeks zijn begonnen over een aantal van deze winkels in onze stad die
we ons nog kunnen herinneren uit de jaren vanaf omstreeks 1950 tot heden. We zouden dit de jonge geschiedenis
kunnen noemen. Na de winkel van GerritSanders de tweede aflevering: de familie Burghouts uit de Kleine Kerkstraat.
Met het huwelijk dat Johannes Franciscus Burghouts op 14
februari 1866 in Grave sloot met de lieftallige Wilhelmina
van Strijp beginnen we de historie van de gelijknamige
familie. Johannes werd op 1 september 1837 in Heusden
geboren uit het gezin van Johannes Petrus Burghouts en
Catharina Henning. Grote katholieke gezinnen vormden
destijds beslist geen uitzondering en uit het huwelijk
van Johannes en Wilhelmina werd een achttal kinderen
geboren. Als één na jongste en als vierde zoon kwam op
2 december 1885 Andreas Johannes Burghouts ter wereld.
Met hem komen we de naam Burghouts voor het eerst
tegen in de annalen van Edam.

Mobilisatie
Als gezonde kerel werd Andries rond 1913 opgeroepen om
zijn plicht in het Nederlandse leger te vervullen en werd hij
tijdens de mobilisatie gedurende de eerste wereldoorlog
als kleermaker met ervaring met herenkleding foerier
op het fort bij Edam. Hij had inmiddels kennis gekregen
aan Laberdina Maria Antonia van den Broek, een meisje
uit Grave. Ondanks de toenemende spanningen en
oorlogsdreiging in Europa besloten zij te trouwen. Dat
gebeurde op 27 mei 1914. Uit de aanwezige akten krijgen
we indruk dat het echtpaar de eerste jaren van hun
huwelijk een boot als woning bewoonde uit Rotterdam
dat was afgemeerd in Edam.
Na de oorlog
Het gezin Burghouts blijft na de oorlog in Edam.
Op 9 januari 1919 werd officieel een woning in de
Grote Kerkstraat betrokken en begon de familie hun
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kleermakerij. In het zelfde jaar op 9 augustus 1919 werd
hun eerste zoon en stamhouder Johannes Martinus (Jan)
geboren. De eerste tien jaren na de eerste wereldoorlog
waren economisch vrij gunstig en verdiende vader
Andries een goede boterham voor zijn jaarlijks groeiende
gezin. Toen begin 1926 het pand Kleine Kerkstraat 8 te
koop kwam durfde hij het aan de volgende stap te zetten
en breidde hij zijn goed beklante kleermakerij uit met het
openen van een kledingzaak. In datzelfde jaar groeide het
gezin met hun negende kind en werd de hulp in huis van
de twee oudste dochters Mien en Marie ingeroepen. Als op
9 april 1933 het laatste kind wordt geboren heeft moeder
Lamberdina aan veertien kinderen het leven geschonken,
waarvan er twee helaas kort na hun geboorte overleden.
Mien was toen 18 jaar.
De liefde voor het kleermaken zat in de genen, want elf
van de twaalf kinderen kozen voor dit vak. Toen vader
Andries in 1950 overleed nam Jan Burghouts de zaak over.
Samen met zijn jongste broer Antoon (* 08-03-1931) en
oudste zus Mien (*29-06-1915)werden de bekende winkel
en de kleermakerij voortgezet.

interview met de drie jubilarissen. Vader Andries werd
door hen als voorbeeld genoemd van hard werken, die
het belang van de klanten hoog in het vaandel hield. De
crisisjaren waren jaren geweest van "dunne spoeling"
voor dunne prijzen. Voor het maken van een kostuum
en twee maal passen minimaal f 30.- gerekend en voor
f 65.- werden er twee van iets betere kwaliteit geleverd.
Het was ook de periode dat er in Edam een enorme
concurrentie bestond: Ton, Groeneveld, Niemer, Korte en
Burghouts. Tijd voor clubs en verenigingen was er niet en
vaak werd er zeven dagen per week doorgewerkt tot in de
late uurtjes.

V.l.n.r.Jan,Anton en Mien Burghoutsin hun winkel

De rol van de drie "Burghoutsen" was duidelijk. Jan was
de kleermaker, Toon had de zakelijke kant en later ook
de confectieafdeling onder zijn beheer en zus Mien deed
de winkel. Over haar was in de jaren vijftig een verhaal
bekend dat smakelijk werd doorverteld. Buurman bij 't
Vuur, hun goede en vertrouwde hulp bij klusjes, kocht op
een dag bij zijn buurmeisje Mien twee onderbroeken. Een
normale aankoop en passen in de winkel was een
beetje gek, dus werd er betaald en na een brede armzwaai
ging de klant op huis aan.
Een half uurtje later ging de deur weer open en kwam
buurman bij 't Vuur opnieuw binnen. "Nou Mientje nu ben
je toch lekker bezig. Koop ik hier onderbroeken zonder
gulp". Het verweer dat dit in die tijd toch de mode was,
werd door de koper echter niet geaccepteerd en even later
ging hij met de door hem gezochte exemplaren naar huis.
Maar de gebeurtenis werd de volgende dagen uitvoerig
rondverteld.

Pensioen
Toen Jan in augustus 1984 wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd besloot om met zijn werk te
stoppen, sloten zijn broer en zuster zich daarbij aan.
In de Nieuwe Noord Hollandse courant van eind juli 1984
had de toen bekende journalist M. van Dijk een uitgebreid

De kledingzaak werd voortgezet door Rie en Jan Besseling
jr. en zij handhaafden daarbij ook de naam "Burghouts",
een keuze die hogelijk werd gewaardeerd. Op 17
augustus 1984 werd een afscheidsreceptie gehouden
en namen vele Edammers afscheid van Mien, Jan en
Antoon en hun familie. Tevens werd herdacht dat ze 25
jaar met elkaar de herenkleding voor hun klanten naar

tevredenheid hadden verzorgd. Jan Burghouts en zijn
echtgenote Afra Brinkkemper betrokken een huis in de
Gladiolenstraat in Volendam en hadden er vrede mee dat
geen van hun zes kinderen het bedrijf wilde voortzetten.
Weinigen permitteren zich nog het aanmeten van een
maatkostuum.Vanwege het arbeidsloon is maatkleding
vrijwel geheel verdrongen door confectie. Ook in onze
stad is daardoor een eeuwenoud beroep verdwenen.
Na het overlijden van Jan Besseling is het monumentale
pand in particuliere handen over gegaan en tot woonhuis
verbouwd.

Kleine Kerkstraat8, nu een fraai woonhuis
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Klaptafels

Peter Sluisman

Oud nieuws uit het museum

Het verhaal achter twee klaptafels
De tafel is in (woon)kamer of keuken een onmisbaar
element, middelpunt van het gezinsleven. Onmisbaar
ook in veel beroepen, men denke aan de kleermaker, de
horlogemaker, de operatietafel of de tafels in de horeca.
In de 17e en de 18e eeuw stond in de woonkamer van
de gegoede burgerij veelal temidden van andere zware
eikenhouten
pronkmeubelen
een grote tafel met
bolpoten en uitschuifbaar blad. Daarvan staan er in de
Grote Kerk nog twee. Maar daarnaast was er ook behoefte
aan wandtafels en een soort bijzettafel, de klaptafel. Die
waren er in velerlei uitvoeringen. Veel van deze producten
waren het werk van de witwerker. De witwerker was een
timmerman die niet tot het gilde behoorde en gedoogd
werd omdat hij meubelen maakte van zacht hout. Deze
waren minder van kwaliteit en goedkoper. Het waren
lichte, dus gemakkelijk verplaatsbare meubelen, vaak
voorzien van een typische kleurrijke beschildering.
Volkskunst op zijn best en vaak vertellend over het
karakter en de aard van de streek. Het Edams museum
bezit ook van die meubelstukken.
Het tafelblad van een klaptafel moest kunnen worden
opgeklapt, zodat hij minder ruimte innam en aan de

Eikenhouten klaptafel met jaartal en rebus
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kant kon worden gezet. Dat is allemaal begonnen in de
Zaanstreek in het midden van de 17e eeuw. Daar werd
een soort oerklaptafel op drie poten ontwikkeld, waarvan
één poot kon worden ingeklapt die daarmee in hetzelfde
vlak terechtkwam als de andere twee poten. Het blad dat
meestal achtkantig was klapte naar achteren en zo kon de
tafel met de bovenkant tegen de wand worden gezet. Men
keek dus tegen de onderkant aan die daarom vaak veel
rijker versierd werd. Die versiering bestond aanvankelijk
uit snij- en steekwerk. Later gecombineerd met kleurrijke
beschilderingen, terwijl weer later het snijwerk beperkt
bleef tot de poten. De vroege tafels werden uitgevoerd in
eikenhout.
Een van de tafels uit ons museum voldeed aan die
beschrijving van een vroege eikenhouten tafel, behalve
dan dat het blad twaalfkantig in plaats van achtkantig
was. Bijzonder waren het jaartal 1672 en de rebus Jan
Muis en Bet Beer op de onderkant. Jaartal en rebus deden
vermoeden dat het hier om een huwelijksgeschenk ging,
van een echtpaar uit Monnikendam. Kennelijk schreef
men dat toen als Munckedam.
De tafel werd in 1972 aangekocht door het Edams
museum. Klaptafels zijn evenals alle gebruiksmeubelen
aan slijtage onderhevig en daarom ook altijd in meer
of mindere mate gerestaureerd. Ik kan mij voorstellen
dat de toenmalige bestuurders van het museum dolblij
waren met deze aanwinst in een opvallend goede staat.
Een dergelijke tafel met die plaatsnaam en die datum was
de bekende speld in de hooiberg. Dergelijke meubels zijn
zeldzaam en kostbaar. De tafel heeft dan ook lang in de
vaste opstelling van het museum gestaan. Doordat wij
verleden jaar de opstelling gewijzigd hebben, belandde de
tafel in het depot, waar hij nog steeds staat.
Tegenvaller
Kortgeleden bezocht één van de conservatoren van het
Nederlands Openlucht Museum uit Arnhem ons museum,
een deskundige op het gebied van beschilderde meubels
en volkskunst. Volgens zijn informatie bezat ons museum
diverse beschilderde objecten die hij graag eens nader
wilde bekijken, enkele beddenbankjes, een schrijntje,
een hoekkastje en een spanen doos. Van de gelegenheid
maakte ik gebruik om hem te vragen ook eens naar onze
bovenbeschreven klaptafel uit Monnikendam te kijken,
omdat ik daar toch een paar vragen over had. In eerste
reactie was hij enthousiast, want een zo fraaie tafel
kwam hij ook niet vaak tegen. Maar daarna volgde een
nauwkeuriger inspectie. Daarbij hadden wij het geluk
dat een van de regels van het onderstel die over het blad
liep los zat. Een negentiende-eeuwse schroef had het
begeven. Op zich hoeft dit geen ramp te zijn, want zoals
eerder gezegd zijn restauraties haast onontbeerlijk. Maar
opmerkelijk was dat sporen van vroeger gesmede spijkers

achttiende eeuw de mode
was. Tafel en beschildering,
waar bovendien jarenlang
bezoekers op leunden en
soms gewoon hun tassen op
zetten, zijn door langdurig
gebruik gesleten. Eigenlijk
leek de tafel het aanzien
bijna niet meer waard.
Vooral het blad met het
1" ^
...
landschap
met
koeien
"
^
was grotendeels gewoon
weggesleten.
Bovendien
begon de tafel te bladderen.
Tot grote verbazing van de
vrijwilligers heb ik de tafel
na de expositie „Volkskunst
in Waterland " uit 2008 in
het depot gezet om verder
verval tegen te gaan.
Aan het eind van zijn bezoek
stelde ik de conservator
Klaptafel met oorspronkelijke beschildering, 18de eeuw
voor, nu hij er toch was, even
te kijken naar onze versleten
beschilderde tafel. Nadat wij de tafel uit het depot op een
niet te vinden waren en dat was wel vreemd. In de
goede plek hadden neergezet, was het enige tijd stil. Zijn
zeventiende eeuw gebruikte men handgesmede spijkers
of houten duvels om zaken aan elkaar te bevestigen. Ook
reactie was letterlijk " als ik een gebit gehad had was
het er nu uitgevallen. Ik moet het nog even nakijken,
het fraaie blad vertoonde nauwelijks sporen van slijtage
en was wat scherp. Het had ook geen mooie houtspiegels,
maar het zou zo maar kunnen dat dit de enige tafel in
zoals men dat toch veel ziet bij eikenhout uit die tijd.
Nederland is". "De enige tafel in Nederland?" vroeg ik. "Ik
Vermoedelijk was het blad bewerkt met een staalborstel
weet dat het Zaans museum ook zo'n geschilderde tafel
heeft en uw eigen museum bezit er ook een paar". "Ja, dat
om het wat ouder te doen lijken. Het onderstel vertoonde
klopt, antwoordde hij, maar dit is waarschijnlijk de enige
daarentegen wel slijtage en kleine restauraties. De
exemplaar dat nooit is bijgeschilderd of overgeschilderd
conclusie was dat het onderstel uit de zeventiende
en dat maakt het zo uniek. Al deze tafels of wat er nog
eeuw stamde, maar het blad er in de twintigste eeuw
van over is en dat zijn er niet zo veel uit de achttiende
was bijgemaakt. Een lelijke tegenvaller natuurlijk, want
het blad was de blikvanger. De gedachte die meteen bij
eeuw zijn altijd bij- of overgeschilderd. Deze bijzondere
tafel moeten jullie zeker laten conserveren". Enige dagen
mij opkwam was dat de namen dan waarschijnlijk ook
gefingeerd waren, maar de naam Beer bleek in elk geval in
later mailde hij dat deze tafel inderdaad de enige in
de achttiende eeuw nog voor te komen in Monnikendam.
Nederlandse musea is die nog origineel was, dus zijn
oorspronkelijke beschildering nog had. Tevens gaf hij
De naam Muis kwam ik niet tegen.
een aantal adressen van specialisten die de tafel konden
behoeden voor verder verval.
Lelijke eendje
In de keuken van ons museum stond tot drie j aar terug een
achttiende-eeuwse geschilderde tafel van zacht hout. Een
Schijn bedriegt
klaptafel met een van oorsprong Engelse constructie, een
De fraaie zeventiende-eeuwse
eiken klaptafel uit
Monnikendam die origineel en kostbaar leek, maar
zogenoemde gate-leg table, een smalle tafel op vier poten
met twee aan weerzij den neerhangende bladen. Klapt men
waarvan het blad later was bijgemaakt, moeten we dus
een bescheidener plaats geven en de tafel die er niet
de bladen uit (men kan dat ook een kant doen) dan moet
men de scharnierende poot eronder zetten. Bij de Engelse
uitziet en waarvan de leek zou zeggen, wat moeten jullie
uitvoering is dat een hele poot, bij de Hollandse een halve.
daar nu mee, blijkt een topstuk.
Het museum zal zijn uiterste best doen om deze tafel
De Engelse gate-leg table is nooit beschilderd en meestal
van eikenhout, de Hollandse is vrijwel altijd beschilderd
weer presentabel te maken, zodat hij volgend jaar is
en van zacht hout. De klaptafel uit ons museum werd al
te bewonderen in het oudste stenen huis van Edam,
in 1903 aangekocht en heeft waarschijnlijk al die tijd in de
Damplein 8.
keuken gestaan. Het ene blad is beschilderd met schepen
op zee, het andere met een landschap met koeien. Het
Rob Brui1en Anton Vos, Bewegingin drievoud
geheel is opgevuld met rocailles en krullen zoals dat in de
Hans Piena, OpenluchtmuseumArnhem
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Vereniging Oud Edam

Ton de Jong

Jaarverslag 2011
In het achter ons liggende jaar heeft het bestuur een
aantal activiteiten voor onze leden, maar ook niet-leden,
georganiseerd en hebben de diverse werkgroepen weer
flink wat werk verzet. Omdat de lezing met maaltijd het
vorige jaar zo goed bevallen was, hebben wij gemeend
deze combinatie nogmaals te moeten organiseren.
Peter Sluisman verzorgde dit keer de lezing "Beroepen
op grafstenen in de Grote Kerk", een verrassende en
interessante rondgang door de kerk langs namen,
teksten en merktekens. De daaraan voorafgaande
maaltijd werd weer door slagerij Taam verzorgd en alom
gewaardeerd. Op 28 april hielden wij onze Algemene
Ledenvergadering met aansluitend een lezing door
Carl de Jong, voormalig conservator van het Westfries
Museum, over de Noord-Hollandse Boerencultuur in de
19e eeuw. Helaas moest de in mei geplande lezing van
oud-stadgenoot Sjon Besseling vervallen in verband
met ziekte, maar kon deze lezing alsnog op 27 oktober
gehouden worden. In een boeiend betoog beschreef
en vergeleek hij de politieke ontwikkelingen in de 18e
eeuw in Purmerend en Edam. In de loop van komend
jaar hoopt hij op dit onderwerp te promoveren.
In augustus nam de Vereniging Oud Edam deel aan de
jaarlijkse braderie en avondkaasmarkt. Ondanks de
veelvuldige regen mochten we ons verheugen in een
goede toeloop van geïnteresseerden en konden we zelfs
weer nieuwe leden noteren.

Bouwfonds heeft na overleg met onze vereniging een
verkeersonderzoek laten uitvoeren waarbij het plan
voor een autovrije Baandervesting als leidraad werd
genomen. Uit dit onderzoek kwam duidelijk naar voren
dat dit realiseerbaar was. Het hangt echter af van het
uitgangspunt. Gaat men uit van de verkeerssituatie of
is het vertrekpunt de cultuurhistorische waarde van de
Baandervesting. Het is nu aan de politiek om de juiste
keuze te maken, (het verkeersonderzoek is op onze site
www.oud-edam.nl te lezen).
Open Monumentendag
Het thema was dit j aar " Nieuw gebruik - Oud gebouw" .Door
middel van een mooie fotopresentatie, samengesteld door
Wil Tjoa, hebben wij op 10 september geïnteresseerden
laten zien hoe een groot aantal oude gebouwen in onze
stad een nieuwe functie hebben gekregen.
Ledenuitstapje
Op 24 september ging de jaarlijkse excursie naar de
kastelen Amerongen en de Haar. De weersomstandigheden
waren voortreffelijk. Over de rondleidingen in de kastelen
en wandelingen door de tuinen rondom beide kastelen,
waren de leden enthousiast. Een verslag treft u elders in
dit nummer aan.
Het Gele Steentje:
Tijdens de algemene ledenvergadering werd dit jaar voor
de tweeëndertigste keer het gele steentje uitgereikt.Het
werd toegekend aan Esther Lapière en Jack Jonk voor
de restauratie van hun pand, een rijksmonument, in de
Kleine Kerkstraat 2, schertsend wel het Edammer huis
van Pisa genoemd. Het oordeel van de jury en een kort
verslag van de uitreiking stond in het augustusnummer
van het Periodiek.
Visiedocument Edam:
Nadat het visiedocument aan de gemeenteraad was
gepresenteerd
werd besloten
de klankbordgroep,
samensteller van dit document, uit te breiden met
een viertal bewoners. Volgens de Raad waren zij
niet vertegenwoordigd in de klankbordgroep. Deze
contactgroep is na vier bijeenkomsten tot een unaniem
voorstel gekomen, dat daarop werd aangeboden aan het
college. Het visiedocument zal dienen als onderlegger
voor het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan
beschermd stadsgezicht centrumgebied
Edam. Het
document is inmiddels in de Stadskrant gepubliceerd.

Ba andervesting
Op 18 september organiseerden Oud Edam en de Stichting
Ruim Baan met ondersteuning van Groen Links een
manifestatie voor een autovrije Baandervesting onder
het motto "Heel de Vesting". Doel hiervan was om de
inwoners van Edam te informeren over de plannen van
het Bouwfonds en de gemeente Edam-Volendam voor de
herinrichting van het Korsnasterrein.
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Gebouwen van het Hoogheemraadschap:
De vereniging participeert in het comité dat zich beijvert
de gebouwen aan de Schepenmakersdijk te behouden
voor een publieke functie. Helaas heeft de gemeente tot
op heden nog geen beslissing genomen om zelf gebruik
te gaan maken van deze gebouwen. Nu wordt getracht de
niet benodigde kantoorruimtes te verhuren aan derden.
Met betrekking tot de thans leegstaande panden aan
de Lingerzijde is bekend geworden dat een project-

ontwikkelaar bezig is om plannen te ontwikkelen voor
de vier gebouwen, die door de vereniging met interesse
worden gevolgd. De stadskrant heeft daar onlangs over
bericht.
Historische Reeks:
Op 23 november was het dan zover. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst in de Grote Kerk werd de zevende uitgave in
de Historische Reeks ten doop gehouden onder de titel
"Hoe de Edammer de wereld veroverde. De geschiedenis
van een rond kaasje".
De eerste exemplaren
werden overhandigd aan
burgemeester W.van Beek, aan auteur Mare Argeloo
en aan de hoofdsponsor, CONO Beemsterkaas uit de
Beemster.
Het is een prachtig boek geworden. Veel dank aan de
auteur en de redactie voor het vele werk aan het boek
is dan ook op zijn plaats. Zij kunnen trots zijn op deze
uitgave.
Website:
De site groeit nog steeds gestaag en wordt regelmatig
gevuld met nieuwe informatie.
Gemiddeld zijn er ruim 100 bezoekers per week en wordt
de website vanuit 130 plaatsen, verdeeld over 15 landen,
bezocht. Opvallend is dat Volendam met gemiddeld 15
bezoeken per week op de tweede plaats staat. Ga ook
eens naar www.oud-edam.nl en zie hoeveel interessante
informatie onze site bevat.
Ruimtelijke ordening:
TWee belangrijke zaken hebben dit jaar weer veel
aandacht van de werkgroep Ruimtelijke Ordening
gevergd. Begin februari werden onze bezwaren ten
aanzien van de bouwplannen Zeevangzeedijk 14 gehoord
door een onafhankelijke commissie. Pas half oktober
ontvingen wij van de gemeente de uitkomst hiervan.
Vereniging Oud Edam had tegen de plannen ingebracht
dat ze vanuit welstandscriteria nooit goedgekeurd had
mogen worden. Hierin werden wij in het gelijk gesteld.
De gemeente stuurde echter het plan opnieuw naar de
Welstandcommissie Noord-Holland met het verzoek een
en ander nog eens nader te beschouwen.
Wat schets onze verbazing? Het plan werd nu wel
goedgekeurd en er zal derhalve een vergunning worden
afgegeven. Wij zullen ons nu beraden hoe verder te gaan.
Het tweede project "De Baandervesting" heeft ook de
nodige uurtjes gekost. In het voorgaande is daar al het
een en ander over gezegd.
Handhaving stadsbeeld
Nadat door de gemeente bij de herbestrating van de
Matthijs Tïnxgracht bij de Noorderbrug de contouren
van het voormalige poortgebouw waren aangebracht
heeft de vereniging, evenals bij de Oosterpoort, een mooi
informatiebord geplaatst. Op dit bord worden de plaatsen
van de diverse historische poorten rondom Edam
aangegeven. Dagelijks wordt door vele voorbijgangers

even stilgehouden
om die informatie
te lezen.
Voorts heeft de werkgroep een inventarisatie gemaakt
met betrekking tot het beeld van de stad waar het gaat
om kunststof kozijnen, zonnepanelen, verkeersborden,
bestrating,
bruggen, reclameborden,
garagedeuren,
woonboten, lantarenpalen, vandalisme, plakplaatsen,
Lancester en kleurgebruik.
Dit uitgebreide en goed onderbouwde rapport zal in het
overleg met de wethouders onder de aandacht van de
gemeente worden gebracht.
Periodiek
De uitvoering van het blad in kleur en de nieuwe layout wordt alom door de lezers geprezen. De redactie
bestaat al jaren uit een kleine vaste groep redacteuren.
Om ons blad interessant en gevarieerd te houden nodigt
de redactie bij deze gastschrijvers uit om af en toe hun
kennis over (historisch) Edam en verhalen over bewoners
of gebeurtenissen met anderen te delen.
Werkgroep Begraafplaats
De werkgroep heeft van maart tot eind oktober wekelijks
op de begraafplaats gewerkt. Daarbij werd het onkruid
tussen de graven verwijderd, gebroken potten en
dergelijke verwijderd, het aanzien van enkele graven werd
verbeterd door het aanbrengen van schelpen. Het seizoen
werd afgesloten met een snoeironde waarbij enkele (te)
grote coniferen werden gesnoeid/verwijderd.
Dit uiteraard in overleg met de beheerder van de
begraafplaats en de wijkbeheerder van de gemeente.
De Algemene Begraafplaats ziet er heel goed uit! Gaat u
maar eens kijken.
Plannen voor twee columbaria - als vervanging voor
de bestaande umenmuur - krijgen vaste vorm. In
een informatiebijeenkomst
met de verantwoordelijke
wethouder heeft de werkgroep ook haar visie kunnen
inbrengen. De werkgroep pleit vooral voor een plaats waar
veel zon is en die goed toegankelijk is voor bezoekers.
Ook over de toekomstvisie inzake de begraafplaats is van
gedachten gewisseld. De werkgroep heeft aangeboden
om mee te denken over het behoud van monumentale- of
anderszins interessante graven.
En de werkgroep gaat volgend jaar weer gewoon door.
Wilt u ook mee helpen? Dat kan altijd.
Bel het secretariaat, tel.0299- 373373.
Tenslotte
Het is fijn dat onze vereniging kan beschikken over zoveel
vrijwilligers, die met elkaar veel werk verzetten om de
doelstelling van onze vereniging te realiseren.
Het bestuur is allen zeer erkentelijk voor hun inzet en
heeft dan ook op al die vrijwilligers uitgenodigd voor
een bijeenkomst op 12 november j. 1. in Katholieke Kerk
alwaar Gerrit Conijn een lezing gaf over het interieur van
dit prachtige gebouw. Aansluitend werd een drankje in de
Harmonie genuttigd.
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Redactioneel

Kort nieuws

Hoe de Edammer de wereld veroverde

In memoriam
Dick Brinkkemper
Op 29 september overleed onverwacht de bekende
Volendammer Dick Brinkkemper, prominent lid van
de historische vereniging Oud-Volendam, historicus
en schrijver van talrijke boeken en publicaties in
het bijzonder over zijn geliefde dorp. Maar ook bij
ons was hij geen onbekende.
Diverse malen trad hij op als gastschrijver in
het Periodiek, zoals in 2005 over 'Uit de Tijd',
de tentoonstelling in het Edams Museum over
schilderijen uit het bezit van Leendert Spaander.
Vorig jaar nog hield hij voor onze vereniging een
lezing over de boeken uit de Librije van de Grote
Kerk, waarbij hij toch ook even een overstap maakte
naar de 'librije' van de Rooms-Katholieke Kerk. In de
catalogisering van dat boekenbezit had hij destijds
een belangrijk aandeel. Hij was één van de auteurs
van 'Onder het oog van God', het jubileumboek dat
verscheen bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan
van de kerk aan de Voorhaven.
Hij was tevens de drijvende kracht achter de
studiegroep Paleografie, die in de loop van vele
jaren een groot aantal documenten uit het
Waterlands Archief heeft getranscribeerd. Van deze
noeste arbeid maken uw huidige redacteuren met
regelmaat gebruik.

Rectificatie

Op een berry worden kaasboeken de Grote Kerk binnen gedragen
Onder grote belangstelling en met muzikale omlijsting
van de Kaaskapel werd op 23 november j.1. in de Grote
kerk het boek 'Hoe de Edammer de wereld veroverde, de
geschiedenis van een rond kaasje' ten doop gehouden. Dit
boek uit de Historische Reeks, al in ons vorige Periodiek
geïntroduceerd, werd op een berry binnengedragen. Het
eerste exemplaar werd met handjeklap 'verkocht' door
voorzitter Ton de Jong, in de rol van kaasmarkthandelaar,
aan burgemeester Van Beek, die daarop namens de
gemeente de overige boeken op de berry reserveerde.
Namens de werkgroep memoreerde Anthonie Heijdinga
daarop de ontstaansgeschiedenis van het boek en de
samenwerking tussen werkgroep, uitgever en auteur.
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Hij roemde auteur Mare Argeloo en vermeldde de grote
moeite die werkgroeplid Jan Sparrenboom had gedaan
om illustraties bijeen te krijgen. Daarop gaf de auteur
een presentatie over de geschiedenis van de Edammer.
Voorzitter de Jong bedankte tenslotte zowel de sponsors
als de werkgroep, die na het 'Huis De Meeuwen' nu
opnieuw een prachtig boek uitbracht. Na het officiële
gedeelte kon men onder het genoegen van een glas
wijn en natuurlijk een stukje Edammer kaas het bij
voorinschrijving bestelde boek afhalen of ter plaatse
kopen . Het boek ligt nu te koop bij de Edamse boekhandels
en het VW, maar is ook verkrijgbaar via de vereniging.

In het vorige Periodiek is een foutje ontdekt in de
artikelen handelend
over de "Speeltrommel"
en
"Beiaard, Carillon wat is dat nu eigenlijk". In beide
artikelen staat dat de Speeltrommel 550 jaar oud is.
Aangezien de Speeltrommel in 1561 is gefabriceerd en
geplaatst is dit geen 550 jaar maar 450 jaar geleden
(met dank aan Cor Koblens voor zijn reactie).
Hoe krijg je geluid uit een klok?
Naar aanleiding van het artikel wil ik nog ingaan op de
verschillende manieren waarop men geluid krijgt uit een
klok. Je kunt een klok luiden, kleppen, slaan en beieren.

Nieuwe leden
Ook dit jaar mochten we weer een aantal nieuwe
leden begroeten:
H. Burghouts - Westzaan
A. Frikkee - Edam
J. Hermanides - Edam
W.M. Jonk - Volendam
H.J. Riemersma - Edam
M.A. Riepema - Edam
L.M. Ruys - Edam
H.J.J. Seeverens - Edam
G. Uitentuis - Edam
J.H. Vos - Edam
Door verhuizing en door overlijden hebben we ook
leden verloren. Onze vereniging telt nu 1044 leden.

Historische
Vereniging Warder
Als laatste in de Zeevang heeft Warder sinds 29 mei j.1.
ook een historische vereniging, zo lezen wij in de eerste
nieuwsbrief. Het initiatief werd met enthousiasme
ontvangen; er zijn inmiddels al 200 leden. Bewoners
schonken oude foto's en voorwerpen, oude archieven
van de gemeente en van diverse verenigingen kwamen
ter beschikking. Begin volgend jaar zal het eerste
jaarboek verschijnen. Een veel belovend begin.

bij het kleppen de klepel maar tegen een kant van de
klok aankomt bij het heen en weer zwaaien van de klok.
Hierdoor krijg je een sober geluid, deze manier wordt
vooral gebruikt bij begrafenissen.
Slaan. Bij slaan hangt de klok stil en wordt de klepel
niet gebruikt. Een hamer die aan de buitenkant van de
klok hangt slaat tegen de klok aan. Deze methode wordt
vooral gebruikt bij het aangeven van de uren.
Beieren. Als laatste methode kennen we het beieren.
Hierbij hangt de klok stil en wordt de klepel naar de
klokwand bewogen totdat de klepel de klok raakt. Deze
manier wordt gebruikt bij het bespelen van een beiaard
(vandaar ook de herkomst van de naam beiaard).

Luiden. Hierbij wordt de klok heen en weer gezwaaid,
waardoor de klepel afwisselend tegen de ene of de
andere kant van de klok aankomt. Luiden van de klok
wordt gebruikt voor het aankondigen van de kerkdienst,
bij trouwerijen, begrafenissen en nationale feest/
herdenkingsdagen.

Het komt vaak voor dat een klok tegelijk dienst doet als
luidklok (zwaaiende klok met klepel in het midden) en
als beiaardklok (stilhangende klok met hamer opzij). De
beiaardhamer zit dan aan de buitenkant, zodat hij niet in
de weg zit als de klok in beweging komt.

Kleppen. Het verschil tussen kleppen en luiden is dat

Frans Kuiper
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Renovatie

De sluiswachter

Gerda Muelink

De sluiswachter van de Zeesluis

Een geslaagde renovatie

Men kijkt nog wel eens verbaasd als bij het schutten van hun schip de sluis bediend wordt door een vriendelijke
dame. Gerda Muelink vertelt over haar sluis aan de haven van Edam.
moesten de deuren en de rinketten (schuiven
in de deuren) nog met de handbediend worden.
Het schutten van schepen betekende voor de
sluiswachter dagelijks een flinke wandeling:
nadat de ene sluisdeur was geopend moest
men omlopen om de andere deur te openen en
als het schip binnen was direct weer te sluiten,
waarna men weer moest omlopen om ook
de andere deur te sluiten. Was het waterpeil
door het opendraaien van de rinketten op
niveau gekomen, dan vonden aan de andere
kant van de sluis dezelfde handelingen plaats.
Bedenkende dat de sluis 35 meter lang en 9
meter breed was en er per dag op hoogtijdagen
wel honderd schepen passeerden, maakte de
sluiswachter vele kilometers.

De huidige sluis dateert van 1829. Het was destijds een
belangrijke sluis mede door de scheepswerfjes en niet
te vergeten de (hout)handel in Edam. Vóór 1932, het
IJsselmeer was toen nog Zuiderzee, was de zeesluis
voorzien van eb- en vloeddeuren. De scharnierpunten van
deze deuren zijn nog aanwezig. Nu fungeert hij als inlaat-,
spui- en schutsluis.
Schoonspoelen
Het inlaten diende om de boezem schoon te houden.
Vroeger werd er immers rechtstreeks op de boezem
geloosd. Nu is in en om Edam alles gerioleerd. Dit rioolwater
wordt getransporteerd naar de waterzuiveringinrichting
van Katwoude en daar gezuiverd. Vervolgens wordt
het behandelde water gespuid op de Zesstedenvaart.
Doorspoelen is dus uit kwaliteitsoverwegingen de laatste
jaren niet meer nodig en dat is ook zichtbaar. Het water ziet
er veelal helder uit. Dat het niet altijd helder is kan komen
door algen, opwervelendbodemslib of overstortende riolen
en dergelijke. Helder water betekent niet per se schoon
water. Maar laboratoriumonderzoek toont aan dat in het
algemeen kinderen nu veilig kunnen spelen en zwemmen
in het water. De tijd dat er ratten zwommen is vrijwel
voorbij . Spuien kan alleen als het boezemwater hoger staat
dan in het IJsselmeer. Bij perioden van langdurige en flinke
regen is dat regelmatig nodig. In het naseizoen waarin het
vaak veel regent en flink waait wordt het IJsselmeerpeil
daarom verlaagd van -20 naar -40 N.A.P.
Handbediening
Tot het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw
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Veel veranderingen
Ook in de 21 jaar dat ik als sluiswachter
werkzaam ben bij de Uitwaterende Sluizen
is er het een en ander veranderd. Zo is er
geen beroepsvaart meer en worden nu veelal plezier
en charterschepen geschut. In de jaren negentig werd
er voor de firma Eeltink gevaren door de (zand)schepen
Johannes en de Fiducie. De Johannes was zelfs op maat
gebouwd voor de sluis en er werd soms ook 's avonds
nog geschut. De Johannes hield mooi de vaargeul op
diepte, maar de boot liep nog wel eens vast. Tot de taak
van de sluiswachter behoorde het schoonspuiten van de
sluis in het voorjaar en vervolgens het in de teer zetten
van de deuren. Dat mag nu niet meer in verband met de
Arbo- en milieuwetgeving. Voor ons een verlichting in
de werkzaamheden. Ook de werktijden zijn veranderd.
Voorheen werd de sluis bediend door één persoon. Nu
gebeurt dat door drie personen, want langer dan 36 uur in
de week mag er niet gewerkt worden. Het is namelijk toch
een baan van ongeveer 78 uur in de week. 's Winters wordt
de sluis bediend op afroep. Ook wordt er geen sluisgeld
meer opgehaald, dus het klompje is in ruste. Soms gebruik
ik het klompje nog wel eens als erom gevraagd wordt voor
een foto. Dat hoort er toch wel bij.

Met de renovatie van de gevel van Voorhaven 160, het
pand tussen de Koningshoeve en het monumentale huis
van de familie De Graaf, is het aanzien van de Voorhaven

verrijkt. Het huis, een
ontwerp van Oudejans
en Alberts Architecten
uit
1960, verving
destijds een pand met
klok/schoudergevel
uit 1906. Bij groot
onderhoud
bleek
de voorgevel in zeer
slechte
staat
en
besloot het bestuur
van
de
Pastorale
Charitatieve Instelling
(PCI), eigenaar van
dit pand en van de
Koningshoeve,
na
rijp beraad de gevel
geheel te vervangen.
Op 18 november j.1. werd de gevel naar een ontwerp van
architect Bas Bossers opgeleverd. Wat direct opvalt is het
donkerrode metselwerk met de fraaie grijze snijvoeg.
Door de raampartijen kreeg de gevel een meer verticale
geleding, mede doordat het dak verhoogd werd. Door die
verhoging sluit de gevel mooier dan voorheen aan op
die van de naastgelegen huizen. Het centrale raam op
de begane grond is uitgevoerd als dubbele deur, maar de
toegang tot het pand verloopt via de Koningshoeve. Qua
uitvoering geen retrogevel, maar één die herkenbaar van
deze tijd is, passend in het beeld van dit gedeelte van de
gracht. Een geschenk van de PCI en de architect aan de
inwoners van Edam.

Het Hoogheemraadschap heeft niet alleen de gebouwen in
Edam verlaten, maar ook de sluiswachterwoning verkocht.
Het is jammer dat dit monumentale huis op die unieke
plaats nu niet meer bij de sluis hoort. Wij zijn inmiddels
verhuisd. Ik behoor tot de laatste der Mohikanen wat
betreft een vaste betrekking aan de sluis. Na mijn
pensionering wordt de functie door uitzendkrachten
overgenomen. Naar mijn gevoel verdwijnt opnieuw een
stukje historie.
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Contactgegevens

Adressenlijst
bestuur en
werkgroepen
Bestuur:
Ton de Jong - voorzitter
JC Brouwersgracht 20, 1135WJ Edam
Telefoon: 372047
E-mail: t.jdejong@hotmail.com
Dik Rinkel - vice-voorzitter
Paulus Pietersstraat 17, 1135 GS Edam
Telefoon: 367687
E-mail: djc.rinkel@quicknet.nl
Tiny Janssens - secretaris
Achterhaven 90A, 1135 XXEdam
Telefoon: 371959
E-mail: tjanssens@kpnmail.nl
Hans de Boer - penningmeester
Achterhaven 9b, 1135 XR Edam
Telefoon: 371183
E-mail: hsdeboer@deboeraccountants.nl
Roel Rozenga - bestuurslid
Nieuwehaven 14, 1135VJ Edam
Telefoon: 373262
E-mail: rrozenga@planet.nl
Wim de Wolf
Klein Westerbuiten 21/B,1135 GLEdam
Telefoon: 372120
Namens redactie Periodiek
wmdewolf@planet.nl
Vacature
Werkgroep Handhaving Stads
beeld/Historisch onderzoek en
Archeologie.
Hans Geusebroek
Jacob Tonissensrraat 12, 1135JB Edam
Telefoon: 673099
Vacature
Vacature
Coördinator Diaconietuin
Harry Oudendijk
Gravenstraat 2, 1135 XPEdam
Telefoon: 372278
Werkgroep Ruimtelijke Ordening,
Flip van der Leeuw
Zeevangszeedijk 12, 1135 CXEdam
T elefoon: 315065
Roel Rozenga
Nieuwehaven 14, 1135VJ Edam
telrfoon: 373262
Hans Boonstra
Paltrokmolen 58, 1135 KMEdam
Telefoon: 351776

Maarten Verwey
De Werf 68, 1141 HL Monnickendam
Telefoon: 651721
Werkgroep
Vacature

Jeugd

Adviseurs bestuur/werkgroepen
Corrie Boschma-Aarnoudse,
Anthonie Heidinga, Herman Rijswijk,
Jan Sparreboom, Gerrit Conijn,
Jaap Molenaar, Jan Hooijberg
Contactpersoon Fort Edam
A.H. Grimmelikhuyse
Roelof Bootstraat 53, 1135 CEEdam
Telefoon: 372458
Redactie Periodiek
Rixt Hovenkamp
Schepenmakersdijk 1, 1135AGEdam
Telefoon: 371945
Frans Kuiper
Lingerzijde 55, 1135AN Edam
Telefoon: 374337
Jaap Molenaar
William Pontstraat 20, 1135 EVEdam
Telefoon: 366602
Peter Sluisman
Grote Kerkstraat 41, 1135 BCEdam
Telefoon: 373739
Wil Tjoa
Watermolen 53, 1135 LHEdam
Telefoon: 361587
Wim de Wolf, hoofdredacteur
Klein Westerbuiten 21/B,1135 GLEdam
Telefoon: 372120
Redactieraad Historische Reeks
Anthonie Heidinga
Spuistraat 31, 1135AVEdam
Telefoon: 372844
Oscar Henar
Watermolen 6, 1135 LKEdam
Telefoon: 362604
Jan Sparreboom
Voorhaven 86, 1135 BT Edam
Telefoon: 371590
Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17, 1135 GS Edam
Telefoon: 367687
Hans van Royen
Kleine Kerkstraat 10, 1135AT Edam
Telefoon: 371359
Redactie Website
Ton de Jong
J.C.Brouwersgracht 20, 1135 WJ Edam
Telefoon: 372047

Dik Rinkel
Paulus Pieterstraat 17, 1135 GS Edam
Telefoon: 367687
Roel Rozenga
Nieuwehavenl4, 1135 VJEdam
Telefoon: 373262
Wim de Wolf
Klein Westerbuiten 21/B,1135 GLEdam
Telefoon: 372120
Oscar Henar
Watermolen 6, 1135 LKEdam
Telefoon: 362604
Wil Tjoa | fotografie
Watermolen 53, 1135 LH Edam
Telefoon: 361587
Gouden Ploeg
Cas Dekker, Jan Westerneng,
Geesje Rijswijk, Koos Lagerburg, Ninie
Wiertz-Ton, A. Blok-de Jong,
J.C. de Boer, Jaap Molenaar,
Voufke Hermanides-bij 't Vuur,
J. Rossenaar, Klaas de Boer,
Anneke Hoens-Molenaar,
Jan Akkerboom, Theo Buijten,
Janny Ooijer-Schouten, B. Gorter,
Rita Sluisman, A. v. Poelgeest-Eeltink,
Freek de Vries
Vrijwilligers Begraafplaats
Grote Kerk
Tiny Janssens (coördinatie),
Koos Roskam, de heer Lansen,
Jan Groot, Gerro Roskam,
Jan Scheers, Frouwkje Zwanenburg,
Arie Westerneng

Vereniging
Oud Edam
Verenigingshuis
Graaf Willemstraat 8, 1135 WP Edam
Bank 1138.85.911
t.n.v. Vereniging Oud Edam
Ledenadministratie: 0299-373373
Website: www.oud-edam.nl
E-mail: info@oud-edam.nl
E-mail redactie: wmdewolf@planet.nl
Grafische verzorging:
Met Name Reclame, Edam
Drukwerk: Drukkerij Keizer en
Van Straten bv, Edam
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