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Herinnering aan honderd jaar
Koninkrijk

Vanaf november dit jaar tot 2015 zal in een aantal nationale

evenementen tweehonderd jaar koninkrijk worden herdacht. Een

plaatselijke viering zal in Edam waarschijnlijk achterwege blijven.

Dat was 100 jaar geleden wel anders toen op 23 en 24 juli 1913 een uitgebreid
feestprogramma werd geboden met kinderspelen, volksspelen, gondelvaart en
kermis. Hoogtepunt was een grote historische en allegorische optocht, waarvan
zelfs filmopnamen bewaard zijn gebleven. In die optocht werden vier episoden
uit de Nederlandse geschiedenis uitgebeeld: De Bataafse Republiek van 1795, het
Koninkrijk Holland onder koning Lodewijk Napoleon, de inlijving bij Frankrijk door
keizer Napoleon en De Verenigde Nederlanden onder koning Willem I. De regie was
in handen van W.A. Noothoven van Goor, de excentrieke bewoner van het huis De
Meeuwen, die trouwens ook de hoofdrol van Koning Willem I kreeg toebedeeld.

Ruilverkaveling "De Zeevang'

een vergeten revolutie

Raadselachtige stenen
in de Grote Kerk



Honderd jaar Koninkrijk Edam 200 jaar geleden

Wim de Wolf

Van het programma van die feestelijkheden verscheen

een fraai uitgevoerd boekje met zijde bekleed en verguld

opsnee, door drukker Smit speciaal vervaardigd voor de

voorzitter van de feestcommissie.

Dit exemplaar is bewaard

gebleven in het Museum. Het

opent met de illustratie van

de Edamse stedenmaagd (zie

voorpagina), bevat ruime

achtergrondinformatie over

de in de optocht uitgebeel

de episoden van onze

geschiedenis en vermeldt

van alle 250 deelnemers

Frans Kuiper

de

Wieden

te tt**

'"Wh

FeesteU\

... ««*•
. .f->- =

naam en de rol die gespeeld

wordt.

Net als tegenwoordig

werd het drukken van het

feestprogramma mede

mogelijk door adver

tenties van winkels en

bedrijven. Daarvan zijn er hier enkele

weergegeven, interessant omdat ze een beeld geven

van de opmaak uit die tijd.
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Edam in 1813 vergeleken met 2013

Een hommage aan Jacob Boot en knipwerk uit Noord-Holland
Nieuwe wisseltentoonstelling in het Edams Museum

De familie Boot is generaties lang een belangrijke en

invloedrijke Edamse regentenfamilie geweest. Velen

waren lid van de vroedschap en werden daaruit weer

jarenlang verkozen tot burgemeester. Zo legde Roelof

Boot als voorzitter van de vier burgemeesters op 18

mei 1737 de eerste steen van het nieuw te bouwen

stadhuis op de Dam. Zijn naam leeft nu nog voort in de

Roelof Bootstraat. De familie zat in de houthandel net

als diverse andere regentenfamilies in de stad, zoals de

families Teengs en Pont, waarmee zij ook geparenteerd

waren. Jacob Boot, een telg uit dit beroemde geslacht,

begon in 1973 een exclusieve koffiezaak "The Golden

Coffee Box" in Baarn. Hij kocht zelf zijn koffie in

en was de eerste in Europa die uitsluitend arabica

(hooggroeiende) koffiesoorten ging verkopen. Hij

begon objecten te verzamelen die met koffie te maken

hadden. Een gedeelte uit deze verzameling wordt nu

geëxposeerd. Helaas overleed Jacob Boot in 2011. Vanaf

1993 wordt de zaak voortgezet door een zoon van Jacob,

Barend Boot, die onlangs de eerste prijs won van het

Algemeen Dagblad voor de beste koffie.

Kom de komende tijd

eens langs in het oude

stadhuis om dit alles

te bekijken.

_

VRIJDAG 29 MAART T/M ZONDAG 27 OKTOBER 2013
Dtadog l/m lotmdog 10 00 lot 16.30 uur Zondog 13 00 lot 16.30 uur Moondog gesloten

Knipsels

De kunst van papierknippen is eeuwenoud. Aanvankelijk

knipten mensen uit de gegoede stand, zij hadden immers

tijd én geld om schaar en papier te kopen. Veel knipsels

zijn verloren gegaan, maar er is gelukkig ook wat bewaard

gebleven. Rond 1800 ontstond in Frankrijk het knippen

van portretten in zwart

papier. Die kregen de

naam van de Franse

minister Silhouet. In de

19e eeuw kende Edam

ook een papierknipper,

Comelis Mooijen, hij

knipte veel sprookjes

in de tram naar en van

Amsterdam.

Nu, in 2013, verkeert Nederland in een economische crisis. Is dit iets om je druk om te maken, loopt het faliekant

verkeerd met ons af, of is er hoop. We kennen allemaal de uitspraak: "de geschiedenis herhaalt zich" of dat nu gaat

over mode, gewoontes of ernstiger zaken zoals de economie. Laten we een duik nemen in de geschiedenis en eens

kijken hoe het er in Edam voorstond in 1813. We zijn in de laatste fase van de overheersing van Napoleon en op het

punt dat de eerste Koning van Nederland Willem I zal aantreden. De heer W.J. Kernkamp heeft in een gedenkboek

een hoofdstuk geschreven waarin het een en ander is vastgelegd over Edam.

net als 200 jaar geleden, een

teruggang zien van 200 personen.

Alleen het aantal bedeelden

steeg van 350 in 1807 naar

meer dan 500 in 1813; helaas

er was echter geen geld voor

hen beschikbaar, dus werden de

aantallen niet meer bijgehouden,

de kassen waren leeg. Sinds 2009

zien we een forse stijging in het

aantal werklozen, dus ook deze

parallel kunnen we trekken.

Algemene situatie in Edam

Zo begint hij zijn artikel met de uitspraak: "De algemeene

toestand was te Edam in 1813 verre van rooskleurig.

Handel en nijverheid waren sedert 1806 nog voortdurend

achteruit gegaan en leidden nog slechts een kwijnend

bestaan".

Nederland en Edam zitten 200 jaar later ook in een crisis

en sinds 2009 gaat ook bij ons handel, nijverheid en bouw

achteruit.

In 1813 waren er grote problemen met de scheepvaart

(het aantal schepen dat Edam aandeed was in een paar

jaar teruggezakt van 700 naar nog 350), de zeepziederij

was gesloopt, de zoutziederij had van de 20 man er al

acht moeten ontslaan. De hoedenfabriek bestond nog wel,

maar maakte nog maar 30 tot 40 hoeden per jaar en dan

nog wel van een veel mindere kwaliteit. Waren er in de

bloeitijd van Edam nog 30 scheepswerven; nu waren er

nog maar twee en ook deze twee stonden op de nominatie

om gesloopt te worden.

Zelfs het aantal inwoners liep fors terug, in 1811 nog 3577,

maar nu in 1813 nog maar 3348. Recentelijk publiceerde

de gemeente dat in 2000 Edam 7425 inwoners had en in

december 2012 nog 7225. De laatste tien jaar laten, dus

beperkt en zelfs daar werd op

bezuinigd. In augustus 1813

was de burgemeester genoodzaakt om de brug over de

Nieuwehaven tegenover de Oosterbaanstraat opgehaald

te laten vastleggen, omdat de passage over de brug te

gevaarlijk werd geacht. Er was geen geld beschikbaar om

de brug te repareren en men besloot toen maar om de

brug af te breken en te vervangen door een pontje. Een

ieder die van het pontje gebruik wilde maken moest het

zelf over trekken. Gelukkig waren de andere drie bruggen

goed onderhanden genomen toen keizer Napoleon op zijn

tocht naar Hoorn deze bruggen was over gegaan.Vandaag

de dag is het niet veel anders met de bruggen gesteld; de

Pietersbrug is volledig afgezaagd op twee meter boven het

brugdek, de leuningen zijn provisorisch aangebracht en

wanneer de brug hersteld wordt is een groot vraagteken.

De Pompsluisbrug miste geruime tijd zijn balans (begin

april is die brug weer in volle glorie hersteld).

Hoe slecht ook de situatie was, er moesten meer middelen

in de staatskas vloeien, maar het was een moeilijke

opgave om hiervoor nieuwe bronnen te vinden. Horen we

deze geluiden nu ook niet met de regelmaat van de klok

op radio en tv?

Financiële toestand

Ook met de financiële situatie

van de stad was het treurig

gesteld. Alle werkzaamheden

voor herstel en onderhoud

werden uitgesteld; alleen de

allemodigste uitgaven mochten

gedaan worden (de parallellen

met vandaag zijn treffend).

Het onderhoud aan gebouwen,

bruggen, wegen en vaarten

werd tot het uiterste minimum
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Edam 200 jaar geleden

Op deze wijze kon de belasting heel snel en efficiënt

worden bepaald, de hooibouw werd niet belemmerd en

de invordering werd gemakkelijk gemaakt. Het hooi dat

buiten de gemeente werd verkocht was vrij van belasting.

Eigenlijk kon je dus spreken van een veebelasting, maar

die bestond al sinds 1799 en was in 1812 en 1813 door de

prefect gehandhaafd. Gelukkig voor de boeren waren de

Fransen al ons land uit voor tot uitvoering van de plannen

van Lambert werd overgegaan.

Verjaardag van Napoleon feestelijk doch sober

Ondanks de bedroevende staat van de geldmiddelen

voelde de maire (de burgemeester) zich verplicht om

een programma op te sturen naar de regering voor de

feestelijke viering van de verjaardag van de keizer op 15

augustus 1813. De kosten werden geschat op 1155 francs.

Ook toen vond de prefect, net als nu de premier, dat

het wel feestelijk moest zijn, maar ook sober gezien de

situatie in het land. Hij bracht het bedrag terug tot 150

francs waarvoor een nieuw plan werd ingestuurd, dat zijn

goedkeuring wel kreeg.

Extra inkomsten uit belastingen

Maar zoals altij d was er wel een slimmerik die een oplossing

vond. De controleur Lambert van het arrondissement

Alkmaar stelde voor om het stedelijk octrooi te wijzigen.

Hij stelde voor om het recht op vis te wijzigen. Dit leverde

immers weinig op, maar vroeg wel veel waakzaamheid

van de ambtenaren. Daartegenover zou er dan een recht

op melkkalveren, hooi, alle soorten veevoer, stro, haver,

paardebonen, zeep, slaolie, brandolie en kaarsen worden

ingevoerd. De belasting op hooi zou het meest opleveren.

De manier van invorderen leek niet zo simpel, maar ook

daar wist deze controleur een oplossing voor. Iedere boer

hoefde alleen maar op te geven hoeveel beesten hij van

elke soort had en dan werd de hoeveelheid hooi waarvoor

hij moest betalen berekend volgens onderstaand schema

(ook toen had de belasting waarschijnlijk al de leus, dat

ze het ons wel makkelijker zouden maken, het bleef verre

van leuk).

Bijv.: 1 paard werd geschat op 3000 kg,

1 koe op 2350 kg

1 vaars op 1350 kg

1 kalf op 670 kg

1 hokschaap op 170 kg.
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Wie werd in 1811 maire en wie drukte zijn snor?

Voor de benoeming tot burgemeester probeerden de

hiervoor in aanmerking komende notabelen wel van alles

om dat te voorkomen, maar uiteindelijk berustte degene

die benoemd werd toch in zijn lot.

Van de vier burgemeesters die bij de inlijving in 1811 in

functie waren ontsprong mr. Thade de Vries de dans omdat

hij tot vrederechter was benoemd. Abraham Boot, Fredrik

Lodewijk Arentz en Jacob Thymon Lakeman gaven zich

alle moeite om van het maireschap gevrijwaard te blijven.

Mr. Boot beriep zich als notaris op zijn ambtsbezigheden

net als dr. Arentz. Jacob Lakeman, houtkoper van beroep,

voerde zijn gebrekkige kennis van het Frans aan als

argument. Mr. Boot en dr. Arentz hadden deels succes met

hun argumentatie, zij werden benoemd tot adjunct-maire.

De heer Lakeman moest echter het loodje leggen en werd

vereerd met de benoeming tot maire, met ingang van 1

augustus 1811. Zo werd hij de eerste en tevens de laatste

maire van Edam. Ondanks alle pogingen die Lakeman

deed om zijn ontslag te krijgen, het lukte hem niet. De

maire hield echter koppig vol. Als laatste gebruikte hij het

motief (door anderen al met succes toegepast) van zijn

slechte gezondheid. De prefect onthief hem weliswaar

niet van zijn functie, maar stemde erop 7 augustus 1812 in

toe om zijn werkzaamheden aan zijn adjunct, dr. Arentz,

over te dragen. Het was niet eenvoudig een opvolger voor

hem te vinden, maar uiteindelijk werd op 29 december

gemeenteraadslid P. Pont tot maire benoemd. Pont stond

geregistreerd als zijnde zonder beroep, dus had hij in ieder

geval tijd om het ambt uit te oefenen. Ook hij was verre

van vereerd met de benoeming en begon met voorlopig

te weigeren zich te laten beëdigen. Al diens bezwaren

werden ongegrond bevonden, totdat hij zich beriep op het

feit dat hij destijds benoemd was tot plaatsvervangend

vrederechter. Uiteindelijk was het resultaat dat de prefect

ontvankelijk bleek voor dit argument en werd Pont verder

met rust gelaten. Het betekende wel dat Arentz weer de

klos was en waarnemend maire bleef.

Hoe anders is dat tegenwoordig waarbij bijna iedere

bestuurder zowat alles in het werk stelt om een openbare

bestuursfunctie te krijgen of te behouden, maar ja wij

leven dan nu ook niet onder de Franse overheersing.

Einde tijdperk Napoleon

Inmiddels was in de winter van 1812/13 Napoleon

jammerlijk ten onder gegaan in Rusland en ook hier

werd daarna de druk op de bevolking steeds groter,

zonder dat van enig verzet sprake was.Voor de nieuw te

vormen ruiterij van de keizer werden door het kanton

Edam "vrijwillig" drie manschappen met hun paarden

aangeboden. Zij werden door de prefect geïnspecteerd,

goedgekeurd en naar Hoom gezonden. De kosten moesten

voor 60% door Edam betaald worden en voor de overige

40% draaiden Oosthuizen en Middelie op. Ook voor het

korps gardes d'honneur werd een lijst met namen door de

maire ingestuurd van mannen die in aanmerking kwamen

om hierbij ingelijfd te worden. Op de lijst stonden slechts

twee namen, Nicolaas Brantjes uit de Beemster en Xavier

Eek geboren in Nancy en hier werkzaam als ontvanger van

douanerechten. Nicolaas werd goedgekeurd en vertrok

te paard naar Metz. Xavier werd afgekeurd wegens te

slechte ogen. Daarna werden alle geweren die men bezat

gevorderd; ook hier werd gevolg aan gegeven.

Van daadwerkelijk verzet tegen de Fransen was, zolang zij

overal de macht in handen hadden, geen enkele sprake. De

geest van berusting in het onvermijdelijke en afwachting

van wat er komen zou bleef, zelfs toen er geruchten

kwamen van elders over opstand tegen de overheerser.

Dit veranderde pas toen in Amsterdam de bevolking

in beweging kwam en in Den Haag de Oranjevaan was

geplant. Af en toe was er individueel protest. In augustus

1813 weigerde Hendrik Beerepoot de hem door de maire

opgelegde omslag te betalen in de kosten van twee

artilleriepaarden. Echter, de inkwartiering van twee

gendarmen gedurende een paar uur waren voldoende om

zijn verzet te breken.

In de maand november van 1813 volgden de gebeurtenissen

die er op wezen dat de dagen van de Keizer geteld waren,

elkaar snel op. In Amsterdam had de schutterij het

bestuur van de stad overgedragen aan een paar notabelen.

Ondanks dat het in Edam zoals steeds het zeer rustig

bleef, haalden de tabaksverkopers, de ontvanger van de

registratierechten en de beide notarissen hun borden met

de keizerlijke wapens toch maar binnen (je kon tenslotte

niet weten) . Op 14 november verstuurde de onderluitenant

van de douane zijn huisraad naar Amsterdam en ging er

zelf achteraan. Andere douanebeambten verkochten hun

bezittingen aan particulieren. De volgende dag kregen de

ambtenaren de order om te vertrekken. De gebeurtenissen

volgden elkaar erg snel op en donderdag 18 november

was het hier de grote dag. Volgens een aantekening in

de stadsregisters werd toen "met veel plechtigheid ten

overstaan van den heer Fredrik Lodewijk Arentz 't geene

in de Haagsche courant uit naam van Zijne Hoogheijd

den Heer Prince van Oranje door den Graaf van Limburg

Stirum, Gouverneur van Holland is bekend gemaakt.

Op 6 december 1813 werd de zoon van Stadhouder

Willem V uitgeroepen tot soeverein vorst der Verenigde

Nederlanden. Hij werd op 30 maart 1814 in Amsterdam

ingehuldigd

Zo werd Nederland in 1813 na de Franse overheersing

een Koninkrijk. Op 30 april 2013 komt er in ons land na

115 jaar weer een koning en wederom een Willem (niet

Willem V maar Willem -Alexander).

Zo zijn er heel wat parallellen te trekken tussen de

gebeurtenissen en de situatie in 1813 en de situatie zoals

die nu is in Nederland.

Met dank aan het hoofdstuk "Edam in 1813" in "Gedenkstukken

der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840",

geschreven door W.J. Kernkamp, hoofdingeland hoogheemraad

en vanaf 1924 tot zijn dood in 1931 dijkgraaf van U.S.
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Ruilverkaveling

Jaap Molenaar

Ruilverkaveling de Zeevang 50 jaar geleden,
een vergeten revolutie
Reeds op 31 november 1924 werd de ruilverkavelingswet van kracht in ons land. Voor de gebieden waar veel percelen

weide- en landbouwgrond verspreid en soms alleen varend bereikbaar waren, verwachtte men veel belangstelling

voor een verkaveling. De agrariërs waren echter sceptisch over de maatregelen. De gemeente Marken was de eerste

in onze regio die in 1930 een plaatselijke commissie instelde tot uitvoering van de eerste plannen tot 'toedeling

en de waardering' van de weilanden. Begin juni van dat jaar waren er vier bijeenkomsten op het eiland voor de

belanghebbenden. Maar de ruilverkaveling mislukte, mede veroorzaakt door de ingewikkelde structuur van de

eigendommen en onverdeelde boedels op het eiland.

De voormalige stadsboerderij van Klaas de Boer, alias Klaas Pijl, nu bewoond door de
familie N. Boschma.

Crisis en tweespalt

De crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw trof ook

de agrarische sector. Slechte prijzen voor melk en vlees

waren de oorzaak dat er vrijwel wekelijks gedwongen

verkopen van bedrijven plaatsvonden.

Ook in de Zeevang waren die jaren voor de tweede

Wereldoorlog moeilijk en verwarrend voor de boerenstand.

Als gevolg van onvrede over de economische toestand

en de regeringspolitiek ontstonden er twee partijen die

niet zelden verdeeldheid veroorzaakten tussen collega's,

vrienden en familieleden. Al in 1933 kwamen er sprekers

op boerenvergaderingen, die sympathiseerden met de

vereniging "Landbouw en Maatschappij", welke later

sterke banden met de N.S.B. bleek te hebben.

Tijdens de oorlogsjaren kregen de veehouders tweemaal

te maken met inundatie wat voor overlast en schade

zorgde, hetgeen nog vele jaren erna merkbaar was.

Toen de Duitsers in het begin van 1945 begrepen een

verloren strijd te leveren,

hebben ze gelijk met de

Zeevang nog 53 andere

polders van de bekende

"Stelling van Amsterdam"

onder water gezet.

Dit waterbouwkundig

systeem om Amsterdam

te beveiligen bleek nog

perfect te functioneren.

Een pluim voor onze

voorouders, maar een

ramp voor de plattelands

bevolking. De Beemster

en de Zeevang leden

de meeste schade met

resp. ca. 1000 en 1100

ha geïnundeerd land. In

totaal werden door de

wraakzuchtige bezetters

18328 ha onder water

gezet.

Nieuw elan

De ontwikkelingen in

wetenschap en techniek

in het begin van de 20e eeuw vonden ook hun weg in

het agrarische bedrijfsleven. Middels hun organisaties

groeide begrip voor de belangrijke bijdrage aan de

Nederlandse economie, die veehouders en landbouwers

leverden. Zij zaten op de goede weg maar twee

wereldoorlogen, een watersnood en een econo-mische

crisis bracht de ontwikkelingen tot stilstand. Tüssen 1914

en 1945 was er sprake van pas op de plaats. Na de oorlog

keerde het elan echter terug. Boerenorganisaties werden

bemand door jonge veelal goed opgeleide agrariërs; geen

burgemeesters meer als voorzitter, maar praktische

veehouders. Geloofstegenstellingen waren in de oorlog

sterk verminderd door samenwerking in het verzet,

wat naderhand tot uiting kwam in de oprichting van

verenigingen en coöperaties zonder het voorvoegsel R.K.,

Chr. of Ger.

Het landbouwonderwijs werd belangrijk evenals de

belangstelling voor vakbladen.
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Historisch besluit

De nasleep van de oorlog was op vele terreinen merkbaar.

Enerzijds bleven verschillende goederen nog geruime tijd

op de bon en schaars. Anderzijds had men een geldsanering

achter de rug en leefde het gevoel, dat men opnieuw kon

beginnen. Het land moest weer worden opgebouwd en de

landbouw kreeg daarbij een "voortrekkersrol", zoals dat zo

fraai werd gezegd. Goedkoop en voldoende voedsel voor

iedereen! En de stelling "in de bodem zit uw welvaart"

werd door de meeste boeren met instemming begroet.

Deze stelling werd in de eerste jaren na 1945 gevolgd

door aanbevelingen om het land op de juiste manier

te bemesten, het ruwvoer met zorg te winnen en de

bereikbaarheid van de landerijen te verbeteren. Dat laatste

betekende ruilverkaveling!

Reeds in 1947 werd door de burgemeester van Oosthuizen,

de dijkgraaf, de rijkslandbouwconsulent en de cultuur

technische dienst overlegd over de mogelijkheden om

in de Zeevang tot een betere verkaveling te komen. Door

het overlijden van een van de gesprekspartners werd het

overleg vertraagd en pas in het daaropvolgende voorjaar

hervat. De eensluidende conclusie was: er moet verkaveld

worden. Op 14 mei 1948 werd de aanvraag voor een

Administratieve Ruilverkaveling (d.w.z. alleen landruil)

ingediend door het polderbestuuur van de Zeevang. Een

historisch besluit dat gedragen werd door alle instanties,

organisaties en partijen. Het was het begin van een lange

weg.

De voorbereiding

Die weg begon in 1950 met een uitgebreide inventarisatie

van de bedrijven. Van de 225 actieve bedrijven in het

gebied werden van 208 de gegevens opgenomen. Duidelijk

een bewijs dat het onderwerp vrijwel bij iedereen leefde en

wilde meewerken.

Enkele kenmerkende cijfers daaruit:

Van de bedrijfsgebouwen was ca. 70% ouder dan 50 jaar!

Jaarlijks werd 75% van het grasland voor ruwvoer gewonnen,

meestal hooiwinning. Op slechts een viertal bedrijven

werd geen zwart/bont vee gehouden. De gemiddelde

rundveebezetting bedroeg 1.48 grootvee eenheden per ha.

Op 44 bedrijven was een trekker, 113 bedrijven werkten

met een paard, slechts 17 molken machinaal.

Opmerkelijk was dat ruim 50% van de huisvrouwen nog zelf

groenten en fruit inmaakte en bij de helft van de bedrijven

was het "huisje boven de sloot" dagelijks in gebruik!

In het daarop volgende jaar, op 15 oktober 1951, werd in

het polderhuis van de Zeevang de plaatselijke commissie

voor de ruilverkaveling geïnstalleerd bestaande uit een

onafhankelijke voorzitter in de persoon van de heer

J. Conijn (akkerbouwer in de Purmer) en vijf veehouders

uit het gebied zelf, bijgestaan door deskundigen van het

kadaster, de landbouwvoorlichting, natuurinstanties en

gemeenten.

Al snel werd duidelijk dat de jonge agrariërs de plannen

voor een administratieve verkaveling onvoldoende vonden.

Zij meenden dat landruil gekoppeld moest worden aan

betere bereikbaarheid en het bedrijf bij het land en wensten

een algehele verkaveling. Deskundigen van het kadaster

en andere diensten ondersteunden deze zienswijze.

Uit een arbeidsstudie was namelijk duidelijk geworden,

dat een veehouder met een bedrijf van 15 ha met 50%

vaarland en 20 melkkoeien met bijbehorend jongvee, zo'n

750 arbeidsuren per jaar méér moest werken dan een

collega op een rijbedrijf met het land bij elkaar. Oftewel 15

uren per week méér.

Van varen naar rijden

Naast de al genoemde inventarisatie en de arbeidsstudie

werden in de jaren tussen 1948 en 1955 diverse

aanvullende onderzoeken gedaan. Zo werd een groot

aantal grondmonsters genomen en onderzocht op hun

bemestingstoestand, zoals zuurgraad (pH), fosfaat- en

kaligehalte en het stikstofgebruik. Een schattingscommissie

vertaalde vervolgens de waardering van het grasbestand

en de waterhuishouding van alle percelen in een geldelijke

waardering.

Toen er in de maanden februari en maart van 1955 in

Zeevangsdorpen en Edam de zg. wenszittingen werden

gehouden, waarin aan de belanghebbenden de toedeling

van de percelen werd gepresenteerd en men nog met eigen

wensen kon komen, werd tevens de vraag gesteld: 'Wie zou

graag zien dat de huidige administratieve ruilverkaveling

gewijzigd wordt in een algehele verkaveling' P De uitslag was

dat 90% van de belanghebbenden een gehele verkaveling

wenste. "Het gezonde verstand heeft gezegevierd",

verzuchtte de secretaris van de ruilverkavelingscommissie,

de heer J.Laan.

plannen

Het verkavelingsplan voorzag in de bouw van 26

nieuwbouwboerderijen elk met een minimum van 15 ha

grasland, waarbij het land zo veel mogelijk om de bedrijven

heen werd toebedeeld. De verplaatsing van het bedrijf
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Ruilverkaveling

naar nieuwbouw werd gestimuleerd door een gunstige

subsidieregeling. In totaal werd er door de fa. Joh.Ooms

23 km wegen aangelegd, zodanig dat er geen doorgaand

verkeer gebruik van zou maken. Daartoe werd al eerder

met een proefweg op het doodlopende Noordeinde van

Middelie naar Oosthuizen, de beste ondergrond voor

de verkavelingswegen onderzocht. In 1961 werd ook de

parallelweg langs de E10 aangelegd.

Er werd alles aan gedaan om de bedrijfsovergang te

stimuleren en de verkaveling tot een succes te maken. Voor

agrariërs werden cursussen gegeven in de ambachtschool

te Edam in timmeren, lassen en metselen. In de winter

kwamen studiegroepen tot stand in alle dorpen en Edam.

Hier werden onderwerpen aan de orde gesteld over

financiering en boekhouding. Technische onderwerpen over

graslandgebruik, mechanisatie, veevoeding en veefokkerij

werden druk bezocht. Extra voorlichting over de nieuwe

situatie van hun bedrijfsvoering ontvingen de veehouders

van een inmiddels aangestelde bedrijfs voorlichter; ook

kwam er een huishoudelijk voorlichtster.

De modelwoning voor de nieuwbouwers (van de fam.

D.Hetjes aan de Riethoomweg, nu fam. W.de Boer) trok veel

bezoekers.

In 1957 werd tevens een streekverbeteringscommissie

ingesteld, die samen met de voorlichters de overgang van

varen naar rijden ging begeleiden. Demonstraties met

werktuigen voor ruwvoederwinning, slootonderhoud,

mestverwerking etc. Vele vergaderingen werden gehouden

om informatie over de gang van zaken toe te lichten en

voorstellen voor de toedeling van de weilanden en de

geldelijke kosten bekend te maken. Het polderpeil werd

ca. 30 cm. verlaagd met uitzondering van enkele plaatsen

waar dit op natuuurbeschermende omstandigheden stuit.

Geslaagd

De jarenlange voorbereidingen en langdurige, zorgvuldige

uitvoering van de verkaveling is door de meeste inwoners

van Edam nauwelijks opgemerkt. Wel was de acceptatie

van de "gewone" burger van de veehouders binnen de

stad zelf minder geworden. De opslag van mest en hooi

werd door meerdere inwoners zeer kritisch bekeken en

van commentaar voorzien. Zoals een veehouder eens

opmerkte: "vroeger rook een koe en nu stinkt dat beest".

Begin 20e eeuw waren er omstreeks 70 veehouders met

hun bedrijf binnen onze stad werkzaam. Koeien en varkens

bevolkten in de winter hun stallen en zelfs een twintigtal

paarden liep regelmatig door de straten. Hieronder ook het

paard van de commandant van het Fort en niet te vergeten

het paard dat het koetsje van burgemeester Calkoen trok.

Aan de Lingerzijde is de stal voor dit dier nog aanwezig.

In 1957/58, een 50 jaar later, zijn er nog 25 geregistreerde

veehouders actief. Hiervan kozen zes ondernemers voor

een nieuwbouwboerderij aan de verkavelingswegen in de

polder: P. Brommersma, Jb.Duim (A. de Boer), D.Hetjes (W.

de Boer), Ch.Koning, G.Koning en A.Uitentuis. Doordat zij

het land op de nieuwe locatie bijeen kregen toebedeeld,

ontstond er voor de veehouders die in Edam bleven ook

meer "ruimte".

Het aantal stadshoeren is daarna wel drastisch en snel

afgenomen. Nu, opnieuw 50 jaar later, staat er nog maar

één bedrijf als practiserend geregistreerd. (Gebr. De

Boer aan het Nieuwvaartje, hoofdzakelijk handelsvee).

Oorzaken waren gebrek aan groeimogelijkheden, geen

opvolgers, gebondenheid en veel arbeidsuren. Een

dergelijke terugloop zien we in Edam weerspiegeld in het

aantal winkels en familiebedrijven.

In de Zeevang is de terugloop minder dramatisch, maar van

de 26 nieuwbouwbedrijven zijn er nu nog 16 die agrarische

activiteiten uitoefenen, waaronder bedrijven die inmiddels

flink zijn gegroeid. Van de Edamse veehouders hebben

drie van de zes hun bedrijf beëindigd. Met een reductie

zoals binnen onze stad zal het in het mooie buitengebied

niet zo'n vaart lopen, maar voortgaande vermindering

van het aantal bedrijven met daaraan gepaard gaande

schaalvergroting kan niet worden uitgesloten.
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Raadselachtige stenen

Peter Sluisman

Raadselachtige stenen in de Grote Kerk
Een aantal jaren geleden werden grafstenen van de Grote Kerk waarop een beroep voorkwam door Arie van

Ginkel gefotografeerd en dat waren er nogal wat. Daarop heb ik toen een verhaal samengesteld en dat op een

vrijwilligersavond van de kerk mogen presenteren. Stenen met timmerman, waterhaalder, biersteker hoefden

natuurlijk niet te betekenen dat de overledene dat beroep uitoefende, maar er was in die tijd wel een relatie. Leuk

zijn natuurlijk de verschrijvingen, of dat de steenhouwer groot begon maar gaandeweg zag dat hij niet uitkwam en

toen steeds kleiner ging schrijven (hakken). Een aantal stenen gaf hun geheim niet direct prijs. Daaronder waren

twee gelijke stenen met precies hetzelfde raadselachtige opschrift, (zie foto) De stenen liggen nu ver uit elkaar, maar

vroeger lagen zij naast elkaar. Wij weten dit van een olieverfschilderij in de consistoriekamer waarop koning Willem

II tijdens zijn bezoek in 1842 aan de Grote Kerk afgebeeld staat precies bij deze twee stenen. Waarom beide stenen

dezelfde tekst hebben is mij nog niet duidelijk, maar de tekst intrigeerde mij. Op het eerste gezicht leek er geen

touw aan vast te knopen. Ook de grafboeken en eerdere aantekeningen gaven geen uitsluitsel. Ik heb toen een foto

gemaakt en die thuis op mijn gemak bestudeerd. Toen viel het kwartje en kon het letterraadsel gelezen worden:

De eerste letter is een N met op de eerste poot een punt en een vreemd haaltje. In oud schrift werd een J ook wel als een I met een punt

geschreven, dus de eerste poot is een ). Als men naar het haaltje kijkt dan vormt dat een A in de N. Er staat dus JAN. Daarop volgen

drie letters B,T,E, dus Jan B.T.E. en daarna de achternaam. Daarvan is de eerste letter een B met daar onder een R en in combinatie

met de rest volgt de naam BROUWER. De ornamenten op de steen duiden op bierbrouiuen, dus de oplossing moet juist zijn. Of Jan

Brouwer een brouwer was is nog niet bekend; het raadsel van de twee identieke stenen blijft.

Talsteen

In de toren bevindt zich een gedenksteen die niet direct

in het oog springt, maar herinnert aan de grote brand

van 1602. Er staat te lezen dat in 1603 de toren alweer

herbouwd was. Op zich een prestatie maar niet zo

verwonderlijk als men bedenkt dat torens in die tijd enorm

belangrijk waren. Ze dienden als baken voor schepen op

zee, een mogelijke vijand zag men van verre aankomen

en er werd wel wacht gelopen om stadsbranden snel

te lokaliseren. Ik had in mijn presentatie ook deze

gedenksteen opgenomen, waarop in de tekst sommige

woorden zomaar middenin een hoofdletter dragen. Ik had

dat wel gezien maar er verder geen aandacht aan besteed.

Jan Lemson, een van de nieuwsgierige gidsen van de

kerk was deze torensteen ook opgevallen en bij nadere

bestudering van de tekst loste hij het raadsel op. De

willekeurige hoofdletters zijn Romeinse cijfers en de

tekst bevat versluierd een jaartal. Als je de cijfers bij

twtelkaar optelt kom je aan het jaartal 1603. Naderhand

troffen we een 19e eeuws boekje aan geschreven door

Mr. J. van Lennep en J. ter Gouw over deze zogenaamde

talstenen, die in de 17e eeuw kennelijk meer voorkwamen.

Dankzij Jan Lemson kunnen de gidsen in de Grote Kerk

in het komende seizoen een nieuw element aan hun

rondleiding toevoegen.

Misschien is in de loop van de tijd de betekenis van deze

letters verloren gegaan want op een later tijdstip is het

jaartal 1603 in een hoek gefrommeld.

In SepteMbrI drie dagen net

I 1000 1 1 = 1003

Was dit VIerkant Weer rechtgezet

10 15 1 10 100 = 127

noC h tWlntlgh dagen IVist nadien

100 10 1 1 15 1 1 =120

Ist spits gestel t ahs eLCk ( ond slen

II 50 50 50 100 100 1 = 353

W: V + V = 10 1603
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Burgerwacht

Wim de Wolf

Troelstra's uitspraken en de burgerwacht
Het waren roerige tijden, die laatste maanden van 1918. Weliswaar was er op 11 november van dat jaar een eind

gekomen aan de oorlog, maar van vrede was geen sprake. Na de revoluties en het afzetten van regerende vorstenhuizen

heerste in diverse naburige landen chaos en anarchie. Hoewel ons land niet direct betrokken was bij de oorlog liep

hier in en na die tijd toch ook de spanning op.Voedseltekorten vooral in de grote steden, sociale spanningen, hier

en daar onlusten, de langdurige mobilisatie, een kleine muiterij en de instelling van een soldatenraad naar Duits

model van militairen in 't Harde vanwege het intrekken van verlof, waarbij enkele doden vielen, ontregeling van het

dagelijkse leven door de Spaanse griep. In een partijbijeenkomst in Rotterdam verklaarde de socialistische voorman

Pieter Jelles Troelstra 'dat het proletariaat klaar was om de macht over te nemen'. In het parlement liet hij zich

ontvallen dat 'de sociaal-democraten verplicht waren de staatsmacht te grijpen' Daarmee maakte hij een vergissing

want dat was niet de lijn van het partijbestuur. De regering kwam de arbeidersbeweging in een aantal maatregelen

tegemoet. In reactie op de onrust kwam echter een tegenbeweging op gang, die niet alleen leidde tot een grote

aanhankelijkheidsdemonstratie voor het vorstenhuis op het Malieveld, maar ook tot de roep om een vrijwillige

burgerwacht. De minister van Binnenlandse Zaken verzocht burgemeesters om vooraanstaande burgers aan te

moedigen een burgerwacht te vormen om de dreigende onlusten en chaos tegen te gaan. 'Revoluties worden altijd

door een minderheid in gang gezet en als zij slagen is het omdat van de meerderheid geen zichtbare tegenactie

uitgaat'
ingedeeld. De burgerwacht was een vereniging waarvan

Geen socialistenvriend de leden ter beschikking stonden van het plaatselijk gezag

Stond burgemeester Calkoen erom bekend dat hij een bij 'het bestrijden van revolutionaire aanrandingen en

hekel had aan socialisten, burgemeester Kolfschoten die bedreigingen van orde en rust', maar viel niet onder het

hem in december 1918 opvolgde, had evenmin veel met militaire gezag. Een soort bijstand van de politie. Men droeg

het socialisme op. De oproep van de minister was bij hem geen uniform en werd niet militair geoefend. Daarmee

dan ook niet aan dovemansoren gericht. Op 21 januari was de effectieve waarde mogelijk minder dan verwacht,

1919 vond in het Prinsenhof al een bespreking plaats maar in tijden van beroering was het moreel effect groot,

met het Centraal Comité voor de vrijwillig gewapende In voorkomende gevallen was men herkenbaar aan een

burgerwachten over de oprichting en organisatie van een gekleurde armband (niet oranje) met het wapen van stad

burgerwacht in Edam-Volendam. In Edam meldden zich of dorp.

39 personen aan voor de gewapende wacht, die werden De burgerwacht had dus geen krijgstucht. Waar in vroe-

ondergebracht in één vendel; 200 personen gaven zich op gere eeuwen de schutterij de discipline wist te handhaven

voor de ongewapende burgerwacht. De eerste categorie door het uitdelen van geldboetes afhankelijk van het ver-

moest militaire ervaring hebben. Het enthousiasme was grijp en de rang van de schutter, was de discipline bij de

in Volendam aanzienlijk groter: 200 personen traden burgerwacht gebaseerd op de wil van het lid om zijn plicht

toe tot de gewapende wacht en werden in twee vendels te doen. Wel werden de leden bewapend; wapens, patronen
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en bijbehorende uitrustingsstukken werden door defensie

ter beschikking gesteld. Dat stelde natuurlijk wel de nodi

ge voorwaarden met als gevolg een jarenlange bureaucra

tische correspondentie over de leveranties, controles op de

aanwezigheid en het onderhoud, de kwaliteit van de patro

nen en natuurlijk het bewaren als er niet geoefend werd.

Schietoefeningen werden gehouden op de gemeentelijke

200 m schietbaan aan de haven in Edam. Volendam kreeg

toestemming van de pastoor om te oefenen in de Jozef op

voorwaarde dat schade vergoed zou worden. Daar oe

fende men met zg. margageweren, bruikbaar op

korte banen. De patronen spatten direct uit

een op het doel of de schijf.

Inmiddels was er ook een landelijke Ver

eniging van Burgerwachten opgericht

met een eigen weekblad 'Nederland

Vooruit'. Burgemeester Kolfscho

ten, voorzitter van de burgerwacht

Edam-Volendam, de grootste in de

kring Hoorn, stelde het landelijk be

stuur voor om ter bevordering van de

schietvaardigheid provinciale schiet

wedstrijden te organiseren. Daarop werd

enthousiast gereageerd, maar hij moest

wel het initiatief nemen. Dat deed hij voort

varend en al op 27 september 1919 vond de eerste

wedstrijd plaats in Overveen. Weldra kwamen er wedstrij

den op nationaal niveau. Edam-Volendam deed het daar

bij over het algemeen goed. Volendam behoorde tot de top

van de landelijke burgerwachten. Dat was toch bijzonder

omdat de meeste leden vissers waren en alleen op zon

dag konden oefenen. Burgemeester Kolfschoten werd zelfs

eens koning margaschieten. Prijsuitreikingen waren fees

telijke bijeenkomsten opgeluisterd door muziek van een

plaatselijke muziekkorps maar dienden toch ook een poli

tiek doel met films als 'Misleid door het Bolsjewisme'.

Not amused

De oprichting van burgerwachten viel lang niet overal

even goed. Zo ook in Edam. In de bijeenkomst van de SDAP

Edam in december 1918 reageerde voorzitter Portegies ver

ongelijkt: 'Ook in Edam wordt een burgerwacht opgericht,

maar als je ze vraagt waar dat voor dient dan staan ze met

de mond vol tanden'. Op dezelfde bijeenkomst werd door

een prominent spreker uit Amsterdam toch ook ferme taal

gesproken: "ons doel is een revolutie voor het volk, maar

de middelen om die omwenteling te bereiken kunnen ver

schillen. Het eerst mogelijke is een algemene werkstaking

en onze leiders zullen het tijdstip daarvan bepalen" Hij

ontlokt de aanwezigen een warm applaus voor Troelstra.

Een maand daarvoor, 14 november 1918, zegt ook SDAP-

raadslid Schagen dat hij naar aanleiding van de omwen

telingen in Duitsland en Oostenrijk niet verwacht had dat

we zo spoedig aan de vooravond van de revolutie zouden

staan.

De rode dominee

Burgemeester Kolfschoten

hebben van het socialisme. Na de dreigende coup van

Troelstra initieerde hij in Edam-Volendam als tegenbe

weging de burgerwacht. Daarnaast liet hij via zijn hoofd

agent van politie aan sprekers op bijeenkomsten weten

dat zou worden opgetreden als opgeroepen werd tot daden

van geweld of verzet tegen het wettig gezag of beledigend

werd gesproken over het vorstenhuis of de regering. Het is

duidelijk in welke richting zijn dreigementen gingen.

Daarom maakte hij zich zeer ongerust over de hervormde

dominee J.L. Klein, initiatiefnemer voor de bouw van Ons

Huis (nu Markee), prominent lid van de SDAP. Aan

de commissaris der koningin berichtte hij dat

deze predikant volgens zijn informatie re

gelmatig kopstukken van de communis

tische partij (Wijnkoop, Schermerhom,

Kruijt) voor spreekbeurten en vergade

ringen zou hebben uitgenodigd, maar

ook zijn gemeente wekelijks in de Gro

te Kerk zou onthalen op redevoerin

gen, die met God noch met godsdienst

te maken hadden: 'Wat is bekering, dat

is omkering, dat is revolutie, dus nood

zakelijk'. Het is een man van wie verkeer

de invloeden uitgaan.

De commissaris stelde daarop het Classicaal

Bestuur van Edam, de kerkelijke baas van Klein, op

de hoogte van de brief van de burgemeester en verzocht

om een onderzoek naar mogelijke tuchtmaatregelen. Het

Classicaal Bestuur antwoordde dat de kerk niet de kodde

beier van de overheid was en dat zij geen inmenging in ker

kelijke zaken toeliet. Het toeval wilde dat ds. Klein lid was

van het kerkelijk bestuur en dus de brieven van Kolfscho

ten direct onder ogen kreeg. In een open brief in de Nieuwe

Noord-Hollandse Courant weersprak hij de burgemees

ter en beschuldigde hem van onzorgvuldig onderzoek en

smaad en riep hem ter verantwoording en eiste dat hij zijn

dwalingen erkende. Ook de volledige kerkenraad schaarde

zich vierkant achter zijn predikant.

De geoefendheid van de burgerwacht werd jarenlang

gestimuleerd door wedstrijden, in de organisatie daarvan

vervulde Kolfschoten als landelijk voorzitter een

stimulerende rol. Daarvoor kreeg hij naderhand een Kruis

van Verdienste uitgereikt. In de loop der jaren verminderde

de animo voor de burgerwacht, wat af te lezen was uit

de deelname aan de wedstrijden. Diverse gemeenten

trokken zich terug en lieten hun burgerwachten 'rustend

'worden. Begin 1922 berichtte commandant Eeltink

dat Edam 33 leden had, maar dat velen op een leeftijd

waren dat van hen niet al te veel verwacht kon worden.

Bij ongeregeldheden konden zij hoofdzakelijk voor

bewakingsdiensten bij openbare gebouwen worden ingezet.

In 1939 liep internationaal de spanning weer op en werd

de burgerwacht nieuw leven ingeblazen. Echter van korte

duur, want in juni 1940 hief de bezetter deze organisatie op

en vorderde de wapens, die lagen te verstoffen op de zolder

van het stadhuis.

moest zoals gezegd weinig
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Edam op stoom

Jaap Molenaar en Gerrit Conijn

Edam op stoom
Wat de computer voor onze huidige maatschappij

en ons dagelijks leven is, was de uitvinding van

de stoommachine voor de negentiende eeuwer. De

stoommachine bracht een revolutie teweeg op alle

terreinen van het leven, in de industrie, in de landbouw

en het vervoer. Handkracht en paardenkracht, wind

en watermolens werden vervangen door de kracht van

machines aangedreven door stoom. Het personen-

en goederenvervoer, dat in onze regio verliep via een

netwerk van de ringvaarten om de droogmakerijen en

gegraven kanalen, verzorgd door trekschuiten werd

overgenomen door stoomschepen en stoomtreinen.

het water bij het Veerhuis aan de Schepenmakersdijk te

laten uitdiepen, anders liep hun boot daar aan de grond.

In 1865 werd een stoombootdienst geopend tussen Edam

en Purmerend via Axwijk en Kwadijk. Het schip met de

naam "de Noordster" was eigendom van de heer Grim, die

ook de kapitein was. Later werd William Pont eigenaar

evenals van de schroefstoomboot "Koningin Emma", die

150 passagiers kon vervoeren. Tarief: Edam-Purmerend,

eerste kajuit f 0,30; tweede kajuit f 0, 20. Edam- Axwijk

resp. f 0,15 en f 0,10. De bagage ging tot 10 kg gratis mee.

In 1872 kwam de schroefstoomboot, de "stad Edam",

van de gebr. Kernkamp in de vaart die 80 passagiers kon

vervoeren. Hiermee werd een geregelde dienst Edam-

Amsterdam via Purmerend onderhouden.

Stoomrailverbindingen

De verbinding tussen Amsterdam

en Enkhuizen langs Purmerend

die de Nederlandse spoorwegen

exploiteerden, werd in Edam-

Volendam met jaloezie bekeken.

Edam was in die tijd verstoken van

railvervoer en moest het doen met

het stoomscheepvaartvervoer. In

1880 schreef de gemeenteraad van

Edam een brief aan de Minister van

Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Hierin werd gewezen op de ondiepten

van de diverse waterwegen tussen

Amsterdam en Hoorn. Als gevolg

van de daaruit voortkomende

vervoers-problemen was Edam een

"kwijnende stad" geworden. De Raad

schreef met grote belangstelling de

plannen te volgen voor de aanleg

van een stoomtramweg van de

hoofdstad langs Buiksloot, Broek

in Waterland, Monnickendam en

Edam. Daarbij werd de wens uitgesproken dat deze

stoomtram niet alleen personen, maar ook goederen zou

kunnen vervoeren, wat een gunstige invloed zou hebben

op de zo gewenste veranderingen in onze gemeente. Op

die stoomtram moest men nog jaren wachten. Die kwam

er door het initiatief van T.Sanders, civiel ingenieur in

Amsterdam. In 1884 vroeg hij concessie aan voor de

aanleg van een stoomtramweg tussen de hoofdstad en

tussenliggende gemeenten naar Edam. Deze werd hem

verleend en na jaren van voorbereidend werk reed op 13

december 1888 de eerste stoomtram naar Edam. De lijn

passeerde daarbij de binnenstad van Monnickendam,

hetgeen kennelijk geen problemen gaf. In 1897 diende T.

Sanders een plan in voor een tramverbinding van Edam

naar Purmerend. Het tracé zou lopen van het Groot

Westerbuiten, over de ringvaart, via de Edammerweg,

Westerweg, Purmerenderweg, over de ringvaart bij

Purmerend naar het Gasthuis als eindstation. Deze

uitbreiding van de lijn Amsterdam-Edam is er niet

gekomen.

Stoom

Het eerste stoomwerktuig in Edam werd gebouwd door

J.H. van Koten in 1865 voor de gasfabriek aan het Oorgat.

De weduwe Van der Voort ging met haar tijd mee en vroeg

op 16 januari 1868 toestemming om in haar touwslagerij

stoomtoestellen te mogen plaatsen. Zo ook J.B.v.d.Horst

die in zijn grutterij een stoommachine van drie

paardenkrachten wilde plaatsen. Nadat in 1899 het doek

viel voor de lijnbaan Van der Voort nam de Spinfabriek het

bedrijf over en begon er de Stoomspinnerij en Touwslagerij

Holland met een groot stoomketelhuis, dat velen nog wel

kennen als het gebouw Nohol aan de Baanstraat.

Edam had daarvóór al kennis gemaakt met stoom. De

scheepvaart had de kracht en de mogelijkheden van

stoom reeds ontdekt en benut. Zo kreeg in 1861 het

college van Burgemeester en Wethouders een beleefd

schrijven van P.van Veen en H. Naber, beurtschippers op

het traject Edam-Amsterdam. Zij hadden in dat jaar een

stoomboot in gebruik genomen en hoopten nu op enige

medewerking van het stadsbestuur. Zij verzochten om
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De stoomtram van de lijn Amsterdam - Edam op het station
van Broek in Waterland

Volendam bleef verstoken van een railverbinding. Voor

vervoer moest men naar Edam komen of gebruik maken

van de aansluiting op het nationale spoorwegnet via

het station van Kwadijk. De Edammerweg in de Purmer

was soms slecht begaanbaar en het overzetpontje

nabij Kwadijk een obstakel. Vooral de vis-, kaas- en

houthandel ondervonden daar hinder van. Toen in 1883

werd besloten tot de bouw van een kaas- en boterfabriek

aan de Voorhaven werd een goede verbinding urgenter.

Men drong aan op de bouw van een beweegbare brug

(voor Rijksrekening). Een directe railverbinding tussen

Volendam en Edam met Kwadijk zou echter meer aan

de behoefte aan aansluiting voorzien. Die kwam er

uiteindelijk, mede door de invloed en volhardendheid

van burgemeester Calkoen. Op 1 mei 1906 werd de lijn in

gebruik genomen. Volendammers komend met de tram

uit Amsterdam moesten op station Edam overstappen op

de lijn uit Kwadijk.

Dwars door Edam

Vermeldenswaard is het plan dat in 1894 door W.J.

Belleman, ambtenaar bij de Hollandse IJzeren Spoorweg

Maatschappij , aan het gemeentebestuur werd aangeboden

en tegemoet kwam aan de wensen van Volendam. In zijn

aanbiedingsbrief liet hij weten dat hij de minister gevraagd

had om een concessie voor de aanleg en exploitatie van

een stoomtramweg met dezelfde spoorbreedte als de

spoorwegen. De minister had hem te kennen gegeven dat

de concessie en een rijkssubsidie zou worden toegekend

als ook de gemeentelijke en gewestelijke overheden

instemden met dit plan en het geldelijk zouden steunen:

De aan te leggen spoorlijn zou in Volendam beginnen

aan de noordzijde van de hoofdonderwijzerswoning en

lopen langs de binnenzijde van het Volendammerpad in

de Volendammermeer, door die meer over een spoordijk

en evenwijdig met de Meer genoemd voetpad naar

Edam, rechtuit door de Gevangenpoortsteeg, over de

Konstabelbrug en de Kaasmarkt,

voorbij het Heerenlogement

als station, naar en over den

Hoomschen Jaagweg en het

Middeliervoetpad, door Middelie

naar Kwadijk. De duur der rit

van Volendam naar Kwadijk zou

hoogstens 30 minuten bedragen,

terwijl de afstand Volendam-

Amsterdam hoogstens in één

uur en vijftien minuten zou

worden afgelegd. Hij verzocht

het gemeentebestuur het

ontwerp te steunen en in

de geest van de minister te

willen handelen. Enige dagen

later stuurde hij nog even een

aanvulling op zijn plan, waarin

hij o.a. voorstelde om voor

de veiligheid drie onderling

verbonden elektrische klokken

(bellen) te plaatsen: één in Volendam, één in het

midden van de Gevangenpoortsteeg en één aan het

Heerenlogement. Deze klokken zouden waarschuwen bij

nadering van de trein. Edam koos voor een directere lijn

naar Kwadijk door de Purmer.

Van water en wind naar olie

De eerste stoomgemalen die het waterpeil in de vele

polders in ons gebied regelden, werden reeds omstreeks

1850 geplaatst en namen het werk van de vele wind

en watermolens over. Als gevolg daarvan verdwenen zij

langzamerhand uit het landschap, zo ook rond de Purmer.

Inmiddels is stoom vervangen door electriciteit en

de verbrandingsmotor. Na 1918 verschenen er steeds

meer bussen en vrachtwagens op de weg. Zo opende

W. Spreeuw met vier bussen een dienst op Amsterdam

en was daarmee een geduchte concurrent van de tram.

In 1932 werd de lijn Amsterdam-Edam geëlectrificeerd

en doorgetrokken naar Volendam. In 1956 werd deze lijn

opgeheven en vervangen door de busdienst van de NACO.

De lijn naar Kwadijk heeft nog tot 1944 gefunctioneerd.

De stoomtram en trein hebben het land boven het IJ door

goede en snelle verbindingen ontsloten en daarmee tot

ontwikkeling gebracht.

OUD EDAM | JAARGANG 37 | APRIL 2013 | NUMMER 1 13



Museumnieuws

Peter Sluisman

Oud nieuws uit het museum
Een bijzondere baggervondst

Wel nu, dit bord is gemaakt tussen 1630 en 1650,

hoogst waarschijnlijk bij het aardewerkbedrijf

Verstraeten in Haarlem. Delft zou ook een mogelijke

optie zijn, maar borden met eenzelfde kwaliteit en

soortgelijke onderwerpen worden veelal toegeschreven

aan Verstraeten. Vader Willem Verstraeten richtte

zich aanvankelijk op het maken van geleywerk, het

zogenaamde majolica, dat is aardewerk van niet wit

bakkende kleisoorten, bedekt met tinglazuur waardoor

een witte ondergrond ontstaat waarop kleurige decors

werden aangebracht. Hij begon in 1625 met zijn

aardewerkfabriek in Haarlem; overigens had hij zijn

sporen in Delft al verdiend. Zijn bedrijf maakte een

grote bloei door, zijn decors waren in stijl en kleur sterk

beïnvloed door het Italiaanse majolica. Wapenborden

behoorden eveneens tot zijn specialiteit. Uit documenten

blijkt dat hij wel 40 tot 50 mensen in dienst gehad moet

hebben. Ook zijn positie in het St-Lucasgilde maakte

hem tot de belangrijkste geleybakker van de stad. Maar

de aardewerkindustrie kende ook downs. In de 17e eeuw

kreeg men concurrentie van het Aziatisch porselein dat

met de VOC schepen werd aangevoerd. Het moet een

kwelling voor de fabrieken in Delft, maar ook voor Willem

Verstraeten zijn geweest dat ze geen idee hadden hoe

die Aziaten dit soort materiaal konden maken. Nieuwe

technieken deden hun intrede. Bakte men eerst op

proenen, waardoor aan de voorkant van de borden en

schalen vrij grote (afdrukken) beschadigingen zichtbaar

werden, nu werden borden en schotels in kokers

gebakken. Het grote voordeel was dat men alleen aan

de achterkant kleine afdrukken zag. Zoon Gerrit wilde

zelfstandig doorgaan in dezelfde branche als zijn vader.

Zij wilden elkaar niet beconcurreren en spraken in

1642 af dat vader Willem vooral traditioneel door zou

gaan, bijv. met het maken van wapenschotels. Gerrit

ging over naar een dunner majolica met aan beide

zijden wit bakkend tinglazuur, faience of Hollands

porcelein geheten, en noemde zich ook faience-

of porceleynbakker. Al zijn producten werden in

de koker gebakken. Willem noemde zich op enig

moment ook porceleynbakker en al snel kregen

l de twee hooglopende ruzie. Zij beschuldigden

elkaar van het maken van eikaars aardewerk,

wat leidde tot diverse processen. In 1651 leidde

dit zelfs tot een rechtszaak bij het Hof van Holland,

waarin beiden een beetje gelijk kregen. Het Hof had

er begrip voor dat Willem moest innoveren, zowel in

techniek als decor, anders zou zijn fabriek uiteindelijk

niet meer levensvatbaar zijn. De uitspraak luidde dat

vader Willem wel nieuwe ideeën mocht toepassen, maar

niet 'porceleynsgewijs'. Terwijl kunsthistorici voorheen

dachten dat de ruzie ging over wie majolica en wie faience

mocht vervaardigen, komt nu steeds meer naar voren dat

de strijd feitelijk ging over het wel of niet vol schilderen

van het aardewerk. Blijft de vraag wie heeft ons bordje

nu gemaakt, was het Gerrit Verstraeten (het bordje is in

de koker gebakken) of toch vader Willem. We zullen het

wel nooit weten, maar wel bijzonder is dat dit bordje hier

zomaar uit de sloot te voorschijn kwam. U kunt het zien

in de achterkamer van het museum in de vitrinekast.

P.S. Ze noemden zich dus porseleinbakkers terwijl het nog tot

1709 zou duren voor dat men in Europa door had hoe porselein

gemaakt moest luorden.

Literatuur: Italiaanse grotesken en crabben in Haarlem, het

atelier van Willem Jansz. Verstraeten. Nederlandse Majolica

1550-1650.

Dutch Majolica en Delftware 1550-1700 from The Edwin van

Drecht Collection

Kortgeleden verwierf het Museum een bord dat bij het

uitbaggeren van een sloot gevonden was. Een dergelijke

vondst is zelden of nooit gaaf moet dus gerestaureerd

worden om er weer kompleet en fraai uit te zien. Ook

aan dit bordje ontbrak een aantal stukken. Toen ik het

bord voor het eerst zag had ik iets van herkenning,

maar het duurde toch even voor ik het weer wist en

opgezocht had. Op het eerste gezicht lijkt het een 18e

eeuws bord met een voorstelling van een herder en een

herderin. Niets bijzonders, maar het bijzondere zit in

het verhaal er achter.
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Bestuursmededelingen

Ledenactiviteiten
Op de Algemene Ledenvergadering op 16 mei a.s. zal de

heer Cees Kingma een voordracht houden met als titel

'Verschillen tussen de industriële ontwikkelingen in

Waterland, in het bijzonder in Edam, en de Zaanstreek'.

In 1544 trokken Andries Bronckhorst en Adriaan

Stalpaert van der Wielen, raadsheren van het Hof van

Holland door het Hollands Noorderkwartier. Ze hadden

de opdracht om de waterstaatkundige problemen in

het gebied ten noorden van het IJ te onderzoeken.

Ze bezochten daarbij o.a. de Hogendam in de Zaan

tussen Westzanen en Oostzanen en het stadje Edam.

De problemen waren bijzonder complex; oplossingen

voor de ene bevolkingsgroep zouden resulteren in grote

problemen voor anderen. In beide plaatsen werden grote

waterstaatkundige werken bevolen. Alle nog resterende

open zeegaten moesten worden afgesloten om het

gevaar voor overstromingen van het gebied te verkleinen.

Langs de Zaan zag men echter 'kansen' terwijl men in

Edam uitsluitende 'problemen' voorzag. Het heeft nog

decennia geduurd voordat ook de haven van Edam door

een schutsluis werd afgesloten. De inventiviteit m.b.t.

o.a. de waterkundige infrastructuur in de dorpen langs

de Zaan resulteerde uiteindelijk in het ontstaan van

een van de eerste grootschalige industriegebieden in

Europa. Terwijl de omstandigheden in Waterland op veel

punten vergelijkbaar waren met die van het waterrijke

gebied rondom de Zaan, bleven de ontwikkelingen daar

ver achter bij die langs de Zaan. Uiteindelijk zouden de

laatste grote industriële hun onderneming van Edam

naar de Zaanstreek verplaatsen. De heer Kingma is

gastconservator bij het Zaans Museum en betrokken bij

het Waterlands Archief.

Op donderdag 13 juni a.s. om 20.00 u geeft de heer Bert

Knispel een lezing in gebouw Petersburch (voormalig

postkantoor Edam) met als titel 'Zoektocht naar de

oorsprong van een mythe', een speurtocht naar de

ontstaansgeschiedenis van de legende van de meermin

van Edam, ook wel de meermin van Haarlem of het

Purmer Zeewijf genoemd.

Bert Knispel: Het begon allemaal meer dan 15 jaar

geleden met een boekje dat ik tegenkwam op een Edamse

rommelmarkt: 'Edam, de schone slaapster', een boekje

uit de Heemschutserie door architect A. A. Kok.

De volgende passage in een hoofdstuk intrigeerde me in

hoge mate:

"Maar zouw ik hier ook de Meereminne te pas brengen, daar

't meest alle onze Schrijvers zo drok van hebben... hiels dan

tesamen geknoopt en weloverwogen, dunkt mij, behoudens beter

oordeel dat men in 't aannemen van diergelijke geschiedenissen,

daar geen onhebbelijkheid of ongerijmdheid in steekt, en die op

zulke getuigenissen steunen, zoo uies of stijfkoppig niet behoort

te vallen."

Wat is dit voor een onzinverhaal, dacht ik eerst?

Zeemeerminnen behoren toch tot het rijk der fabelen,

zeemeerminnen bestaan toch niet? Wie waren dan

die heren schrijvers, die het er allemaal zo druk mee

hadden? Wat waren dan voor geschiedenissen waar

geen onwaarheid in stak? En wat waren dat dan voor

getuigenissen die dit verhaal ondersteunden? Allemaal

vragen die om antwoorden vroegen en... voor ik het in de

gaten had was ik verkocht en raakte ik in de ban van dit

bijzondere verhaal.

De meeste verhalen in onze vaderlandse geschiedenis

omvatten slechts een beperkte tijd, dit verhaal gaat ech

ter vele malen verder en bestrijkt een periode van meer

dan zeshonderd jaar en raakt daardoor heel grote delen

van ons culturele erfgoed. Ik ontdekte dat het verhaal dat

werd verteld, zijn oorsprong vindt in het Latijn op schrift

gestelde teksten van nog voor dat de boekdrukkunst

werd uitgevonden. Ondanks dat ik inmiddels geruime tijd

bezig ben met dit onderwerp, ontdek ik nog regelmatig

nieuwe opmerkelijke details en leer ik nog steeds dingen

bij en ik ben er nog lang niet uit. Ook ontdekte ik vele

anekdotes en wetenswaardigheden en verzamelde ik veel

beeldmateriaal die een leuk onderwerp vormen voor een

lezing 'ter leringhe ende vermaeck', waarin vele geleerde

heren met hun teksten de revue passeren.

Een aardig gegeven bovendien is dat de meermin op

dit moment weer helemaal actueel is. Van 25 mei tot 8

september houdt het Teylersmuseum in Haarlem de

expositie: 'Een zee van zeemeerminnen'. Hierbij mocht

de meermin van Edam niet ontbreken. In de komende

zomermaanden hangt

erin de expositie dus een

schilderij dat ik maakte

van het 'groene wijf.

Het schilderij dat vroe

ger in De Prinsenhof in

Edam hing heb ik naar

beschrijvingen uit oude

boeken gereconstru

eerd. Het Teylers is ook

voornemens bij de ope

ning van de expositie

een beeld van de meer

min te onthullen.

De lezing wordt gehou

den in gebouw Peters

burch, het voormalige

postkantoor, Damplein

5 en is alleen toeganke

lijk voor leden van Oud Edam. Niet meer dan 40 personen

kunnen de lezing bijwonen, dus reserveren is gewenst

(info@oud-edam.nl).

De lezing wordt op zolder gehouden, voor mensen die

slecht ter been zijn dus een extra obstakel. Voor hen kan,

na gebleken belangstelling, een speciaal aangepast pro

gramma volgen.

Edam
DE SCHONE SLAAPSTER

HEEM SCHUT SERIE

OUD EDAM | JAARGANG 37 | APRIL 2013 | NUMMER 1 15



Contactgegevens

Adressenlijst
bestuur en
werkgroepen
Bestuur:

Ton de Jong - voorzitter

JC Brouwersgracht 20, 1135 WJ Edam

Telefoon: 372047

E-mail: t.jdejong@hotmail.com

Tiny Janssens - secretaris

Achterhaven 90A, 1135 XX Edam

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 14,1135 VJ Edam

Telefoon: 373262

E-mail: rrozenga@planet.nl

Wim de Wolf

Klein Westerbuiten 21/B, 1135 GL Edam

Telefoon: 372120

Namens redactie Periodiek

wmdewolf@planet.nl

Peter de Vries - bestuurslid

Eilandsgracht 9, 1135 XN Edam

Telefoon: 371586

info@bdv-architecten.nl

Werkgroep Handhaving

Stadsbeeld i.o.

Peter de Vries

Adres zie hierboven

Jan Daniël Hooijberg

Bult 22, 1135 AJ Edam

Telefoon: 371402

John van Voorst

Klein Westerbuiten 5, 1135 GL Edam

Telefoon: 371524

Coördinator Diaconietuin

Harry Oudendijk

Gravenstraat 2, 1135 XP Edam

Telefoon: 372278

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Flip van der Leeuw

Zeevangszeedijk 12,1135 CX Edam

Telefoon: 315065

Roel Rozenga

Nieuwehaven 14,1135 VJ Edam

Telefoon: 373262

Hans Boonstra

Paltrokmolen 58, 1135 KM Edam

Telefoon: 351776

Maarten Verwey

De Werf 68, 1141 HL Monnickendam

Telefoon: 651721

Werkgroep Jeugd

Vacature

Adviseurs bestuur/werkgroepen

Corrie Boschma-Aarnoudse,

Anthonie Heidinga, Herman Rijswijk,

Jan Sparreboom, Gerrit Conijn,

Jaap Molenaar, Jan Hooijberg

Contactpersoon Fort Edarn

A.H. Grimmelikhuyse

Roelof Bootstraat 53, 1135 CE Edam

Telefoon: 372458

Redactie Periodiek

Wim de Wolf, hoofdredacteur

Klein Westerbuiten 21/B, 1135 GL Edam

Telefoon: 372120 | wmdewolf@planet.nl

Rixt Hovenkamp

Schepenmakersdijk 1, 1135 AG Edam

Telefoon: 371945

Frans Kuiper

Lingerzijde 55, 1135 AN Edam

Telefoon: 374337

Robert Lammers

Westervesting 15, 1135 WE Edam

Jaap Molenaar

William Pontstraat 20, 1135 EV Edam

Telefoon: 366602

Dik Rinkel

Paulus Pieterstraat 17, 1135 GS Edam

Telefoon: 367687

Peter Sluisman

Grote Kerkstraat 41, 1135 BC Edam

Telefoon: 373739

Wil Tjoa | fotografie

Watermolen 53, 1135 LH Edam

Telefoon: 361587

Redactieraad Historische Reeks

Anthonie Heidinga

Spuistraat 31, 1135 AV Edam

Telefoon: 372844

Oscar Henar

Watermolen 6, 1135 LK Edam

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, 1135 AT 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 VJ Edam

Telefoon: 373262

Wim de Wolf

Klein Westerbuiten 21/B, 1135 GL Edam

Telefoon: 372120

Oscar Henar

Watermolen 6, 1135 LK Edam

Telefoon: 362604

Wil Tjoa | fotografie

Watermolen 53, 1135 LH Edam

Telefoon: 361587

Gouden Ploeg

Jan Westerneng, Geesje Rijswijk, Koos

Lagerburg, Ninie Wiertz-Ton,

A. Blokhuis-de Jong, J.C. de Boer,

Voufke Hermanides-bij 't Vuur,

Joop Rossenaar, Klaas de Boer,

Anneke Hoens-Molenaar,

Jan Akkerboom, Theo Buijten,

Janny Ooijer-Schouten, Bertus Gorter,

Rita Sluisman, Ada v.Poelgeest-Eeltink,

Freek de Vries, Elise de Boer,

Dik Regter.

Vrijwilligers Begraafplaats

Grote Kerk

Tiny Janssens (coördinatie),

Koos Roskam, 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

FSC
www.fsc.org

MIX
Van verantwoorde

herkomst

FSC* C017135
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