
OUD EDAM
Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud F,dam

JAARGANG 37 | DECEMBER 2013 | NUMMER 3

Ik zie een ster
Voorgaande stukjes in onze rubriek Oud Nieuws uit het Museum

gingen meestal over nieuwe ontdekkingen die werden gedaan in

het Edams museum. Maar deze keer gaat het over echt oud nieuws.

Ik kwam namelijk een interessant stuk tegen in een doos uit ons

papieren archief. Het betrof een artikel van de hand van W.J. Tuyn

uit 1896, een relaas over het Edams museum gedrukt in het toen

bekende tijdschrift "Eigen Haard", verlucht met tekeningen van

W.OJ. Nieuwenkamp

De verd\;
de fam:

Stadsreiniging,
toen en nu
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De verschijning van een komeet omstreeks Kerstmis 1680 maakte overal
buitengewone indruk. De kunstenaar Lieven Verschuier maakte een schilderij,

waarop te zien is hoe de Rotterdamse bevolking uitliep om het
hemelverschijnsel met angst, maar ook met verwondering te aanschouwen

(collectie Rotterdams Historisch Museum)



De komeet van 1680

Peter Sluisman

Stichting Museum

Het pand Damplein 8 (nu museum) dreigde in 1893 na

het overlijden van de eigenaar en bewoner gesloopt te

worden. Het gemeentebestuur besloot het pand aan te

kopen op de publieke veiling die op 8 augustus 1893 plaats

zou vinden en er een museum in te vestigen. Het klinkt

nu heel begrijpelijk dat de Gemeente zich ontfermde over

het oudste stenen huis in haar stad, maar destijds was dat

minder voor de hand liggend en er was nog geen museum

benoorden het IJ, dus was het een zeer vooruitstrevend

plan.

De koop kwam tot stand vertelt Ttiyn (hulde aan de

toenmalige wethouders), hoewel de koopsom in verband

met de weinig gunstige financiële toestand van de

gemeente met een lening moest worden gedekt. Een

commissie werd benoemd onder voorzitterschap van

burgemeester Calkoen. Aanvankelijk werd nog gekeken

of de bovenverdieping verhuurd kon worden aan de

directeur van de stadstekenschool, maar dat is kennelijk

niet gerealiseerd. Wel trok het gemeentebestuur f 500 uit

voor de inrichting van een modelzaal voor de tekenlessen

van de stadstekenschool, die met ruimtegebrek kampte.

Het museum werd voornamelijk ingericht met objecten

die de gemeente zelf in bezit had. Zo kwamen de beroemde

levensgrote schilderijen van o.a. Trijntje Kever en de man

met de lange baard over uit het Prinsenhof. Bestuursleden

van het eerste uur maar ook andere Edammers schonken

spontaan diverse antiquiteiten. Op 5 augustus 1895 werd

het museum feestelijk geopend.

's-Gravenhage vertoevende afgevaardigden van Edam. In

het stadhouderlijk tijdperk nam Edam de vijftiende plaats

in onder de stemhebbende steden in de Staten van Holland

en stuurde met enige regelmaat een afgevaardigde naar

De heer W.J. Hiyn was wethouder en werd de eerste

directeur van het museum. In die functie bleek hij zeer

betrokken en betekende hij veel voor het museum,

schreef artikelen en zorgde ervoor dat er ook objecten

werden aangekocht, zoals het schilderij van het dode

kindje uit 1664. Hij schonk diverse zaken waaronder

een fraai 18e eeuws lepelrek en vermaakte bijzondere

behangselschilderijen aan het museum die uit zijn huis

Wijngaardsgracht 3 kwamen.'1' (Die zouden we dus nu

mooi in het speeltheater kunnen exposeren)

Inbraak

Terug naar het artikel uit 1896 in "Eigen Haard". Daarin

maakt Tuyn een rondgang door het museum en vertelt

wat hij er allemaal ziet. Hij beschrijft veel objecten die

helaas door twee inbraken allang verdwenen zijn, maar

waarvan je wel gaat watertanden, zoals een gouden

kinderbei, zilveren brandewijnkom, Friese stoelklokken,

Japans porselein en een merklap uit 1657.

Gelukkig worden in zijn verhaal ook objecten genoemd

die er nog wel zijn zoals het schilderij van het vrouwtje

van Stavoren.

Bijzondere tekst

En dan vertelt hij over een Statenbijbel met een bijzondere

tekst op het schutblad. Op de kaft staat Edam 1657<2'.

T\iyn vermeldt dat deze bijbel gevonden is in het stedelijk

archief en waarschijnlijk werd gebruikt door de te

De Statenbijbel met opdruk Edam 1657

de residentie. We waren dus niet zo belangrijk maar we

hadden een afgevaardigde in de Staten die onze mening

kon verwoorden en onze belangen kon verdedigen.

Dergelijke belangrijke mensen logeerden meestal op een

vast adres (logement) in Den Haag. Zij verbleven daar

soms wekenlang en hadden dus ook allerlei lectuur mee

om door te nemen en zich te verpozen. De bijbel zal tot
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De tekst op het schutblad over de staartster
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de standaard uitrusting behoord hebben. Opmerkelijk

dat deze bewaard is gebleven, maar nog opmerkelijker en

verrassend is wat er op het schutblad staat geschreven.

Om dit te lezen moet men een cursus gevolgd hebben,

maar gelukkig geeft Hiyn ons de vertaling. Voor alle

zekerheid heeft de redactie er ook naar gekeken en kwam

tot vrijwel de zelfde tekst.

Ik zal de tekst nu wat aanpassen in begrijpelijke taal.

Op heden den 22 ste december 1680 zijnde zondag.

Hare Edele Hoogmogenden compleet in vergadering bijeen

(present zijne hoogheid) over het arresteren van den Staat van

oorlog voor het jaar 1681.

De 80-jarige oorlog was weliswaar voorbij en ook het

rampjaar 1672 lag achter ons, maar we bleven wel in

conflict met het Frankrijk van Lodewijk XIV en kennelijk

werden deze zaken in aanwezigheid van stadhouder

Willem III besproken.

De tekst gaat verder:

Zo heeft met het ondergaan uan de zon, zich vertoont een

verschrikkelijke ster/komeet in het westen en zo zuidelijk, de

staart genoegzaam recht opgaande de ster klein.

De staart beslaat meer als een derde part uan het firmament,

gerekend van de enen horizon tot de andere.

De stralen van de staart wat kort bij elfeaar, doch krachtig en

helder als een zilveren witte kleur.

Toen de ster (in de loop van de dagen) iuat verder weg raakte

verdween de staart.

Een schrikwekkende waarneming

Dat dit voorin de bijbel werd geschreven geeft wel aan welk

een indruk dit hemelverschijnsel in die tijd maakte(3).

Mijn eerste gedachte was dat dit schrijven ging over de

komeet Halley, maar die verscheen in 1682. Zo vlak voor

Kerstmis moet men aan een goddelijke ingreep gedacht

hebben, was het einde nabij en was dit daarvan de

aankondiging? Het hield velen in een wurgreep getuige de

talloze pamfletten, traktaten, gedichten en afbeeldingen

uit die tijd. Ze getuigen van verwondering, maar vooral

van de angst.

De grote Constatijn Huygens schreef erover in zijn

Cometen-werck uit 1681. Hij sprak zijn verwondering hier

over uit, hij schreef o.a. ik citeer "dit vuur van onbegrepen

stof en ongewone swier."Had een feomeet natuurlijke oorzaken?

Was het een bode van verdriet of van geluk?

Dit vonnis self en is bij mij noch niet besloten.

Feitelijk wist Huygens dus ook niet wat hij er mee aan

moest.'3'

Het handgeschreven stuk van onze afgevaardigde in Den

Haag is niet het enige wat bewaard is gebleven, ook een

inwoner van Rotterdam schreef op 26 december van dat

jaar ongeveer hetzelfde.

Geen bovennatuurlijke betekenis

Tot ver in de 17e eeuw stelden geleerden onder verwijzing

naar antieke bronnen dat kometen voorbodes waren van

pestepidemieën, oorlog en hongersnood.

Geen wonder dat mensen vreesden dat de hel mogelijk

binnenkort los zou barsten. Toch waren er ook al

geleerden die er anders over dachten, Pierre Bayle de uit

Frankrijk gevluchte filosoof bekritiseerde de opnieuw

ontstane kometenvrees scherp. Ook dominee Balthasar

Bekker onderschreef deze kritiek. In 'de Ondersoekinghe

en Betekenisse der Kometen' stelden zij dat kometen

geen bovennatuurlijke betekenis hadden. De werken van

Bayle en Bekker worden nu doorgaans beschouwd als het

begin van de verlichting.

Maar volksgeloof en bijgeloof laten zich niet zo maar

uitroeien. Eelco Alta een predikant uit Bozum (Fr)

voorspelde dat de wereld op 8 mei 1774 zou vergaan door

een komeet inslag. Naar aanleiding van deze angst voor

kometen bij het gewone volk, bouwde Eise Eisinga in 1774

in Franeker zijn beroemde planetarium om inzichtelijk te

maken dat er niets kon gebeuren.

De opvolgers van onze man in de Hofstad zullen allemaal

zijn tekst gelezen hebben en zich ook verwonderd hebben.

Eén van hen schreef 47 jaar later op hetzelfde schutblad:

Ons leven is een schip,

D'Weerelt is de Zee,

D'Bijbel 't peylcompas,

Maer 't Hemelrijk d'Ree.

's-Hage October 1727

Het toeval wilde dat dit jaar met Kerstmis opnieuw een

komeet, ISON genaamd, aan de hemel verwacht werd. Die

zou volgens astronomen in helderheid wel eens kunnen

uitgroeien tot de komeet van de eeuw. Zijn tocht langs de

zon eind november heeft hem echter de kop gekost. Dus

geen "ster van Bethlehem" met Kerstmis.

1. Een artikel over deze papierbehangsels staat in

periodiek, jaargang 9, nr.2

2. De bijbel uit 1657 met bijzondere tekst die gelukkig

bewaard is gebleven, werd gedrukt bij Paulus Aertsz

van Ravensteyn te Leiden in 1645. Voor de Calvinisten

in die tijd was dit het meest betrouwbare woord

van God. In de eerste vertaling van 1637 zaten veel

vertaalfouten.

3. De grote komeet uit 1680 werd ontdekt met een

telescoop door Gottfried Kirch op 14 november 1680.

De komeet was het helderst op 29 december 1680 en

waargenomen tot 19 maart 1681

Bronnen: Niburu, Ons Rotterdam jaargang 31, nr. 4, Eigenhaard

1896, Archief Edam museum, doos 26
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Verdwenen winkel van Cloosterman

Dik Rinkel

De verdwenen winkel van de familie
Cloosterman
In de serie "verdwenen winkels in Edam" besteden we deze keer aandacht aan de winkel van Cloosterman, een winkel

in manufacturen die aan het Spui in de jaren twintig van de vorige eeuw klein begon, het assortiment uitbreidde met

woninginrichting en verhuisde naar een winkelpand aan het Damplein en ten slotte een tweede vestiging kreeg aan

de Hoogstraat, in de voormalige bioscoop Rito en eind jaren tachtig, begin negentig zijn deuren sloot.

Start manufacturenwinkel aan het Spui.

Gerard Cloosterman was Amsterdammer van geboorte

(1901) en toen hij verkering kreeg en trouwplannen

had zocht hij een zaak waarmee hij een boterham kon

verdienen. Hij vond deze in Edam aan het Spui waar

gevestigd was de manufacturenzaak van Antonius

Maria Tobben. Deze Anton Tobben was in Volendam aan

de Haven/Noordeinde begonnen met de verkoop van

manufacturen en stoffen en zag daar waarschijnlijk meer

brood in, waardoor hij besloot zijn zaak over te doen aan

Cloosterman. Hoewel het assortiment volledig gewijzigd

is bestaat deze zaak in Volendam aan de dijk nog steeds

onder de naam Tobben Gifts and Souvenirs.

Het pand aan het Spui was later bij de Edammers vooral

bekend als "Hoedje de Bruin", het hoedenwinkeltje van

mevrouw De Bruin-Kamminga. Cloosterman trouwde op

12 september 1928 in de H. Laurentius in Voorschoten

met Hendrika Wolff. Het pasgetrouwde paar ging boven

de zaak wonen en Cloosterman plaatste enige dagen

later een advertentie waarin hij de zaak noemde G.

Cloosterman v/h A. Tobben; een jaar later veranderde

telefoonnummer 67 van Tobben naar Cloosterman.

Wat werd er zoal verkocht in een manufacturenwinkel?

Hij adverteerde o.a. met handschoenen, pullovers,

overhemden, sokken en dassen maar ook met

schoorsteenlopers en pluche tafelkleden. Ook producten

met dure namen waarvan we de betekenis niet meer

kennen zoals Crêpe de Chine, Crêpe Georgette, Voile

Piqué, Mousseline, Mattings en Natte. Alles lag keurig

op schappen en de klant kreeg aan de toonbank een

persoonlijke advisering en bediening. De zaak had ook

concurrentie in Edam want aan het Spui had je de winkel

van A. de Vries, en aan de Voorhaven de hoedenwinkel

van mevrouw de Bruin-Kamminga en 't Wolhuis

van mejuffrouw Glerum. Cloosterman adverteerde

regelmatig en gebruikte de eerste letters van zijn naam

(G)erard (C) loosterman als commerciële slagzin Goed

en Concurrerend. Verder werkte hij ook met lokkertjes:

als men bijvoorbeeld voor twee gulden kocht dan kreeg

men een gummi papegaai op stok, een spelboek of een

verfplaat met verf en penseel. Hij had het inspelen op de

behoefte van de klant hoog in het vaandel want toen het

Strandbad in 1933 opende begonnen Cloosterman en zijn

vrouw ook met de verkoop van badmutsen, badpakken

in wol en katoen en verkocht hij ook zon- en wasechte

badpakwol. De Edamse Middenstand hield elk jaar een

Middenstandsweek en Cloosterman deed in de zevende

winkelweek, die in september 1929 werd gehouden,

mee door zijn etalage in te richten met daarin fluweel/

koordfluweel en de bijbehorende artikelen.

Verhuizing naar het Damplein.

Al na vijf jaar werd door deze jonge ondernemer

uitgekeken naar een groter pand. Zijn vroegere baas A.

Tobben was eigenaar van een prachtig groot pand met

bovenwoning aan het Damplein/hoek Grote Kerkstraat en

het was mogelijk de winkel hiernaar te verplaatsen. De

winkel werd voor f. 2.294,00 verbouwd door aannemer De

Groot, die de laagste inschrijver was. Het was daardoor

mogelijk naast manufacturen en kleding ook bedden,

dekens, ledikanten en gordijnstoffen te gaan verkopen;

een gewild artikel bij de Volendammer vrouwen was

bijvoorbeeld vitrage die zij "gaende rattegrei" noemden.

Gerard voelde zichbetrokkenbijdeEdammer gemeenschap

en werd o.a. vrijwilliger bij de Luchtbescherming. Deze
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uitzetten onder de Edammer bevolking. Cloosterman

was ook het inschrijvingsadres voor de handelscursus

Middenstandsdiploma die in Volendam werd gegeven.

Daarnaast was hij jaren actief als penningmeester in

het RK Kerkbestuur, maar ook op andere wijze maakte

hij zich verdienstelijk want eens ging hij mee met een

bustochtje voor de misdienaren naar de speeltuin in

Halfweg. Hij dacht dat hij als zestigjarige nog wel de

glijbaan kon nemen, maar hij brak toen zijn been. Ook

schonk hij de kerk een loper en vloerbedekking van een

dergelijke kwaliteit dat deze er nu nog ligt.

Hij was een ondernemer met het hart op de goede plaats,

goed voor zijn personeel dat jaren in dienst was zoals

Harry Sterk. Hij had altijd jongens aan het werk om het

vak te leren; er werd hard gewerkt want naast de verkoop

moest alles geprijsd worden en was er veel administratief

werk zoals het wekelijks bijhouden van de boekhouding,

het uitschrijven van facturen etc.

Het gezin kreeg in de jaren dertig vier kinderen Jan, Wim,

Mies en Tiny. Tot groot verdriet overleed zoontje Wim in

1935 11 dagen oud.

Zoon Jan komt in de zaak.

Zoon Jan kwam later in de zaak werken en liep bij diverse

manufacturenwinkels in het land stage om zo het vak te

leren en in een andermans keuken te kijken. Zo leerde

hij in 1950 in Wageningen zijn toekomstige echtgenoot To

kennen die daar werkzaam was en zich al heel wat van

het vak en alles wat daarvoor nodig is had eigen gemaakt,

een ideale partner dus die ook nog rooms-katholiek was.

Er was dus een bedrijfsopvolger en de zaken werden

voortvarend aangepakt. Men sloot zich aan bij de

inkoopcombinatie HOBO (Hun Onderlinge Band

Overwint) en in 1955 werd besloten de tuin achter het

pand aan het Damplein vol te bouwen met een aanbouw

en een schuur waardoor de zaak aanzienlijk werd

vrijwilligersgroep werd begeleid door de Vereniging van

Luchtbescherming en hield in de mobilisatietijd 1939-

1940 o.a. verduisteringsoefeningen waarbij welk licht

dan ook volledig afgedekt moest zijn. Men moest het

luchtruim boven Edam in de gaten houden en eventuele

vreemde vliegtuigen signaleren. Er stonden iedere keer

twee mannen op de toren van de Grote Kerk.

In de oorlog heeft hij samen met A. Tobben Joodse mensen

in hun panden laten onderduiken, maar aan het eind

van de oorlog zijn deze onderduikers op andere adressen

ondergebracht omdat vermoed werd dat ze verraden

zouden worden. Dit bleek ook waar te zijn want kort

daarna is hij opgepakt door de Duitsers en gevangengezet

in de gevangenis van Scheveningen, het zogenaamde

"Oranjehotel", maar na enige tijd vrijgelaten. Na de oorlog

was hij lid van het Organisatiecomité Zweeds Brood,

dat ervoor zorgde dat de Edammer bakkers vanwege

de schaarste aan brandstoffen toch wittebrood konden

bakken en dit brood op een rechtvaardige manier konden

Het broodcomité 1945. Van links naar rechts: Jan de
Graaf, drogist; Gerard Cloosterman; Gerrit van der

Naaten, juwelier; Aberkrom, kruidenier. Van de drie
dames zijn geen namen bekend
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Verdwenen winkel van Cloosterman

vergroot en in 1963 werd de zaak totaal verbouwd en
aangepast aan de moderne tijd. De toonbank verdween
en het werd een zelfkeuzewinkel met twee verdiepingen
en twee paskamers. Achterin vooral de woninginrichting,
daartussen een kantoortje waar Cloosterman Sr de
administratie deed, grote sigaren rookte (Agio gouden
oogst) met altijd een trommeltje vol schuimpjes voor
de kinderen. Voorin was de kledingwinkel en allerhande
kleine dingen. Het totale verkoopoppervlak werd
met zeventig procent vergroot. De krant noemde het
een trekpleister met open etalages en een ster aan
het zakenfirmament van Edam. Ook werd er dit jaar
begonnen met het houden van modeshows in de Rito, een
nieuw fenomeen in die tijd en waarbij Cloosterman als
spreekstalmeester de show aan elkaar praatte.

Langzamerhand trok Cloosterman Sr. zich terug en kregen
Jan en To de leiding over de zaak. Er kwam nieuw personeel
in dienst waaronder verkoopster Gré de Jong die later met
haar man een zaak begon aan de Meerzijde in Volendam
en stoffeerder Klaas Keizer die heel vakbekwaam was;
het naaien van gordijnen werd uitbesteed aan een eigen
naaister. Vader en moeder Cloosterman verhuisden naar
de Burg. Versteeghsingel en Jan en To met hun zoon Ger,
die tot dan toe in het weeshuis in de Grote Kerkstraat
hadden gewoond, kwamen boven de zaak wonen. Daar
werden later nog de dochters Anja, Clementine en Carola
geboren.

Met weemoed dachten vader en moeder Cloosterman
terug aan dit fijne bovenhuis zo boven de winkel met
uitzicht op het Damplein. Omdat To nodig was in de
winkel werden de kinderen opgevangen door Dora
Lagrand en was er hulp in de huishouding nodig. Ze
woonden er nog maar kort toen de kachel ontplofte en de
gehele huiskamer uitbrandde.

Jan Cloosterman was, evenals zijn vader, naast zijn zaak
actief op ander gebied. Hij was jaren voorzitter van de
Middenstandsvereniging en vormde het bestuur samen
met Jan de Graaf, drogist, Anton Burghouts van de
herenkleding, Emst Günther van de schoenenwinkel, Piet

Hink van de Spar en kapper Joop Siegers. Hij organiseerde
samen met het bestuur diverse acties waarvan we o.a. nog
de Sinterklaasintocht kennen. Verder was hij voorzitter
van de bibliotheek.

Oudheidkundige vondst tijdens
verbouwingswerkzaamheden.
Tijdens de verbouwingswerkzaamheden in 1963 werd
een deel van de kelder uitgegraven en is men op een zeer
belangrijke oudheidkundige vondst terechtgekomen.
Er werd een kiezelsteengranieten vloer rond een oude
kookplaats aangetroffen. Gezien de aslagen en leemvloer,
die daar weer onder zaten, werd vastgesteld dat deze
kookplaats volgens een amateurarcheoloog uit 1300
moest stammen. Er werd een kookpot aangetroffen die

vrijwel geheel gaaf is en boven de vloer uitstak. Later
werd nog een tweede kookpot aangetroffen.

Tweede vestiging aan de Hoogstraat.
De zaken gingen voorspoedig, het personeelsbestand
was gegroeid naar tien personen en bioscoop Rito aan de
Hoogstraat werd dan ook in 1970 gehuurd en verbouwd
tot winkel. De feestelijke openingshandeling verrichtte
burgemeester Kok door het wegtrekken van kleden
waardoor het glazen portiek met aan beide zijden helder
verlichte etalages zichtbaar werd. Door de ingebruikname
van deze tweede winkel werd het nu mogelijk een
splitsing te maken. To richtte zich op dames-, kinder
en babykleding, handwerkspullen, kleinvak en wol op
het Damplein en Jan op de woninginrichting aan de
Hoogstraat. Jan richtte bij nieuwe woningbouwprojecten,
zoals aan de Coen de Koninglaan in Edam, op verzoek

HOOGSTRAAT 8 -EDAM

van de verkopende makelaar een gehele woning in
om potentiële kopers te trekken. Dit deed hij ook toen

het pand aan het Dai
nheden aan de achtei
aangetroffen
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De Meermin klaar was, hij richtte toen een kamer als
showmodel in. Naast het Damplein en de Hoogstraat had
Cloosterman ook een hele tijd een showroom voorbedden
e.d. op de kaasmarkt, naast de voormalige bibliotheek

Markee. Jan kon zich nu gaan wijden aan diverse hobby's
waaronder het maken van glas en loodwerk Tiffany en
hij kon nu samen met To verre reizen maken naar vooral
niet-toeristische bestemmingen.

en later verhuisde deze showroom naar de voormalige
gymzaal later poppentheater op het Damplein.
To had soms met bijzondere klanten te maken; er was o.a.
een klant die altijd voor het weekend iets op zicht wilde
hebben. Dat werd toen veel gedaan. Deze klant werd
echter zondags in de kerk met het "hoedje op zicht" gezien
en toen ze maandag het hoedje terugbracht werd dan ook
fijntjes gezegd dat ze gesnapt was. In 1983 werd besloten
zich aan te sluiten bij de inkoopcombinatie First Lady,
confectiekleding voor dames en kinderen. De zaak werd
verbouwd en er kwam naast de damesafdeling een aparte
kinderetage. Dit was wel een hele overgang maar ook een
grote doorbraak, maar toch werd vijf jaar later besloten
de zaak aan het Damplein te verkopen en wel aan de
familie Plat die doorging onder de naam Metamorfose.

In 1993 was Jan Cloosterman 61 jaar geworden en zei er
is nog meer dan werken". De consument veranderde, ging
elders kijken en er kwamen grote meubelboulevards met
een enorme keuze; het zou goed zijn als de huur van de
zaak aan de Hoogstraat werd opgezegd en deze stap nu
te zetten. Er was een goede gegadigde en wel boekhandel

Zo kwam een einde aan qua winkeloppervlak een van de
grootste winkels van Edam, een winkel die veel Edammers
en Volendammers van jong tot oud heeft gekleed en veel
Edammer en Volendammer interieurs heeft bekleed.

Bronnen: Waterlands Archief en met de welwillende medewerking
van de familie Cloosterman en Breed.
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Klaas Boschma 1928 - 2013
Zijn carrière als restauratiearchitect begon in 1964 met de koop en de restauratie samen met zijn vrouw Corrie van

Voorhaven 18, een 16e eeuwse woning, vervallen en door de gemeente onbewoonbaar verklaard. Het jaar daarop

betrokken zij de woning. Zijn tweede project was de bouw van Voorhaven 91. Hierdoor kwam hij in contact met de

Vereniging Hendrick de Keijser en daarna volgden in de loop der jaren ook restauratieopdrachten van Stadsherstel

Amsterdam.

Baanstraat 2 na de brand in juli 1987

Uit het voorgaande zou de indruk kunnen ontstaan

dat Klaas zijn sporen buiten Edam verdiend heeft.

Niets is minder waar. In de jaren zeventig en tachtig

nam de belangstelling van mensen buiten Edam voor

monumentale panden sterk toe. De subsidies voor

restauraties waren betrekkelijk royaal. Klaas werd bij

veel van die restauraties betrokken. Een hoogtepunt

vormde de restauratie van het Proveniershuis in 1987, de

regentenkamer en een vijftiental woningen.

Hij werkte ook veel in Broek in Waterland en deed daar

ervaring op op het gebied van de traditionele Waterlandse

houtbouw, daarbij stond hij ook in contact met H.

Zantkuijl, S. de Jong en R.Meischke van de Rijksdienst

voor de Monumentenzorg die studie deden naar de

ontwikkeling van het houten woonhuis. Zijn expertise

resulteerde in een publicatie met als titel 'Stolp of Salon',

een studie naar 18e eeuwse houten koopmanshuizen in

Broek in Waterland (1985). Die publicatie werd uitgegeven

door de Stichting Historisch Boerderijonderzoek

(SHBO), een landelijke organisatie die wetenschappelijk

onderzoek deed naar de ontwikkeling van de boerderij

in Nederland. Voor die stichting verrichtte hij later met

Corrie opmetingen van talrijke boerderijen in de Purmer.

Zijn kennis van en ervaring met houtskeletbouw leidde

ertoe dat hij in jaren tachtig van de vorige eeuw gevraagd

werd voor een vijfjarig volkshuisvestingsproject op

Marken, waarbij elk jaar vijf historische houten huizen

op de terpen werden gerestaureerd en geschikt gemaakt

voor moderne bewoning.

Klaas bleef bij dit alles op de achtergrond. Midden jaren

zeventig was hij lid van het bestuur van onze vereniging.

In die periode droeg hij zijn steentje bij aan het eerste

verkeersplan voor Edam. Hij haalde de pers met zijn

verzet tegen de sloop van Baanstraat 2. Na de brand in

juli 1987 zag B & W een mogelijkheid om de woning te

laten slopen ter verbreding van de Baanstraat. In overleg

met de eigenaar liet Klaas de woning door Bertus Butter

dicht timmeren en er een hek om plaatsen. Vervolgens

wist hij te voorkomen dat er een sloopvergunning werd

afgegeven en dit monument verloren zou gaan.

In 2003 werd hem het Gele Steentje toegekend voor zijn

grote bijdrage aan het behoud van het stedenschoon van

onze stad.

Tot vorig jaar bleef hij doorwerken. Zijn laatste twee

projecten waren een boerderij in Midwoud en de boerderij

K79 in Twisk. De werkzaamheden aan die laatste boerderij

zijn nu nog gaande.

Op 18 oktober j.1. overleed Klaas Boschma.

Wim de Wolf

Schilderij van Krumpelman

Wim de Wolf

Bezoek van koning Willem II aan de Grote Kerk 1842

Net zoals koning Willem Alexander na zijn kroning met

zijn vrouw op kennismakingsbezoek ging bij de provincies

en daarbij korte bezoeken aflegde aan diverse plaatsen,

zo bezocht koning Willem II in 1842 ook Edam.

Al eerder heeft Jan Sparreboom over dit bezoek in ons

blad geschreven (jrg.21 nr.2)

Dat werkbezoek begon op zaterdag 6 augustus om 8

uur 's morgens. Bij aankomst waren al veel burgers op

de been, de schutterij vormde een erewacht, meisjes van

goede komaf strooiden bloemen. Na een audiëntie in de

Stadhuis maakte de vorst een rijtoer door de stad, waarbij

hij de Rooms-Katholieke kerk en de Grote Kerk bezocht.

Bij het ordenen van het archief van de N.H.kerk dook

onlangs een handgeschreven verslag op van dat bezoek,

geschreven door koster P. Rolff. Dat verslag getuigt in de

plechtstatige taal van die tijd van hooggestemde gevoelens

over de relatie tussen Kerk, Nederland en Oranje.

Het kerkbestuur was zeer vereerd. De hoge gast werd

opgewacht door een commissie uit het college van

notabelen en kerkrentmeesters, waarbij zich beide

predikanten en enkele ouderlingen en diakenen hadden

aangesloten. In dit gezelschap veel namen uit de gegoede

burgerij en het stedelijk bestuur: Zoutmaat Brugman,

Costerus, Fos, Van Bommel.

Bij binnenkomst weerklonk het Wilhelmus en werd kort

stilgestaan bij het raam 'Eendracht maakt macht'. Tijdens

de rondgang liet de koning zich waarderend uit over de

prachtige herbouw en doelmatige inrichting na de brand

van 1602. Hij bekeek ook met belangstelling het schilderij

van het interieur van de Grote Kerk door Herman

Krumpelman, directeur van de Stadstekenschool, in

opdracht van het kerkbestuur vervaardigd.

De koning verliet 'na eene en andere min of meer

belangrijke vraag en wederkerige woordenwisseling'

de kerk onder de tonen van 'Wie Neêrlands bloed door

d' aderen vloeit'.

Na dit bezoek maakte Krumpelman van de gelegenheid

gebruik het kerkbestuur voor te stellen deze bijzondere

ontvangst alsnog in zijn schilderij in te voegen, met de

koning in hun midden. Daar ging men graag op in. De

kunstenaar was kennelijk geen goede portrettist getuige

het verslag 'met veel zorg en moeite van des schilders

zijde is hetzelve naar zijn beste vermogen tot stand

gekomen en enige gebreken in de juiste gelijkenis van alle

beelden voorbij ziende, wordt dit schilderij ons dubbel zo

dierbaar en van veel grotere waarde, want was zij voor

ons eene getrouwe copie van de kerk zelve'.

Het is opmerkelijk dat Krumpelman in het schilderij

nog eens De Grote Kerk heeft afgebeeld . We zouden nu

spreken van het z.g. Droste effect.

Om te voorkomen dat latere generaties de namen

van het kerkbestuur zouden vergeten leverde hij er

een plattegrond bij. Dankzij deze kleine ijdelheid van

het kerkbestuur bezitten we nu nog een beeld van dit

historisch bezoek. Schilderij en plattegrond hangen tot

op heden in de consistoriekamer.

Met dank aan Jan-Daniël Hooijberg



Bestuur

Ton de Jong

Jaarverslag 2013

Algemene ledenvergadering april 2013

2013 het jaar waarin onze vereniging 70 jaar bestaat (opgericht 19 oktober 1943), wellicht vraagt u zich nu af waar

om hebben we als vereniging daar niets aan gedaan? Door de forse uitgaven in de voorgaande jaren zoals het

uitgeven van het boek Edam 1000 jaar een stad, het aanbrengen van de contouren van de voormalige Kleine »

Kerk achter de speeltoren, de uitgaven van het boek "Hoe de Edammer de wereld veroverde" in 2011 en de

noodzakelijke restauratie van de voorgevel van ons verenigingshuisje waren wij genoodzaakt de jaren daarna enig

terughoudendheid met onze uitgaven te betrachten. Het bestuur heeft besloten om aan het 75 jarig jubileum wel *

veel aandacht te besteden, daarmee wordt inmiddels financieel rekening gehouden (voorziening).

Verenigingshuisj e

Afgelopen maand hebben Henk Nooij en Chris Kotterer

het schilderwerk van de zijgevel voor hun rekening

genomen. Tijdens het schilderwerk kwam aan het licht

dat de dakkapel en ook de zinken goot vervangen moesten

worden. Inmiddels is deze klus geklaard met dank aan

deze beide heren. Ook was de CV aan vervanging toe, de

nieuwe is tegen materiaalkosten door de Firma Bij 't Vuur

geleverd.Wij zijn Gert Jan Nordman zeer erkentelijk voor

deze geste.

Bestuur

Dit jaar zijn twee nieuwe bestuursleden tot het bestuur

toegetreden, Peter de Vries en Wim van den Essenburg.

Peter de Vries is van beroep restauratiearchitect en is de

afgelopen jaren sterk betrokken geweest met de restauratie

van de Grote Kerk. Peter zal verantwoordelijk zijn voor de

werkgroep Handhaving Stadsgezicht. In deze werkgroep

konden wij ook twee nieuwe leden verwelkomen, Jan

Daniël Hooijberg en John van Voorst. Overigens twee

leden met een grote ervaring omtrent de historie van

Edam. Wim van den Essenburg zal in april/mei (ALV) 2014

de voorzittershamer van Ton de Jong overnemen. Het is

fijn dat Wim al geruime tijd binnen het bestuur opereert

zodat een goede overgang van het voorzitterschap kan

plaatsvinden. Wim heeft professioneel in verschillende

marketing en managementfuncties gewerkt.

Ledenactiviteiten

Op donderdag 16 mei bracht Cees Kingma, aansluitend

aan de Algemene Ledenvergadering in de Doopsgezinde

Vermaning, de verschillen tussen de industriële

ontwikkelingen in Waterland, en in het bijzonder in

Edam, en de Zaanstreek in beeld. Daarop volgde een

levendige discussie omdat de stellingen en/of beweringen

van de spreker door de aanwezigen niet zonder slag

of stoot werden aangenomen... Op donderdag 13 juni

waren we te gast in gebouw Petersburch ,het voormalige
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postkantoor, aan het Damplein, waar Bert Knispel met

een humorvolle beeldpresentatie een speurtocht naar de

ontstaansgeschiedenis van de legende van de meermin

van Edam ook wel de meermin van Haarlem of het Purmer

Zeewijf genoemd, verzorgde. Het was een heel interessante

zoektocht naar de oorsprong van een mythe. Op 5 oktober

ging de jaarlijkse ledenexcursie naar Workum en Joure in

Friesland. Ook nu weer een geslaagd uitstapje waar veel

interesse voor was. Elders in dit blad treft u een verslag van

deze excursie aan.

Ledental

Al een aantal jaren loopt het ledenaantal langzaam

terug door vergrijzing maar ook door economische

omstandigheden. Jaarlijks moeten wij het lidmaatschap

van leden opzeggen omdat zij al twee jaar achtereen

het lidmaatschap niet hebben betaald. Met ingang van

dit jaar zijn wij die leden gaan bellen of zij alsnog aan

hun verplichting willen voldoen. Wij hopen dat dit het

gewenste effect zal hebben, want terugloop van inkomsten

betekent ook minder activiteiten voor u als lid. Het voldoen

aan de doelstelling van de vereniging komt hiermede in

het gedrang. Wij doen daarom een dringend beroep op u,

betaal de contributie op tijd. (vergeet het niet !)

Baandervesting

T.a.v. de voortgang van dit project kunnen we u slechts

mededelen dat het Bouwfonds op verzoek van de gemeente

een conceptbestemmingsplan heeft gemaakt hetgeen

nog ter inzage gelegd moet worden. Pas daarna kunnen

wij weer als vereniging onze zienswijze daarop kenbaar

maken. De huidige zittende wethouders willen daar vooraf

geen overleg met ons over hebben.

Open Monumentendag

Oud Edam heeft dit jaar niet meegedaan aan de Open

Monumentendag. Deze keus is bewust gemaakt, omdat

het effect van deze dag in voorgaande jaren voor onze

vereniging vrijwel nihil is geweest, terwijl kosten nog

moeite zijn gespaard om een goede presentatie van het

thema te maken. Zoals u waarschijnlijk al uit de pers

hebt vernomen is ook het organiserende comité uitermate

ontevreden over de zeer geringe ondersteuning vanuit

onze gemeente zowel financieel als bij de openstelling van

gemeentelijke monumenten. Het is nog maar de vraag of

er volgend jaar in Edam weer een open monumentendag

komt.

Het Gele Steentje

Tijdens de algemene ledenvergadering werd dit jaar voor

de vierendertigste keer het gele steentje uitgereikt. De

keuze van de jury is unaniem gevallen op de Grote Kerk.

Op onze website is een uitgebreid juryverslag te lezen,

(actueel) www.oud-edam.nl/actueel/

Historische Reeks

Het boek "Bouwen aan de stad tussen 1800 en heden"

(werktitel) begint langzaam vorm te krijgen. De twee

schrijvers zijn samen met de redactie al ver gevorderd

met de tekst en foto's. De verwachting is dat het

boek in het eerste of tweede kwartaal van 2014 wordt

gepresenteerd. Vanuit de redactie en bestuur is inmiddels

een sponsorcommissie geformeerd om de middelen te

verwerven voor deze uitgave.

Website

Onze site blijft groeien en wordt regelmatig aangevuld met

nieuwe informatie. Wij hebben mevrouw Henny de Boer

bereid gevonden, om na het vertrek van Ton de Jong, het

beheer van de site samen met Roel Rozenga uit te voeren.

Ruimtelijke ordening

De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft het in 2013

relatief rustig gehad. Er zijn twee zienswijzen t.b.v. het

ontwerpbestemmingsplan Industrieterrein Oosthuizerweg

en het ontwerpbestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht

bij de gemeente ingediend. In het laatste bestemmingsplan

worden voor het eerst de gemeentelijke monumenten

vastgelegd. Hiervoor moest eerst een inventarisatielijst van

karakteristieke en beeldbepalende bouwwerken gemaakt.

De werkgroepen Handhaving Stadsbeeld en Ruimtelijke

Ordening hebben afgesproken minimaal twee keer per

jaar gezamenlijk overleg te voeren. Dit in verband met

overlapping en afstemming van onderwerpen.

Periodiek

Ook dit jaar heeft de redactie, daarbij professioneel

ondersteund door ontwerper Hm van Bruggen, weer een

drietal fraai uitgevoerde interessante nummers weten uit

te geven. De redactie heeft vorig jaar versterking gekregen,

maar het samenstellen van een blad van niveau kost

studie en tijd. Daarom is copy van gastschrijvers van harte

welkom.

Werkgroep Begraafplaats

Evenals voorgaande jaren zijn een aantal vrijwilligers

elke woensdagmorgen op de begraafplaats aan het werk

geweest met het " kleine onderhoud". Het totaalbeeld van

de begraafplaats ziet er daarom erg goed uit. Vermeld hierbij

moet worden dat de samenwerking met de gemeente ook

erg goed is. Daarnaast is onze vereniging aangeschoven

in het overleg binnen de gemeente waarin met elkaar

nagedacht wordt over hoe voor de toekomst beleid te

maken om voldoende ruimte te houden, de sfeer van de

begraafplaats te bewaken en het achterstallig onderhoud/

behoud van hele oude graven in beeld te brengen. Dat dit

een hele klus is laat zich raden. Na de inventarisatie en de

koppeling aan bestaande bestanden binnen de gemeente

zal een voorstel aan B&W voorgelegd worden.

Werkgroepen

De leden van de diverse werkgroepen en de goudenploeg

hebben ook dit jaar weer flink wat werk verzet en het is

op zijn plaats om hen hierbij te bedanken voor hun inzet

en deskundige ondersteuning die zij het bestuur hebben

gegeven.

OUD EDAM | JAARGANG 37 | DECEMBER 2013 | NUMMER 3 11



Excursie

Dik Rinkel

Ledenuitstapje naar
Workum en Joure
Het is een mooie nazomerdag op zaterdag 5 oktober als

vanaf het busstation Edam voor het jaarlijkse Oud Edam-

ledenuitstapje een bus vertrekt richting het noorden,

naar Fryslan en wel naar de oude stadjes Workum en

Joure.

Om half negen vertrekt een tot de laatste plaats

gevulde touringcar vanuit Edam. Tïjdens de rit vertellen

Bert Creemers en Joop van Overbeek ons diverse

wetenswaardigheden over de Wieringermeer en de

Afsluitdijk en worden we alvast warm gemaakt voor ons

bezoek aan Workum. In de Gulden Leeuw wacht ons een

kopje koffie met oranjekoek waarna de groep zich splitst

voor een bezoek aan het Jopie Huisman museum of een

stadswandeling onder leiding van een stadsgids.

hout, teer, pelswerk, stokvis, haring en zout. Workum

kende ook scheeps- en molenbouw. Hiervoor werd grenen

gebruikt dat door de Oostzeevaarders werd meegenomen.

In Holland werd voor de scheepsbouw meer eiken gebruikt

dat uit Frankrijk kwam. In de 16e eeuw ontwikkelde de stad

zich tot een belangrijke havenstad en marktcentrum en de

Workummer schippers sloten contracten af in Amsterdam

voor de Oostzeehandel. Aan het eind van del8e eeuw

wierpen de Fransen handelsbelemmeringen op en raakte

Amsterdam zijn toonaangevende positie kwijt. Deze

tegenslag kon Workum opvangen omdat er niet alleen

op scheepvaart gerichte ambachten werden uitgeoefend.

De stad telde een groot aantal kalkovens waarvoor uit

zee gebaggerde schelpen de grondstof waren. Daarnaast

waren er diverse pottenbakkers, dakpannenfabrieken en

een lucratieve zouthandel.

Vanaf het marktplein, de Merk, leidt de stadsgids ons rond

met in zijn hand de Workummer el van 71 cm, lange tijd de

maat voor Friesland. Dat er vooral in de 17e en 18e eeuw

veel geld verdiend is in Workum kan men vandaag de dag

Doodsbaren van gilden in de Sint Gertrudiskerk in Workum

Workum, een oude handelsstad

Workum is een van de kleinere Friese steden en kreeg al

in 1399 stadsrechten met een aantal privileges zoals het

marktrecht en een eigen rechtspraak. Al in 1297 worden

Workummer schippers vermeld in een Engels archief en uit

de gegevens blijkt dat men vooral handel dreef in bewerkt

nog zien aan het straatbeeld. We zien het mooie stadhuis

en het prachtige waaggebouw en al wandelend genieten

we van de diverse soorten gevels met ornamenten en

gevelstenen. Verrassend is onze gang door een kleine steeg

die leidt naar een kerkepad en zo uitkomt aan de rand van

de stad met zicht op het weidse Friese landschap. De stad
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Het voormalig Jopie Huisman museum

Stadswandeling door Workum. De gids heeft een
Workummer el in zijn hand

kent ook een Doopsgezinde Vermaning, een schuilkerk

uit 1695, "het Keetje" geheten met drie galerijen om het

kerkvolk te kunnen bergen. De Doopsgezinden waren van

de Waterlandse richting; nu resteert nog een handvol

leden met een maandelijkse kerkdienst samen met andere

Doopsgezinden uit de omgeving van Joure.

Jopie Huisman

Dan brengt de gids ons naar de Sint Gertrudiskerk waar de

museumbezoekers al op ons staan te wachten. Zij hebben

genoten van de schilderijen van Jopie Huisman. Deze

voormalige lompenboer en handelaar in oud ijzer leerde

zichzelf schilderen en koos als onderwerp veelal zijn

eigen vergaarde spullen. Huisman bewaarde schoenen,

gewichten, vodden, poppen, kortom alles wat hem op

een of andere manier aansprak. Jopie Huisman vertelde

over zijn schilderwerk: " Ik ben begonnen met schilderen,

net zoals ik begonnen ben met ademhalen. Zonder dat

ik me er van bewust was. Het is gewoon een drang, van

binnenuit. Net als eten en drinken.""

Zijn vermogen het alledaagse en de armoede op intens

gedetailleerde wijze weer te geven, wekt veel bewondering.

Jaarlijks bezoeken zo'n 50.000 kunstliefhebbers het

museum om zijn geschilderde versleten onderbroeken en

schoenen maar ook zijn portretten te zien.

een hoofd vol indrukken richting Edam.

De organisatoren Joop en Anneke van Overbeek waren

na vele jaren van afwezigheid nu weer van de partij en

wij willen hen alsmede Peggy Andries en Bert Creemers

hartelijk dankzeggen voor dit uitstekend verzorgde

ledenuitstapje.

Het interieur van de kerk is door zijn ruimtewerking en

bijzondere lichtval uniek te noemen. Er is veel te zien zoals

rouwborden, een oud koorhek, een regeringsbank en een

preekstoel met prachtig houtsnijwerk en meteen dooptuin.

Het meest opmerkelijk zijn echter de doodsbaren, die

eigendom waren van de gilden. Een overledene werd in een

doodskist op zo'n baar vervoerd naar zijn laatste rustplaats

en gedragen door acht mannen. Er zijn doodsbaren o.a.

voor de boeren, de apothekers, schippers en timmerlieden

elk rijk beschilderd met passende symbolen. Er is ook

een zwarte baar gebruikt voor misdadigers en bedelaars.

Aandoenlijk zijn de twee kinderbaren van het schippers

en timmermansgilde.

Vervolgens gebruiken we een Friese koffietafel in Hotel

Restaurant Galadammen bij Koudum met een prachtig

uitzicht over de Friese meren, bij de watersporters onder

ons een bekende en geliefde plek.

Joure

Na de lunch staat Joure op het programma. De naam

van Joure is onlosmakelijk verbonden met die van

Douwe Egberts. In 1753 begon de vader van Douwe

Egberts, Egbert Douwes aan de Midstraat een zaak in

koloniale handelswaren, die is uitgegroeid tot de bekende

koffiebrander.

In de eerste fabriek, achter het woonhuis is men met een

museum begonnen dat in de loop der jaren is uitgegroeid

tot een museum met tien gebouwen waarin zijn

ondergebrachte een koperslagerij, een geelgieterij, een

drukkerij en een klokkenmakerij. Er is een grote collectie

Friese staartklokken te bewonderen. We genieten van dit

veelzijdige museum en hebben daarna nog tijd om even

het centrum van Joure te verkennen of een terrasje te

pikken. Dan is het al weer vijf uur en vertrekken we met

De Sint Gertrudiskerk is de grootste middeleeuwse

kruiskerk van Friesland met een vrijstaande kerktoren.

Een fotoreportage van Cor van Bruggen is te bezichtigen

op de website: www.oud-edam.nl
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Stadsreiniging

Robert Lammers en Wim de Wolf

Stadsreiniging, toen en nu
Met huisvuil hebben we allemaal te maken. Het is een groot voorrecht dat men in ons land en onze stad wekelijks

één of meer zakken vuil aan de weg kan zetten die door een goed functionerende reinigingsdienst worden opgehaald.

Ouderen onder ons weten nog goed hoe dat zo'n 75 jaar geleden heel anders verliep.

De familie Crielaard heeft vele jaren met paard en

kar het (weinige) overbodige vuil van de Edammers

opgehaald. Dat vuil bestond uit voornamelijk uit as van

de kachel. De Purmerender krant van 18 november 1930

bericht dat P. Crielaard en J. Aberkrom vragen om de

straatreiniging te mogen uitvoeren voor f 5000,- per jaar

en daarvoor een overeenkomst aan te gaan voor vijf jaar.

B en W gaan hiermee akkoord onder voorwaarden dat de

geasfalteerde straten zo nodig dagelijks worden geveegd,

de urinoirs zo nodig meerdere keren per week worden

gereinigd, dat de voertuigen geveerd moeten zijn en het

materiaal de goedkeuring van de gemeentearchitect

heeft. Onze grootouders hadden in de jaren voor de

TWeede Wereldoorlog stroop, melk en karnemelk per

litermaat van de melkboer aan de deur. Meestal had

de melkboer naast zijn zuivelhandel nog een kleine

veestapel te verzorgen, op zijn wagen had hij daarom

een grote bak staan, waarin hij schillen en groenteafval

voor zijn dieren mee terugnam. In herinnering blijven de

familie C. Uitentuis in de Graaf Willemstraat, de familie

P. Buiten nabij de Proeve en de familie C. Hilbers aan het

Middelierdijkje-Buitengouwweg.

Als we nu, omringd door blisters (letterlijk: blaren) en

het vele andere plastic verpakkingsmateriaal, blikjes

voor vloeistoffen, glazen flessen,

drinkkartons, papier, GFT, terugkijken

naar de tijd, zo'n honderd jaar terug, dan

valt onmiddellijk op, dat de bescheiden

consumptie van de grotendeels

agrarische samenleving -in veel minder

goede doen dan wij nu- veelal natuurlijk

recycleerbaar afval naliet.

Waterzuiveringsinstallatie

In de periode 1969-70 viel het besluit

tot de aanleg van een door de gemeente

beheerd rioolstelsel. Voordien hadden

veel huizen en bedrijven weliswaar

een riolering, maar die bestond uit een

verbinding met één van de grachten.

Daarnaast waren er ook zogeheten

verzamelriooltjes zoals op het Jan

van Wallendalplein, die allen op het

oppervlaktewater spuiden. Nog tot zo'n

30 jaar geleden werd bij het Slobbeland

(toen buitengebied) het gemeenteriool door het gemaal

in het Ysselmeer gepompt. Daaraan kwam pas een eind

na de bouw van de waterzuiveringsinstallatie. Maar

met dit rioolstelsel verbeterde de kwaliteit van het

oppervlaktewater beduidend en ook het aanzien van

onze stad. Bij de kaaspakhuizen stroomde dagelijks het

witgekleurde waswater van de kazen in de Voorhaven.

De visvereniging beklaagde zich erover dat bedrijven

op het Oorgat zuren en metaalhoudende vloeistoffen

loosden. Menselijke uitwerpselen dreven in het water, in

de winter wanneer er ijs lag hoopten die zich op langs de

wallenkant.

Stinkende en vuile grachten en onhygiënische toestanden

waren altijd al een ernstig probleem en niet alleen

in Edam. Zo schrijft een Monnickendammer in 1924

in de Provinciale NH Courant: "Wanneer men in den

wintertijd als de grachten bevroren zijn een wandeling

door Monnikendam maakt, wordt men onaangenaam

getroffen door de op vele plaatsen op het ijs geworpen

faecaliën. Het is meer dan schandelijk; niet alleen dat

zoo iets in onze gemeente straffeloos wordt toegelaten,

maar ook dat de meeste inwoners noodgedwongen

die faecaliën in de grachten moeten gooien. Daar in

de meeste omliggende gemeenten zoals Edam het zg.

tonnenstelsel allang bestaat zou het wenschelijk zijn op

invoering van dit stelsel aan te dringen. Niet alleen dat

uit hygiënisch oogpunt (verbreiding van typhus zoals wij

laatst in Edam hebben gezien) dit soort wantoestanden

moeten verdwijnen, doch zulke praktijken zijn meer dan

vies te noemen".

Fosses mobiles

Vóór de invoering van het tonnenstelsel, ook wel

fosses mobiles genoemd, zal het in Edam niet anders

zijn geweest als in Monnickendam. Daarna werd men

bekeurd als er toch fecalien in de gracht werden gestort.
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Het stelsel bleek echter geen garantie dat tyfus werd

uitgebannen. De Purmerender krant meldde in december

1923 dat, terwijl het gemeentebestuur van Edam alle

voorzorgsmaatregelen nam om uitbreiding van de

heersende tyfus tegen te gaan, alle sloten en grachten

in de gemeente door straatreiniger W.E. waren besmet.

Hij was belast met het ophalen en legen van tonnen

waarin de fecaliën van tyfuslijders afzonderlijk werden

opgevangen. Dat deed hij niet op een vastgestelde plaats,

maar gemakshalve op verschillende plaatsen in grachten

en sloten. E. werd op heterdaad betrapt en had bekend.

Hij werd geschorst en zou ontslagen worden.

Dit bericht moest enkele dagen later worden gecorrigeerd.

Hij had niet de tonnen van tyfuslijders in grachten geleegd,

maar wel meermalen die van niet-tyfuslijders. Duidelijk

is dat ondanks het tonnenstelsel er een epidemie heerste.

Al in een veel eerder stadium werd het herhaald optreden

van tyfus-epidemieën in verband gebracht met de onjuiste

afvoer van fecaliën. Er ontluikte het besef dat hygiene en

reinheid belangrijk zijn voor de volksgezondheid en om

epidemieen en massale sterfte te voorkomen. "Denk er

eens over na hoeveel daaraan ontbreekt" zo schrijft een

verslaggever van Schuitemakers Purmerender Courant in

1902. "Onze boeren wassen hun vaten en emmers in sloten

en vaarten, waaraan hun boerderij gelegen is en velen

spoelen niet na met heet of kokend water. Erger kan het

worden als in het water in de buurt één van die poëtisch

uitziende tijdelijke éénpersoonswoningen uitmondt,

waarop het uitzicht in Noord-Holland al te veel wordt

vergast. Als men per Noord-Hollandse tram vanuit het

noorden Buiksloot binnenrijdt, aanschouwt men een hele

reeks van die hokjes die ook wel 'boerennachtzwaluwen'

worden genoemd. In dat bezwangerde water worden de

melkvaten gereinigd ".

Waterleiding

Zoals al aangegeven betekende het tonnenstelsel in Edam

niet het einde aan een uitbraak van een tyfusepidemie. De

kwaliteit van het drinkwater had wat dat betreft wellicht

een grotere impact en zeker speelde ook de persoonlijke

hygiëne een rol. Vóór de aanleg van de waterleiding in

Edam was men aangewezen op de regenput, die bij iedere

woning aanwezig moest zijn. In tijden van droogte kon

men in de kloostertuin tegen een klein bedrag regenwater

halen, dat daar in ondergrondse kelders van het dak

van de kerk was verzameld. Alle woningen die aan een

waterleiding lagen werden verplicht daarop te worden

aangesloten. Dat ging niet altijd vrijwillig, soms vanwege

de kosten, soms omdat men een grote regenbak met

goed water meende te hebben. Je kunt je deze tegenstand

tegenwoordig bijna niet voorstellen, we zouden nauwelijks

meer zonder dit zuivere water kunnen.

Gescheiden huisvuilinzameling, warm en koud stromend

water van hoge kwaliteit van nog geen eurocent per

liter, kranen op kooktemperatuur, thermosstaat kranen,

jacussibaden, waterontkalkers; er kan veel veranderen in

honderd jaar.

De Boldootkar

Over het tonnenstelsel in Edam is weinig

gedocumenteerd. Om enigszins een beeld te geven

van dit ophaalsysteem volgt hier een citaat uit een

boek van de bekende schrijver Jan Mens: Als het

lawaai van kargedender de stille gracht op komt weet

hij het al: het dagelijks ritueel van de fecaliënwagen.

Japie gaat naar het smalle portaaltje en tilt voorzichtig

de emmer uit het pleetje naast de gootsteen.

Behoedzaam schuifelt hij langs de smalle uitgesleten

traptreden naar beneden. Eén hand om het hengsel,

andere hand aan de leuning, stel je voor dat hij met

die emmer de trap afduikelt! Op straat vermengt zich

de stank van de emmertjes met de weeïge geur van

smeulend houtskool in de reinigingswagen. Overal

dragen vrouwen de emmertjes naar buiten, die met

een zachte plons in de wagen leeg gekeerd worden.

We laten nog iemand uit die tijd aan het woord: "een

smerige houten ton was het met een rond deksel. De

lege poepemmers werden schoongemaakt aan de

stoeprand. Ik ruik nog die stank. Dat nam niet weg dat

wij als kinderen er toch lekker achter gingen hangen

als de kar wegreed"

In Edam kende men de tonnetjes- of odeurwagen.

In Amsterdam werd hij in de volksmond wel de

Boldootwagen genoemd, naar het fabriekje met die

naam aan de Haarlemmerweg, dat Eau de Cologne

4711 maakte. De komst van de Boldootkar werd

aangekondigd door een ratelaar. Pas in 1934 werd hij

overbodig. Tot na de oorlog werd ook de vuilniswagen

door een ratelaar voorafgegaan door een ratelaar.

Met dank aan Jaap Molenaar

Bronnen:

Waterlandarchief en Stads Archief Amsterdam

Hans Trompetter, Daar komt de poepdoos, Ons Amsterdam, juli/

augustus 2013

Peter Paul de Baar, Stinken mag niet meer, 150 jaar waterleiding
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Korte berichten

In 1932 werd een nieuwe brug over de Keizersgracht gelegd
Men moest zich tijdelijk behelpen met een loopbrug

Wintergezicht op Edam vanuit het noordwesten. Aquarel van de Edamse kunstenares Ariën van Waterland
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Nieuwe leden

Dit jaar mocht onze vereniging twee nieuwe leden

verwelkomen:

J. Roskam uit Edam

Ph.A. Prijs-van de Eng uit Edam

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

Agenda

Het programma van de ledenactiviteiten in de eerste

helft van 2014 is nog niet geheel rond. Gepland zijn:

Maart - lezing van P. Tjeertes over De Schutterij

April - Algemene Ledenvergadering en lezing

van Dick Bak over Bogtmanarchief

Mei - Spreker nog niet definitief

De lezingen en presentaties zullen later worden

aangekondigd via de website en flyers
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