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De Costerus-medaille en
postzegel
Enkele jaren geleden verscheen er een postzegel met daarop
afgebeeld de Costerus-medaille, die vernoemd is naar de Edammer
William Pieter Costerus Pzn. Wie was deze man en waarom heeft
men deze medaille naar hem vernoemd?
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Postzegelvereniging Evopost
34 jaar actief

Een maatschappelijk zeer betrokken Edammer
William Pieter werd op 26 november 1874 in Edam geboren. Hij was de enige zoon
van Pieter Costerus en Marretje de Jongh. Costerus was een telg uit een bekende
Edamse regentenfamilie.
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De Costerus-medaille en postzegel
Dik Rinkel
Hij volgde lager en voorbereidend middelbaar onderwijs
in Edam en aan een kostschool in Amsterdam. De HBS
(Hogere Burger School) deed hij in Wageningen en
Utrecht. Aan de Universiteit van Amsterdam volgde
hij colleges schei- en natuurkunde en later aan de
Suikerschool waarna hij als chemicus werkzaam is
geweest bij suikerfabrieken in Oosterbeek en Eckerdorf
in Duitsland. Hij wilde daarna naar Nederlands-Indie
maar toen zijn vader Pieter op 5 april 1898 overleed zag
zijn moeder liever hem niet naar de Oost vertrekken.
Door invloed van de burgemeester van Edam, de heer
Kolfschoten, werd William Pieter in aanmerking gebracht
voor de opvolging van zijn vader als gemeenteontvanger

hoofdingeland van het Waterschap De Purmer, erelid
van de Bond van Gemeenteambtenaren en een van de
oprichters van de Vereniging Oud Edam. Daarnaast zat hij
nog in het comité van de stichting van een Volksbadhuis
(het Strandbad) en stelde hij een terrein beschikbaar
voor de Edamsche Padvindersgroep De Ruyter.
Hij heeft dus aan de wieg gestaan of was betrokken
bij veel Edamse verenigingen en instellingen waarvan
er velen nog bestaan. Onvermeld mag niet blijven zijn
historische artikelen o.a. over de geschiedenis van
Edam, de Grote Kerk en de geschiedenis van de Edamse
Doopsgezinden. Verder werkte hij mee aan het journaal
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Bijeenkomst uit 1920 in het stadhuis van Edam. Zittend v.l.n.r. wethouder Cees Eeltink, burgemeester Kolfschoten en
gemeentesecretaris J. Leyen. Staand op de eerste rij v.l.n.r. de heren Tijmen bij 't Vuur, West ten Hope, P. de Grient-Dreux,
Jan Dikken, 2 onbekenden, J.G.Oosterbeek sr., D. van de Hoolenen, Jan de Boer (Amerika) en W.P.Costerus met hoed in
de hand. (Bron J. van der Spek, Picasaweb)

De Costerusmedaille

en door de gemeenteraad in deze functie benoemd. Hij
was al enigszins bekend met de werkzaamheden omdat
hij zijn vader tijdens diens ziekte verving en hem tijdens
zijn vakanties assisteerde.
Talrijke functies
William Pieter was in de loop der jaren maatschappelijk
zeer actief en kreeg niet voor niets in 1940 door het
gemeentebestuur de zilveren medaille van verdienste
uitgereikt. Hij combineerde tal van functies. Hij was
bestuurslid van 't Nut, de VVV commissie, de Vrijzinnige
Kiesvereniging Algemeen Belang, de Begrafenissocieteit,
de Vereeniging tot steun bij Ziekenverpleging en
Operatiekosten, directeur van het Edams Museum, de
Spinfabriek, de Haarlemsche Bankvereeniging en later
de Twentse Bank, agent van de Holland Amerika Lijn,
secretaris van het College van Noorder IJ en Zeedijken,
voorzitter van de Schietvereniging Edam, de IJsclub
Edam, penningmeester van de Bouwvereniging Edam,
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over de Brits- Russische schepen die in 1799 de NoordHollandse kust aanvielen.
Huwelijk
In maart 1917 trouwde hij in Watergraafsmeer met
Jannette Cornelia Theodora Poederbach, geboren op
7 maart 1895. Jannette kwam uit een gezin van vijf
kinderen. Haar vader was handelaar in chemicaliën.
Ze kregen twee zonen Pieter Jacob (1918) ambtenaar
bij de gemeentesecretarie van Edam en William (1920)
elektrotechnisch ingenieur. Jannetje was regentes van
het Protestants Weeshuis.
William Pieter overleed in 1951 op 77 -jarige leeftijd in
Bussum. In een In Memoriam werd hij gekenschetst als
een krachtig en gevat spreker en in zijn blazoen had
het devies kunnen staan: " La garde meurt, mais ne se
rend pas". Er werd hulde gebracht aan de grote filatelist
Costerus die enorm veel voor de filatelie heeft betekend
en bezielend leiding gaf.

Levensloop in het teken van de filatelie.
Hoewel de meeste mensen bij het horen van het woord
filatelie denken aan het verzamelen van postzegels is
filatelie veel breder. Ook het verzamelen van andere
elementen die met het verzenden van post te maken
hebben behoren bij de filatelie. Daarbij kan men denken
aan
stempels,
postzegelboekjes,
automaatzegels,
dienstzegels enzovoorts. Costerus verzamelde al jong van
alles, postzegels, postwaardestukken
en poststukken.
In 1896 gaf hij het verzamelen van postzegels op; het
werd hem te duur en te veelomvattend, bovendien was
hij enige malen beetgenomen met valse zegels. Hij
verkocht zijn postzegels en zette de opbrengst om in
postwaardestukken.
Postwaardestukken zijn postale stukken die hetzij een
officieel goedgekeurde zegelafdruk of een embleem of
een opschrift hebben, waaruit blijkt dat een bepaald
nominaal port of aanverwante dienst vooruit is betaald.
Denk bijvoorbeeld aan briefkaarten e.d.
Het verzamelen hiervan lag een korte poos stil gedurende
zijn studietijd, toen hij niettemin reeds het respectabel
aantal van ongeveer 2000 postwaardestukken
bezat.
Kort na zijn benoeming tot gemeenteontvanger hervatte
hij zijn hobby weer. Sindsdien heeft hij zich vrijwel
uitsluitend tot het verzamelen van postwaardestukken
bepaald en zich bijna in ieder land gespecialiseerd,
waardoor zijn collectie tot ruim 70.000 stuks uitgroeide.
Het meest interesseerden hem de landen buiten Europa.
In juni 1913 nam hij deel aan de Internationale
Postwaardententoonstelling
in Parijs. Zijn verzameling
werd bekroond met goud en het Philatilistisch Maandblad
meldde o.a. " de heer Costerus, gemeenteontvanger van
de Stad der roodkorstjes is een ijverig verzamelaar en
maakt verre reizen om zijn collectie te verrijken". In

1916 werd hij vaste medewerker van
het Nederlandsch Tijdschrift voor
Postzegelkunde.
In de loop der jaren vervulde hij ook '
allerlei functies in de wereld van j
de Filatelie en bij zijn afscheid op
65-jarige leeftijd in 1939 ontvangt
hij de Waller-medaille vernoemd I
naar de heer Waller, die zijn ;
enorme verzameling aan de
Nederlandse Staat schonk en zo
de aanzet gaf voor de oprichting
in 1929 van het Postmuseum, thans het
Museum van Communicatie. De Waller-medaille wordt
naast de Costerus Medaille uitgereikt aan personen die
zich tegenover de filatelie in het algemeen bijzonder
hebben onderscheiden.William Pieter was auteur van
talloze filatelistische artikelen en boeken en is ook
buiten Nederland bekend geworden omdat hij artikelen
schreef in buitenlandse tijdschriften.
Internationaal waardering
Verder was hij jurylid bij nationale en internationale
tentoonstellingen
en zijn verzamelingen werden in
de loop der jaren bekroond met een ereprijs (Kassei
1914), zes maal goud (Breslau 1913, Parijs 1913, Berlijn
1922, Rotterdam 1930, Algiers 1930 en Brussel 1935,
twaalf maal verguld zilver, achtmaal zilver en twaalf
maal brons. Hij hechtte bijzondere waarde aan de grote
bronzen plaquette van de Poolse regering en aan een
verguld zilveren extra-medaille van Algiers voor zijn
verzameling Franse poststukken.Vele binnenlandse- en
buitenlandse onderscheidingen vielen hem te beurt.
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De Costerus-medaille en postzegel

Nieuwe kijk op oude gevelsteen
Peter Sluisman
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In de statuten staat het doel van de Costerus-medaille
vermeld: "Het uitreiken dezer medaille en van het
diploma bedoelt hulde te brengen aan personen, die
zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt hebben
door wetenschappelijke navorsingen of gepubliceerde
bijdragen op filatelistisch gebied". Bezitters van de
Costerus-medaille zijn leden van het Costerus-Kapittel
en heten Kapittelridders. In een Gulden Boek zijn de
namen en portretten van hen die de Costerus-medaille
hebben gekregen vermeld. De medaille is ontworpen
door Toon Dupuis, bekend Nederlands beeldhouwer
van Belgische afkomst. Hij heeft veel borstbeelden
gemaakt in brons en marmer (Cuypers, Lorentz, Mesdag
etc). Grote werken van hem zijn het standbeeld van de
gebroeders De Witt in Dordrecht, het ruiterstandbeeld
van stadhouder-koning Willem II in Breda en de beelden
in het Vredespaleis). In 2010 is er door de TNT een
speciale postzegel uitgegeven waarop de beeldenaar
van de Costerus-medaille staat afgebeeld. De zegel is
uitgegeven in een velletje van 10 stuks.
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Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp was in vele opzichten een bijzondere en veelzijdige man. Hij was een goede kunstenaar,
een wereldreiziger, hij reisde en woonde vaak op zijn zelfontworpen woonboot "de Zwerver". Hij hield van de zeventiende
eeuw en verzamelde allerlei objecten uit het voormalig Nederlands Indië en was daarenboven kapitaalkrachtig. En vooral
dat laatste heeft Edam o.a. een paar leuke monumentjes op de Nieuwenhaven opgeleverd met antieke gevelstenen.
Wanneer hij vanuit zijn fraaie woning aan Het Marken naar de overkant keek beviel het uitzicht op armoedige woningen
aan de Nieuwehaven hem blijkbaar niet helemaal, reden voor hem om daaraan wat te doen en dat kon hij zich permitteren.
Nieuwenkamp kocht in elk geval op de Nieuwehaven de nummers 38 t/m 42. Hij liet daar pseudo 17e eeuwse huizen
voor in de plaats zetten met antieke gevelstenen er in verwerkt. Het bouwen naar historisch voorbeeld was op zich niet
uitzonderlijk, dat werd in die tijd wel meer gedaan. Die gevelstenen kocht hij in Amsterdam weten we nu, waar in die tijd
veel oude buurten gesloopt werden. Blijkbaar kon je toen gewoon deze antieke gevelstenen bij antiquairs of handelaren
in bouwmaterialen kopen.
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Tekening met handtekening Costerus van Jordens

NEDERLAND NEDERLAND
Costerus-medaille
en zegel.
Het bestuur van de toenmalige Nederlandsche Bond
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars besloot
in 1922 tot de instelling van een Bondsmedaille. Deze
medaille en het daarbij behorende diploma was bedoeld
voor personen die zich buitengewoon verdienstelijk
hebben gemaakt door wetenschappelijk
onderzoek
en het publiceren van bijdragen op het gebied van de
filatelie (postzegelkunde). In 1934 werd de naam van
de onderscheiding
gewijzigd in Costerus-medaille.
De bronzen legpenning vertoont aan de voorzijde de
beeltenis van W.P.Costerus Pzn en de woorden Costerusmedaille en op de achterzijde "wegens buitengewone
verdiensten op wetenschappelijk philatelistisch gebied"
met de naam van de persoon aan wie en het jaar waarin
zij werd verleend. De Costerusmedaille is de hoogste
onderscheiding die een filatelist in Nederland als auteur
ten deel kan vallen maar wordt niet elk jaar uitgereikt.
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Bronnen:
Waterlands Archief
KNBF(KoninklijkeNederlandse Bondvan FilatelistenVerenigingen.
PeriodiekOud Edam jaargang 32, nr 2 W.H.de Wolf:Edamse
regenten keren terug"
Diverse uitgaven en artikelen uit de BibliotheekKNBF,Baam

Van de vijf gevelstenen gaat onze aandacht hier uit naar 'In
T Wildt Schut' op nummer 42. Wie liet nu zo'n gevelsteen
destijds maken of in welk soort huis of winkel werd die
ingemetseld. Was het een man die graag op jacht ging en
wild schoot of sierde het een winkel in jachtbenodigdheden? Vaak komen we daar niet meer achter, maar deze
keer kwam er hulp uit onverwachte hoek. Gevelstenen zijn
er al heel lang en het onderzoek naar de achtergronden
en verklaringen van deze fraaie gevelversieringen is niet
nieuw. Zo kreeg ik onlangs van een goede vriend een
antiquarisch boekje in handen geschreven door M.J. van
Lennep en J. ter Gouw met als titel "de Uithangteekens"
(tweede helft 19e eeuw). Dat boekje geeft een plausibele
verklaring voor het voorkomen van een dergelijke steen.
Citaat van de auteurs: "Voordat de sigaar algemeen werd,
ging niemand uit jagen zonder pijp en de tondeldoos in
zijn koperen tabaksdoos. Geen wonder dus, dat de tabaks
winkels zulke goede klanten tot zich zochten te lokken door

uithangborden als de Jager, de Jacht, de Weiman, maar
vooral de Wildschut, welk laatste vooral nog op vrij
veel plaatsen te zien is. Nu eens stelt het een Jager
voor, die aanlegt, dan weer een zittende Jager, die met
de linkerhand een gevelde haas opheft, terwijl in den
linkerarm de snaphaan mst en de hond voor hem zit.
Op de zeventiende-eeuwse gevelstenen vinden wij het
Wildtschut ook meermalen. "Het Wildtschut" is echter een
fout, begaan door de latere zeventiende-eeuwers, die het
woord niet meer verstonden. Het moet "De Wildschut" zijn
en zo schreven hun grootvaders het ook, die wel wisten
dat een schut niet een "schot" maar een "schutter" en een
wildschut, een jager is. Zo zegt in Bredero's "Klucht van de
Koe, de boer over een zekeren Jelis Lichthart: Hij was een
Wildschut, een doelheer: hij schoot ook na de papagaai..."
einde citaat.
Dankzij dit boekje kennen wij nu de achtergrond van deze
steen.
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Oud Nieuws uit het Museum
Peter Sluisman

Een vreemd stuk textiel
In een vorige aflevering heb ik eens opgemerkt dat de
ontdekkingen in het Edams museum nu wel voorbij
zijn, omdat bijna alle objecten gefotografeerd zijn en dus
daadwerkelijk door de handen zijn gegaan. Overigens
zijn ze nog lang niet allemaal beschreven.
Maar zoals altijd zijn er weer uitzonderingen en moet
je niet te snel roepen dat je alles weet. Nog niet zo lang
geleden lieten onze twee textieldames, Ada Hooiberg
en Ada Poelgeest, een soort rok zien waarvan ze niet
wisten wat het voorstelde. Een inventariskaart met
vroegere gegevens ontbrak helaas. Navraag bij onze
nestor Gerrit Conijn, de man die decennia lang over
het museumdepot waakte, leverde ook niet veel op. Hij
herkende het object wel en bevestigde dat zolang hij zich
kon herinneren de soort rok of wat het ook voorstelde in
de kledingkast gelegen had. Gesproken wordt van een
soort rok, maar een rok is het niet, want hij is van boven
dicht. Op het eerste gezicht moest het object naar onze

inschatting gedateerd worden omstreeks midden 19e
eeuw. Wij hadden geen enkele herkenning of houvast.
Het object is gefotografeerd en opnieuw genummerd.
Op de bijbehorende beschrijving is voorlopig een
vraagteken neergezet, (herkomst onbekend)
Onlangs bracht ik een bezoek aan de Portugese
Synagoge in Amsterdam die pas is gerestaureerd en het
daar tegenover liggende Joods Historisch Museum. Daar
werd ik verrast door een aantal prachtige rijkversierde
thoramantels. Een thoramantel is een beschermende
hoes over de thorarol (wetsrol, het heilig boek).
Het duurde even maar op een gegeven ogenblik
herinnerde ik mij het vreemde stuk textiel bij ons in
het depot. Dat leek toch erg veel op een thoramantel,
zeker niet rijk versierd, maar mijn nieuwsgierigheid
was gewekt. Thuisgekomen
onmiddellijk naar het
museumdepot en de rok zonder opening nog eens goed
bekeken. Nog eens een paar goede foto's genomen
en die vervolgens gemaild naar het Joods Historisch
Museum met de vraag of dit een thoramantel zou
kunnen zijn.
Reeds de volgende dag reageerde mevrouw Faber,
hoofd collecties, en mailde dat het object inderdaad
grote gelijkenis vertoonde, maar dat er bovenin een gat
moest zitten om de stok van de thorarol door te laten.
Op de foto's had ze dat niet kunnen waarnemen.
Dit was een tegenvaller, want ik had er al half op
gerekend dat we eruit waren. Er zat geen gat bovenin
en dat had er ook nooit in gezeten. Toch liet het mij niet
los en met mevrouw Faber werd een afspraak gemaakt
om het object nog eens goed door haar te laten bekijken.
Vier weken later werd ik hartelijk ontvangen en het
voor ons vreemde stuk textiel aan een nader onderzoek
onderworpen.
Serfardische mantel
Daarbij raakte mevrouw Faber er langzaam aan van
overtuigd dat het moest gaan om een thoramantel.
Boeken werden erbij gehaald en zo kwamen we tot de
conclusie dat het wel degelijk een thoramantel was,
maar gebruikt door Sefardische Joden. Bij deze groep
Joden waren ook wel thoramantels zonder opening aan
de bovenkant in gebruik. Sefardische Joden kwamen
van oorsprong uit Portugal en Spanje, velen waren
gevlucht voor de inquisitie in de 16e en 17e eeuw
naar het destijds tolerante Holland. Nu kwam direct
de vraag op of er destijds in Edam Sefardische Joden
waren en hoe zo'n mantel nu in het depot van het
Edams museum terecht kwam.

Zijaanzichtvan de thoramantel
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Niet erg welkom
De eerste melding van een Jood in Edam dateert uit
november 1641. Samuel Abrahamsz kreeg toestemming
om tot mei 1642 in Edam te mogen wonen. Daarna

was het lang stil, pas in 1722 kreeg
Moses Morino Monsanto
een
Portugese Jood, toestemming om
zich te vestigen.
Het ging allemaal wat moeizaam,
want zo tolerant waren we nu ook
weer niet. Als er flink wat protest
kwam uit de bevolking werd de
toestemming om zich te vestigen
zo weer ingetrokken.
Kennelijk
mochten alleen Joden van buiten
op gezette tijden handel drijven in
de stad en ook dat werd hen nogal
eens moeilijk gemaakt, want in 1770
klaagde weer een aantal winkeliers
dat Joden
en vreemdelingen
zodanig handel dreven dat zij bang
waren voor te grote concurrentie.
Het gevolg was een extra belasting
van stadswege voor deze groepen.
In 1779 woonden er voldoende
Joodse gezinnen in Edam (minstens
10 mannen) om diensten te houden.
Moses Berlijn werd voorzitter van
de synagoge, zijn schoonzoon
Marcus Berlijn, penningmeester, de
broers Salomon, Marcus en Aaron
Leeser voorzanger en Levi Gerson
schoolmeester
van
de kleine
gemeente.
Tot 1791 werd op verschillende locaties synagoge
aan huis gehouden. In het begin mogelijk bij Marcus
Berlijn op het adres Lingerzijde hoek Molensteeg, later
bij Salomon Leeser aan de Voorhaven. Zeker bezat
de synagoge een thora, zo'n rol was een kostbare
aangelegenheid, het laten maken van een thorarol
kostte ongeveer het jaarsalaris van een vakman.
Vandaar dat men er zeer zuinig mee omging en na de
dienst een beschermende mantel aanbracht.
Synagoge op de Achterhaven
Op 29 april 1791 berichtten Moses en Marcus Berlijn
een synagoge in te richten in een pand op het
Noorderagterom. Na een verbouwing werd in augustus
1791 deze synagoge in gebruik genomen. Deze bleef
bestaan tot 1886.
Tot de Joodse gemeente van Edam behoorden ook Joden
uit de Beemster, Ilpendam, Oosthuizen, Purmerend en
de Rijp. Hieronder bevonden zich zeker sefardische
joden. Na 1875 daalde, mede door het vestigen van
een eigen joodse gemeente in Purmerend en het in
gebruik nemen in dat jaar van een synagoge aldaar,
het ledenaantal van de Edamse gemeente steeds
verder. Ook vertrokken gezinnen uit Edam veelal naar
Amsterdam.
De synagoge sloot in 1886, waarna de gemeente door
de laatste drie mannelijke leden werd opgeheven.

Waarschijnlijk gingen de overgebleven bezittingen over
op de Joodse gemeente van Monnikendam, waar de
drie overgebleven gezinnen uit Edam onder kwamen te
ressorteren.
Over de herkomst van onze eenvoudig uitgevoerde
thoramantel is niets bekend en we weten zelfs niet of
deze gediend heeft ter bedekking en bescherning van
de Edamse thorarol. Maar dat is niet uitgesloten. Het
is zeer wel mogelijk dat bij sluiting van de synagoge
de wetsrol overgebracht is naar Monnickendam of
verkocht is, maar de oude mantel met nog enkele
andere voorwerpen zoals een chanoekalamp, op een
of andere wijze bij de plaatselijke overheid terecht
gekomen is. Bij de stichting in 1895 werd het Edams
museum aanvankelijk ingericht met objecten uit
het gemeentelijk depot. Een chanoekalamp
hangt
al heel lang in het museum, de mantel raakte in de
vergetelheid, verdween in een oude kledingkast en
werd een onbekend stukje textiel.
Het is wonderlijk dat hij bewaard is gebleven, maar
nu we het vraagteken op de beschrijving kunnen
vervangen gaan we er goed op passen.

Bronnen:
Joods Historisch museum
DeJoodse gemeente uan Edam 1779-1886 door F.Schoonheim
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Postzegelvereniging Evopost
Dik Rinkel

Postzegelvereniging Evopost 34 j aar actief in
Edam-Volendam
Ook in onze gemeente werd het verzamelen van postzegels niet alleen individueel maar ook in verenigingsverband
beoefend. Er was een bloeiende postzegelvereniging, die diverse facetten van deze mooie hobby ondersteunde. Na
vierendertig jaar houdt zij op te bestaan en gaat op in een groter geheel.
Start postzegelvereniging
"Philatelica" afdeling
Edam-Volendam
Hoeveel mensen spaarden in hun jonge jaren geen
postzegels. Op een klein vlakje kon je zo de hele wereld
ontdekken en wegdromen over verre en vreemde
landen. Een mooie hobby, die sommigen niet meer
losliet en er nu nog elke dag plezier aan beleven. Men
noemt deze hobbyisten met een duur woord filatelisten
en de Filatelie noemt men wel de "Koning der hobby's".
Zowel in Edam als in Volendam waren er in de
jaren zeventig mensen die postzegels verzamelden.
Sommigen kochten elke nieuwe serie van Nederland
op het postkantoor in Edam, veelal via de bemiddeling
van Gerrit Kaars die daar kantoorhouder was of in
Volendam waar men vanaf 1986 op bepaalde tijden
op het postkantoor aan het Europaplein een loket
had speciaal voor filatelisten.
Hieronder waren
postzegelverzamelaars
die waren aangesloten bij een
vereniging in Hoorn of in Purmerend. In Volendam was
een klein clubje actief in café De Groene aan de Dijk,
initiatiefnemer Meester Dijkgraaf; hier werden vooral
zegels geruild.

Maar Edam-Volendam kende geen eigen postzegel
vereniging. In het najaar van 1979 nam de heer Lenior
uit Edam het initiatief om een aantal filatelisten bij
elkaar te roepen om te kijken of een postzegelvereniging
in onze gemeente haalbaar was. Op 22 oktober 1979
vond in café-restaurant Suisse van de heer Nicolaï
aan de Zuidervesting de oprichtingsvergadering plaats.
Het bestuur werd toen gevormd door de heren Antoon
Dijkgraaf, voorzitter, Dick Schokker, secretaris, Dik Rinkel,
penningmeester en Dik Lenior, hoofd rondzending. Op
26 november 1979 vond in café De Groene in Volendam
de installatievergadering
plaats waarbij door de 50
aanwezigen besloten werd zich als afdeling aan te
sluiten bij de Internationale Vereniging Philatelica.
Van deze vereniging kreeg men een startkapitaal en de
afdeling Hoorn schonk een voorzittershamer.
Het bestuur ging voortvarend van start. Er kwam een
eigen blad onder de naam "Evopost", de ene maand werd
de verenigingsavond gehouden in café Suisse in Edam
en de andere maand in café De Groene in Volendam.
Verder werd er een rondzenddienst opgezet en gestart
met ruildagen.

Het bestuur van de postzegelverenigingin 1984.Vl.n.r.SimonPrinsen,Hans Boxma,
TomHermanides,DifeRinkelen Dik de Boer.(fotoCorKes)
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rondzendverkeer is een groot succes. In het begin
Ruilavonden en rondzendbakken een prima
organiseerde de vereniging twee ruildagen per jaar
bindmiddel
om zo nieuwe leden te winnen. In Edam gebeurde
Tijdens de eerste jaarvergadering in 1980 kon trots
dit in het Damhotel en in Volendam in de Groene. In
worden medegedeeld dat het ledental was gegroeid
1996 werd besloten niet langer afdeling te blijven
naar 110. De heer J.H. de Graaf werd als 100e lid in
van de Internationale Vereniging Philatelica, maar de
het zonnetje gezet en kreeg een mooi stockboek om
vereniging te verzelfstandigen en verder te gaan onder
postzegels in te bewaren. Gezien zijn leeftijd droeg
de naam Evopost, de naam van het lijfblad.
de heer Dijkgraaf de voorzittershamer over aan Tom
Hermanides, die ruim twintig jaar voorzitter bleef en na
deze periode erelid van de vereniging wordt.
Bijzondere enveloppen en postzegeluitgiftes
Om de vijfjaar gaf de vereniging een speciale enveloppe
Op de verenigingsavonden wordt er geruild, is er een
uit en bij het 25-jarig bestaan zelfs een eigen postzegel.
veiling met na afloop een interessante verloting en
Deze postzegel heeft het eigen logo van de vereniging met
wordt er onderling over de hobby gesproken. Er zijn
de bekende Edamse Kwakelbrug en een Volendammer
leden die alleen maar een land sparen, de zogenaamde
botter. Het bleef niet bij deze ene postzegel want ter
vakjesvullers; er zijn ook leden die zich gespecialiseerd
gelegenheid van het 650 jarig bestaan van Edam werd
hebben in een thema bijvoorbeeld watervallen of
paddenstoelen op postzegels.
Een andere specialiteit is het
verzamelen van gefrankeerde
NEDERLAND
'jesM
enveloppen met een bepaalde
historie of het verzamelen
nederland
van drukafwijkingen.
Bijna
niemand spaart de hele wereld,
want dat is gewoon niet te
doen. De cultuurverschillen
tussen
beide
kommen
vind je ook terug in het
interessegebied.
In
Edam
worden de Scandinavische
landen
veel gespaard.
In
Volendam Vaticaanstad
en
V«», J0 jaar 1979 - 1989
de meer katholieke landen
zoals Spanje. Ook ziet men in
Envelopter gelegenheidvan het 10-jarigbestaan
Volendam postzegels als een
goede geldbelegging en men
in samenwerking met de Stichting Kaasmarkt in 2007
koopt dan ook hele series postfrisse zegels, soms in
een postzegel uitgegeven ontworpen door Corinde Veth
meerdere aantallen.
met daarin verwerkt het logo van de vereniging, twee
kaasdragers en een meisje in Volendammer kostuum
Wilhelmina, ongetand
met de kaaswaag als achtergrond. Het eerste exemplaar
In Volendam kwam men gedurende het hele bestaan
werd uitgereikt aan burgemeester Van Beek.
van de vereniging altijd bij elkaar in De Groene. In Edam
is er wel van lokaliteit gewisseld. Eerst in het reeds
Ook werd door leden meegewerkt aan tentoonstellingen.
genoemde Café Suisse. Hoewel geen filatelist was Bruin
Men toonde dan een aantal bladen uit zijn of haar
Kemper, een bekende stadsgenoot, altijd aanwezig
verzameling. O.a. gebeurde dit in de bibliotheken van
om een borreltje te drinken. Later ging de vereniging
Edam en Volendam en een enkel lid nam ook deel
naar De Burghwall en tot slot naar De Harmonie. Deze
aan landelijke tentoonstellingen en volgde daarin het
vergaderlocatie was echter geen succes omdat er op
spoor van de Edammer Costerus waarover elders in dit
dezelfde avond altijd een kaartclub speelde. Eens
Periodiek wordt geschreven.
werd er op de veiling een postzegel van Nederland
"Wilhelmina, ongetand" aangeboden, er volgde toen
Een verdwenen postzegelwinkel
in Edam
een lachsalvo vanuit de kaartclub omdat men dacht dat
In Edam had je aan de Voorhaven het postzegelwinkeltje
de veilingmeester het had over Koningin Wilhelmina
"De Kuier" van de familie Angenend. De leden van de
zonder tanden. Daarom werd besloten in het vervolg
postzegelvereniging
konden hier met tien procent
alleen nog in Volendam bij elkaar te komen.
korting postzegels en materialen voor hun hobby kopen.
Niet elk lid bezocht de verenigingsavonden
of ruil
De winkel verkocht verder oude aandelen, munten en
dagen, er zijn ook echte thuisspaarders. Zij vullen
staatsloten en veel Edammers brachten hier ook hun
hun verzameling aan uit een rondzendbak, een doos
waarin zegels zitten die men dan kan uitnemen. Dit
kleding, want het was een depot voor de stomerij. Theo

V
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Postzegelvereniging Evopost

De boedelinventaris van Justus Boot
Wim de Wolf
andere bezigheden en interesses.
Daarom werd door het bestuur
van de vereniging voorgesteld
om te kijken of aansluiting bij
een andere postzegelvereniging
in de regio mogelijk was. De
meerderheid van de aanwezige
leden besloot in de j aarvergadering
van april 2013 de vereniging op te
heffen. Men vond het verstandig
de bakens tijdig te verzetten en de
leden te stimuleren over te gaan
naar de postzegelvereniging PPRC
in Purmerend.
Zo kwam na 34 jaar een
einde aan een vereniging die
veel heeft betekend
voor de
onderlinge
contacten
tussen
postzegelverzamelaars in Edam en
Volendam en een geweldige steun
is geweest om hun verzameling
gestalte te geven.

Postzegelwinkel De Kuiermet Ada Angenend

Angenend was jaren bestuurslid van de vereniging en
een vaste bezoeker van de verenigingsavonden. Samen
met zijn vrouw Ada heeft hij vele inwoners van onze
gemeente enthousiast gemaakt voor de postzegelhobby.
In 2005 is de winkel, na een bestaan van 25 jaar,
opgeheven en verbouwd tot woonhuis.

De boedelinventaris van viceadmiraal
Justus Boot
Onlangs stuitte ik in het Waterlands Archief bij toeval op de boedelinventaris van Justus Boot opgemaakt op het
kantoor van notaris Thade de Vries. Mogelijk had ik daaraan verder weinig aandacht besteed indien ik me niet
herinnerd had dat Justus Boot, destijds een beroemde Edammer, viceadmiraal van Holland en West-Friesland en
vlagofficier van het Corps Scheepsartillerie, onder raadselachtige omstandigheden om het leven was gekomen. In
de nacht van 8 op 9 november 1793 tussen 4 en 7 uur 's morgens was hij door onbekende oorzaak uit het raam van
zijn kajuit op het oorlogsschip 'Utrecht' gevallen. Een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk? Een officieel ingesteld
onderzoek hield het op een ongeluk.
Boot was sinds 1788 weduwnaar van Margaretha Gloribus,
dus moest na zijn verscheiden met het oog op de erfenis
en voor de minderjarige kinderen een inventarisatie
gemaakt worden van zijn bezit. Die werd op 29 december
van het volgende jaar bij de notaris ondertekend door
zijn meerderjarige dochter Cornelia en zoon Harmanes
en de voogd van de drie minderjarige kinderen.

Het totaal aan uitstaande obligaties bedroeg omstreeks
f 100.000. Onder de juwelen, sieraden en kostbaarheden
bevonden zich een zeer fraaie poignard en een snuifdoos
met het portret van de Grootmeester van Malta, die hij
had gekregen tijdens een officieel bezoek aan het eiland.

650 jaar Edam - Volendam

—0O'44

Besluit tot het opheffen van de vereniging
In de loop der jaren nam het aantal leden echter
langzaam af. Het hoogste ledenaantal
was eens

£0:44'•

Bij de inventarisatie is men minutieus te werk gegaan:
alle kamers tot op de vliering werden opgenomen, kasten
en kabinetten geopend en de inhoud plank voor plank
beschreven. Zelfs de spaarpotten van de minderjarige
kinderen, Reina, Abraham en Jacob, werden tot op de
stuiver en penning geteld. Dit resulteerde in een 80
foliobladen tellende lijst.

ét^Q^AAut
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D ©S©

Afgebroken en vervangen
In haar boek 'Edam, behouden stad' vertelt Corrie
Boschma, dat het huis waarin het gezin Boot woonde in
1800 voor de destijds aanzienlijke prijs van f 4500 gekocht
werd door buurman Jacob Teengs. Die liet vervolgens
beide woningen afbreken en er een voornaam, eigentijds
pand voor in de plaats zetten, nu bekend als het
Bosvolkhuis, Voorhaven 80. Van de bouw en stijl weten
we dus niets; dankzij de gedetailleerde lijst hebben we
een vrij goed beeld niet alleen van de inrichting, maar
ook van de indeling.

post

Postzegelvelletje
Edam650

honderdtwintig geweest maar
naar veertig. Deze terugloop is
tendens want het verzamelen
van de hobby's die zogenaamd

10

inmiddels teruggelopen
trouwens een landelijke
van postzegels is een
vergrijst; de jeugd heeft
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Zeer vermogend
Boot was een zeer vermogend man. Hij stamde uit
een gegoede regentenfamilie, maar zijn hoge positie
bij de marine zal hem zeker geen windeieren hebben
gelegd. Hij bezat een woonhuis aan de noordzijde van
de Voorhaven, daarachter een tuin aan de Achterhaven
(Noordagterom), oostelijk van de Heerenstraat en twee
stallen naast elkaar. Land bezat hij in de Zeevang en een
stuk buitendijks land bij de Zeevang. Voorts was hij voor
de helft eigenaar van een huis en erf, de houtzaagmolen
'Het Rad van Avontuur' aan de Grasdijk, Axwijk. Zo
ook van twee huizen met een houtloods erachter op
het Marken, alsmede de helft van al het gezaagde en
ongezaagde hout bij de molen en in de loodsen.

Voorhaven80 omstreek 100 jaar terug
(collectie John van Voortst)

Indeling
Op de begane grond bevonden zich drie grote kamers,
twee rechts van de gang in het midden; aan de linkerkant
bevond zich een voorkamer, daarachter het trapportaal
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De boedelinventaris van Justus Boot

en daarachter de keuken. Op de bovenverdieping waren
vier kamers en een portaal; daarboven een vliering, een
kleerzolder en twee rommelkamertjes. Niet aangegeven
werd welke ruimte de zitkamer, eetkamer of ouderlijke
slaapkamer was.
Het is niet doenlijk in het navolgende al te zeer in detail
te treden, daarvoor is de hoeveelheid gegevens te groot
en bovendien zou dat snel vervelen. Daarom beperken
we ons tot enkele kamers om een beeld te schetsen.
Zitkamer
De inrichting van de kamers ademt welstand, maar
is eenvoudig en van een calvinistische soberheid. De
kamer rechtsachter is vermoedelijk de zitkamer getuige
de inrichting: een karpet, acht stoelen met groene
zitting, een gewone en een schuiftafel, twee queridons
(plantentafeltjes), een speeltafeltje met daarop kopjes
en schoteltjes, twee trekpotten voor thee, suikerpot,
melkkan en spoelkom. In de kamer bevond zich een
Haarlemmer schoorsteen en een vuurhaard met alles wat

daarbij hoort (tang, turfton). Op de schoorsteenmantel
blauw porseleinen schotels, bekers en flessen. Een
hoekkast bevatte alle mogelijke serviesgoed, veel wit
Engels, en glaswerk. In de kast stond ook een kwispedoor
voor hen die pruimden. De wand werd gesierd met een
grote spiegel in vergulde lijst, een ingelijste tekening en
twee stukken tot Nut van 't Algemeen, wat zou kunnen
duiden op sympathie voor deze verlichtingsbeweging,
die nogal eens geassocieerd werd met de patriotten.
Studeervertrek
De kamer daarboven moet de studeerkamer zijn geweest
getuige twee boekenkasten, een vaste kast acht planken
hoog en een losse met zes planken. Men heeft de moeite
genomen om alle titels plank voor plank te vermelden.
De ruimte kon worden verwarmd door een "koperen
kaggel", op een schoorsteenmantel
stonden tal van
porseleinen flesjes in diverse formaten. De kamer was
verder ingericht met acht stoelen ook weer met groene
zitting, diverse tafeltjes, twee lessenaars, waarvan een
met bijbel. Ook stonden er een ledikant en een bedstee.

Aan de wand hingen vier schilderijen en zes ingelijste
tekeningen en een spiegel. Op de bovenste plank van de
losse kast stonden een globe en een microscoop naast een
kris, twee pistolen, een patroontas met scherpe patronen,
een doos met passers en een ton met scheepjes. Mogelijk
gebruikte hij die om formaties te bestuderen of zelfs om
slagen na te spelen.
De ouderlijke slaapkamer lag waarschijnlijk linksvoor
op de verdieping. Daar bevond zich een groot ledikant,
een mahoniehouten bedtafeltje met twee porseleinen
kamerpotten (nachtspiegels) en een lampetkan. Op de
vloer een smyrna tapijt, voorts ook hier weer acht stoelen
nu met zijden zitting, een mahoniehouten secretaire met
daarin o.a. de genoemde spaarpotten van de kinderen en
erop porseleinen beeldjes. Op een speeltafeltje stond een
klein theeservies.
Tenuen
In een kast bevonden zich de tenuen van Justus Boot en
dat waren er nogal wat: tal van overrokken (rokjassen)
met bijbehorende vesten in blauw of zwart fluweel of
goud geborduurd, in dozen tal van broeken in diverse
kleuren, hoeden voor meerdere gelegenheden. Tot zijn
outfit behoorden ook twee zilveren degens in schede, een
rotting met gouden knop en een met zilveren ketting en
een karwats (voor gebruik op zijn schip?).
Vermeldenswaard is nog dat in de linker bovenkamer in
een kastje met kleding ook een mandj e aangetroffen werd
met zilveren speelgoed: wiegje, loopwagentjes, molentje,
komfoortje, schenkketeltjes.
Totaal veertig stuks,
miniatuurtjes die nu in een programma als Uissen kunst
en kitsch een hoge waarde zouden vertegenwoordigen.
Keuken
In de keuken treffen we het basiskeukengerei aan zoals
ook in onze keukens; sommige voorwerpen kennen
we nu niet of nauwelijks meer. Alleen het materiaal
verschilt en de inventarislijst
onderscheid:
Het
koperwerk, alles waarin gekookt, gebraden en gebakken
wordt is van koper (aluminium was nog niet ontdekt).
Veel van het keukenserviesgoed zoals borden, assietten,
schalen, is van tin. Ijzer is voorbehouden aan het spit
met toebehoren, roosters, aspot, tangen, hakmessen en
wafel- en oblieijzers. Voorts bevinden zich er twee tafels,
zes stoelen en - verbazingwekkend - een bed compleet
met peluw, kussens en dekens.
In de lijst komen ook nog een mangelkamer en een
badkamer voor. Waar die zich bevonden was niet vast te
stellen. De badkamer bevatte enkele marmeren beeldjes,
twee tuintobben en een vleeskuip, wat niet wijst op
intensief en recent gebruik. In de geweerkast bevonden
zich een ganzenroer en een Spaans roer.
Boekencollectie
Toon mij uw boekenkast en ik zal vertellen wie u bent.
Een gevleugelde uitspraak. De nauwkeurige opgave
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van de titels in de boekenkasten wekte de verwachting
meer te weten te komen over de interesses, maar ook
de vakliteratuur van een man als Boot. De verzameling
bestond uit omstreeks 450 boeken, maakt geen kostbare
indruk en was weinig geordend. Naast Aantekeningen
van de reijsen met 's lands fregat Beverwijk staan Korte
schets uan het nieuwe vlagseinen, De leer der waarheid van
God, Aanwijzing en verbetering der akkerbouw, Manuaal der
militaire en excercitienen De engeIsche schelm.
Twee onderwerpen domineren de collectie: zeevaart en
godsdienst. Het scala aan de boeken op zeevaartgebied
is zeer breed en heeft natuurlijk te maken met zijn hoge
positie als commandant: boeken over communicatie
tussen schepen, stuurmanskunst, water- en zeerecht,
krijgsraad,
kaarten, artillerie, sterrenkunde en het
weer. Daartussen bevinden zich ook instructies van en
rapporten aan zijn directe commandant Van Kingsbergen
toen hij tussen 1785 en 1785 met een eskader door de
Middellandse Zee voer.
Boot moet een godsdienstig calvinist geweest zijn getuige
de bijbel op een aparte lessenaar op zijn studeerkamer
en de aanzienlijke hoeveelheid theologische werken,
waaronder studies met voor een leek niet direct
eenvoudige onderwerpen (uitverkiezing, catechismus).
Begrijpelijk was hij ook geïnteresseerd in godsdiensten
als Jodendom en Islam waarmee hij door zijn reizen en
functie in aanraking kwam.
Onder de diversen zijn veel werken over beroemde
personen (Tromp, de Ruyter, kapitein Cook, Willem III,
Frederik Wilhelm, koning van Pruisen, de graven van
Holland), boeken over landen, steden en gebouwen
en reisbeschrijvingen. Maar we treffen ook De lof der
zotheid en De geschiedenis uan de vuur en watersnood te
Edam van Kruijthof aan. Opmerkelijke titels zijn De
historie en praktijk van dieven en Bewijs der mogelijkheiddat
er menschen leuendig kunnen begraven worden en Heilzame
remedie voor paarden.
Ter afsluiting, zoals al vermeld werd de boedelinventaris
een jaar na de dood van Boot opgemaakt. Na de dood
van hun vader zullen de kinderen door familie zijn
opgenomen en het is dus zeer waarschijnlijk dat de
woning in dat jaar niet intensief meer is gebruikt, ja
zelfs geruime tijd onbewoond is gebleven. Aanwijzing
daarvoor kan zijn het bed in de keuken. Heeft daar een
huisbewaarder geslapen? Ook de badkamer wekt de
indruk lang niet gebruikt te zijn en het is opmerkelijk
dat de inventarislijst, behalve dan op de rommelzolder,
weinig jeugdvoorwerpen vermeldt.
Wat er met het huis en de inboedel is gebeurd in de zes
jaar voordat het huis door de buurman werd gekocht is
niet bekend.
Bronnen:
Notariële akten (0717), Waterlands Archief Purmerend
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De verdwenen winkel
Dik Rinkel

Het verdwenen Manufacturenmagazijn
"De Weegschaal" van de firma J. Takkenberg Dzn.
Op het artikel in het Periodiek van december 2013, over de winkel van Cloosterman, kregen wij een reactie van de
93-jarige heer Dirk Takkenberg uit Lunteren. Hij miste in de opsomming van de manufacturenwinkels de naam van
de winkel van zijn ouders Jan Takkenberg en Bertha Takkenberg-Kreijkamp. Verder onderzoek in het archief maakt
duidelijk dat er nog meer manufacturenwinkels waren want in de Waterlander van 22 september 1934 worden in
een advertentie van de Winkelweek Edam nog genoemd C. Buiten Tzn, Kleine Kerkstraat (later Weduwe C. Buiten),
firma H. Dorpema en Zoon, A. de Vries aan het Spui, de Dames Imken in de Spuistraat en J.Huisink.
Bertha Takkenberg was opgegroeid met
het spoor. Ze werd in 1895 geboren op het
station Holten en woonde later met haar
ouders op het station Kwadijk. Ze was vijf
jaar winkeljuffrouw bij de Firma Dorpema.
Dit was een manufacturenwinkel
aan de
Lingerzijde waarin zij alle kneepjes van
het vak leerde. In Edam raakte zij bevriend
met Jan Takkenberg, de zoon van aannemer
Dirk Takkenberg, die gevestigd was aan de
Nieuwehaven en o.a. het atelier en woonhuis
van Nieuwenkamp aan het Marken heeft
gebouwd.
Toen ze in 1920 trouwplannen
kregen
zochten ze een winkel en konden ze het café
biljart van Manus Weener aan de Lingerzijde
overnemen. De voorzijde door vader Dirk
Takkenberg verbouwd; er kwamen twee grote
etalageramen met een portiek en deur in het
midden. Aan de gevel kwam een uithangbord
met daarop een hond met een weegschaal in
de bek. Waar dit uithangbord vandaan kwam
is niet bekend maar men wilde ermee zeggen
dat er op een eerlijke manier zaken werden
gedaan.

Over de verdwenen winkel van Takkenberg is veel
te vertellen:
Manufacturenmagazijn "De Weegschaal" van de firma
J. Takkenberg Dzn. was gevestigd in de Lingerzijde 14,
links van de Molensteeg en niet te verwarren met de
meubeltoonzaal van Luning en Takkenberg op Lingerzijde
20; deze Takkenberg was een neef.
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Ze begonnen na de verbouwing een manufac
turenwinkel en verkochten o.a. dames-, he
ren- en kinderondergoed, herenoverhemden
en manchester werkbroeken want spijker
broeken bestonden er nog niet in die tijd. Ver
der overalls, sjaals, petten en sokken en voor
de dames schorten en kousen. Naast hand-,
thee- en baddoeken verkochten ze ook klein
goed zoals elastiek, band, houten klossen
met machine- of handgaren, spelden, veilig
heidsspelden, naalden, knopen en drukkno
pen. Ook werden er stoffen per el verkocht
gemeten met de ellestok van 69 cm.
Jan Takkenberg ging door de week met een platte
wagen de boeren langs in de omgeving. Hij deed dan
eerst Middelie aan waar hij zijn handel dan 's nachts
kon stallen bij een café en de dag daarop ging hij dan
naar Kwadijk. Later deed hij dit niet meer met de

platte wagen maar met een bakfiets. Aan de boerinnen
verkocht hij veel sajetwol, zwarte wol waar sokken van
gebreid werden. Gretig aftrek vonden ook de hemden
met handgemaakte knoopsgaten, een heel werk, dat in
de avonduren door Bertha Takkenberg werd gedaan. In
de oorlog werd er ook schapenwol gesponnen voor het
maken van truien e.d. en toen in de oorlog de Duitsers
een keertje kwamen controleren, mocht het wollen goed
blijven hangen omdat mevrouw Takkenberg reumatiek
voorwende.
In de winkel was ook een depot voor stoomgoed gevestigd
voor stomerij Zeekant in Purmerend. In kartonnen dozen
werd het gereinigde stoomgoed weer aan huis bezorgd.
Eerst door Jan Takkenberg zelf en na diens overlijden door
buurman Houtman die aan het einde van de Molensteeg/
hoek Jan van Wallendalplein woonde. Houtman deed dit
in zijn vrije tijd want overdag werkte hij bij de Gestam.
Wat wel wonderlijk is dat van de winkel in de oude
kranten geen enkele verkoopadvertentie te vinden is.
Blijkbaar was adverteren niet nodig en was hun naam
voldoende bekend. Een keer haalde Bertha Takkenberg
wel de krant en wel in 1940 toen ze van de trap gevallen

was en "eenigen tijd het bed moest houden. Tijdens
het overvliegen van machines in den nacht wilde zij
haar zoon wekken. Daar geen lichten mogen worden
ontstoken trachtte zij in het duister den weg te vinden.
Plotseling echter viel zij van de trap. Gelukkig brak zij
geen der lichaamsdelen".
Jan Takkenberg is in 1957 op 68-jarige leeftijd
overleden en mevrouw Takkenberg heeft tot 1970 de
manufacturenwinkel alleen voortgezet. De winkel zou
daarna verkocht worden aan een Volendammer die daar
een koffieshop wilde beginnen. De buren waren hier fel
op tegen en d.m.v. een handtekeningenactie
heeft de
buurt vestiging hiervan weten te voorkomen. Er is toen
een reisbureau in gekomen.
Bertha Takkenberg heeft na sluiting van de winkel nog
ruim twintig jaar gewoond in een bejaardenwoning aan
de Roelof Bootstraat, met als buren de familie Akkerboom,
mevrouw Ton en Sien de Boer. Ze was een actieve vrouw,
die meer dan 50 jaar handwerkgoed heeft gemaakt voor
de Hervormde Zusterkring en tot ereburgeres is benoemd
van de gemeente Edam-Volendam. Ze overleed in 1993 te
Lunteren.

De molen van Teengs
In een voorgaand artikel (pagina 11) werd vermeld dat
Justus Boot voor de helft eigenaar was van de molen 'Rad
van Avontuur' aan de Grasdijk (Axwijk). Na zijn dood in
1793 werd zijn aandeel overgenomen door zijn compagnon
Pieter Bost, die daarmee volledig eigenaar werd. In 1809
kwam de molen in bezit van de weduwe van Sijmen Kleen
uit Kwadijk en verdween kort daarna. Inmiddels waren
ook twee andere Edamse molens verdwenen: 'de Wolf en
'de Eendracht' en in 1816 trof ook de molen 'de Simson'
dit lot. Overigens werd veel later (1855) op de plek van
de Simson een nieuwe koren- en pelmolen gebouwd.
De onderbouw daarvan vormt nu een onderdeel van de
woning van de fam. Huber op het Klein Westerbuiten.
De enige molen die daarna nog overbleef, was de
houtzaagmolen 'het Fortuijn' aan de trekvaart op de
molenwerf. In 1863 sloeg tijdens een hevig onweer boven
Noord-Holland de bliksem in deze molen. Bij het blussen
van de brand ging er zoveel mis dat de molen niet meer
te redden was. Eigenaar Nicolaas Teengs vroeg en kreeg
daarna toestemming om de molen te herbouwen, die een
nieuw leven kreeg als 'de Fenix' en die bij ouderen onder
ons nog bekend is als de molen van Teengs.
Bijgaande foto laat deze molen met personeel in vol
bedrijf zien. In 1932 werd het bovendeel gesloopt.
De onderbouw is in 1950 opgeruimd.
De belangrijkste gegevens komen uit 'Molensvan Edam' van
drs. D.M.Bunskoeke.
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Korte berichten

Watersnood 1916
Bij Edam

Defoto van de watersnood1916 in ons Periodiekvan augustus die we niet kondenlokaliseren,blijktniet in de omgeuinguan
Edamte zijn gemaakt.Hij is genomenlangs dejaag weg tussen Broekin Waterlanden Monnickendam.
Terhoogteuan de
Overlekergouwwas een brug over de Broekervaart,die de Draai werd genoemd.Het huis - net zichtbaar tussen de bomen- werd
bewoonddoorde brugwachter.Met dank aan A. Drijveruan de VerenigingOud Broek.
Agenda
Het programma van de ledenactiviteiten in de eerste helft van 2014 is nog niet geheel rond. Gepland zijn:
April - Algemene Ledenvergadering en lezing van Hans Boonstra met als titel: Monumentenzorg en restauratie,
een historisch perspectief
Mei - Spreker nog niet definitief
De lezingen en presentaties zullen later worden aangekondigd via de website en flyers

Vereniging
Oud Edam
Verenigingshuis
Graaf Willemstraat 8, 1135WP 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
Op het onderschrift bij de foto van het broodcomite in het artikel over de
winkel van Cloosterman in ons vorige nummer reageerden meerdere lezers.
Dankzij hen zijn ook de namen van de dames nu bekend. Volledigheidshalve
v.l.n.r: Jan de Graaf, zijn moeder Teunskina de Graaf-Bergman, Gerard
Cloosterman, Gerrit van der Naaten, Lenie Ent en Marie Ent, de vrouw van
Jan de Graaf, Klaas Aberkrom.

Grafische verzorging:
Met Name Reclame
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