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De "IJzeren Man" van de Zeevang
Tussen 1872 en 1920 stond op het grondgebied
van de gemeente Edam een stoomgemaal van de
polder Zeevang. Even voorbij de fraaie woning
"De Meeuwen" van de familie A. Roos, daar waar
de dijkeen scherpe bocht maakt, bevond zich "De
IJzeren Man", zoals het gemaal in de Edammer

volksmond genoemd werd.
De geschiedenis van dit gemaal is in zekere zin een

triest verhaal. Slechts 47 jaar heeft het dienst ge
daan voordat het zijn roemloos einde vond. Het is
een verhaal van tegenslagen en van bestuurlijke
verkeerd gemaakte keuzen.

In kroniekvorm volgt hier de geschiedenis van de
"IJzeren Man".

1870 - Wateroverlast
De Zeevang wordt al vele jaren geteisterd door wa
teroverlast. De vier aanwezige molens staan in pe
rioden met veel regen vaak stil door gebrek aan
wind of omdat de Schermerboezem "peil" staat ').

Het vee moet vroegtijdig worden opgestald en de
grasoogsten zijn klein. Het polderbestuur laat een
rapport opstellen waaruit blijkt dat stoombema-

ling met twee of zelfs met één gemaal mogelijk



is. De geraamde kosten bedragen respectievelijk
ƒ 100.000.- en ƒ70.000.-, exclusief de kosten voor
de te maken aanvoerkanalen.

7 januari 1871 - Enquête
Men organiseert een heuse enquête.
Alle ingelanden kunnen kiezen tussen:

- de huidige toestand en een polderomslag 2) van
ƒ 8,-/ha

- een stoomgemaal en een polderomslag van

ƒ 11,-/ha

25 januari 1871 - Plan afgestemd
De uitslag is een domper voor de plannenmakers:

169 stemmen vóór en 338 stemmen tégen een
stoomgemaal. Ook in het polderbestuur stemt
men: 5 vóór en 7 tégen.

Men besluit om geen stoomgemaal te bouwen.

15 februari 1871 - Nieuwe voorstellen
Het bestuur ontvangt een missive 3) van 36 landei
genaars die met leedwezen de uitslag van de stem
ming hebben vernomen. Men memoreert dat in

de afgelopen herfst en winter de Zeevangsmolens
9 maal hebben stil gestaan door "peil" en 38 maal
door gebrek aan wind. Men wil dat één van de vol
gende punten wordt gehonoreerd:

- de bouw van een stoomgemaal
- een peilverlaging van 14 duimen

- toestemming voor elke landgebruiker om zelf
een molentje op zijn land te zetten.

Het bestuur wijst alle drie punten van de hand.

9 oktober 1871 - Plan goedgekeurd
De molen nr. 4 van Olphert Kuin moet worden ge
repareerd. De geschatte kosten bedragen ƒ4.000-

. Dat regeerders gevoelig zij n voor geldeli j ke argu
menten blijkt ook nu! Binnen negen maanden na

dat dezelfde bestuurders tegen de bouw van een
stoomgemaal stemden, kiezen nu negen heemra
den en hoofdingelanden vóór een stoomgemaal
en twee voor het repareren van de watermolen.

22 december 1871 - Aankoop land

Dan gaat het snel . In Edam wordt het land van Ger-
rit Kuiper gekocht. Kadaster Sectie B: nummer
379, 480 en 481 voor ƒ 1.400.- De architect ") van
de Uitwaterende Sluizen geeft het advies om di
rect op zee uit te malen en niet op de Edammer ha
ven. Gezien de aangevoerde bezwaren gaat men
direct akkoord. Hiervoor is het noodzakelijk dat
van de weduwejannetje Bartelingeen stuk buiten
land wordt gekocht: Sectie B nummer 333, groot
0,30 ha voor ƒ 500.-.

24 januari 1872 - Begroting f 63- 000.-

De totale kosten van het gemaal: gebouwen, aan-
en afvoerkanalen, machines en inrichting, wor

den begroot op ƒ63 .000.-. Achteraf zou blijken dat
dit bedrag niet werd overschreden. Een unicum in
die (en onze!) tijd.

7 april 1872 - Aanbesteding

De openbare aanbesteding voor de gebouwen en

de aan- en afvoerkanalen wordt gehouden. Voor
ƒ 38.684.- schrijven vier aannemers gezamenlijk
in en zijn daarmee beduidend lager dan een vijftal
collega's.

4 september 1872 - Goedkeuring provincie
Een tegenslag! De Provincie gaat akkoord met de
plannen, maar gezien de tijd van het jaar: de herfst-
en winterstormen met de kans op hoog water,
wordt de aanleg van de sluis en de coupure 50 van
de zeedijk pas na de winter toegestaan.

25 september 1872 - De deurwaarder

De aannemers schakelen een deurwaarder in en
eisen dat het polderbestuur binnen vijf dagen toe
stemming verkrijgt om de zeedijk w[el te mogen
doorgraven. Immers op deze manier kunnen zij
niet aan hun verplichting van oplevering voldoen.

30 september 1872 - Er kan gebouwd worden

Hoewel ook het polderbestuur zich van juridische
bijstand heeft voorzien, wint het zakelijke boeren
verstand en wordt de overeenstemming met de

aannemers gemaakt. Drie maanden na verleende
vergunning in het komend voorjaar moet de
bouw zijn afgerond.

De achterwaterloop naar het gemaal vraagt meer
ruimte dan voorzien was. Daarom wordt het erf
van Cornelis Jongert aangekocht voor ƒ 1000.- .
Dat was een beste prijs voor de 10 centiare van sec
tie B, nummer 253 en erg lollig vonden de heren
bestuurders dat niet.

I oktober 1872 - Aanstelling machinist
Voor de spoedig aan te stellen machinist wordt het
volgende besloten:

- Hij krijgt een jaarwedde van ƒ800.- en een dienst
woning

- Hij krijgt het vruchtgebruik van erf en de Zuid-

dijk tussen de stadsuitwateringsgronden en tot
100 meter ten noorden van mijlpaal 11

- Hij krijgt gratis steenkool en olie voor het gezin

19 maart 1873 - Machines aanbesteed
De aanbesteding van ketels, machines, etcetera is
afgerond. De Provincie verleent toestemming tot
het doorgraven van de Zeedijk.

24 april 1873 - Watermolen nr. 4 afgebroken
De watermolen van Olphert Kuin, gelegen ka

daster Oosthuizen, sectie B, nummer 513, wordt
voor afbraak verkocht voor ƒ6 00.-.

29 april 1873 - Machinist benoemd
De instructies voor de machinist worden vast
gesteld. Uit 21 sollicitanten wordt Pieter Vis, smid
uit de Haarlemmermeer, benoemd.

II september 1873 - Stoomgemaal voltooid
In de "Edammer Courant" lezen we:

"Het Waterschap 'De Zeevang' had sedert jaren
een dringende behoefte aan een stoomgemaal. In
die behoefte is thans voorzien door de voltooiing
van een zoodanig gebouw onder onze gemeente.

Heden werd het gemaal beproefd en daar het

Op de foto

o.a. de vrouu
van Hein

Mus, oude
Janus de Ko
ning en zijn

beide zoons.
Foto 's bij dit artikel zijn beschikbaar gesteld door
de heer J. Bouwes.
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voldeed aan alle vereischten, zoo kon het niet an
ders, of het moest de goedkeuring van het bestuu r
van genoemd waterschap wegdragen. Ook de in
gelanden zijn er ten hoogste mede ingenomen."

28 januari 1874 - Slecht onderhoud
Er zijn al heel gauw problemen en de heren De
Vries, Houwens en Schutt van een technisch

bureau stellen een rapport op met de volgende
conclusie:
"Bovenstaande gebreken zijn voor het grootste
deel de gevolgen van onvoldoende bediening der
machine en ketels door machinist en stokers. Het
kwam ons voor dat de zoo noodige samenwer

king tusschen het personeel geheel ontbrak en
stellig liet de toestand der machine tijdens de
proefneming veel te wensen over. De onzindelijke

staat der machines moge aan de stokers te wijten
zijn, vele der bovengenoemde gebreken zijn de
schuld van de machinist . Aldus te goeder trouw af
gemaakt en door ons ondertekend."

12 maart 1874 - Schade aa?i de oevers
Notaris Zoutman Brugman, als beheerder van de

stukken land, genaamd "De Bezaan", gelegen aan
het Oorgat tegenover het stoomgemaal, toebeho
rend aan de weduwe mevrouw Hanloo te Den
Haag, is bezorgd over de schade die door de wer
king van het gemaal wordt toegebracht aan de
oevers van genoemde percelen. Ook dit wordt
door het polderbestuur geregeld.

13 december 1878 - Een tweede stoomgemaal
Een aantal jaren van betrekkelijke rust. De wind
molens blijven een onzekere factor en het besluit

wordt genomen om een tweede stoomgemaal te
plaatsen bij Axwijk.

13 augustus 1879 - Nordmann machinist te
Axwijk
Uit vele sollicitanten wordt de smid H. Nordmann

uit Purmerend gekozen tot machinist te Axwijk.
Het vertrouwen in deze persoon, die ook al in

Edam had gesolliciteerd, is groot. Kennelijk had
hij tot volle tevredenheid reparaties en dergelijke
verricht voor het polderbestuur.

10 december 1879 - Twee watermolens verkocht
Per 1 april 1880 worden de molenaars R. Veis (mo
len 1), A. Veis (molen 2) en Jb. Molenaar (molen 3)

ontslag aangezegd.
A. Veis koopt zijn molen voor ƒ 2250.-. Wel wor
den de as, roeden, zeilen en touwwerk door het
polderbestuur weggehaald. De molen van R. Veis
wordt publiekelijk verkocht.

10 maart 1881 - Willem Klok machinist

Machinist Vis van het stoomgemaal te Edam over
lijdt. De weduwe Vis krijgt nog haar toelage tot 1
april eerstkomende. Daarboven krijgt ze een gift
van ƒ 200- om een kleine zaak te beginnen.
Willem Klok Wz., de opzichter van de polder,

wordt machinist. Hij mag blijven wonen in het op
zichtershuis bij het Axwijker gemaal en in Edam

wordt een stoker aangesteld. De stoker verdient

15 cent per uur en voor smidswerk mag hij 2 0 cent
vragen.

13 juni 1881 - Molen 3 verbrand
Molen 3 vanjb. Molenaar te Oosthuizen aan de Mo-
lenkolkweg verbrandt, zodat de laatste windwa
termolen van de Zeevang is verdwenen. De molen
is echter tegen herbouw verzekerd. De verzeke
ring heeft er begrip voor dat de molen niet wordt

herbouwd en is bereid in plaats van de verzekerde
som van ƒ 12.000- een bedrag van ƒ 7.600.- uit te

betalen Je kunt uit de tekst de heren bestuurders
nog horen tandenknarsen als ze hiermee akkoord
gaan!

24 april 1884 - Jaarwedde stoker f 450.-
De stoker van het gemaal op het Oorgat, Klaas
Ameraal, die per uur wordt betaald, vraagt om een

vaste jaarwedde. Men is goed gemutst: ƒ4 50 - per
jaar plus vrij wonen en gebruik van het grasgewas.
De heren hadden kennelijk een borrel genoten!

7 december 1884 - Fort Edam

Naar aanleiding van de Vestingwet van 1874 dient
de stelling van Amsterdam geheel te worden ver

nieuwd en opgebouwd. Het polderbestuur ont
vangt de volgende missive van de 2e Genie
commandant:
"Voor het maken van een fort aan de Zeedijk bij

Edam zal een gedeelte van het polderwater:
Kadaster Sectie B, nummer 576, moeten worden
aangekocht of onteigend."
Het College gaat akkoord mits men zorg draagt
voor een behoorlijke waterafvoer tot het stoom
gemaal . Ook dient men een schoeiing aan te bren
gen langs de Zeedijk en de percelen land genaamd
"De Bezaan".' (zie 12-3-1874)

18 januari 1886 - Zandophoping voor Fort
Hendrikus Weegerink uit Groenlo vraagt toestem
ming van het polderbestuur om een coupure te
mogen maken, zodat het water van de Schermer
boezem in verbinding komt te staan met het te ma
ken werk, namelijk de zandophoging voor het
Fort. Het zal worden omringd door dijken en wor
den voorzien van een sluisje met afsluitdeuren. De
heer Rups uit Edam, in dienst van Uitwaterende
Sluizen, zal toezicht houden over de werkzaam
heden van een coupure op het Oorgat voor het te

maken Fort. Hij krijgt hiervoor een toelage van
ƒ500.-.

27 maart - H. Mus nieuwe stoker

Uit 2 3 sollicitanten wordt H .Mus uit Kwadijk geko
zen tot stoker van het stoomgemaal te Edam.

12 maart 1889 - Ketels afgekeurd
Een ingenieur van het Stoomwezen keurt twee
ketels af van het Edammer gemaal. Ook de andere
ketels zijn in slechte staat.

Het bestuur heeft meer vertrouwen in hun machi
nist Nordmann die hen meedeelt dat de ketels nog
kunnen worden gerepareerd. Samen met smid
Hesselink uit Edam hebben ze het gemaal bekeken

en geoordeeld dat grote veranderingen niet nodig
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zijn. Dijkgraaf en Heemraden brengen hulde aan
de mannen die de polder vrijwaren van hoge

kosten.

10 april 1891 - H. Mus machinist
Het Dagelijks Bestuur ontslaat opzichter Klok om
"bekende redenen" als machinist van gemaal
Edam en vermindert zijn salaris met ƒ300.-. In zijn

plaats wordt H.Mus bevorderd tot machinist.
Diens jaarwedde van ƒ400 .- wordt met ƒ100.- ver
hoogd. De bestuurders kunnen best rekenen!

30 mei 1899 - Nieuwe machine
De grote renovatie van machine en ketels is 10 jaar

later toch noodzakelijk. Doordat de "eigen" arbei
ders meewerken belopen de kosten ƒ 15.283- en
komt men ongeveer ƒ 3-000.- voordeliger uit ten

opzichte van de eerst gemaakte offerte. De Dijk
graaf, secretaris en vertegenwoordiger van de ma
chinefabriek hebben hoogst persoonlijk in Glas-
gow de machine in ogenschouw genomen. In
januari 1900 wordt officieel met toespraken en
feestwijn het hernieuwde gemaal in werking

gesteld.

In de jaren 1900-1916 is er weinig te vermelden.

Het Fort bij Edam wordt gebouwd, de aanvoer van
het water via de dijksloot naar het gemaal loopt

goed. Machinist Mus doet zijn werk naar behoren
en krijgt met kleine beetjes wat meer tractement.
Dan komt de fatale nacht van 13 op 14 januari 1916.

13/14 januari 1916 - Watersnood
De dijkwachten in de Zeevang worden opgeroe
pen. De dijk bij Katwoude bezwijkt. De Zuidpol
der loopt onder water. De dijk van de Zeevang

houdt nog stand, maar de toestand is kritiek. Het
zand van de twee forten in de Zeevang wordt ge
bruikt om zandzakken te vullen; ook het zand van
de trambaan wordt hiervoor benut.
De stand van het water is gedurende deze storm

nacht: 13 januari: 18.00 uur 1.00 m. - A.P.

24.00 uur 1.95 m. - A.P.
14 januari: 03-15 uur
2.60 m. - A.P.

06.00 uur 2.65 m. - A.P.

16januari 1916- Overste Luden
Overste Luden van Fort Edam stelt zijn manschap
pen ter beschikking om de dijken te behouden. In
Edam dreigt het water uit de Zuidpolder door te

breken naar de Zeevang; op het Groot Westerbui
ten is het uiterst kritiek.
In de maanden na de watersnood moeten de twee
stoomgemalen van de Zeevang vrijwel dag en
nacht draaien. De normale neerslag en het extra

uitwaterinqss
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water dat uit de omliggende gebieden, die onder

water staan, binnensijpelt, maakt dit noodzake
lijk. Het Edammer gemaal verricht zijn taak naar
tevredenheid. De Dijkgraaf doet aan de legerlei
ding een verzoek om de zoon van machinist Mus
en de broer van Nordmann verlof te verlenen, om
dat er geen andere vakbekwame mensen aanwe
zig zijn om de gemalen te bedienen. Deze verzoe

ken worden verschillende malen herhaald en ook
steeds ingewilligd.

18 november 1916 - Toevoersloot gedempt
Al heel snel na de watersnood worden plannen
voor dijkverhoging en -versterking gemaakt. De
weg naar Warder die bovenop de dijk ligt, wordt
verplaatst naar de onder-, binnenkant van dit wa-
terkerende werk. De dijk wordt daarbij tevens ca.
75 centimeter verhoogd. Voor de "IJzeren Man"

nadert het einde. Het polderbestuur moet ak
koord gaan met het dempen van de dijksloot,
waardoor het meeste water naar het gemaal wordt
afgevoerd. De sloot aan de noordzijde van het Fort
wordt aangepast om het water nu naar het gemaal
te laten stromen. Maar het is duidelijk lapwerk!

Het gemaal te Axwijk wordt geëlektrificeerd en
krijgt zoveel capiciteit dat het als enig gemaal de
Zeevang kan bemalen.

15 mei - Aanbesteding brug
Tussen 1916 en 1919 hinkt het polderbestuur van
de Zeevang op verschillende gedachten. Het ge
maal te Edam is als een ernstige zieke : De patiënt is
opgegeven, maar niemand durft het hardop te

zeggen. Zo worden bepaalde klussen wèl en ande
re niet uitgevoerd. Zo was er de aanbesteding van
een te maken betonnen brug over de nieuwe toe
voersloot naar het stoomgemaal. Deze was door
betonwerker C. Kraay van Edam in 1916 opgege
ven voor ƒ 340.-. Het bestuur was van mening dat

het werk voor deze prijs was gegund, maar dat
wordt door Kraay ontkend. Deze vraagt nu ƒ 720.-
voor zijn werk. Het gaat dus niet door en dat komt

de heren goed uit!

15 januari 1919 - Uurloon 30 cent
We schrijven over de tij d, waarin de lonen naar on
ze hedendaagse begrippen heel laag zijn. Een jaar
wedde voor een arbeider die 60 a 65 uur per week
werkt van nauwelijks ƒ 1000.-. Het bestuur van de
Zeevang besluit om het uurloon van zijn arbeiders
te stellen op 30 cent.

28 februari 1919 - Pensioenfonds ingesteld
Het polderbestuur stelt een pensioenfonds in
voor zijn werknemers. Machinist Mus, die voor de
tweede maal in het huwelijk zal treden, verzoekt
om ook zijn aanstaande vrouw in het fonds te be
trekken. Jammer voor Mus gaat dat niet door!

12 mei 1919 - Onderhoud opgeschort
Nog steeds verkeert het polderbestuur in
tweestrijd. Men praat over w[el of niet instand
houden van het Edammer gemaal. Men wil nog
niet tot verkoop overgaan! Wel wordt het noodza

kelijk onderhoud opgeschort.

11 april 1920 - Gemaal verkocht
In de jaren 1900-1916 is er weinig te vermelden.
Het Fort bij Edam wordt gebouwd, de aanvoer van
het water via de dijksloot naar het gemaal loopt
goed. Machinist Mus doet zijn werk naar behoren

en krijgt met kleine beetjes wat meer tractement.
Dan komt de fatale nacht van 13 op 14 januari 1916.

24 september 1920 - Verkoop van de grond
De bewoner van de villa "De Meeuwen", de heer
Noothoven van Goor, biedt ƒ 15.000 - voor ge
bouwen, woning en erf. De schoorsteen en de
sluis zijn daar niet bij. Men gaat akkoord. Machi

nist Mus gaat per 1 juli 1921 op de meest eervolle
wijze met pensioen.

18 november - Geen reductie maalkosten

Nu de Zeevang middels het gemaal bij Axwijk ge
heel op Schermerboezem afmaalt, wordt door
Uitwaterende Sluizen geen reductie meer ver

leend op de maalkosten.

14 april 1921 - Tegenvallende kosten

Het opruimen van de uitwateringssluis valt tegen.
Ze moet geheel worden uitgerooid en met nog
enige extra eisen gaat het gehele karwei ƒ 5350-
kosten. Het knarsen van de tanden der polderhe
ren is nog te horen bij het lezen van de notulen
boeken!

21 april 1921 - Schoorsteen afgebroken
Voor ƒ 85 .- isjac. de Koning uit Edam bereid om de
schoorsteen af te breken. Hij moet geheel worden
afgebroken en mag niet worden omgetrokken.
Het puin komt ter beschikking van de polder.
Milieu-eisen waren nog onbekend!

15 september 1921 - Pensioenperikelen
Nog éénmaal komen we in de notulen van Dijk
graaf en Heemraden een discussie tegen die te ma
ken heeft met de "IJzeren Man". Machinist Mus
heeft verschil van mening over de hoogte van zijn
pensioen. Hem is per brief 70% van zijn loon toe

gezegd, terwijl het bestuur 2/3 heeft bedoeld. Men
besluit om het maar te laten zitten, maar mocht
Mus als eerste overlijden dan zal zijn vrouw geen

tegemoetkoming ontvangen; het laatste woord
wil het bestuur toch hebben!

Resumé
Slechts 47 jaar bestond het gemaal de "IJzeren
Man". Qua hoogteligging en qua ligging t.o.v. de
meest voorkomende windrichting bij veel regen
val, was het vanaf het begin eenverkeerd gekozen
locatie.
Onvoorzien waren de bouw van het Fort en de wa
tersnood met zijn gevolgen, zoals we hebben kun
nen lezen. Aan bouwkosten, renovatie en repara

ties is een bedrag van minstens ƒ 100.000.-
uitgegeven. Het is moeilijk om bedragen uit die
tijd te "vertalen" naar de huidige verhoudingen.
Maar als men de lonen van 15 cent per uur bekijkt

en de prijzen van de huidig nieuwgebouwde ge
malen, dan kan gemakkelijk worden uitgerekend,

dat het stoomgemaal bij Edam voor de ingelanden
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van de Zeevang een miljoenenstrop is geweest en dat
er sprake is geweest van een bestuurlijke misser.

f.S. Molenaar.

Noten
') Peil staan: Een polder maalt zijn water op een

ringvaart. Deze ringvaart maakt deel uit van
een groot waterstelsel dat uiteindelijk op zee
uitkomt. Wanneer nu het stelsel een zo hoge wa
terstand heeft, dat er gevaar voor overstroming

dreigt, mogen de polders niet meer uitgemaald
worden. In Noord-Holland beheerst de Uitwa

terende Slu izen het stel sel, dat de Schermerboe
zem heet. Vroeger werd het sein gegeven door

seinmasten die langs deze boezem stonden en
die door alle poldermolenaars konden worden
gezien. Overdag door een zwarte vlag en 's

nachts door een lamp. Tegenwoordig wordt dit
door de telefoon doorgegeven.

2) Polderomslag: alle kosten die nodigzijn om een
polder te onderhouden en droog te malen moe
ten worden betaald door de landeigenaren.
Door alle kosten te delen op het aan tal hectaren
kan men berekenen hoe hoog het bedrag is, dat
nodig is om een sluitende exploitatie te krijgen.

Rectificatie

In het verslag van de Gemeentelijke Monumen
tencommissie in "Oud Edam", jaargang 17, nr. 2,
augustus 1993 is onder het kopje "Uitbreiding van
lijst beeldbepalende monumenten" in de eerste
zin het woordje niet weggevallen, de zin moet lui
den: ' 'de gemeenteraad heeft in de zomer besloten
de lijst van beeldbepalende panden niet uit te brei
den." Onze excuses.

Premie zomerpostzegels

Oud Edam heeft ter gelegenheid van haar 50-jarig
jubileum dit jaar van het Fonds Zomerpostzegels
een premie ontvangen ten bedrage van ƒ 250,-.

Het geld is gebruikt voor de organisatie en promo
tie van de tentoonstelling "500 jaar Edamse carto

grafie". Het bestuur van Oud Edam is het fonds
zeer erkentelijk voor de bijdrage.

3J Missive: officiële brief . Door de naam "missi
ve" te gebrui ken wordt een zeker gewicht aan
de inhoud gegeven. Ook dienstbrieven werden

zo genoemd.
*) Architect: in vroeger jaren had de technische

dienst van de Uitwaterende Sluizen een vrij ge
ringe omvang. Voor het maken en onderhou
den van desluizen en gebouwen waren het tim
merlieden, schilders en andere vaklieden. Het

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden had
één man in dienst, die de leiding had over de

technische dienst en tevens het bestuur advi
seerde in technische kwesties. Deze persoon, die
ook opzichter genoemd zou kunnen worden,
werd architect genoemd. Rond de jaren
1935-1960 was dat de bekende IJ. Schuitema
ker die deze functie bekleedde. Zijn latere op
volgers hebben door de gewijzigde taak van het
Waterschap een andere invulling van de werk
zaamheden gekregen.

5) Coupure: letterlijk doorsnijding. Hier wordt
mee bedoeld het doorspitten van de zeedijk.
Vooral als het een werk betrof van veel belang

en waar meer voorzieningen voor nodig wa
ren, werd het woord "coupure" gebruikt.

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
houdt op donderdag 20 januari 1994 haar
JAARVERGADERING (om 19-30 uur)

Hierop aansluitend in samenwerking met
Oud Edam om 20.00 uur:
"NAKAARTEN OVER CAERT"

Een terugblik op de tentoonstelling van oude
landkaarten die ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de vereniging Oud Edam
georganiseerd werd.

De heer Kees Hulskemper weet hier erg veel
over te vertellen.

In de Harmonie.

Bij dit nummer:
Vanaf deze plaats kijken we met genoegen terug
op het afgelopen jaar. Een druk jaar met alle
festiviteiten rond het jubileum. In dit periodiek
een terugblik op de oprichting van de vereni
ging en op de reünie van oktober j. I. Tevens een
verslag van de lezing ' 'Caert 50" met als spre
kers drs. f.H.W. Werner en prof. dr.G.Schilder.

Op het Oorgat stond vroeger een gemaal, in de
volksmond ' 'De IJzeren Man ' ' genoemd. Jaap
Molenaar vertelt in kroniekvorm de geschiede
nis van dit gemaal en waarom het maarzo kort
dienst heeft gedaan.

Wat is er bekend over de Edamse meermin, was
het een meermin of een vrouw ?
Janny Boe/ens-Boss schreef een artikel over de
ze geheimzinnige vrouw, die de poorters van
onze stad lang geleden in haar ban had.

De Doopsgezinde Vermaning aan de
Kaasmarkt heeft een grondige restauratie on
dergaan. In dit nummer een artikel van Pim
van Gulik over de specifieke problematiek sa

menhangend met deze restauratie.

De redactie.




