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Oud Edam: een nieuw blad

Bij het verschijnen van dit eerste
nummer van Oud Edam willen wij de
lezer graag vertellen wat de bedoeling
van dit blad is en wat er in grote lijnen in
zal komen te staan. Wel nu: Oud Edam
wordt uitgegeven door de u allen welbe
kende, gelijknamige vereniging, die haar
activiteiten richt op het behoud van het
historische stadsbeeld en het vastleggen
van de geschiedenis van Edam. Dit
streven zal ook de inhoud van dit blad
bepalen. In dit opzicht bestaat er dus een
nauwe band tussen de vereniging en het
krantje. Het is echter geen orgaan van de
vereniging, met notulen van vergaderin
gen en dat soort, alleen voor de leden
interessante informatie. De bedoeling is
dat ieder die belang stelt in het wel en
wee van Edam het met plezier zal
kunnen lezen, lid of geen lid (we hopen
natuurlijk wel dat lezers gestimuleerd
worden om lid te worden, maar dit
terzijde).

U zult naast kleine berichten over
activiteiten als tentoonstellingen en der
gelijke twee soorten artikelen aantref
fen: nieuws en voorlichting over actuele
zaken, en achtergrondinformatie over al
wat met de historie van Edam te maken
heeft. Om met het laatste te beginnen:
we denken hierbij onder meer aan artike
len over de geschiedenis en archeologie
van Edam, waarvoor vast wel materiaal
te voorschijn zal komen nu er binnen de
vereniging meer en meer belangstelling
voor archiefonderzoek en bodemvond
sten bestaat (zie elders in dit blad).

Het nog niet al te verre verleden van
Edam zal wellicht door interviews met
oudere inwoners vastgelegd kunnen
worden. Ook zal aandacht geschonken
kunnen worden aan de 'inventaris' van
Edam; gebouwen en allerlei kleine de
tails waar we misschien dagelijks langs
lopen zonder te beseffen dat ze samen
het karakter van Edam bepalen: van
speeltoren tot stoepsteen of belknop. Dit
soort informatie zal wellicht bij kunnen

dragen tot het behoud van allerlei zaken:
want van veel wordt achteloos afstand
gedaan omdat men niet weet wat men
wegdoet.

Het streven naar behoud van het
stadsbeeld staat voorop in de rubriek
nieuws en voorlichting over actuele
zaken. Ter sprake kunnen komen struc
tuur- en bestemmingsplannen, wat het
betekent als een stadje het etiket 'be
schermd stadsbeeld' heeft gekregen,
maar ook het omhakken van een oude
boom of het in ere herstellen van een oud
tuinmuurtje: kortom alles wat Edam
verrijkt of verarmt. Deze voorlichting
heeft hopelijk tot gevolg dat grotere
groepen dan nu actief gaan meedenken
over dit soort zaken en - mocht er iets
fout gaan - hun stem verheffen.

Tenslotte een oproep aan de lezers:
dit is niet alleen een blad vóór lezers,
maar ook van lezers. De redactieleden
hebben maar een beperkt aantal noten op
hun zang en zien zich zelf in de eerste
plaats als vergaarders en niet als schrij
vers van artikelen. Het hierboven ge
schetste programma kan alleen verwe
zenlijkt worden als allen die iets kunnen
bijdragen dit ook doen. Het is trouwens
ook de bedoeling beperkt ruimte te
bieden voor een discussiehoekje. Laat
Oud Edam leven!

VERENIGINGS-NIEUWS

De Vereniging Oud Edam heeft on
langs enkele werkgroepen in het leven
geroepen. De leden die hier aan deelne
men gaan informatie verzamelen, ideeën
uitwerken tot concrete plannen om aldus
tot een slagvaardiger beleid van de
Vereniging te komen.

Tot nu toe zijn opgericht: de werk
groep Handhaving Stadsbeeld en ruim
telijke ordening, Publiciteit, waarvan u
nu het eerste werkstuk onder ogen heeft,
Archeologie en geschiedenis, en een
werkgroep Jeugd.

Als er onder de leden belangstelling
bestaat om mee te werken in een bepaal

de groep, dan kunt u zich melden bij de
secretaresse: Rixt Hovenkamp, Sche-
penmakersdijk 1, tel. 1945.

IN DIT BLAD:

I
Een vereniging; Oud Edam ? Daar zou ik
maar nooit aan beginnen. . .
Dat zei zo 'n 40 jaar geleden de Edamse
kunstschilder Nieuwenkamp tegen
Gerrit bij 't Vuur, Oud-Edammer van het
eerste uur.
Op pagina 2 praten we met hem.. .

Oudste huis van Edam: de geschiedenis
van vier eeuwen overleven. . .

Jong Edam tekent Oud Edam. Een
tekenwedstrijd voorde jeugd.



EEN VERENIGING? OUD
EDAM? DAAR ZOU IK
MAAR NIET AAN
BEGINNEN, DAT IS
VECHTEN TEGEN DE
BIERKAAI!

Dat was bij de brand van de touwfa-

briek. Daar stonden vroeger allemaal

mooie ouwe pakhuizen: De Liefde, en

de Vlijt. En later zijn daar van die

smerige rotpakhuizen neergezet, die

vierkante. En die mooie ouwerwetse. .

Dat was op het Marken ?

'Op het Marken ja. Allemaal weg. En

dat was juist zo verschrikkelijk. En als je

dat dan zag, dan ging je dat aan je hart. . .

dat mooie, dat je van oud Edam gekend

hebt, hè, uit je jonge tijd, dat dat zo

zonder meer zomaar wegging. En dat 'r

nooit iets teruggebouwd werd in de lijn

en in de stijl van zo'n stadje. En dat je

dan tot zo'n oprichting komt, dat is dan

niet verwonderlijk. Want ik had zulke

veranderingen verschillende keren ge

zien. En omdat ik veel voor meneer

Nieuwenkamp werkte, dan kom je d'r

eigenlijk toe.

En dan zit ik een keer met meneer

Nieuwenkamp op z'n boot 'De Zwer

ver', en dan zeg ik 'meneer Nieuwen

kamp,' (we kregen het zoover alles wat

er zo gesloopt werd), en dan zeg ik

'meneer Nieuwenkamp, is het nou niet

mogelijk dat we hier een vereniging

oprichten, die ten doel heeft om al dat

moois wat Edam bezit te bewaren.' Toen

legt-ie z'n hand op m'n schouder, en toen

zegt hij 'Gerrit, als je daar aan wil

beginnen, dan moet je d'r op rekenen,

dat je verder je leven geen rust meer

hebt. Daar zou ik maar nooit aan begin

nen; daar heb ik al zoveel beroerdigheid

mee gehad. . .'

Aan het woord is Gerrit bij 't Vuur, al

69 jaar Edammer; een van de oprichters

van de vereniging Oud Edam; bestuurs

lid vanaf de eerste vergadering in de

burgemeesterskamer in het stadhuis. In

1943. Zo nu en dan valt z'n vrouw hem

bij. Ze heeft ook altijd al hart voor Edam

gehad. En. . . ze heeft ook wel eens met

Nieuwenkamp gepraat over een vereni

ging.

'Die had ook al eens gezegd: 'jon

gens, al wat je begint, 't is allemaal

vechten tegen de bierkaai. Je bereikt

toch niets.' Zelfs die man, die er zoveel

oog voor had, die zag niets in zo'n

vereniging.'

'Ja, ach ja', zegt Gerrit, 'dat was

indertijd ook zo, want goh, d'r was een

brug over de Nieuwe Haven, die werd zo

maar a bout portant gesloopt.'

Die ophaalbrug, halverwege?

'Ja, die was oorspronkelijk geschon

ken door Jan van Wallendal, opdat het

werkvolk van de touwfabriek en van de

zakkenzolder makkelijker in het hartje

van de stad kon komen. Dan hoefden ze

niet helemaal om te lopen. Kijk, vroeger

hadden de mensen maar een half uurtje

schaft. En dan moesten ze vliegend even

naar huis. En natuurlijk lopend alle

maal.'

Dus zo 'n brug werd gesloopt. Door

wie?

'Door de gemeente, 't was een ge-

meentebrug. En waarom, vraag je? Dat

kostte teveel aan onderhoud. Als je

nagaat ! De restauratie zou meen ik 1200

gutden kosten. En de sloopkosten zeker

al 8 of 900 gulden. Of. . . ik geloof dat het

omgekeerd was, want het slopen, dat

kwam nog duurder uit als het restaure

ren.' 'En wil je nou wel geloven,' zegt

z'n vrouw, 'dat als ik de Jansstraat

uitkom, dat ik nu nog die brug mis? !'

En vond iedereen dat dan goed, dat

dat af gebroken werd?

'Tja, het was de gewoonte. Maar ik

vond het altijd verschrikkelijk. O man d'r

is al zo veel veranderd waar ik nog van

weet. Bar. Gewoon bar. En niet altijd

verbeterd, nee. Een hoop verlelijkt.

Edam zoals wij dat in onze jeugd

kenden, dat was gewoon een sprookje.

Helemaal een sprookje. En daar ver

dween zo voor de oorlog het een na het

ander van: zo'n brug op de Nieuwe

Haven. En daar had je de asfaltering. En

allerlei huizen die zomaar werden ge

sloopt. Kijk.

Hij pakt een fotoalbum en bladert

wat.

'Kijk in 't begin was er veel tegen

werking, en de mensen voelden het

gewoon niet aan. Nu begint dat. . . einde

lijk te komen.

Kijk dit huis (hij wijst op een foto) dat

is een van de aanleidingen geweest dat ik

tot Oud Edam kwam. Dat is waar nu

Leek is. Daar stond het huisje 'Old

Dutch Home'. Prachtig. Daar kwam ik

wel, daar werkte ik wel bij mevrouw

Beek. En dan wordt zo'n huisje zomaar

ineens gesloopt. En wordt daar nou iets

voor in de plaats gezet, waarvan je zegt:

dat is draaglijk, dat hoort in de omge

ving, en dat tast het mooie stadje niet

aan, maar nee, d'r werd iets neergezet

dat zo afschuwelijk lelijk was. Ga maar

kijken, het staat er nog.'

En was daar geen toezicht op dan ?

'Welja, maar die gemeente-architect,

dat was Letzer, die tekende het en die

had meteen het toezicht, dus dat was

altijd goed. Ach, en ze vonden ons gek,

dat wij van die oude dingen hielden. Dat

wij tegen het afbreken waren van die

huizen waar nu de Koningshoeve staat.

Prachtige trapgevels waren dat. Dat

vond je zo'n zonde dat dat wegging.

Maar daar hadden we nooit wat aan

kunnen doen.

D'r waren toen te veel mensen die het

allemaal modern wilden, en glad. Zoals

bij die asfaltering. . .'

Maar er is toch geen asfalt in Edam ?

'Nee, nu niet meer, dat hebben ze er

later weer uitgebroken. Het brokkelde.

Gelukkig. Dat is misschien ook een van

de oorzaken geweest, dat zo'n vereni

ging is opgericht. Hier in de Torenstraat

was nog de oorspronkelijke bestrating.

Het heet nu wel Kleine Kerkstraat, maar

wij noemden het altijd Torenstraat. Ge

woon de keien in het midden, en gele

steentjes aan de kant. '

Zoals we op die fototentoonstelling

in het museum hebben gezien ?

'Precies. En dan in enen wordt er

beslist, dat hier al die mooie bestrating er

uit moet. En d'r worden trottoirs langs de

kanten gelegd. En dat wordt geasfal

teerd. Nou, dat was een verschrikking.

Zo lelijk. Van de Bult tot de Beurs, en

van de Pompsluis tot hier aantoe. Cor de

Koning, die heeft er nog een demonstra

tie gegeven, met noorse schaatsen met

wieltjes eronder; dat was een broer van

de wereldkampioen Coen. Maar het

brokkelde na een paar jaar alle kanten

heen, en toen hebben ze de hele troep er

maar weer uit gesloopt. Je kan hier nog

in de straat de trottoirbanden zien, die

Sdam. Voorhaven.

zijn er nog. Dat is uit die tijd. Want wij

hadden hier overal stoepen. Hier had ik

gele steentjes. Hiernaast bij Stapel, daar

waren tegeltjes. Aan de overkant was

een blauwe stoep. Bij Kernkamp daar

waren ook blauwe stoepen, steentjes, en

blauwe hardstenen stoepen. Dan kreeg je

daar nog weer een paar paaltjes, ook

prachtige hardstenen paaltjes, net als nu

op het Spui . En die moesten toen ook

weg. Dat moest doorlopen. Dat moest

een trottoir zijn. Belachelijke dingen. Ik

heb de foto's nog wel ervan.'

En het waren zulk soort dingen waar

jullie wat aan wilden doen?

'Ja. Toen was burgemeester Van

Baar gekomen. En toen kwam Erik

Kolfschoten als jonge man op het stad

huis: een zoon van de vorige burgemees

ter Kolfschoten, ja. En die kwam vaak

bij ons in het Jonkerlaantje, waar ik toen

woonde.

En dan krijg ik het erover met Erik:

'dat is toch jammer dat zoiets gebeurt'.

Net wat ik straks al vertelde, over zo'n

huisje bij de Spanjaardsbrug, van de

dames Beek, dat dat wegraakte, de Old

Dutch Home. En zo om de hoek van de

toren, waar nu Siegers woont. En waar

nu De Jager woont, daar woonde toen

Siewers, daar werd ook zo'n lelijke

opbouw opgezet. Zo'n zogenaamde

trapgevel, dat gekopieerd is van het

stadhuis in Alkmaar. Dan wil zo'n

architect dat nabootsen, en dan komt er

dit van terecht. En dan zit ik met Erik

over al die dingen te praten, net als met

meneer Nieuwenkamp, wat ik je straks

al vertelde. 'Zouden we niet eens een

vereniging kunnen oprichten die dat in

stand houdt. Probeert in stand te hou

den.' Nou Erik die voelde er voor. En hij

bespreekt dat met onze onvolprezen

secretaris, wat-ie later werd, Jan van den

Berg, die was ook op het stadhuis, als

commies.

Toen hebben we dat met z'n drieën

besproken, dat we een vereniging op

zouden richten. En Vermeer, die was

hier leraar aan de MULO, die was enorm

goed thuis in de geschiedenis. Die kwam

er ook bij. En toen is er een vergadering

geweest. Boven in de burgemeesterska

mer. En daar had je burgemeester Van

Baar, die zat de vergadering voor. En

meneer Bander; meneer Costerus; Ver

meer; Marinus van Dijk; Erik Kolfscho

ten; Jan van den Berg; Broeze; De Jong;

en Willem Klepper. Ik zal er vast wel een

vergeten. Ik heb nog een boekje van de

Schone Slaapster, met alle namen van

die mensen erin. Nou en zo is dat tot

stand gekomen. En ik moet zeggen, later

werd er ook meer erg in gegeven, in die

dingen die de vereniging belangrijk

vond. En we zijn natuurlijk dankbaar

voor wat er nog is. Kijk, wat hier

gebeurde, al die verschrikkelijke dingen,

die gebeurden natuurlijk wel voort.

Zoiets is zomaar niet over.

Maar ik kan me nog herinneren, in

z'n openingstoespraak zei de burge

meester: 'Nu zullen we Oud Edam

beschouwen als toeziend voogd van

alles wat er in Edam gebeurt op dit

gebied'.

Ja, dat is later wel weer eens anders

geworden. D'r waren mensen genoeg die

zeiden: waar bemoei je je mee. En die

gooiden je een ouwe steen naar je benen.

Die zagen ons als de mensen die de

vooruitgang tegenhouden. Tja, maar

moet je daarom nou zeggen: laat ik het

maarniet doen?
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De oudste potten van Edam

Het oudste huis van EDAM:
een pijnlijke zaak!

Sinds jaar en dag geldt als het meest
bekende huis in Edam het pand Dam
plein 8, waarin het Gemeentelijk Mu
seum gehuisvest is, bij toeristen vooral
bekend door de drijvende kelder.

Een zeer fraai en gaaf bewaard
gebleven laat-gotisch huis, gebouwd in
steen voor een ongetwijfeld in goeden
doen verkerende koopman. Stenen hui
zen moeten in die tijd verreweg in de
minderheid zijn geweest, slechts wegge
legd voor de rijke koopmanfamilies, die
zich aan de belangrijkste straten van
Edam - zoals de Voorhaven, Damplein
en Spui - gevestigd hadden.

Het beeld van Edam zal in de vroeg
16e eeuw bepaald zijn geweest door
hoofdzakelijk houten huizen, waarin ne
ringdoenden en de gewone burgers
woonden. Een grote plaag echter, die
alle steden toentertijd teisterde, waren de
grote stadsbranden, waarbij gehele
stadswijken met de grond gelijk gemaakt
werden. Ook Edam bleef hiervoor niet
gespaard en bij de grote branden van
1602 en 1699, waarover de predikant
W. A. T. Kruythoff verhaalt in zijn
'Geschiedverhaal van de vuur en wa
tersnood, de Stad Edam, meermaals,
dog byzonder op den 24 February 1602
en den 5 Maart 1699, overgekomen,
enz. ', moeten zeer veel huizen verloren

zijn gegaan. Deze stadsbranden hadden
echter tot gevolg dat er keuren uitgevaar
digd werden die aan het gebruik van
brandbaar materiaal voor de bouw van
huizen een eind moesten maken. Aller
eerst kwamen er voorschriften voor een
haide dakbedekking, vervolgens werden
stenen zijmuren verplicht gesteld en pas
laat, ha 1600, werden houten voor-en
achtergevels verboden. Aldus vond een
versteningsproces plaats, dat aan het
bestaan van de meeste houten huizen, zo
die nog gespaard waren tijdens de bran
den, een eind maakte.

Wanneer er vandaag de dag nog
voorbeelden hiervan over zijn, dan mag
dat als een grote zeldzaamheid be
schouwd worden. Er bestaan fragmenta
risch nog slechts enkele houten huizen in
Nederland en één van deze huizen staat
op de hoek Achterhaven, hoek Bree-
straat in Edam, in een zeer deplorabele
staat, eigendom van de 'Vereniging
Hendrick de Keyser'.

Het tweede deel van dit artikel vindt u in
het volgende nummer.

/

Het is niet alles Delfts blauw wat er
blinkt in de Edamse grond. Diep, soms
metersdiep, onder dikke mestlagen lig
gen grauwe, onaanzienlijke scherfjes
begraven: de resten van het servies van
de alleroudste Edammers, uit de 12e
eeuw.

Meer over archeologie en Edam in
een volgend nummer.

Tekenwedstrijd

De vereniging Oud Edam organiseert
een tekenwedstrijd voor kinderen in de
leeftijdsgroepen van 5 t/m 10 jaar en van
11 t/m 15 jaar.

Alles dat betrekking heeft op Oud
Edam mag als onderwerp worden geno
men. Dus loop maar eens rond en teken
wat je leuk vindt.

Zet wel achterop de tekening waar
het is en vermeld je naam en adres en
leeftijd.

Per groep zullen 3 prijzen worden
toegekend.

'n Tentoonstelling van alle inzendin
gen zal worden gehouden op een nader te
bepalen plaats en tijdstip.

Inleverdatum: 9 augustus 1977.
Inleveradres: de Glasemaaker,

Bierkade (Kaasmarkt).
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