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'VERENIGING OUD EDAM
HEET U WELKOM OP DE REÜ
NIE 1978. ZATERDAG 23 SEP
TEMBER AANSTAANDE',
met deze woorden, geschreven boven de
uitnodiging aan alle leden om de reünie
bij te wonen, werd een gebeuren inge
luid, waarvan noch het bestuur van de
vereniging, noch de voor deze feestelijke
gebeurtenis in het leven geroepen lus
trumcommissie, vermoedde, dat zij zo'n
groot succes zou worden.

De Vereniging Oud Edam bestaat 35
jaar!
Veel dank zijn wij verschuldigd aan de
heren G. bij 't Vuur en A. Ton. Zij waren
er bij vanaf het prille begin, en nu, na 35
jaar zijn ze er nog bij, helaas niet meer in
het bestuur, maar binnen de vereniging
zich zeer aktief en onvermoeibaar inzet
tend voor het behoud van de schoonheid
van Edam.

Het is het vermelden wel waard: A.
Ton maakte 25 jaar deel uit van het
bestuur, G. bij 't Vuur totaal 17 jaar!

Ook bij het inrichten van de tentoon
stelling 'EDAM HEDEN EN VERLE
DEN', waren zij konstant in touw, op
ieder moment van de dag konden wij Bij
't Vuur aantreffen in de Grote Kerk.
Soms hoorde je hem mopperen over de
grafstenen, waarvan sommige tijdens de
restauratie verkeerd om gelegd zijn,
maar dan weer blij en zeer tevreden over
de prachtige gebrandschilderde ramen,
gerestaureerd door het Haarlemse atelier
van W. Bogtman.

Het was dan ook een domper op de
feestvreugde, dat enkele dagen na de
reünie, G. bij 't Vuur tijdens het voorbe
reiden van een diavoorstelling in de
Librije, zo ongelukkig kwam te vallen,
dat hij met ernstig rugletsel in het
ziekenhuis moest worden opgenomen.

Het kiezen van de Grote Kerk als
plaats waar de reünie uitstekend gehou
den zou kunnen worden, leek eigenlijk
vanzelfsprekend.

De Kerk is al jarenlang in restauratie,
maar sinds kort zijn de werkzaamheden

zover gevorderd, dat zij voor speciale
gelegenheden gebruikt kan worden; en
we konden ons voorstellen dat voor vele
leden, vooral voor hen die de stad
verlaten hebben, het vieren van de reünie
in dit gebouw toch wel een bijzondere
bekoring zou hebben.

De uitnodigingen met het programma

werden verstuurd, we lieten voor alle
inwoners van Edam een oorkonde druk
ken , waarin we de 7 gouden regels tot het
behoud van de oude stad Edam introdu
ceerden: tevens bedoeld als een verma
nende vinger tegen allerlei zaken die in
toenemende mate de sfeer en het karak
ter van onze stad aantasten.
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Voor hen die buiten Edam wonen, laten
we hieronder de '7 gouden regels'
volgen:

Winkeliers, haalt weg Uw neonlichtre-
klames, U bent bekend genoeg bij de
Edamse dames.

Verwerkt U hardhout voor kozijnen of
deuren, zet deze nimmer in de lak, maar
in de oud noord-hollandse kleuren.

Bestraat Uw stoep nooit met een beton-
tegel, maar neem daarvoor een gele of
blauwe steen als vaste regel.

In geval van sloop, bewaar de oude
handgevormde stenen goed en metsel
hiermee Uw gevel weer op.

Bouw U achtertuinen niet vol. het zijn de
groene longen van Uw stad.

Kap nimmer voortijdig een boom, laat de
natuur haar beloop hebben.

Rijdt rustig en voorzichtig in Uw stad.
een monument of oud huis ligt zo plat

Middels een strookje op de oorkonde
kon men zich als lid van de vereniging
aanmelden, waarvan velen gebruik ge
maakt hebben:
We zijn er trots op U te kunnen medede
len dat wij in één week tijd 173 nieuwe
leden hebben kunnen inschrijven, zodat
het totale ledenbestand van de vereni
ging nu ongeveer 700 leden bedraagt.
We beschouwen dit als een groot succes
en een ondersteuning van het beleid van
de vereniging, wat door middel van het
formeren van werkgroepen, het uitgeven
van diverse publikaties, een duidelijk
aktief en een meer naar buiten gericht
karakter is gaan krijgen.

Op de uitnodiging voor de reünie
schreven ± 250 leden in, en toen op 23
september j.1. tegen 10 uur de Kerk

langzaam begon vol te lopen, was dit het
begin van wat later in de plaatselijke pers
een 'gedenkwaardige dag', genoemd
werd.

Edammers die al jaren de stad verla
ten hadden, ontmoetten elkaar weer,
oude vriendschappen werden nieuw le
ven ingeblazen, en herinneringen wer
den opgehaald. Kortom de ontvangst
met de koffie vormde een uiterst feeste
lijke start van deze dag.

Niet in het minst ook, door wat deze
kerk, in vergelijking met vele andere
kerken, zo bijzonder maakt. n.1. de
schitterende lichtinval door de grote en
hoge kleurige ramen. Zij gevende kerk
een licht en een sfeer, die we zelden in
kerkgebouwen tegenkomen.

We zouden ons kunnen voorstellen
dat honderden jaren geleden de kerk er
precies zo uitgezien zou hebben, een
gebouw waar de mensen niet alleen
kwamen om er hun godsdienst te belij
den, maar ook om te praten, te spelen, te
communiceren, en het geeft wel enige
voldoening te constateren, dat het moge
lijk is, een gebouw, waar vroeger zoveel
jaren over gedaan is om gebouwd te
worden, en waar de laatste jaren zoveel
geld aan besteed is om het te kunnen
behouden, in onze moderne tijd. waarin
de godsdienst een minder belangrijke rol
speelt dan vroeger het geval was, toch
een belangrijke sociale funktie kan ver
vullen en dienstbaar kan zijn aan de
moderne mensen.

Na de koffie beklom onze voorzitter
Mr. L. A. H. M. Creemers de aloude
preekstoel, en richtte het woord tot de
reünisten.

Enige Momenten uit de rede van

de Voorzitter der Vereniging

Welkomstwoord.
'Op 19 oktober 1943 werd de Vereni

ging 'Oud Edam' opgericht met als
voorlopig en later definitief bestuur: G.
T. Vermeer, voorzitter/W. P. Costerus
Pzn, vice-voorz./J. G. van de Berg,
secretaris/E. J. M. Kolfschoten, adj.
secretaris/G. bij 't Vuur, penningmees-
ter/G. B. Broeze, lid/M. van Dijk.
Een aantal van deze bestuursleden zijn
thans aanwezig, welke ik van harte
welkom heet naast de ± 250 andere
reünisten. Daarnaast wil ik bij deze
verwelkomen de Burgemeester de Heer
Pouw en Wethouder Nordmann.

Oprichting van de Vereniging 'Oud
Edam'.

Directe aanleiding tot de oprichting
van de Ver. 'Oud Edam' was de zoveel
ste ergernis bij een aantal Oud Edam
mers over de onnodige sloop van oude
panden. Het betrof toen het rustieke
pandje 'Old Dutch Home' gelegen aan de
Keizersgracht hoek Spuistraat, (het pand
waar thans de Fa. Leek in is gevestigd).
Met name de toen nog in leven zijnde

De Heer en Mevrouw Creemers

Heer Nieuwenkamp, de befaamde kun
stenaar en kenner van Oud Edam bij
uitstek, wond zich zeer op over die
sloop. 'De krachten dienen gebundeld te
worden. Verdere sloop van karakteristie
ke oude panden in Edam dient voorko
men te worden', aldus de Heer Nieuwen
kamp. destijds in gesprek met de Heer'G.
bij 't Vuur.

Gedurende 25 jaar heeft de Heer
Vermeer, U allen nog wel bekend, op
voortvarende en aktieve wijze de voor
zittershamer gehanteerd. Hij nam later
met de Heer Broeze als vertegenwoordi
ger der Ver. 'Oud Edam' plaats in de
Gem. Monumentencommissie. Het 25-
jarig bestaan der Ver. 'Oud Edam' werd
op bescheiden wijze gevierd met een
receptie in het gebouw van de Uitwate-
rende Sluizen. Kort nadien trad voorzit
ter Vermeer af, doch bleef op verdienste
lijke wijze aktief tot op de dag van
vandaag in de Gem. Monumenten com
missie.

Periode Voorzitter Lenstra.
Opvolger van de Heer Vermeer was

de Heer Lenstra, die voordien reeds
geruime tijd secretaris der Ver. was. Een
zeer aktieve periode werd ingeluid: De
strijd tegen de hand over hand in de oude
binnenstad toenemende lichtreclames
werd ingezet. Kwalijke voorbeelden
hiervan waren: De lichtreklames van
fotozaak Dorsman, de Spar, Boerenleen
bank en de A.B.N. Alle geplaatst nota
bene op de meest kwetsbare plaatsen van
Edam. (Voorhaven/Jan van Nieuwen-
huizenplein).

Bewogen periode.
De vereniging zette zich in die tijd

onder meer in voor het behoud van de
populieren aan de Noorder vesting, het
behoud van het pand aan de baanstraat
no 2, het behoud van de Kettingbrug.
Men hield zich intensief bezig met het
alternatief verkeersplan in 1971 en op de
laatste maar zeker niet op de minste
plaats, het behoud van de Speeltoren
voor Edam. Een bonte uitspraak uit die

2

tijd van voorzitter Lenstra tegenover de
toenmalige burgermeester Kok was:
'Als de Speeltoren valt, dan valt U
ook...'
De Speeltoren bleef overeind staan even
als trouwens de Heer Kok.

Het bestuur in 1970 en volgende.
Het bestuur zag er toen als volgt uit:

de Heer Lenstra, voorz./de Heer Graff-
ner, penningmeester/mevr. Reilingh, se
cretaresse/de Heren Broeze, Boschma,
van Dijk en Klepper waren de overige
bestuursleden. De Heren Graffneren
Broeze zijn ons helaas ontvallen, evenals
Mevr. van der Grift, die na Mevr.
Reilingh het secretariaat overnam.
Mevr. van der Grift heeft overigens de
Ver. 'Oud Edam' altijd een warm hart
toegedragen. Zij was degene die in 1977
haar huisje aan de Graaf Willemstraat 8
te Edam aan de Ver.'Oud Edam' had

| gelegateerd. De afwikkeling hiervan
heeft plaatsgevonden onder voorzitter
schap van de Heer Roest, deze heeft
trouwens tevens een eerste aanzet ge
maakt met het pompen van nieuw bloed
in de Ver. 'Oud Edam'.

Huidige Bestuur en funktionering.
Thans bestaat het bestuur uit de heren

Creemers, voorz./Hulskemper, vice-
voorz./van der Werff, secretaris/Plas,
penningmeester/Besseling, adj. secret./
Boschma en Swalve.
De Heren Ton en Bij 't Vuur
zijn helpers buiten de ring, maar zij
hebben het echter nog nooit zo druk
gehad met de Vereniging als thans het
geval is...

De Vereniging heeft een vernieuwde
opzet en nieuw gezicht gekregen. Thans
zijn een aantal werkgroepen in het leven

) geroepen w.o. de werkgroep Periodiek,
Ruimtelijke Ordening, Handhaving
Stadsbeeld, Archief en Archeologie.
Met name voor de twee laatstgenoemde
werkgroepen wenst de Ver. haar leden te
activeren.

Tastbare resultaten van de Werk
groepen.

De werkgroep Periodiek heeft reeds
diverse malen ons periodiek het licht
laten zien, welk blad door velen van U
van A tot Z wordt gelezen.

De werkgroep Ruimtelyke Ordening
heeft een rapport voor het behoud van
het pand aan de Baanstraat 2 samenge
steld en verstuurd naar de diverse instel
lingen die betrokken zijn bij de nog
steeds lopende Kroonprocedure. De
werkgroep tracht op deze manier duide
lijk te maken dat geen enkel belang de
sloop van dit pand rechtvaardigt. Verder
heeft een ieder van U ongetwijfeld het
door deze werkgroep samengestelde ex
tra nummer van het periodiek gelezen,

getiteld: 'Het Beschermd Stadsgezicht
Edam'.

De werkgroep Handhaving Stadsbeeld
houdt zich onder meer bezig met de
'stoffering' van de oude binnenstad van
Edam w.o. aanplanting van bomen (bijv.
terugkeer van geschoren linden in de
Grote Kerkstraat), bestrating in Edam,
handhaving van de zo kenmerkende
stoepen in Edam etc.
Met name deze werkgroep staat in goed
kontakt met de ambtenaren der Ge
meente.

Linden op het Prins Mauritspad ....

Vereniging 'Oud Edam' en Gemeente.
Zoals U ziet timmert de Ver. 'Oud

Edam' duidelijk letterlijk en figuurlijk
aan de weg, waarbij de dialoog met de
Gemeente evenzeer aandacht verdient.
Edoch, wil een dergelijke dialoog zin
hebben dan dient de Gemeente wel zo
spoedig mogelijk ideeën zoals: Het slo
pen van het pand Baanstraat 2, het
verbreden van het Groot Westerbuiten
en het verwijderen van de Kettingbrug
uit haar plannen te schrappen. Welke
Edammer wordt niet razend bij de ge
dachte dat de Kettingbrug gesloopt zal
worden... Overigens hebben wij als be
stuur der Ver.'Oud Edam' ook wel
waardering voor datzelfde Gemeentebe
stuur, niet in de minste plaats voor de
talloze restauraties, die dankzij gemeen
tegelden tot stand zijn gekomen. Wij
denken daarbij met name aan: het be
houd van de Speeltoren, de restauratie
van de Grote Kerk, het in een nieuw jasje
steken van het Lancester, het aanbrengen
van de diverse nieuwe beschoeiingen
van de grachten. Daarnaast mag ook niet
onvermeld blijven het aktiever optreden
tegen onrechtmatig geplaatste lichtrekla
mes in de oude kom.

Handen ineenslaan.
Wij, de bestuursleden der Ver. 'Oud

Edam' zijn ons bewust dat zowel de

burgerij (waaronder vele leden der Ver.)
en de Gemeente de handen ineen moeten
slaan. Daartoe hebben wij een zevental
gouden regels ontworpen. Uiteindelijk
bestaan wij zeven lustra.
Wij hopen dat zowel de Edamse bevol
king als het gemeentebestuur zich aan
deze regels zullen houden. De gemeente
kan op dit punt een toonaangevend
beleid voeren door een aantal van deze
regels op te nemen in een voorberei-
dingsbesluit. Het Gemeentebestuur dient
op korte termijn nu de oude kom van
Edam tot 'Beschermd Stadsgezicht' is
verklaard, een bestemmingsplan te ma
ken. De Edammers en met name de
inwoners van de oude kqm dienen over
dit plan ons inziens vooraf gehoord te
worden (en niet achteraf...). Zij zijn
uiteindelijk degenen die er hoofdzakelijk
mee moeten leven.'

Dankwoord.
Nadien memoreerde de voorzitter aan

de door diverse leden der Ver. ingerichte
tentoonstelling waarvoor hij degenen
dankte die zonder meer hun kostbare
tekeningen, schilderijen en foto's voor
dit doel hadden afgestaan. Met name
werden door hem nog de grootbeeld
foto's van Frits Rotgans en de meer dan
voortreffelijke foto's van P. Jan Sieu-
wers aangehaald. De voorzitter vervolg
de met zijn dank uit te brengen aan allen
die zich zo intensief hadden ingezet voor
het welslagen der reünie. Hij vestigde bij
een ieder nog eens de aandacht op de
twee boekjes, die speciaal ter gelegen
heid van de reünie met zorg waren
samengesteld.

Huldiging Heren by 't Vuur en Ton.
Tot slot werden twee oud leden der

Ver. die dag extra in het zonnetje gezet.
Deze Edammers hadden hun bestuurs
taak reeds vóór de reünie neergelegd,
ofschoon dit niet aan hun aktiviteiten
tijdens en voor de reünie te constateren
was. Integendeel zelfs. Na een kort
woord van dank (een lange dankbetui
ging was door hen niet toegestaan), werd
aan beiden een exemplaar van de inmid
dels door de rereünisten getekende gas
tenboeken overhandigd.
'Als gast hopen wij U graag nog regel
matig te mogen begroeten in het be
stuur', zo besloot de voorzitter.
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Zaagmolen van Teengs, door Ab Westerweel - 1963

- bruikleen van K. de Boer - verschillen
de prachtige schilderijen van W. Kooi
man, J. C. Bander, die als graficus
eigenlijk veel meer bekendheid geniet.
Behalve grafiek, konden we van hem 3
prachtige schilderijen tonen. Verder
werk van Wegenwijs, van Dijk, Hering,
J. Lammes, Kikke, Bruin Lammes, Flip
de Jonge, W. O. J. Nieuwenkamp enz.

Deze werken waren als een lint ge
hangen aan het koorhek, in het centrum
van de Kerk.

door J:C. Bander, gravure

Onder de schilderijen hingen afdrukken
van getekende gevelwanden van zone A
van het beschermd stadsgezicht van
Edam. Deze zijn in de oorlog vervaar
digd, en door de Gemeente welwillend
afgestaan ten behoeve van de tentoon
stelling.

In een klein hoekje waren nogmaals
de kindertekeningen opgehangen, die
tijdens de intocht van St. Nikolaas van
het vorig jaar, het Lancester sierden.

Zij waren het resultaat van een teken
wedstrijd, die de vereniging had uitge
schreven onder alle scholieren van
Edam, met als thema, 'Jong Edam tekent
Oud Edam'. Het resultaat vonden wij zo
de moeite waard, o.a. de mooie collage
tekeningen van de leerlingen van de
mavo school, dat wij het leuk vonden ze
nog eens onder de aandacht van de
mensen te brengen.

Elders was een hoek ingericht voor
een uitgebreide fotokollektie, die ter
ondersteuning diende van de 7 gouden
regels uit onze oorkonde. Foto's van
mooie en lelijke lichtreklame, foto's van
de prachtige bomen die Edam rijk is,
maar ook van de stervende iepen op de
Westervesting, van de populieren op de
Noordervesting, van bomen die door het
verkeer of door een slechte behandeling
het loodje dreigen te leggen.

Na het uitspreken van zijn rede kreeg
G. bij 't Vuur het woord, om de aanwezi
gen te vertellen over de geschiedenis van
de Grote Kerk. Hij deed dit geheel op zijn
eigen wijze, doorspekt met anekdotes
over Edammers, en wetenswaardighe
den over Edam en de Kerk, die (nog) in
geen enkel boek over Edam te vinden
zijn.
Ook de voorstellingen van de ramen
werden uitvoerig belicht.

Na dit officiële gedeelte van de reünie
volgde een informeel samenzijn. De
gesprekken 's morgens begonnen tijdens
de koffie, konden weer voortgezet wor
den, terwijl in de Librije in het Zuider
portaal de films yertoond werden, ge
maakt van de stadsfeesten in 1957, ter
ere van het 600 jarig bestaan van de stad
Edam. De foto- en diaclub van Edam had
de vertoning van dia's op zich genomen,
waaraan veel zorg werd besteed.

Het koor in het midden van de Kerk
zag er bijzonder feestelijk uit: men kon er
een glaasje drinken en een broodje eten,
overal stonden bloemen, terwijl door de
gezellige drukte van veel mensen het
informele en ongedwongen karakter van
de reünie geheel behouden bleef.

Ondertussen bestond er ook gelegen
heid om de tentoonstelling 'Edam heden
en verleden' te bekijken. Deze was
opgebouwd uit verschillende onderde
len. Een bijzonder gedeelte vormde een
uitgebreide collectie schilderijen, teke
ningen, grafiek etc., vervaardigd in vroe
ger tijd door Edamse kunstenaars, maar
ook door amateurschilders, met als on
derwerp natuurlijk: Edam. Het was een
verrassing te bemerken dat er zoveel
prachtig, en vaak onbekend werk over
Edam, de huiskamers van onze stadge
noten sieren.

Gezicht op de werf bij het boeren- verdriet,

Er was teveel om allemaal afzonder
lijk te noemen. Enkele stukken willen we
toch in de herinnering brengen, zoals de
4 grote schilderijen van de stadspoorten
van Edam van een anonieme kunstenaar,

De bereidwilligheid en enthousiasme
van deze mensen om hun bezit zonder
meer van de muren te halen, vaak zonder
dat zij hiervoor van ons van te voren een
verzoek hadden gekregen, was een ge
weldige stimulans.

Het resultaat mocht er dan ook zijn:
107 werken toonden de aanwezigen hoe
Edam er enkele tientallen jaren geleden
uitgezien had. Hier en daar waren foto's
van de huidige situatie naast de schilde
rijen opgehangen.
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Ook konden we nogmaals de kollek-
tie foto's van de Edamse fotograaf
Sieuwers zien, in bruikleen afgestaan
door de Gemeente. Het originele mate
riaal bestaat uit glasplaten, sommige
behoorlijk beschadigd, waaraan veel
zorg besteed is om er zo fraai mogelijke
afdrukken van te krijgen. Deze kollektie
had al eerder in het Edams Museum en in
het Volendams Museum veel bezoekers
getrokken, en ook nu hadden de prachti
ge foto's uit het begin van deze eeuw,
veel bekijks.

Ook voor een andere fotograaf, die
veel in Edam gefotografeerd heeft, al
leen meer recentelijk, was een grote
plaats ingeruimd, n.1. Frits Rotgans. Hij
werkte met breedbeeldfotografie, en
maakte tal van sfeervolle foto's van de
mooiste plekjes van Edam. Meerdere
malen werden zijn foto's van Edam
gebruikt voor kalenderbladen, en zijn
heengaan enkele maanden geleden, valt
dan ook zeer te betreuren.

De meeste bezoekers trokken toch
wel de tafels met foto's, ansichtkaarten
en ander materiaal. Het gehele wel en
wee uit een tijd die vele oudere Edam
mers zich nog uit hun jeugd herinneren,
lag hier uitgebeeld.

Zo zagen we de toneelclub uit
± 1900, de gymnastiekvereniging uit
± 1890, de dansclub uit dezelfde tijd, de
damclub die bijeen kwam in de binnen
kamer van G. Sieuwers aan de Lingerzij-
de. Ook herinneringen aan de wereld
kampioen op de schaats, Coen de Ko
ning, die in 1912 de elfstedentocht won,
en wie een grootse ontvangst op het
Stadhuis werd bereid.

Op een apart tafeltje zagen we zelfs
enige gefotografeerde werkstukken van
de bekende banketbakker Bouwes uit de
Morgenstar. Kortom voor de oudere
Edammers was deze afdeling een waar
eldorado. Er werd gezocht naar familie
leden, allerlei geschiedenissen en anek

dotes werden aan de hand van de foto's
weer verteld. Maar ook waren er foto's
van huizen en pakhuizen, die sinds lang
verdwenen zijn. Een waarschuwing, om
zorgvuldig om te springen met wat we
nog hebben!

Veel mensen kwamen tijd te kort om
het allemaal te kunnen bekijken, en
kwamen in de week dat de tentoonstel
ling na de reünie nog geopend was, soms
meerdere malen terug. Vaak ook hoor
den we de opmerking: het zou nóg een
week moeten duren, zoveel is er te zien.
Helaas was dit om allerlei praktische
redenen niet mogelijk, maar over 5 jaar is
er weereen mogelijkheid!

In de loop van de reünie werden de
aanwezigen 's middags uitgenodigd om
onder leiding van G. bij 't Vuur en A.
Ton een wandeling door Edam te maken,
waaraan ook met enthousiasme werd
deelgenomen. De wandeling was voor
hands vastgelegd in een boekje, dat de
reünisten van te voren, samen met een
boekje over de Grote Kerk, hadden
ontvangen.
De Uitwaterende Sluizen bood de wan
delaars in hun gebouwen aan de Sche-
penmakersdijk een kop soep aan, een
geste die zeer gewaardeerd werd. Met
deze wandeling kwam een einde aan een
zeer succesvolle dag, waaraan ook de

Nieuwe Noordhollandsche Courant uit
gebreid aandacht schonk meteen artikel
onder het hoofd: 'Reünie Oud Edam
werd een groot familiefeest'.

Het enthousiasme waarmee de ge
beurtenissen ontvangen zijn, heeft ons
veel voldoening gegeven.
De tentoonstelling is bezocht door enke
le duizenden mensen, in de weekends
zag het 'zwart van het volk', waarvan
enkele foto's een beeld geven.

Enkele leden hebben hun ervaringen
in een schriftelijke reaktie aan het be
stuur vastgelegd. Enige citaten hieruit
willen we U niet onthouden:

'...we hebben zo genoten van deze
dag en iedereen weer eens te zien. 't Was
allemaal hartverwarmend'.
'...Van de oude foto's hebben we bijzon
der genoten. Om ze te zien heb ik er uren
over gedaan want steeds werd er op de
schouder geklopt en dan was er weer een
oude bekende en dat hield erg op, maar
had dit voor geen goud willen missen.'

'Leuk dat Erik Kolfschoten er ook
was'.

'Het moet me even van het hart.
Geweldig was het. Wat is het een reuze
geslaagde dag geworden, de reünie in de
Grote Kerk te Edam. De tijd stond even
stil en je was weer even in je jeugdjaren
verzeild geraakt.
Ik ontmoette weer mijn jeugdvriendin
nen en vrienden, die ik in jaren niet meer
gesproken had. Herinneringen werden
weer opgehaald.'

'Wat ben ik trots op mijn geboorte
plaats en wat ben ik blij, dat ik in dit
beeldige oude stadje het daglicht heb
mogen aanschouwen en mijn jeugd heb
doorgebracht'.
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Gezicht op Edam vanaf de Die,,aquarel, anonym.

r %*2ku

ë

Kastanjes op de beestenmarkt. Stervende iep op de Westervesting.

Gezicht op de speeltoren door Flip de Jonge.
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Ik voel me eigenlijk net als Kees Kabel.
Nu zullen jullie misschien zeggen, wat
heeft Kees Kabel hiermee te maken, dat
zal ik jullie vertellen:

Kees Kabel was een toneelspeler van
de Rederijkerskamer. Hij was gelijk met
mijn vader op de toneelclub. Als er dan
een toneel-uitvoering was van de Rede
rijkerskamer dan was het in de regel zo,
dat de leden van Apollo altijd de eerste
plaatsen vóórin de zaal kochten. De
leden van Apollo behoorden vroeger tot
de Upper-ten van Edam, b.v. de notaris,
de dominee, de houthandelaar enz... Ze
vonden het prachtig als ze dan op de
eerste rijen zaten.
En op een avond, toen er zo'n uitvoering
was, kwam Kees Kabel naar voren, want
hij was voorzitter, die de zaak zou
openen. Dan zaten al die mensen op de
voorste rijen te grijnzen.
Kees Kabel werd mooi zenuwachtig. Hij
zei: '...Dames en Heren...'.
Je begrijpt, het gegrijns op de voorste
rijen werd al groter. Kees probeerde het
nóg een keer: '...DDamesen Héren...'.
Onderdrukt begonnen nu de mensen te
lachen en te mompelen. Kees probeerde
het voor de derde maal:
'...DDAMES EN HÉREN...'. Toen rie
pen ze achter het toneel: 'Zakken, zak
ken', langzaam zakte het doek én... Kees
Kabel stond ervoor, tot grote hilariteit
van de hele zaal.
Zo herinner ik me nog veel meer. Je
hebt de stofferingen van Edams' straten
en zo kom ik vanzelf op Jaap Conijn. Een
gevleugeld woord van hem was:
'ik ben de stoffering van Edams' straten'.
Jaap wist óveral van: over fietsen, van
Michard en Moeskops, hij kon daar
ellenlange vertellingen over houden.
Zo kwam hij een keer bij mijn vrouw
'Vouf,' zegt 'ie 'wat is het hier toch mooi
hè'. (Wij woonden toen nog in het
Jonkerlaantje) Onderwijl geeft mijn
vrouw hem de melkkan in zijn handen.
Zegt Jaap: 'Moet je toch es effe kijken
naar die wijde vergezichten'. Terwijl hij
dacht dat hij de melk in de melkkan goot
stond hij naar de Zeevang te kijken. De
melk er natuurlijk naast, dat begrijp je.
Zó was nou Jaap.
Ja en dan praat ik over Edam, maar oud
Edam is eigenlijk voor iedereen weer
anders. Dat hangt er maar vanaf waar je
geboren bent. Op de Achterhaven, de
Voorhaven, de Nieuwehaven of het kan
niet schelen waar. Je ziet zo'n stad altijd
anders. Je beleeft het anders, omdat je
andere buren hebt, andere mensen om je
heen. Dat was met mij precies hetzelfde.
Laat ik mijn eigen buurt maar nemen en
begin b.v. bij de Dam. Daar had je
vroeger Jenny Lemkes in de Apotheek.
Wie van de oud-Edammers heeft haar
niét gekend! Als je er een boodschap
kwam doen voor je moeder zei ze: 'Zo
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jongetje, geef het recept maar hier, dan
kun je het straks weer komen halen.'
Ondertussen werd de stopfles gepakt met
de suikerpepermuntjes en nou mensen
lief, wie weet er niet meer van dat
suikerpepermuntje van Jenny Lemkes?
Het kleine handje ging in de fles en héél
voorzichtig kreeg je er eentje. Dat vond
ik toch zo verschrikkelijk lekker! Dat
was nou Jenny Lemkes. Je zag haar op
straat met een klein zonneparasolletje -
dat deftige kleine dametje. Ze liep altijd
tussen twaalf en enen even op het
Volendammerpad. 'Dag, Gerrit', zei ze
dan als je haar tegenkwam. Ja, zo was ze
tegen iedereen in Edam.

We gaan het grachtje wat verderop.
Eerst krijgen we meneer Tubbe (Tób
ben), een ouwe duitser, die tijdens de
Hannoveriaanse-oorlog naar Edam ge
komen was. Hij had een manufacturen
zaak. Aan de gracht had je drie van zulke
zaken. Meneer Dorpema - ik zie die
meneer nog zo statig heen en weer lopen,
want ze hielden elkaar natuurlijk wel in
de gaten die manufacturiers of de één
wel wat meer stof verkocht dan de ander.
De rollen stof lagen vroeger buiten op
schragen met planken. Nou en dan op de
hoek had je Mie van Dam. Maar dat
wilde ze niet weten dat ze Mie van Dam
heette, want het was de firma A. de
Vries. Zo zei mijn moeder weieens:
'Gerrit haal jij bij Mie van Dam eens een
half verrel band. ' Een half verrel band,
dat is maar een heel kort stukje n.1. een
kwart el. Dan kwam ik bij Mie van Dam
en zei: 'Juffrouw, een half verrel band.'
En dan zei ze: 'Zó jongetje, voor wie is
dat?' 'Dat is voor mijn moeder.' 'Nou
wié is je moeder dan wel?' 'Dat is vrouw
bij 't Vuur.' 'Oh en zei ze dan dat je hier
moest wezen?' 'Ja!, bij Mie van Dam!'.
'Ik héét geen Mie van Dam. Vooruit, ga
er maar uit, d'r uit!' En zo werd ik

• weggestuurd. Dan had ik mooi de pest in
en kwam ik bij mijn moeder en zei: 'ik
krijg het niet. ' Dan ging mijn moeder het
zelf maar weer halen.

En op de hoek, waar nu 'Nostalgie'
zit, daar had je Aaltje Roozee, die
getrouwd was met Van Sandwijk. Nou
dat was me ook een stel mensen, die je
nooit van je leven vergeten kan met hun
sigarenzaak. Menéér van Sandwijk,
want vroeger als je het over een menéér
had, dan was het ook een menéér. Hij
liep altijd met een prachtig mooi pak aan
en zo'n half-hoge hoed. Eigenlijk zo'n
soort Garribaldi-hoed, maar met rechte
randen. Nou, dat was altijd kostelijk om
te zien.

Even verder had je dan Houwing wat
later Jan Dikken geworden is, die een
schoenenzaak had. Een paar huizen
verder had je nog Labon.
Vervolgen wij het rijtje dan krijg je
buurman Plas. Ik herinner me nog, dat
buurman Plas in een vliegmachine vlak
na de oorlog - ja, de vorige oorlog

Keetpoort en Oostpoort, olieverf, anonym.

Film- en diavoorstelling in de Librije.
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natuurlijk - een ritje boven Edam ge
maakt heeft. Ze stegen op vanuit de
Purmer. Dat kostte toen twaalf-en-een-
halve gulden. En dan te weten dat hij al
81 jaar was! Naast buurman Plas woonde
meneer Kernkamp en net wat ik al zei:
een menéér. Een statig Heer dus. Als je
die meneer zag lopen - hij woog 240
pond - met een mooie zwarte slipjas aan
en een grijs gestreepte broek. Op zijn
buik droeg hij een prachtige mooie
zilveren horlogeketting. Die man was
wat, dat zag je gewoon. Hij was Dijk
graaf van de Uitwaterende Sluizen, lid
van de Provinciale Staten en ook wet
houder. Als je zo'n man tegen kwam dan
liép er wat op straat. Die menéren heb je
tegenwoordig niet meer. Hij kwam op
een keer bij ons en zei toen: 'Buur
Poorter', want hij noemde me altijd
Poorter, 'loop eens even met me mee'.
Dat was op zichzelf al een gebeurtenis,
als je met meneer Kernkamp mee moest.
Ik was een jaar of negentien. Bij zijn huis
aangekomen deed hij de deur open en
met een wijds gebaar nodigde hij mij uit
om mee naar binnen te gaan. Denk je
maar eens in zo'n hele lange marmeren
gang die ik moest doorlopen. Achterin
die gang daar had hij nog een plé, ja een
échte plé, want een W.C. dat was een
watercloset, dat had meneer Kernkamp
niet. Eronder zat nog een tonnetje met er
bovenop een mooie mahonie-houten
bril, die glom als een ik-weet-niet-wat,
want daar zorgde Cathrien van Puffelen
wel voor. En ook alweer met dat wijdse
gebaar ging de plé-deur open en nodigde
hij mij uit om mee naar binnen te gaan.
Enfin ik sta in die plé, mét meneer
Kernkamp naast me. De deur ging dicht.
Je kunt je voorstellen hoe ik me voelde
om met zo'n dikke, deftige meneer mét
zijn bolhoed op samen in de plé te staan.
Hij zei: 'Buur, Poorter. Gerrit, kijk eens
hier', op de bril lag een klein zinken
fonteintje. Hij zei: 'Dat moet hier opge
hangen worden. Want als ik iets gedaan
heb dan wil ik mijn handen wassen, want
dat is deftig'. 'Nou meneer dat kan en
laten we het dan daar ophangen'. Ik wees
de plaats aan die ik dacht dat het beste
was. 'Oh.', zei hij toen, 'maak je daar een
voorstel van?' 'Ja', zei ik, 'daar maak ik
een voorstel van'. 'Nou, dan zullen we
dat even in stelling brengen'. Hij zei:
'dus jij bent er voor?' Ik zei' 'Ja!'. Toen
zei hij: 'Ik ben er ook voor'. Hij pakt de
deksel, geeft een klap op de bril en zei:
'Dat is dan met algemene stemmen
aangenomen.' Je begrijpt zo'n man ver
geet je je hele leven niet meer.

G. bij 't Vuur

Furmer-en Monnickendammerpoort, olieverf, anonym.
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Boerderij van Wester op het Groen-
landje, door Wegenweis, olieverf.

Fraaie gietijzeren deurroosters  

Gezicht op de J. C. Brouwersgracht, door W. Thoomes - 1947.
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