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Onderscheiding

voor architekt

bij de opening

van Grote Kerk

Op 25 april j.1. heeft de feestelijke her
opening plaatsgevonden van de Grote of

Sint Nicolaaskerk te Edam.
De officiële opening werd verricht door de
Commissaris van de Koningin drs. R. J.
de Wit, die daartoe een geschilderd
paneel onthulde waarop de bouwgeschie
denis van de kerk stond vermeld.
In de openingstoespraak ging de Commis
saris van de Koningin met name in op het
ontbreken van een onderhoudsbijdrage
regeling van de zijde van het Ministerie
van C.R.M.
Tot op de dag van vandaag ontbreekt een
dergelijke regeling, ofschoon van diverse
zijden invloed wordt aangewend om tot
een dergelijk systeem te komen.

Na 17 jaren van restauratie, die in totaal
14 miljoen gulden gekost heeft, was het op
25 april j.1. dan eindelijk zover dat de
officiële heropening van de Kerk kon
plaatsvinden.

Rond deze opening was er in samen
werking met het Kerkbestuur/Culturele
Raad/gemeentebestuur/bestuur van
Oud Edam. een aantal aktiviteiten ont
plooid, waaronder een aantal muzikale
evenementen, een tentoonstelling en tot

slot een speciaal georganiseerde restau
ratiedag, waarbij alle ambachtslieden, die
gewerkt hebben aan de Kerk, werden
uitgenodigd.
Ter gelegenheid daarvan is namens
onze vereniging „Het Gele Steentje"
uitgereikt aan de architekt der Kerk, de
heer Canneman.

In ons februarinummer van dit jaar heb
ben wij u reeds een uiteenzetting gegeven
omtrent de betekenis van dit „Gele
Steentje".

Onze vereniging heeft tevens ter gelegen
heid van de officiële heropening aan het
Kerkvoogdijbestuur een 10-tal koperen
kaarsenhouders met vetvanger overhan
digd. Deze exemplaren waren door
niemand minder gemaakt dan door ons

oud-bestuurslid Gerrit bij 't Vuur.

Tot slot maak ik van de gelegenheid
gebruik te wijzen op de inmiddels in
samenwerking met onze vereniging en een
aantal bestuursleden der Kerkvoogdij
opgerichte „Stichting Vrienden van de
Grote Kerk te Edam".
Onze vereniging heeft zitting genomen in

Foto Hans van Weel

i i ° \

/ l

de Raad van Bestuur, die voorlopig nog
bestaat uit twee leden der Kerkvoogdij en
twee leden van onze vereniging.

Het doel van deze stichting is financiële
steun te verlenen aan de Kerkvoogdij voor
delging van de schuld, voortgekomen uit
de gereeedgekomen restauratie van de

Kerk en tevens ter voorziening in de
kosten, verbonden aan het beheer, ge

bruik, onderhoud, dan wel instandhou
ding van de Kerk.
In vroeger tijden werden ondermeer de
gelden tot herstel van de Kerk bijeen
gebracht door de „Poorters van Edam".
De poorten van Edam zijn weliswaar
verdwenen, doch ik wil gaarne een beroep
doen op ieder die zich „Poorter van
Edam" voelt, donateur of begunstigd

donateur te worden.



Donateur wordt u door jaarlijks een mini
mum bedrag van ƒ 12,50 ter beschikking
te stellen aan de stichting. U ontvangt
daarvoor een goed gedokumenteerde
informatiemap van de restauratie van de
Kerk, geschreven door architekt
Canneman, glazenier Bogtman en de
organist Jongepier.
Begunstigd donateur wordt u door jaar
lijks een minmum bedrag van ƒ 250,-
over te maken aan de stichting. Dezen
ontvangen niet alleen eerder genoemde
dokumentatiemap doch krijgen tevens
een diaserie en zullen jaarlijks vermeld
worden in een apart schrijven, gericht aan
alle donateurs.

Naar wij hopen zullen velen onder u
lid worden van de Stichting Vrienden van
de Grote Kerk te Edam, door overmaking
van één der genoemde bedragen op bank
rekeningnummer 58.87.42.155 A.B.N.
te Edam. ten name van
„Stichting Vrienden van de Grote Kerk"
te Edam. Het bankgironummer van de
A.B.N. is 1.04.80, in geval van over
making per giro.
U kunt ook op de bezoektijden van de
Kerk u aanmelden als vriend van de
Stichting. Dagelijkse bezoektijden van de
Kerk zijn voorlopig vastgesteld tussen
14.00 en 16.00 uur.

Uw voorzitter mr. L. A. H. M. Creemers

Zamen Spraak tussen de
molen de Zamson en de
Sloopers

De molen spreekt:

Ach mij Wat zie ik daar van verre tot mij
komen

Het lijkt een sloopers schaar, ik ben vol
angst en schromen
O ja zij nad'ren ras Zij spreken van 't
geweld
De Zamson met zijn Kracht moet
schielijk neer geveld.

De sloopers spreken:

Wel Zamson sterke Man gij lijkt wel
gans verslagen
Of is 't omdat gij geen hout voor Edam
meer zult zagen
Houdt moet, ik zal voor U en voor U
goed Wel Zorgen
Het zal netjes in een schip tot het laatste
zijn geborgen.

De molen:
Og mij. Moet ik van kant Waar zal ik
Zamson heen
Mijn hart dat ijzer was word brosser als
een steen
Maar of ik langer zugt dit kan mij tog
niet baten
Ik zie mij nu al reeds Van boozen gans
verlaten.

De sloopers:
Ja die zijn al vooruit men moet
voortgang met U maken
Dan kunt gij in korte tijd weer aan het
werk geraken.
Want Gij zijt veel te goed om langer hier
te staan
En dat door U geen Werk meer Zou
worden meer gedaan.

De molen:
Welaan ga dan Uw gang, ik beveel mij
in Uw handen
't Scheelt mij niet waar ik gaan, al moet
ik naar Vreemde landen
Als ik weer aan het werk zal komen met
ter haast
Maak dan maar spoedig voort, ik ben
niet meer verbaast.

De sloopers:

Zamson ik ben verblijd Uw antwoord
dat is braaf
Wij zullen U in korten tijd opbouwen in
de graaf
Kom mannen maak nu voort Hij is nu
gans tevreden
Begin nu maar terstond hem ganselijk te
ontleden.

Zamson tegen het Fortuijn:

Kom frater ik Zeg U voor altoos
goedenacht

Draag zorg dat na Uw Werk door
niemand wort gewagt
Want Gij zijt nu alleen om voor Edam
te Zaagen
Misschien dat er nog zijn die Zich te laat
beklagen.

Tot de vergaring:

Mijn tijd die is voorbij ik moet Uw gaan
Verlaten
Of gij ook om mij treurt dat kan U tog
niet baten
Ik ga na Brabant toe om daar mijn
kracht te tonen
Ik hoop de wooners daar mijn werk met
gunst belonen.

Aan de burgers en de jongzse
ijgenaars:
Aan de burgers en de jongzse ijgenaars:
Vaarwel dan burger schaar die mij met
gunst beloonde
Vaarwel dan braafje vrouw die eertijds
bij mij Woonde
De schippers Zijn reeds daar om mij
vanhier te halen
Ik hoop de Zegen Gods blijft op U
nederdalen.

Edam, 4 April 1816
Op het ongeluk Voorgevalle aan de
molen de Zamson:
O welk een ongeluk Zag men onlangs
gebeuren
Aan de molen de Zamson een ieders
hart moet treuren
Het was op de zeventiende van de
Maand April
Als ik daaraan gedenk gaat door mijn
Hart een gril
Het Volk was aan het Werk om het
achterkant los te maken
Maar Wat gebeurt helaas men hoort het
vreeslijk kraken
Het achtkant valt omver de slag was
ijslijk groot
Men dacht niet anders daar was zeker
Volk gedood
Maar neen Gods Wijs Bestuur
beschikte het tebeste
Men vind bij al het Volk geen meer dan
vier gekwetste
Den een zijn arm was stuk een ander
aan 't hoofd gewond
Den derde de borst gekneust de Vierde
een dikke mond
Daarom Wie dat Gij Zijt Waag nooit te
licht een leven
Al schijnt het nog zoo sterk het kan zich
ras begeven
Maar zoo gij eindelijk valt. Wil dan Op
God vertrouwen
Die kan U van den dood nog altijd
Wederhouwen.

DINSDAG 17 JUNI:

Lezing
over molens

„Het verhaal van de Nederlandse
molen". Dat is de titel van een
lezing, die dinsdagavond 17 juni
zal worden gehouden in de
Doopsgezinde Vermaning aan
het Nieuwenhuizenplein. Een
lezing over de Nederlandse

molens, gegeven door een mede
werker van de Vereniging De
Zaansche Molen, en georgani
seerd door de vereniging Oud
Edam voor haar leden. Overigens
zijn ook niet-leden welkom.
Aanwezig op de lezing is ook de
Edamse molenbewoner Joep
Kemper. Hij is eveneens bereid
een toelichting te geven over .zijn'
molen.
Na afloop van de lezing is er de
mogelijkheid met de heer Kemper
een afspraak te maken voor een
rondleiding in zijn molen, op één
van de eerstvolgende zaterdagen.
De lezing, verluchtigd met talloze
dia's, begint om kwart over acht.

Wandeling door Edam

door Gerrit bij 'tVuur en
Jan Besseling

Dan komen we bij het kolossale heren
huis, vanouds van de familie Teengs nu
en dan spreken we van ± 1920, bewoond
door de dochter Dora Teengs gehuwd
met dhr. P. Smits. We kunnen ons nog
vaag herinneren dat genoemde Smits in
de mobilisatie van 1914-1918 beëdigd
door de overste Luden op het Damplein
als luitenant-officier. Pal naast dit huis
staat het huis van Wiegersma, direkteur
van het postkantoor, oprichter van
E.V.C. en lid van het bekende sport
comité. Later fam. van Gijn, hoofd van
de U.L.O. van onder de toren. Vele van
zijn oud-leerlingen en oud-Edammers
zullen zich deze sympathieke man nog
goed herinneren.
Het huis dat dan volgt en grenst aan het
burgemeesterhuis wordt bewoond door
een dame van de oude stempel, eertijds
gouvernante bij de befaamde familie
Versteegh in Zweden (!). Om haar
blijkbaar minder rooskleurige financiën
wat bij te spijkeren, handelde Gerritje
Veen, zo was haar naam, in zijde,
haarlinten, etc. Zo ging dat vroeger.
Oud en arm.

Dan komen we aan het huis van de
„eerste burger" en vader aller
gemeenteambtenaren, de legendarische
H. J. Calkoen, meer dan 35 jaar
burgemeester en schoolopziener. Een
magistraat van de oude stempel, wiens
persoonlijke inbreng in het bestuur van
de gemeente volgens tegenwoordige
maatstaven, abnormaal groot was.

Had veel oog voor orde en netheid, en
controleerde dit ook persoonlijk (het
oog van de meester maakt het paard

vet). Als hij als rayon schoolopziender

in zijn eigen plaats de scholen bezocht,

was een van zijn stereotype aardrijks

kundige vragen: „Waar ligt de Peper-

steeg". Hij bedoelde daarmee waar
schijnlijk datje geografische kennis vlak

bij huis dient te beginnen. Alle brave

kinderen in Edam, wisten dus op een

prik waar de Pepersteeg was. U ook?

Hij werd door wijlen Jaap van Dijk in de

vigelante langs diverse scholen in zijn
rayon gereden.

Bekend is het ware verhaal dat er regel
matig een joodse koopman bij hem
kwam, die het goudbehang wat in zijn

woning was wilde kopen. Na hem al

diverse keren de deur gewezen

te hebben, en om van hem af te zijn zei
hij bij een laatste poging van de

koopman: nou, voor ƒ 6000,- magje het

hebben. In de veronderstelling

te hebben overgevraagd zei de koopman
echter „verkocht". Zodoende ontving

hij voor het behang de som, die hem het

hele huis had gekost ƒ 6000,-. Sinds

dien doet het spreekwoord opgang „de

duvel schijt altijd op een grote hoop".
Naar hem is de Calkoengracht in

Volendam genoemd. De gemeente
vierde bij zijn 25-jarig ambtsjubilee in

1908 een groot feest met praalwagens
en erepoorten. Zijn zoon was later

burgemeester van Ransdorp, en zijn

dochter was gehuwd met de bekende
kaashandelaar Eijssen uit Oosthuizen,

later Alkmaar.

En in 't huis daarnaast, nu „Het

behouden huis" woonde de familie
Cobelens, welke het toen al het uitster

vende vak van kuiper beoefende, houten

emmers, vaten en tobbes. Reinier, een

van de zonen verdiende de kost later
met vissen in de Zeevang, en was

daarbij ook werkzaam op de scheeps
werf van Groot. Deze stille maar

humorvolle man was met zijn zus Rika

tot op hoge leeftijd in de „Konings
hoeve".
In dit „Behouden huis" woont nu Henk
van Poelgeest en zijn vrouw C. Eeltink.

We passeren de Kwakelsteeg, wereld

vermaard, vanwege het kwakel-

bruggetje en komen aan de winkel van
buurvrouw Groot, weduwe van de

hellingbaas, die hier een winkel had
voor victualiën, scheepsbenodigdheden,

schilderswaren etc. etc. De familie
Groot, George Groot, vader van de

alom bekende Manus Groot, en

Manus Groot zelf die tot op de dag van

vandaag nog als scheepsbouwer en

hellingbaas actief is. Het zware werk
heeft hij weliswaar overgedragen aan

jongere krachten, maar hij is, en blijft

voorlopig de naam van „de helling van

Groot" vertegenwoordigen.

Het is misschien wel aardig om ook even

de Kwakelsteeg in te stappen waar
figuren als Ma Kuin, vrouw Rus met

dochters Ma en Eitje en even verder de

bekende rijmer Arie Rus woonden. Als

je Arie Rus groette, met „dag Rus" hadje

veel kans dat hij als tegengroet placht te

De Helling van Groot

Marie Schagen en haar moeder woonde
in het huis naast de burgemeester. Dit

huis is later vervangen door een minder

fraai bouwwerk en bewoond geweest
door Dirk Beets, van het stadhuis, later

heeft bakker Jan Gorter en zijn vrouw

Aaltje Schröder er gewoond. Marie
Schagen, zuster van de bekende

politicus, en later wethouder Cor

Schagen, was indertijd administratief

werkzaam op het kantoor van de
touwfabrieken.

burger
Voorstraat, woning van de ,,eerste
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Geertje Dircks begraven in Grote kerk

Rembrandts wanhoop stierf
als Provenierster in Edam
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In 1555 stichtte Jan Claeszoon
Brouwer, een rijke Edamse zaken
man wiens beroep, wat zijn naam
betreft, niets te raden overlaat, een
hofje op de plaats waar het Begij
nenhof ten onder was gegaan. In dat
Begijnenhof woonde een dochter
van de zakenman en om haar een
onbezorgde oude dag te bieden
kwam Jan Claeszoon tot zijn initia
tief. Sinds die datum staat aan de
gracht achter de Westervesting in
Edam het Proveniershuis, in de
volksmond De Proeve genoemd. De
bewoners werden Proveniers of wel
bewoners die van tijd tot tijd een
„prove" kregen, een oud-Hollands
woord voor gift. Met andere woor
den De Proeve was in het midden
van de 16de eeuw wat nu een verzor
gingsflat is. Wat de bejaardenzorg
betreft is er dus door de eeuwen heen
niet zo bijzonder veel veranderd.

Voorwaarden
Wie in het hofje wilde wonen moest

zich inkopen, dus het was beslist geen
woonplaats voor armen. Voor armen
werden in Edam de armenhuizen
geëxploiteerd. Een Provenier moest
de leeftijd van 50 jaar gepasseerd
zijn, Edammer van geboorte of ten
minste 15 jaar in de stad woonachtig
en ƒ 60 betalen voor de inkoop. Bij
overlijden verviel het gehele aardse
bezit aan de stichting. Vandaar op
merkelijk dat de enige bewoonster
wiens naam in de geschiedschrijving
van Nederland naar voren komt als
Provenierster stierf. Geertje Dircks,
de weduwe van een hoornblazer uit
Nieuwendam, die de scepter ging
zwaaien in het huis van Rembrandt
Harmenszoon van Rijn, nadat diens
vrouw Saskia was overleden.

Zuinig
Geertje Dircks, een propere en zui

nige vrouw die voor Rembrandt als
een lot uit de loterij kwam. Rem
brandt die niet kon nalaten waar dan
ook kunstvoorwerpen aan te kopen
en regelmatig in geldnood verkeerde.
Zijn vrouw Saskia leefde met hem als
in een droom. De rijken van Amster
dam waren in hun woning te vinden,
iedereen wilde zich laten vereeuwi
gen door de meester uit Leiden. Grote
opdrachten kwamen binnen, het geld
vloeide het huis binnen, maar vloeide
even snel weer de deur uit. Saskia
had geen greep op de verzamelwoede
van haar man, meer 'nog, zij genoot
van de exotische spullen die Rem
brandt van verkopingen meenam.
Saskia tooide zich met de spullen,
waarna Rembrandt achter zijn ezel
ging zitten om haar als bijbelse of
mythologische figuur op het doek te
zetten.

Titus
Saskia bracht een zoon ter wereld

die in leven bleef. Titus, vernoemd
naar haar vroeg overleden zuster Ti-
tia. Het geluk in het huis aan de
Jodenbreestraat, in het hartje van
bruisend Amsterdam kende geen ein
de. Rembrandt werkte als een paard.
Aan zijn opdrachten, aan zijn vrije
werken en Saskia was een geduldig
model. Aan dit geluk kwam abrupt
een einde. Saskia voelde het aanko
men. liet haar testament opstellen en
kwijnde langzaam weg.

Orde
In het huis verscheen Geertje

Dircks die energiek de opvoeding van
Titus ter hand nam. Geertje Dircks
aan wiens scherpe ogen niets ontging.
Die zelf naar de markt toog om te
dingen en zuinig met het geld kon
omspringen. Geertje Dircks die
nauwlettend toezag op de handel en
wandel van de leerlingen. Wel ver
trok met haar komst de ongedwon
gen gezelligheid uit het huis, de lange
avonden met gesprek en zang, met
wijntje en trijntje. Geertje Dircks
stelde orde op zaken, zorgde dat
iedereen in huis z'n „gerak" kreeg
maar niet overdadig. Zij had geleerd
zuinig met geld om te springen. Zij
moest niets hebben van de overdaad.
Orde en regelmaat waren haar stelre
gels, afgeleid van de strenge Calvinis
tische opvattingen.

Vrouw
Na wekenlange verbijstering over

de dood van zijn vrouw kwam er
weer leven in Rembrandt. Hij stortte
zich hals over kop in het werk om te
vergeten. Het leven keerde in zijn
lichaam en geest terug. Zijn geest
wierp hij in een machtig werk met
Saskia als middelpunt, zijn lichaam
zocht en' vond Geertje Dircks bereid
antwoord te geven. Vanaf dat mo
ment deelde zij Rembrandts bed en
werd van de eenvoudige weduwe de
meesteres in het huis. Een vrouw die
het vuile werk niet meer hoefde te
doen. Daarvoor trok zij een boeren
meisje aan in de mening die wel on
der de duim te kunnen houden. Hen-
drikje Stoffels werd Geertjes onder
gang. De lieflijke, zachte en behulp
zame Hendrikje won de liefde en het
vertrouwen van Titus, die in haar een
tweede moeder zag. Titus was niet
opgewassen tegen de scherpe tong
van Geertje die het allemaal goed
bedoelde en er op uit was de financië
le positie in het huis veilig te stellen.
Titus kreeg terechtwijzigingen van
wege zijn kleding, vanwege zijn mati
ge eetlust, vanwege zijn wilde spellet
jes met de leerlingen. Hendrikje ving
het kind op, speelde met hem, trok
naar bezienswaardigheden, dekte
hem toe.

Hendrikje
Een gevoelig meisje die Hendrikje

Stoffels en haar gevoeligheid straal
de over naar Rembrandt. In Hendrik
je herkende de schilder weer de tijd
voor de komst van Geertje Dircks.
Hij zag Titus' aanhankelijkheid voor
het meisje en zijn groeiende afschuw
voor de vrouw die steeds meer en
meer haar stempel op het gebeuren in
huis ging zetten. Hij grilde wanneer
Geertje, dol jaloers, begon uit te va
ren tegen Hendrikje die regelmatig
haar werk liet liggen om met het kind
op te trekken. De bom moest barsten,
Rembrandts hart trok naar het een
voudige boerenmeisje en Geertje
Dircks moest het huis uit.

Wanhoop
Vanaf dat moment werd de wedu

we, die een onderdak vond in het
Proveniershuis in Edam. een wan
hoop voor Rembrandt. Hoe Geertje
Dircks in Edam kwam is niet bekend.
Wellicht was zij een geboren Edamse,
die naderhand met haar man mee
trok naar Nieuwendam. In ieder ge-

Het Proveniershuis in Edam, de
16de eeuwse vorm van verzor
gingsflat, gebouwd in 1555 door
Jan Claeszoon Brouwer. In een
van de 15 huisjes woonde Geertje
of ook wel Geertje Dircks, de
vrouw die in Rembrandts huis de
scepter ging zwaaien na de dood
van Saskia. Vanuit „De Proeve",
zoals de stichting in de volks
mond heet moet zij de prins der
Nederlandse schilders tot totale
wanhoop hebben gebracht, on
danks de 200 Caroli-guldens die
zij jaarlijks als schadevergoeding

ontving.

val is wel bekend dat zij van Rem
brandt de voor die tijd enorme som
van twaalfhonderd gulden leende om
een familielid vrij te kopen uit de
bagno van de Barbarijse zeerovers.
Rembrandt wilde het geld wel lenen
maar vroeg twee borgen. Een van de
borgen werd Pieter Corneliszoon
Hooft, regent van het Proveniershuis
in Edam. Geen middel was Geertje
Dircks te min om Rembrandt en
vooral Hendrikje te achtervolgen.
Rembrandt had haar, Geertje, een
trouwbelofte gedaan en leefde nu in
zonde met een veel jongere vrouw.
Geertje beklaagde zich bij de kerke-
raad van de Oude kerk in Amster
dam. De hoogzwangere Hendrikje
moest voor dit strenge college ver
schijnen en kreeg stevig de wind van
voren. Voor deze eenvoudige jonge
vrouw een vernederend moment.

Kiezen
Zij moest kiezen tussen de liefde

voor Rembrandt of de schande niet
meer de communie ofwel het Heilig
Avondmaal te mogen vieren. Hen
drikje koos uiteindelijk voor Rem
brandt, maar haar leven was ge
knakt. Zij bracht haar dochter Cor-
nelia ter wereld, vernoemd naar
Rembrandts moeder, Neeltje Wil
lemsdochter uit Zuidbroek. Geertje
Dircks ging door. Eiste schadever
goedingen, beklaagde zich bij allerlei
rechtscolleges. Zij wist Rembrandt in
een zo kwaad daglicht te stellen dat
de opdrachten uitbleven. De rijke,
streng Calvinistische kooplieden
trokken naar schilders als Ferdinand
Bol en Govert Flinck, oud-leerlingen
van Rembrandt. De schuldenlast liep
zo hoog op dat het mooie huis aan de
Jodenbreestraat met de schatten aan
kunstvoorwerpen en de schilderijen
met Saskia als middelpunt, verkocht
werden. Rembrandt liet de afhande
ling van de zaken aan Hendrikje
over, hij zwierf op de verkoopdag ver
uit, de stadspoort door langs de
Amstel.

Dood
Vanuit haar woninkje op De Proe

ve zal Geertje Dircks grimmig gela
chen hebben om de vernedering,
haar weldoener aangedaan. Haar
door jaloezie totaal verziekte geest
zon op nieuwe wraak. Het hoefde niet
meer. Hendrikje Stoffels stierf kort
voor Geertje Dircks het aardse levén
verliet. De liefdevolle Hendrikje
werd begraven zonder geestelijke bij
stand, Geertje Dircks werd door Pro
veniers in de Grote kerk van Edam in
haar laatste rustplaats gelegd. Prove
niers die als beloning zes flessen bier
ontvingen. Geertje Dircks was niet

arm, zij werd niet in de vroege
morgenuren weggedragen, maar
langs 's Heren wegen als oprecht le
vende Calviniste.

Kapot
Rembrandt bleef volkomen versla

gen achter maar was nog niet aan het
einde van zijn lijdensweg. Titus
trouwde Margaretha van Loo, er
werd zelfs een kleinkind geboren,
daarna gaf hij bloed op en was bin
nen enkele uren dood. De oude Rem
brandt kon deze laatste slag niet
meer verdragen, langzaam maar ze
ker verminderde zijn geestelijke ver
mogens, zijn ogen werden slechter en
op een dag vloeide het leven uit zijn
lichaam weg. Kapotgemaakt door
een vrouw die niet kon verdragen dat
haar plaats door een ander werd in
genomen. Een vrouw die vanuit het
Proveniershuis in Edam kans zag een
rijk leven, een leven dat zo intens
was, dat nu nog miljoenen daarvan
kunnen genieten, kapot te krijgen.



antwoorden „Met je hoofd in een bus".

En ook de eerder genoemde George

Groot woonde hier in het laatste huisje.

Bekend is dat we vroeger daar kwamen

om het roeibootje te huren voor 5 ct. per

uur.

Maar we stappen weer terug en komen
wederom in de Voorstraat. We gaan
meteen rechtsom de Torenstraat in en
zien dan de winkel van Tel. kruideniers
en grutterswaren. Als we de winkel
betreden zien we door de schuinhan-
gende gordijnen moeder Tel, zittend
handwerk te doen, verstellen van kleren
of stoppen van kousen. Maar rechts
schuin in de hoek staat de piano want
muzikaal waren de Tellen. Vader Tel
jarenlang organist in de R.K. Kerk, Jan
Tel, de oudste zoon, een bij uitstek
kundig organist, en Cor Tel, de com
ponist van het EVC-clublied bij het
12'/2-jarig bestaan en waarschijnlijk ook
de tekstmaker daarvan (EVC dat is de
club der onzen). Hij was later ook de
pianeur in de bioscoop van de Jong aan
het Oostergalop. En Willem Tel een
niet onverdienstelijk violist. De Tellen
waren ook onverbrekelijk verbonden
aan de zang in de kerk. En wie herinnert
zich niet vader Tel als dokter Tel bij
schooluitjes en kinderfeesten? En de
jongste telg van de Tellenstam Jaap, de
stadsfietsenmaker, bandenplakker in de
laatste oorlog. Het huis is enige jaren
geleden fraai verbouwd en wordt nu
bewoond door de familie P. van Leuzen

jr.
Daarnaast vinden wij buurman en
buurvrouw Uitenthuis, rentenier Boer
en vlak daarnaast de kapsalon van P.
Gons, scheren 10 ct.. haarsnijden 15 ct.
Gons medeoprichter en bestuurslid van
mannenkoor Excelsior. Later Kolkman.

Naast Gons het nu niet meer in gebruik
zijnde kaaspakhuis van fa. de Boer,
laatst gebruikt door fa. van Zanen.
Oorspronkelijk was hier ook een
bakkerij gevestigd, laatste ondernemer
Jaap Raggers. Ook bij deze bakker in
het grijs verleden smakken, waarbij de
vrouw van Raggers kleine Jaap zittende
in de z.g. kakstoel liet meespelen met de
conclusie „Een twee drie Japie heeft de
koek". Hulst sigarenmaker bewoonde
het pand waar later Frans Schotsman
zich vestigde als melk-, boter-, kaas- en

eierenhandel. Zoon Maarten zette later
de zaak voort. Woont nog steeds daar
maar doet als zodanig geen zaken meer.
De zadelmakerij van Gaasbeek,
grensde aan dit pand. Waar we nog
Bertus Bruin de meesterknecht en Jan
Slegt als jongste bediende op de stoep
zien zitten werken.

Wordt vervolgd.

Het Volendams Museum

We zijn blij dat we op die koude,
miezerige zaterdagmorgen. 22 maart,
gehoor hebben gegeven aan de uit
nodiging van de stichting Volendams
Museum, om aanwezig te zijn bij de
officiële opening van de vierde seizoen
tentoonstelling. Met als veelzeggende
titel „zoals het vroeger was".

De voorzitter, de in Edam ook niet
onbekende Willem Keijzer, opende in
een uitvoerige toespraak de bijeen
komst, die werd bijgewoond door de
burgemeester van Edam-Volendam en
een aantal raadsleden.

Daarna werd een oud filmpje gedraaid
(nog opgenomen door de oude heer
Kareis), dat het leven in verschillende
facetten van Volendam in vroeger jaren
weergaf. Bij het bezoek aan de tentoon
stelling daarna, viel ons vooral op het
interieur van een Volendammer woning
uit vervlogen dagen. Wij waanden ons

weer in het gemoedelijke, gastvrije dorp
van weleer. Wat aan schilderijen van
een hele rij kunstenaars te zien is, mag
uniek genoemd worden. Kortom, wie in
Volendam komt, mag zeker niet ver
zuimen zijn schreden te richten naar de
Kloosterbuurt 5, alwaar het museum is
gevestigd. De altijd vriendelijke en
gemoedelijke Sijmen Mol zal u daar
graag ontvangen, en de „noviteiten"
van dit seizoen laten zien.

Wethouder krijgt nota

Bomenplan voor Grote Kerkstraat

Dezer dagen heeft de werkgroep Hand
having Stadsbeeld het gemeentebestuur
de Nota Bomenplan Grote Kerkstraat
overhandigd.

Het bomenplan voor de Grote Kerk
straat is al een oud plan. Vroeger
sierden trotse geschoren iepen en linden
deze straat en gaven haar een zeer
authentiek aanzicht. Die geschoren
linden zouden best opnieuw geplaatst
kunnen worden, meende de werkgroep
en al in november 1977 werd een eerste
plan gemaakt. Een enquête in een deel
van de Grote Kerkstraat door de werk
groep werd gevolgd door een enquête bij
de overige bewoners door de gemeente

en de twee resultaten stonden min of
meer tegenover elkaar.
Niettemin toonde wethouder Klaas Plat
zich wel enthousiast over het plan. De
werkgroep op haar beurt wist duidelijk
te maken dat de gevoerde enquête
methode misschien niet de juiste was en
beide partijen verlieten elkaar tenslotte
met de mededeling dat, wanneer de
werkgroep de bewoners achter zich
kreeg, de wethouder op zijn beurt alles
zou doen om het plan tot uitvoering te
brengen.
Twee zorgvuldig voorbereide
informatie-avonden voor de oewcners
van de Grote Kerkstraat eind vorig jaar
bracht de doorslag. 34 voorstemmers en
slechts zes tegenstemmers. Bovendien
konden de bewoners hun gedetailleerde
wensen voor de plaatsing van de
geschoren linden ook duidelijk maken.Dames en Heeren Kupper P. Gons


