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'De Zwerver' terug in Edam!
Inderdaad u leest het goed.
'De Zwerver' betreft hier het schip van
W.O.J. Nieuwenkamp, de vermaarde
Edamse schilder, wiens werken op dit
moment tentoongesteld worden in de
Grote Kerk te Edam.
Voor vele oud-Edammers is 'De Zwer
ver' een begrip, voor de jongere Edam
mers wat minder zodat enige toelichting
derhalve op zijn plaats is.
W.O.J. Nieuwenkamp, die leefde van
1874 tot 1950, ontwierp het schip 'De
Zwerver' in 1900 en liet het op de werf
'De Vlijt' bouwen aan de Oude-Wetering.

In 1902 vervolmaakte hij zijn schip met
een volwaardige voor- en achtersteven.
Hij liet prachtige betimmeringen aan
brengen en gaf het schip het interieur van
een 17e eeuws grachtenpand inclusief
een betegelde gang en keuken en zelfs
voorzien van een monumentale schouw.
Het schip werd door Nieuwenkamp als
expositieruimte ingericht zodat een drij
vend en tevens verplaatsbare tentoon
stellingsruimte werd gecreëerd.
Zo is het schip jaren gebruikt door de
kunstenaar en zijn gezin. Hij deed diver
se plaatsen aan met het schip in Neder
land maar trok er zelfs mee naar België
respectievelijk Duitsland.
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Dit alles geschiedde met behulp van
sleepboten maar soms ook getrokken
door een jaagpaard of door middel van
eenvoudige mankracht aan eenjaaglijn.
Ook is het gebeurd dat Nieuwenkamp op
'eigen' krachten met zijn schip de Rijn en
de IJssel afzakte gelijk onze vroege
voorvaderen.

Terug van weggeweest
Bij de opening van de Nieuwenkamptentoonstelling d.d. 15 mei jl. kwam het
De Zwerver, Nieuwenkamp 1902.

bestuur in kontakt met de thans nog
in leven zijnde dochter van de kunst
schilder en enige andere 'Nieuwenkampers'. Een familie met een vrij hechte
band.
Het is deze familie die een groot deel van
de collectie der kunstschilder nog in
privébezit heeft. Wat echter ontbreekt is
een goede bewaarplaats.
Het schip 'De Zwerver' zou hiervoor
uitkomst kunnen bieden. Immers een
meer harmonische omgeving is voor de
ze werken niet denkbaar.
Daar waar Nieuwenkamp in de bloei van
zijn leven vanaf 1900 met tussenpozen
op heeft gewoond en gewerkt is deze
collectie op de juiste plaats.
Het is een grote wens van de familie
Nieuwenkamp om tot aankoop van 'De
Zwerver' over te gaan maar dan wel met
als ligplaats Edam zoals dat van oudsher
het geval geweest is.
'De Zwerver' terug in de Nieuwe Haven
te Edam en nog wel min of meer op zijn

Mededelingen
Wij maken de leden er op attent dat de
mappen met 10 diverse tekeningen van
en over Edam door J an Bouman, eertijds
(± 1956) verschenen in 'de Volkskrant',
weer opnieuw in druk verschenen zijn en
door 'Oud Edam' worden uitgegeven.
(Prachtig om te hebben en/of kado te
geven). Deze map is verkrijgbaar bij het
verenigingsadres Graaf Willemstraat 8,
bij de boekhandel Sanders of Rentzenbrink, alsook bij de vitrine in de Grote
Kerk en bij de V.V.V. onder de Speeltoren. De verkoopsprijs is ƒ 10,- exclusief
eventuele verzendkosten.
Ook is door ons uitgegeven een geheel
hernieuwde 'Wandeling door Edam'
door Corrie Boschma met tekeningen
van Gerrit bij 't Vuur. Ook verkrijgbaar
bij bovengenoemde adressen voor de
prijs van ƒ 3,50, ook exclusief.
In het bulletin van de KoninklijkeNeder
landse Oudheidkundige Bond is in het
juni-nummer een artikel gepubliceerd,
dat is geschreven door Corrie Boschma
naar aanleiding van een onderzoek, ver
richt tijdens de restauratie van het be
langrijke gotische pand Achterhaven
105.
Het artikel draagt de titel: Het oudste
houten huis. -Een interpretatie van ge
vonden bouwsporen een een onderzoek
naar de bewonersgeschiedenis-'.
Zij die belangstelling hebben voor dit
artikel kunnen uitsluitend bij het vereni
gingsadres een overdruk kopen voor de
prijs van ƒ 5,-. Van deze overdruk zijn
100 exemplaren beschikbaar.
Wij maken tevens van de gelegenheid

oude ligplaats, te weten aan 't Marken.
Dit alles behoort tot de mogelijkheden,
nu van de zijde der direktie van Heijmeijer, thans D.S.M., al loyale mede
werking is toegezegd bij een verdere
uitvoering van het plan.
Het wachten is thans op een nader
standpunt van het gemeentebestuur.
Wij zien dit echter met vertrouwen tege
moet, temeer daar de gemeente geen
enkel financieel offer wordt gevraagd en
het derhalve uitsluitend betekend het
verlenen van een ontheffing. Wij als
'Oud Edam' hebben de familie Nieu
wenkamp toegezegd te bemiddelen in
deze.
Immers mede dankzij de geest van
Nieuwenkamp, die was achtergebleven
in Edam na zijn vertrek, is tot oprichting
van onze vereniging besloten.
Het spreekt vanzelf dat wij tegen die
achtergrond ons iedere moeite willen
getroosten om tot herstel van dit stukje
onvervalste romantiek te komen.

gebruik om al de leden welke hun contri
butie over 1981 reeds voldeden hiervoor
te bedanken, ook en vooral de buitenle
den die de ƒ 2,50 extra voor de portikosten spontaan betaalden en velen zelfs
meer dan dat.
De enkelen die dit nog verzuimden,
verzoeken wij vriendelijk dit alsnog te
doen, dit om extra werk voor de admini
stratie te voorkomen. Bij voorbaat harte
lijk dank.
Als er onder uw familie, vrienden of
kennissen geinteresserden zijn in het
werk van onze vereniging wordt u ver
zocht hun naam en adres aan ons door te
geven. Ons en uw devies: Elk lid brengt
een nieuw lid aan, en op naar de duizend
leden!!
Ons adres is u bekend: Graaf Willem
straat 8, 1135 WP Edam, gironummer
1356818 ten name van Oud Edam,
Graaf Willemstraat 8.
Tekst voorkomende op de zogeheten
'Brandbalk' in de Grote Kerk, ter
gelegenheid van het gereedkomen van
de restauratie na de brand in 1602.
Als men schreef 1602, geschied ons hier
ter stee, groot lee
In Februari den 24e dach, met deze kerk
veel huis en mee verbranden sach.
Door hemels vier en donders blixems
slagen
Gedenkt dees plagen
Den vijfden Augustus daer naer, sach
men hem in 't selfde jaer
Herbouwen, en elke burger wat toedra
gen. Met welbehagen.
Duisent 608 was 't oostend zoo ver
volbracht. Dat men de 9e Januari door

Het Nieuwe Tijdperk

Hel echtpaarNieuwenkamp
aan boordvan
,De Zwerver'.

Gods gratie. Daarin deed de eerste Predicatie.
't Westend, Goddank is nu ook klaar
En de eerste maal Gepreeckt aldaar
Den 24e Februari 1620 en 6
Ik wensch dat elk onthoud dit les
En leven zonder Sont en Schant
Soo vrijt ons Godt voor 'd Helsche
Brandt.
Doordat de kerk de hele zomer ter be
zichtiging open is (van 2-4 uur) en de
tekst moeilijk is te lezen, mede doordat
deze hoog is geplaatst tussen het koor en
de kerkruimte, meenden wij er goed aan
te doen, dit relaas in dichtvorm over de
brand en de restauratie daarna voor onze
lezers op te schrijven.

Verlenging tentoonstelling
Gezien de grote belangstelling is beslo
ten de tentoonstelling van W.O.J. Nieu
wenkamp met één maand te verlengen en
wel tot en met 15 juli a.s.
De openingstijden zijn van 14,00 uur tot
16.30 uur dagelijks in de Grote Kerk te
Edam.
Het betreft hier een zgn. C.R.M. -tentoonstelling van maar liefst 42 etsen, 18
houtsneden.
De expositie is aangevuld met een viertal
schilderijen der kunstenaar afkomstig uit
het Damhotel alsmede uitgebreid fotoen tekstmateriaal welke betrekking heeft
op zijn Edamse periode.
Catalogus is verkrijgbaar met bovendien
als extra-bijlage de 'Wandeling Nieu
wenkamp', een routebeschrijving van
alle bouwwerken die Nieuwenkamp te
Edam liet ver- dan wel herrijzen.

Onderstaand artikel, dat wij vonden in
een brochure, uitgegeven ter gelegenheid
van de opening der tramlijn AmsterdamEdam visa-versa, anno 1886, willen wij
onze lezer niet onthouden. Het geeft een
beeld van de geschiedenis van Edam van
toen en ook daarvoor. Wij zien hierin nog
enkele lijnen die naar vandaag terug te
brengen zijn, en verder worden ook per
sonen en zaken genoemd die ons nu
weinig meer zeggen, in elk geval een
interessant stukje geschiedenis, wat ze
ker de moeite loont, ook nu nog eens
gelezen te worden.
Het artikel vangt aldus aan:
Het reizen van Amsterdam naar Edam is
thans geen bezwaar meer, want de tram
brengt de bezoeker uit Amsterdam in
anderhalf uur in dit bekoorlijke typisch
Hollandse stadje.
Het nieuwe post- en telegraafkantoor
tegenover het raadhuis op het Damplein
is een sieraad der stad.
Het Damhotel van de heer Wielema, met
zijn lommerijke tuin en kolfbaan droeg
eertijds de naam 'de EENHOORN".
Café 'Oost Indië' naar de eigenaar ge
noemd, naast de kaaswaag, is de plaats
waar de handelaren hun kopen afre
kenen, en waar ook des zomers op het
terras, met uitzicht op het fraaie plein een
verfrissing kan worden gebruikt.
In de Prinsenstraat vindt men een oudHollandse tabak en sigaren winkel 'de
Rokende Moor' van de heer Hesterman.
Over de Spuibrug, eertijds de Spanjaardbrug, is de bakkerij van de heer
Beek, een liefhebber van antikiteiten, die
de naam van kunstbakker met ere draagt.
De Grote of Sint Nicolaaskerk behoort
tot de merkwaardigste kerkgebouwen
van Nederland. De tijd der stichting is
evenals die der stad niet nauwkeurig te

bepalen, maar beiden vallen waarschijn
lijk samen. Men weet alleen dat de kerk
reeds in 1366 bestond, toen echter als
een kleinere kruiskerk. Deze was ook
bestemd voor omliggende dorpen
(kerspelkerk). De geschiedenis dezer
kathedraal is als saamgeweven met het
verleden der stad.
7 Poorten en een blokhuis gaven toegang
tot de stad. Vooral de Oosterpoort was
zeer artistiek.
In het café van de heer Warmolts bij het
station der tram ziet men nog enige oude
schilderijen waarop de poorten zijn afge
beeld. Deze schilderijen zijn nu eigen
dom van ons lid Klaas de Boer, en zijn
door hem in bruikleen afgestaan aan de
vereniging. Zij hangen dan ook in ons
verenigingshuis aan de Graaf Willem
straat.
Het Proveniershuis, gesticht in 1555
door Jan Klaaszoon Brouwer en nu beter
bekend als 'de Proeve', was eertijds een
zeer rijke stichting maar door de z.g.
tierceerig van het kapitaal in de Franse
tijd ging de rijkdom verloren.
Het café van de heer S. de Boer (nu het
huis ,De Meeuwen') bood een prachtig
uitzicht op de Zuiderzee.
Kaashandel is zeer belangrijk. Verder
zijn er 2 lijnbanen, waarvan 1 door stoom
gedreven en een inrichting voor het ver
vaardigen van stalen kabels, 1 stoomgrutterij, 1 stoomhoutzagerij, 2 drukke
rijen en een overgebleven zoutkeet van
de erven Claes Boes o.l. van de heer
Wilterdink. Deze is een nieuw tijdperk
van bloei ingetreden.

HetDamhotel,toennogvanWielema.Dejongedamesopde voorgrond
zijn TrienMamme,Antjebij 't
Vuuren een onbekendeschone.

De stoom zuivelboerderij van de firma
Tuijn en Co. vlak bij de Dam is steeds,
ook des Zondags voor het publiek toe
gankelijk.
Elke Zaterdag van 10 tot 12 uur is er
kaasmarkt waarbij het carrillon der
Speeltoren haar gouden klanken over
het pittoreske stadje laat klinken.
Het oudste stuk in het archief te Edam
dagtekent van 1310. In 1356 werd Edam
begiftigd met stadsrechten, d.i. vrijdom
van tollen en havenrechten.
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De RokendeMoor,op de hoekPrinsenstraatMauritspad.
In 1632 waren er in Edam 10 zoutketen,
36 timmerwerven, 2 lijnbanen, 26 hout
wallen en 48 tuinen. De haven van Edam
had te lijden door de stichting van de z.g.
vrouwensluis in 1567, maar nog meer
door de droogmaking van het onmiddel
lijk aan Edam grenzende Purmermeer in
1622. Voordien stroomde het zuider
zeewater vrijelijk door de stad en vloeide
onmiddellijk in de Purmer, zodat de
haven steeds op diepte bleef.
In 1602 werd de Grote Kerk, het sieraad
der stad, door een verwoestende brand
geteisterd. Ook in de jaren 1642 en 1643
was dit het geval, zij het niet in zulke
hevige mate.
Jan Nieuwenhuyzen, Doopsgezind pre
dikant te Monnickendam en vroeger
boekhandelaar in Haarlem legde de
grondslag voor de vereniging 'tot het Nut
van 't Algemeen' in Edam, ten huize van
zijn zoon Martinus die op de kaasmarkt
woonde en geneesheer was.
Het vers: Amsterdam is machtigh, Den
Haag is prachtigh, Edam is vet, Mon
nickendam is net, spreekt voor zichzelf.
Ook werd in dit artikel verteld dat Volendam in die tijd 2000 inwoners telde,
met een vissersvloot van 240 botters.
' Het eindigde met een dank aan de heer
W.J. Tuijn, wethouder te Edam, wiens
grote kennis van de geschiedenis zijner
woonplaats alleen wordt overtroffen
door zijn schier onbeperkte welwillend
heid in het verstrekken van gegevens.

Den moolenaer sal wel op sijne moolen passen

Het afscheid van molenaar Pieterse, in
1780 kwam blijkbaar wat onverwachts
voor de vroede polderbestuurders. Het
bleef tenminste geruime tijd duister wie
nu die Zuidpoldermolen verder zou moe
ten runnen.
Die duidelijkheid was er tenslotte wel
driejaar later. Ene Jakop van Heusden.
Dat was tenminste de naam op de tijdre
kening van de poldersecretaris in 1783.
Voor exact dezelfde wedde als zijn hardzwoegende voorganger. Een jaarwedde
van 80 gulden in twee halfjaarlijkse ter
mijnen te voldoen. En ook Jacob moest
er dus ander polderwerk bij doen om in
zijn levensonderhoud te voorzien.
De molen was ook voor de neringdoen
den van Edam van belang. Het vele
onderhoud aan de molen dat toen al
telkens weer terugkeerde is al eerder
gememoreerd. Namen als timmerbaas
Rijswijk en zeilenmaker Thijs de Vla
ming zijn enkele van de al eerder ge
noemde namen. Molenaar van Heusden
moest het overigens met een nieuwe
zeilenmaker stellen. De Vlaming had als
„seijlenmaaker" zijn vaan in 1784 ge
streken en zijn opvolger Cornelis Meijer
bleek een zeer snel werkend ambachts
man. Een verstellap van vijftien meter in
de zeilen kostte hem drie dagen en hij
rekende er op 11 maart 1784 tien stui
vers per dag aan „arbeitsgelt" voor. Met
bensel, lijnen en luivers mee kostte die
klus het polderbestuur 12 gulden en acht
stuivers.
Na Klaes Verschuer was het Trijntje
Tasman, die voor de verlichtingsartike
len zorgde. En Jan Koeman moet als
knecht van Rijswijk menig uur doorge
bracht hebben in de molen. Zoals in
datzelfde 1784 toen zo nodig weer de
waterbak gerepareerd moest worden.
Ook Gerrit Koeman en Jan Kok moes
ten assisteren toen aan het eind van het
jaar het scheprad van nieuwe schoepen
moest worden voorzien. Baas Rijswijk
behield trouw de supervisie, wat bete
kende dat hij ook de rekening indiende.
Niet mis: 571 gulden, 15 stuivers en 12
duiten.
Het was mevrouw Maartje Vogel, die
tegen het afronden van de 18de eeuw een
„lampepit" ter verlichting en „reesel"
ter smering afleverde. Dat „reesel" was
een veelgebruikt smeermiddel in de mo
len. 73 kilo per jaar, zo blijkt uit de
rekeningen van mevrouw Vogel. Maar
Jacob van Heusden liet daarmee de
molen wel piekfijn draaien en de wieken
lustig wentelen wanneer nodig.
CAO-onderhandelingen was een onbe
kend begrip in die dagen. Jacob van
Heusden moest zwoegen voor hetzelfde
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bedrag als zijn voorganger en het pol
derwerk leverde hem niet meer dan twin
tig stuivers per dag. Blijkbaar stond hij
daarmee nog gunstig bekend want ande
re noeste zwoegers kwamen aan niet
meer dan 18 stuivers per dag.
Het was ook een veelzijdig man, die
nieuwe molenaar. Fungeerde soms als
opzichter bij de dijkwerkers, inspecteer
de krooshekken, dichtte en vulde gaten
en kuilen in hoofden en dammen, teerde
de molen en deed datzelfde ook met
bruggehoofden en schoeiingen.

Druk bezet, die molenaar en zo liep hij
dan ook een fraaie berisping op van de
Edamse vroede vaderen. In het boek van
Schauwen en Keuren lieten deze opte
kenen dat in de meimaand van 1791 veel
teveel brandnetels in en rond de molen
bloeiden. Van Heusden diende deze ten
spoedigste te verwijderen.
De overgang naar de negentiende eeuw
verliep met het gebruikelijke beeld van
veel reparaties en onderhoud. Alleen
leek het wel of met de Bataafsche Repu
bliek in Nederland ook de eerste tekenen
van inflatie zichtbaar werden. Maar
daarover meer in de volgende aflevering
van „Den moolenaer sal wel op sijne
moolen passen".

Adressenlijst Bestuur Oud Edam
Bert Creemers, Lingerzijde 30, tel. 72978; Cees Hulskemper, P. Bossenstraat 8, tel.
Hoogwoud 02263-2222; Joop van Overbeek, Voorhaven 172, tel. 715 36; Jan Besseling,
Voorhaven 110, tel. 71405; Cees Plas, Westervesting 20, tel. 71497; Corrie BoschmaAarnoudse, Nieuwvaartje 15, tel. 71491; Sjaan Swalve, Voorhaven 106, tel. 71174;
mevrouw v.d. Harst, Bagijnenland 8, tel. 71348; Gerrit bij 't Vuur, Kleine Kerkstraat 18,
tel. 71707.

