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Uit het leven
Avan een vrolijke Edammer
^rond het jaar 1900.

In de bakkerij „De vergulde Krakeling"
werd Jan de Ruiter op 22 Febr. 1858
geboren als oudste zoon in een gezin van
7 kinderen. Een klein bewegelijk ventje,
dat het leven wel zag zitten. In het
drukke, rumoerige gezin groeide Jan op
als vader's hulp, hij moest al héél vroeg
meehelpen, want het vak diende grondig
geleerd te worden.
Vooral in het bakken van de beroemde
taairuiters moest Jan zich bekwamen,
want als oudste zoon moest hij later de
bakkerij voortzetten en die ééncents taai-
ruiters vormden een belangrijk deel der
inkomsten. In zijn vrije tijd was Jan
omringd door vele vrienden, in zijn nabij
heid heerste vrolijkheid en er gebeurde

• altijd wel iets bijzonders, 's Zomers
leerden de jongens zwemmen in de Pur-
merringvaart en 's winters stonden ze op
de schaats. Vooral dat schaatsen deed
Jan veel en goed, hij werd een ware
acrobaat op het ijs. Verder werd er in het
gezin veel muziek gemaakt, de trompet
was daar een geliefd instrument en het
Edams fanfare korps telde verschillende
De Ruiters onder z'n leden. Zo groeide
Jan op tot de huwbare leeftijd. Hij vond
een meisje, dat eigenlijk z'n tegenpool
was; ernstig en rustig. Ze was een wees
en afkomstig uit de Rijp, maar sedert een
paar jaar in Edam bij familie gehuisvest.
Jan zag er wel wat in, en zo gebeurde het
in 1883 dat Jan de Ruiter uit Edam, in
ondertrouw met Rensina van der Lijn uit
de Rijp, op een zaterdagavond tegen z'n
kornuiten in de scheerwinkel had gezegd:
„Op m'n trouwdag kom ik rijende de stad
binnen. Let es op mijn vrouw en ik".

Op de trouwdag stond er 's morgens dus
een hele kluit jongens en meiden bij de
brug van de Hoomsejaagweg te wachten.

Ze kortten de tijd door met hun klompen
tegen een roestige blikken bus te trappen,
dat maakte een prachtig lawaai. Totdat
iemand iets in de verte aan zag komen;
wat was dat nou? Geen paard en rijtuig,
wel een laag versierd wagentje, getrok
ken door twee flinke trekhonden. En in
dat wagentje zaten een schaterlachende
Jan de Ruiter en zijn bruid, die bij het
zien van al die mensen een beetje sip
keek. De ontvangst was haar wat al te
rumoerig, Daar had Jan niets van gezegd.
De beide honden en het karretje had hij in
de Rijp gekocht, dat had hij toch nodig
voor z'n verre broodklanten.

Het wagentje bolderde
over de brugplanken, de jongens en mei
den klotsten op hun klompen en de
blikken bus werd heen en weer getrapt.
De honden werden mal van de herrie, zo
versnelden hun vaart en waren niet meer
te houden. Het karretje hobbelde schots
en scheef over de keien voor de grote

kerk en opeens gebeurde het 
Honden, kar en bruidspaar verdwenen
via de grasberm in het water van de
Haligt. Gelukkig waren er handen ge
noeg om alles weer vlug op het droge te
sjorren, maar oh, wat zagen bruid en
bruidegom eruit. Het eendekroos zat
overal op de kleren en in de haren van het
kletsnatte bruidspaar.

De Bakkerij floreerde, het kindertal even
eens. Na 10 jaar had hij 3 zoons en 2
dochters en in die tijd gebeurde het, dat in
de strenge winter van 1898, de Edamse
ijsvereniging een groots ijsfeest organi
seerde, met wedstrijden in het hard en
schoonrijden en als publiekstrekker een
toen bekende acrobaat op de schaats,
genaamd Cortes. Het Die werd afgezet
en versierd, een prachtig ijspaleis, de
ijsbaan werd glad gemaakt als een spiegel
en toen alles gereed was, begon de
kaartverkoop.



De mensen stroomden de weilanden op
en al vlug was de gehele Edamse bevol
king rond het Die te vinden. Toen het
aanvangsuur gekomen was, ontbrak nog
steeds de schaatsacrobaat maar er werd
alvast met de wedstrijden begonnen, zo
dat het programma doorging. Bijna was
alles afgewerkt en het werd de hoogste
tijd voor een klapstuk van de middag,
maar.... die acrobaat was er nog steeds
niet. Het bestuur zat met de handen in 't
haar en men zocht naar een uitweg, die
men vond in de persoon van Jan de
Ruiter, die immers ook zo best rijden
kon.

Als hij een masker voor zou doen,
herkende niemand hem en 't feest kon
gewoon doorgaan. Jan was daar meteen
voor te vinden; dat akkefietje zou hij wel
even opknappen. Gemaskerd en uitge
dost in een mooi rijderspak werd hij per
landauer in triomf het Die opgereden en
Jan begon aan zijn demonstratie. Hij
zwierde en draaide zijn krullen op het ijs:
vooruit achteruit. Hij kraste met z'n
schaatspunten mooie achten en zowaar
de hele naam van Koning Willem de
derde in het ijs. En tot slot sprong hij over
3, 4 en 5 stoelen heen. Jan had zichzelf
vér overtroffen en 't publiek was opge-
togen.„Zo'n kunstemaker op de schaats
hadden ze nog nooit gezien....!"
Terwijl trotse Jan de ovatie van zijn
publiek in ontvangst nam, zat daar voor
aan op de kant een kleine jongen, die
opgetogen uitriep;„Vader, dat's mijn
vader. Eerst werd het stil rond de kleine
Otto en staken de mensen de hoofden bij
elkaar. „Zou 't?"
Maar als een lopend vuurtje ging het door
de menigte heen: ,,'t is Jan de Ruiter, die
heeft voor Cortes gespeeld".
Jan was de held van de dag en tot het
einde van zijn leven was het één van z'n
mooiste herinneringen én verhalen.

Rond de eeuwwisseling bestond de ge
woonte in een Edamse bakkerij vóór de
St. Nicolaasviering een tafel in gereed
heid te brengen, waar allerhande heer
lijkheden op uitgestald werden.

Er werd zelfs een levensgrote taaipop
gebakken, die een ereplaats naast de tafel
kreeg. Jan vermomde zich dan in een
echt Sinterklaaspak met staf, mijter en
baard en sprak de jeugd vermanend toe.
De dochters hadden handen te kort om
alle klanten te bedienen en zo'n dag
eindigde menigmaal in een vrolijk feest.
Jan haalde dan z'n trompet tevoorschijn
en speelde alle bekende Sinterklaas
liedjes, waarbij de jongens en meiden uit
volle borst meezongen.

In 1923 werd Jan 65 jaar, hij kreeg een
bescheiden pensioentje en verhuisde
naar de Voorhaven, waar hij zich aan z'n
hobby kon wijden.
Die hobby beleed hij, vooral 's zomers
met ware hartstocht: van 's morgens
vroeg tot 's avonds laat zat hij met zijn
hengeltje voor 't huis aan de walkant. Het
vangen van visjes voor de kat was een
leuke bijzaak, het gezellig een praatje
maken met alle voorbijgangers, veruit de
hoofdzaak.
Zo ook die mooie zomermiddag in 1932,
Jan had al wat visjes gevangen en vele
Edammers waren al een praatje komen
maken. Eigenlijk had hij geen tijd om
thee te drinken, maar het driftige getik
tegen het raam deed hem toch maar
besluiten, even naar binnen te gaan. Z'n
hengel liet hij op de walkant en z'n dobber
tje in het water liggen. Vlug dronk hij z'n
kopje leeg, deed nog een karweitje voor
z'n vrouw, die niet zo goed meer kon
lopen en was binnen het kwartier weer bij
z'n hengel. Z'n eerste blik gold z'n
dobber, maar die was spoorloos. Jan

haalde op en geloofde z'n ogen niet, zo'n
vis had hij nog nooit gevangen, glimmend
bruin, gerookt en zo dood als een pier.
Hij schaterde luidkeels en liet alle voor
bijgangers meegenieten van de poets die
z'n buurman, kapper Kroes, hem gebak
ken had, tijdens z'n theedrinken. Het
werd een flink rumoerig opstootje en trok
de aandacht van rijksveldwachter
Oudshoorn, die op zijn fiets juist langs
kwam. Die baande zich een weg door de
menigte en vroeg met stemverheffing,
wat er aan de hand was. Jan probeerde
hem onder veel gelach de zaak uit te
leggen, de mensen drongen op om toch
maar niets te missen en opeens verdween
fiets en veldwachter in de plomp. 'T was
een compleet tumult. De niet zo erg
geliefde drenkeling kreeg allerlei goed
bedoelde adviezen van de joelende om
standers, maar ze lieten hem voorlopig
waar hij was; in de vieze gracht.
Eindelijk kreeg toch medelijden de over
hand en werden fiets en veldwachter bij
de hoge walkant opgesjord. Hij werd op
z'n stalen ros gezet en met een flinke gooi
op weg geholpen, richting huis.
De anders zo statige Oudshoorn pro
beerde niet eens meer z'n waardigheid op
te houden; hij trapte zo hard hij kon.

In 1933 waren ze 50 jaar getrouwd en
werd er een groot feest gegeven bij Dries
en Mie in het „Heerenlogement", een
erg vertrouwd adres voor het bruidspaar,
want Mie was een dochter en Jan was
een dagelijkse bezoeker om een partijtje
te biljarten. Het werd een reuze feest; alle
kinderen en kleinkinderen boven de 10
jaar en verder familieleden van ver en
dichtbij, vrienden en buren waren aan
wezig. De fanfare, waar verschillende
zoons en kleinzoons in mee speelden, gaf
een aubade en Jan genoot, dat was nu
allemaal voor hem. Het feest duurde de^^
gehele nacht, maar de volgende dag^P
bleven de gordijnen lang gesloten in het
kleine huisje, want ze waren er „bar
moe" van.

Ruim 5 jaren waren Jan en z'n bruid nog
gegeven. In Februari 1939 kregen ze
allebei de griep en na enige tijd zijn
beiden kort na elkaar overleden.

mevrouw Riepema-de Ruiter

BakkerJan de Ruiter;
zijn geliefde bezigheid,
het vissen....
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100 jaar Zang Edam

Het zangkoor met een
deel van het kinder-
koorin 1934, onder
leiding van dirigent Piet
Heins

Het was in het jaar 1883, om precies te
zijn 28 dec. 1883, dat een nieuwe ver
eniging in Edam het levenslicht aan
schouwde: „Zangvereeniging Edam".
Iedere maandagavond oefende het koor
in het Heerenlogement onder leiding van

„ hun eerste direkteur de heer Lafeber. De
eerste voorzitter (men sprak toen nog
van president) werd de heer J.W. van
Hoogstraten. Hij bleef dit 24 jaar lang tot
hij op 12 januari 1908 overleed.
Niet iedereen kon zomaar lid worden van
de vereniging. Over het al of niet lid
worden moest de ledenvergadering zich
uitspreken. Het lidmaatschap aanvan
kelijk op ƒ 10,— per jaar vastgesteld,
werd na enige tijd teruggebracht tot ƒ 6,-
per jaar. In 1888 werd, na heftige debat
ten, ingesteld, dat zij die de repetities
ongeoorloofd verzuimden lOct boete
moesten betalen en later kwam hier zelfs
nog 5ct voor te laat komen bij. De
direkteur verdiende ƒ 3,— per avond.
De eerste uitvoering vond plaats op 13
juli 1885. „Bij wijze van introductie"
zoals dit in het eerste jaarverslag, ge
schreven over de jaren 1885/1886, ge
noemd werd. ,,'t Programma door onzen

• geachten Directeur met veel tact en zorg
samengesteld werd flink ten uitvoer ge
bracht.„Deze eerste uitvoering maakte
op de aanwezigen een goede indruk en
mag alzoo als uitmuntend geslaagd be
schouwd worden.„Het koor werd bege
leid door het muziekgezelschap
„Apollo".
Het eerste grote concert werd gegeven in
1886. Op het programma stond de
„Landelijke Avondstond" van Schmidt.
En in hetjaarverslag lezen we: „Uitmun
tend zong de vereeniging op dit haar
eerste concert, zodat de aanwezigen
door luide toejuichingen blijk gaven van
hunne tevredenheid over solisten en
koren beide".
In het jaarverslag over het jaar 1892
spreekt de toenmalige secretaris
R. Kuipers over „de lijdensgeschiedenis
eener beminde zieke, wier kwalen talrijk
en ongeneeslijk schijnen". Nu in hetjaar
1983 kunnen we gerust stellen, dat de
beminde zieke slechts aan kinderziektes
leed. Ondertussen was in hetjaar 1889
de heer Lafeber opgevolgd door de heer

L.G. Jansen. Deze zou tot jan. 1931
direkteur blijven van het koor.

In het jaar 1897 werd de heer van
Diermen lid van de zangvereniging. Al
spoedig werd hij tot bestuurslid gekozen
en werd secretaris der vereniging. Uit
zijn notulen komt duidelijk naar voren,
dat de sfeer in de vereniging goed was, de
vergaderingen levendig waren en dat
zelfs de dames zich in die tijd niet
onbetuigd lieten. Zo lezen we in de
notulen van 1898:„Met een enkel woord
opent de Voorzitter de vergadering, heet
allen welkom, en noodigt daarna eene
Commissie uit, om het door den Pen
ningmeester in het afgeloopen jaar ge
houden beheer Van de Financiën der
Zangvereeniging te controleeren.
De samenstelling dier Commissie lever
de het bewijs dat denkbeelden van de
emancipatie der vrouw ook zelfs tot in de
Zangvereeniging „Edam" zijn doorge
drongen niet alleen, maar tevens tot
verwezenlijking komen. Voor de eerste
maal n.1. werd - voor zooverre de secre
taris dit kon nagaan- eene dame officieel
eene taak opgedragen, die in het bijna 15
tal jaren, dat de Vereeniging bestaat,
steeds door een heer is verricht". Toen
dan ook hetjaar daarop zelfs twee dames
in de kascommissie benoemd werden,
werkte dit enigszins op de zenuwen van
de voorzitter. Het was n.1. de gewoonte
de kas tijdens de vergadering te contro
leren. Hiertoe trokken de penningmees
ter en de commissie zich terug „achter de
hooge pianino". De voorzitter werd zo
nerveus van de situatie, dat hij af en toe
eens poolshoogte ging nemen en meldde:
„Ze doen het met groote ernst".
In de dertiger jaren veranderde er veel
aan de status van Zang Edam. Leonard
G. Jansen legde de dirigeerstaf neer en
met hem vertrok bij de vereniging ook het
aureool van „de betere kringen". Tot dat

moment was Zang Edam de culturele
gemeenschap voor de kleine stads upper-
ten er moest zelfs door belangstellenden
vanuit de werkende bevolking verlof
worden gevraagd om de uitvoeringen te
mogen bijwonen.

Leonard Jansen vertrok en na hem was
het Pieter Heins die de artistieke leiding
van het koor op zich nam. Een buitenge
woon vakman met niet alleen muzikale,
maar zeker ook grote pedagogische ga
ven. Een man die staande kon piano
spelen dus gelijktijdig dirigeren, niet al
leen een uitstekend uitvoerend kunste
naar maar ook een scheppende en een
zeer goed kenner van het koorrepetoire.
De uitvoeringen van Zang Edam werden
onder zijn leiding happenings van de
eerste orde. Delen uit oratoria met me
vrouw T. Huurdeman-Meulenbroek als
soliste en mevrouw Heins-Boon als be
geleidster op de vleugel.

Vele leden van nu bij
Zang Edam zijn uit het kinder- en mei
sjeskoor overgestapt. Steun ontving
dirigent Heins van het bestuur, toen
onder leiding van wijlen Jan Stapel een
man die alles voor zijn zangvereniging
overhad.
Zang Edam floreerde als nooit tevoren
en het was voor de leden een klap dat
dirigent Heins meende zich aan een
politieke partij te moeten verbinden die
vooral tijdens de oorlogsjaren in de fout
ging. Hij werd leider van de stafmuziek
van de partij en zijn geesteskinderen
vanaf dat moment klinken hen die de
oorlog meemaakten nog vals in de oren.
Liederen als „Marie ik blijf je trouw" en
„W.A. marcheert" werden door hem
gecomponeerd en onder zijn leiding op
de plaat gezet. Na Pieter Heins trok het
bestuur Theo Ettema als dirigent aan.
Een bekende verschijning in Waterland,
leider van een muziekschool in Purmer-
end, dirigent van het Purmerend Orato-
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De fraai gecaligrafeerde ledenlijst

rium Koor en componist van het spel
over de figuur van Jan van Egmond
tijdens de feesten 450 jaar markt in
Purmerend. Theo Ettema was eveneens
een scheppend kunstenaar en een man
die grote risisco's durfde lopen, zowel
artistiek als financieel. Met hem durfde
het bestuur van Zang Edam het grotere
werk aan en werd besloten de Matthaus
Passion van Johann Sebastian Bach op
het repertoire te nemen. Om aan de
nodige financiële middelen te komen
studeerde Theo Ettema twee operettes in
waarvan Tom Bouws de teksten leverde.
Een voor het Purmerends Oratorium
Koor en een voor Zang Edam getiteld
„Kleren maken de man". In de oorlogs
jaren werden beide uitvoeringen een suc
ces en moesten keer op keer worden
gebracht, voor stampvolle zalen in het
Damhotel in Edam en Amicitia in Pur
merend. Zang Edam weigerde lid te
worden van de Duitse Kultuurkammer
en moest aan het eind van de oorlogs
jaren de aktiviteiten staken maar wel met
de vaste wil direct na het vertrek van de
bezetters weer te beginnen en dan met
het grote repertoire.
Een uitvoerige ledenwervingsaktie
bracht een hausse aan nieuwe leden en
rond de paasdagen van 1946 klonken
voor het eerst de tonen van Bachs
meesterwerk door de inmense ruimte van
de grote kerk. Een traditie die doorging
tot het moment dat de kerk in restauratie
kwam en de uitvoeringen gestaakt moes
ten worden. Theo Ettema moest wegens
gezondheidsredenen zijn werk als diri
gent neerleggen en werd opgevolgd door
een oude bekende, namelijk Pieter Heins
die voor zijn optreden was gestraft en
weer praktijk als muziekleraar had opge
bouwd in Edam en omgeving. Na Pieter
Heins had Willem Hülsmann enige tijd
de leiding, Bemhard Bartelink volgde
hem op. Lodi Huider wilde wel helpen en
bleef dit jarenlang doen tot hij werd

opgevolgd door Peter Oosterveld, de
huidige dirigent. Nog
altijd houdt, traditiegetrouw op maan
dagavond van 8 tot 10 uur, de zangver
eniging (slechts één jaar noodgedwongen
in de oorlogswinter van 1944-1945 bij
gebrek aan licht en verwarming onder
broken) onder de bezielende leiding van
de huidige dirigent Peter Oosterveld
haar wekelijkse repetitieavonden.
Ijverig studerend voor een hopelijk on-
vergetelijkjubileumconcert, dat de zang
vereniging dit jaar 16 sept. hoopte geven.
Bijna 100 jaar lang hebben Edammers,
sommigen vele, vele jarenlang, met veel
toewijding, steun en liefde voor de zang
hun „stem" bijgedragen aan een ver
eniging, waarop Edam met recht trots
kan zijn. Vele uitvoeringen en concerten,
jubilea, ups en downs, goede en slechte
jaren: de Zangvereniging Edam heeft het
allemaal overleefd.

Nog eenmaal terug naar het eerste jaar
verslag van de vereniging waarin de heer
A.T. Tikkel schrijft:„Dames en Heren
wij eindigen dit verslag met de beste
wenschen voor onze vereeniging. Moge
zij steeds blijk geven veel levensvatbaar
heid te bezitten. Onze vereeniging toch
heeft hare oprichting niet te danken aan
eene opwelling van 't oogenblik integen
deel zij is 't resultaat van een verlangen,
dat jaren van te voren reeds velen onzer
bezielde. Moge de leden onzer vereeni
ging de beoefening der kunst steeds hoog,
zeer hoog schatten opdat geen klein-

I j
| REÜNIE OUD EDAM

Op 4 juni 1983 organiseert de ver
eniging Oud Edam een reünie ter

| gelegenheidvanhet40jarigbestaan
in de Grote Kerk te Edam. Tevens
wil de vereniging die dag een ten
toonstelling openen met als onder
werp: „Bodemvondsten in en om |
Edam".

| De duur van de tentoonstelling zal
| 4 weken zijn. De vereniging Oud

Edam wil gaarne een oproep doen
aan een ieder, die belangrijke
bodemvondsten in zijn bezit heeft,
deze bruikleen af te staan voor de
tentoonstelling. U gelieve zich

| hiervoor in verbinding te stelling
met Mr L.A.H.M. Creemer,
Voorhaven 81 te Edam.

I Tel 02993 - 72978. j

I J
geestigheden haar ooit zullen kunnen
schaden. Dan kunnen wij met vertrou
wen de toekomst tegemoet zien, want
dan zal de zangvereeniging ook te mid
den van zoovele beroeringen die andere
Corporatiën slopen of vernielen, pal
staan haar vaan hoog verheffen tot eer
harer leden en tot eer van de stad onzer
inwoning. Edam 31 Jan. 1887".

Sjaan Swalve
Piet Huurdeman

EVENEMENTEN AGENDA GROTE KERK

20 maart 15.00 uur Amsterdam Vocaal Ensemble o.l.v. C.Verkerk
(Passieconcert)

9 april 20.00 uur Libryeconcert David Crane dwarsfluit met
harpist.

7 mei 20.00 uur Libryeconcert Interkerkelijk jongerenkoor
„Zevenmaal" met koperensemble „Nienstede"
dirigent Jan Tijhuis organist Rikus Hamberg.

27 mei 20.00 uur Edams mannenkoor „Excelsior" (jaarconcert)

4 juni hele dag Oud Edam Reünie „40 jarig bestaan". Tevens
opening tentoonstelling „Archeologie".

4 juni-2 juli 14.00-17.00 uur „Archeologie" tentoonstelling Edam.

6 juli 20.00 uur Orgelkring Waterland: Orgelconcert door
Willem Poot.

3 aug. 20.00 uur Orgelkring Waterland: Orgelconcert door
Albert de Klerk.

16 sept. 20.15 uur Zang Edam: Jubileumconcert 100-jarig bestaan

23 sept. 19.30 uur Zang Edam: Waterlands Korenfestival

28 sept. 10.00 uur Zang Edam: Zangochtend voor kinderen van de
lagere scholen.

16 sept.-28 sept. Tijdens de openstelling van de kerk en de
evenementen een tentoonstelling over Zang
Edam.

1 okt. hele dag Ned. herv. Zusterkring te Edam, Bazar


