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%Hoe bestaat het
Het is alweer 40 jaar geleden dat ,OudEdam' werd opgericht.
Hoe bestaat het!
Ik weet nog goed dat ik eens met de heer
W.O.J. Nieuwenkamp op zijn woonboot
,de Zwerver' zat te praten en hem vroeg
of het niet noodzakelijk was om in Edam
een vereniging op te richten, die ten doel
had de schoonheid van Edam te be
waren.
Hij legde zijn hand op mijn schouder en
zei: ,Gerrit, als je verder rustig wilt leven
moet je daar npoit aan beginnen'.
Maar toch liet het mij niet los, omdat er
nogal eens mooie gevels gesloopt wer
den, en er nu niet bepaald schoonheden
voor in de plaats kwamen.
Met Eric Kolfschoten, die in die tijd veel
bij ons in het Jonkerlaantje 40 kwam, heb
ik deze affaire verschillende malen be.sproken, waarna deze weer kontakt op
nam met de helaas te vroeg overleden
Jan van der Berg. Ook de bekende heer
G.T. Vermeer werd benaderd. Geza
menlijk werd toen een oprichtingsver
gadering belegd onder leiding van bur
gemeester Van Baar in diens kamer op
het stadhuis. Ik meen dat hier 15 mensen
bij aanwezig waren.
En zo is het gekomen.
Gerrit bij 't Vuur

In het kader van het 40jarig jubileum van OudEdam zal een tentoonstel
ling gehouden worden in
het Edams Museum. Deze
tentoonstelling, bestaande
uit prenten, schilderijen en
foto 's van Edam, zal op 4
juni geopend zijn.

Gerrit Bij 't Vuur

G. T. Vermeer

Bert Creemers

VOORZITTER BERT CREEMERS:
De vereniging draait
als een ,team'
,Het aardige is, dat het werk van Oud
Edam de laatste jaren door zoveel moge
lijk leden en werkgroepen van onderaf
wordt gedaan. De vereniging draait echt
als een team'. Dat is de belangrijkste
constatering van voorzitter Bert Cree
mers bij het 40-jarig bestaan van Oud
Edam.
Sinds zijn aantreden als voorzitter (6,5
jaar geleden) heeft de vereniging ook een
wat moderner karakter gekregen: naast
het bestuur, dat door een afgewogen
samenstelling van jonge en oude leden
een goede afspiegeling is van de vereni
ging, is er een aantal werkgroepen in het
leven geroepen, die nogal zelfstandig
opereren.
Creemers: ,Eén daarvan, de Ruimtelijke
Ordening, was min of meer noodzaak in
verband met de aanwijzing van Edam als
Beschermd Stadsgezicht. Dat beteken
de, dat we er met een groep van des
kundigen uit Oud Edam hard tegenaan
moesten dm onze visie op het ontwerp-

bestemmingsplan te geven. Dat we daar
bij wel tot een aardig resultaat zijn ge
komen, bleek uit het compliment van de
gemeente: verdorie, het lijkt wel een stuk
van de Provinciale PlanologischeDienst'.
Daarnaast is er de werkgroep Hand
having Stadsbeeld, die zich met al het
straatmeubilair bezighoudt (bestrating,
bomen, lantaarnpalen, sloop e.d.) en
daarover regelmatig overlegt met Bouw
en Woningtoezicht van de gemeente. De
werkgroep Periodiek draait, na een pe
riode van inzinking momenteel ook weer
prima.
Tussen al deze bedrijven door werkt Oud
Edam ook aan een stuk voorlichting en
presentatie van Edam; de WV en de
Grote Kerk maken dankbaar gebruik van
de boekjes Een wandeling door Edam
en het boekje over de kerk. Tevens heeft
de vereniging heel wat steentjes bijge
dragen aan tentoonstellingen: Van en
Lees verder op pagina 2

zullen worden. Dit met subsidie van
rijksmonumentenzorg, provincie en ge
meente.
Verder kwamen nog enige gevallen van
ernstige verwaarlozing van kostbare
monumenten ter sprake, waar de vereni
ging zich blijvend voor diende in te
zetten, ten einde deze voor algeheel
verval te behoeden.
,In de korte tijd van haar bestaan', ver
volgde de spreker, ,heeft onze vereniging
ervaren, dat ook zij, evenmin als perso
nen, ontkomt aan het lot besproken te
worden, en dan - zoals dit gewoonlijk
gaat - in de ongunstige zin. Enkele van
die opmerkingen zijn het bestuur ter ore
gekomen. Ik breng ze ter sprake omdat
het zaak is, dat wij ons allen op z'n tijd
tegen deze kletspraat teweer zullen
moeten stellen. Dit is niet het werk van
het bestuur alleen, maar van elk lid dat
het goed met de verenigingmeent. Tegen

De Duvel
is oud!
Het leven begint bij veertig
40 jaar is, als je vooruit kijkt een hele tijd,
maar terug zien op 40 jaar is, zo lijkt het
althans, een korte spanne tijds.
Het jaar 1943, midden in de oorlog, was
het jaar waarin men in Edam ging inzien
dat er op het gebied van cultuurbehoud
wat gedaan moest worden.
En als je terug wilt kijken hoe, en door
wie de vereniging ,Oud Edam' tot stand
is gekomen,kun je eigenlijk het beste de
notulen raadplegen.
Zo tekenden wij uit de eerste ledenver
gadering der vereniging, gehouden op
donderdag 10 februari 1944, des avonds
half acht in de raadzaal van het stadhuis
te Edam, het volgende op:
Aanwezig zijn het voorlopig bestuur en
27 leden.
De vergadering werd geleid door de heer
Vermeer. Deze acht het een voorrecht
dat het voorlopig bestuur nu al in staat is
geweest, de aanwezigen uit te nodigen
voor deze eerste ledenvergadering, in
een zo bij uitstek passende omgeving, als
deze prachtige raadzaal.
De heer van Baar, toenmalig burgemees
ter, werd dank gebracht voor zijn werk
zaam aandeel bij het tot stand komen der
vereniging.
De heer Jan van der Berg werd dank
gebracht omdat hij als plaatsvervangend
secretaris veel voorbereidend werk had
verricht. Hij was helaas door ziekte nog
steeds genoodzaakt ,zijn kamer te hou
den'.
,Wij zijn begonnen', hervatte de voorzit-

Het museum kreeg ook alle aandacht van het bestuur, op die allereerste
vergadering. Op de foto van omstreeks 1900, staat voor het museum nog
het draaiorgel van Louis Vallentgoed en Zonen uit Edam.

ter, ,met het rondzenden van meer dan
1000 circulaires en brieven met een
aanmeldingskaart. 157 leden, waarvan
57 buiten Edam, waaronder 15 fondateurs die tezamen ƒ 1700,— bijeen
brachten, waren het voorlopig resultaat.
Om nog maar te zwijgenvan veel blijken
van instemming en medeleven.'
Bij het genoemde bedrag was inbegrepen
een som van ƒ 100,— voor het Edams
museum, waardoor de schenkers tevens
begunstigers van het museum werden.
De direkteur van gemeentewerken Ir De
Jong, met wie de vereniging veel te
maken had, was hen, zo werd opgemerkt,
op de meest vriendschappelijke manier
ter wille geweest. Hij verdient daarvoor

onze welgemeende dank.
,Wij hopen binnen afzienbare tijd, aldus
de verdere medeling van de voorzitter,
dat er eventueel met onze medewerking,
voor onze stad een zogenoemde monu
menten-verordening tot stand zal komen.
Dan zal de bescherming van het stadsschoon solide verzekerd zijn. Wij hebben
er dan ook het volste vertrouwen in, dat
de goede verstandhouding en de samen
werking met het gemeentebestuur en de
dienst van gemeentewerken, bewaard
len blijven.'
Ér diende zich al een geval aan van
noodzakelijke restauratie, met het resul
taat dat de gevels van Eilandsgracht 7, 8
en 9 onder deskundige leiding van architekt Jan Schotel geheel gerestaureerd

De vereniging draait als een
,team'
Vervolg van voorpagina
over Edam, W.O.J. Nieuwenkamp en
Edam 625 jaar Stad.
Mag door dit alles de vereniging de
laatste jaren beslist niet het stempel
uitgeblust krijgen, voorzitter mr. Creemers heeft er wel toe bijgedragen dat Oud
Edam een meer strijdbaar gezicht heeft
gekregen. ,Ja, wat dat betreft heeft onze
Arob-zaak tegen de voorgenomen ver
breding van het Groot Westerbuiten veel
aandacht gehad. Het was een uiterste
middel, waarbij we ook nog moesten
uitkijken niet voor politieke karretjes
gespannen te worden, maar het was wel
nodig. De verplaatsing van de rooilijn en
het opkopen van panden door de ge
meente kon maar één ding beteken: ver
breding, met alle gevolgen van dien, voor
de leefbaarheid'.
Een ander punt waar juridisch flink op
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gehamerd wordt (,Dat mondt wel in een
officieel bezwaarschrift uit'), is de ont
brekende aanlegvergunning in het be
stemmingsplan. Bert: ,Er moeten beslist
regels komen voor veranderingen van
stoepen, plaveisel, schilderwerk, maar
vooral het slopen. Kort geleden zijn er
weer zonder slag of stoot panden aan de
Jan Clz. Brouwersgracht en de Voor
haven tegen de grond gegooid. Over wat
er met de smederij, de kosterswoning en
de boerderij van Kout is gebeurd, waren
wij ook razend. Maar we hebben er
gewoon geen greep op. Net zo min als nu
zonder die aanlegvergunningen: wie zijn
straatje wil asfalteren of zijn huis paars
wil schilderen, kan je geen strobreed in
de weg leggen'.
Verder vooruitblikkend heeft de voor
zitter (die de tien jaar met de hamer
hoopt vol te maken) twee grote wensen:

het van de grond krijgen van een werk
groep Archeologie, die systematisch bo
demonderzoek gaat doen, en een nau
were samenwerking met het Edams Mu
seum om er onder meer net als in Volendam wisselende tentoonstellingen te or
ganiseren. Creemers: ,Net zoals wij de
lijnen naar de WV en de Vrienden van
de Grote Kerk hebben doorgetrokken,
moet dat ook met het museum gebeuren.
Op die manier kan Oud Edam, zoals de
laatste 10 jaar gebeurt, goed draaien en
veel aan de weg timmeren'.

Jubileum uitgave
In het kader van het jubileumjaar
zal een fraaie bouwplaat worden
uitgegeven met als onderwerp: Het
stadhuis van Edam. Het ontwerp
is van de heer C. Booy uit De Rijp.

Tentoonstelling
bodemvondsten
Vanaf 4 juni, de grote dag van de
reünie, is er vier weken lang in het
koorgedeelte van de Grote Kerk
een tentoonstelling ingericht over
,Bodemvondsten in en om Edam'.
Voor het grootste deel is de ten
toonstelling gevuld met bodem
vondsten van particulieren. Van
daar ook, dat de expositie niet de
naam ,archeologie' mag krijgen,
omdat echte archeologie veel doel
gerichter gebeurt; van één terrein
wordt dan een soort doorsnede
gemaakt om een compleet beeld te
krijgen van de historische situatie.
Toch krijgt de tentoonstelling een
heel degelijk karakter, mede dank
zij de medewerking van de Edamse archeoloog Anthonie Heidinga,
die voor een aantal zeer vroege
bodemvondsten zal zorgen. Dank
zij de scriptie van historicus Jan
Sparreboom is het mogelijk een
beeld te geven van de beroeps
structuur in de 15e eeuw in Edam.
Naast de vele particuliere vond
sten ligt er materiaal van de op
graving rond het Joodse bad en van
het Instituut voor Pre- en Proto
historie.
Het wordt beslist een tentoonstel
ling met kwalitatief goed materiaal
en een bezoek meer dan waard. Uit
de particuliere collecties is er on
der meer zilver, aardewerk, majo
lica, tinnen voorwerpen en kogelpotmateriaal uit het begin van de
12e eeuw te zien. De vroegste
bodemvondsten zijn gedaan in de
buurt van de Speeltoren en de
Lingerzijde.
Vanaf 4 juni dus, een maand lang
in de Grote Kerk.

mensen die zeggen: ,Wat kan ons die
ouwe rommel schelen' is waarschijnlijk
geen kruid gewassen. Percelen van kunst
historische waarde moeten beschermd
worden. De overheid verbiedt knoeierij
en op bouwkundig gebied. Onze goede
diensten zullen alleen het beter onder
houd en het verantwoord bouwen bevor
deren. De vereniging kan voorts haar nut
hebben door te helpen bij aanvragen van
vergunningen en subsidies.'
Bijde bestuursverkiezing die hierna volg
de, werden de volgendepersonen gekozen:
G. T. Vermeer, E. J. M. Kolfschoten, M.
van Dijk, W. P. Costerus, G. B. Broeze,
G. bij 't Vuur en J. C. van der Berg.
De heer Vermeer werd met meerderheid
van stemmen tot voorzitter gekozen.
Burgemeester Van Baar sprak zijn grote
voldoening uit over het feit dat de defini
tieve oprichting zo spoedig na het initia
tief van de heren Van der Berg, Kolfsschoten en Bij't Vuur tot stand is gekomen.
Hij was getroffen door de grote belang
stelling welke van alle zijden voor de
jonge vereniging bleek te bestaan. Naar
gelang de vereniging bij de burgers be
kendheid krijgtzal de belangstellingzeker
nog toenemen. Ook vroeg de burgemees
ter nog enige aandacht voor het Edams
museum. Met de heer Costerus was
spreker van mening, ,dat wij met alle
krachten onze schouders moeten zetten
onder het bestaan en de exploitatie van
dit voor Edam zo unieke gebouw.'
De heer K. Simons vroeg in hoeverre de
kom Volendam op de werkzaamheden

der verenigingkan rekenen. De voorzitter
antwoordde dat in de eerste plaats vanuit
Volendam zelfinitiatieven moeten komen
en dat zij hiervan met belangstelling ken
nis zullen nemen.
De voorzitter dankte de aanwezigen voor
hun opkomst en medewerking waardoor
de agenda vlot kon worden afgewerkt. Hij
verzoekt de aanwezigen nogmaals gege
vens over de stad Edam en haar geschie
denis aan het bestuur over te brengen,
opdat deze hiermede zijn voordeel zal
kunnen doen. Hij gaf de verzekering dat
zo hard mogelijkop de ingeslagen wegzal
worden voortgegaan. Door de prettige
verstandhouding in het bestuur kan daar
door zeer veel tot stand worden gebracht.
Aldus de notulen van de eerste ledenver
gadering. Ondoenlijk om in dit korte be
stek de vele aktiviteiten van ,Oud Edam'
weer te geven. Veel van de idealen van
toen zijn in vervulling gegaan, maar vast
staat dat onze vereniging ook nu nog en
misschien wel juist vandaag de dag zijn
nut zal mogen en moeten bewijzen, om de
gedachten en de idealen van 40 jaar terug
van de initiatiefnemers van toen gestalte
te geven. Daardoor is de vereniging, die
in zekere zin een misleidende naam heeft
meegekregen,nog steeds aktueel en nieuw
in haar opvattingen om het mooie en
goede van vroeger te bewaren.
Het leven begint bij veertig. En zoals in
de aanhef is vermeld: De duvel is oud.
Maar ,Oud Edam' is veertig en nog jong
genoeg om de honderd te halen.
Jan Jongejan

De gevels Eilandsgracht 7,8 en 9, die onder de bekwame leiding van
architekt Jan Schotel gerestaureerd zouden worden.
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Jeugdherinneringen van
een niet-Edammer
De heerJ. L. van Laere was in de dertiger jaren tekenleraar op de
toen pas opgerichte nieuwe ambachtschool die in de plaats van de
oude stadstekenschool gekomen is. Voor Oud Edam was hij de
ontwerper van het briejhoofd dat nu nog altijd het briefpapier van
Oud Edam siert. In het Brabantse Ulvenhout schreef hij zijn
herinneringen aan vijftien jaar Oud Edam. Jeugdherinneringen
van een niet-Edammer:
Toen ik ongeveer 50 jaren geleden voor
het eerst Edam bezocht, overstelpten mij
merkwaardige, emotionele gevoelens.
Naar Edam gekomen in m'n functie van
pas benoemd leraar aan de nieuwe opge
richte ambachtsschool voor Edam en
omstreken, om daar de eerste aarzelende
schreden te zetten op het pad van vakon
derwijs in het schilderen en handtekenen.
Alles was zo nieuw, zo onzeker, zo
vreemd voor mij. Ik zag 'n merkwaardig
oud, enigszins vervallen stadje, maar als
kunstnijverheidsbeoefenaar,voor mij van
grote bekoring. Kijkend naar dat mooie
speeltorentje, die oude drie-beukige kerk,
het mooie stadhuisje, die schilderachtige
grachten, het maakte een geweldige in
druk, het was mooi. Vergeleek daarbij
dat nieuwe schoolgebouw aan de buiten
singel, paste dat er wel in? Niettegen
staande de afbrekende kritiek op deze
soort architektuur (architekt Hardeveld?)
vond ik het toch wel goed staan in het
lage waterlandschap.
Ik leerde veel in Edam; vond het er al
heel gauw goed en mooi wonen en kon
plezierig werken.
Aan die schilderachtige grachten en ha
ventje, die min of meer monumentale,
grootse architektuur was geschiedenis
verbonden, te groots om door de moder
ne tijd te laten overwoekeren.
Met aandacht en interesse bekeken kon
men dit overal in allerlei bouwfragmenten terugvinden. Moeite kostte dit echter
wel, door vele z.g. moderne (smaakloze)
aan-en uitbouwsels en vooral veel ver
waarlozing ,
Natuurlijk besefte ik goed dat de moder
ne tijd z'n eisen stelde aan de samenle
ving. Het was toch zo aardig, zo leuk die
aankomst uit Amsterdam, met het oude
stoomtrammetje,in dat typische station
netje!Zo apart om over die ophaalbruggen
te moeten lopen om het stadje binnen te
komen. Altijd weer mooi gezicht op het
speeltorentje met z'n carillon ('t was toen
stil vanwege restauratie). Het was zo
rustig die mooie wandeling rond de ves
tingen; de kaaspakhuizen in vol bedrijf,
waar een paar mensen in de open luiken
'n soort balspel te zien gaven met kogel
ronde Edammer kazen.
Kortom, later las ik het bekende verhaal
van die fransman Henri Havard, ik denk

dat ik ongeveerdezelfdegewaarwordingen
had.
De toekomst lachte me toe, ik vond het er
mooi. Ook Volendam mag er bij betrok
ken worden, het is toch immers EdamVolendam. De schilderachtigheid van
dit vissersdorp behoef ik niet nader te
omschrijven, het heeft een soort monu
mentaliteit die waard is aan de zorgen
van Oud Edam te worden toevertrouwd.
Al met al, we vonden het wel bedroevend
dat zoveel schoonheid door onze moder
ne levenseisen verloren dreigde te gaan.
Er moest natuurlijk toch wel aangepast
worden en naar wegen gezocht om deze
twee stijlrichtingen te doen harmoniëren.
Maar het was moeilijk werk!
Persoonlijk zijn wij ook begonnen met
,afbraak'.
De oude stadstekenschool moest ver
dwijnen, er was nu immers een nieuwe
vakschool. (Aan de oude tekenschool
waren voor mij een paar bekende namen
verbonden.)
Na enkele jaren werkzaam te zijn ge
weest in Edam, ik was nu .ingeburgerd',
kreeg ik op zekere dag een uitnodiging
om op het stadhuis te komen voor een
samenkomst van liefhebbersen minnaars
van dat oude stads- en landschapschoon.
Als ik me goed herinner waren daar
aanwezig: Erik Kolfschoten, G. T. Ver
meer, Gerritbij 't Vuur, G. Broese, C. de
Jong en misschien nog wel iemand, die
ik dan vergeten ben.

Acht jaar praten
één dag planten!
Edam, 2 juni 1975
Deze heren hadden samen al 'n plan
opgemaakt om een soort vereniging op te
richten met het doel, het oude aanzien
van stad- en landschap in en om Edam
zoveel mogelijk te herstellen, te restau
reren, of in passende stijl te veranderen
(stijlloze verbouwingen of vernieuwin
gen ongedaan te maken.)
Het was een moeilijk begin; oorlogstijd,
bezetting, weinig gehoor bij de burgerij
en geen geld voor eerste noodzakelijke
herstellingen. Vele bouwvallige monu
menten en onderdelen (Grote Kerk en
Speeltoren moesten we afblijven, dat
was Rijksmonumentenzorg), maar we
wilden een begin maken, we wilden aan
pakken.
We hebben toen gezamenlijk enkele wan
delingen, speurtochten door Edam en
Volendam gemaakt met schets- en noti
tieboek bij de hand en een monumenten
lijst opgesteld. Ik meen dat we een 50-tal
hierop hadden. Geveltjes, bruggen,grach
tenhoekjes, gevelstenen, enz. Een lijst
welke aan het gemeentebestuur kon wor
den aangeboden ter officiële bekrachti
ging. Alles natuurlijk provisorisch. We
zochten en kregen kontakt met Rijksmo
numentenzorg, die volledig achter ons
streven stond. Een paar maal is zelfs een
vertegenwoordiger op onze vergadering
en geweest.
Toen kwam al dra het verwezenlijken
van onze plannen aan de orde; een paar
hoogst nodige herstellingen, restauraties.
Het verwerven van de medewerking van
de eigenaar van de pandjes, vooral finan
cieel natuurlijk, maar ook architektonisch en praktische bruikbaarheid, enz.
Vele moeilijkheden te overwinnen, maar
het was gelukt om een paar bijzonder
mooie topgeveltjes van volledige onder
gang te redden.
J. v. L.

De Stadstekenschool

Geachte heer,
Tevens doe ik u een suggestie aan de
hand die het overwegen best waard is;
plant weer linden in de Grote Kerkstraat
aan de oostzijde en de straat krijgt zijn
oude gedaante deels weer terug.
Hoogachtend,
w.g.
J. F. Roskam
Zó is het allemaal begonnen en zó is het
afgelopen:
Edam, 7 april 1983
Beste straatbewoners,
Over twee dagen is het eindelijk zo ver:
nu gaan de bomen echt de grond in.
| Ellen Visjager/Flip van der Leeuw
Zaterdagmiddag 9 april j.1. zo rond een
uur of vier, zit een groot aantal bewoners,
ergens midden in de Grote Kerkstraat,
aan een welverdiend pilsje. Met de on
schatbare hulp van Con Klok en Ruud
Beuling zijn achttien linden geplant!
Jak Roskam heeft bijna tranen in zijn
ogen als hij het resultaat aanschouwt en
uitbrengt; .Ongelooflijk, ongelooflijk,
ongelooflijk: wat een prachtbomen!'.
Moe, maar voldaan wordt dit door de
bewoners beaamd.
Slechts weinigen zullen beseffen dat het
planten van de bomen mede mogelijk is
geworden door de schier ongelooflijke
hoeveelheid energie en doorzettingsver
mogen van de werkgroep Handhaving
Stadsbeeld (vooral in de persoon van Jak
.Roskam; de andere leden niet te na
'gesproken!).
Moeten we in gedachten nog terug gaan

naar die vergadering in mei 1977, toen
Jak verzuchtte: ,....De Grote Kerkstraat,
geschoren linden!?
Terug naar de vele enquêtes onder de
straatbewoners, onderzoeken, plannen,
gesprekken met de Gemeente, de bijeen
komst met bewoners in 1979, herziene
plannen en nog meer gesprekken met de
Gemeente? Het uiteindelijk ,te duur' in
1981? Of kijken we nu alleen nog maar
naar deze heerlijke foto's en vergeten we
verder alles!
Straks wandelen we weer door een lom
merrijke Kerkstraat, omdat een paar
mensen toch een boom voor hun huis
wilden.
Flip van der Leeuw en Ellen Visjager
brachten de zaak weer aan het rollen. En
vele straatbewoners bleken bereid de
knip te trekken en de schep te pakken,
zodat we weer een meer aantrekkelijke
straat rijk zijn.
Guus van Lummel

De nu geplante bomen zijn geleverd
door Kwekerij Brouwers uit Groenekan.
De aanplant isfinancieel mogelijk
gemaakt door een subsidie van
f 1000,— van onze vereniging,
terwijl de Gemeente de aarde,
palen, band en ontluchtingspijp
heeft geleverd en bovendien twee
medewerkers van de plantsoenen
dienst bereid heeft gevonden te
assisteren.
De bewoners zelf tenslotte hebben
f 1610,— bijeengebracht.
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Excursie Brugge (weekend 22/23 oktober 1983), Ver. "Oud Edam".
We gaan met de vereniging naar Brugge en wel een weekend. Dat Brugge
een eeuwenoude stad is en een ongekend rijk verleden heeft behoeft
verder geen betoog en dat de bewoners van Brugge tot een oergezellig
Vlaams volk behoren zult u zelf kunnen ervaren als u dat nog niet
gedaan had.

Jeugdherinneringen van
een niet-Edammer
De heerJ. L. van Laere was in de dertiger jaren tekenleraar op de
toen pas opgerichte nieuwe ambachtschool die in de plaats van de
oude stadstekenschool gekomen is. Voor Oud Edam was hij de
ontwerper van het briefhoofd dat nu nog altijd het briefpapier van
Oud Edam siert. In het Brabantse Ulvenhout schreef hij zijn
herinneringen aan vijftien jaar Oud Edam. Jeugdherinneringen
van een niet-Edammer:
Toen ik ongeveer 50 jaren geleden voor
het eerst Edam bezocht, overstelpten mij
merkwaardige, emotionele gevoelens.
Naar Edam gekomen in m'n functie van
pas benoemd leraar aan de nieuwe opge
richte ambachtsschool voor Edam en
omstreken, om daar de eerste aarzelende
schreden te zetten op het pad van vakon
derwijs in het schilderen en handtekenen.
Alles was zo nieuw, zo onzeker, zo
vreemd voor mij. Ik zag 'n merkwaardig
oud, enigszins vervallen stadje, maar als
kunstnijverheidsbeoefenaar,voor mij van
grote bekoring. Kijkend naar dat mooie
speeltorentje, die oude drie-beukige kerk,
het mooie stadhuisje, die schilderachtige
grachten, het maakte een geweldige in
druk, het was mooi. Vergeleek daarbij
dat nieuwe schoolgebouw aan de buiten
singel, paste dat er wel in? Niettegen
staande de afbrekende kritiek op deze
soort architektuur(architekt Hardeveld?)
vond ik het toch wel goed staan in het
lage waterlandschap.
Ik leerde veel in Edam; vond het er al
heel gauw goed en mooi wonen en kon
plezierig werken.
Aan die schilderachtige grachten en ha
ventje, die min of meer monumentale,
grootse architektuur was geschiedenis
verbonden, te groots om door de moder
ne tijd te laten overwoekeren.
Met aandacht en interesse bekeken kon
men dit overal in allerlei bouwfragmenten terugvinden. Moeite kostte dit echter
wel, door vele z.g. moderne (smaakloze)
aan-en uitbouwsels en vooral veel ver
waarlozing ,
Natuurlijk besefte ik goed dat de moder
ne tijd z'n eisen stelde aan de samenle
ving. Het was toch zo aardig, zo leuk die
aankomst uit Amsterdam, met het oude
stoomtrammetje.in dat typische station
netje!Zo apart om over die ophaalbruggen
te moeten lopen om het stadje binnen te
komen. Altijd weer mooi gezicht op het
speeltorentje met z'n carillon ('t was toen
stil vanwege restauratie). Het was zo
rustig die mooie wandeling rond de ves
tingen; de kaaspakhuizen in vol bedrijf,
waar een paar mensen in de open luiken
'n soort balspel te zien gaven met kogel
ronde Edammer kazen.
Kortom, later las ik het bekende verhaal
van die fransman Henri Havard, ik denk

dat ik ongeveerdezelfdegewaarwordingen
had.
De toekomst lachte me toe, ik vond heter
mooi. Ook Volendam mag er bij betrok
ken worden, het is toch immers EdamVolendam. De schilderachtigheid van
dit vissersdorp behoef ik niet nader te
omschrijven, het heeft een soort monu
mentaliteit die waard is aan de zorgen
van Oud Edam te worden toevertrouwd.
Al met al, we vonden het wel bedroevend
dat zoveel schoonheid door onze moder
ne levenseisen verloren dreigde te gaan.
Er moest natuurlijk toch wel aangepast
worden en naar wegen gezocht om deze
twee stijlrichtingen te doen harmoniëren.
Maar het was moeilijk werk!
Persoonlijk zijn wij ook begonnen met
,afbraak'.
De oude stadstekenschool moest ver
dwijnen, er was nu immers een nieuwe
vakschool. (Aan de oude tekenschool
waren voor mij een paar bekende namen
verbonden.)
Na enkele jaren werkzaam te zijn ge
weest in Edam, ik was nu ,ingeburgerd',
kreeg ik op zekere dag een uitnodiging
om op het stadhuis te komen voor een
samenkomst van liefhebbersen minnaars
van dat oude stads- en landschapschoon.
Als ik me goed herinner waren daar
aanwezig: Erik Kolfschoten, G. T. Ver
meer, Gerritbij 't Vuur, G. Broese, C. de
Jong en misschien nog wel iemand, die
ik dan vergeten ben.

Deze heren hadden samen al 'n plan
opgemaakt om een soort vereniging op te
richten met het doel, het oude aanzien
van stad- en landschap in en om Edam
zoveel mogelijk te herstellen, te restau
reren, of in passende stijl te veranderen
(stijlloze verbouwingen of vernieuwin
gen ongedaan te maken.)
Het was een moeilijk begin; oorlogstijd,
bezetting, weinig gehoor bij de burgerij
en geen geld voor eerste noodzakelijke
herstellingen. Vele bouwvallige monu
menten en onderdelen (Grote Kerk en
Speeltoren moesten we afblijven, dat
was Rijksmonumentenzorg), maar we
wilden een begin maken, we wilden aan
pakken.
We hebben toen gezamenlijk enkele wan
delingen, speurtochten door Edam en
Volendam gemaakt met schets- en noti
tieboek bij de hand en een monumenten
lijst opgesteld. Ik meen dat we een 50-tal
hierop hadden. Geveltjes, bruggen,grach
tenhoekjes, gevelstenen, enz. Een lijst
welke aan het gemeentebestuur kon wor
den aangeboden ter officiële bekrachti
ging. Alles natuurlijk provisorisch. We
zochten en kregen kontakt met Rijksmo
numentenzorg, die volledig achter ons
streven stond. Een paar maal is zelfs een
vertegenwoordiger op onze vergadering
en geweest.
Toen kwam al dra het verwezenlijken
van onze plannen aan de orde; een paar
hoogst nodige herstellingen, restauraties.
Het verwerven van de medewerking van
de eigenaar van de pandjes, vooral finan
cieel natuurlijk, maar ook architektonisch en praktische bruikbaarheid, enz.
Vele moeilijkheden te overwinnen, maar
het was gelukt om een paar bijzonder
mooie topgeveltjes van volledige onder
gang te redden.
J. v. L.

De Stadstekenschool

Maximaal 100 personen (2 bussen) zullen kunnen deelnemen aan deze
excursie. In tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd, zal het
weekend niet kunnen plaatsvinden in september maar wel in de maand
oktober, en wel op bovengenoemde data.
Wat_staat_er_te_gebeuren j_
Aankomst Brugge. Bezoek en bezichtiging van het Stadhuis.
Een uitzonderlijk mooi in Gotische stijl opgetrokken bouwwerk.

Alvorens met een uitgebreide stadswandeling o.l.v. lokale gidsen te
beginnen, zult u "inchecken" in hotel Navara . U zult daar ook de lunch
nuttigen en gelijktijdig kunnen genieten van dit schitterende volledig
gerestaureerde en voormalige buitenverblijf van de prins van Navara.
's Avonds in een speciaal voor ons gereserveerde 13e eeuwse kelder,
zullen wij in Breugheliaanse sfeer gezamenlijk diner hebben. Op zondag
morgen bezoeken wij het Sint Janshospitaal (een van de oudste gast
verblijven in Europa/12e eeuw) waar wij tevens de collectie der "Vlaamse
primitieven" zullen bezichtigen. Ook een korte wandeling door de stad zal
tot het zondag-ochtend programma behoren. Rond het middaguur zullen wij
richting Damme vertrekken (een historische overslagplaats van goederen
ten behoeve van de stad Brugge in het voormalige riviertje 't Zwin).
Dit doen wij op de klassieke manier, namelijk per boot. Onderweg kunt u
genieten van het weidse Vlaamse landschap. Ook in Damme zal ons vermoe
delijk een officiële ontvangst ten stadhuize te wachten staan.
Tenslotte zullen wij, alvorens de terugtocht naar Edam te aanvaarden,
op een warme maaltijd onthaald worden in herberg Smoefelhuis
"'t Meiliedje" .
Wij zijn voornemens om dia's te vertonen van Brugge op de reünie van
4 juni a.s. zodat u vast een voorproefje kunt krijgen. De kosten van
de excursie bedragen ƒ 145,— per persoon. Hierin zit, behalve uw drankje,
alles inbegrepen. De inschrijftermijn eindigt op 30 juni a.s. Wij zijn
aan een maximum van 100 personen gebonden. Tegen introducé (e)s , 1 per
persoon, hebben wij geen bezwaar. Uw inschrijving wordt naar volgorde
van binnenkomst beoordeeld.
Opgave van deelname aan de excursie Brugge 1983.
Iedere deelnemer

dient apart in te schrijven.'

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon

Wenst 1-persoons kamer
Wenst 2-persoons kamer

Naam
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Woonplaats
Telefoon

Wenst 1-persoons kamer
Wenst 2-persoons kamer

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon

Wenst 1-persoons kamer
Wenst 2-persoons kamer

Naam
Adres
Woonplaats
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Wenst
Wenst
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2-persoons

Dit strookje z.s.m.te zenden aan de secretaris van de Vereniging
Edam, Joh. van Overbeek, Voorhaven 172, 1135 BW Edam.

kamer
kamer

Oud

ATTENTIE
Voorlopig programma excursie Brugge (weekend za/zo van 22 op 23 okt. '83
Betreft: Reünie zaterdag 4 juni 1983
Zaterdag 22 oktober 1983
6.45 uur vertrek uit Edam
koffiestop in Oosterhout (A,M.C .-Restaurant)
11.30 uur aankomst Brugge
12.30 uur inchecken hotel Navara (lunch aldaar)
14.30 uur stadswandeling onder leiding van lokale gidsen
19.30 uur gezamenlijk diner in 13e eeuwse kelder "Oud Brugge"
Kelder rest van de avond gereserveerd (steenworp afstand van hotell).

Ten overvloede wellicht wijzen wij onze leden erop, dat alleen
zij die zich aangemeld hebben voor deelname aan de reünie,
tot de Grote Kerk zullen worden toegelaten. Dit houdt onder
meer verband met de verzorging van koffie, lunch etc.

Zondag 23 oktober 1983
8.00 uur ontbijt
9.15 uur uitchecken hotel
korte stadswandeling naar Sint Janshospitaal (uniek 12e eeuws bouwwerk) ,
bezichtiging hiervan en tevens collectie "Vlaamse primitieven" .
11.30 uur vertrek uit Brugge richting Damme per boot "de Zeehond"
12.30 uur aankomst te Damme
ontvangst en bezichtiging stadhuis (15e eeuws)
0
13.30 uur nuttigen warme maaltijd in Smoefelhuis "'t Meiliedje"
15.00 uur vertrek uit Damme richting Edam
koffiestop aan de grens (Smit's Restaurant)
Plm. 20.00 uur aankomst te Edam.
N.B. Wijzigingen voorbehouden.

#

De officiële opening van de tentoonstelling zal om 11.00 uur
geschieden door de heer W. v.d. Knoop, waarnemend burgemeester.
Derhalve verzoeken wij u tijdig aanwezig te zijn, de kerk
gaat om 10.30 uur open.
Na afloop van de reünie is de tentoonstelling nog door iedereen
te bezichtigen tot 1 juli 1983.
Mocht een en ander nog vragen bij u oproepen, stelt u zich dan
in verbinding met Mevr. H. v.d. Harst, telefoon 02993-71348.

Edam ter sprake

LEZERS REAGEREN

Echte Edammer vrienden

Langs de deuren
Hoewel hij zelf twijfels heeft of hij wel ooit als bestuurslid van de vereniging Oud
Edam aktief geweest is, zette ook de heerE.J.M. Kolfschoten, zoon van burgemeester
Kolfschoten, zijn herinneringen aan Oud Edam op papier. De heer Kolfschoten
woont nu in Rijswijk.
Wat ik mij duidelijk herinner is de gelei
delijke groei van het initiatief om te
komen tot de oprichting van een instituut
tot behoud en bevordering van de histo
rische schoonheid van onze woonplaats.
Het begrip ,historische schoonheid' zou
dan gegapt zijn van architict A. A. Kok te
Amsterdam van wiens hand eerst in
1948 bij Allert de Lange de uitgave
,EDAM, de schone slaapster' verscheen
Zijn pennevruchten in de bekende
Heemschutserie, nr. 55, waren naar mijn
mening bepaald sterk gestimuleerd door
de actviteiten van enkele Edammers, die
de oorlogsdagen 1940-'45 goed benutten
en de stoot tot de oprichting van Uw
vereniging gaven.
Over de aanleiding heb ik al iets ge
noemd. Hier kwam bij dat wij die omge
ving wilden laten zoals wij die hadden
beleefd en nog proefden.
Als kleine jongens hadden we er heerlijk
geleefd in het dorpse stadje met zijn
steegjes, straatjes, bereikbare mini-maten, leuke geveltjes, aardige plekjes met
prettige mensen daarop en daarin, kor
tom in een heerlijke rustige, harmo
nieuze omgeving, welke van ons was en
welke wij niet konden missen door haar
typisch eigen identiteit en karakter, voor
ons veilig en bereikbaar, bekend en in
tiem.
Met echte Edammer vrienden kwamen
wij in die donkere oorlogsdagen regel
matig bij elkaar, wij voelden ons daarbij
nog meer plaatsgebonden en geborgen
tegen alle verschrikkingen, waaraan ve
len voortdurend waren blootgesteld.
Tijdens deze ontmoetingen passeerden
uiteraard allerlei Edammer nieuwtjes en
schandaaltjes de revue. Doch onze om
geving liet ons bepaald niet onverschil
lig, ook in dat opzicht waren wij belang
stellend, oplettend en zonodig waak
zaam. Wie aan onze vertrouwde om
geving kwam,kwam aan ons. Toch ging
de verandering en daarmede dikwijls het
verval en de verloedering ook niet aan
Edam voorbij en dat verdroot ons enigs
zins.
Daarom werd ook hier over gesproken en
gedacht en gefilosofeerd over mogelijk
heden in onderlinge samenwerking met
iedereen meer begrip, waardering, be
wustwording en inzicht voor onze fijne
omgeving te kweken.
Heb ik het goed dan hebben te zijnen

huize Gerrit Bij 't Vuur en ik op ons
genomen de ideeën in deze richting sa
men eens uit te werken.
Hiervoor was voorlopig slechts nodig:
liefde voor Edam, enige kennis van de
verhoudingen en mogelijkheden, wat
geld, relatie-opbouw, publiciteiten inzet.
Mijn collegae ten Gemeentehuize de
rasechte Edammers Jan van der Berg en
Piet Smit, sloten zich aan. Met een
bevriende relatie in Monnickendam,
thans notaris Uyt den Bogaard te Edam
werden de eerste formaliteiten bekeken
en uitgewerkt.
Naast talloze andere zaken bedachten
we het instituut: Fondateur en dat kon je
worden als tenminste ƒ 100,-- t.b.v. de
uitwerking van onze initiatieven werd
gestort. Hiermede kwamen we aan de
eerste geldmiddelen om onze kosten te
dekken, welke later werden aangevuld
met donaties en contributies.
Geleidelijk aan groeide de sympathie en
belangstelling voor onze vereniging,
daarmede natuurlijk ook de medewer
king van alle kanten.
We schreven prominente Edammers en
vele oud-Edammers in binnen- en bui
tenland aan, die verheugend positief rea
geerden.
Zo groeide de zaak en er werd een echt
bestuur gevormd met Gerrit Vermeer,
Jan van der Berg, Willem Klepper,
Gerrit Bij 't Vuur, Freek Swalve e.a.
Het gemeentebestuur toonde veel be
langstelling in menig opzicht, dit stimu
leerde ons sterk evenals contacten met
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
en het provinciaal Bestuur van Noord
holland.
Dit zette ons tot een studie over een
plaatselijke monumentenverordening,
doch daarvoor was wel een inventari
satie nodig. Jan van der Berg en ik
gingen dagelijks na kantoortijd op stap
om straat voor straat, huis voor huis te
besnuffelen waarbij we alles opschreven
wat ons van belang leek. Gevels, gevel
stenen, bijzondere deuren en ramen, in
terieurs, enz. Na de uitwerking van deze
.Monumentenlijst' kon de verordening
worden afgewerkt en in procedure wor
den gebracht. Nadat de gemeenteraad

Erik Kolfschoten
e.e.a. had vastgesteld werd een monu
menten-commissie ingesteld, waarvan ik
deel mocht uitmaken. Hiermede was de
officiële status van de Vereniging gecon
solideerd en was de Monumentenlijst
maatstaf voor het bouwvergunningenbeleid.
In 1946 vertrok ik uit Edam om mij
voorlopig in Monnickendam te vestigen,
doch mijn werkkring bleef Edam. Het
duurde niet lang of ook de Vereniging
,Oud Monnickendam' werd opgericht,
want ook dit stadje was de moeite waard.
Een paar goede echte Monnikendam
mers werden geïnfecteerd en profiterend
van alle Edammer ervaringen was de
zaak daar snel geregeld.
Intussen was ik ook enkele jaren mede
werker van het historische tijdschrift ,De
Speelwagen', uitgegeven door drukkerij
Meijer te Wormerveer, waarin folklore
en historische wetenswaardigheden van
Noord Holland werden beschreven. Ook
onze verenigingen kwamen hierin uiter
aard royaal aan haar trekken.
In augustus 1948 vertrok ik naar Eemnes
(Utr), waar ik mij in mijn nieuwe verant
woordelijkheid weer enigszins kon uit
leven in kerk- en torenrestauraties, her
stel van oude bestratingen en oude boer
derijen.
Zo heeft de historische schoonheid van
Edam een grote invloed gekregen op mijn
werk en liefhebberijen, waarvan ik altijd
en nog, naar waarde geniet en heb geno
ten. Het is een interessant, boeiend en
vreedzaam onderwerp, waarin je ook
veel vrienden maakt en houdt.
Ik wens de vereniging ,Oud Edam' met
haar bestuur en leden het allerbeste op de
weg naar het eeuwfeest!
E.J.M. Kolfschoten

Jeane van Niftrik (links) en de schrijfster van de brief, Marie Du Pain,bij
de broodkar van bakker Berkhout. In de mobilisatie hielpen ze de bakker,
die onder de wapenen moest.

Ondanks zijn rijke en trotse verleden, is
er betrekkelijk weinig over Edam gepu
bliceerd. En wat er wel is gepubliceerd, is
veelal alleen nog maar antiquarisch ver
krijgbaar.
Des te verheugender is het daarom dat er
binnen korte tijd een tweetal boeken over
onze mooie gemeente is verschenen.
Wij zijn van plan als er iets is versche
nen, dan wel zal gaan verschijnen, daar
in deze rubriek zo veel mogelijk melding
van te maken. Zonder daarbij, het zij
nadrukkelijk gesteld, een waardeoordeel
te willen uitspreken.
In deze eerste aflevering vermelden wij
uiteraard de twee boeken van Kees
Bootsman, te weten: ,600 jaar Edam'
pn ,Het Pad". Een landweg met een
geschiedenis.
Beide uitgegeven door Repro Holland
BV, Alphen aan den Rijn.
Daarnaast troffen wij in het aprilnummer
van het blad ,Eigen Huis & Interieur'
een artikel aan over het houten huisje op
de hoek van de Achterhaven en de
Breestraat, met mooie kleurenfoto's.
Tot slot zouden wij alle leden willen
verzoeken alles wat u over Edam tegen
komt aan ons te willen melden.

Beste Gerrit bij 't Vuur,
Dadelijk na ontvangst van het laatste periodiek had ik je willen schrijven, want het
plaatje van Keesie Bakker en z'n vrouw deden me niet alleen ontzettend veel
genoegen, maar tal van herinneringen uit m'n kinderjaren kwamen boven. En toen
dacht ik, dat moet ik toch eens aan Gerrit bij 't Vuur schrijven.
Maar ja, er kwam van alles en nog wat tussen en dejaren gaan zo langzamerhand 'n
woordje meespreken: volgende week 88 en als je dan nog het geluk hebt samen nog
alles met weinig (wel goede) hulp te doen dan snap je wel dat er wel eens wat blijft
wachten.
Maar hier ben ik dan en ik wil je eerst zeggen, dat ik heel blij ben met ,Keesie'. Ik
woonde met m 'n ouders en zusje tot ± m'n 8e of 10ejaar op het Van Wallendalplein,
dicht bij de Smeesteeg, 't derde huis vandaar. Toen gingen we naar de Voorhaven op
de plaats waar nu Siem bij 't Vuur woont.
Maar m'n herinneringen gaan naar de ,Beestenmarkt ', waar ik speelde met Marie
van Wijk, Trien Mammen, Piet v.d. Blonk, Christiaan de Graaf en soms ook nog
Gerrit de Koe, (maar die was al zo groot!) en nog anderen. Na de kermis maakten we
van de afgewaaide kastanjebladeren 'n piste, die dan behoorde tot 't denkbeeldige
circus (Robertie!), wat dan juist weer was vertrokken met de reiswagens, getrokken
door de paarden die 's avonds optraden. Maar - als ik zo doorga is het eind van de
brief niet in zicht en m 'n arm wordt nu al moe. Dus terug naar Bakkertje, zoals wij
hem noemden.
Bakkertje kwam regelrecht van de Jaagweg door de Smeesteeg bij ons langs en m 'n
moeder kocht karnemelk. Véél belangrijker vond ik het echter, als de aardbeientijd er
was, want dan kwam hij meerdere malen met de roep: ,Aardebei, aardebei, volle
manden met aardebei!
Dat waren dan puntig toelopende hoge mandjes , met een kop erop '. En als 't seizoen
afliep riep hij: , 't Benne de laatste mooie van 't jaar'.
Met de gedachte aan Bakkertje kwamen andere beelden zoals dat van Roosje
Schaap, die met 'n handkar vol sinaasappelen met de tram kwam, soms met zoon
Jacob (niet helemaal 100%), maar meestal alleen, blootshoofds met 'n pruik en altijd
'n zwarte wollen omslagdoek. Haar roep was: ,Zes om 'n dub! Zes om 'n dub!'.
En dan Mietje, 't kantvrouwtje zoals ik haar noemde. In m 'n verbeelding 'n klein
vrouwtje met 'n hele grote hengselmand. Ook zij droeg 'n pruik ('t waren allebei
Jodinnetjes), maar met 'n mooi hoedje met linten onder de kin gestrikt en óók 'n
zwarte omslagdoek, de mand zat vol prachtige borduursels en kanten en omdat m 'n
moeder alles zelf naaide werd er gekocht voor hemden, broeken, onderrokken,
onderlijfjes en nachtponnen, borduursels en kantjes voor de zomerjurken.
Lees verder op pagina 8

c

Jan van der Berg aan het
werk op de secretarie.
Van der Berg was een van
de pioniers van de vereniging
Oud Edam. Was tot de
oprichting waarnemend
secretaris.
Bij de eerste
bestuursverkiezing werd
ook hij in het bestuur geko
zen.

Excursie Brugge
We gaan met de Vereniging naar Brugge
en wel het weekend van 22 en 23 oktober.
Dat Brugge een eeuwenoude stad is en
een ongekend rijk verleden heeft, behoeft
verder geen betoog. En dat de bewoners
van Brugge tot een oergezellig Vlaams
volk behoort zult u zelf kunnen ervaren
als u dat nog niet gedaan had.
Maximaal 100 personen (2 bussen) zullen
kunnen deelnemen aan deze excursie. In
tegenstelling tot wat eerder was aange
kondigd zal het weekend niet kunnen
plaatsvinden in september maar in de
maand oktober en wel op genoemde
data.
Wat staat er te gebeuren:
Ontvangst door het stadsbestuur op het
stadhuis, direkt na aankomst te Brugge.
Na deze officiële ontvangst zal een be
zichtiging mogelijk zijn van dit uitzon
derlijk mooie in Gotische stijl opgetrok
ken bouwwerk.
Alvorens met een uitgebreide stadswan
deling o.l.v. lokale gidsen te beginnen
zultu ,inchecken' in hotel Navara. U zult
daar ook de lunch nuttigen en gelijktijdig
kunnen genieten van dit schitterende
volledig gerestaureerde, eens voormalig
buitenverblijf van de prins van Navara.
's Avonds in een speciaal voor ons
gereserveerde 13e eeuwse kelder zullen
wij in Breugheliaanse sfeer gezamenlijk
een diner hebben.
Op zondagochtend bezoeken wij het Sint
Janshospitaal (één van de oudste gast
verblijven in Europa/ 12e eeuw) waar wij
tevens de collectie der .Vlaamse primi
tieven' zullen bezichtigen.
Ook een korte wandeling door de stad zal
tot het zondag-ochtend programma be
horen.
Rond het middaguur zullen wij in de
richting van Damme vertrekken (een
historische overslagplaats van goederen

Langs de deuren

Voorlopig programma excursie Brugge
(weekend za/zo van 22 op 23 oktober 1983)
06.45
11.30
12.30
14.30
19.30

uur
uur
uur
uur
uur

08.00 uur
09.15 uur

11.30 uur
12.30 uur
13.30 uur
15.00 uur
20.00 uur

Vertrek uit Edam. Koffiestop in Oosterhout (A.M.C. -restaurant)
Aankomst Brugge (ontvangst stadsbestuur)
Inchecken hotel Navara (lunch aldaar)
Stadswandeling onder leiding van lokale gidsen
Gezamenlijk diner in 13e eeuwse kelder ,Oud Brugge'
Kelder de rest van de avond gereserveerd (steenworp afstand van
hotel!).
Zondag 23 oktober 1983:
Ontbijt
Uitchecken hotel
Korte stadswandeling naar Sint Janshospitaal (uniek 12e eeuws
bouwwerk), bezichtiging hiervan en tevens van de collectie
.Vlaamse primitieven'.
Vertrek uit Brugge richting Damme per boot ,De Zeehond'.
Aankomst te Damme, ontvangst en bezichtiging stadhuis (15e
eeuws)
Nuttigen warme maaltijd in smoefelhuis ,'t Meiliedje'
Vertrek uit Damme richting Edam. Koffiestop aan de grens
(Smit's Restaurant)
(circa) Aankomst te Edam.
(Wijzigingen voorbehouden).

ten behoeve van de stad Brugge in het
voormalige riviertje 't Zwin).
Dit doen we op de klassieke manier,
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Mietje kwam een keer per jaar, altijd omstreeks Joods Pasen en dan bracht ze voor
ons matzes mee.
Dan was er een Edammer volwassenjongen (denk ik) Piet Riske(r) en die ventte voor
de vader van Hen Medik, met een kar grof aardewerk (ik denk Jacoba-kannetjes en
potten) en hij riep: ,Alles kost een dubbeltje, potten en pannen en een skutteltje'. Hij
was een beetje , vreemd'.
Verder kwam (ik denk enkel in de winter) een man met n ' hondenkar uit Purmerend
éénmaal per week met stokvis, zoutevis en , neute en mangele'. Hoe is het mogelijk! En
hij heette: HAZESH (Ik noemde hem Haasje).
Dan herinner ik me een man met 'n kom goudvissen, en een met een hondenkar, die
zaterdags uitMiddelie kwam met sigaren, maar die laatste twee kwamen niet bij ons.
'tls welerg lang geleden allemaal, maar ik weethaast welzeker dat 't mij althans zó is
verteld.
MARIE DU PAIN
M. Middelbeek-du Pain
1141 VZ Monnickendam
Swaensborch 7
8

namelijk per boot. Onderweg kunt u |
genieten van het weidse Vlaamse land
schap. Ook in Damme zal ons vermoe
delijk een officiële ontvangst ten stadhuize te wachten staan.
Tenslotte zullen wij, alvorens de terug
tocht naar Edam te aanvaarden, op een
warme maaltijd onthaald worden in her
berg Smoefelhuis ,'t Meiliedje'.
Wij zijn voornemens om dia's te vertonen
van Brugge op de reünie van 4 juni a.s.
zodat u vast een voorproefje kunt krijgen.
De kosten van de excursie bedragen
ƒ 145,— per persoon. Hierin zit, behalve
uw drankje, alles inbegrepen.
De inschrijftermijn eindigt op 30 juni a.s.
We zijn aan een maximum van 100
personen gebonden. Tegen introducé(s),
1 per persoon, hebben wij geen bezwaar.
Uw inschrijvingwordt naar volgorde van
binnenkomst beoordeeld. Vanaf heden
kan inschrijving (uitsluitend schriftelijk)
op het adres Voorhaven 172, t.a.v. de
heer J. van Overbeek, geschieden.

