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De Groote Kerk

vijftig jaar

geleden...

Hemelvaartsdag 1935 is een dag van
historische betekenis voor Edam, zo
schreef op 1 juni van dat jaar de
Provinciale Noordhollandsche Courant
op de voorpagina. De voorloper van
de NNC had het daarbij over de offi
ciële overdracht van de Grote Kerk
aan de kerkvoogdij en de kerkeraad
van de Nederlands Hervormde Gemeente
in Edam. Een overdracht die plaats
had na een lange en ingrijpende
restauratie van de kerk. Hoofdgast
bij die plechtige gebeurtenis was de
minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen ad interim, prof. dr.
J.R. Slotemaker de Bruine.

In zijn toesprak vanaf de kansel,
vijftig jaar geleden, meldde de
toenmalige voorzitter van de restau
ratiecommissie, P. de Grient Dreux,
dat al in 1920 bleek dat het gebouw
in een dermate deplorabele toestand
verkeerde, dat er op grote schaal
gerestaureerd moest worden. Het was
toen de heer W.O.J. Nieuwenkamp, die
de eerste aanzet gaf door het zoge
heten Damiateraam te laten opknap
pen. En met voortvarendheid werden
Monumentenzorg, gemeente, provincie
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en rijk bereid gevonden om samen met
de synode, de kerkelijke gemeente in
Edam en vele particuliere begunsti
gers, de benodigde financieen op te
brengen voor de restauratie. Die
restauratie kwam op naam van archi-
tekt A.A. Kok. Voor de restauratie
der ramen tekende W. Bogtman.

De heer De Grient Dreux verhaalde
in 1935 ook nog van de vroegste
geschiedenis van de kerk, die al in
1323 gesticht moest zijn. In ver
geelde kronieken had hij gelezen
"dat als de regenten in Edam niet

accordeerden waar zij de kerk zouden
bouwen, men eindelijk, om meerder
twist te voorkomen, overeenkwam een
stier in het midden van de stad te
brengen en die vrij te laten gaan,
en waar die stier zich zoude neer
leggen, dat men aldaar de kerk zoude
bouwen."

De jongste geschiedenis leert
overigens dat de ramen van de kerk ,
stuk voor stuk juweeltjes van
brandschilderkunst, opnieuw dringend
aan restauratie toe zijn. Maar
daarover elders in dit periodiek.



TOUWTREKKEN OM INVULLING
PARKEERTERREIN BAANSTRAAT

In de Baanstraat, op de plaats waar
vroeger de koolborstelfabriek Nohol
en later het gelijknamige jongeren
centrum van start ging, komt een
parkeerterrein dat plaats moet bieden
aan zeker zestig auto's. Daarvoor
moet ook een woonhuis annex be
drijfspand aan Het Marken, gesloopt
worden.

Tenminste in de oorspronkelijke
gemeentelijke plannen. Maar Oud
Edam, met name de werkgroep Ruim
telijke Ordening, heeft hiertegen be
zwaar gemaakt. Niet tegen de aanleg
van het parkeerterrein als zodanig,
wel tegen de eventuele sloop van die
panden aan Het Marken. De werk
groep heeft een alternatief uitge
dacht, dat met behoud van de panden
weliswaar een paar parkeer-plaatsen
minder telt, maar met 53 parkeer
plaatsen nog altijd een forse ruimte
biedt.

De gemeente heeft echter niet posi
tief gereageerd op de voorstellen van
de werkgroep. Destijds is ook de
vereniging Oud Edam akkoord ge
gaan met de plannen voor de par
keerplaats, dus moet men nu niet
plotseling met tegenvoorstellen aan
komen, zo meent men op het stad
huis.

De vereniging Oud Edam heeft al
aangekondigd bij de ter visielegging
van de plannen bezwaar aan te teke
nen. De sloop van de panden is vol
strekt onnodig, zo meent de werk
groep. Voor de aanleg van het par
keerterrein inclusief de sloop van het
huis aan Het Marken heeft de provin

cie Noord-Holland al 350.000 gulden
ter beschikking gesteld. Niettemin
zijn er nog wel enkele problemen.

De gemeente heeft op de hoek van
Het Marken en de Baanstraat een
gebouwtje ingetekend dat moet voor
komen dat het parkeerterrein zich als
een lange muur opdringt in het beeld
van de Baanstraat. Men heeft er een
kioskachtige bestemming voor, zon
der dat nader in te vullen. De kans is
zelfs dat het een nieuw PEN-huisje
gaat worden, omdat het bestaande
huisje aan vervanging toe is. Als dat
idee verder wordt doorgezet, zal het
wel in stijl gebouwd worden. De
werkgroep Ruimtelijke Ordening
heeft voorstellen gedaan om de ge
plande muur langs de Baanstraat ge
regeld te laten inspringen, wat te
verfraaien. De wens is ook om achter
de muur bomen te laten groeien, die
de muur een wat vriendelijker karak
ter moet geven

Het inspringen van de muur is in de
gemeentelijke plannen wel overgeno
men, maar de geadviseerde hoogte
van 1.80 meter en het bomenplan is
verworpen. Die hogere muur zou in
totaal zeker 35.000 gulden meer kos
ten en de wortels van de bomen
zouden in de toekomst wel eens het
ontwrichten van de bestrating van de
Baanstraat tot gevolg kunnen heb
ben. Wel overgenomen uit het Oud
Edam-alternatief is de indeling van de
parkeerplaats. Dat heeft de werk
groep in eerste instantie dan tenmin
ste toch bereikt.

BIJ DIT
NUMMER
Voor u ligt het tweede exemplaar

'nieuwe stijl' van het periodiek van
de vereniging Oud Edam. Het druk
klaar maken van de tekst door enke
le enthousiaste leden van de werk
groep geeft ons nu de mogelijkheid
meer pagina's te vullen. Deze extra
ruimte willen we benutten om een
wat bredere opzet aan het blad te
geven. De laatste tijd wordt ons
vaak gevraagd om meer aandacht te
schenken aan historische onder
werpen. Het past dan ook in de
doelstellingen van de vereniging die
behoud en zorg voor de culturele
erfenis van Edam beogen, hierover
zoveel mogelijk informatie aan onze
leden te geven. Wij doen ons best!

In dit nummer beginnen we met
een serie over straatmeubilair in
Edam. Natuurlijk wordt de 'succes
story' van G. bij 't Vuur, de wandel-
inq door Edam, voortgezet.

Ditmaal ook met een
aardige bijdrage van lezeres, me
vrouw Poelman-Gortemulder. Ver
der willen we de aandacht vestigen
op een artikeltje over de veranderin
gen in de Baanstraat-Marken. Een
ingrijpend gebeuren in onze stad!

Binnen het bestuur zijn stemmen
opgegaan om de vereniging weer
eens nadrukkelijk onder de aan
dacht van de Edamse bevolking te
brengen. Het ledenbestand vergrijst
enigszins, enkele leden zijn ons he
laas het afgelopen jaar ontvallen.
We willen ons sterk maken voor een
groei van ons ledenbestand.

OP NAAR DE DUIZEND LEDEN!
Met deze slogan zal in dit jaar ons

periodiek ter kennismaking bij alle
Edamse families in de bus vallen.
Een ingesloten info geeft u nadere
informatie. We zouden ook graag de
jeugd meer bij het werk van de
vereniging betrekken. Plannen hier
voor zijn in de maak, maar sugges
ties van de kant van de jeugd zou
den zeer welkom zijn.

In dit nummer willen we een nieu
we aktiviteit opnemen: een zoek-
plaatje van een historisch en ver
moedelijk veranderd plekje in
Edam. Natuurlijk komen er bij her
kenning allerlei herinneringen in u
op. Niet alleen het raden van de
afbeelding, maar de leukste en
meest originele reaktie hierbij wordt
beloond met een boekenbon van
25.-! De winnende reaktie wordt
bovendien geplaatst in het komen
de periodiek. Inzendingen worden
ingewacht op het redaktie-adres
Voorhaven 106, Sjaan Swalve. Wel
binnen één maand na ontvangst van
dit periodiek.
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De Singel
Hoe beleefde je als kind , zo'n 60

jaar geleden, de Singel en de men
sen die er woonden? De Singel,
eerst Zuidersingel, later Burge
meester Versteeghsingel, met de
gracht, de Schuttersgracht, of ook
wel 'Balkenhaven'. 't Was toch wel
een bijzondere buurt. Vanaf Slagt
op het Gouwtje tot Piet Buis aan de
Hondehemel noemde je elkaar
buurman en buurvrouw.

Ik begin dan bij Slagt, eerst nog
Verheusden. Slagt had een grote
baard; handen op de rug had hij
voor iedereen een vrolijke groet. In
het molenhuis woonde de familie
Van de Broek. Met mijn moeder
gingen we daar wel 'op de thee'.
Hun dochters Marie en Riek vond ik
heel deftig. Ze droegen altijd een
vos op hun mantel. Van de Broek
zat ook in het bestuur van de ijs-
club Hij stuurde ons weg als we met
de prikslee op het ijs kwamen.

In het eerste huis bij het Gouwtje
woonde Klaas Regter (Gestam).
Daarnaast de boerderij van Siem
Dik. Daar was ik kind aan huis. In de
zomer woonden ze op het 'stalletje',
een afgeschut gedeelte van de stal,
links bij de voordeur. Op de lange
regel Chinese matten met daaron
der stro, tegen het vochtig worden.
Zaterdags bakte buurvrouw Dik een
dikke koek in de vleespan op het
petroleumstel, met kranten toege
dekt. In de kamer stond 's winters
de hekjeskachel. Als ze aan het
strijken was werden de ijzeren bou
ten door het deurtje op het vuur
gezet om heet te worden.

Dan Frank Ton (melkfabriek), met
ernaast nog zo'n mooi houten huis
je, met de stal eraan gebouwd. Daar
woonde de oude Ton .

Vanaf dit huisje tot aan de boerderij
van Kees Vink liep de boomgaard,
die aan de andere kant doorliep tot
Spreeuw. De ene kant van de boer
derij was de boerderij van Vink en
zijn woonhuis, de andere kant was
ook woonhuis.

Mijn ouders huurden dit woon
huis in 1918 voor ƒ 2 in de week. In
1920 ben ik daar geboren. Ik sliep in
de bedstee in de kamer, 's Avonds
werden de deuren op een kiertje
gezet. Ik herinner me nog dat ik
mazelen had. Omdat ik dan zo
hoestte, stond er een tafeltje voor
de bedstee met een petroleumstel
met een ketel water. Die stond hard
te stomen en dat verlichtte het
hoesten.

Het fruit in de boomgaard werd
geplukt door 'Malle Hannes'. Van
1924 tot 1927 werd de boomgaard
aan onze kant volgebouwd door
Dirk de Boer. Waar Klaas Smit
woont, woonde eerst de familie
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Mevrouw Bander- Lutomerski
schilderde in de jaren 20 dit
winterse schilderij van de Sin-

Schaatsbergen en daarna de familie
Van Ammers. Dan Jaap Haan (Ge-
stam) en Bleeker (gasfabriek). In
1925 trok Kees Vink in het woonhuis
en kochten mijn vader en moeder
het huis naast Bleeker. Teun Vink
kwam in de boerderij. Guurtjebuur,
zijn vrouw, naaide toen al poppen-
kleren voor mijn pop. Daarna is
Schouten er komen wonen; deze
kwam met de verhuisboel op een
gele boerenwagen.

Naast ons Lagrand, die na de
brand van de touwfabriek naar Lei
derdorp verhuisde. Maartje Kemper
met haar vader (Eeltink) en haar
moeder. Het pad dat toegang gaf tot
het weiland achter de huizen, noem
den we 'de loop van Vink', of 'de
loop van Schouten'. Dan kreeg je
Jan de Vries, de krantenman, de
vader van Joost de Vries. Daarna
Spreeuw, die de bus op Amsterdam
exploiteerde. Hovestad (Eeltink),
Hein Mus (rentenier) en Job Rol
(rentenier) met zijn zoon Bertus, en
de familie Piet Has (Gestam). Achter
het huis stonden aan het slootje de
eendehokken, waarin hij zijn eenden
hield.

'Hoop doet leven, met links daar
aan vastgebouwd een houten stal,
was het huis van Jan Cobelens met
zijn vader Stoffeltje, een klein man
netje met een wit sikje. In de hooitijd
kwamen daar de 'Drentse poepen'
maaien, ook bij Vink en Arie Plas. In
zwarte manchester pakken met een
blauw/wit gestreept boezeroen, een
blauwe katoenen zak en een zeis
over de schouder, 's Avonds zaten
ze dan op hun hurken tegen de stal.

gel. Op de plaats van het dubbe
le hoge huis komt nu de William

Pontstraat uit.

Dan kreeg je de tuinen van oude
Buhrs en Bakker. Eerst nog oude
buurman en buurvrouw Bakker en
later dus Jaap en Gebuur. Eerst
groenteboer, later kolenboer en
koster van de Grote Kerk. Naast
Jaap Bakker woonde de familie Rijs
wijk (groenteboer). Voor dag en
dauw ging Jan langs de Singel om
groenten uit zijn tuin aan de Keetzij
de te halen. Verder de kas van Kieft.
Eerst had hij zijn kas aan de Baan-
dervesting tegenover het Gouwtje.
Daar kwam de uitbreiding van de
'zakkenprik'. Mevrouw de Wijn met
Bertus, Cor, Hen, Joop en Klara.
Aberkrom (Keizer en Van Straten).

De boomgaard van Arie Plas, met de
kleine boerderij, waar Arie met zijn
moeder woonde. Buurvrouw Plas
stond dan in de schuur links kaas te
maken. De familie Zweer (touw-
baan) en dan Pas, een neef van Arie.
Later kwam Arie in de grote boerde
rij en Jan Hartog — zijn knecht — in
het kleine huis.

Dan stond daar een rij kleine huis
jes. De ouders van Bertus van Dijk
woonden toen in het eerste en
Waayer (schoenmaker) in het twee
de. Het maakte veel indruk op je
toen Waayer daar, in een draaibaar
Witte Kruishuisje op het gras lag om
te Kuren tegen tbc. Toen hij overle
den was, woonde daar ook nog Piet
Poes. Als ik 's avonds uit de gym
kwam, begon ik bij Duim hard te
lopen om langs Piet Poes (een an
dere naam ken ik niet) te komen.
Was hij geen kistjesventer? Daarna
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Een foto van de Singel omstreeks 1925. De telefoonleiding loopt nog bovengronds. De bloemisterij
van Flip de Jong is er nog op te zien, de bakkerij van Hartog, als mede het huisje op de hoek van Has.

begon ik bij Jan Cobelens weer hard
te lopen voor Bertus Rol.

Dan woonde daar ook nog ae
vader van Jo Dekker (aannemer). In
de oude bakkerij daarnaast woonde
de familie Groot (Sombroek uit de
smederij van z'n schoonouders). La
ter Aaltje Kuiper, die een kwartier
lang haar stofdoek stond uit te klop
pen en psalmen zong bij haar orgel.
De familie Duim en later daarnaast
Klaver, conducteur Wortel van de
tram, de weduwe Kwantes, Jan Har
tog de Bakker (nu Blom), oude
Beets en dan Flip de Jong met zijn
bloemenwinkel. In de Hondenhemel
Hilletje Has met haar moeder, Schut
en later Reinierse en Klaas Vroom,
juffrouw Maas, de weduwe Wakker
en dan Piet Buis waar je gelukstof-
fees kon kopen. De jongens van de
Wijn mochten ze niet meer kopen,
want die haalden de goeden eruit.

Je ging ook nog met de pot of fles
erheen, waar je een pond stroop in
liet doen of een maatje slaolie.

Wie kwamen er zoal langs de
Singel of bij ons aan huis in die tijd?
Daar was Willem van der Linden met
paard en witte wagen met karne
melk; Klaas van Ingen met bood
schappen; Stapel met brood; Roele

met vlees; Pietje Schippers met
haar ongelukkige armpje, met rog
gebrood en beschuit. Melk haalde je
nog bij de boer. Kees Kil, Jan Tuip
en Sier met vis. Markers met een juk
over de schouder met emmers ha
ring (panharing een tal, en spiering
een zooidje). Tijmen de Jong, later
Dirk van Zanen kwam met petro
leum van de Automaat ('hoe het
Pijpje Drop vergaat, lees je in de
volgende Automaat'; dat was van
een stripverhaal in een krantje dat je
kreeg).

Chris Altman was de lantaarnop
steker. Oude Jaap Hartog (slager)
kwam in het voorjaar met zo'n blau
we boterkist met 25 kopjes grasbo-
ter om in te leggen en 25 pond vet,
dat gesneden en gesmolten moest
worden. Eieren van Slagt, in de
legtijd voor 2 cent per stuk. Die
werden in waterglas gelegd,
alles in Keulse potten. Vallentgoed
was de omroeper en Rijswijk en
Jaap Bakker kwamen met groenten,
de laatste met zijn kettekar. Zuster
Komen was de wijkverpleegster en
Jofriet en Roskam kwamen nog huis
aan huis aanzeggen als er iemand
overleden was.

De dragersvereniging van de Sin
gel, Pad en Gevangenpoortsteeg
heette 'Draagt elkanders lasten'.
Eenmaal in het jaar was er jaarver

gadering in 'Ons Huis' onder het
genot van een kop chocolade. Wie
wegbleef en daar geen geldige re
den voor had, kreeg boete.

De meeste mensen hadden nog
een boenwalletje, dat je bij de naam
noemde van de mensen van wie ze
waren.

De Singel was nog een eldorado
om te spelen: hoepelen, spiewimpe
len, (wie weet de spelregels nog?),
knikkeren, stekeltjes vangen met
een draadje zwart garen aan een
stokje en een lucifer als dobber, en
aan het einde van de draad bond je
een worm. In de winter bij ijs, 'land
over zand' naar Volendam.

De prachtige gracht, met aan
twee zijden grote iepen en het riet
langs de kanten, de kikkers en de
eenden wat was alles toch mooi.

mevrouw T. Poelman-
Gortemulder
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Herken het
plekje!

Een nieuwe rubriek in het periodiek.
Herken het plekje. Een oude, zeld
zame foto van Edam in vroeger dagen.
De kunst is te herkennen wat er op
de foto te zien is. Daar laten we
het ditmaal niet bij. Op de foto
ziet u ook nog een man in het uni
form van de Hermandad. Twee vragen
derhalve om te beantwoorden. Waar is
deze foto genomen en wie is die
agent op de foto. Weet u het ant
woord, schrijf dan een kaartje en
richt dat aan de redaktie van het
periodiek, p.a. Sjaan Swalve, Voor
haven 106. Het goede antwoord met de
leukste of meest originele reactie
wordt beloond met een boekenbon van
25 gulden. En de reaktie zal zo
mogelijk in het eerstvolgende perio
diek afgedrukt worden.

Comitas maakt plaats
voor vier woningen

Aan het Groot Westerbuiten worden
'nog wel eens' panden gesloopt zon
der dat er iets voor in de plaats
komt, maar aan de Voorhaven ligt dat
gelukkig anders. In opdracht van de
Edamse woningbouwvereniging worden
op dit moment vier huurwoningen
gebouwd op de plaats van de voorma
lige 'Comitas'. Uit de bijgaande,
schets van de gevels blijkt, dat er
smaakvol ontworpen en prima aan de
Voorhaven passende woningen verrij
zen.

Oudere Edammers zullen zich nog
herinneren, dat het fabrieksgebouw-
tje aan het eind van de Voorhaven
voor de oorlog in gebruik was als
melkfabriek. Rond de eeuwwisseling
was er echter de meelmaalderij van
de heer Igesz in gevestigd. Na de
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oorlog betrok Piet Sier (Dems) met
zijn chocoladefabriek het gebouw.
Sier verhuisde aan het eind van de
jaren '60 naar het industrieterrein.
Aan het bedrijf, dat de bovenverdie
ping huurde, heeft de Comitas zijn
naam te danken: dat was namelijk de
officiële naam van het confectiebe-

drijfje van Meindert de Heer.

De laatste 15 jaar was het ver

vallen pand eigendom van de gemeen
te, die het gebruikte voor opslag
van materiaal van de Plantsoenen
dienst. Toen het plan voor sloop
ontstond, werd direct contact opge
nomen met de woningbouwvereniging,
die nog in de loop van dit jaar de
vier drie-kamerwoningen hoopt op te
leveren. Belangstelling zal er ge
noeg zijn, want het is een prachtig
plekje om te wonen.
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numerieke overmacht vermochten
wij, ondanks onze beste bedoelin
gen, tegen dit oprukkend barbaren
dom niets uit te richten.

De geschiedenis heeft ons ge
leerd dat niettegenstaande het na
deel waarin wij verkeerden, de vij
and aanzienlijke verliezen te incas
seren kreeg. Niet zozeer dankzij,
maar meer ondanks de luchtwacht-
posten. Maar goed, het is ons niet te
doen om terug te komen op het
militair falen van toen, maar om te
vermelden dat er ook in Edam een
luchtwachtpost aktief was.

Edam was met tal van andere
plaatsen in Nederland ingedeeld in
de zgn. luchtverdedigingsketen. De
bedoeling was met een groep van
zeven mensen dag en nacht alle
vliegbewegingen van elk soort
vliegtuig te observeren en stande
pede aan het hoofdluchtwacht-bu-
reau in Amsterdam te melden. Dit
bureau was gevestigd in het enige
tijd geleden afgebrande hotel Suis
se in de Kalverstraat. De mannen,
die eerst hun onderkomen hadden
op de toren van de Grote Kerk, maar
deze plaats wegens de barre kou en
andere onvolkomenheden hadden
moeten ruilen voor het Strandbad
kantoortje, waren in wisseldiensten
continu in dienst van het 'vader
land'. Je zou ze 'heilsoldaten' kun
nen noemen, omdat hun enige wa
pen een verrekijker was, en daarbij
een stapel formulieren, die ingevuld
en doorgestuurd moesten worden
naar het hoofd-bureau.

De foto is genomen
voor de Grote Kerk, op de toren
waarvan — zoals gemeld — de post
oorspronkelijk was gehuisvest. De
namen van deze onverschrokken
krijgslieden zijn: staande v.l.n.r.
Toon Conijn (f), Maarten Laan (t),
Jan Slegt, Jaap Jongens (f), Piet de
Boer, Cloosterman Srjt-ïCor Schaar
(f), Wil Bouwes, Arie Buikman, Piet
Ernsting (t), Hen Medik (t), de com
mandant W.A.F.Visser (f). Knielend
v.l.n.r. Bram Griep, Kees Regter (f),
Jan Willem Simons, Arie Maas, Jaap
Conijn Sr. (f), Douwe Hooijberg (t),
Jan Besseling. Op de voorgrond
Sam de Boer (f) en Gerrit Sanders.
Op de foto ontbreken nog C.
Huiskens (f) en L. Rijswijk.

De groep, zich nog van geen oor
log bewust, kon zich over het alge
meen goed schikken in zijn lot.
Vooral in de barre winter van 1939/
'40, toen er van vliegtuigen niets te
melden was, werden de dagen en
nachten doorgebracht met kaarten,
dammen en grote vertellingen. Deze
groep van toen nog betrekkelijk jon
ge mensen bekeek zijn taak meestal
van de vrolijke kant. Als je door
omstandigheden je wacht niet kon
vervullen, was er altijd wel een rem-
plagant, die voor de vastgestelde
prijs van ƒ 2,50 je wacht wilde
overnemen, en die dan dikwijls 16
uur achtereen in touw was.

Met de komst van het 'Herrenvolk'
werd dit on-militaire clubje opgehe
ven. Wat niet kon en niet kan verhin
deren, dat de vriendschap der toen
malige combattanten voor altijd
blijft gevestigd.

J.B.

Patriotten
van

eigen
bodem

In de jaren voor de laatste oorlog
was ook het Nederlandse leger al
enige malen gemobiliseerd. In pa
raatheid gebracht, zoals dit heet.

In Edam was in die jaren een
vrijwilligerskorps geformeerd, de
luchtwachtpost genaamd.Zoals ook
elders in het land, met het doel
vijandelijke vliegtuigen te melden
om zodoende verrassingsaanvallen
vanuit de lucht te kunnen voorko
men en om deze vliegtuigen dan
door onze Nederlandse luchtmacht
eventueel onschadelijk te maken.
Dit alles uiteindelijk bedoeid om
onze bevolking te beschermen en te
vrijwaren voor aanvallen vanuit de
lucht. Later zou blijken dat dit nogal
simpel was gedacht. Want toen in
de nacht en de vroege morgen van
de 10e mei 1940 de Duitse lucht
macht ons luchtruim schond, onze
neutraliteit aan zijn laars lapte en
geheel ongevraagd ons land
overmeesterde, was er natuurlijk
geen redden meer aan. Zowel door
het verrassingselement als door de
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Edams straatmeubilair
Wanneer we door een willekeurig oud plaatsje of een

stadje als Edam wandelen, valt direct op dat het straat
beeld verlevendigd wordt door allerlei voorwerpen die we
onder 'straatmeubilair' zouden kunnen rangschikken. We
praten nu over bijvoorbeeld stoepen, stoephekjes, erfaf-
scheidingen, bestrating, waterpompen, lantarenpalen of
uithangborden. Eigenlijk is er zo een lange lijst te
maken van zaken, die bedoeld en gemaakt zijn als een
functioneel voorwerp, meer het karakter van een versie
ring van het straatbeeld zijn gaan krijgen. Vaak zijn deze
voorwerpen klein en onopvallend, zoals een
mooi gevormde deurklopper of een sierlijk vergaarbakje
voor de afvoer van regenwater. Kenmerkend is ook dat de
maker ervan meestal een anonieme kunstenaar of ambachts
man is, die eertijds met veel liefde en kunde al deze
voorwerpen tot een mooi en sierlijk gebruiksobject maak

te. Veel ervan is dan ook tot echte volkskunst te reke
nen.
We zijn eens speurend door Edam gegaan om te zien wat er
hier nog aan straatmeubilair te vinden is. Wanneer we
oude foto's van zo'n 60 tot 80 jaar geleden bekijken,
kunnenwenietandersdanconstateren dat er sinds die
tijd erg veel waardevolle en karakteristieke voorwerpen
verdwenen zijn.
Het is de bedoeling in een aantal artikelen een beeld te
schetsen van allerlei voorwerpen en zaken, die we onder
straatmeubilair kunnen rangschikken en die we nu nog in
Edam aantreffen. Niet alleen vanwege de mooie plaatjes
die deze speurtocht oplevert, maar vooral om onszelf er
van bewust te maken dat wat we nu nog in de straten
van Edam kunnen vinden, de moeite waard is om
behouden te blijven.

DE HISTORISCHE ONTWIKKELING
VAN HET RAAMKOZIJN IN EDAM

We beginnen deze serie met een
overzicht van de verschillende typen
ramen en kozijnen zoals deze in de
loop van de eeuwen in de gevels van
de huizen in Edam toegepast zijn.
Iedere tijd heeft zijn eigen stijl
kenmerken, kenmerken die we in en
bepaalde vorm ook in het raam en het
raamkozijn van de gevel kunnen
terugvinden. De ontwikkeling die zij
zowel stilistisch als functioneel
hebben doorgemaakt, willen we illus
treren aan de hand van authentieke,
nog bestaande voorbeelden.

Staan we er wel eens bij stil,
gewoon zo'n raam in een huis. Modern
thermopane of met houten roeden en
kleine glasruitjes. Via het raam is
er contact tussen de beslotenheid
van het huis en de buitenwereld.
Maar hetzelfde raam krijgt een heel
andere functie wanneer we zien dat
het door zijn plaats, grootte en
vorm heel sterk bepalend is voor het
uiterlijk van de gevel en het huis.
Het krijgt dan de waarde van een
esthetisch element waarbij
onderlinge verhoudingen, plaatsing
in het gevelvlak e.d. aan de orde
komen. Dit laatste ontstond vooral
in een tijd dat men de gevel als een
statussymbool ging zien. Het uiter
lijk van de gevel, de hoeveelheid
toegepaste natuursteen, de rijkdom
aan versiering en snijwerk aan deur
en bovenlicht gaf informatie over
rijkdom en sociale status van de
bewoner van het huis. Vaak werden

voorbeelden nagevolgd van bekende
bouwmeesters uit de grote steden om
te laten zien dat men bij de tijd
was en er ook het geld voor had.
Voor de bewoners van de oudste hui
zen bestond dit probleem niet. Een
raam was in de begintijd gewoon een
open gat, dat meestal afgedekt kon
worden met een houten luik om be
scherming te bieden tegen koude en
wind. Men kan zich voorstellen dat
het verblijf in deze huizen die door
dergelijke open gaten hun licht
moesten krijgen, lang geen pretje
zal zijn geweest.
Sinds ca. 1100 na cnr. kon men ai
wel kleine stukjes vlak glas maken,
maar het duurde nog geruime tijd
voordat het voor woonhuizen toege
past ging worden. Glas maken was
namelijk een kostbare zaak, wat
betekende dat in eerste instantie de
meer belangrijke gebouwen zoals ker
ken van glas werden voorzien. Voor
de ramen van de gewone huizen was er
wel een alternatief. Men gebruikte
soms een soort hoorn, terwijl ook
varkensblazen tot de mogelijkheden
behoorden. In het Edams museum is
een lantaren die zijn licht naar
buiten laat schijnen door bladen van
het genoemde hoorn.
Het oudste glas dat in de gevels
toegepast werd, waren kleine ruit
jes, gevat in strippen van lood. Het
was in de eerste plaats bedoeld om
de open venstergaten af te dichten
tegen weer en wind invloeden. Daar
bij zorgde het voor enige verlich

ting van het huis. Het 'er door naar
buiten kijken' was geheel van onder
geschikt belang. Mede om deze reden
werden de eerste glasvensters vaak
hoog in de gevel aangebracht. Dat
alles is in deze eeuw wel wat anders
geworden. Door de ramen willen we nu
vooral licht en zon in het huis toela
ten.

De fabricage
De eerste stukjes vlak glas wer

den gemaakt met een methode die
'uitslingermethode' wordt ge
noemd. Dit hield in dat de glasbla
zer met een blaaspijp een bol vloei
baar glas uit de oven haalde, die
dan snel rondgedraaid werd. Zo
ontstond een schijf van ± 1,5 m in
doorsnede waar de stukken glas
uitgesneden konden worden. De
aanhechting van de blaaspijp met
het glas bleef altijd zichtbaar, dit
wordt de z.g. flessebodem ge
noemd. In de loop van de 16e eeuw
zag men kans vlak glas te produce
ren. De vloeibare glasbol werd nu
tot een cilinder gevormd, die onder
sterke verhitting gevlakt kon
worden.

De techniek van het glas maken
was echter nog lang niet zo ver dat
men zonder onregelmatigheden in
kleur en oppervlakte kon werken.
Luchtbelletjes in het glas kwamen
veel voor en de kleur was meestal
groenachtig. Deze groene kleur ont
stond door verontreinigingen in de
grondstoffen waaruit het glas werd
gefabriceerd. In de 18e eeuw ging
men er wel toe over mangaan-oxyde
toe te voegen aan de grondstoffen.
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Hierdoor kreeg het glas een paarse
kleur, het bekende Boheems glas.
Het is terug te vinden in verschillen
de Amsterdamse grachtenhuizen.
Langzaam maar zeker werd de tech
niek van het glas maken steeds
verder geperfectioneerd. Men kon
steeds grotere ruiten maken en
door de industrialisatie zijn de mo
gelijkheden vrijwel onbeperkt ge
worden. Hele gevels, vooral van
hoog oprijzende kantoorgebouwen,
worden nu van glaspanelen
gemaakt.

HET OUDSTE GLAS
Van het alleroudste glas is in Ne

derland vrijwel niets overgebleven.
Dit is natuurlijk te wijten aan de
grote kwetsbaarheid van het materi
aal. Een andere reden is dat bouw
onderdelen van de huizen sterk aan
modeveranderingen onderhevig
waren. Vooral constructief zwakke
onderdelen werden ook vroeger
steeds vervangen in vormgeving en
detaillering die op dat moment in de
mode was. In Edam zijn dan ook
geen voorbeelden aan te wijzen van
glas dat uit de bouwtijd van de
oudste huizen stamt. Wel treffen we
hier en daar kleine lichtopeningen
aan, vaak ovaal van vorm en hoog in
de gevel, die zonder kozijntje dicht
gezet zijn met ruitjes in lood gevat.
Deze raampjes hadden vaak tot doel
een zolderverdieping van licht te
voorzien. Een voorbeeld hiervan is
te zien in de rechter-zijgevel van
Baanstraat 13.

Baanstraat 13, oud glas-in-
lood, dat alleen nog in deze klei
ne raampjes bewaard is ge

bleven.

Ook in de zijgevel van Damplein 8,
het museum, is in de achterkamer
een ovaal-vormige opening waarin
zich oud glas-in-lood bevindt.

Dit oude glas-in-lood is meestal
rechthoekig van vorm hoewel in ons
land ook wel het ruitmotief voor
komt.

De bovenste ruitjes in het boven
licht van het houten huis, Achterha
ven 105, zijn half-cirkelvormig ge
sneden. Hoewel dit glas ook niet

r

Achterhaven 105, als enige lichttoetreding een hoog raam boven
de deur, die vroeger wellicht een doodeur is geweest

meer origineel is en dateert uit een
restauratie van omstreeks 1930, wil
len we aan dit raam niet voorbij
gaan. Het houten huis werd ver
moedelijk voor 1500 gebouwd, en
de oorspronkelijke voorgevel was
op dit ene raam na geheel gesloten.
Het is het enige en oudste voor
beeld in Edam waar het voorhuis
alleen verlicht werd door een hoog
bovenraam boven de deur. Het kan
zijn dat deze deur en bovenlicht een
functie als 'doodeur' heeft gehad.
Dit hield in dat zij alleen gebruikt

Damplein 8, het museum, met
het enige natuurstenen kruisko

zijn in Edam.

werd bij een begrafenis of een brui
loft, zodat de behoefte aan licht in
het voorhuis niet groot was. Het
achterste gedeelte van het houten
huis is later vervangen door een
stenen achterkamer, waarin we een

kruiskozijn aantreffen.

HET NATUURSTENEN EN
HOUTEN KRUISVENSTER

De naam zegt het eigenlijk al, een
kruisvenster is een hoog venster dat
door een of soms twee horizontale
tussenregels die we een kalf noe
men, onderverdeeld is. Met de verti
cale tussenstijl ontstaat er zo een
kruisvorm. Het is een ontwikkeling
in het bouwen die van na 1400
dateert.

Openbare gebouwen zoals stad
huizen e.d. kregen vaak kruiskozij
nen van natuursteen. Ook het bak
stenen kruisvenster kennen we,
vooral in de zuidelijke provincies.

In Edam is slechts 1 voorbeeld
van natuurstenen kruiskozijnen aan
te wijzen, n.l. in de gevel van het
vermoedelijk oudste stenen huis
Damplein 8, nu het museum. We
zien dat in de bovenste twee vakken
glas-in-lood is aangebracht, de on
derste openingen worden afgeslo
ten met houten luiken die naar bui
ten toe opengaan. Vrijwel altijd wa
ren deze luiken de enige afsluiting.
Soms werden wel z.g. diefijzers in
de open gaten aangebracht om on
gewenst bezoek te weren. Ook ko
men we oplossingen tegen waarbij
losse glasvensters of wegneembare
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Hoogstraat 1, een reconstructie
uit omstreeks 1940 van een hou
ten onderpui, die in de 17de
eeuw het straatbeeld sterk be

paalde.

horren als bescherming en afslui
ting gebruikt werden.

In later tijd werden de luikopenin
gen van de kruisvensters meestal
voorzien van draairamen. Bij de res
tauratie van het museum is dit ook
gebeurd waarbij de ramen tevens
van een passende roedeverdeling
werden voorzien. Meer voorbeelden
zijn te vinden van houten kruisko
zijnen, zoals het al genoemde kozijn
in de stenen achterkamer van het
houten huis.

De indeling is in principe hetzelf
de als bij het natuurstenen kozijn,
dus glas-in-lood in de bovenste
twee vakken en houten luiken aan
de buitenzijde en naar de zijkanten
openklappend voor de onderste
vensteropeningen.

Het kon voorkomen dat voor dit
openklappen niet voldoende ruimte
was, in dit geval werden de luiken
zo gemaakt dat ze naar boven en
naar beneden opengezet konden
worden. Zie de luiken aan de onder
gevel van het museum. Men vond
het kruiskozijn vroeger blijkbaar
een belangrijk element in een huis.
Wanneer een timmermansjongen
de meestergraad wilde behalen
moest hij zijn talenten hiervoor to
nen door het maken van een kruis
kozijn.

Als houtsoort werd meestal eiken
gebruikt.

De houtverbinding met pen en gat
werd heel nauwkeurig gemaakt. De
onder- en soms ook de bovendor
pels werden vaak voorzien van z.g.
oren, d.w.z. deze dorpels staken
zijwaarts ongeveer 5 cm uit waar
mee het kozijn gemakkelijk in het
metselwerk kon worden opgeno
men. Ook zien we dat de profilering
van die bovendorpels en de tussen
regels in het raam niet in de eerste

plaats als versiering is bedoeld
maar veel meer om voor een goede
afwatering van regenwater te
zorgen.

Hoewel het kruiskozijn in het hou
ten huis niet uit de bouwtijd stamt,
is het toch de moeite waard hier
even bij stil te staan. Eerder in dit
artikel noemden we al het steeds
opnieuw veranderen en aanpassen
van de bestaande ramen en kozij
nen aan de veranderende stijlopvat
tingen. Ook moeten we niet verge
ten dat vroeger arbeidskracht goed
koop was en materiaal daarentegen
duur.

Met andere woorden, vrijwel altijd
werd de voorkeur gegeven aan her
stel en aanpassing, boven algehele
vernieuwing. Dit proces kunnen we
heel goed zien aan het genoemde
kozijn van het houten huis.

Als materiaal voor het kozijn is
grenen gebruikt. In de bovendorpel
en zijstijlen t.p.v. de bovenlichten
loopt een groef waar de oorspron
kelijke glas-in-lood beglazing in
heeft gepast. Voor afsluiting van de

Bult 2, een bolkozijn in de bo-
vengevel, eigenlijk de helft van
een oud kruiskozijn met glas in

lood en een luik.

onderramen dienden in eerste in
stantie alleen de luiken. Naderhand
heeft men het kozijn aan de binnen
zijde opgehakt voor een sponning
voor de nu aanwezige draairamen.
Deze ramen zijn van eiken.

HET BOLKOZIJN EN
HET KLOOSTERKOZIJN

Deze beide typen raamkozijnen
zijn rechtstreeks afgeleid van het
kruisvenster. Het kloostervenster
heeft twee raamopeningen boven
elkaar, gescheiden door een kalf of
tussenregel. In de bovenste komen

we weer het glas-in-lood tegen als
vaste beglazing, in de onderste het
bekende houten luik. Het enige mij
bekende kloosterkozijn is te zien in
de voorgevel van Bult 2, en dient
voor verlichting van de zolder. Wel
komen we vaak het bolkozijn tegen,
hoewel meestal niet meer in de oor
spronkelijke vorm.

De verticale rangschikking van de
raamopeningen zoals bij het kloos
terkozijn, is nu horizontaal, dus
naast elkaar gescheiden, door een
middenregel. De ene opening heeft
vast glas, de andere een luik. Het
bolkozijn zien we meestal in achter
gevels voor verlichting van de ver
dieping. Vrijwel altijd is het glas-in-
lood en het luik in later tijd vervan
gen door twee draairamen met een
houten roedeverdeling.

Een voorbeeld is het kozijn in de
achtergevel van Voorhaven 18 en
Voorhaven 76.

HOUTEN ONDERPUIEN UIT
DE 16de EN 17de EEUW

Een grotendeels originele eiken
onderpui die Edam nog rijk is tref
fen we aan in de achtergevel van het
Museum. De pui werd aangebracht
in het begin van de 17de eeuw.

Verder zijn ze alleen bekena
van tekeningen en schilderijen.
Toch moeten vrijwel alle huizen in
Edam een dergelijke schilderachti
ge gevelinvulling hebben gehad.

Achterhaven 105, een houten
kruiskozijn, met ramen die over
een periode van zo'n 200 jaar
steeds van een wisselende begla

zing werden voorzien.
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Maar ook deze puien ondergingen
het al eerder omschreven lot en
vielen ten offer aan de modernise
ringswoede uit vooral het eind van
de 18e en de 19e eeuw. Kenmer
kend voor de houten onderpui is de
vaak fraai geprofileerde puibalk
waaronder een eiken stijl- en regel
werkconstructie waarin ook de deur
was opgenomen. De pui was meest
al over de volle breedte van de
gevel.

In de bovenvensters was weer het
vaste glas-in-lood, in de onderramen
de luiken. De oude vrijwel geheel
gesloten voorgevel zoals we die bij
het houten huis in zijn oorspronke
lijke vorm tegenkwamen, had ge
heel afgedaan. In het voorhuis werd
nu gewoond of de bewoner oefende
er een bepaalde nering in uit zodat
er behoefte was aan voldoende
lichttoevoer.

De prachtige houten puien wer
den lang toegepast. Er is een teke
ning van het voormalige museum
Nieuwenkamp op de Voorhaven
waarop we zien dat dit huis toen het
in 1659 werd gebouwd nog voorzien
werd van een houten onderpui.

Ook deze pui werd later vervan
gen door een stenen ondergevel
met ramen die in die tijd in de mode
waren. Bij de meeste huizen liet
men echter de oude puibalk zitten,
wat zo een versierend element in
het gevelvlak werd.

Tijdens de restauratie van het
pand Hoogstraat 1 in de veertiger
jaren werd een volledige recon
structie van een dergelijke pui gere
aliseerd. Het gaat te ver om hier
sindsdien veranderde gedachten en
opvattingen over de manier waarop
monumenten gerestaureerd zouden
moeten worden te bespreken. Wel is
het zo dat het op deze gevel toege-
pastte terugrestaureren naar een
mogelijk oorspronkele situatie ge
heel is verlaten. Op een gegeven
moment sloeg de weegschaal wel
helemaal door naar de andere kant,
restaureren zou moeten inhouden
herstel en consolidatie van de aan
getroffen situatie Gelukkig zijn er
nu weer wat genuanceerder ideeën
en hierdoor mogelijkheden om een
historisch monument te restaure
ren. In dit verband wil ik wijzen op
een zeer interessante vondst in de
achtergevel van Voorhaven 148.

Voor de voorbereiding van een
restauratieplan voor dit huis in 1983
werden ook ter plaatse van de ach
tergevel betimmeringen wegge
haald en vond gedeeltelijk ontman
teling plaats. Het was een grote
verrassing achter deze schotjes en
onder het pleisterwerk van de gevel
een groot gedeelte van de oor
spronkelijke houten onderpui te
voorschijn te zien komen. De gehele
puibalk was nog aanwezig als ook
een gedeelte van het stijl- en regel
werk. Aan de binnenzijde zijn de
dagkanten afgeschuind in een zeer
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fraaie laat-gothische profilering.
Er was precies te zien waar de

bindroeden voor het glas-in-lood
van de bovenramen op het kozijn
bevestigd waren geweest. Hieruit
kon weer de grootte van de oor
spronkelijke ruitjes vastgesteld wor
den.

Alle elementen en details van de
ze houten pui waren nog in de gevel
aanwezig, zodat het in dit geval niet
ging om reconstructie maar om
aanvulling en completering

Met de restauratie van deze gevel
en onderpui is onlangs een begin
gemaakt. Een mooi gedetailleerde
16e eeuwse houten pui die Edam
nog rijk bleek te zijn, zal binnenkort

Breestraat 8, in de bovengevel
een kozijn met een vast tussen
kalf, een overgang van het
kruiskozijn naar het schuif

raam.

weer te bewonderen zijn.
In de loop van de 17e eeuw verbe

terde steeds meer de glasblaastech
niek. Het lukte om grotere ruiten te
snijden. Men ging er nu wel toe over
dit grotere glas in houten roeden te
zetten omdat het vertrouwde lood
hiervoor te zwak was. Het eerste
glas in houten roeden is nog in een
kruiskozijn aangetroffen. Jacob
Cats liet in 1652 huize Zorgvliet bij
Den Haag bouwen waarbij dergelij
ke kozijnen werden toegepast.

HET SCHUIFRAAM
Het kruiskozijn komt voor tot in

de 18e eeuw, maar omstreeks 1685
wordt in Engeland een vinding ge
daan die verstrekkende gevolgen
zou hebben voor de verdere ontwik
keling van de kozijnen en ramen.
We doelen hier op het schuifraam.
Ontwikkelingen gaan nooit via ab
rupte stappen of overgangen en er
is in Edam een raam te vinden wat

Nieuwvaartje 13, een 18de
eeuws schuifraam, veel kleine
ruitjes in smalle eiken roedjes.

staat tussen het oude kruiskozijn en
het nieuwe schuifraam. Dit is een
raamkozijn met een vast kalf of hori
zontale tussenregel en bevindt zich
in de bovengevel van Breestraat 8.

Boven is hier vast glas in houten
roeden, onder openslaande draaira
men. In andere plaatsen zijn voor
beelden bekend waarbij het boven
raam nog in glas-in-lood is uitge
voerd, terwijl vooral in het oosten
van ons land het kozijn met vast kalf
en een schuifraam furore maakt.
Maar het echte schuifraam heeft
geen vast kalf meer. De overgang

Lingerzijde 63, het glas werd
groter gesneden, zo ontstond de
9 ruiter. De kelder met opkamer
bepaalt de a-symetrische verde
ling van de ramen in de gevel.

tussen vast bovenraam en onder
schuifraam wordt gevormd door
wat we een wisseldorpel noemen,
dus onderregel bovenraam en bo
venregel schuifraam.

Meestal hebben deze ramen 5 of
zelfs wel 6 ruiten in de breedte, het
aantal ruiten in de hoogte is wisse
lend. Zoals bekend zijn deze ruiten

Frankrijk als thuisland verantwoor
delijk.

In principe gaat het om twee
openslaande glasvensters die in het
midden met een halfronde sluiting
in elkaar passen, meestal ook voor
zien van een naald.

Deze nieuwe ontwikkeling
vond al gauw veel navolging. Een
apart type zijn de z.g. „fenêtres a
terre", het woord zegt het al, de
vensters liepen door tot aan de
grond. Er zijn dus 2 ruiten naast
elkaar en 4 of 5 in de hoogte.

Nieuwe Haven 24, het Empire
raam, het stolpvenster vertaald
in een schuifraam, met een bre

de middenregel.

nooit vierkant, maar iets meer hoog
dan breed, volgens een vaste ver
houding. Een voorbeeld is te zien in
het geveltje van Nieuwvaartje 13.
Gedurende een korte periode, ±
1750 zien we schuiframen met 4
ruiten in de breedte, maar om
streeks 1780 wordt het glas weer
groter gesneden en verschijnen de
ramen met 3 ruiten in de gevels. Het
grotere glas had wel consequenties
voor de roeden, deze werden nu
aanzienlijk zwaarder gemaakt, zo'n
2V2 tot 3 cm.

De luiken wilde men blijkbaar lie
ver niet missen. In de wat luxieuzere
huizen zien we aan de binnenkant
vaak vouwblinden die overdag op
gevouwen werden in kasten aan
weerszijden van de ramen.

Een andere belangrijke verande
ring was het gebruik van grenen
hout. Het eiken was sinds de 80-
jarige oorlog een schaars materiaal
geworden en men vond in het gre
nen wat ingevoerd werd uit de lan
den rondom de Oostzee, een uitste
kende vervanger. Vaak werden de
roeden in de ramen nog wel van
eiken gemaakt. Een bekend en veel
voorkomend type raam uit deze pe
riode is de z.g. 9-ruiter, dat wil
zeggen 3 ruiten breed en eveneens
3 ruiten hoog, met de wisseldorpel
onder het eerste raam. Dit raam zien
we in de gevel Lingerzijde 63, maar
dit is een willekeurig voorbeeld. In
veel gevels heeft men dit raam toe

gepast. Ook in de bouwkunst van
het platteland is dit een type wat we
veel tegenkomen.

Het spreekt vanzelf dat er allerlei
variaties voorkomen op de hier ge
noemde typen kozijnen en ramen.
Het was vaak de plaatselijke timmer
man die een eigen interpretatie
meegaf aan de overgeleverde tradi
ties en voorbeelden.

HET STOLPRAAM EN
HET EMPIRERAAM

De ontwikkeling bleef echter niet
stilstaan bij het schuifraam. Dit
raam was komen overwaaien uit
Engeland, voor het stolpraam was

Voorhaven 76, het T-raam met
afgeronde hoeken in een ge
pleisterde gevel omstreeks 1860;
veel van dit soort gevels werden
in deze tijd in Edam gebouwd.

Zuidervesting, de vergaderzaal
van het Hoogheemraadschap,
een gevel met 'fenêtres a terre',
vensters tot aan de grond, een
modieuze ontwikkeling uit

Frankrijk afkomstig.
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Groenland 21, historisch gezien
eindigt met het T raam de ont
wikkeling van het raam en

raamkozijn.

Ook in Edam hebben we hiervan
een mooi voorbeeld. Het gebouw
van het Hoogheemraadschap werd
in 1836 uitgebreid met een verga
derzaal. De gevel aan de vesting
kant werd hierbij voorzien van de
genoemde „fenêtres è terre". Toch
bleef het principe van het schuif
raam blijkbaar erg aantrekkelijk.

Men ging er sinds ± 1790 toe over
het Franse stolpraam te vertalen in
een schuifraam. De middenstijl
kreeg dezelfde breedte als voor het
stolpraam nodig zou zijn geweest,
vaak compleet met stolpnaald. De
middenstijl kon zo wel 6-12 cm.
breed worden, terwijl de beweging
van het raam schuivend bleef. De
naald werd soms versierd met een
gesneden lijstje, ook werd wel een
groefje aangebracht. Een voorbeeld
van dit raam is te zien in de voorge
vel van Nieuwe Haven 24, en wordt
het Empire-raam genoemd.

De welvaart werd in de Franse tijd
een gevoelig slag toegebracht, ook
in Edam. Er werd een nieuw stelsel
van belastingheffing ingevoerd. Een
van de bepalingen bestond hieruit
dat men sinds 1812 belasting moest
betalen op deuren en vensters. Om
aan deze fiscale greep te ontkomen
ging men er vaak toe over de niet
direct noodzakelijke vensters dicht
te metselen.

Ook in de vorm en detaillering van
het raam werd deze verarming af
leesbaar. De brede en soms van
fraai snijwerk voorziene stolpnaald
op de middenregel werd vervangen
door een smal stijltje, even breed als
de horizontale roede. Deze ramen
komen veelvuldig in Edam voor. In
de 19e eeuw werden vaak complete
onderpuien vervangen waarbij men
gebruik maakte van dit type raam.

HET T-RAAM
HET EINDE VAN
EEN HISTORISCHE
ONTWIKKELING

Sinds ± 1870 was men zover dat
het glas fabriekmatig getrokken
werd, waardoor de glasmaten weer
groter konden worden. Ook de prijs
van het glas ging nu omlaag. Dit
alles leidde tot nog grotere verar
ming van het raam en we zien nu dat
het T-raam zijn intrede deed. Het
vaste bovenlicht heeft geen stijltje
meer. Soms werd ter verfraaiing de
bovenkant van het raamhout in de
hoeken afgerond, ook komen we
wel vaste bovenlichten tegen met
patronen van kleurig glas-in-lood.

Historisch gezien eindigt met het
T-raam, wat tot omstreeks 1910
werd gemaakt, de ontwikkeling van
het raam.

We ondergaan het T-raam dan
ook niet als een mooi raam, hoewel
er de laatste jaren toch wel weer van
een herwaardering sprake is. In ie
der geval is dit raam het sluitstuk
van een lange historische ontwikke
ling. Om deze reden wordt bij ver
bouw of restauratie het T-raam
meestal niet meer vervangen door
een empire-raam wat vroeger
meestal wel gebeurde.

Zoals gezegd
zijn er allerlei tussenvormen of afge
leidde vormen van de ramen die hier
de revue hebben gepasseerd in
Edam aan te wijzen. We hebben ons
geconcentreerd op de ramen van de
woonhuizen.

Doordat de bebouwing hier gro
tendeels aansluitend is hebben we
gekeken naar ramen en kozijnen in
voor- en achtergevels. Bij huizen
met de kap evenwijdig aan de straat
kunnen we echter in de zijgevels
soms ook fraaie ramen aantreffen
die wat het type betreft meestal
aansluiten bij de ramen in voor- en
achtergevel.

Ook verder valt er hier in Edam
nog veel te ontdekken. Bijvoorbeeld
de raampjes of bovenlichten boven
deuren in houten topgevels waar
achter vaak een kaaspakhuis schuil
gaat, kleine ramen in allerlei vormen
om een zolderverdieping nog van
wat licht te voorzien, een kelder
raam waarvan in de gevel Lingerzij-
de 63 een mooi voorbeeld te zien is,
of een raam in een dakkapel. Ook de
bovenlichten boven deuren — vaak
voorzien van fraaie snijramen —
horen hier eigenlijk bij. Hieraan zul
len we echter in één van de komen
de periodieken aandacht besteden.

CORRIE BOSCHMA

Voorhaven 79, het raam als es
thetisch element in de gevel is
verloren gegaan. Toetreding
van zo veel mogelijk licht is
sinds 1920 belangrijk ge

worden.

(Gegevens gedeeltelijk ontleend
aan: H.Janse, Vensters, Nijmegen
1971)

Fotografie: Rob Josselet
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Bezoek aan
Het Loo met
Oud Edam

Een datum om alvast in uw agenda
te zetten. 8 juli. Op die dag
gaan we met Oud Edam op excursie
naar Het loo bij Apeldoorn. Dat
wordt een bijzonder boeiende dag
in dit zo schitterend gerestau
reerde paleis en de al even
fraai in stijl aangelegde tuinen
van het paleis.

Alle leden van
de vereniging ontvangen nog na
dere informatie over dit buiten
kansje. Maar het is nu alvast
het noteren waard.
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Wandeling door Edam
door Gerrit bij 't Vuur

DE HOOGSTRAAT

De Hoogstraat in Edam in vroeger jaren.

KOKSTEEG
Gaan we nu ook nog even een

kijkje nemen in de Koksteeg met het
leuke koloniale-waren-winkeltje van

Waar vroeger Albert Lijnes woon
de, hadden diens grootvader en
ooms, Jaap en Cor Voorn, een
kolenhandel en vrachtrijderij, "de
Snelle Voorn"

Voordat de familie Voorn hier woon
de, had Rijswijk in een oud pandje
met houten tooggevel een mooi
kaaswinkeltje met een mooi inte
rieur.

Aan de overkant woonde Berk
hout, die een groentezaak had,
daarnaast woonden de dames
Schokker. Als zij naar de kerk gin
gen, was dat altijd een mooi ge
zicht: dan liepen zij achter elkaar
met het huiletje op.

Richting Damplein krijgen we
waar nu 'de Boei' gevestigd is, Gra-
vendijk, de mandenmaker. Met
groot plezier denken wij aan dit
zaakje terug, omdat op bepaalde
tijden — ik meen met kermis — voor
het raam een zelfgemaakte draai
molen stond te draaien. Dan het
bekende 'Ons Huis', het gebouw
van de geheelonthouders, in de
volksmond 'het blauwe hok' ge
naamd, waar menig Edamse jonge
man zijn eerste kunsten op het bil
jart vertoonde. Cees Slot was de
bedrijfsleider. Over dit gebouw, met
initiatiefnemers als ds. Klein, Jb.
Hartog^ de slager, juffrouw Sipke-
ma, Cor Schagen, enzovoorts zou
eigenlijk een apart verhaal te schrij
ven zijn. Met kermis speelden er
vaak 'de Schakels' en zelfs heeft de
beroemde Esther de Boer-Van Rijk
hier op het toneel gestaan. Maar
alles is hier nu totaal veranderd.

Het geheelonthouders koffiehuis
en logement Ons Huis in de

Hoogstraat.

Albert Heyn had één van zijn eer
ste vestigingen in de Hoogstraat
met als chef de heer Dijkstra. Diens

zoon Sip was als spil van EVC vroe
ger een zeer goede voetballer. Als
kleine jongen wist ik niet beter of de
heer Dijkstra was Albert Heyn zelf,
en u zult de teleurstelling begrijpen,
toen ik hoorde dat dat niet zo was.
Het volgende huis werd in de loop
der jaren door verschillende politie
agenten bewoond. Hoogstraat 1,
het prachtige huis dat in de oorlog
'40/'45 gerestaureerd is, was oor
spronkelijk kaaspakhuis. Het ach
terhuis was door een dikke isolatie
laag prima geïsoleerd en werd ge
bruikt om ijs te bewaren, dat uit de
Nieuwe Haven werd gezaagd. Eerst
jaren eigendom van Willem Kwan-
tes, daarna atelier van de kunst
schilder Anthonie Beek ('Pietje Puk
artistiek'); later bewoond door Ma-
ris, dan notaris Leeuwenberg en nu
woonhuis van de heer Piet Dankert.

Hiernaast was de slagerij van
Storm, later Provilie, dan De Vries,
Rikus Oud en nu slagerij Taam. In
60 jaar kan er heel wat veranderen.

Verdwenen zijn: vrachtdienst en
kolenhandel; ijsopslagplaats;
groentehandel; mandenmakerij; ge
heelonthoudersgebouw 'Ons Huis';
winkel van Albert Heyn.
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vrouw Knip: super schoon, zijzelf
met bonte schort en glad achterover
gekamde grijze haren. Prachtig om
te zien. Haar man, Kees Knip, was
een eerste klas timmerman, echt
nog een van de oude stempel. Hij
werkte bij de restauratie van de
Grote Kerk in 1920-1934.

Wederpohl, de bekende omroe
per, woonde in één van de huisjes
onder één dak waar nu Cor de Graaf
woont en waarnaast zijn befaamde
schoonvader Gerrit van Dijk ge
woond heeft. De legendarische roep
van Wederpohl was: "Verloren een
lorgnet in een etuitje" (wat hij uit
sprak zoals het geschreven wordt),
"Al wie dit terugbrengt bij de om
roeper zal een goede beloning
krijgen".

Gerrit van Dijk heeft zeker 65 jaar
in diverse kaaspakhuizen in Edam
gewerkt. Hij was een rekenkunste
naar en een zeer goed schaker.
Mensen die hem goed hebben ge
kend, zullen zich zeker de prachtige
humor van deze zeldzame man her
inneren.

In het huis waar nu Cor de Graaf
woont, heeft — en dat is zeldzaam
voor Edam! — ook nog een waar
zegster gewoond.

DAMPLEIN
Op het Damplein eerst Edams

prachtige stadhuis, gebouwd in
1737. Jammer dat dit gebouw, na
honderden jaren dienst, zijn functie
gaat verliezen. Edam wordt zo lang
zamerhand een stad zonder hart,
want ook het postkantoor is geen

Het Damplein, begin jaren 20. Met fiets en pet is Gerrit Jakker te
zien. Verder onder meer mevrouw Altman met kinderen, Siem

Kok, Frits van Ingen en de gezusters Munnik.

hoofd-kantoor meer; dat is nu el
ders gevestigd.

In de hoek naast het stadhuis was
vroeger het politie-bureau, daarvóór
'de Wacht' genaamd. Agenten als
Klippel, Manus Rexwinkel, Boone,
Harks, Sens en Scheers zullen me
nige herinnering bij oude Edam
mers wakker roepen. Het gedeelte
van 'de Wacht' aan de Hoogstraat
kant was eertijds de eerste telefoon
centrale, bezet door de dames Was
senaar en Rexwinkel.

Het lancester is ook nog zo n
bekend bouwwerk in Edam. Hieron
der worden de diverse bekendma
kingen van de gemeente aange

bracht. Vroeger heette dit de Boter
markt.

De overkoepeling van de Voorha
ven is de beroemde 'Dam' met aan
beide zijden prachtige banken met
oude smeedijzeren hekken. Voor
heen was deze doorvaart afgesloten
door een sluis, de 'Vrouwe-sluis'
geheten, waarvan de restanten in de
vorm van scharnieren nog te zien
zijn. Het Damplein, hart van Edams
gebeuren als Koninginnedag, con
certen van het Koninklijk Edams
Fanfarekorps en Damslag is prac-
tisch niet veranderd. Alleen 'de
Wacht' is verdwenen en ook naar
elders verhuisd.

Het Damplein als feesttoneel in 1938. Een gekostumeerd ijsfeest van het Boerenbuurtje. Het thema was
het zigeunerleven. Piet Slegt is ondermeer te herkennen als berenleider.
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Luchtvervuiling
bedreigt
ramen Grote Kerk

Zure regen blijkt, erger dan
vadertje tijd, de grootste bedrei
ging te zijn voor de conditie waarin
de ramen van de Grote Kerk verkeren.
Zozeer zelfs dat nu al overwogen
wordt voorzetramen te plaatsen voor
de historische gebrandschilderde
ramen.

De ramen van de Grote Kerk be
staan voor het grootste deel uit
authentiek glas uit het begin van de
zeventiende eeuw. Het glas wordt na
het beschilderen opnieuw in de oven
gelegd en zover verhit dat het bijna
weer smelt. De verf wordt daarbij
overdekt met een dun laagje glas.
Dit beschermende laagje nu wordt
aangetast door de stikstof en zwavel
in de lucht. Die zure regen maakt
pitjes in de glaslaag en legt lang
zaam maar zeker de verf bloot. Het
glas slaat dicht en de contouren van
de schilderingen vervagen.

Vooral de laatste tien jaar is
het met de aantasting van die ramen
heel snel gegaan. Als er niets aan

gedaan zou worden zijn ze zelfs
binnen tien jaar onherstelbaar be
schadigd. De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, die de Edamse ramen
problematiek ook bij andere monumen
ten elders in het land signalleert,
heeft dringend geadviseerd zo snel
mogelijk maatregelen te ondernemen

Men heeft nu het plan ontwikkeld
zoals dat ook in Gouda is toegepast.
Het gebrandschilderde raam wordt dan
uit de cementen voeg gehaald en
vervangen door nieuw glas. Het oude
glas wordt schoongemaakt en zonodig
gerestaureerd, waarna het in een
bronzen lijst vier centimeter achter
het nieuwe raam teruggezet wordt. De
methode lijkt veel op die van de
vorzetramen en het effect op de
stookkosten zal dan ook merkbaar
moeten zijn.

Toch doen erzich ook nog proble
men voor. Zou er gewoon vensterglas
gebruikt worden voor die voorzetra
men, dan zou het aanzicht van de
kerk totaal veranderen. Er wordt dus
ontspiegeld glas gebruikt. Maar ge
zocht wordt nu nog naar de juiste
kleur van het glas.

De totale kosten van de bescher
mende maatregelen worden geschat op
1,2 miljoen gulden. De Rijksdienst
voor de Monumentenzorg neemt daarvan
het grootste deel voor rekening.
Maar ook provincie en kerkgemeenten
zullen een deel van de kosten op
zich moeten nemen.
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! De onovertroffen penningmees-
 ter van de vereniging Oud Edam
! slaapt de laatste maanden niet
I optimaal meer. Gekweld door een
• nog niet sluitende ledenadminis-
I tratie. Er zijn nog enkele leden
• die hun contributie nog niet
; voldaan hebben. Een vriendelijk

verzoek van de penningmeester
• voor wie het betreft: Maakt u
; alstublieft zo snel mogelijk uw
'• bijdrage over.
 De nieuwe opzet van het perio-
I diek baart hem overihens ook
' enkele zorgen. Het periodiek is
; dikker geworden en daarmee zijn
ï de porto kosten ook fors geste-
j gen. Daar zouden de zogeheten
; buitenleden, de lezers van het

periodiek die buiten Edam wonen,
 iets aan kunnen doen door op
; basis van vrijwilligheid hun

bijdrage zelf te verhogen.

S    I
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De sfeer van de Proeve
In een van die beroemde boe

kenstalletjes aan de Seine in Pa
rijs heb ik bij toeval in 1969 een
kleine reproductie aangetroffen
van waarschijnlijk een olieverf
schilderijtje van de 'Proevestich-
ting' uit onze stad. Ik heb het
direct gekocht en liet het ver
heugd aan mijn vrouw zien. Zij
vond het ook een leuke ontmoe
ting met mijn geboorteplaats. De
'Proeve' was geschilderd in lente-
tooi en ik kan mij nog herinneren,
dat ik 's avonds op onze hotelka
mer de prent nog eens heb zitten
bekijken. Sindsdien heb ik vele
malen aan dit voorval gedacht, als
ik langs de 'Proeve' kwam.

Het Proveniershuis is in 1555
door Jan Claesz. Brouwer ge
sticht en bestaat uit ongeveer
haaks tegenover elkaar staande,
door een zadeldak gedekte, vleu
gels voor respectievelijk negen en
zes woninkjes, grotendeels 17e
eeuws. De zadeldaken worden af
gesloten door puntgevels. Duide
lijk vertonen de huisjes vele spo
ren van latere wijzigingen. De in
gangen zijn voorzien van boven
lichten, de vensters merendeels
van 18e eeuwse schuiframen. Op
het erf staat een hardstenen lan
taarnpaal, 18e eeuws en oorspron
kelijk afkomstig uit Broek in Wa
terland. Soortgelijke lantaarnpa
len, ook afkomstig uit Broek in
Waterland, staan in de tuin van

Klein Westerbuiten 14 en op het
erf van het Gemeenlandshuis van
het Hoogheemraadschap der Uit-
waterende sluizen.

Vroeger woonden er alleen
maar oude mensen, kan ik mij
herinneren. De 'grootouders van
een oude schoolmakker woonden
er ook. Als wij daar een bezoekje
brachten en wij openden een van
de ijzeren toegangshekken, dan
leek het net of je in een ander
wereldje kwam. Dat hek sloot je
een beetje af van de rest van
Edam. Er ging een bepaalde rust
uit van dit zo unieke hofje. Het
hek sloeg piepend achter je dicht
en onze klompen klepperden
over de gele steentjes. Deze gelui
den brachten onmiddellijk een
aantal oudjes in beweging. Karak
teristiek vond ik het naar buiten
gluren van deze oudjes, meestal
met enigszins toegeknepen ogen
vanwege het fellere licht op de
straat. Nu wonen er ook jonge
mensen.

De 'Proeve' heeft een mooie
tuin en eenieder die daar oog voor
heeft, kan er van genieten, vooral
in het voorjaar als alles in volle
bloei staat. Eigenlijk is de 'Proe
ve' in alle jaargetijden een van de
meest sfeervolle plekjes in Edam.
De eenvoudige huisjes staan zo
netjes gerangschikt om hun ge
meenschappelijke tuin, in de
avonduren romantisch verlicht

door een prachtige oude lantaarn
paal. Ik heb eens het genoegen
mogen smaken op de trans van de
toren van de Grote kerk te staan
en terwijl Edam door een dikke
sneeuwlaag was toegedekt door
'Vadertje Winter', diezelfde Proe-
vestichting te kunnen zien. Met
enkele vrienden ben ik toen 's
avonds naar boven gegaan en heb
genoten van het prachtige winter
se uitzicht over Edam.

Van bovenaf valt het je pas
goed op hoe bijna pijnlijk ordelijk
het hofje is gebouwd, terwijl de
rest van het oude Edam eigenlijk
een heel ander beeld geeft. "Ge
lukkig maar", zult u zeggen. Ge
lukkig maar, dat zeg ik ook, want
dat geeft ongetwijfeld de charme
aan onze stad. Vanaf een zo hoge
plaats proef je de enorme sfeer
die zo'n stad uitstraalt. Het was
vertederend om de 'Proeve', gele
gen aan die prachtige gracht,
waarvan de naam Jan Claesz.
Brouwersgracht is, zo beschermd
te zien tussen de machtige bomen
van de Westervesting enerzijds en
de Grote Kerk anderzijds.

Als u over die gracht gaat, loop
dan ook eens het hofje over. Het
is de moeite waard. Echt waar!

Een Edammer,
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