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EDAMSE GESCHIEDSCHRIJVING IN DE GROTE KERK

'graven en
(landmerken'

Iedere
bezoeker van de Grote Kerk heeft
vooral de neiging omhoog te kijken
en de prachtige gebrandschilderde
ramen te bewonderen. Wie staat er bij
stil dat ook de vloer van de kerk een
boeiend verhaal kan vertellen? Tot en
met 1 september is in de Grote Kerk
de expositie te zien: 'graven en hand-
merken'. Het verhaal van de graven in
de kerk. Een uniek onderzoek van
Herman Rijswijk en Rob Teunissen.
Zij vertaalden de geschiedenis die de
graven en handmerken ons kunnen
vertellen. En haalden die voorheen zo
onbegrijpelijke handmerken uit de
anonimiteit. Ook de werkgroep Docu
mentatie Handmerken uit Vlaardin-
gen leverde interessant materiaal
voor de tentoonstelling. Een hand-
merk is, simpel gezegd het merkte
ken van een persoon. Van oorsprong
uiterst eenvoudig. Maar van vader op
zoon werd zo'n merk steeds uitge
breider, omdat iedere opvolger weer
een streepje toevoegde aan het oor
spronkelijke merk. Op die manier
bleef een merk in de familie toch
persoonsgebonden. De beide onder
zoekers zijn er in geslaagd aan de
hand van grafboeken van de toenma
lige gereformeerde kerk die grafmer-
ken te verbinden aan de betreffende
families. 64 van deze handmerken
worden op de expositie getoond. In
twee gevallen, de families Muts en
Hoots, laat de expositie zien hoe zo'n
handmerk zich in de loop van de 17e
eeuw heeft ontwikkeld. De handmer
ken komen ook voor op de glas in
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Jansz Janknecht rnr.
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en zijn vrouw Annie
Sijmonsdr. Hoots, over
leden 16 april 1651.

loodvensters in de kerk. Sommige
meestertekens van ambachtslieden
zijn later uit deze handmerken ont
staan. Vooral ook omdat ze rechts
geldigheid hadden, zijn de handmer
ken belangrijke historische gege
vens. Tot het midden van de 18e
eeuw zijn ze in gebruik geweest. Het
tweede deel van de tentoonstelling
handelt over het begraven in de Grote
Kerk. Ook hiervoor is uitgebreid on
derzoek gedaan. Grafrituelen, de fi
nanciële aspecten van het begraven,
de plaats van de graven, grafrechten

en grafrust. Tot 1832 werd er in de
Grote Kerk begraven hoewel het al in
1829 officieel verboden was. De ten
toonstelling in de Grote Kerk is dage
lijks te bezichtigen van 14.00 tot 16.30
uur.

Zaterdag 13 juli is er van elf uur
af in de Grote Kerk een lezing door de
heer S.E.Pronk -van de werkgroep
Dokumentatie Handmerken- over de
ze handmerken, gevolgd door een
lezing van de heer H.Janse van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
over steenhouwersmerken.
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Sloop maar ook verfraaiing
Nog

niet zo lang geleden werd in deze
kolommen met spijt geconstateerd,
dat het eind van de voormalige vei-
lingschuur aan het Groot Westerbui
ten in zicht was. Inmiddels hebben de
twee panden aan de overkant daar
van het al moeten afleggen tegen de
tand destijds: de boerderij en het
woonhuis van Conijn (naast het cafe
Thomas Groot) zijn met de grond
gelijk gemaakt, omdat ze door jaren
lang gebrek aan onderhoud onbe
woonbaar waren geworden. Opnieuw
een stukje sloop en verminking van
het aanzicht van het Groot Wester
buiten dus.

Maar gelukkig kan er in
ons periodiek af en toe ook gewezen
worden op hoopgevender ontwikke
lingen. Een pluim verdient wat dat

betreftTheo visser van de ijzerhandel
aan de Voorhaven. Bij een verbou
wing van de winkel is hij gelukkig niet
meegegaan in de 'glazen-puien-
trend', die door een aantal buurwin-
keliers werd ingezet, maar is er een
schitterende gevel in oude stijl ge
bouwd. Na de bouw van vier wonin
gen in passende stijl aan het eind van
de Voorhaven (op de plaats van de
melkfabriek) zonder meer een aan
winst voor 'oud Edam'.

Om nog even
terug te komen op het Groot Wester
buiten moet opgemerkt worden, dat
het daar niet alleen kaalslag is wat de
klok slaat. De vervallen groene op
slagloods vlak naast de Jan Koning-
brug zal namelijk binnenkort plaats
maken voor een stijlvolle woning van
de heer Oudejans van de houthandel
annex timmerfabriek.

BIJ DIT
NUMMER

Het gaat goed met de ver
eniging Oud Edam. De vorige
editie van het periodiek is
huis aan huis verspreid in een
deel van Edam en dat heeft tot
een stroom van positieve re-
akties geleid. Ook deze keer
zal het periodiek in een deel
van Edam huis aan huis ver
spreid worden. Mogelijk dus
dat u een van die nieuwe le
zers bent. Wanneer u dan de
bijgesloten info ingevuld aan
ons retourneert, kunt ook u
zich lid van de vereniging
noemen.

Niet zonder trots laat de
werkgroep ook ditmaal weer
een keur aan interessante on
derwerpen over Edam passe
ren. De serie over straatmeu-
bilair wordt voortgezet met
een artikel over wilgen in
Edam. Bijzonder lezenswaar
dig is een bijdrage van de
historica Hendriekje Bosma
over zeldzame behangsel
schilderingen in het Weeshuis
en twee grote stukken uit het
Edams museum.

Trouwens, toch veel aan
dacht ditmaal voor het Edams
museum, omdat ook Gerrit bij
't Vuur een artikeltje schreef
over de steentjes uit de gevel
van het Prinsenhof, die jaren
lang in de kelders van het
stadhuis hebben gelegen. Ui
teraard maakte Gerrit weer
een wandeling. Ditmaal over
de Keizersgracht en een deel
van de Voorhaven lichte zijde.
Veel aandacht vragen we voor
de expositie 'Graven en hand-
merken', die nu in de Grote
Kerk te zien is en waaraan ook
de vereniging Oud Edam
heeft meegewerkt. Het grote
succes van Herken je Plekje
wordt vanzelfsprekend her
haald met een nieuwe opga
ve, waaraan een prijs verbon
den is. Van de hand van Jan
Besseling een herinnering
aan kinderspelen uit zijn
jeugd. Kortom, ons inziens
een nieuwe editie die het le
zen en bewaren alleszins
waard is.
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Wandeling door Edam
door Gerrit bij 't Vuur

KEIZERSGRACHT

Achter de Lancester (hoe is deze
naam toch ontstaan?), vroeger Boter
markt, staat aan de Keizersgracht het
bekende Damhotel. Oorspronkelijk
heette de herberg 'de Eenhoorn'. De
familie Wielema, eertijds eigenaar,
werd opgevolgd door het echtpaar
Braat, waar als ober de legendarische
Siem Heybloem, met z'n rood ge
streepte jasje jarenlang de klanten
bediende. Het Koninklijk Edams Fan
farecorps repeteerde hier ook, eve
nals de toneelclub T.O.P. Bij het
overlijden van de heer Braat stuurde
onze club een krans, maar de volgen
de dag schaamde ik me dood, toen
de oude heer Leendert Spaander aan
mij kwam vragen of het ons zo ple
zierde dat Braat dood was. Ik vroeg:
Hoe dat zo? 'Nou zegt Spaander: Er
was een krans van jullie club waarop
stond: Tot Ons Plezier'! Opvolgers
van de fam. Braat waren Andries de
Boer en z'n vrouw Mie de Ruiter. Dan
komen Jan en Daan, en wie nu eige
naars zijn, is mij niet bekend, 't Tegel
huisje was ook een zakenpandje,
waar Dirk Bommer enkele jaren een
schoenmakerij in heeft gedreven. La
ter kwam Siem de Boer met een
sigarenzaak en Gert Huisink met an
tiek, daarna weer als 'stil' huis be
woond door Hendrik van Beek als
rustend zeemachinist. Laatstelijk is
het nu een bloemenwinkel geworden.
Zo verandert er nogal wat in enkele
jaren in een pand. Mevrouw Mien

Beek woonde in het pand daarnaast,
later de familie J.Stapel en nu mevr.
De Pijper. De antiekzaak van de zo
bekwame Gerrit Broeze, die met z'n
vrouw Gre Schepers het bedrijf van
hun oom H. Beek voortzette, was
gevestigd in het pand met de uitge
bouwde etalagekasten. Uniek in
Edam. Gerrit, de specialist op meu-
belgebied, was ook jarenlang voorzit
ter van 'Apollo' en vele oude Edam
mers zullen zich zijn openings-
speeches, die met prachtige humor
doorspekt waren, nog wel herinne
ren. Na het huis van de familie Hooij-
berg stond 'Old Dutch Home' als
laatste pand op de Keizersgracht
hoek Spuistraat. Was oorspronkelijk
bakkerij van de 'kunstbakker' Beek.
Oude mevrouw Beek, die met haar
dochters hierin woonde, zat op hoge
leeftijd nog op een speciale manier
kleden te maken. Van oude gekleurde

 Spui en Keizersgracht. Rechts, met
zonnescherm, de winkel van Dorpema.

lappen stof scheurde zij repen, die
dan gevlochten werden. De hierdoor
ontstane strengels werden dan in
ronde of andere vormen aan elkaar
genaaid, zodat hiervan dan heel inte
ressante tapijten ontstonden. Dit
unieke plekje is helaas ook verdwe
nen, het is nu het bedrijf van P.Leek.
We gaan nu over de Spuibrug, vroe
ger Spanjaardsbrug genaamd (dit
plekje is ook bekend als 'de Beurs'),
naar het Spui. Hoek Prinsenstraat de
jarenlang bestaande manufacturen
zaak van A.de Vries. De oude me
vrouw De Vries werd door de oude
Edammers heel populair Mie van
Dam genoemd, wat niet altijd in goe
de aarde viel. De kleindochters heb
ben deze zaak nog enkele jaren
voortgezet, maar na verkoop werd
het eerst radiozaak, dan 't Hoorntje,
in vloerkleden en gordijnen enz.,
thans in videobanden. Pal hiernAast
de zaak van Jan Schardam in boter
kaas en eieren; Jan Schardam was
ook jarenlang bestuurslid van
F.L.Jahn. Dit pand was voorheen ook
bewoond door Fons Gunther met een
schoenmakerij, en later de drogisterij
van Dirk Ent. En nu Ooteman met
diverse heerlijkheden. De zo bekende
manufacturenzaak van de familie
Dorpema werd hiernaast gedreven. Ik
zie nog de oude heer Dorpema met
bolhoed op voor zijn winkel heen en
weer lopen. Zoon Jan verkocht later
de zaak, en werd het een levensmid-
delenbedrijf.

Het mooie 18e eeuwse huis met het
mooie fronton was jarenlang het kan
toor van de sociale dienst, waar in de
crisisjaren de heer Dijke de scepter
zwaaide; later werd de dienst voort
gezet door de helaas te vroeg overle
den populaire Volendammer Freek
Zwarthoed. De vroeger bekende Jo-
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han Rijnierse heeft hier ook enkele
jaren een cafe gehad. In wat nu de
brillenzaak van Ton de Graaf is, was
enkele jaren de apotheek gevestigd.
Daar woonde voorheen de oude heer
Tobben. Oorspronkelijk kwam de
heer Tobben met de Hannoveraanse
oorlog naar Edam, en vestigde in het
pand waar nu mevr. De Bruin-Kam
min ga woont een manufacturenzaak.
Al deze 'lappies-zaken' stalden hun
goederen buitenshuis op schragen
uit en dan de ene eigenaar maar naar
de ander kijken of die iets verkocht.
Maar het gaf altijd een gezellig en
levendig gezicht op het Spui. Cloos-
terman nam deze zaak over. Mevrouw
De Bruin-Kamminga als modiste pro
beerde hier nu hoedjes en dergelijke
aan de vrouw te brengen, maar is nu
inmiddels gestopt. Na het huis waar
jonge tobben woonde (nu P. Jans-
sens), de zo bekende apotheek van
juffrouw Lemkes, bij vele oudere
Edammers wel bekend. Deze keurige
dame, die in haar vrije uurtjes vaak
een wandelingetje maakte met haar
parasolletje was een stoffering in
Edams straten. Een suiker-peper-
muntje was altijd de beloning voor
een boodschap die je daar deed. Na
haar kwam de heer Kruidenier, en na
deze familie kwam de apotheker
Teng in die zaak. Nu is er de fotozaak
van Dorsman gevestigd. Tegenover
de Kerkstraat het eertijds zo prachti
ge huis waar de heerVan Wijk in
woonde. Een bijzonder fraaie achter
gevel, die helaas bestukadoord is. De
heer Van Wijk was hoofd van wat
eertijds genoemd werd de Franse
School (MULO). Cloosterman kocht
dit huis en vestigde hierin een manu
facturenzaak, waarnaast de drogiste-

 Een bijzondere foto van het Damplein
waar juist in de oorlog '14 '18 door de
toenmalige commandant, overste Luden
een officier beedigd wordt. Op de achter

grond de winkel van Houwing.

rij van Jan de Graaf is. Voorheen was
dit de zaak van 'in de wandeling
genaamd' Suikere Houwing, in krui
denierswaren, later Huig en weer la
ter Chris de Graaf. De prachtige gevel
van het museum, gebouwd om
streeks 1525, is werkelijk een pro
nkjuweel van vroegere bouwkunst.

Het museum trekt jaarlijks duizenden
bezoekers en de drie Edamse feno
menen als de Dikke Kastelein, de
wezenmeester Cornelis Doirksz met
de lange baard, en Trijntje Kever, de
grote meid, alsook de drijven de kel
der doen het bij het bezoekende pu
bliek nog best. Hier is weinig in en
aan veranderd. Wel het gym-lokaal.

Dit gebouw was een Normaalschool,
waar in de loop der jaren heel wat
onderwijzers en onderwijzeressen
hun opleiding hebben genoten. Be
kende leraren waren o.a. Van Dier-
men, Frenkel en Van Wijk. In de
eerste wereldoorlog werd de Franse
School naast de Speeltoren door de
genie in gebruik genomen; toen werd
in de normaalschool een klas in ge
bruik genomen voor de Franse
School (MULO). Ik heb zelf ook in
deze klasonderwijs genoten en herin
ner mij nog best dat om 11 uur de
dienstbode van mijnheer Van Wijk
een dienblaadje waarop een beker
melk bracht. Na dit genuttigd te heb
ben kwam de viool te voorschijn en
kregen we zangles. Alles even ge
moedelijk. Nog te vermelden dat op
deze plaats vroeger de Waag heeft
gestaan.

VOORHAVEN

De ijzerwinkel van Houwing was aan
de andere kant op de hoek van de
Breestraat. Dit was 'ijzeren Houwing'.
Later jarenlang door broer en zus
Wouter en Teuntje Smit gedreven. Nu
woont hier Theo Visser. Het huis waar
oude Klaas Ton in woonde is ook bij
de zaak getrokken. Waar nu Van
Overbeek zijn makelaardij heeft is
een geschiedenis op zichzelf. Wij we
ten nog van Cor Schagen, lijstaan
voerder van de S.D.A.P., die hier een
prachtige bakkerij had. Deze werd
opgevolgd door de populaire Jan
Leendert de Boer, jarenlang een
vooraanstaand lid van het Koninklijk
Edams Fanfare Corps. De heer Jan
Leyen, gemeente-secretaris, woonde
hier pal naast samen met zijn vrouw
en dochter Truus; zij was zeer geliefd

 Een prachtige foto van het Spui met
het huis van de familie Van Wijk, nu de

winkel van Cloosterman.
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bij de Edamse jeugd als onderwijze
res van de O.L. School. Dan de zaak
van de wed. Ten Hoope, opgevolgd
door haar zoon Wessel. Een prima
vakman die prima om kon gaan met
kleden en gordijnen en als turner ook
zijn sporen heeft verdiend. Poelgeest
nam dit bedrijf over. Met het 600 jarig
feest van Edam was Poelgeest leve
rancier van stoffen voor de benodig
de kledij. Ds. Riepma woonde in het
pand hiernaast. Een mevrouw met
een voor Edam legendarische naam
Pont komt dan in de rij. In dit huis
vestigde T. bij't Vuur een electrici-
teitszaak. Nu, nadat Piet van Beers er
enkele jaren een antiek-bussines in
heeft gehad, is het weer een particu
liere woning.

Dan het accountants
kantoor van Oosterbeek, waar heel
wat boekhoudingen in de loop der
jaren in orde gebracht zullen zijn. Dit
huis hoorde eertijds bij het huis van
mevrouw Pont. Ds. Sepp, leraar van
de Doopsgezinde Gemeente, was pal
naast dit pand woonachtig. Later
werd dit huis gesloopt en bij de Ko
ningshoeve getrokken. De Konings
hoeve werd in 1925 gebouwd. Voor
dien stonden op deze plek drie prach
tige herenhuizen. Deze werden voor
de bouw van dit tehuis gesloopt. Al
tijd nog jammer.

Ik heb de tijd nog
meegemaakt dat in de Koningshoeve
16 zusters werkten. Prachtig gezicht
als zij twee aan twee naar de kerk
gingen. In 1980 verdwenen de laatste
zusters, hiermede voor Edam een epi
sode afsluitende. Tussen de Konings
hoeve en het huis waar eertijds de
heer Leyen woonde, liep naar de
Achterhaven de Borstelsteeg, waar in
een klein huisje de heer Schoegje

 Waar nu de Koningshoeve staat, heb
ben ooit drie schitterende geveltjes het

straatbeeld bepaald.

(lange Schoeg) een sigarenmakerijtje
had. In dit huisje woonde daarvoor
ook nog Trijntje Ton. Liep Trijntje met
haar platte strooien hoedje en een
blauw brilletje voor spot, thans weten
de vrouwen van malligheid niet wat
voor soort gekleurde bril zij op zullen
zetten. Trijntje was de mode 80 jaar
op voor. Op de hoek, waar de heer
Leyen woonde, werd later de Haar
lemse Bank gevestigd. Als ik me niet
vergis was eerst de heer Costerus
directeur en later de heer Hupkes.
Klaas Munnik was wisselloper. Kud-
ders woonde hiernaast en was make
laar. Jan Groen, die uit de Kerkstraat
kwam, begon hiernaast een boekwin
kel annex drukkerij. In dit huis woon
de oorspronkelijk de stamvader van
de familie De Boer (de Pikzwarte
Rooie). Nu bewoond door Jac. Berk
hout. Jarenlang heeft ook Ellen-Mo
dellen hier nog een kleding industrie
gehad. Het notariskantoor van P.de
Grient Dreux was ook een plek waar
bekende Edammers als Teun de Wolf,
G.W.de Graaf, Jaap Worp en Jan Het-
jes jarenlang hebben gewerkt. Later
ging dit kantoor over op notaris Hof
land, die hier eerst kandidaat was. De
familie Costerus (gemeente-ontvan
ger) woonde in het huis hiernaast. De
heer Costerus was ook mede-oprich
ter van de vereniging Oud Edam. In
de eerste jaren van de oorlog, en
reeds van 1935 of T936 af woonden
hierin verschillende joodse families.
De oude heer Kaufmann en echtge
note, bjj ons beter bekend als 'opa
Sally', opa Stein, mevrouw Kusïelle
en de familie Veerman. Allen wegge-

 Fraai smeedijzeren hekwerken aan de
Voorhaven anno 1872.

voerd, en op de familie Veerman na is
er niemand van hen uit de concentra
tiekampen teruggekeerd. Een drama
dat je nooit loslaat. De heer Kooy
heeft hier later een bloemenzaak in
gehad. In de prachtige gevel hier
naast kan men een mooie gevelsteen
bewonderen. Deze duidt er op dat er
vroeger een oliemolen geweest is. In
het boek van Kruithof kan men nog
lezen dat in 1602 dit huis ook nog
dreigde te verbranden doordat von
ken en gloeiende leien over Edam
vlogen. De eigenaar werd hulp aan-
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geboden maar hij stuurde de mensen
naar de Grote Kerk om die te helpen
blussen. Hier woonde vroeger me
vrouw Teengs, later W.Klepper en
daarna Cees Groot. Het woonhuis
van de timmerman P.Kunst volgt hier
na alsook zijn werkplaats; dit is op de
plaats waar nu Joh. Schardam woont.
Toen mijn vader en moeder in 1886
trouwden hebben zij in dit pand een
winkel gehad, dit was vlak naast de
familie Buhrs, die in het volgende
huis woonden. Nog altijd hebben wij
contact met Marie Buhrs, en voor dit
vrouwtje heb ik altijd diep respect.
Toen wij in de oorlog de familie Ley-
sen moesten laten onderduiken en dit
aan de dames vroegen (haar zuster
Leen leefde toen nog), zeiden ze zon
der meer: 'en wanneer komen ze?'
Twee en een half jaar hebben ze deze
mensen op een fantastische manier
geholpen. Mevrouw Leyser, 92 jaar,
leeft nog steeds in Londen en we
hebben geregeld contact met haar.
Het hoekhuis waar Klaas Aberkrom
jarenlang een kruidenierswinkel
heeft gehad was oorspronkelijk ei
gendom van mijn schoonvader
D.C.Visser; deze kocht het van Piet
Worp, die er apn speelgoedwinkel in
had. In die tijd een waar paradijs voor
de jeugd.

GERRIT BIJ T VUUR

 Het Damplein geschilderd aan het eind
van de 17de eeuw. Te zien in het Edams

Museum.
fe Gevelsteen in het huis van Cees Groot,

voorstellende de vroegere oliemolen die
daar in 1602 was.
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HERKEN
HET
PLEKJE

De nieuwe opga
ve van Herken uw Plek
je laat weer eens een
unieke foto zien uit de
kollektie van de heer G.
bij 't Vuur. Met de tradti-
tionele vraag: Waar is
dit? Onder de goede
oplossingen wordt een
boekenbon van 25 gul
den verloot. Inzendin
gen naar de redaktie
van het Periodiek Oud
Edam, p/a Sjaan Swal-
ve, Voorhaven 106,
1135 BT Edam.

Uit de vele oplossin'
gen die binnenkwamen op de
vraag waar de foto genomen was
die in het vorige periodiek stond
afgedrukt en wie de politieman op
de foto was, kwam de heer Jan
Kuyper als winnaar naar voren.
Voor hem is de boekenbon van 25
gulden. Zijn inzending willen we u
niet onthouden. U leest er tevens de
goede oplossing van de vorige
prijsvraag in:  

De oude (zeldzame) foto van
Edam in vroeger dagen, waarop
tevens staat afgebeeld een oud-col
lega van mij uit vroeger dagen -ik
ben zelf n.l. politieman- trok meer
dan mijn gewone belangstelling
van uw kwartaal-editie 'Oud
Edam'. De foto toont onmiskenbaar
de Baanstraat, gezien vanaf de
vesting. Op de achtergrond, links

op de foto, is zelfs nog de toren van
het postkantoor waarneembaar.
Voorzover het dit gedeelte van de
foto betreft is de opgave nog niet
direct moeilijk te noemen. De pro
blematiek begint eerst goed met het
vaststellen van de identiteit van de
politieman. Immers het identifice
ren is het vaststellen van bepaalde
kenmerken die iemand bezit en aan
de hand waarvan men de absolute
zekerheid verkrijgt met diegene te
maken te hebben, bij wie men voor
dien deze kenmerken heeft vastge
steld. De oudste en meest eenvoudi
ge vorm van identificatie is de con
frontatie. Dit identificatiemiddel
behelst het kennen of herkennen
van een levend (dan wel dood) in
dividu, hetzij in persoon of van een
afbeelding, hetgeen nu het geval is.
Herkenning blijkt echter een moei

lijke zaak, zeker als het contact met
betrokkene verder in het verleden
komt te liggen. Dat betrokken poli
tieman op de foto moeizaam op zijn
(wandel)stok leunt, geeft mij ter
vaststelling van zijn identiteit on
voldoende houvast. Ook het uni
form dat hij draagt brengt mij
geen duidelijkheid tot zijn persona
lia. En omdat ik niet de kennis van
een stokoude Edammer kan raad
plegen moet ik in het verre verleden
teruggrijpen, in dit geval op de
naam van een politieman, welke ik
wel eens mijn vader heb horen noe
men. U begrijpt dat ik raad naar
de naam van deze oud-collega van
mij. Vermoedelijk is het gemeente
veldwachter Klippel.

Met vriendelijke groeten
Oud-Edammer Jan Kuyper.
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Wilgen
in Edam

EDAMS STRAATMEUBILAIR

Op verzoek van de werkgroep Hand
having Stadsbeeld heeft Gemeente
werken in het afgelopen voorjaar aan
het Volendammerpad een vijftigtal
wilgen geplant. Hierdoor is tussen
Edam en Volendam een aaneenges
loten bomenrij ontstaan (zie foto 1).

In vroeger dagen hebben er over de
hele afstand langs het pad ook al
bomen gestaan. Toen bestond de rij
voornamelijk uit veldiepen. Deze zijn
in de loop der jaren verdwenen door
o.a. iepenziekte en door de oorlogs
omstandigheden. Het enige dat uit
die vroegere periode nog dateert is
hier en daar een z.g. zaailing.

Door het periodiek verdwijnen van
de veldiepen zijn er langs het pad
grote gaten in de lange rij ontstaan.
Er kwam eerst slechts een aantal
knotwilgen voor terug. Deze knotwil
gen vinden we nu nog ter hoogte van
de boerderij van de familie Beets (zie
foto 2).

DE KNOTWILG

De knotwilg staat de mens al eeu
wen ten dienste. Vooral in de lage
landen heeft de knotwilg een niet

onbelangrijke rol gespeeld. Bouwden
de bewoners van de lage landen er in
het begin van de jaartelling complete
huizen van, later legde men zich toe
op het telen van de bomen om het
hout te gebruiken voor allerhande
gebruiksgoederen, uiteenlopend van
klompen tot fuiken en van tuinaf-
scheidingen tot waterkeringen. Voor
al de taaiheid van het wilgenhout
maakte het zo populair. Een van de
bekende hedendaagse produkten is
het rijshout. 'Rijs' betekent dunne
tak. Men kapt telkens de dunne uitlo
pers op de wilg en gebruikt deze nu
nog steeds voor aanleg en instand

houding van dijken en kribben. Men
maakt er nl. zinkstukken van die de
voet van de dijk en de krib bescher
men. Hoe belangrijk dit hout was valt
b.v. af te leiden uit het terugvinden
van de aanduiding wilg en rijs in
plaatsnamen. In Nederland zijn voor
beelden Rijswijk en Rijsoord. In En
geland vonden we ook voorbeelden
zoals Wilford en Wiltown. De knot
wilg, zoals we die in de huidige vorm
allemaal wel kennen, is eigenlijk het
produkt van menselijk ingrijpen. De
boom ontstaat eerst nadat een z.g.
wilgenteen, dit is een jonge uitloper
van een wilg, wordt gesnoeid en ge-
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plant. Wanneer zo n wilgenteen is
geplant wordt deze na
enige jaren op manshoogte ge
snoeid. Volgens de boeken staat hier
een hoogte voor van 1.80 mtr. Zo
ontstaat de bekende knotvorm. De
zich op de stam ontwikkelde uitlo
pers kunnen na elke 3 tot 5 jaar
worden geoogst om voor allerhande
doeleinden te worden gebruikt.

Wordt de staak echter niet geknot,
dan komt de boom tot volle wasdom
als schietwilg. Van deze laatste vari
ant vinden we in Edam op diverse
plaatsen zeer fraaie voorbeelden (zie
foto's 3 en 4). Wanneer dus de jonge
aanplant langs het Volendammerpad
niet geknot wordt, zal er na verloop
van jaren een aaneengesloten rij
schietwilgen zijn ontstaan. Ondanks
dat een dergelijke bomenrij heel fraai
kan zijn, verdient het de voorkeur dat
het wel degelijk tot een rij knotwilgen
komt. Men is het er alom over eens
dat knotwilgen een landschap be
langrijk verfraaien. Prachtige voor
beelden hiervan zijn te vinden in
Zuid-Holland, Zeeuws-Vlaanderen en
de IJsselstreek. In deze gebieden ko
men ze overigens ook het meeste
voor en zijn daar vaak zelfs karakter
bepalend. Naast het feit dat ze mooi
zijn, hebben ze vaak nog een aantal

4

funkties. Ze vormen een beschutting
tegen harde wind, regen, hagel, zon,
en met hun wortels zijn ze extra
versteviging van weg- en slootkanten.

In de bovengenoemde streken zien
we dat knotwilgen ook vaak rond
boerderijen allerhande lelijke obsta
kels min of meer 'verbergen'. Tot de
zeventiger jaren is het knotwilge
naantal, landelijk gezien telkens te
ruggelopen. Maar zo'n tien jaar gele
den is men in brede kring het land
schappelijk belang van de knotwilg
gaan inzien. Mede door financiële
steun van Staatsbosbeheer en de
Vereniging tot behoud van Natuur
monumenten bij de aanplant is het
aantal knotwilgen sindsdien weer
toegenomen. Overige wilgensoorten
in de gemeente:

DE TREURWILG

De treurwilg is, naast de knotwilg,
ook een wilgensoort, die bij vrijwel
alle Nederlanders bekend is. Het is
voornamelijk een sierboom en daar
om ook veelvuldig in particuliere tui
nen, maar ook op begraafplaatsen
terug te vinden. De boom is in het
vroege voorjaar op z'n mooist, wan
neer de blad-ontluiking plaatsvindt.

In de gemeente zijn zeer mooie treur
wilgen te vinden. Op de foto (nr5)
hebben we b.v. een van de mooisten
vastgelegd, gevonden langs de Zui
dervesting. Helaas zijn er in Edam
ook treurige voorbeelden van treur
wilgen. Zo zijn er naast de Pieters-
brug (begin Voorhaven) twee exem
plaren zodanig grof gesnoeid, dat de
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aantrekkelijk fraaie vorm verloren ge
gaan is (zie foto 6 ).

DE WATERWILG

Binnen de vestingen van Edam heb
ben we geen waterwilg kunnen ont
dekken. We vonden ze echter wel bij
het gemaal in de Purmer tussen
Edam en Middelie. Daarom willen tot
slot nog een paar woorden aan deze
wilgensoort wijden. Zoals de naam
reeds doet vermoeden is de water
wilg te vinden langs de waterkant.

Opmerkelijk is het verschil van vorm

tussen de waterwilg die alleen staat
en die welke samen met anderen een
groep vormt. Als alleenstaande boom
kan deze wilg een hoogte van circa
10 meter bereiken. In groepsverband
komt hij echter niet uit boven een
hoogte van zo'n 3 meter. In dit laatste
geval zien veel mensen deze boom
begrijpelijkerwijze voor een forse
struik aan. Toch dient de populariteit
van deze vroegbloeier niet onder
schat te worden. Wie kent niet de van
deze wilg afkomstige wilgenkatjes.

Met een korte verhandeling over de
eerdergenoemde vier wilgensoorten
die wij in Edam hebben gevonden is
echter maar een klein deel van de

6 grote wilgenfamilie besproken.

Overal ter wereld vindt men bomen
en struiken die tot deze familie wor
den gerekend. Soort en vindplaats is
natuurlijk vaak afhankelijk van kli
maat en bodemgesteldheid. Daarom
zullen we nooit toekomen aan het
bespreken van alle soorten. Maar het
zou aardig zijn als we over een aantal
jaren weer een dergelijke verhande
ling over enkele soorten zouden kun
nen houden, niet alleen na uitbrei
ding van het aantal, zoals nu langs
het Pad, maar b.v. nadat er een aantal
leden van de wilgenfamilie zijn bijge
komen.

JAN HOOVBERG
HARRY OUDENDIJK

Handgedrukte papierbehangsels
uit Edams Museum en Weeshuis

Momenteel zijn in het Westfries Mu
seum te Hoorn twee fraaie papier
behangsels uit het Edams Museum
tentoongesteld. Ze vormen een on
derdeel van de tentoonstelling 'Van
goudleer tot papierbehang, twee eeu
wen kamerdekoraties in Nederland',
waar men allerlei soorten wandbe
spanningsmaterialen van de 18e
eeuw tot heden kan bezichtigen, (t/m
26 augustus 1985). Drs. Hendriekje

Bos ma, die de tentoonstelling sa
menstelde en wetenschappelijk be
geleidde schreef speciaal voor het
periodiek een bijdrage over het be
hangsel uit het Edams Museum. Bo
vendien drukken we een deel van
haar studie af die zij eerder schreef
over het papierbehang in het Wees
huis.

Tegenwoordig zijn we gewend
aan papierbehang, maar in de 18e
eeuw was het vervaardigen van dit
behang een bewerkelijke procedure
en daardoor ook een dure aangele
genheid. Men was -technisch- nog
niet in staat om papier in lange banen
of rollen te maken, zodat het behang
bestond uit losse vellen (handge
schept) papier. Een vel had de afme
ting van ongeveer 70 x 60 cm, deze

werden bedrukt en vervolgens zeer
zorgvuldig aan elkaar geplakt, zodat
kleuren en lijnen op elkaar aansloten:
een uiterst nauwkeurig karwei. Het
drukken gebeurde door middel van
houten blokken, waarin de voorstel
ling, of een deel daarvan, met de
hand werden gesneden. Voor elke
afzonderlijke kleur moest een apart
blok worden gesneden. Het is bekend
dat voor sommige panorama-be
hangsels, vaak uitgebreide verhalen
de voorstellingen, duizenden houten
blokken werden gebruikt. Het papier
behang kwam pas in de loop van de
19e eeuw binnen het bereik van ve
len, toen men papier aan rollen kon
vervaardigen en deze banen door
middel van ronddraaiende walsen
werden bedrukt. Op het ene behangs
el uit het Edams museum zien we op
een gemarmerd fond een weelderige
vaas met bloemen weergegeven, met
aan weerskanten twee zuilen. Op het
andere behangsel zien we drie zitten
de vrouwen voorgesteld, die zich ver
maken met muziek-instrumenten en
toneel-maskers. We hebben hier te
maken met de 'muzen' van de mu
ziek- en toneelkunst, die, zo wil het
de traditie, de inspiratiebron vormen
voor komponisten, toneelspelers en
schrijvers.

Naar alle waarschijnlijk
heid dateren de behangsels uit het
eerste kwart van de 19e eeuw. De
voorstellingen, vooral de bloemen-
vaas, is geheel in de stijl van J.B.Re-
veillon. Reveillon was een van de
eerste Franse behangfabrikanten. Hij
werd door geheel Europa beroemd
om de kwaliteit van zijn gedrukte
behangsels (eind 18e eeuw). Het is
niet met zekerheid te zeggen of deze
behangsels in Frankrijk of in Neder
land werden gemaakt. Het is evenmin
bekend hoe de behangsels in het
Edams Museum terecht zijn gekomen
en in welk huis ze oorspronkelijk deel
uitmaakten van een kamerdekoratie.
Zeker is dat het prachtige voorbeel
den zijn van (handgedrukte) papier
behangsels, die echter de loop der
tijd niet zonder schade hebben on
dergaan, zodat te hopen is dat ze in
de toekomst eens zullen kunnen wor
den gerestaureerd.

In de vergaderkamer van het (voor
malig) Protestants weeshuis te Edam
bevinden zich geschilderde behangs
els die het gehele wandvlak bedek
ken. Boven de op doek geschilderde
lambrizering, die niet is 'gehout',
maar wel de indruk geeft als betrof
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het een houten lambris, treffen we vijf
vakken geschilderd behangsel aan.
Op de kap van de — overigens niet
geheel meer in takt zijnde — schouw
is een schoorsteenstuk aangebracht,
waarop een allegorie van de Liefda
digheid is voorgesteld. Het plafond is
door middel van een gespannen lin
nen doek (ivoor kleurig) vlak gedekt.
Op de randen treffen we een dekora
tie aan in de vorm van (geschilderde)
aaneengeregen piasters. 'Dat ik een
beeldstuk op de schoorsteen ordi
neer, is omdat hij dezelve het voor
naamste van de kamer is...'

Lairesse geeft nauwkeurig aan wel
ke onderwerpen hij geschikt acht
voor een schoorsteen- of deurstuk in
de onderscheidene vertrekken: 'In de
eetzaal, Comus, god der maaltijden,
vergezeld van de Smaak en de Reuk
op de schoorsteen en boven de deur
Laetitia of Vreugd: in de vergaderzaal
Decora of Gezag, vergezeld van Pal-
las of Deugd en Honos of Eer en
boven de deur het Verstand'. Het in
de regentenkamer toegepaste
schoorsteenstuk past volledig in de
traditie allegorische voorstellingen
aan te brengen op een schoorsteen
stuk (of op de overige wanden van
het vertrek), waarbij de voorstelling
doorgaans een verwijzing inhoudt
naar de funktie van het vertrek. Het is
niet verwonderlijk dat in deze verga
derkamer een allegorie van de Liefda
digheid als onderwerp voor het
schoorsteenstuk werd gekozen. De
zorg voor wezen berustte tot aan het
eind van de vorige eeuw voornamelijk

bij kerkelijke instellingen, die ge
steund werden door giften van stads
besturen en partikulieren. Hoewel we
de voorstelling op het schoorsteen
stuk hebben aangeduid als een Alle
gorie van de Liefdadigheid, is ze iko-
nografisch een andere beschouwing
waard: Caritas is volgens een gang
bare traditie weergegeven met enkele
kinderen bij zich, waaraan een vrou
wenfiguur met een omgekeerde
hoorn des overvloeds is toegevoegd.
We worden hier gekonfronteerd met
een kombinatie van twee verschillen
de motieven. Het onderschrift bij de
voorstelling geeft een aanwijzing
voor het samengaan van beide figu
ren: ,Gods gunst schenkt overvloed,
't welk Dankbaarheid verwekt, terwijl
Liefdadigheid tot steun der Wezen
strekt'.

De verschillende elementen waar
mee de Caritas wordt afgebeeld zijn
terug te voeren op de beschrijvingen
die Ripa geeft in zijn 'Iconologia, of
Uytbeeldinge des Verstands...,' bij
Carita, de Liefde: 'Een vrouwe in 't
root gekleet, hebbende boven op 't
hoofd een brandende vlamme Viers,
houdende onder de rechterarm een
kindeken, 't Welck zij te suygen geeft,
en twee anderen speelen aan haere
voeten, waarvan 't eene haar bij de
linkerhand vat... De drie -kinderkens,
betoonen dat de Liefde wel eene
Deughd is, maar nochtans heeft ze
driedobbelde kracht, overmits het
Geloof en de Hope, zonder de Liefde
dood zijn. We kunnen nu het afge
beelde als volgt verklaren: Gods

gunst wordt gesymboliseerd door het
Godsteken middenboven en door de
omgekeerde hoorn des overvloeds.
Tegelijkertijd kan de vrouwenfiguur
achter Caritas opgevat worden als de
verpersoonlijking van de Overvloed,
met als toegevoegd en versterkend
element de Vroomheid. In dankbaar
heid kan men de aardse goederen
aanwenden om het werk van liefda
digheid mogelijk te maken, zoals in
dit verband de zorg voor de weeskin
deren. Het schoorsteenstuk werd ver
vaardigd door de Amsterdamse kun
stenaar Jacques Kuyper (1761-1808).
Hij wordt diverse keren al zodanig in
de notulen van het weeshuis ge
noemd. Aan zijn leven en werk wijd
den de achttiende eeuwse kunste
naarsbiografen Van Eynden en Van
der Willigen enige pagina's. Het blijkt
dat hij slechts een deel van de hem
beschikbare tijd besteedde aan de
schilder- en tekenkunst. Ook uit een
opmerking in de notulen wordt dui
delijk dat dit schoorsteenstuk 'het
eenige van dien aard van dien schil
der' was. De kamerwanden laten bo
ven de lambrisering een symmetri
sche indeling zien: vijf land
schapschilderingen worden afgewis
seld met geschilderde pilasters en
voorstellingen van diverse attributen,
behorend bij de verschillende jaarge
tijden. De plaats tegenover het
schoorsteenstuk wordt ingenomen
door een bloemstuk, terwijl beiden
aan weerszijden door pilasters wor
den omsloten.

De schilder(s) vatte(n) de pilasters
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uiterst dekoratief op, ze wekken niet
de indruk dat ze ooit bedoeld waren
een dragende funktie te suggereren.
Het grootste deel van de kamerwan
den wordt in beslag genomen door
een serie van vijf landschapschilde
ringen. Vier van de schilderingen zijn
nog in de oorspronkelijke staat, de
vijfde vervangt een eerder aange
brachte schildering, hetgeen gebeur
de aan het einde van de 19e eeuw. De
landschappen vertonen een samen
gaan van twee verschillende elemen
ten, namelijk een in Nederland te
situeren landschap, dat gekombi-
neerd wordt met een min of meer
Italianiserende achtergrond in de
vorm van een zonovergoten rivier- of
meergezicht, met heuvels in het ver
schiet. Niet alleen het landschap met
de zandwallen, weilanden en bosjes,
maar ook het type huizen en de kle
ding van de figuren lijkt geïnspireerd
door de Nederlandse schilderkunst
uit het tweede en derde kwart van de
17e eeuw. Het teruggrijpen naar de
17e-eeuwse landschapskunst hield
ongetwijfeld verband met de nieuwe
'natuurkultus' aan het eind van de
18e eeuw, die eveneens zijn weerslag
had op de ontwerpkeuze in de be
hangselschilderingen. In de behangs
elschilderingen vanaf het laatste
kwart van de 18e eeuw kwam steeds
sterker de nadruk te liggen op het
natuurgevoel dat uit de werken
spreekt. Enerzijds is hier sprake van
een voortleven van de 17e-eeuwse
landschapstraditie. Anderzijds ver-
kreeq de 17e-eeuwse land-

Excursie naar
't Loo werd
groot succes
De excursie van de vereniging Oud
Edam naar Het Loo in Apeldoorn is
zaterdag 8 juni een groot succes
geworden. Niet alleen vanwege het
grote aantal deelnemers, 130, ver
deeld over drie bussen, maar ook
door hetgeen deze dag geboden
werd. Na een koffiestop bij kasteel
Groeneveld in Baarn, in de kelders
van dit uit 1739 daterende landju
weel, werd koers gezet richting Velu-
we. Het Loo kent een rijke historie en
is onlangs op meer dan schitterende
wijze gerestaureerd. Aan de hand van
oude tekeningen en schetsen werden
ook de tuinen teruggebracht in de
originele Franse stijl. Van 1815 tot
1948 werd Het Loo als koninklijk zo
merverblijf gebruikt. Van '48 tot '62
was het de residentie van prinses
Wilhelmina. Na een gezellige warme
lunch werd nog een bezoek gebracht
aan het Tegelmuseum in Otterlo,
waar een expositie van tegels met
religieuze afbeeldingen gaande was.

schapskunst ongetwijfeld een voor-
beeldfunktie. Het teruggrijpen naar
een vroegere periode in de Neder
landse schilderkunst is nauw te rela
teren aan het opkomend nationalis
tisch gevoel in het laatste kwart van
de 18e eeuw. De nationalistische idee
is, evenals het opbloeiend natuurge
voel, diep geworteld in de Romantiek.
Als zodanig houdt dit geen breuk in
met de 17e-eeuwse landschapstradi
tie, maar eerder een voortzetting. Het
onderzoek in de Archieven van het
Protestants Weeshuis te Edam heeft

LEZERS SCHRIJVEN:

Oudste glas

N.a.v. 't artikel in Oud Edam over
't raamkozijn, gaarne nog een paar
opmerkingen. Int tractaat van de
monnik Theofilus, circa 1100, be
schrijft hij de technische kunst
vaardigheden zoals die. zich in de
eerste plaats in de kloosters heeft
ontwikkeld. Als grondstoffen voor
glas noemt hij twee delen beuken-
of varenas,- een deel rivierzand
(zuiver) toegevoegd met wat zee
zout, waardoor de bewerking lich
ter wordt. Nadeel is dat de door
zichtigheid verminderde. Soda
werd een eeuw later gebruikt. Het

 Behangpapier afkomstig van het
Edams Museum.

geen gegevens aan het licht gebracht
omtrent de identiteit van de kunste
naar die de wanddekoratie vervaar
digde, noch konkrete aanknoping
spunten over het tijdstip waarop de
schilderingen werden gemaakt. We
mogen echter aannemen dat zowel
het schoorsteenstuk als het geschil
derd behangsel gelijktijdig zijn aan
gebracht, zodat een datering rond
1781 aannemelijk lijkt.

Copy-right: Exposorium Vrije Uni
versiteit, Amsterdam.

antiek glas is verre van volmaakt.
Het toont tal van oneffenheden,
luchtblaasjes, vlekken e.d. In Auba-
zine heb ik ruitjes gezien van al
bast. De monnik Sedulius schrijft,
dat in circa 840, in het paleis van
bisschop Hartgar in Luik, gekleur
de glasvullingen voorkwamen. In
863 worden in de abdij van St.A-
mandus de glasbewerkers Rage-
nulf en Balderik vermeld. In Neder
land is een eerste vermelding in
Amersfoort in 1010. In de Eifel is
een glaswerkplaats opgegraven
van voor de Karolingische tijd.
Paus Leo XIII heeft in 816 in de
Lateraanse basiliek glas toegepast.

Arent Mul
Arthurvan Schendelplein
68
2624 CR Delft
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Unieke stenen
Prinsenhof uit
Edams museum

In de huizen op de Haligt zijn
prachtige gebeeldhouwde sluit-
steentjes te zien welke oorspronkelijk
uit het Prinsenhof of Klooster kwa
men. Het laatst hebben zij de gevel
van het Heerenlogement gesierd, dat
in 1942 werd gesloopt. Een aantal van
deze prachtige steentjes werden toen
onder het stadhuis opgeslagen. De
directeur van het museum, de heer
P.Smit, heeft na een onderhoud met
de Burgemeester voor elkaar gekre
gen om deze steentjes in het museum
onder te brengen. Hoewel er van het
Klooster of Prinsenhof weinig bekend
is, vinden wij in het boek van de heer
Costerus over de Grote Kerk, 'De
Grote of St. Nicolaaskerk te Edam en
Hare Bezitters' de volgende tekst:
'Het Klooster of Terminarus der
Franciskanen stond op de Haligt bij
de kerk op de plaats, die nog het
Klooster heet. Het was echter geen
volkomen klooster; er woonde ver
moedelijk slechts een of twee paters
der gemelde orde in. Er schijnt echter
nogal wat ruimte in geweest te zijn,
want enigszins voorname gasten lo
geerden daar gewoonlijk en het ging
er dan royaal toe, zoals blijkt: bijv. in
1567/68: 'betaald 39 gld 18 st. van
twee amen wijns uit clooster mette
commissarissen gedronken. ,,bet. 38
st. vracht en verteerde costen en
opdracht van wijn" alsmede: ,,2 st.
van een ton biers int clooster bren
gen" en „kiefts eyer 1 st een duyt."

De stad voldeed dus wel de verte
ringen in het terminarishuis gemaakt,
doch voor het overige vindt men niet
dat voor het onderhoud van het ge
bouw of voor de pater gezorgd werd.
In de gevels van de Kerkstraat, en aan
de Kloosterkant waren twee prachti
ge zandstenen poortjes, waarvan wij
die van de Kloosterkant afbeelden.

gesconken, daerin gereckent.' Ver
moedelijk is hij dus wel een paar
dagen gebleven.

Het wapen van Edam boven het poor
tje is nog te zien in de entree van de
Coornhertschool. Op de kaart van
Blaeu is het Prinsehof in z'n geheel
nog te zien. In de restanten van het
gebouw werd de bekende teken-
school gevestigd. Dit was begin 1800,
en de school was tot 1932 in gebruik.
Over het Klooster is nog het volgende
vermeldenswaard: In mei 1564 werd
Edam bezocht door de Haarlemse
Bisschop Nicolaas van Nieuwland. De
geschiedschrijver Driessen meldt
hierover: 'De Bisschop was naar
Monnickendam gekomen om onder
zoek te doen naar de Wederdopers'
en nu lezen wij: '6 stuyvers die Vries
wyff van schuytvracht, doe die Bis
schop genoot ward.' En werkelijk, de
Bisschop kwam op verzoek van de
rijkdom naar Edam en nam zijn intrek
in het Klooster. Hij werd er rijk ont
haald, naar het schijnt met 'rinschen
wijn' en '(o)range appelen'; hem en
zijn dienstknecht werden 34 gld en 3
st gegeven tot een propijn en de stad
betaalde 'daarenboven' nog 45 gld 16
st. int clooster van oncost en bar-
ninck en alderley eetbaar spijse, die
sij gecoft hadden en tot een propijn

*)Een propijn is een geschenk of
gift.

G. BIJ 'T VUUR.
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Spelen en
spelletjes

BEELDEN UIT MIJN KINDERJAREN

'Uit mijn jeugd zo vrij en
blij, trekken somtijds kalm en rustig,
aan mijn peinzend oog voorbij.' Zo
luiden de eerste regels uit een nostal
gisch en vaak gezongen en bekend
lied. En als ik aan mijn jeugd denk,
die ik in Edam mocht doorbrengen,
komen vanzelfsprekend ook de ge
dachten naar boven aan de spelen en
spelletjes uit die dagen, die wij op
straten en pleinen, zo onbekommerd
konden uitvoeren. Was Edam, ons
geliefd stadje, in die dagen niet een
groot speelterrein? Waar kon je lek
kerder zwemmen dan in of bij het
badhuis van Jan de Ruiter, de bad
man uit vervlogen dagen. Daar, waar
later op initiatief van de bekende
Edammer jongen Niek Bouwes het
onvolprezen strandbad verrees, en
waar vandaag de dag gelegenheid
wordt geboden ook voor planksurfen
en kamperen. Daar haalde het Noord-
zee-strand immers niet bij. Ik denk
aan de pruthoek en de duikpartijen in
de haven. Kortom, een vakantie-oord
dat in mijn ogen nog niet is overtrof
fen. Ik denk verder aan de vistijd,
wanneer je met hele zwermen jon
gens aan de waterkant een visje
trachtte te verschalken. Een hengel

stok kostte toen bij Wouter en Teun-
tje Smit de somma van 15 cent, en
werd geacht enige jaren mee te gaan.
En niet te vergeten: knikkeren, voor
al op het plein voor de roomse school
aan de Achterhaven, dat in die dagen
nog bestond uit slakken en sintels
van de gasfabriek, maar waar je met
kunst- en vliegwerk wel een plekje
kon maken voor 'potje pik' of 'koetje-
guf'. Er werd dan een maat gezocht
om 'een vijffie of een tientje te blus
sen'. Aan de lokroep om te blussen
werd meestal vlot voldaan. Er werd
ook vals gespeeld -toen al, en als je
goed gewonnen had en de markt was
gunstig, kon je knikkers te gelde ma
ken: 15 of 20 voor een cent naar
gelang de koers. En voor een cent
kocht je een heerlijke stroopkoek bij
bakker Gorter. Goeie ouwe tijd, niet
voor de bakker, maar voor de knikke

rende consument. Ik herinner me dat
Jan Aberkrom, die op het pleintje
woonde, en een humorist was van de
bovenste plank, mij aanbood een
tientje te blussen. Toen ik gretig op
zijn aanbod inging, want van zo'n
oude baas kon je het altijd winnen, en
dacht tien knikkers in ontvangst te
nemen, kreeg ik in plaats van knik
kers een verse toebackspruim in mijn
knikkergrage handen gesplitst, leder
een lachen natuurlijk. En wat moest
je? Meelachen, maar wel als een boer
die kiespijn heeft. Deze rotstreek van
buurman Aberkrom h'eb ik hem al
lang vergeven, maar vergeten doe je
zulke voorvallen nooit. Verder het
spel: 'hakmes, lepel, bril of schaar,
hoge hoed of stinksigaar'. Dit spel,
dat zich niet zo makkelijk laat uitleg
gen hoe het precies gaat, was -al
thans voor mij- een bron van onbe-

 In het voormalige weeshuis is nog een
gevelsteen te vinden waarin het kolven

afgebeeld staat.

daarlijke lachbuien, want er waren
altijd wel 'staanders' die de vracht
van drie of meer man niet hielden en
als uitgevloerd met vracht en al ter
aarde stortten. Ik herinner me nog
een zodanige lachbui te hebben ge
kregen, dat ik m'n water niet meerkon
houden en de schone blouse van m'n
onderbuur bevochtigde. Ik weet niet
meer wie het slachtoffer was, maar
alsnog: 'sorry, het zal niet meer ge
beuren'. Heeft u nooit gehoepeld?
Dan raad ik u aan, doe het alsnog.

Starten op de Beestenmarkt - door de
Smeesteeg naar de Voorstraat - het
hoekje bij Blomenkamp om, de To
renstraat (nu Lingerzijde) in, het
steegje van Takkenberg door en dan
de finish weer op de Beestenmarkt
(Jan van Wallendalplein). Er waren
enkele smeden, die maakten hoepels
met een aandrijf, die het slaan met
een stokje overbodig maakte, een
zgn. formule 1 hoepel. Er werd ook
op bepaalde tijden gevliegerd. Als de
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start was gelukt, was het een genot
de vlieger zo hoog te zien stijgen als
je touw het toeliet. Als je vader of een
vriend van je vader of een buurman
een vlieger kon fabriceren, was je het
heertje. En als je dande juiste balans
had gevonden met bosjes gras enz.
aan de staart, en de wind was gun
stig, en hij deed het dan, ja dan
gloeide je borst van vreugde. Een
vlieger is net een ideaal, soms gaat
het op, en soms ook blijft het hangen
om roemloos neer te storten. En dan
het befaamde 'schuilevinkje', waarbij
de meest idiote plekjes werden uitge
zocht om onder te duiken om vooral
niet gevonden te worden. Ook niet te
vergeten tollen met priktol met appel-
of peerpunt, en zweeptollen. Dat tol
letje kreeg zulke ongenadige opia-
waaiers met de zweep dat het meters
ver wegvloog. Wie dit het langst kon
volhouden, mocht zich tolbaas noe
men. En ver-tollen met de priktol
waarbij je attent moest zijn deze niet
in een raam te keilen, want daar was
geen ruit tegen bestand. Touwtje
springen en bikkelen was meer mei-
denwerk. Maar niettemin aardig om
te zien. En als je soms bij die onge
kende capriolen het kantje van een
meisjesbroek ontwaarde, moest je ei
genlijk een kruisje slaan, om die dui
velse bekoring weg te wimpelen.
Maar, sinds de vrouwen-emancipatie
heeft toegeslagen, zie je geen bikke
lende of touwtje-springen de meisjes
meer. En het 'leidt ons niet in beko
ring' heeft vandaag de dag een ande
re en diepere betekenis. Maar als
een meisje je welgezind was mocht je
wel eens meedoen, maar dan uitslui
tend alsslingerman aan het touw. De
daarbij behorende liedjes kon je als
medespeler natuurlijk ook meezin
gen. Maar de kunst van het springen,
die sommige van de toekomstige da
mes zo meesterlijk verstonden, was
voor de meeste jongens niet wegge-
legd.Over het handballen op het
schoolplein kan ik nog in vervoering
raken. Dit spel, met meestal een oud
tennisballetje gespeeld, welk balletje
je steeds op je hand moest laten
tippen, werd vooral voor schooltijd zo
intensief en met overgave gespeeld,
dat je daarna meestal als een afgepei
gerde bootwerker de schoolklas weer
betrad en je de eerste tijd meer aan
dacht had voorde opdonders en de
zere plekken die je had opgelopen,
dan voor de wijze lessen van de
toenmalige trendvolger voor de klas.
Handballen kwam in de plaatsvan
voetballen. Voetballen op de openba
re weg was verboden en een verbod
dat je met de paplepel werd ingego
ten. Handballen mocht, maar voetbal
len ho maar.Er waren dan in onze
jeugd ook speciaal opgeleide politie
agenten om voetballende jongens de
schrik op het lijf te jagen. Het voetbal
spel werd gespeeld met een gelijk
aantal jongens, zes of vijf of elf aan
iedere kant, dat maakte niet uit, als de
balans maar in evenwicht was. Soms

q:
als er een grote knul meedeed, telde
die voor twee. Er werd serieus ge
voetbald op de Kaasmarkt, Beesten
markt, schoolplein, op het landje bij
de tram, op het het Oorgat achter de
gasfabriek, enz. Namen van de clubs
die er in de loop van die tijdzoal
waren, luidden: 'de Kaasmarkt', 'de
Foelie', 'de Beestenmarkt', S.D.W.
(Sport doet wonderen), S.S.S. (Sport
staalt spieren) en nog andere lof
waardige en respect afdwingende na
men. Uitkijken voor de politie was en
bleef geboden. Als je plotseling enige
spelers zag vluchten, wist je meteen
hoe laat het was. De klabak rekende
meestal de bal het eerste in omdat
niemand de moed had dit kostbaar
kleinood uit de handen van de gewel
denaar te redden. Maar ja, voetballen
werkte zo ongeveer als een versla
ving, zodat je telkens weer, ondanks
beloften en goede voornemens ver
viel in het balletje trappen. Er werden
ok listen verzonnen om de lange arm
van de Heilige Hermandad te ontlo
pen. Er werden op strategische pun
ten jongens of meisjes ingezet, om bij

onraad meteen alarm te slaan. De
politie van toen had minder te doen
met vernielingen, diefstal, verkeerso
vertredingen en baldadigheden dan
tegenwoordig, en moest zich dan ook
bezig houden met de toenmalige zon
den en tekortkomingen. De vreugden
van onze kindertijd was ook aan be
perkingen gebonden. Zo hebben wij
enige spelen die we als kinderen her
en der in ons onvolprezen stadje
Edam mochten verrichten aan de ver
getelheid onttrokken. Er zijn er na
tuurlijk nog veel meer. Ik denk bv. aan
schaatsenrijden op de bevroren ves
tinggrachten en het Die; aan het sul
len op de Dam (zo leuk verteld door
mevr. Kruisheer-Van Niftrik). Over dat
sullen en die harde paaltjes kan me
nigeen zich nog een 'hoofdelijke' bult
herinneren. Maar voorlopig genoeg,
want de plaatsruimte is beperkt. Als
er lezers(essen) zijn die over leuke
dingen van vroeger iets te zeggen
hebben: de redaktie juicht elke in
breng van harte toe.

JAN BESSELING

LEZERS SCHRIJVEN:

Spiewimpelen
Met veel belangstelling las ik het

artikel van mevrouw Poelman-
Gortemulder (was haar vader
werkzaam op de drukkerij van
Keizer en Van Straten?) Zij herin
nert ons aan het oude kinderspelle
tje spiewimpelen. Dit spel werd ge
speeld door twee kinderen. Er wer
den twee straatstenen naast elkaar
gelegd met een tussenruimte van 10
tot 15 cm Dwars daar overheen
werd een stokje gelegd. Met een
slaghoutje werd dat weggeslagen
naar de tegenspeler, die op een
afstand van ongeveer tien meter
klaar stond. Die moest dat stokje

opvangen. Lukte dat, dan moest
die tegenspeler dat stokje terugwer
pen en proberen het slaghoutje -dat
weer door de eerste speler dwars
over de stenen was gelegd- er af te
gooien. Lukte dat, dan werden de
partijen verwisseld. Een andere
manier was: het stokje vanaf de
stenen omhoog te slaan en in de
vlucht nog een harde tik te geven.
Een andere manier: De eerste spe
ler hield in zijn hand het slaghoutje
vast en het stokje verticaal; dan het
stokje loslaten en voor het op de
grond kwam weer weg te slaan. Er
waren nog andere spelregels, maar
die kan ik mij niet herinneren.

H. Ruys
Goudsbloemstraat 11
3245 CG Sommelsdijk
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