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De Zwerverterug naar Edam?
De woonboot van de bekende Edamse
kunstenaar
W.O.J. Nieuwenkamp
dreigt voor Edam verloren te gaan. Het
schip lag tot voor kort in de Vecht bij
Utrecht. Eerdere pogingen om het
schip naar Edam te halen strandden op
allerlei problemen. Een initiatiefgroep

beijvert zich wederom de Zwerver defi
nitief een ligplaats in Edam te bezor
gen.
Mijn huis op het water, zo noemt
W.O.J.Nieuwenkamp zijn woonschip
De Zwerver. Menig Edammer zal zich

In terieur van De Zwerver uit de tijd dat
het schip in Edam lag.
nog kunnen herinneren dat deze 27 me
ter lange ark aan de Nieuwe Haven lag,
sinds 1901, met tussenpozen tot 1931,
op de plaats tussen Nieuwenkamps
Vervolgpagina 8
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Bij dit nummer:

Het Fort in zijn bijzondere, natuurlijke omgeving.

De toekomstvan Fort Edam
Het Fort van Edam is jarenlang in ge
bruik geweest als munitieopslag. Het
complex is nog steeds eigendom van het
Ministerie van Defensie, hoewel het be-

COLOFON
Aan dit nummer werkten mee:
Janny Boelens
Corrie Boschma
Rob Josselet (fotografie)
Huub Klompenhouwer
Guus van Lummel
Dirk Regter
Geesje Rijswijk
Herman Rijswijk
Cor Schaatsbergen
Arie Schaeffer
Jan Sparreboom
Sjaan Swalve
Gerrit bij 't Vuur
Wil Tjoa (fotografie)

heer is overgedragen aan Staatsbosbe
heer. Toen het munitiedepot uit het Fort
verdween, heeft de gemeente het plan
opgevat er een museum te vestigen.
Naar het zich laat aanzien is de kans dat
dit zal lukken vrij groot. Het zal echter
nog wel een jaar tot anderhalf duren
voor de plannen volledig van de grond
komen. Het Fort Edam heeft als be
langrijk pluspunt ten opzichte van an
dere forten uit de Ring van Amsterdam,
dat het nog vrijwel intact is. Herstel en
inrichting als museum zijn daardoor re
latief eenvoudig te realiseren. Een be
langrijke overweging van de gemeente
om te streven naar deze bestemming
voor het fort is de unieke natuurlijke
omgeving. Op de bijzondere biotoop
die er op het terrein en de gracht te vin
den is, zal in een volgend nummer wor
den ingegaan.

De Zwerver is weer te koop. Voor de
ze legendarische woonboot die door
de Edamse kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp in het begin van deze eeuw
tot een compleet historisch "huis"
werd ingericht, wordt een nieuwe
eigenaar, c.q. nieuwe bestemming
gezocht. Doordat het schip jaren
lang in de Nieuwe Haven heeft gele
gen, wordt uiteraard gehoopt dat de
ze bestemming in Edam gevonden
kan worden. Over het schip, zijn rei
zen en andere wederwaardigheden
vertelt J. Sparreboom, initiatiefne
mer en oprichter van een werkgroep
die zich beijvert voor het behoud van
het schip.
Waar kocht men vroeger zijn hoed
jes voor alledag en voor feestelijke
gelegenheden? Bij mevrouw De
Bruin-Kamminga aan het Spui. Het
winkeltje is er nog steeds en de eige
nares vertelde aan Janny BoelensBoss hoe zij haar zaken runde.
Twee leden van Oud Edam hebben
zitting in de gemeentelijke monu
mentencommissie. Hierdoor kan de
vereniging invloed uitoefenen op
veranderingen die in de stad en aan
de monumenten plaatsvinden. C.
Schaatsbergen geeft een overzicht
van de aanvragen die het afgelopen
j aar bij de commissie zij n ingediend .
Het artikel over Bouwen heijnsz in
het vorige periodiek heeft een reactie
uitgelokt. Bouwen heijnsz verwierf
faam als generaal, daarnaast was hij
omstreeks 1600 een van de zoutzieders van de stad. Herman Rijswijk
vertelt over deze eerste panneman
nen en hun zoutketen.

Verslagvan de
Gemeentelijke
Monumenten
commissie1989
De Gemeentelijke Monumentencom
missie adviseert burgemeester en wet
houders inzake onderwerpen die de
welstand betreffen bij het verlenen van
bouw- en verbouwvergunningen. Ookbuigt de commissie zich over ontwikke
lingen in de stad die de monumenten
zorg aangaan. Het gebied waarover
deze taak zich uitstrekt bestaat uit de
oude kommen van Edam en Volendam.
Van Edam is dit het gebied van het be
schermde stadsgezicht (binnen de
vesting), het Oorgat en het Westerbui
ten. De genoemde commissie bestaat
uit zeven leden - waaronder twee op
voordracht van de Vereniging Oud
Edam - die door de gemeenteraad wor
den benoemd. Aftreding en benoeming
geschiedt om de vier jaar gelijktijdig
met de gemeenteraadsverkiezingen. In
1989 heeft de commissie dertien maal
vergaderd, waarbij tal van bouwaanvragen en andere zaken zorgvuldig
zijn beoordeeld. Wat nieuwbouw be
treft, zijn door de commissie positieve
adviezen verstrekt voor de bouw van
twee woonhuizen aan de Eilandsgracht
en de Grote Kerkstraat t.p.v. de voor
malige Fröbelschool, en van een brand
weergarage achter het pand Nieuwe
Haven 68. Voor wat betreft woon
huismonumenten, is vergunning ver
leend voor de restauratie/renovatie van
het pand Spuistraat 5.
Voor verbouw waren vergunningen
aangevraagd en verleend voor de pan-
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De glazen deur voorde geopende voor
deur is een sterke dissonant in de voor
gevel van Spuistraat 7.

De stadswandeling van Gerrit bij 't
Vuur is afgelopen. Dit betekent niet
dat hij uitgeschreven is. In dit num
mer wordt de herinnering opgeroe
pen aan het stoomtreintje KwadijkEdam/Volendam.

Het periodiek kwam tot stand met me
dewerkingvan drukkerij Zwarthoed bv,
Volendam en werd gedrukt bij Keizer &
van Straten bv, Edam.

- ..j. I göhüüj,

m

den Achterhaven 90A; Achterhaven
100; Groenland 8/9; Lingerzijde 15;
Lingerzijde 64; Voorhaven 55/57 en
Zeevangszeedijk 10. Overigens betrof
fen de aanvragen merendeels kleine
aanpassingen, zoals nieuwbouw of ver
bouw van bijgebouwen en aanbouwen,
bergingen, dakkapellen, terreinaf
scheidingen en dergelijke.
De commissie heeft in 1988 het college
van Burgemeester en wethouders op
diens verzoek geadviseerd om de lijst
van beeldbepalende panden uit te
Geslaagde "aangepaste" nieuwbouw
in de Graaf Willemstraat.
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breiden. Helaas heeft dit nog steeds niet
geleid tot vaststelling door de gemeen
teraad. Hopelijk dat dit in 1990vers na
de verkiezingen zal gaan plaats vinden.

De familie Bouwenste Edam
1500tot 1630

Het is verheugend te constateren dat ge
reed gekomen zijn de restauraties van
de monumentale panden Baanstraat 2;
Voorhaven 7; Voorhaven 37/39 (de
voormalige kaaspakhuizen De Koop
handel en Bordeaux) en Voorhaven 177
(voormalig museum Nieuwenkamp).
Van de grote monumenten is de laatste
fase van de restauratie van de Lutherse
Kerk aan de Voorhaven aangevangen en
is voorts de restauratie en bescherming
van de gebrandschilderde ramen van de
Grote Kerk in uitvoering.

In het vorige periodiek van Oud Edam
was een artikel opgenomen over de we
derwaardigheden in de West, om
streeks 1625, van admiraal Bouwen
heijnsz uit Edam. Hierin schreef de
auteur, vermoedelijk D.F. Pont, dat
Bouwen heijnsz een telg was uit het
Edamse regentengeslacht Loen of Loenius. Hij zou dan een zoon zijn geweest
van Heijn jansz Loen en Trijnmoer reijners. Hoewel het bijzonder moeilijk js
familierelaties uit die vroege periode
met zekerheid vast te stellen, ben ik ech
ter een andere mening toegedaan over
de afstamming van Bouwen heijnsz.
Een drietal redenen kan ik hiervoor
noemen: Heijn jansz Loen was van
1585 tot aan zijn overlijden in 1599
vroedschapslid, een functie die door
zijn zoon Reijner werd overgenomen
van 1599 tot en met 1620. Bouwen
heijns werd lid van de vroedschap in
1597. Wanneer de laatste een zoon was
van Heijn jansz Loen, betekent dit dat
vader en zoon, en later beide broers, ge
lijktijdig vroedschapsleden waren. Dit
is zeer onwaarschijnlijk omdat de
besturen van steden, in de regel door
middel van een keur, bepaalden dat fa
milieleden in de eerste graad niet gelij ktijdig zitting in de vroedschap mochten
hebben..

Op de nominatie om gerestaureerd te
worden staan de grote monumenten:
Doopsgezinde Vermaning aan het J.
van Nieuwenhuizenplein; De R.K.Kerk
aan de Voorhaven en het oude Stadhuis
aan het Damplein. Hopelijk dat dit
spoedig gaat gebeuren want voor die
panden is het hard nodig. Zorgenkinde
ren onder de woonhuis monumenten
die ook dringend restauratie behoeven
zijn de panden HoogstraatlO (is of
wordt binnenkort begonnen); Voorha
ven 43 en Voorhaven 47.
Van de civiele werken valt te vermelden
dat de voormalige Trambrug en de
Constabelbrug zijn hersteld en geschil
derd. Voor veel andere bruggen dient
dit ook hoognodig te gebeuren. Door
de gemeente is een aanvang gemaakt
met het renoveren van de openbare ver
lichting waarbij de karakteristieke giet
ijzeren lichtmasten met koperen arma
turen, teruggeplaatst worden. Uitste
kend gemeente! Al met al een jaar om
tevreden op terug te zien.
Stadsvernieuwing aan de Voorhaven, donkere zijde.

Oud Edam nieuws
Het gele steentje
Tijdens de algemene ledenvergadering
van 2 april j .1.werd het gele steentje uit
gereikt aan Dick en Matty Franke. Op
voortreffelijke wijze hebben zij hun
17de-eeuwse woonhuis, Voorhaven 7,
in oude luister hersteld . De eerste fase in
eigen beheer, de tweede met deskundige
begeleiding. De afgelopen jaren heeft
de vereniging met het gele steent j e voor
al aandacht besteed aan de grotere mo
numenten, zoals de panden van het
Hoogheemraadschap en het voormali
ge weeshuis. Ook kleinschaliger projec
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ten verdienen vanzelfsprekend de aan
dacht. Met de uitreiking van het steent
je aan het echtpaar Franke, wordt dit
beleid nog eens extra onderstreept.

Alhoewel er zeker aandacht en goede
wil bij de gemeente voor het achterstal
lig onderhoud aanwezig is, dient er nog
veel aangepakt te worden. We moeten
inhalen en niet verder achterop raken.
Continuïteit blijft dan ook geboden.
Edam, mei 1990
C. Schaatsbergen

Geen jachthaven op het Galgeveld
Een succes voor de werkgroep Aktiegroep Galgeveld. Tal van instanties,
waaronder Oud Edam en particulieren,
hebben bezwaar aangetekend tegen de
plannen van de gemeente EdamVolendam om aan het Galgeveld een
jachthaven met 2000 ligplaatsen aan te
leggen. Onbegrijpelijk dat zo luchthar-

tig is geoordeeld over de schade aan het
milieu die een project van een dergelij ke
omvang zou veroorzaken. De gemeente
is door de Provincie teruggefloten. Een
jachthaven mag, maar dan voor maxi
maal 200 boten.

Twijfel over de veronderstelde afkomst
van Bouwen heij nsz ontstaat ook als we
kijken naar de familienamen Loen en
Bouwen(s). De familie Loen voerde
omstreeks 1600 al gedurende 100 jaar
hun familienaam. De familienaam van
Bouwen heijnsz komen we uit die tijd
niet tegen. Zijn kleinzoons Dirck martensz Bouwens, Bouwen martensz Bouwens en Heijn martensz Bouwens had
den echter de voornaam van hun
grootvader als familienaam aangeno
men. Dit wordt wel een "versteende"
patroniem genoemd en geeft mijns in
ziens aan dat de familie Bouwens daar
voor nog geen familienaam voerde. Een
derde aanwijzing wordt gevonden in de
handmerken. Een handmerk is een
persoons- of eigendomsmerk. Ze wor
den onder vele notariële akten aange
troffen, waar ze fungeren als een soort
handtekening. Ook komen ze voor op
de grafzerken en de gebrandschilderde
glazen in de Grote Kerk van Edam. Een
handmerk is samengesteld uit een aan
tal lijntjes. Nu was het zo dat een zoon
meestal het merk van zijn vader over

nam, waaraan hij dan vaak een streepje
toevoegde. Het blijkt dat de familie
Loen een heel ander handmerk voerde
dan de familie Bouwens:
merk van Heijn jansz Loen yXmerk van zijn zoon Reijner heijnsz

Loen dt
merk van zijn kleinzoon Cornelis reijndertszLoen /k
merk van zijn achterkleinzoon Frederiek cornelisz Loen Pk
merk van Bouwen heijnsz ^

Bouwenheijns, burgeren hande
laar
Als burger verdiende Bouwen heijnsz
zijn dagelijks brood vermoedelijk in de
handel en de scheepvaart. Ook was hij
betrokken bij de voor Edam zo belang

rijke zoutwinning. Uit de archieven
blij kt dat hij onder andere aandelen be
zat in de zogenaamde partenrederij.
Hierbij werd de financiering van een
schip, als ook het risico dat dit schip op
weg naar huis met de kostbare lading
zou vergaan, gespreid over verscheide
ne personen. Zo verkocht Bouwen
heijnsz in 1602met zijn medereders het
schip "De Meerman", groot 180 last.
Het aantal lasten geeft aan dat het, voor
die tijd, om een groot schip ging. In
1613werd hij voor het aanzienlijke be
drag van f 5000,—eigenaar van het schip
"De Moeriaen". Een aardig gegeven
betreft zijn betrokkenheid bij het los
kopen van Edammers die zo ongeluk
kig waren op hun reis in handen te val
len van de Turken. Ook zijn neef
Hendrick jansz heeft enige tijd in den
vreemde gevangen gezeten. In 1612nam
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m DeStaf
Aan het eind van de Voorhaven/Nieuwe Haven stond de zoutkeet De Star.
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Omstreeks 1600 stonden de volgende
zoutketen buiten de zuidoosterpoort,
die vanaf die tijd de Keetpoort wordt
genoemd:
1 De Orangje Appel
circa 1598
2 De Lelij
circa 1598
3 De Lonsvaerders
circa 1609
4 Het wapen van Engelant circa 1597
5 De karsseboom
circa 1597
6 De Drie Kronen
circa 1601
7 Het Fortuijn
circa 1597
8 De Halve Maen genoemd de Oude
Zoutkeet, gebouwd in 1581, om
streeks 1609 vernieuwd en vergroot
9 Groenwijf, ook wel genoemd De Ra
ven
10 Het Kromhout

it

Detail van het zoutziedersraam in de Grote Kerk. Tweevrou wen schuimen zout af
uit een grote pan. A rbeiders dragen zakken zout weg, de panneman zelf geeft aan
wijzingen. (tekening Jan Bouman ).

cumo
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Tezamen met de twee keten op de Voor
haven waren er toen dus 12 zoutketen in
Edam.

Vrijwel alle 17de-eeuwse Edamse zoutketen stonden aan de huidige Keetzijde. (Stadsplattegrond J. Blaeu, circa 1640).
Bouwen heij nsz op een reis geld mee om
verschillende Edammers die als slaven
in verre Oosterse landen verkeerden,
vrij te kunnen kopen. Bouwen heijnsz
woonde op de Nieuwe vaart (= Nieuwvaartje) in een huis dat daar omstreeks
1588was gebouwd. In de stadsrekenin
gen is een post gevonden waaruit blijkt
dat hij dit huis in 1593 met pannen liet
bedekken. In 1609 verkocht hij het aan
Pieter heertsz.
Na zijn tweede huwelijk in 1598 met
Trijn heijns, zeer waarschijnlijk de
dochter van Heijn jansz Loen en Trijnmoer reijers, vertrok hij naar een huis in
de (Grote) Kerkstraat. Enkele jaren la
ter, in 1605, kocht hij een erf, ook wel
"hofstede" genoemd, waarop een huis
had gestaan dat tijdens de grote brand
van 1602 in vlammen opgegaan was.
Hij liet hierop een nieuw huis bouwen
dat in 1613weer werd verkocht aan Jan
jan heertsz.
Het was gebruikelijk in die tijd dat de
meer vermogende Edammers meer dan
een huis in eigendom hadden. Zo was
Bouwen heijnsz omstreeks in 1599in de
Nieuwesteeg(= Breestraat) bij de toen
malige Kaasmarkt eigenaar geworden
van het huis "De Pot". Hij erfde dit
huis van zijn -vermoedelijke- schoon
6

vader Heijn jansz Loen.
In 1604 kocht Bouwen heijnsz een huis
aan de noordzijde van de Voorhaven,
bij de Sint Jacobsbrug. Dit pand wissel
de in 1627 weer van eigenaar. Steeds is in
deze tijd sprake van allerlei transacties
tussen de families Loen en Bouwens.
Extra verwarrend hierbij is de familie
verwantschap door het huwelijk van
Bouwen Heijns.
Vermoedelij k is dit de reden dat Pont de
afkomst van Bouwen heijnsz in de fa
milie Loen zag.
Bouwen heijnsz bezat niet alleen hui
zen, maar ook land: hij was eigenaar
van kavelnummer 123 in de Purmer,
groot 19 morgen en 318 roeden.
In 1646 verkochten zij n erfgenamen het
land aan Teunis jansz Roocker van
Twisk en advocaat Pieter willemsz Crab
uit Hoorn voor f 22.000,-.

"De Orangen Appel". Als ondernemer
werden ze ' ' keetman' ' of ' 'panneman' '
genoemd. Dit laatste woord verwijst
naar de pannen waaruit het zout werd
gewonnen. De eerste zoutkeet van
Edam was de "De halve Maen", ge
bouwd in 1581 door Jacob claasz Pols
en Claas Pietervaer. Niet zoveel later, in
1588, werd aan het einde van de zuidzij
de Voorhaven, bij de zuidoosterpoort,
de zoutkeet "De A" gebouwd.
Op het derde perceel aan de Voorhaven
werd twee jaar later de keet "De star"
neergezet die omstreeks 1600 in handen
was van Frans dircksz Pont en Jonge
Jan claesz Sloot. In deze jaren werden
er meer gebouwd, vooral aan de zuid
zijde van het Oorgat, de Keetzijde waar
ook "De halve Maen" stond.
In 1602 werd Bouwen heijnsz eigenaar
van deze keet, samen met Pieter reijnersz en enkele jaren later -in 1608-slo
ten de participanten een hypotheek af
van f 1300,—om de keet te kunnen ver
nieuwen en vergroten.

Bouwen heijns als panneman
In 1599 kocht hij samen met Pieter reijnersz (Keetman) twee huizen buiten de
Keetpoort. Op die plaats zetten zij met
een aantal participanten, de zoutkeet

Zijn zoon Marten Bouwens trad in de
voetsporen van zijn vader: hij werd
mede-eigenaar van de keet "De Lelij".

De zoutnering is van veel belang ge
weest voor de economische ontwikke
ling van Edam in de late 16de en 17de
eeuw. Met schepen, de zogenaamde
zoutwaterhaalders, werd het zoute wa Zijn eerste huwelijk werd gesloten ca.
ter aangevoerd om vervolgens in grote 1590,denaam van zijn vrouw is ons niet
"pannen" te worden gekookt. Onder bekend.
deze pannen werden vuren met turf Omstreeks 1592 werd uit dit huwelijk
gestookt. Bij dit proces ontstond een geboren zoon Marten.
laag schuim die werd afgeschept om te Bouwen heijnsz hertrouwde op
drogen tot schoon wit zout. Het zout 06-12-1598 in Edam met Trijn heijns,
dat uit de pannen kwam werd eerst door die toen in de Kerkstraat woonde. Zij
een beëdigde zoutmeter gemeten om was vermoedelijk een dochter van
het juiste bedrag dat de keetmeesters Heijn jansz Loen en Trijnmoer reijers.
aan zoutbelasting moesten betalen, Trijn heijns is waarschijnlijk op
vast te stellen. Daarna vond het vervoer 22-06-1620 begraven.
plaats, eveneens door een beëdigd per
soon, de zoutdrager.
a. Marten bouwensz
Het zout was heel belangrijk, zowel in getrouwd op 06-07-1614 met Welmoet
het huishouden als conserveringsmid
dircks, zij is op 03-04-1636 begraven in
del, als ook in de visserij en de veeteelt. de Grote Kerk. Marten hertrouwde op
Veel ervan werd echter weer geëxpor
07-06-1637 met Lijsbet jacobs Pieter
teerd.
vaers, dochter van Jacob claesz Pieter
vaers en Wemheijns Loen, zij is begra
Bouwen heijnsz geboren ca. 1565, hij ven op 21-01-1652in de Grote Kerk.
woonde op de Nieuwe vaart, is gesneu
Marten bouwensz, zoon van Bouwen
veld op 02-06-1626 en begraven op heijnsz, is overleden op 03-06- 1641 en
01-09-1626in de Grote kerk van Edam. begraven op 06-06-1641 in de Grote
Hij was een der eerste bewindhebbers Kerk van Edam. Gecommitteerde raad
der WestIndische Compagnie. Lid van in het college van de Admiraliteit te
de vroedschap: na 1597 tot 02-06-1626; Amsterdam
van
04-1631 tm.
burgemeester in 1617, 20 en 21; schepen 03-06-1641; vroedschapslid, burge
in 1603, 05, 07, 11,13en 16;armenvoogd meester in 1629, 32, 34, 36, 37 en 40;
in 1604 en kerkmeester in 1609, 10, 12, schepen in 1618,22, 24 en 27; tresorierin
14, 15. Hij was beëdigd panneman van
1619 (schatbewaarder die verantwoor
af ca. 1600 tm. 1624, met enige jaren on
delijk was voor de inkomsten en uitga
ven van Edam); kapitein van de schut
derbreking, eveneens verschillende ja
terij in 1620, 21, 23, 24, 26, 27 en
ren samen met zijn zoon Marten.
In 1613koopt hij drie stenen op een graf luitenant in 1622. Hij was beëdigd als
panneman vanaf 1615tm. 1641.Hij be
in de Grote Kerk.
Samen met Jacob claesz Pietervaers be zit in de Grote Kerk van Edam de vol
gende graven: op het Koor graf No. 132
zit hij vier graven.

en 133, in de middenkap graf No. 219,
249 en 250, bovendien in de Kleine Kerk
in de noordkap graf No. 32.
Kinderen uit het eerste huwelijk van
Marten bouwensz:
a Grietje ca. 1616,
getrouwd op 24-05-1637met Wiggerjacobsz
b Annetje ca. 1619,
getrouwd op 30-09-1640 met Pieter
jansz Knecht hertrou wd met Pieter michielsz Vorck
c Geertje ca. 1621,
getrouwd op 28-09-1642 met Jan jacobsz Westerbaen hertrouwd met Frederick cornelis Loen
d Dirck ca. 1624,
getrouwd op 19-08-1646 met Lijsbet
jans Boes
e Bouwen ca. 1627,
getrouwd op 04-07-1655met Geert cor
nelis Poort
f Trijn 28-03-1629
gNeeltje 26-01-1631,
getrouwd op 05-03-1651 met Jan
dircksz Tralij
h Claes 12-05-1632
iEefje 07-08-1633,
getrouwd op 07-04-1652 met Cornelis
jansz Boes
j Heijn 10-01-1635,
getrouwd op 28-10-1657met Geert cor
nelis Poort
k Welmoet 02-04-1636,
getrouwd op 17-10-1655 met Frans
dircksz Pont
H. Rijswijk
1
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De Zwerverterug naar Edam?
(vervolg van voorpagina)
latere woonhuis op het land, en zijn ate
lier. Voordat we meer over de Zwerver
vertellen doen we kort eerst wat grepen
uit Nieuwenkamps leven en werk.

W.O.J. Nieuwenkamp
Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp werd
in 1874 geboren te Amsterdam. Hij
overleed in 1950 in San Domenico di
Fiesole in Italië. Hij woonde en werkte
achtereenvolgens tot ongeveer 1900 in
Haarlem, en tussen 1901en 1910op zijn
schip De Zwerver in Edam, maar ook in
vele andere plaatsen rond de Zuiderzee.
Sinds 1920, na zijn vertrek uit Edam
(waar hij overigens nog regelmatig aan
kwam waaien omdat hij daar zijn ate
lier tot 1935 gebruikte) woonde hij in
Rome, na 1922 in Florence. Nieuwen
kamp was een groot liefhebber van Ne

Ontwerptekening van W.O.J.Nieuwen
kamp voor de indeling en het interieur
van De Zwerver, (uit: Van mijn huis op
het water en mijn huis op het land,
auteur W.O.J.Nieuwenkamp).

derlands Indië, dat hij vele malen be
zocht (Java 1898, Balien Lombok 1904,
1906-1907),evenals van Brits Indië (be
zoeken in 1913-1914). Nieuwenkamp wenkamp nog enkele belangrijke lief
was korte tijd leerling van de Rijks
hebberijen, namelijk het behoud van
school voor Kunstnijverheid in Am
Edamse monumenten en het verzame
sterdam; hij schilderde, tekende, etste len van voorwerpen van kunst en ge
en lithografeerde. Maar hij was ook schiedenis. Dit uitte zich onder andere
schrijver en architect. Zijn belangrijk
in de oprichting, pas in 1948 trouwens,
ste werk bestaat uit grafiek van stads- en van het Museum Nieuwenkamp te
dorpsgezichten,
voornamelijk van Edam, Voorhaven 137. Dit pand kocht
plaatsen aan de kust van de voormalige hij in 1910in deplorabele staat om het
Zuiderzee, en grafiek en schilderwerk van sloop te redden. Daarnaast bouwde
met oosterse landschappen als onder
hij de huisjes 'Geloof, Hoop en Liefde'
werp.
en 'De Jager' en 'De Kuiper' aan de
Nieuwe Haven, tegenover zijn woon
huis gelegen, om zo een aardig uitzicht
Nieuwenkamp en Edam
te hebben, en - niet te vergeten - zijn
eigen huis met atelier, op het huidige
Wat heeft deze kunstenaar nu te maken Fardem terrein aan Het Marken. Nieu
met Edam? Behalve dat zijn zwerfark wenkamp is tevens enige tijd
regelmatig ligplaats vond in de Edamse bestuurslid van het Edams Museum ge
wateren en hij veel grafiek met Edamse weest. Nieuwenkamps kennismaking
onderwerpen vervaardigde, had Nieu- met Edam werd min of meer aange
moedigd door de toenmalige wethou
der en mede-oprichter van het Edams
Museum W.J. Tuyn. Deze laatste
schreef in het tij dschrift Eigen Haard in
1895een artikel over het pas opgerichte
Edamse Museum. Nieuwenkamp ver
zorgde de ilustraties. Ook later nog
maakte Nieuwenkamp illustraties voor
Tuyn; in 1905 was het dezelfde Tuyn die
Nieuwenkamp inlichtte over een stuk
grond dat hij zou kunnen kopen aan de
Nieuwe Haven. Zoals ook nu nog te
zien is kocht Nieuwenkamp deze grond
en vestigde zich erop, waarbij hij ach
tereenvolgens zijn eerste huisje (19071908) bouwde, waarna in 1909een twee
de huis —dat met de trapgevel —volgde.
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De Zwerver aan de oever van hetzelfde
stuk grond gelegen. Interessant is de
medewerking van het gemeentebestuur
in deze kwestie. Niet alleen wethouder
Tuyn, maar ook de burgemeester zag
Nieuwenkamp graag in Edam komen.
Ter aanmoediging schonk de burge
meester een grote iep voor in de tuin; op
verzoek van de Nieuwenkampen plant
te de gemeente iepen langs de gracht van
het terrein tot aan de toenmalige, nu af
gebroken Jan van Wallendalbrug. Ver
volgens dreigde de raad de reeds be
staande, oude bomenrij te kappen
omdat ze oud en scheef was. Met burge
meester Calkoen en wethouder Tuyn als

pleitbezorgers wist Nieuwenkamp het
tij nog net te keren. In 1929 verkocht
Nieuwenkamp zijn huis en atelier aan
de touwfabriek van Heymeyer. We hoe
ven hier niet verder op Nieuwenkamps
bouwactiviteiten aan de Nieuwe Haven
in te gaan, want dit artikel gaat over De
Zwerver, en niet over Nieuwenkamps
bouwprojecten aan wal. Toch leek het
mij aardig om met deze gegevens te il
lustreren hoe geleidelijk Nieuwen
kamps leven van water naar land is ge
gaan en eveneens hoe onrustig de man
was: hij kon geen wortel schieten.
De Zwerver in het Boerenverdriet.

De bouw van De Zwerver
Nieuwenkamps ideaal om op een schip
te gaan wonen ontstond tijdens zijn hu
welijksreis (!) in 1900 in Spanje. In sep
tember van dat j aar teruggekomen trekt
zijn vrouw, Anna Wilbrink, in bij haar
ouders op de Veluwe. Hij gaat op de
scheepswerf 'De Vlijt' bij werfbaas
Sjollema in Oude Wetering in de kost
om de bouw van zijn schip te begelei
den. Deze werf was eigendom van een
neef van Anna Wilbrink. Typerend is
dat Nieuwenkamp in al zijn geschriften
spreekt in de eerste persoon: "ik bouw
de het schip, het huis" etcetera. We

De huidige ligplaats van De Zwerver
aan de Vecht.
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De grote schouw in het atelier van De
Zwerver.

moeten dit niet al te letterlijk nemen,
want het is bekend dat vele goede va
klieden hem bij de bouw van het schip,
maar ook bij zijn latere huizen, as
sisteerden. We denken dus eerder aan
Nieuwenkamp als ontwerper, bouw
heer en interieur-architect, die er echter
niet vies van was af en toe zelf ook de
handen uit de mouwen te steken. Nieuwenkamps voormalige atelier was een
houten huisje in Santpoort, bij Haar
lem. Dit gebouwtje, ook al door hem
zelf 'gebouwd', breekt hij af; de plan

Interieur van De Zwerver nu.
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ken, balken, deuren en ramen dienen
voor de opbouw van zijn woonboot, die
overigens een stalen bak krijgt, 20 me
ter lang, met een 'binnenbak' van be
ton. De kosten bedroegen ongeveer
6000 gulden in totaal. Aan de bak is
14.300 kilo ijzer en staal verwerkt, met
12.300 klinknagels. Het vaartuig woog
'kaal' 45.000 kilo. De kosten voor de
voor- en achteraanbouw bedroegen
nog eens 3365 gulden. Nieuwenkamp
geeft in zijn supplement op 'Mijn huis
op het water, mijn huis op het land, ver-

volg 1931-1935'een precieze opgave van
wat er vervolgens aan het schip is ver
spijkerd en vertimmerd. De belangrijk
ste daarvan zijn schilderwerk (ieder
jaar), zinkwerk (afdichting van het
dak), electriciteit, de aanleg van een
motor (1924) en het wederom uithalen
ervan (1931). Omdat het pasgetrouwde
stel eerst wil weten of het wonen op het
water wel zou bevallen wacht Nieuwen
kamp in 1900 nog even met de uitvoe
ring van de rest van zijn plan, namelijk
om aan voor- en achterzijde van de vier
kante bak een spits toelopende steven te
maken, zodat het schip betere vaareigenschappenzou krijgen. Dat kon later
altijd nog, maar het geschiedde al in
1902. De opbouw realiseert Nieuwen
kamp met zijn atelierhout op eenvoudi
ge wijze, zoals in de 'houtskeletbouw'
gebruikelij k is: een stelsel van staanders
en liggende zolderbalken met korbelen.
Eén van die korbelen is nu te zien in het
Edams Museum: prachtig houtsnij
werk dat een mannenfiguur met tul
band - een muzelman ? - weergeeft met
opgetrokken knieën. Nergens vertelt
Nieuwenkamp hoe het korbeel in het
museum is terecht gekomen. Overigens
spreekt Nieuwenkamp van een Ro
meins krijgsman op dit korbeel, dat

volgens hem uit een 17e-eeuws
kaaspakhuis uit Edam afkomstig was.
Ramen en deuren laat Nieuwenkamp
maken bij 'zijn' timmerman Blankesteyn in Lunteren (vestigingsplaats
van het schoonouderlij k huis); het ijze
ren beslag wordt daar ook vervaardigd,
door de smid W. Coops.

Het interieur van De Zwerver
Na de bouw van het casco en de opbouw
kwam natuurlijk de inrichting van het
schip. De verdeling van de ruimte in af
zonderlijke vertrekken is op de hierbij
afgedrukte bouwtekeningen goed te
zien. Duidelijk is dat aanvankelijk
vooral Nieuwenkamps atelier de grote
en centrale plaats was op het schip. Hij
was gevestigd in wat wij nu de 'woonka
mer' zouden noemen. Daarnaast, in de
huidige 'slaapkamer', was de drukke
rij. Hier stond Nieuwenkamps belang
rijkste bezit, de etspers. Natuurlijk was
er een keuken (zo ingericht dat het
melkmeisje van Vermeer er zo inpaste),
een eetkamer en een entree. Na de ver
lenging van de ark kwam er nog plaats
voor een gastenvertrek in het nieuwe
achteronder Maar veel belangrijker
dan de indeling van de ruimte van het
schip was de aankleding ervan. Uit alles
bleek - en blijkt nog steeds - de grote in
teresse van Nieuwenkamp voor het ver
leden, voor antieke voorwerpen, bij
voorkeur 17e-eeuws. Verbazend genoeg
was en is de combinatie met Nieuwen
kamps immer groeiende verzamelingen
kunstvoorwerpen uit Indonesië en zijn
eigen grafiek en houtsnijwerk, die hij
ook een plaats gaf op zijn woonboot,
zeer geslaagd. Het antieke allegaartje
zoals het ons nu misschien zou toeschij
nen in een droge en dorre beschrijving
komt tot leven wanneer het in dit schip
staat uitgestald. Uiteindelijk krijgen we
niet alleen een indruk van de aard van
de collectie, maar ook en vooral van de
aard van Nieuwenkamp zelf en van de
tijd waarin hij leefde. Een wat 'bruine'
belangstelling voor 'ouderdom', eer
bied ervoor, maar ze ook ten eigen nutte
gebruiken en met andere zaken combi
neren. Wie combineert zijn eigen
houtsnijwerk met een afgietsel van een
schip op het relief van de Boroboedoer?
Wie zet daar twee Gelderse kasten en
een Friese hangklok bij, terwijl zijn
eigenhoutsnijwerk op de deurpanelen
is ontleend aan een 'primitief ornament
op een houten hoofdsteunsel van een
kaffer uit Zuid Afrika'? U mag maar
één keer raden. Er stonden ook vier
Chinese kastjes (ze zijn nu verdwenen)

Interieur van De Zwerver vroeger.
met verguld snijwerk, afkomstig uit de
nalatenschap van een rijke Chinees uit
Batavia, niet ver van een kastje met bes
neden eiken deurtjes en gesmeed ijze
ren beslag dat Nieuwenkamp nabouw
de van een 'Gotisch origineel in het
Rijks museum te Amsterdam'. En toch
ziet de combinatie er niet slecht uit ! Het
zou te ver gaan om met deze beschrij
ving, geheel ontleend aan Nieuwen
kamps prachtige boek 'Mijn huis op het
water, mijn huis op het land (1931)',ver
der te gaan . Beter is het dan om dit boek
ter hand te nemen en de kostelijke,
anecdotische, enigszins aristocratisch
getoonzette verhalen van Nieuwen
kamp over zijn 'schuit' te lezen. Helaas
is dit boek antiquarisch, het werd
slechts in zeer beperkte oplage ver

spreid. Maar nog antiquarischer is De
Zwerver zelf. Over zijn lot volgt nu het
laatse hoofdstuk.
De Zwerver

nu

De ark van Nieuwenkamp heeft na
drukkelijk zijn naam Zwerver eer aan
gedaan. Sinds zijn tewaterlating in 1901
zag het schip vele havens en wateren, en
niet alleen in Nederland. Nieuwen
kamp geeft een chronologisch over
zicht van de tochten en ligplaatsen van
het schip tot 1935. Aanvankelijk waren
dit ook veelal de plaatsen waar hij expo
sities van eigen werk op de boot hield.
Een blik in de keuken, huidige situatie.
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De hoedjesvan
mevrouw
De BruinKamminga
II'

In de loop der jaren zijn verscheidene
winkels in de binnenstad verdwenen,
maar dat wil niet zeggen dat ze hele
maal in het vergeetboek zijn geraakt.
Een daarvan is de hoedenwinkel van
mevrouw J. de Bruin-Kamminga aan
het Spui.

De Zwerver op zijn oorspronkelijke ligplaats in de Nieuwe Haven.
Er zou een boek te vullen zijn met alle
krante-artikelen die er naar aanleiding
van die bezoeken met de schuit werden
geschreven. Dat doen wij nu niet. De
zwerftocht van de woonboot begint in
de Zaanstreek, maar al snel volgden in
1903 reizen naar Utrecht, Düsseldorf,
de Achterhoek, Deventer en Zwolle
(1904). Daarna volgden ligplaatsen in
Amersfoort, Amsterdam en Leiden.
Vooral na 1905 kwam Edam regelma
tig, met een eigen ligplaats, in beeld.
Van hieruit werd Amsterdam regelma
tig bezocht. In 1912 volgde een tocht
via Amsterdam, Dordrecht en Antwer
pen naar Brussel. In 1913figureerde het
schip op de ENTOS (Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartge
bied).
Na dit moment kwamen ook anderen
dan
de Nieuwenkampen
regel
matig op het schip, meest kunstenaars,
die er een gedeelte van het jaar op wo
nen. In 1918en 1919volgde een periode
waarin de familie Dudok van Heel het
schip bewoonde, meest in Deventer.
Daarna volgden weer afwisselend Am
sterdam, Edam, Ouderkerk (Nieuweramstel, bewoond door de graven Bentinck) van 1924 tot 1928. Dan vertrekt
het schip met kunstenaar Eberhard
Osthaus en familie naar Lesum, een
klein havenplaatsje bij Bremen, waar
het schip vast komt te zitten in de veel te
kleine haven en verwaarloosd wordt.
Nieuwenkamp haalt hem zelf weer op
in 1931 en legt De Zwerver in Nieuwersluis aan de Vecht bij het buiten
'Over-Holland'. Daar ligt de boot tot
1935,wanneer Nieuwenkamp zijn boek
afsluit. Hierna volgt een periode waar
van ik de omzwervingen van de woo
nark niet ken. In 1950 is het schip (na
12

Nieuwenkamps dood dus) gekocht
door de heren Tj. de Boer en G.B.Broeze, die De Zwerver een grote opknap
beurt gaven; het betrof voornamelijk
schilderwerk en herstelwerk aan het in
terieur. Zij verkochten hem daarna di
rect door aan D.F. Pont te Hilversum
voor 16.000 gulden. Vorig jaar septem
ber kreeg ondergetekende, als conser
vator van het Edams Museum, contact
met de toenmalige bewoners. Wederom
diende zich een serieuze mogelijkheid
aan om het schip te kopen. Ditmaal
ging de gedachte uit naar het Edams
Museum. Het bestuur liet evenwel in
november 1989weten niet van de moge
lijkheid totkoop gebruik te willen ma
ken omdat beheer van het bestaande
museum en de mogelijke toekomstige
uitbreiding in het voormalige stadhuis,
alsmede de financiële risico's van toe
voeging van dit schip aan de collectie
aankoop onmogelijk maakten.
De pogingen om De Zwerver naar
Edam te halen zijn niet nieuw. Al in
1979 streefde de Stichting Museum
Nieuwenkamp hiernaar; zij verzocht de
gemeente om ontheffing van de ligplaatsverordening op 29 juni van dat
jaar. Twee jaar later, naar aanleiding
van de Nieuwenkamp-tentoonstelling
in de Grote Kerk, werd weer een inspan
ning gedaan, nu door de Vereniging
Oud Edam en de Stichting Museum
Nieuwenkamp samen. Gesprekken met
de gemeente hadden resultaat: de ge
meente kondigde bij monde van burge
meester Pouw op 14juli 1981indeNNC
aan onder voorwaarden accoord te
gaan met het plan om De Zwerver naar
Edam te halen. Deze voorwaarden hiel
den in dat het plan de gemeente geen
geld mocht kosten en dat het schip een
acceptabele ligplaats moest krijgen.

Uiteindelijk is het initiatief een stille
dood gestorven, vooral door de hoge
vraagprijs voor het op dat moment te
koop aangeboden schip. Ook nu zijn er
weer plannen gemaakt om De Zwerver
als museum te exploiteren en het een lig
plaats te geven in Edam. Een dergelijk
plan is nodig omdat er niet over één
nacht ijs kan worden gegaan bij de aan
schaf van een dergelijk varend monu
ment. Het plan voorziet in de verwer
ving van De Zwerver door de Stichting
Museum Nieuwenkamp met behulp
van fondsen, sponsors en subsidiege
vers. Daarnaast moet er een aparte
stichting in het leven worden geroepen
die verantwoordelijk is voor het onder
houd, beheer en de exploitatie van het
schip als museum. Nog heeft de initia
tiefgroep die is opgericht om De Zwer
ver in Edam een museale functie te ge
ven de hoop niet opgegeven (leden: J.
Bulthuis, J. van Overbeek, G.K. Tjoa,
J. Guis, L. Bijman en J. Sparreboom).
Nog steeds is De Zwerver te koop: een
unieke kans om De Zwerver voor Ne
derland, het IJsselmeer en Edam te be
houden en een nieuwe cultuur
historische attractie toe te voegen aan
het monumentale Edamse aanbod.
J. Sparreboom
Oud Edam nieuws
Obligaties
Nog steeds is er een aantal obligaties
niet afgehaald bij de Bondsspaarbank
aan het Spui. Wij raden u aan dit zo snel
mogelijk te doen. Het is ook mogelijk
deze aan de vereniging terug te schen
ken, dan dient u de obligatie op de bank
ongeldig te laten stempelen.

Hele generaties werden door haar van
chique hoeden voorzien - een 'must'
voor een goed geklede vrouw. Ook tij
dens de stadsfeesten in 1957, ter gele
genheid van het 600-jarig bestaan van
de stad Edam, heeft ze bewezen over een
haast onuitputtelijke vindingrijkheid
en creativiteit te beschikken. Het over
grote deel van de bevolking liep toen in
middeleeuwse kleding, de hoofdtooien
kwamen uit haar atelier. "Ik heb me
toen een aap gewerkt", herinnert me
vrouw De Bruin-Kamminga zich, "we
zaten met z'n drieen wekenlang achter
de machine om alles op tijd klaar te
krijgen.
Dat is me gelukt op één baret na, een in
gewikkeld exemplaar dat uit kleine rest
jes gemaakt moest worden. Die me
vrouw stond half te huilen van
teleurstelling. Tenslotte is toch alles
goed gekomen. Toen het feest er einde
lij k was, kwamen de hoeden me de neus
uit, zo genoeg had ik er van.' ' Hoewel ze
haar vak van hoedenmodiste niet meer
beoefent, wordt ze nog steeds geboeid
door alles wat met hoeden te maken
heeft. ' ' Dat heb ik al vanaf mij n kinderjaren", zegt ze, "een kwaal die nooit
meer over ging. Mijn hart gaat nog
steeds open bij een mooi kostuumstuk.
Het is erg jammer dat de mode ook in
dat opzicht veranderd is, een hoed is
voor mij de finishing touch. Dat krijg je
er denkelijk nooit meer in." In de voor
malige winkel lijkt de tijd te hebben stil
gestaan met tientallen creaties van vilt,
veertjes of mooie soepele stoffen. Een
groot deel daarvan komt uit het eigen
atelier of is op zijn minst door de hoe
denmodiste opgewerkt naar de destijds
geldende mode. Stuk voor stuk herin
neringen, waarvan ze onmogelijk af
stand kan doen.
Toen mevrouw De Bruin-Kamminga op
9 mei 1931 haar eerste winkel opende

Het hoedenwinkeltje tijdens het 25-jarig jubileum in 1956.
aan de Voorhaven 164(destijds het huis
van de bekende familie Pont) had ze
kort tevoren in Amsterdam haar diplo
ma hoedenmodiste behaald. Een hele
gebeurtenis die ze zich als de dag van
gisteren herinnert.

Het was ondenkbaar om goed mate
riaal waar nog van alles mee gedaan kon
worden, zo maar weg te gooien. Een
heel verschil met de tegenwoordige
weggooi-maatschappij. Daar zal ik
nooit aan wennen."

Er waren weken lang van voorbereidin
gen aan vooraf gegaan. "Ik moest een
hele voorraad maken, want in die tijd
was alles handwerk. Pas in latere jaren
konden de hoeden ook kant en klaar
aangeleverd worden. We begonnen
eigenlijk met niks, een tijd waarin de
meeste mensen geen cent te makken
hadden. Met een flinke portie vindin
grijkheid was er overigens best wat te
bereiken. Zo deed een schraag dienst als
uitstalling, de hoedenstandaards waren
gemaakt van stukken mooi gedraaide
trapleuning. De reclame werd verzorgd
door een broer en een zus, die lopend en
op de fiets de folders in de stad en de he
le omtrek rondbrachten." De klanten
wisten de nieuwe hoedenwinkel al heel
gauw te vinden en de zaak begon goed
te lopen.

Het eigenlijke hoeden maken was een
vak apart. Een modieus hoedje werd
gemaakt van stevig gaas, de vorm werd
er op een paskop ingebracht met laton.
Dat is met stof omwoeld ijzerdraad.
Vervolgens werd de stof, zij de of kant er
overheen getrokken en afgewerkt. De
fantasie van de hoedenmodiste zorgde
voor de verdere versieringen. Heel an
ders ging het bij een vilthoed. Daarvoor
was een capeline nodig -een op een bui
del lijkende, ongevormde vilthoed-.
Deze was voor de stevigheid met aprêt
voorbewerkt. Deze capeline werd nat en
gloeiend heet gestoomd boven een
stoompan en daarna meteen over een
pasmodel getrokken. Na afkoeling zat
het gewenste model er in en werd
tenslotte met de gewenste modesnufjes
afgewerkt.

Een vetpot werd het volgens de eigena
resse niet, een bestaan had ze er niet
echt aan. Dat ze het hoofd boven water
hield, was mede te danken aan de werk
kring van haar echtgenoot. Over de
prijzen weet ze zich te herinneren dat de
prijs van een hoed al gauw tussen f 1.95
en f 2.50 lag in de beginjaren. Voor een
flaphoed werd een maakloon van 80
cent berekend. Een uit de mode geraak
te hoed werd vervormd tot een volko
men nieuw exemplaar voor een bedrag
van f 1.50. "Op die manier kon een
hoed weer jaren mee.

"Een mooi vak," merkte mevrouw De
Bruin-Kamminga op, ' 'dat ik altij d met
het grootste plezier heb gedaan. Het
vormen van vilthoeden heeft me dik
wijls pijnlijke blaren gekost, maar dat
hoorde er nu eenmaal bij." In 1935ver
huisde de familie De Bruin-Kamminga
naar Spui 3, waar de hoedenzaak werd
voortgezet. "Ik had heel graag in de
winkel mijn 60-jarig jubileum willen
vieren," zegt ze tot besluit, "maardatis
me helaas niet gelukt."
Janny Boelens-Boss.
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Het spoorlijntje
Kwadijk-EdamVolendam
Edam was omstreeks de eeuwwisseling
nu niet bepaald een centrumplaats, al
hoewel er toen binnen het stadje (circa
4500 inwoners) ongeveer 42 boerderij
en waren, 26 bakkers, 6 smederijen,
verscheidene aannemers en/of timmer
lui en metselaars. Ook de houthandel
van Pont, de houtzaagmolen en hou
thandel van de fa. Teengs, alsook een
meelmolen van de fa. Banning (later
Igesz) maakten nog deel uit van in
dustriële bedrijvigheid, wat wel duidt
op een economisch middelpunt voor de
omtrek. In Edam werd ook veel kaas
verhandeld en doordat de plaats Volen
dam met zijn visvangst ook een onder
deel van de gemeente Edam was, had
deze gemeente ook veel met vis te ma
ken. Hierdoor ontstond in het laatst
van de 19e eeuw het belang voor een
goede en snellere verbinding met grote
re steden, het centrum van Nederland,
en met het buitenland. Dit had tot ge
volg dat er plannen ontstonden voor
een
spoorlijntje
Kwadijk-EdamVolendam. Van mijn vader (1863-1952)
heb ik wel eens gehoord, dat er van

Edam , tram Kadijk — Volendam
A

31294
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Het spoortje met het toen nog bestaande cafe Concordia op de achtergrond.
Edamse zijde zeer wel geprobeerd is de
hoofdspoorlijn over Edam te laten lo
pen, maar deze onderhandelingen zijn
mislukt omdat de aanleg over
Purmerend-Kwadijk-Hoorn
econo
misch haalbaarder was. Het spoorlijn
tje van Kwadijk - Edam - Volendam
heeft bestaan van 1906 tot 1932. In dit
laatste jaar is de lijn naar Volendam
vervangen door een electrische tram die
vanaf Amsterdam, via Buiksloot,
Broek in Waterland, Monnickendam
en Edam naar Volendam reed. Na de

De Schepenmakersdijk op de voorgrond, met het imposante cafe restaurant van
eertijds (Hippelepip) de Boer, later Korver. Daarnaast de tramremise met wachtlo
kaal en op de achtergrond een hout loods van de firma Teengs.
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opheffing van het spoortj e is het goede
renvervoer door de Fa. van Gendt en
Loos behartigd. Er bleef in Edam een
goederenwagon van de spoorwegen
staan en goederen voor deze dienst kon
den afgegeven worden bij het daar te
genover staande cafe van de heer Nicolai.
Deze
hield
eveneens de
administratie bij. Wat kaasvervoer be
treft, dit ging met het spoortje in spe
ciaal daarvoor bestemde wagons die ge
heel wit geschilderd waren, met van
binnen rekken om de bestemde kaaskisten op te zetten. Wanneer de wagons
afgeladen waren kwam een commies
van de belastingen die de deuren verze
gelde. In Kwadijk werden de wagons
dan op het doorgaande treinverkeer ge
koppeld en dus van "Edam - Kwadijk"
hoofdzakelijk naar Brussel vervoerd.
Afzenders waren vooral de NV Gestam.
Van Volendam uit gebeurde dit met vis.
Hoofdzakelijk ansjovis die naar Duits
land en Oostenrijk verzonden werd.
Personenvervoer was er ook, zij het niet
overweldigend. Dit betrof voorname
lijk leerlingen van de HBS en de am
bachtschool; eerst naar Hoorn en later
naar de nieuwe HBS in Purmerend. Het
hele spoor bestond dan uit een lokomotief, een vrachtwagen en een passagiers
wagon, met als unicum dat er in de pas
sagierscoupe een heus kolenkacheltje
kompleet met pijp naar buiten,
gestookt werd. Vorig jaar had ik toeval
lig de heer ir. K.Klein (82 jr.) bij mij op
bezoek, vroeger hoofd van de Prov.Waterstaat van Zuid-Holland, die dit alles
nog had meegemaakt. Ook mijn
vrouw, haar zuster en diverse mij be
kende personen als Nic.Bouwes, Jan en
Aagje Plas, Hen Hesseling, Marinus
Groot enz. kunnen hier nog met veel
plezier aan terug denken. Wanneer het
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^ — JZT. Het vroegere Westerbuiten met op de voorgrond de aankomst van de trekschuit naar Hoorn. Op de achtergrond de Purmerpoort en de Westerbrug.
spoortje van Volendam of Kwadijk af
kwam, dan werd een paar honderd me
ter voor de halteplaats een fluitsignaal
gegeven; de snelheid werd verminderd
en de conducteur ging voor het treintje
lopen, dit voor de veiligheid! ! Dit fluit
signaal was voor velen ook een tijds

aanduiding, bv. 3 voor 12. Ik heb ook
nog een foto van het maken van de
spoorbrug, zoals deze altijd nog groots
heet in Edam. Het verhaal ging, dat de
mensen die deze brug in 1906 monteer
den, voor zij aan het werk gingen een
paar borreltjes moesten hebben, daar

zij het anders niet zagen zitten deze
werkzaamheden uit te voeren. Dit was
geen onoverkomenlijke moeilijkheid,

De oude halteplaats voor het huidige cafe Suisse, toen nog gerund door "Tante
Truus" Korver.
tramiioht, fcóam

Kzszszje

De ijzeren spoorbrug, die in de plaats
van de houten Westerbrug kwam, in
aanbouw.
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daar de bouw van de brug naast het café
Het Hof van Holland plaats vond. Het
stationsgebouw in Kwadij k staat er nog
steeds, doch is na verkoop door de
spoorwegen een fourage-bedrijf van de
fa. Bouwes geworden. Ook is in een ge
deelte een drukkerij gevestigd. Oor
spronkelijk was de indeling als volgt:
rechts de goederenloods, in het midden
de wachtkamer en het kantoor van de
stationchef, de heer Kreykamp, voor de
kaartjesverkoop, en in het linkergedeel
te van het gebouw had de heer Krey
kamp zijn woning. Het stationnetje in
Volendam was ook heel eenvoudig. Een
wachtlokaaltje, een kantoortje voor de
stationchef, de heer Bouwes, en een
goederenafdeling. In Edam was geen

Het spoortje van Kwadijk komend op
de spoorbrug over de ringsloot.

De oude houten Westerbrüg omstreeks de eeuwwisseling.

Oud Edam nieuws
De diaconietuin
"Het zal een toer worden, maar de tuin
komt er, ook al zal het in fasen gaan",
aldus Kees Hulskemper in het vorige
periodiek. De afgelopen maanden wa
ren er opnieuw problemen, niet over de
hoogte van de gemeentelij ke subsidie of
over de inrichting van de tuin, maar wel
over de voorwaarden waaronder het be
drag beschikbaar zou worden gesteld.
Gelukkig is er een compromis gesloten
dat zowel voor Oud Edam als voor B en
W acceptabel is. In principe zal op 20
oktober a.s. de eerste spade in de grond
worden gestoken. Dit betekent dat we
met zoveel mogelijk vrijwilligers de
rommel gaan opruimen, waarna het
terrein kan worden geegaliseerd. Dan
kunnen de paden worden aangelegd en
de bomenenstruiken geplant. Het gras
inzaaien komt het volgend voorjaar
aan de beurt, evenals de planten. De
werkgroep is bezig een presentatie
boekje samen te stellen. Hiermee ho
pen we andere sponsors te vinden, want
met de gemeentelijke subsidie kan wel
de tuin worden aangelegd, maar niet de
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volledige inrichting. Ook zijn er onvol
doende middelen voor een passend
hek. Dit alles neemt niet weg dat we als
werkgroep ervan overtuigd zijn dat we
volgend jaar in onze eigen Oud Edam
tuin, kunnen wandelen.
Jan Hooijberg,
namens de werkgroep periodiek

speciaal station. Hier werd de remise
van het trammetje op Amsterdam voor
gebruikt. De indeling hiervan was ook:
wachtkamer, kantoor, vrachtloods en
een speciale loods waarin "s nachts de
lokomotief werd ondergebracht. Het
totaal had ook een overkapping. Inte
ressant voor het spoorlijntje is nog dat
er vanaf Edam naar Kwadijk wel drie
spoorbruggen gepasseerd moesten
worden: eerst bij Edam, dan vlak bui
ten Edam over de ringvaart van de Purmer, met als brugwachter de heer van
der Lee, die in zijn wachttijd sigaren zat
te maken, en dan bij Kwadijk, ook over
de ringvaart van de Purmer. De brug
wachter was hier Kees Edam. Tussen
Volendam en Edam moesten nog drie
of vier bruggetjes over poldertochtslo
ten gepasseerd worden. Het spoorlijnt
je als beschreven reed op breed spoor.
Het trammetje op Amsterdam was een
smal spoor. En tot slot de vervoersprijs:
naar Volendam en Kwadijk vanaf
Edam was lOcent per persoon. De kilo
meter afstand naar Volendam is 3 km.
en naar Kwadijk 4 km.
G. bij 't Vuur.

De proefrit op de ijzeren brug over de ringvaart. Gekeken werd of de brug welsterk
genoeg was. Vandaar het unieke moment van drie lokomotieven tegelijk over die
brug.

