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Als schuilkerk) e begonnen aan de Achterhaven

Katholieke kerk bestaat 150 jaar
te Edam. De naam St.-Nicolaaskerk werd

daarna niet meer gebezigd.

Voor de katholieken was de reformatie rampzalig.

De pastoor van Edam, Meijndert Janszoon van Enk

huizen, vluchtte naar Amsterdam en met hem zoch

ten nog 33 Edammers een goed heenkomen met

achterlaten van hun goederen en dikwijls ook van

hun gezin. De Edammers die het oude geloof trouw
bleven, raakten hun kerken kwijt. De St.-Nicolaas-

ofwel de Grote Kerk en de Onze-Lieve-Vrouwe-

kerk, die later de Kleine Kerk werd genoemd,

waren niet langer beschikbaar voor de roomse

kerkdiensten. De openbare katholieke erediensten

werden verboden en voor overheidsbaantjes kwa

men de katholieken niet meer in aanmerking. Het
aantal priesters daalde schrikbarend. Volgens een

verslag in 1602 van vicaris Sasbout Vosmeer waren

er in de Hollandse Zending niet meer dan 70 pries
ters beschikbaar voor de zielzorg.

Kerkelijke goederen afgepakt,
roomse gebruiken afgeschaft

De St.-Nico- In 1572 koos Edam officieel de kant van

laaskerk aan Prins Willem van Oranje en dat viel samen

de Voorhaven met de vestiging van de gereformeerde kerk.

toont zijn Op de zondag na Sintjan in 1572 werd voor

"waterstaats "- het eerst in de Grote Kerk te Edam de nieu-

gevel we leer verkondigd door Pauwels Pieters

zoon, die eertijds rooms priester was ge

weest. Hij werd in 1572 de eerste

gereformeerde predikant van de Grote Kerk

Natuurlijk kon de onderpastoor Nicolaes Wittens
niet meer in de pastorie wonen. Het pastoorshuis

werd door het stadsbestuur geconfisqueerd en aan

een inwoner in huur gegeven. Het 'papehuijs'

werd verhuurd aan Wen Claeszoon voor 6 gulden.

De Kerckelanden werden in 1579 en in 1589 ver
kocht om van de opbrengst de salarissen van de

predikanten en schoolmeesters te kunnen betalen.
Het roomse huwelijk als wettelijk huwelijk werd

afgeschaft. Op 1 februari 1581 besloot het stads

bestuur dat iedereen die wilde trouwen verplicht

was dit te doen in de Grote Kerk of op het raad

huis. Een maand tevoren kon men het huwelijk

laten aantekenen, waarna drie maal de geboden
werden afgelezen.

Op 4 juli 1581 werden de bezittingen van het

vrouwenklooster bij de Grote Kerk verkocht. De

burgemeesteren en de vroedschap schonken de

opbrengst aan het weeshuis. De zusters hebben
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evenwel tot aan hun dood toe een jaarlijkse bij

drage van het stadsbestuur ontvangen om te kun

nen voorzien in hun onderhoud. Het weeshuisbe
stuur kwam in het bezit van het Bagijnenland en

van de rentebrieven van de roomse vluchtelingen

die in 1572 de stad hadden verlaten. De klooster

kapel van de zusters werd geheel afgebroken. Al

het hout dat daar afkwam werd gebruikt om drie

huizen te bouwen in de Hoogstraat.

In 1587 werd ieder jaar aan de kerkmeesters van
de Grote Kerk uitgekeerd een bedrag van ƒ40.-

uit de opbrengst van de Papeweren. Vóór 1572
kreeg de pastoor dit geld.

Schuilplaatsen van de roomsen

Er is niets bekend over de aantallen rooms-katho-
lieke gelovigen na de reformatie. Evenmin is dui

delijk waar zij bijeen kwamen voor de liturgievie

ringen. De katholieken moesten in het geheim

hun heil zoeken in particuliere huizen en later in

schuilkerken. Het kan zelfs zijn dat zij hun toe
vlucht moesten zoeken in plaatsen buiten de

stad. In een brief van het Edarnse stadsbestuur

van 29 maart 1627 aan 'die van Monnickendam'.

werd melding gemaakt van vergaderingen van

paapsgezinden in de Purmer.

Statie Edam

Na een periode van grote verwarring en ontred

dering begon het er voor de katholieken eindelijk

weer wat beter uit te zien. Het grote gevaar was
geweken. De gereformeerden hadden zich in de

besturen en de diverse functies van de stad en

van het land genesteld. Voortvarend gingen zij

aan de slag om de Republiek der Zeven Verenig

de Nederlanden te ontworstelen aan de heer
schappij van de Spanjaarden.

Pas toen Sasbout Vosmeer in 1592 tot apostolisch

Bij dit nummer

De St. Nicolaaskerk aan de Voorbanen be
staat 150 jaar.

Ter gelegenheid daarvan is een boek ver

schenen onder de titel Onder bet oog van

God dat niet vee! illustraties de geschiedenis

van de kerk beschrijft.

Onze stadsgenoot W.O.J. Nieuwenkamp die

begin deze eeuw in Edam verbleef komt tot

leven in een artikel van zijn bewonderaar

C. Venselaar.

Joop van Overbeek herdenkt ons in augus

tus overleden veelzijdig bestuurslid Kees

Hulskemper.

Oud Edam bezocht op de jaarlijkse excursie
-ditmaal op 4 oktober- Den Haag.

De redactie

Het interieur van de St.-Nicolaaskerk in 1572

vicaris werd aangesteld, kwam er weer geestdrift

bij de katholieken. De priesters gingen met voor

beeldige ijver te werk om te redden wat er nog te
redden viel. Onder leiding van deze krachtige en

voortvarende vicaris begon het katholicisme zich

in alle stilte weer te herstellen van het verval. De

Hollandse Zending werd gestructureerd. Vosmeer

richtte overal katholieke staties op in plaatsen
waar nog een priester werkzaam was. In 1606

werd de statie Edam gesticht waarover Theodo-

rus Hulsius tot pastoor werd aangesteld. Toen Vos

meer in 1614 werd opgevolgd door Rovenius kon

men met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Oudste schuilkerk

Waar de katholieken hun schuilkerk hadden in de

periode 1572 -1664 is niet meer te achterhalen.
Waarschijnlijk zullen er in een achterhuis van en

kele rijke Edamse families om beurten kerkdien

sten zijn gehouden. Ijverige klopjes zullen zich

jaren lang het vuur uit de sloffen gelopen hebben

om iedereen te verwittigen waar een heilige mis

werd gehouden. Het is mogelijk dat de katholie
ken vóór 1664 een kerkje hebben gehad op de

hoek van de Grote Kerkstraat en de Molensteeg.

In dat jaar werd dit godshuis overgenomen door

de doopsgezinde gemeente van Edam. Hiervan

wordt melding gemaakt in het boekje: 'Het kerkje
op de Kaasmarkt'.

Schuilkerk 'het Grau Hart' Kleine Kerk aan de roomsen?

Voor de

schuilkerk

aan de Ach

terbanen
werd destijds

het schilderij

Calvarië aan
gekocht

Op 8 september 1664 werd in Edam een resolutie

aangenomen waarin het voor de pausgezinden

verboden werd om een roomse eredienst te hou

den in 't nieuwe huis. In het testament van Jan

Michielsz de Swaen uit het jaar 1680 staat dit huis

beschreven: "Item 1/3 in een huijs gelegen bin

nen deser stede op de Achterhaeven, het Grau

Hart ofte Papekerck, is geschat op ƒ1666.-".
Deze schuilkerk lag achter de huidige katholieke

kerk. Op de stadsplattegrond van Edam, uitgege

ven door Tirion in het jaar 1743 staat de roomsge

zinde kerk aangegeven op de Achterhaven - ook
wel genoemd het Noordachterom - in de tuin van

de huidige katholieke kerk. Het kerkhuis staat in

getekend op de rooilijn van de Achterhaven. De

roomse kerk zal in die tijd zeker niet te opzichtig

zijn geweest. De niet-gereformeerde kerken wer

den waarschijnlijk wel gedoogd, maar ze moesten

toch niet al te veel 'aan de weg timmeren'. Waar
schijnlijk werd de Achterhaven beschouwd als

een minder vooraanstaand gedeelte van de stad,

want de Lutheranen hadden in de periode van

1692 tot 1737 een huiskerk op het Noordachter

om en tot 1886 heeft aan deze gracht ook een sy

nagoge gestaan en wel op de plaats van de huidi

ge nummers 37b en c.

Eerste vergroting van de kerk

De katholieke kerk op de Achterhaven werd door

de groei van het aantal parochianen te klein om
alle mensen te kunnen bergen. Veel gelovigen

moesten onder de blote hemel blijven staan tij

dens de dienst. In 1790 diende men een verzoek

in om de kerk te mogen vergroten. De gemeente

gaf uiteindelijk toestemming mits het werk werd
gegund aan een aannemer uit de gemeente en het

karwei werd gedaan door werklieden uit de eigen

gemeente.

Hoewel de kerk in 1790 was vergroot, lagen er al

weer plannen klaar voor een volgende uitbreiding

van de kerk. Er waren in die tijd 700 parochianen

en nog eens 350 kinderen. Bijna alle bewoners

van het vissersdorp Volendam behoorden tot deze

parochie. Het grootste deel daarvan was niet in
staat iets te geven aan de collecte, omdat bijna

allen in totale armoede leefden. Pastoor Schaap

stuurde een brief aan de landdrost van Amstel-

land, waarin hij vermeldde dat het huidige kerkge

bouw zeer oud en voor de parochie veel te klein
was. Bovendien stond het gebouw op een onge

schikte plaats. Verder schreef hij:
"De hervormden zouden er goed aan doen de

Kleine Kerk weer aan de katholieken af te afstaan,

aangezien de hervormden in het bezit zijn van de

Grote Kerk, en daarom weinig of geen gebruik
maken van de Kleine Kerk." Hij kon dit schrijven

omdat er zich informeel al een zekere mate van
godsdienstvrijheid begon af te tekenen en de ka

tholieken daarvan gebruik maakten.

Helaas is dit voorstel nooit doorgegaan. In 1878 is

door de protestanten nog een poging onderno
men om de Kleine Kerk te behouden. Er kon inge

schreven worden om met de vrijwillige giften de

restauratie van deze kerk te kunnen bekostigen.

Omdat de hervormde gemeente geen kans zag om

dit kerkgebouw te onderhouden, werd het in

1880 verkocht aan de gemeente Edam. Deze trans
actie heeft echter de afbraak van de kerk niet kun

nen voorkomen. In 1883 werd de Kleine Kerk

grotendeels afgebroken. De speel toren met een

klein gebouw daarachter, dat tot stut en steun

diende voor de ranke toren, bleef behouden.

Het RK kerkbestuur kreeg wel toestemming om

de twee bouwvallige huizen te slopen, die op de
noordzijde van de Voorhaven stonden. Om de

lege plek kwam voorlopig een muur te staan.

Later kon dan de kerk tot aan de Voorhaven wor

den uitgebreid.

Vergroting aan de Achterhaven

Door een grote schenking kreeg het kerkbestuur

van Edam de mogelijkheid om de plannen van de
kerkvergroting nieuw leven in te blazen. De heer

Johannes Hieronymus van Wetering, had de RK

kerk van Edam tot algemeen erfgenaam gemaakt

van zijn aanzienlijke nalatenschap. Deze Edammer

bakker stierf op 10 mei 1818 en op 12 september

van dat jaar werd de koninklijke goedkeuring ont

vangen tot het in ontvangst nemen van zijn legaat.
Van Wetering had een bakkerij in de Hoogstraat en

een huis aan de zuidzijde van de Voorhaven. Een
deel van het legaat werd gebruikt voor de vergro

ting van de kerk en het andere deel werd belegd op

het Grootboek van Nationale schuld a 21/2% rente.

Rijkssubsidie voor de kerk

Pastoor Georgius Joannes Belderok zette zich in

om de kerkvergroting te realiseren. Hij en zijn

kerkmeesters dienden bij de Koning een verzoek
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in voor een bijdrage uit 's-lands kas. De pastoor

schreef: "Bijna alle bewoners van het vissersdorp

Volendam behoren tot de RK parochie Edam en

vormen hierin de grootste groep, maar zij zijn
niet in staat om aan de kosten voor de uitbreiding

van de kerk bij te dragen omdat bijna allen zich in

een totale armoede bevinden." In 1820 kwam ein

delijk van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol

land een subsidietoezegging van ƒ4.000.- binnen.

Het vaandel met een afbeelding van St.-Nico-

laas stamt uit de zestiende eeuw en werd vdor

de reformatie gebruikt bij de roomse plechtighe
den in de Grote Kerk

Kerkingang aan de Voorhaven

Op 6 november 1823 werden de hoofdbepalin

gen opgesteld door de landmeter en architect

Klijn met een uitgebreide beschrijving van de te
verrichten werkzaamheden:

"Beide zijmuren worden verlengd. De kerk wordt

ook verhoogd, want dan kan er een gestucadoord

of houten plafond aangebracht worden en kun

nen de beelden, staande op het orgel en het

hoogaltaar, worden gehandhaafd. Het dak moet
daarvoor geheel afgenomen worden en na het op

trekken van de muren weer geplaatst worden.

Voorts moet het orgel achteruit gebracht wor

den. Er worden 8 grote en 4 kleine ronde lichtko-

zijnen gemaakt. Nieuwe banken moeten worden

bijgemaakt en er komt een gestucadoord plafond.
Tenslotte moet er een geheel nieuwe ingang aan

de zuidzijde langs de Voorhaven komen, waar

voor het pakhuis van de heer Versteegh wordt

aangekocht. Er zal een poort worden gemaakt
met hardstenen blokken die toegang geeft tot de

doorgang naar de kerk. De doorgang vanaf de

Voorhaven tot aan de ingang van de kerk wordt

geplaveid met een klinkerstraat en aan beide zij
den afgesloten met een schutting."

Inzegening

Na veel volharding, doorzettingsvermogen en op

offering werd het bijna geheel nieuwe kerkge

bouw op 19 mei 1825 met grote plechtigheid in
gezegend door J. Fronthof, pastoor van Haarlem

en Landdeken van Kennemerland. De totale kos
ten van de kerkrestauratie bedroegen ƒ21.986.- .

Bij de uitgaven voor de bouw kwam men ver

schillende thans nog bekende Edamse namen
tegen zoals de smid Kaspar Sombroek, de timmer

man Jan Eeltink en de leverancier van hout J.
Teengs.

Hoewel de kerk aan de Achterhaven stond, was

de ingang aan de Voorhaven. Door een smalle on

overdekte steeg kon men naar de kerk komen.

Ten gerieve van de parochianen, die dikwijls bui

ten moesten staan als de kerk vol was, liet het
kerkbestuur deze steeg later overkappen.

Na 20 jaar al te klein

In Edam was de kerk al na twintig jaar veel te
klein voor het groot aantal gelovigen uit Edam en

Volendam. Men besloot een kerk te bouwen die

waarschijnlijk nooit meer te klein zou worden.

De oude kerk zou dan gedeeltelijk moeten wor

den afgebroken. Het overige gedeelte zou inge

richt kunnen tot vergaderzaal, biechtkapel en
pastorie.

Door het kerkbestuur werd aan de koning een

verzoek ingediend om de kerk te mogen vergro

ten. Twintig jaar eerder, zo schreef men, was de

kerk ook al vergroot, maar inmiddels was het aan
tal parochianen uit Edam en Volendam uitge

groeid tot 1700, waarvan circa 1100 communi

canten. In de toelichting aan de koning werd nog

vermeld dat er weliswaar sprake was van een aan

zienlijke groei van de parochie, maar door sterf
gevallen, vertrek naar elders van meervermogen-

den, noodlottige veeziekten, lagere kaasprijs,

kwijning van de landbouw en de kleine burger

stand, die drievijfde deel uitmaakte van de pa
rochie, was het niet mogelijk om meer dan

ƒ32.000.- aan eigen middelen bijeen te krijgen.

De kerk was veel te klein geworden, ondoelmatig

ingericht en voor de gezondheid allernadeligst. In

de zomer moesten honderden mensen tijdens de

godsdienstvieringen buiten op het voorplein blij
ven staan of liggen, omdat het binnen overvol

was. In de winter moesten zij zich gedwongen

verwijderen en daardoor van godsdienst en gods
dienstonderwijs verstoken blijven.

Al bert us Commelter

Door een grote schenking werd het kerkbestuur

financieel in de gelegenheid gesteld om een ge
heel nieuwe kerk te bouwen. Wijlen de heer Al-

bertus Commelter had ten behoeve van de vergro

ting van de kerk een kapitaal geschonken van

ƒ10.000.- en voorts was er nog ƒ14.600.- overge

bleven van de nalatenschap van Jan van Wetering.
Deze twee schenkingen waren aanleiding om aan
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de Librije aan
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de Provincie toestemming te vragen tot aanstel
ling van de heer Dansdorp, opzichter bij het Mi

nisterie van Waterstaat in Noord-Holland, met het

doel een onderzoek in te stellen tot vergroting en

verbouw van de kerk. Architect Dansdorp stelde

voor om de oude kerk aan de Achterhaven niet te

vergroten, maar om een nieuwe kerk te bouwen

die meer in het midden van de stad was gelegen
met een ingang aan de Voorhaven.

Na verkregen toestemming gaf men Dansdorp op

dracht een tekening en bestek van de kerk te

maken. De architect berekende dat de kerk ge

bouwd kon worden voor een bedrag van

ƒ48.000.-, waarbij nog een bedrag kwam van

twee aan te kopen oude huizen. De totale kosten

zouden bedragen ƒ53-250.-.

Geheel nieuwe kerk

Voor deze nieuwbouw van de kerk was het nood

zakelijk om de twee op de voorgrond van de kerk

staande woningen te kopen voor ƒ4.470.-, te

weten een huis met erf van Jurriaan de Vries en

een huis met erf van Barend van der Laag. Deze
huizen moesten worden afgebroken voor de aan

bouw naar voren en de verbreding van de kerk,

zoals architect Dansdorp had voorgesteld.

Aanbesteding Waterstaatskerk

Bij de aanbesteding was afgesproken dat het

schilderstuk uit de oude kerk weer in het nieuwe

altaar moest worden geplaatst. Verder bleven een

oude communiebank, de preekstoel en de man
nenbanken behouden. De preekstoel met klank

bord werd aan één van hoofdkolommen geplaatst

en de bestaande mannenbanken moesten tegen
de muren in de lengte van de kerk worden gezet.

De aanbesteding had plaats op woensdag 27 mei
1846 in het lokaal van het gouvernement van

Noord-Holland te Haarlem. Vijf aannemers schre

ven in op het werk, waaronder het Edamse be

drijf van Dirk van der Horst en van C. de Jong.
I let werk werd gegund aan de laagste inschrijver,

Dirk van der Horst.
Het Ministerie voor de Zaken van de RK Eredienst

verleende een subsidie van ƒ12.000.-. De Provin

cie schonk ƒ4.000.- en voorts werd een lening

aangegaan van ƒ8.000.-. Het overige bedrag werd

Het interieur

van de St.-Ni-

colaaskerk na
de laatste res

tauratie
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5



betaald uit vrijwillige giften van de gelovigen en

uit de kerkelijke fondsen die met machtiging van

de geestelijke overheid ten gelde waren gemaakt.

De nieuwbouw van de kerk werd uitgevoerd

onder toezicht van ambtenaren van Rijkswaters
taat, vandaar de naam Waterstaatskerk. De kerk is

aan de buitenkant zeer sober uitgevoerd in een

neo-classisistische stijl. In de voorgevel werden

geen ramen aangebracht.

Deze Waterstaatskerk, naar het plan Dansdorp,

werd door van der Horst gebouwd voor

ƒ47.063 -. Inclusief de inrichting van de kerk be
droegen de totale kosten ƒ62.366.- Tijdens de

bouw was als opzichter aangesteld meester-tim-
merman Gerrit Eeltink. Door het gemeentebe

stuur werd toestemming verleend om de lantaarn

paal op het Noordachterom te verplaatsen naar

de voorkant van de kerk aan de Voorhaven en

nabij de urinebak aan de zijkant van de brug.

Plechtige inwijding

Op 20 september 1846 om drie uur in de middag

werd door pastoor Haanraads de eerste steen ge

legd voor de nieuwe parochiekerk. Een hoek

steen in de zijgevel werd ingemetseld op de

plaats waar de nieuwe kerk met het overgebleven

deel van de oude kerk verenigd werd. Deze hoek

steen werd op 23 maart 1847 gelegd door de

deken van West-Friesland, Petrus Doets.

Op 26 oktober 1847 werd de kerk plechtig inge

wijd door Monseigneur van Wijckersloot, bis
schop van Curium. Een dag eerder op maandag

25 oktober had reeds de wijding plaats gevonden

van de nieuwe klok, die 309 pond woog en ge
maakt was door het bekende bedrijf Petit & Frit-

sen te Aarle Rixtel. De oude gebarsten klok was

door dit bedrijf gesmolten en opnieuw gegoten

voor een bedrag van ƒ630.-. De patroon van de
kerk is de H. Nicolaas. Zijn feest wordt gevierd

op 6 december.

De kerk ziet er nu nog zo uit als toen zij in 1847

werd gebouwd, behalve de voorgevel die in 1873

aanmerkelijk werd veranderd en verbeterd. Deze

150-jaar oude kerk staat nu op de monumentenlijst.

Dick Brinkkentper

Voor de illustraties is gebruik gemaakt van

de fotoverzameling uit het archief van de

St.- Nicolaasparochie en de foto's van Jan
Nieuweboer.

In 't kort

De diaconietuin aan de Voorhaven -eigendom van Oud Edam- krijgt een fikse opknapbeurt.

Sommige planten worden verplaatst en op de lege plekken komen nieuwe. Ook worden er rozen
bijgeplant.

De penningmeester verzoekt degenen die hun contributie over 1997 nog niet hebben betaald, dit

alsnog spoedig te doen. Graag even in uw administratie nagaan en dank voor de moeite.

Oud Edam heeft uit een erfenis zes nog niet uitgelote obligaties Diaconietuin ten geschenke
gekregen. Uiteraard grote dank voor dit gebaar, dat onze schuldenlast verlicht.

De vereniging gaat samen met Oud Volendant tien meest interessante punten uit de NCM-folder

"Kiezen voor Monumenten" onder de aandacht van de politieke partijen brengen om het begrip

voor het behoud van monumenten en stadsgezichten te vergroten.

Het verzoek om assistentie bij de ledenadministratie in de vorige aflevering van Oud Edam heeft
tot resultaat gehad dat de heer Smit deze taak op zich gaat nemen. Onze dank.

De ruim honderd nieuwe leden, die zich na de recente ledenwerf actie hebben aangemeld, zijn op

10 september uitgenodigd voor een wandeling langs interessante plaatsen in Edam. Velen hebben
daarvan gebruik gemaakt.

De werkgroep Handhaving Stadsbeeld vindt dat na afloop van evenementen de rommel in de stad

niet voldoende wordt opgeruimd. Zij heeft het probleem bij de gemeente aangekaart.

Op maandag 12 januari vertelt archeoloog A. Lagerwey over de opgraving aan de Nieuwe Zijds Kolk

in Amsterdam; waarbij o.m. de oudste stadswal en een muur van het kasteel van Amstel worden be

handeld. Aanvang 20 uur, in samenwerking met 't Nut. Leden gratis, niet-leden ƒ7,50.
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In memoriam K.Hulskemper
Vriendschap is geluk

hebben.

Iets dat het leven wel

bijzonder waardevol
maakt is vriendschap,

dat mensen elkaar ont

dekken in hun ware

gedaante en zich met

elkaar verwant voelen.

Zich in elkaar verheugen en elkaar inspireren,

dat geeft het bestaan een verrassende diepte.
Mijn vriend - en bestuurslid van Oud Edam -

Kees Hulskemper overleed op 25 augustus van

dit jaar op 63-jarige leeftijd.

Kees Hulskemper kwam op mijn pad in 1978
middels zijn en mijn bestuursfuctie bij de histo

rische Vereniging Oud Edam. Een vereniging

waar Kees een grote betrokkenheid mee had.

Als geboren en getogen Edammer en kenner

van de stad is hij in 1973 gevraagd om bestuurs

lid te worden. Met een onderbreking van twee
jaar heeft hij dat gedaan tot aan zijn dood. Veel

taken heeft hij gehad, waaronder vice-voorzit-

ter. Ook bij de realisering van de fraaie diaco

nietuin heeft hij een belangrijke rol gespeeld.

Maar zijn echte wapenfeit bij de verening was
tijdens het gouden jubileum 4 jaar geleden,

toen hij met het initiatief kwam tot het organise

ren van een kaartententoonstelling over de car

tografische school die Edam in de 17e eeuw

heeft gekend. Dit betekende het inventariseren

en het vergaren van Edamse historische kaarten
die over de hele wereld waren verspreid. Pro

fessor dr. Schilder, een autoriteit op het gebied

van de cartografie, zei tegen Kees "dat lukt je

nooit". Gelukkig dat hij dat zei, want dat was de

uitdaging die Kees inspireerde. Hij trok met zijn

Olga door Europa en legde overal contacten en
interesseerde met enthousiasme vele sponsors.

Hij schreef en stelde een schitterende cartog-

afie-catalogus samen en realiseerde een boeien

de tentoonstelling in het stadhuis van Edam.

Kortom, liij heeft met een tomeloze energie

twee jaar lang aan dit project gewerkt. De be
trokkenen zeiden wel eens tegen elkaar: "als we

dit tevoren hadden geweten". Maar Kees zorg

de met zijn team voor het hoogtepunt van het
gouden jubileum van onze vereniging.

Kees als mens was ook apart. Eigenzinnig, eru

diet, soms koppig, maar met warmte en emotio

naliteit. Hij maakte veel scherpzinnige grapjes,

vaak met een omweg, en ook politiek getinte

kwinkslagen.
Kees was een man die hield van reizen, de na

tuur en van lekker eten. Hij was een echte

bourgondiër, zonder overigens ooit een sigaar

of een glas wijn aan te raken.
Hij was ook iemand die de sociale en maat
schappelijke verhoudingen in Edam gedurende

de oorlogs-, de '50-er en'60-er jaren haarfijn kon

weergeven, waardoor die periode in gesprek

ken voor andere bestuursleden tot leven kwam.

Want Kees was een geboren verteller. Hij ver
haalde ook over de moeilijke oorlogsjaren, toen

zijn vader als dwangarbeider naar Duitsland

moest en hoe hij dat als oudste kind samen met

zijn moeder heeft ervaren. Zijn vader die hij niet

alleen respecteerde vanwege diens vakman

schap.
Kees was ook een warme vader voor zijn gezin
en een veelzijdige echtgenoot voor Olga. Kees

was open over zijn ziekte en hoe daar mee om

te gaan. Hij hield ervan open kaart te spelen en

de consequenties te overzien en dat was bevrij

dend voor iedereen in zijn omgeving.
De bestuursvergaderingen zullen anders wor

den zonder hem, maar wij bewaren rijke herin

neringen aan een veelzijdig, interessant en ge

voelig mens die in onze gedachten zal blijven

voortleven.

Wij weten Kees gelukkig.

Joop van Overbeek
(oud-voorzitter)

Cursussen over historische
onderweroen
Voor belangstellenden organiseren diverse in

stellingen onderstaande historisch getinte

cursussen:
- Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem:

archiefonderzoek; enkele zaterdagen in het

voorjaar.
- Onderzoek in notariële archieven.

- Gebruik van kadaster voor onderzoek naar

onroerend goed.

- Realiseren van een tentoonstelling.
Inlichtingen over data, plaats en kosten te

verkrijgen bij Stichting Regionale Geschied
beoefening Noord-Holland,

tel. 023-5318436.

Colofon

Redactie:
Janny Boelens-Boss

Luuk Hovenkamp

Jacco Laan
Guus van Lummel
Jaap Molenaar

Geesje Rijswijk

Sjaan Swalve
Wil Tjoa (fotografie)

Grafische verzorging
H&R Grafisch Serviceburo bv, Purmerend

Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam
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Nieuwenkamp wekte veel opzien
op Bali

Omstreeks de eeuwwisseling was een reis naar

Bali een hele operatie. De overtocht naar Batavia

die W.O.J. Nieuwenkamp, die begin deze eeuw in

Edam heeft geleefd en gewerkt, bij zijn tweede

bezoek aan Indië maakte duurde bijvoorbeeld van

18 december 1903 tot 1 februari 1904. Daarvoor

had hij passage geboekt op de stomer Gera van de

Noordduitse LLoyd, die vanuit Genua vertrok. Het
eerste traject ging dus per trein via Basel en Mil

aan, in die tijd een gebruikelijke route. Vervolgens

moest hij vanuit Batavia nog maar zien hoe verder

te komen, hetgeen na enig oponthoud ook per
schip gelukte.

Maar het reizen per trein of per schip was zeer

comfortabel vergeleken met wat hem toen te
wachten stond, want op Bali bestonden er hele

maal geen wegen. Nieuwenkamp had zich er ken

nelijk zelf ook op verkeken, zijn onderweg in Soe-

rabaja aangeschafte fiets wijst daar op. Het

verkeer op Bali ging te voet, in draagstoel of hoog

uit te paard, langs smalle ongeplaveide paadjes die
zich omhoog en omlaag door het landschap slin

gerden. Bruggen bestonden er al helemaal niet.

Daarom zal hij weinig plezier hebben gehad van

zijn nieuwe vervoermiddel, of het moest de verba

zing zijn die de inlandse bevolking ervoor toonde.
Zelfs zonder fiets was zijn verschijning al een

grote sensatie in een land waar de bevolking nog

nauwelijks kennis had gemaakt met blanken en
dan alleen nog aan de noordkust waar Singaradja

nauwelijks iets meer dan een handelspost was. In

1904 was het merendeel van Bali nog onafhanke

lijk van het Nederlands gezag. Het land was in

handen van enkele radja's die als souvereine vor

sten op zeer feodale wijze de diverse landstreken
bestuurden.

Fiets

Maar de aanblik van een grote blanke man, ge

kleed in een wit tropenpak, getooid met een

tropenhelm en gezeten op een fiets, die geluid

loos of bellend een helling af kwam bolderen
moet op een Baliër wel de indruk gemaakt heb

ben dat hier iemand rechtstreeks nederdaalde uit

de godenwereld. Want daarboven verbleven al

leen hun goden, op de toppen van de majestueu

ze vulkanen van het eiland.

Als Nieuwenkamp Bali enige jaren later weer op

nieuw opzoekt ontdekt hij dat hij met fiets en al
is afgebeeld in een steen reliëf op een tempel in

Noord Bali.

Altijd was hij onderweg, soms te paard of te voet,

begeleid door dragers en een tolk, soms samen

met een enkele westerling. Hij doorkruiste het ei

land vele malen in de loop van de vier grote reizen
die hij tijdens zijn leven naar Bali maakte. Na de

komst van het Nederlandse gezag werden er

wegen en bruggen gebouwd, maar aanvankelijk

was een tocht van Noord naar Zuid Bali een opera

tie van drie of meer dagen, waarbij de nacht soms

op vreemde plaatsen moest worden doorgebracht.

Overnachting

Aardig is de beschrijving die Nieuwenkamp zelf
geeft van een overnachting. In 1906, tijdens zijn

tweede reis naar Bali bivakkeert hij in Badung in
Zuid-Bali. Badung is platgeschoten door scheeps

geschut om Zuid-Bali te veroveren en soldaten

slapen overal in en om het zojuist geplunderde

paleis van de radja. Nieuwenkamp heeft daar
voor het eerst gekampeerd. Hij schrijft:

Venselaar brengt Edamse
kunstenaar Nieuwenkamp tot leven
Cary Venselaar, zal voor Oud Edam een serie

artikelen schrijven over een beroemde stadsge

noot , namelijk de tekenaar, schilder, etnoloog

etc. W.O.J. Nieuwenkamp. Er zijn vast nog wel
meer kundigheden op te noemen, want Nieu

wenkamp blijkt een man te zijn geweest met

haast onbegrensde capaciteiten: een duizend
poot die bepaald geen seconde van zijn leven

met nietsdoen heejt verknoeid. Om nog een

paar op te noemen: globetrotter, architect...,
kortom een fascinerend mens.

Deze fascinatie maakt op het ogenblik een

groot deel van het leven van Venselaar uit. Op

de vraag hoe dit eigenlijk zo gekomen is ant

woordt hij: "Eigenlijk bij toeval". Mijn vrouw

en ik wilden een reis ondernemen naar Bali.

Deze keer was ik vast van plan mijn teken

materiaal mee te nemen om allerlei mooie en

bijzondere plekjes vast te leggen.

Toen hij dit plan opperde bij Oud-Edams erelid

Gerrit bij 't Vuur, gaf deze als repliek dat hij
daarmee niet de eerste Edammer was, maar

dcd iemand anders dit al negentig jaar eerder
had gedaan, namelijk W.O.J. Nieuwenkamp.

"Ik had wel eens van hem gehoord, maar me
er nooit in verdiept", aldus Cary. "Dat werd

anders toen ik het schitterende boek van zijn

hand "Bali en Lombok" mocht lenen, een uiter
mate boeiend boek met prachtige illustraties.

Ik vroeg me al gauw af waar toch de originele
tekeningen zouden zijn gebleven".

Bij nadere informatie bleek dat de familie
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Tekening door Nieuwenkamp van een

Balinese priester. Collectie C. Venselaar

"...Ik zelf bouwde me met behulp van een paar

katoenen lappen in de verwoeste stad een luchtig

huisje onder het afdak van een poort..." een pri
mitieve tent dus, die hem ongetwijfeld goed be

vallen is, want later kampeerde hij regelmatig op

die wijze in het binnenland.

Belangstelling

Aan belangstelling was nooit gebrek, getuigende

de volgende passage: "..'s Nachts verbleef ik in de

kleine dessa Batoeriti hoog in het gebergte. Even

als overal elders stroomde ook hier, toen ik mijn

hutje bouwde de mannelijke bevolking en de kin
deren toe. De vrouwen en grotere meisjes zagen

meestal vanaf een afstand toe en men ging in een

grote kring om me heen zitten".

"Ze bekeken en bespraken alles. Langzamerhand

kwamen ze dichterbij en betastten de dingen en

gluurden over de wand van katoen of er onder
door. Het gereedmaken en verorberen van mijn

middagmaal, bestaande uit een blik erwtensoep

met wat rijst en vruchten, genoot als altijd veel

belangstelling. Vooral het openen van het vooraf

in water gekookte blikje bezorgde mij en de om
standers veel genoegen. Ik richtte het namelijk

steeds zo in, dat nadat ik daar bovenin een gaatje

had geslagen, er een dun straaltje kokende soep

met grote kracht uitspoot en op de hoofden en

naakte bovenlijven van de toeziende omstanders
terechtkwam".

Nieuwenkamp over een schat aan materiaal
beschikte. Heel snel daarna werden contacten ge

legd en zodoende mocht Venselaar de dagboe

ken van W.O.J. Nieuwenkamp lenen, waarin

deze minitieus vertelde over zijn reizen, de cultu
ren van de volkeren die hij ontmoette, hun

kunst, zeden en gewoontes, hun godsdienst, ritu
elen en noem maar op. Alles verlucht met kleine

tekeningen.

Ook bleek de indertijd door Nieuwenkamp opge
richte Stichting nog steeds te bestaan, zij het sla

pend. Die was bedoeld om in het museum, dat

destijds gevestigd was aan de donkere kant van

de Voorhaven, naast de Lutherse kerk, zijn nala

tenschap zo te ordenen, dat alles goed bewaard

zou blijven. Helaas overleed Nieuwenkamp voor

hij zijn zaken goed geregeld had. De kinderen
vochten daarop zijn nalatenschap aan, waarop

de rechter hen in het gelijk stelde. Alles werd ver

deeld onder zijn vier kinderen (twee in Italië en

twee in Nederland) en het huis werd verkocht.

Het museum ging ter ziele door gebrek aan in
komsten. Ook was de in teresse in de naoorlogse

jaren voor kunst uit voormalig Nederlans-Irulië

bijna tot het nulpunt gedaald. Daar kwam onge

veer vijf jaar gelden een verandering in toen er

plotseling een hausse ontstond in kunst en cul
tuur uit Azië. De periode van ongeïnteresseerd

heid had in zoverre een gunstig effect gehad, dat

nagenoeg al het werk van Nieuwenkamp nog in

bezit van de familie is. Van Nieuwenkamp was

bovendien bekend dat hij heel slecht afstand kon

doen van zijn werk; zijn olieverven heeft hij zelfs
helemaal nooit verkocht. Zo was hij ooit ontsteld

toen een gerenomeerd kunsthandelaar uit Den

Haag in één keer al zijn werk wilde kopen.

De tekeningen die Nieuwenkamp maakte deden

eigenlijk dienst als illustratiemateriaal bij zijn
artikelen in diverse kranten, cultuurtijdschrif

ten en boeken. Deze verkocht hij dus wel, even-
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Uitbundig lachen

"Luide kreten van verwondering klonken en

meestal was het gevolg dat de hele troep hals

over kop uiteen stoof of over elkaar heen buitel
de. Ik kwispelde dan nog eens goed met het ko

kend straaltje over de op de grond liggenden,

maakte het blik verder open en goot de inhoud in

een geemailleerd bord -nieuwe bewondering- en

at het soepje smakelijk op met een lepel, wat

zich ook al weer de moeite loonde van lang en
aandachtig bestuderen. Zo n voorval gaf mijn toe

schouwers dan enige uren lang stof tot uitbundig

lachen waarmee ik mij dan ook weer kostelijk

vermaakte".
"Mijn veldbed dat zich samen met de klamboe uit

een klein pakje ontpopte, baarde groot opzien en

als ze wisten dat ik in bed lag dan kwamen ze in

groten getale opzetten en streken telkens een luci
fer af die dan een fantastische reeks spiedende

hoofden verlichtte. Voordat alle dorpelingen mij

gezien hadden waren er heel wat lucifers afge

brand".

als zijn etsen en houtsneden,

want dan kon hij zelf een exem

plaar behouden.

Zoals reeds gezegd: een veelzij

dig man, deze W.O.J., want hij
was ook nog architect. Zo ont

wierp hij zijn huis en atelier

aan de Nieuwe Haven, bouwde

een aantal huisjes aan de over

kant om een mooi uitzicht te

hebben. In Bergen (N.H.) staan
een paar villa's van zijn hand

en op de Veluwe een paar boer

derijtjes. Als scheepsbouwer ont

wierp en bouwde hij de nog
steeds beroemde "Zwerver" die

helaas aan de neus van Oud

Edam is voorbijgegaan, on

danks vele inspanningen.
Dat Nieuwenkamp een globetrot-

C. Venselaar poseert tijdens zijn bezoek aan Bali voor het
tempelreliëf, waarop Nieuwenkamp op zijn fiets is afge

beeld.

Een rijke, aanzienelijke Bali

nees - zie zijn lange vinger

nagels - schrijft een tekst op
een lontorblad

Collectie: C. Venselaar
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Kamponghonden

"Van rustig slapen was daarna overigens geen
sprake, want waren de bewoners afgetrokken,

dan kwamen de talrijke kamponghonden om te

blaffen en te huilen tegen het vreemde witte ding

dat mijn woning was. Nu en dan kwam er een

binnen en liep tegen een bord of fles op en sloeg

dan geschrokken door gerinkel met groot geraas

W.O.J. Nieuwenkamp neemt
een vertrouwelijke houding

aan bij een gebeeldhouwde
tempelwachter. Collectie: C.
Venselaar

ter is geworden, is niet zo vreemd als men be

denkt dat hij uit een Amsterdamse redersfami
lie stamt, waardoor hij al heel vroeg in aanra

king kwam met exotische zaken en mensen.

De naam Nieuwenkamp en Edam zijn haast
onverbrekelijk met elkaar verbonden. Daarom

zal het vast interessant zijn, door middel van

Cary Venselaar, de kennismaking met deze
vroegere illustere Edammer te vernieuwen.

Rest nog te vermelden dat aan het einde van
het jaar een heel bijzonder boek over Nieu

wenkamp uitkomt, een kostbaar boek met

prachtige illustraties, waaraan ook Cary Ven

selaar een groot aandeel heeft gehad. Het

wordt een uitgave in de Engelse taal, waarvan

nu al haast met zekerheid gezegd kan worden

dat dit boek een "Collectors-item " wordt.

op de vlucht. Ook varkens kwamen op bezoek.

Eens werd ik wakker doordat zo'n monster zijn

rug stond te schuren tegen de rand van mijn bed,

dat daardoor bijna ondersteboven ging. Dat alles

onder voortdurend hanengekraai...".

Cary Venselaar

(Wordt vervolgd)

Tentoonstellingen over
N ieuwenkamp

In de maand december zal het 'Indische'

werk van W.O.J. Nieuwenkamp worden

geexposeerd in de Kunsthal te Rotter
dam.

Tegelijkertijd zijn Nieuwenkamp's Neder
landse tekeningen en stadsgezichten te

zien in het Westfries Museum te Hoorn.

Zijn Grafisch Werk zal dan ook getoond

worden in het Drents Museum te Assen.

Deze tentoonstellingen beginnen gelij
kertijd op 6 december en duren tot 1

maart '98.

Janny Boelens-Boss
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Jan van Wallendalbrug leidde kort en
heftig leven

In het midden van de 19e eeuw werd het terrein

tussen de Baandervesting en de Nieuwe Haven in

de volksmond "Het Marken" genoemd, steeds

meer in gebruik genomen voor industriële doel

einden. De touwbaan en de fa. Heijmeier breid

den regelmatig uit en vele stadsgenoten en Volen-

dammers verdienden hier hun dagelijks brood.

Volgens overlevering had tussen de Nieuwe
Haven en Het Marken, ter hoogte van de Jans

straat "ooit" een eenvoudige brug gelegen, maar

sinds vele jaren zorgde een simpel pontje voor de

verbinding op deze plaats. In 1899 bleek dat de

technische staat van dit vaartuig dermate slecht

was, dat de gemeente genoodzaakt was een
nieuw exemplaar aan te schaffen. Burgemeester

en wethouders konden moeilijk tot deze beslis

sing komen, gezien het feit dat hier een bedrag

van ƒ400,- a ƒ300,- voor nodig was.

Spinfabriek

Nu was in Edam de Spinfabriek actief. Een finan

cieel krachtige organisatie, die ook op 't Marken

belangen had. In het begin van de 19e eeuw was

deze Spinfabriek in het leven geroepen door een
belangrijke Edammer koopman/bestuurder/land

eigenaar Jan van Wallendal. Deze organisatie, die
ook heden ten dage nog actief is, wordt geleid

door twee directeuren.

Op 13 februari 1899 verschenen op de bijeen
komst van B & W de heren D.F. Pont en W.F.

Teengs, in hun kwalitiet als directeuren van de

Spinfabriek te Edam. Partijen waren het snel eens
over de noodzaak een vaste oeververbinding te

maken op en in de plaats van het oude pontje,

dat vooral bij wind en slecht weer een groot ge
vaar opleverde voor de gebruikers en de pont

baas.
Een tekening met bestek van architect Rups kon

de goedkeuring van de heren wegdragen. De kos

ten van ƒ500,- waren echter een groot struikel

blok.
Het eerste voorstel was dat de gemeente en de
Spinfabriek ieder de helft van de bouwkosten

voor hun rekening zouden nemen en dat de ge

meente voor het onderhoud en de bediening zou

zorgen, plus een jaarlijks bedrag van ƒ200,- zou

overmaken aan de kas van de Spinfabriek.

De Jan van Wallendalbrug, die van IS'J'J tot 1926 de verbinding verzorgde tussen de Nieuwe Haven -in bet

verlengde van de jansstraat- en Het Marken.

Foto: collectie G. bij 't Vuur.
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Nieuw voorstel

Twee dagen later, op 15 februarie 1899, verga
derde men opnieuw. De directeuren kwamen

met een nieuw voorstel: De Spinfabriek betaalt
de brug en de gemeente zorgt voor onderhoud

en bediening en maakt de eerstvolgende zes jaren

een bedrag van ƒ200,- aan de kas van de Spinfa

briek over. Dat voorstel viel in goede aarde. De
voorzitter: "Slechts weinig heb ik te voegen bij

het nu meegedeelde. Dit voorstel spreekt zoo
voor zich zelf, dat ik sober zal zijn in woorden".

Hij dankt vervolgens de directeuren uitgebreid en

spreekt verder over het nut en de voordelen van

de aan te leggen brug. Een aanleg die gesteund

wordt door een twintigtal adhesiebetuigingen

van toekomstige gebruikers en hij besluit: "dat de
brug moge bijdragen tot bloei van de nuttige aan

wezige industrie aldaar". In die jaren werd snel

besloten en gebouwd, wat tot gevolg had dat

reeds in hetzelfde jaar met de bouw van de brug
werd begonnen. Bij de opening werden opnieuw

mooie en plechtige woorden gesproken en wer

den de goede gevers, de heren van de Spinfa

briek, bedankt en kreeg de brug als hommage aan

de stichter, de naam "Jan van Wallendalbrug".

Verval brug

De volgende jaren is de brug naar tevredenheid

van de gebruikers in bedrijf geweest. Maar op 12

mei 1926 blijkt toch dat er problemen zijn ont
staan. B & W stellen namelijk aan de Raad voor

om de Jan van Wallendalbrug te slopen.

Dit om de volgende reden:

- De brug verkeert in zeer vervallen staat. Nood

zakelijke verbeteringen eisen een bedrag van
ca. ƒ2300,-

- Het gebruik van de brug is sterk afgenomen.

Slechts een viertal gezinnen met totaal 17 per

sonen wonen op 't Marken en maken spora
disch gebruik van deze brug.

- Bij Heijmeijer werken 31 arbeiders, waarvan 21
uit Volendam, die de brug niet gebruiken. Van

de 10 overigen hebben 6 een woonplaats in

Edam, die zonder omweg via de Baanbrug is te
bereiken.

- Bruggeld wordt uitgespaard en vertraging voor

de scheepvaart wordt voorkomen.

- Geen brugwachter meer nodig, dus dat salaris
wordt bespaard.

- De brug is zeer smal en slechts voor wande

laars en handwagens met geringe breedte te

passeren.

- Een negental bezwaarmakers krijgen te horen,

dat de nadelen van het in stand houden van de

brug niet opwegen tegen de voordelen die de
brug kan bieden.

Sloop

Derhalve wordt tot sloop besloten, na een uitvoe

rig debat in de vergadering van de Raad op 3 juni
1926. Op 12 juli 1926 (men werkte immers nog

vlot in die tijd!) zijn de voorwaarden voor de

koop/afbraak van de Jan van Wallendalbrug bij

gemeentewerken verkrijgbaar. Het gemeentebe

stuur laat zich bijstaan door Mr. E.H.P. Rosen-
boom te Amsterdam in verband met de juridische

constructie die voortvloeit uit de schenking van

de brug door de Spinfabriek. Deze ziet evenwel
geen bezwaren.

Op 14 oktober 1926 reageren B & W van Edam

voor het laatst op ingebrachte bezwaren. Zij con
cluderen dat het besluit volgens de regels is geno

men en uitgevoerd. Dat het geen historisch

bouwwerk betrof gezien de levensduur en dat in

dien gewenst: de eerstvolgende nieuw te bouwen
brug in onze gemeente weer de naam "Jan van

Wallendal" kan worden verbonden om deze be

langrijke Edammer naar waarde te eren.

De laatste belofte is nooit nagekomen. Dat zal vrij

zeker zijn oorzaak hebben in het feit dat de Bees

tenmarkt officieel de naam Jan van Wallendal
plein draagt en daar moet deze Edammer regent
het maar mee doen!

Jaap Molenaar I
De redactie wenst li

(Prettige feestdagen
en een

Gelukkig • Nieuwjaar

13



Met Oud Edam naar Den Haag

Als nieuw lid van Oud Edam had ik

het genoegen mee te kunnen met de

excursie naar Den Haag. Het was een
vol programma, van 8 uur tot 18.00

uur.
Wij hadden drie gidsen, Joop van

Overbeek, Bert Creemers en Henk

van Alderwegen.

Het programma was als volgt.

Na de koffie bezoek aan het Maurits-

huis met Hollandse en Vlaamse schil

ders; de Tweede Kamer; lunch in

het Indonesische restaurant Garoe-
da. Daarna het Panorama van Jan

Willem Mesdag.
Dit Panorama heeft hij niet alleen ge

schilderd maar hij heeft dit prachti
ge schouwspel samen met z'n vrouw Sientje van

Houten, Breitner & De Bock op doek gezet. Daar

na naar het huis van J.W. Mesdag. U moet daar

zeker heen als u al niet geweest bent, want daar

treft u toch mooie schilderijen, meubels en porse

lein aan.

Eigen stoel

Ja en toen begon het. Alles verliep tot nu toe vlek

keloos. De groep was met de losse hand van Joop

gesplitst en kwam toen weer samen. Maar er stond
maar één bus. U begrijpt dat dit een probleem was.

Maar tolerant als wij zijn, lieten wij degenen die het
lopen te ver vonden met bus 1, die van Willem,

meegaan. En nu zou je denken "best wel gezellig

eens op een andere plaats te zitten", maar nee

hoor, iedereen wilde op z'n eigen stoel. Met
schoolreisjes was dat ook al het geval. Niets veran-

De bus doet

bet niet

meer....

duiven om
hem weer op

gang te bren

gen. foto:

fam. van
Overbeek

derd, Mesdag niet en busreis ook al niet.
De Tweede Kamer, ach dat weten we natuurlijk

wel van de tv, maar het is toch interessant om bin

nen te zijn. Alleen al wat de gedachten van zo n ar

chitect bij zo'n ontwerp zijn. Dit gebouw is met

zijn moderne stijl tussen de oude gebouwen verwe
ven. Het gebouw moest een Hollandse uitstraling

hebben, het water, de wolken, het groen. Zonder

uitleg kom je er niet op maar met veel fantasie, ja

dan zag je het. Sommigen misschien niet. Maar wat

mij zo intrigeerde waren die gekleurde hokjes. Nou

die zijn er voor als u of ik een praatje met een of an
dere minister wil hebben. Dan gaat hij/zij met u

daar séparé babbelen over uw probleem. Kijk, en

daar geloof ik nou niets van. Die man of vrouw ziet

mij al aankomen en denkt dan: "Daar heb je er

weer één", dus die lopen volgens mij dan met een

grote boog om die hokjes heen, denkt u ook niet?

Dus die hadden ze weg kunnen laten.

*

Een groep
deelnemers

aan de excur
sie naar Den

Haag.
foto: fam. van

Overbeek
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Gestoord

En toen naar huis. Henk zocht de drukste straten

uit en ja hoor, bij het kruispunt, net niet erop,

begaf de bus het. Geen beweging in te krijgen, be
halve in de kelen van die 50 mensen dan. Allemaal

eruit en de heren duwen. Grote hilariteit. Dit was

het toppunt van gezelligheid. Niet voor de Hagene

zen, die dachten werkelijk dat wij gestoord waren.

Maar door de mankracht kwam er beweging in en

gelukkig, hij reed weer.

Willem, de chauffeur, had het behoorlijk warm ge-

wm&mmmmHMimMÊÊiiiÊmÊÊÊKimmimiummMmsmmmmmm

Waar zijn de films?
In 1984 is door Mevr. Duursma-Bouwes aan de

vereniging een drietal films geschonken. Deze

films zijn in de dertiger jaren gemaakt door de

heren Niek Bouwes en Karei Simons. Het betreft

twee films op 16 mm. van het feest in Edam ter ge
legenheid van het huwelijk van prinses Juliana en

prins Bemard in 1937. En voorts op 35 mm. een
Polygoonfilmverslag over de opening van het

Strandbad in Edam in 1934.

Momenteel zijn we bezig ons archief te ordenen en
de bescheiden te registreren waarbij we tot de ont-

kregen en was zo opgelucht dat hij een rondje gaf.

Geen drank, nee, rondje plein. Joop, gul als altijd,

gaf ook een rondje plein. U begrijpt de ramen ston

den bol.

In Edam aangekomen namen wij (Anneke, Joop,

Bert en ik) nog one for the road. Nou one, maar het

was ook zo'n interessante en gezellige dag geweest,

we raakten niet uitgesproken.

Ik ben netjes thuisgekomen, want de buren zeg

gen me nog steeds gedag.

Hennie de Jong-Verheijden

dekking zijn gekomen dat deze films ontbreken.

Hierbij doen we dan ook een oproep aan degene

die thans over deze films beschikt om ze terug te

bezorgen bij de vereniging.

Nu we het toch over oude films hebben, we zijn ui

teraard tevens geïntereseerd in andere oude films.
Ook een kopie of videoopname daarvan is hartelijk

welkom. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de bevrij

dingsfeesten, de kroningsfeesten van 1948, de fees

ten van 650 jaar stadsrecht in 1957 etc, etc.

Dus kijkt Uw oude schatten eens goed na en als u
wat van onze gading vindt, neem dan contact op

met Cor Schaatsbergen tel. 0299-366784.

Oud Edam wil trommel in Speeltoren herstellen
Wie geniet niet van de klanken die de klokken in

de Speeltoren over de stad uitstrooien? Maar het

geluid kan veel mooier worden als de oude speel-
trommel van het carillon zou worden hersteld en

weer ingebruik genomen.

De speeltrommel -daterend van 1561 en daarmee

een van de oudste in ons land- is infeite het hart
van het carillon. Op de gietijzeren trommel zitten

nokken. Tijdens het draaien van de trommel zul
len die nokken een hefboom -lichter genaamd-

opheffen waardoor een hamer van de klok wordt

gelicht. Daarna zal die hamer terugvallen en de

klok aanslaan. Door het achtereenvolgens aans
laan van verschillende klokken ontstaat een melo

die. Nieuwe melodiën ontstaan door de pennen

op andere plaatsen op de trommel aan te bren

gen. Door de beiaard ook nog met het uurwerk te

verbinden kan bijvoorbeeld elk kwartier een au
tomatisch gespeelde melodie ten gehore worden

gebracht.

Sinds 1969 wordt het carillon op een andere
wijze automatisch bespeeld, n.1. door elektromag
netische bandspeelwerk. Hierbij wordt een elek

tromagneet bekrachtigd zodat de hamer naar de

klok gedreven wordt en deze daarna aanslaat. Dit

zijn kleine onopvallende hamers die aan de bin

nenkant van de klokken zitten.

Deze laatste methode geeft een wat felle, mecha

nische klank. Het voordeel van de oude speel
trommel is dat deze een warme, ambachtelijke

klank voortbrengt. Doordat de oude hamers tel

kens anders afvallen ontstaat er bovendien varia
tie in klanksterkte en ritme waardoor de klank na

tuurlijker en aangenamer wordt. Daardoor klinkt

een melodie elk uur net een beetje anders en dat

is de hoorbare charme van de speeltrommel. De
zichbare charme uit zich in het bewegen van de

hamers aan de buitenzijde van de klokken.

Edam heeft dus één van de oudste speeltrommels

uit de wereld werkloos en nog heel gaaf in de

toren staan. Het is van belang die trommel die al

vier eeuwen lang zijn functie perfect heeft ver
vuld nu weer in werking te stellen. Dat geeft een

meerwaarde aan het carillon en het cultuur histo

risch karakter van de stad.

Oud Edam streeft ernaar de oorspronkelijke
speeltrommel, die ruim vier en een halve eeuw

zijn functie heeft vervuld, weer in werking te stel

len. De restauratiekosten zijn op ongeveer

ƒ100.000 geraamd. Uiteraard hopen we op een

subsidie van Monumentenzorg en op bijdragen

van sponsers. Maar we zullen het niet redden

zonder financiële hulp van u, Edammers, en onze
leden. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stel

len als u een bijdrage zou willen leveren middels

bijgevoegd girobiljet, zodat u straks door nog

mooiere klanken uit de Speeltoren wordt over
spoeld.

Cor Schaatsbergen
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Oud

(foto: collectie

G. bij 't Vuur)

Nieuw
(foto: WH

Tjoa)

Op de plaats waar nu de Nieuwe School aan de Voorbanen (tot voor kort de St. Agnes School)

stond , lag voorheen de oude openbare lagere school.
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