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OUD EDAM
Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

Na een lange periode van stagnatie

Groei Edam vooral na 1850 spectaculair

De melkfa

briek (intus
sen verdwe

nen) aan het

einde van de

Voorhaven

(foto collectie

J. Bouwes)

Edam wist in de loop van de negentiende

eeuw na een lange periode van stagnatie en

zelfs achteruitgang aansluiting te vinden bij

een moderniseringsproces dat aan het einde

van de voorgaande eeuw elders in West-Euro

pa op gang kwam en daarna duidelijk ver

snelde. Modernisering is dan ook het juiste

begrip waarmee de afgelopen 150 jaar van

Edams bestaan kan worden gekarakteri

seerd. Over dit boeiende proces van moder

nisering gaat dit verhaal.

Gouden eeuw

Laten we even de situatie schetsen die aan deze

ontwikkeling vooraf ging. Het moderniseringspro

ces van de vorige eeuw kwam niet uit de lucht val

len. Scheppende voorwaarden voor het gehele
proces van modernisering in West-Europa waren

al veel eerder gelegd. Kenmerken van die eerdere

fase waren onder meer vroege verstedelijking,

goede infrastructuur (waterwegen) en (typerend
voor ons land) de ontwikkeling van een op de

markt gerichte kapitaalintensieve landbouw (de
commercialisering van de landbouw).

Deze fase begon hier vroeg en bracht ons land grote

voorspoed, een dominerende rol in de wereldeco-
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nomie en onze Gouden eeuw, ook in Edam. Het

toppunt van de bloei lag rond 1650. Daarna werden

we voorbij gestreefd door ons omringende landen.
Toen zich eind 18e eeuw een tweede fase van mo

dernisering aandiende, begon deze dan ook niet in

Nederland; Engeland nam het voortouw. Dat was

het startsein voor een tijd waarin veel vertrouwde

patronen doorbroken werden.

rechtstreeks naar binnenlandse afzetmarkten ver

voerd. In het binnenland werd ook handel gedre

ven in kaas, gezaagd hout, bouwmaterialen
(steen/kalk) en in het buitenland in hout, kaas en

(vanaf 1865) brandstoffen en ansjovis. De markten
van de stad voorzagen vooral in de eigen behoeften

en hadden een kleine aantrekkingskracht op de om

geving. Edam vervulde een rol als toeleverancier.

Grote veranderingen

Belangrijk hierbij was dat economische groei en be
volkingsgroei anders dan voorheen goed samengin

gen. In pre-industrieel Europa was de in verhouding

tot de bestaansmogelijkheden te snelle bevolkings

groei namelijk funest geweest voor een aanhouden

van economische groei. Nu had het toepassen van

nieuwe produktietechnieken een toename van de

produktie tot gevolg die een langdurig groeiende
bevolking aankon. Er kwamen meer arbeidskrach

ten. meer vraag naar goederen, meer economische

groei, betere levensstandaard, betere voorziening
en, enz. De samenleving begon zich af te tekenen

tegen andere patronen dan voorheen: een snellere

economische groei, een bevolkingsexplosie, een
nieuw demografisch patroon, industrialisatie, op

komst van het moderne gezin, verburgelijking en

toenemende centralisatie (meer regulering via de

overheid in plaats van particulier initiatief). Nu kun
nen we tegen deze achtergrond de plaats van de

stad in het moderniseringsproces beter begrijpen

en tastbaar maken. Kon Edam hierin meekomen?

Bevolkingsgroei

In het begin van de vorige eeuw, de tijd van Napole

on in ons land, leek het er niet op, maar hier kwam

al gauw verandering in. De bevolking van de stad

maakte net als elders in Nederland een groei door.

De Nederlandse bevolking groeide van 2 naar 5V4

miljoen inwoners, en wel versneld na 1850. In de
gemeente Edam groeide de kern Volendam specta

culair van 724 inwoners in 1811 naar 2524 in 1890.

Uiteraard was dit gunstig voor de bloei van de hele

gemeente. Ook het aantal inwoners van de stads

kern Edam nam toe. Deze stijging ging wel minder

hard en zonder versnelde fase. Een constant groei
percentage van twaalf was goed voor een stijging

van 2.786 inwoners in 1811 naar 3-490 in 1899. Be

volkingsgroei was een belangrijke voorwaarde voor

de verdere ontwikkeling van de welvaart. Zo werd
er veel gebouwd om de groeiende bevolking een

dak boven het hoofd te geven. Er kwamen meer ar

beidsplaatsen, meer ondernemers, meer welvaart,

meer vraag naar consumptiegoederen enz. Ook het
gemeentebestuur ging meer dan voorheen een sti

mulerende rol spelen.

Hout en kaas

De welvaart van de stad werd rond 1850 net als de

rest van het land nog bepaald door handel en land

bouw. De twee belangrijkste produkten in de

Edamse groothandel waren hout en kaas. Deze

werden uit de (inter)nationale handel via de havens

Nieuwe welvaart

Waar bleven de ondernemers? Die kwamen. Edam

moest het steeds meer hebben van de landbouw,

visserij (van de kern Volendam), industrie (fabrie

ken) en een groeiend aantal ambachten. Ook de

winkelnering deed het beter dan voorheen. In

1868 had zich al een twintigtal van deze van oor
sprong arme beroepsgroep weten op te werken

tot de welvarende klasse. Daarbij hadden enkelen

overigens al een beter uitgangspunt, zoals Jan

Nauta wonend aan de Halig, die tevens stalhouder
was. Aan nieuwe initiatieven was geen gebrek,

vooral in het laatste kwart van de eeuw.

Verliezers

Niet iedereen kon het bolwerken. Sommige initia

tieven strandden. Ook enkele van oudsher belang
rijke bedrijfstakken of herkenningspunten in het

Edamse straatbeeld konden niet meekomen in het

moderniseringsproces. Zo was de breeuwfabriek,

verbonden aan de Spinfabriek voor de armen, in

1869 opgeheven, omdat niet meer kon worden ge

concurreerd met machinaal breeuwwerk (het wa
terdicht maken van naden). Ook voor de touwsla-

gerijen, lange tijd belangrijk voor Edam, waren het

moeilijke jaren. Lijnbaan Noord-Holland (werkend

voor de grote scheepvaart), in 1852 in handen van

Wed. Van der Voortsz., en Lijnbaan de Hoop (wer
kend voor kleine zeilschepen en binnenvaarders)

van G. Kuiper wisten niet goed in te spelen op

nieuwe initiatieven. In de jaren vijftig ondervon

den zij geduchte concurrentie bij de invoering en

het daaropvolgend succes van kettingkabels in
plaats van touwwerk. In de jaren zestig kregen ze

tevens te kampen met de opkomende stoomvaart.

Doodsteek

Wellicht de doodsteek voor de houthandel in de

stad was het vertrek van de firma William Pont in

De gasfabriek

aan het Oor

gat, gezien

vanaf de Keet
zijde richting
zeesluis. Op

de voorgrond

installaties

voor de over
slag van

steenkool
(foto collectie

J. Bouwes)
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Dorsmachine

aangedreven
door stoom

Stoom-eg
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1889 naar Zaandam. In de gemeenteverslagen

werden de ongunstige ligging van Edam en de

slechte toestand van de Edamse haven als redenen

aangevoerd. De slechte haven was in dezelfde pe
riode tevens oorzaak van een verminderde aan

voer van turf, zodat de gemeente minder haven- en

bruggelden konden innen (een belangrijke inkom

stenbron).
Het Edamse gemeentebestuur had onvoldoende

geld om de Edamse haven te moderniseren en

bruikbaar te houden. Je zou je kunnen afvragen of
het bestuur niet meer zijn best had moeten doen

voor de modernisering van die bedrijfstakken, die

zo lang belangrijk waren geweest voor de welvaart

van de stad. Waarom wel gelden beschikbaar kwa

men voor de grondige verbetering van alleen de

Volendamse haven in 1883 is wellicht eerder toe
te schrijven aan de inzet van de Volendamse bevol

king. Het dorp maakte een geweldige bloei door,

wat de welvaart van de hele gemeente ten goede

kwam. De stadskern droeg zoals gezegd ook haar
steentje bij aan deze bloei. Daarbij werden ook

nieuwe technieken toegepast.

Nieuwe technieken

De echte technologische doorbraken werden eerst

elders in het land of de wereld uitgeprobeerd. Zo

meldden de gemeenteverslagen van de jaren vijftig

dat fabrieken met stoomwerktuigen en machine

rieën nog ontbraken; een teken dat ze ergens an
ders al bestonden! De ontwikkelingen sijpelden in

Edam net als de rest van Nederland het eerst door

in de landbouw. De boeren beschikten over extra

geld voor nieuwe investeringen dankzij de land

bouwsubsidie. Deze maatregel, de industrialisatie

en de stijging van de lonen bewerkstelligden een

groei van de binnenlandse vraag naar landbouw-
produkten en een prijsstijging van deze produkten,

dus een hogere welvaart in de agrarische sector.
Nieuwe technieken die succesvol bleken waren in

een mum van tijd algemeen goed. Wat mijn buur

man kan, kan ik ook, als het ware! De ketting-egge

(gebruikt om klinken te breken en mest te slech

ten) bijvoorbeeld was volgens de gemeenteversla

gen geïntroduceerd in 1868 en al populair in 1872.
Ook de paardenhooiharken en hooischudders

waren snel gemeengoed. Zo bezat, blijkens een
boedelinventaris, de familie Willem Out, landman

met woonhuis/boerenbedrijf aan de Doelenstraat

voor hun tijd modern landbouwgereedschap.

Industrialisatie

Indrukwekkender waren een pakmachine om stro

en hooi te snijden in 1867 (veehouderij), een
hak/snij machine in 1868 en een grasmaaimachine

in 1874. Niet alleen nieuwe machines werden uit

geprobeerd. Zo werd in deze jaren ook getest met

scheikundige mest, maar dat was niet zo'n succes.

Belangrijk waren nieuwe methoden om apparaten
aan te drijven; een terrein waarin fabrikanten hun

vooruitziende blik konden laten blijken. Gas deed

zijn intrede in de in 1863 opgerichte Gasfabriek
van J.H. van Koten'. Stoom werd voor het eerst toe

gepast in 1869 in de Lijnbaan Noordholland en de

Grutterij Van der Horst. Lange tijd bleven dit de

enige fabrieken waar stoom werd toegepast. Nieu
we fabrieken gingen later ook op stoom over. In

1889 stond een sterk bloeiende stoomzuivelfa-

briek in de gemeente, waar boter eerste keur werd

gemaakt. En in de jaren negentig hadden de Kis
ten- en Wagenmakerij van H. Keijzer en de Zout

keet van erven CL Boes eveneens de beschikking

over een stoommachine- en ketel.

Het doorzetten van de industrialisatie (in Neder

land vooral na 1880) was zichtbaar in de stad. De

echt grote fabrieken, massa's ongeschoolde arbei

ders en de bijbehorende problematiek die ge

woonlijk met industrialisatie geassocieerd wor
den, bleven echter buiten Edam. Maar er werden

wel degelijk regelmatig nieuwe al dan niet succes

volle bedrijven opgericht. Waren er in 1852 nog

zeven fabrieken in Edam, in 1891 waren het er ze

ventien. Vooral in de laatste jaren kwamen veel ini

tiatieven voor. Nieuw in de jaren negentig waren
onder andere de genoemde kisten- en wagenma

kerij, de Snelpersdrukkerij N.W. Lienard Evertsz.

en de Petroleummotorenfabriek J. van Overklift.

Tegen het einde van de eeuw was duidelijk dat
Edam wel degelijk aansluiting vond met het mo

derniseringsproces. Ze liep dan wel niet voorop,

maar deed wel mee.
Grasmaaimachine, hak/snijmachine, stoomaandrij-

ving klinken nu wellicht weinig spectaculair maar

waren indertijd de nieuwste technologische snuf

jes. De nieuwe techniek kwam je niet alleen op het

werk tegen maar ook op straat (gaslantaarns) en in
huis (petroleumstellen bijvoorbeeld). Wie weet

wanneer de huidige nieuwe snufjes zoals mobiele

telefoons en internet, op hun beurt geschiedenis

zullen zijn.

Maria van Roijen
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Oud Edam op stap in grijs
's Hertogenbosch

bezocht, des te meer ik tot het besef kom, hoe

uniek onze Grote Kerk is. Vooral die enorme wijd-

se binnenruimte, waar de ramen prachtig in uitko
men.

Taaie schnitzel

Na de taaie Wienerschnitzel ging een ieder zijns

weegs. Ik op zoek naar het Kruithuis. Aldaar een

tentoonstelling van portretten van voor mij onbe

kende namen. Dat maakt nieuwsgierig. Het was
wel even zoeken, vooral de borden op de markt

stonden niet allemaal de goeie richting op, dus

drie keer de markt in de rondte, en dan met die

mensenmassa, marktdag.
Maar goed, je pikt nog een stuk stad mee. Het

Kruithuis zo bleek, ligt vlak achter de St. Jan. Aar

dige tentoonstelling, mooie en intrigerende por

tretten, die ik elders meer gezien had, o.a. Nicole

Montagne met sjabloonportretten, Kiki Lamers
met kinderportretten, wel wat anders dan de door

snee lieve kinderkopjes, en nog acht anderen .
Heel verschillend in stijl, en materiaalgebruik. Dat

was leuk meegenomen, want je komt niet al te
vaak in den Bosch.

En zo werd het half vier. Richting St. Jan over het

mooie bomenplein "Parade". Jammer genoeg par

keerterrein, het kan ook anders volgens mij. Gauw
een biertje in een aardig café achter de kerk. Op

de binnenkant van de toiletdeur een schoolbord
met krijtjes, prima idee, want nergens zoals in Hol

land, bestaat er een sterkere drang tot het volkras

sen van deuren en muren.
Uit alle hoeken en gaten stroomden Edammers

over het Plein richting bussen, 4 uur vertrek en op

een mooie tijd thuis.
Wat wil je nog meer?

Ariën van Waterland

Enkele deel

nemers aan

de excursie
naar Den

Bosch

(foto Joh.
Dier dorp)

Twee oktober in mijn

kop, maandenlang. Tot

dat Martha achter de

balie van de VVV me uit
de droom hielp: 9 okto

ber moest het zijn. Het

weer is een stuk beter,

wel grijs en grauw, maar

zacht. Met twee bussen

vol, op weg naar 's Her
togenbosch ditmaal.

Het gevoel Den Bosch

was een korte dag, bus

in bus uit, met daar tus

sendoor koffie met

cake. Waar was de
Bosse Bol? We werden

opgedeeld in groepen

vanwege het grote aan

tal. Onze ploeg als eer

ste op weg naar de rond

vaartboot. Die liepen we straal voorbij, ondanks

het aardige plastic aan de toegang. Het was goed

uitrusten in de boot, na een slechte nacht. De
blauwogige jongeman deed zijn best om deze wat

saaie vaart kleur te geven, met o.a. het gebouw dat

op een Klooster lijkt. Weten wij Noorderlingen

hoe een Brabants Klooster er moet uitzien? Al

circa tachtig jaren opgeruimd in Edam. En dan die

ene kloosterzuster nog over, maar aan de overkant
een nog aardig aantal kloosterbroeders.

De IJzeren Man. Weten we nu ook waar dat woord

vandaan komt. De natuur laat niet met zich sollen,

de voormalige bomen op de wallen omgekapt,

waarvan de wortels nu de wallenkant openbreken,

duwen de stadswal uit elkaar. Geen geld voor res
tauratie; waren er nog maar Lombarden in Den

Bosch.

St. Jan

Anders dan Amsterdam lag s Hertogenbosch op

een strategische, maar kwetsbare plek. Het werd
dan ook vele malen van alle kanten aangevallen,

o.a. door Willem van Oranje, omdat Den Bosch

zeer Spaans-gezind was: heulen met de vijand noe
men we dat in Holland. Na de boottocht een stads

wandeling, straatje in straatje uit, met uitleg, hier
en daar aardig gerestaureerd. Maar wat me opviel:

ook hier op kwetsbare plekken zogenaamd aange

paste nieuwbouw, vierkant grijs en saai en dat in
de buurt van de St. Jan. De St. Jan viel me weer op,

ondanks het voortdurende gerestaureer, nog

steeds vuil donkergrijs, met de toren die er niet erg
bijpast. Die hangt er qua kleur een beetje bij. Bin

nen in het gewelf aardige decoraties te voorschijn

gekomen. Verder blijft zo n schip, hoog donker en
smal. Het kaarsen branden niet meer zo sober als

voorheen, lijkt wel een feesthoek.

Hoe meer kerken ik in binnen- en buitenland heb
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De bijna-ramp van 1972

Edam opgeschrikt door wankele
Speeltoren

De Franse
school aan de

voet van de
Speeltoren

(collectie G.

hij 't Vuur)

Hierbij het derde en laatste artikel in de serie

over de Kleine Kerk. Deze fase werd geken

merkt door de sloop van het grootste deel van

de kerk en door het bij na-omvallen van de
Speeltoren in 1972.

Nadat het stadsbestuur de Kleine Kerk had

gekocht van de Hervormde Gemeente, wer

den de plannen tot het slopen van de kerk
verder uitgewerkt. Hierbij stond voorop dat

de toren uiteraard behouden moest blijven.

Eind 1882 waren de plannen zover dat tot sloop

van het grootste deel van de kerk kon worden

overgegaan. De kerkvoogdij kreeg op 5 januari

1883 een brief van Burgemeester en Wethouders

dat men besloten had over te gaan tot de "amove-
ring" (sloop) van de Kleine Kerk. Het kerkbestuur

werd uitgenodigd om de in de kerk nog aanwezige

grafzerken weg te nemen. Unaniem besloot het

kerkbestuur aan dit verzoek gevolg te geven. Voor

een bedrag van 150 gulden werden de ongeveer
30 zerken overgebracht naar de Grote Kerk. Ze

kregen daar hun definitieve plaats.

Op 31 januari 1883 vond een openbare aanbeste

ding plaats. Deze omvatte het restaureren en ver

sterken van de Kleine Kerktoren en het slopen van
het grootste gedeelte van kerk. Op de plaats van

de kerk moest een schoolgebouw voor "openbaar

onderwijs met een uitgebreid leerplan" worden

gebouwd. In de volksmond werd deze de "franse

school" genoemd. Naast de reguliere vakken, aan

gevuld met natuurkunde en tekenen, werd name
lijk tevens frans onderwezen. De aanbesteding

werd gegund en toegewezen aan F.W. van Vloten

uit Utrecht voor de bedragen van respectievelijk fl
12.200 = en fl. 16.300,=.

V '\T
Mtz*
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Sloop van de kerk

De kerk werd voortvarend gesloopt. Slechts enke

le delen zijn bewaard gebleven, zoals bijvoorbeeld

een paar scheibogen die opgesteld staan in het
Rijksmuseum, dat ook twee deuren van de kerk in

bezit heeft. Het nog bewaard gebleven gedeelte

van het schip (twee traveeën van de zuidbeuk),

van de voormalige Kleine Kerk werd aan de oost
en noordkant afgesloten door nieuwe muren met

overhoekse steunberen. Ze werden in vorm aange

past aan de twee sterk vernieuwde steunberen die

de zuidmuur verstevigen. Een steen in de oostge

vel met het jaartal 1883 geeft de datum van de ver

bouwing aan. De westmuur, links van de toren, is

geheel nieuw, aan de andere kant van de toren is

hij met machinale steen beklampt. De zuidmuur is
nog grotendeels oud. De twee oude steunberen, nl

de middelste en de westelijke, die overhoeks staat,

waren tot 1883 versierd met hoekblokken van na
tuursteen. De inwendige ruimte van het bewaard

gebleven gedeelte werd onderverdeeld door bin

nenmuren. die vanaf de oosthoeken van de toren
schuin naar de buitenmuren lopen (zie platte

grond). Deze binnenmuren zijn in 1883 aange

bracht ter schoring van de toren. Aan de zuidkant

vinden we buiten de toren, maar binnen het restant
van het schip een uit 1568 daterende eiken spiltrap

die naar de derde verdieping gaat. De volgende ver

diepingen zijn slechts via houten ladders bereik

baar. Op de tweede verdieping bevindt zich de bin

nenkort in alle glorie herstelde speeltrommel.

Verkeerd teruggeplaatst

In 1913 was het al duidelijk dat restauratie noodza
kelijk was. Echter, ambtelijke molens draaien traag.

Uiteindelijk werd in 1922 dankzij een rijkssubsidie

gestart met het werk. Bij deze restauratie werd de

neogotische houten balustrade van de toren uit

1883 vervangen door een nieuwe natuurstenen
borstwering. De gotische vormen van deze borst

wering werden ontleend aan een pentekening van

C. Pronk uit 1777. Ook het carillon werd geheel

hersteld. Op twee klokken na werden alle klokken

door de Engelse klokkengieter Taylor in Loughsbo-
rough bijgestemd. Er werden elf nieuwe klokken

gegoten waarvan er negen de plaats innamen van

klokken die niet meer gebruikt konden worden.

Deze laatste werden eerst naar de kelder van het

stadhuis gebracht, maar worden nu, dankzij de be

moeienis van G. bij 't Vuur bewaard in de Grote
Kerk.

Bij deze restauratie zijn helaas de grote en de kleine

klokken van plaats gewisseld, waardoor de kleine

klokken nu de onderste serie vormen. Het is waar

schijnlijk toentertijd niemand opgevallen dat deze
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fout gemaakt is, terwijl de gotische bouwstijl toch

geweld werd aangedaan. Op oude afbeeldingen en

foto's is duidelijk te zien dat voor 1920 de klokken

anders hingen, (zie foto periodiek februari 1989)

De franse school

In 1883 werd gestart met de bouw en vrij spoedig

daarna werd de franse school in gehruik genomen.

In de jaren twintig ging men er zelfs toe over enige

avondcursussen te organiseren in de school. Begin

dertiger jaren had de school meer leerlingen dan
waarvoor ruimte was in het gebouw. Als noodop

lossing werd een lokaal in de Tekenschool (op
deze plaats staat nu de Coornhert mavo) ingericht

als klaslokaal. Dit gebouw was er redelijk slecht

aan toe. Het hoofd van de school, de heer D. van

der Geijn, stuurde regelmatig brieven aan het Ge
meentebestuur van Edam over de slechte staat van

de tekenschool. Tevens over de lastige situatie van
het schoolgebouw onder de Speeltoren.

Het gemeentebestuur stond achter de bezwaren

die het hoofd van de school naar voren bracht, te

weten: geringe breedte en diepte van de lokalen,

waardoor de deuren uit de kasten moesten ge

haald omdat ze anders niet open konden;

er geen gelegenheid was om natuurkunde en teke
nen te geven in een daarvoor ingericht lokaal;

's winters te weinig bergruimte voor de kleren van

de kinderen;
geen speelterrein bij de school was (hiervoor

werd het Jan van Wallendalplein gebruikt);

er geen rijwielstalling bij de school aanwezig was.

Het gemeentebestuur zond eind 1935 een verzoek
naar het "Werkfonds 1934" (er was immers in die

tijd een zeer grote werkloosheid) om de bouw van

een nieuwe ULO-school als werkobject voor werk

lozen in aanmerking te laten komen. Men wilde de

franse school vervolgens verbouwen tot politiebu

reau en tevens gebruiken voor uitbreiding van de
secretarie. Gezien het feit dat Edam al een ander

object had dat hiervoor in aanmerking was geko

men werd door het Werkfonds negatief beslist.

Eind juli 1937 liet het ministerie van OK&W (Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen) weten geen be

zwaar meer te hebben tegen de bouw van een nieu

we ULO-school. Pas op 16 november 1938 werd het

besluit nr. 51 goedgekeurd om over te gaan tot de

bouw van een nieuwe ULO-school aan de Matthijs

Tinxgracht. De begroting was in onze ogen zeer

laag. Deze bestond uit de volgende posten:

inventaris 3000 =

bouw 27.431,65
glas + verf 1.400 =

electr. licht 500 =

gasverw.inst. 1.800,=

(incl. leiding)

toezicht 1.000 =

totaal ƒ 35. 131,65

H

Franse school

tijdens de af-

braak(foto

G.bij 't Vuur)

Op 3 januari 1940 om 3 uur werd de nieuwe ULO

school officieel geopend in aanwezigheid van

onder andere de oudercommissie bestaande uit J.

Bander, G.W. de Graaf-de Boer, W. Ent-Leek en J.

Bommerij de Gier, veearts te Broek in Waterland.
De franse school onder de Speeltoren werd verla

ten en het gebouw ging een onzekere toekomst te

gemoet. De voorgenomen verbouwing tot politie

bureau ging niet door.

Tijdens de oorlog heeft het gebouw nog dienst ge

daan als distributiekantoor, terwijl het na de oor
log uitsluitend werd gebruikt als opslagruimte en

oefenlokaal van de fanfare.
In de jaren vijftig en zestig werd onder de Speelto

ren (nadat de stadsomroeper dit had aangekon

digd) vrijbankvlees verkocht.

Waarschuwingen

Burgemeester Kok vertelde in een interview aan

de Alkmaarse Courant dat het gemeentebestuur

zich de laatste jaren ernstig zorgen maakte over

scheuren in het torenlichaam van de Speeltoren.
Volgens Monumentenzorg kwam dat door de fran

se school, die meer aan de kerk hing dan als steun
beer fungeerde. Omdat de restauratie van de toren

pas in 1980 gepland stond, werd in overleg met
Monumentenzorg een voorlopige oplossing ge

vonden. Men wilde de aanbouw (de franse school)

slopen en op de vrijgekomen plaats een plantsoen

tje met een paar banken en een parkeerplaats
maken. Ondanks de protesten van het actiecomité

Verkeersplan Edam en waarschuwingen aan het

gemeentebestuur door onder andere de heer S.

Huisink, zette de gemeente haar plannen toch

door. Tot tweemaal toe had de heer Huisink de
burgemeester gewaarschuwd voor de gevaren van

het slopen. De gemeente stond echter op het

standpunt dat men advies ingewonnen had van ex

perts en die konden het weten.

Ondanks alle protesten en waarschuwende gelui
den werd gestart met de werkzaamheden. In de

laatste week van april 1972 begon men met het

schoolgebouw. De toren kwam hierdoor vrij te
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staan. Enkele Edammers constateerden dat de

toren al iets begon over te hellen. Op het bestek

stond dat de steunmuren van de Kleine Kerk ook

gesloopt konden worden. Deze steunmuren

waren in 1883 juist gehandhaafd om de toren de
zo noodzakelijke steun te blijven geven toen de

kerk grotendeels gesloopt werd.

Hevig gekraak

Op 2 mei omstreeks 11 uur werd de laatste steun
beer gesloopt. Direct ontstond er in de toren een

hevig gekraak. B&W werden op de hoogte gesteld

en men nam terstond maatregelen. Alle inwoners

I

in de directe omgeving werden onmiddellijk geë

vacueerd, vanwege het acute gevaar van instorten

van de toren. Er waren mensen die net zaten te

eten (en hun maaltijd pas een week later weer

terug zagen). Gerrit Bij 't Vuur plakte halverwege

de toren op de scheur een glazen plaatje. Binnen

een uur knapte het, er zat dus zeer veel werking in

de toren.
De gebeurtenissen hebben zich toen in een snel

treinvaart afgespeeld. Er werd een staalkabel om

de toren vastgemaakt die vervolgens aan een

vrachtwagen met zand werd bevestigd om de

toren te behoeden voor omvallen. De totale pers

in Nederland kwam toegesneld, sensatie alom.

Ook staatssecretaris Vonhoff liet zich, vergezeld
van het Gemeentebestuur, ter plaatse op de hoog

te stellen van de situatie. Kortom, iedereen was in

rep en roer. In allerijl werden maatregelen uitge

voerd om instorten van de toren te voorkomen,

zoals het aanbrengen van 20 meter hoge stalen

stutbalken aan de overhellende noordkant en het
'inpakken'van de toren op 15 meter hoogte door

het aanleggen van een stalen krans.

Nadat deze werkzaamheden waren uitgevoerd en

men had geconstateerd dat de het directe gevaar

was geweken, konden de bewoners na één week
hun huizen weer betrekken. De restauratie nam

verder nog enige maanden in beslag. In augustus

van 1972 werd nog wat beweging in de toren

waargenomen, maar dat leverde geen gevaar op.

Het enig positieve aspect van deze serie onver

klaarbare blunders was dat de grondige restauratie
van de Speeltoren niet tot 1980 kon worden uitge

steld.

Furieus

Ook nu nog, 27 jaar na dato, worden mensen die

het hebben meegemaakt nog furieus als je met ze
praat over die eerste week van mei 1972. Het in

storten van de toren kon door de oplettendheid

van een paar Edammers nog net worden voorko

men. De belangstelling van de nationale pers ver

slapte weer, maar het belangrijkste was dat voor
Edam één van de meest bepalende monumenten

behouden was gebleven.

Gelukkig staat onze Speeltoren, weliswaar een

klein beetje scheef, er weer fier bij. Komende

kerstdagen zal de speeltrommel in het carillon

weer in alle pracht zijn gerestaureerd en kan de

Speeltoren haar naam weer eer aan doen.

Toekomstmuziek

Gedurende de lange geschiedenis heeft de Speel

toren en de directe omgeving altijd voor nieuws

gezorgd en zal dit in de toekomst ook zeker blijven
doen. Één grote vraag blijft bestaan: Waarom heeft

men de kerk niet herbouwd? Een speeltoren zon

der kerk blijft een gemis. Maar, wie weet, wordt

deze wens in de komende decennia vervuld:

"2022 Kleine Kerk in oude pracht hersteld."

Frans Kuiper



Op de toren
(foto's Wil Tjoa)



Herstelde speeltrommel geeft carillon mooie klank terug
Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen te Aarle-

Rixtel is gespecialiseerd in luidklokken, voorslagen,

chimes, carillons, tijdsaanwijzingen en construc

ties. Het bedrijf behoort tot een van de vier in zijn

soort in Europa. Behalve Petit en Fritsen bestaat in

Nederland nog de firma Eijbouts te Asten. De ande
re twee bevinden zich respectievelijk in Engeland

en Frankrijk.
"Er bestaan", volgens Fritsen nog wel meer klokke-

gieterijen, "maar wij vieren zijn de enige die muziek

instrumenten maken, want dat zijn carillons eigen

lijk. Wij werken over de hele wereld: Amerika,

Canada, Korea, Rusland, noem maar op. We hebben
een zeer uitgebreid werkterrein. Nederland heeft al

eeuwenlang een zeer grote faam op ons vakgebied.

Een enorm boeiend vak, waarbij je steeds weer voor

nieuwe uitdagingen komt te staan.

Ter illustratie wijst Fritsen op een enorme klok die

bestemd is voor het grootste carillon ter wereld, in
Korea, waar bij de universiteit een 80 meter hoge

toren speciaal voor dit doel is gebouwd. "En daar

komt ons carillon in te hangen. Heel bijzonder is dat

het geheel door één man wordt gesponsord!"

In de hal staan tientallen klokken tentoongesteld, al

lemaal klaar om verscheept te worden. Schitteren

de klokken van geelglanzend brons, waaronder
enige enorme 'joekels' voor o.a. Sint Petersburg,

Cincinnati en Dallas. Heel imponerend.
De giethal zou zo uit een boek van Charles Dickens

kunnen komen: een grote, iewat schemerige ruim

te, flink beroet. In het midden van de ene lange

wand staat de smeltoven waarin het mengsel van 80

procent koper en 20 procent tin bij een tempera

tuur van 1200°C wordt gesmolten.
Het gieten gebeurt bij 10ó0°C. De brullende oven

met de oranjegele vuurtong laat duidelijk zien en

horen dat er binnen korte tijd weer een klok 'gebo

ren' wordt, zoals Fritsen zich uitdrukte. De vloer
langs de lange wand is bedekt met een dikke laag

zand. Vast geen overbodige luxe bij de hoge tempe
raturen waarmee gewerkt wordt. Ook in deze hal

staan tientallen klokken in allerlei soorten en maten

die kennelijk vrij recent gegoten zijn, want ze mis

sen nog hun mooie glanzende huid.

Handwerk

Elders in diezelfde ruimte is iemand bezig met de

hand een gemetselde mal van bakstenen in de vorm

van een klok te bekleden met een zandcement
mengsel die na droging keihard is om later als giet

vorm dienst te doen. "Dat is het prachtige van ons

vak", legt Fritsen uit, "Bij ons is het eigenlijk alle

maal nog handwerk. Er wordt met 29 man perso

neel gewerkt. Verloop kennen we nauwelijks, want

de sfeer is optimaal. Het boeiende voor het perso
neel is dat ze de geboorte van een klok van het

begin tot het eind meemaken, ze zien dus altijd het

eindproduct en dat werkt stimulerend. Ik ken ieder

een heel goed en weet van hun problemen, ken ook
hun familie en heb tijd om naar hen te luisteren.

Bezoek aan Petit en Fritsen

Een delegatie van Oud Edam bestaande uit Cor

Schaatsbergen, John de Boer, beiden van de
werkgroep Herstel Speeltrommel, fotograaf

Wil Tjoa en ons redactielid Janny Boelens-Boss,

toog vrijdag 29 oktober jl. naar het Brabantse

Aarle-Rixtel voor een bezoek aan de Klokken

gieterij Petit en Fritsen om te kijken hoe daar

werd gewerkt aan de restauratie van onderde

len van het Edamse carillon. Natuurlijk namen

ze de kans waar om te zien hoe het spectacu
laire klokkengieten in zijn werk gaat. In de

Speeltoren hangen immers ook klokken, die

door Petit en Fritsen in 1970 zijn gegoten of

gerestaureerd.

Hierbij een verslag.

Denk maar niet dat ik de hele tijd directeur loop te

spelen in mijn nette kleren. Natuurlijk moet ik ook

veel achter mijn bureau zitten, maar als het even

kan, trek ik mijn oude kloffie aan en verdwijn in de

gieterij. Heerlijk toch!!"

Zinderende massa

Dan is het grote moment aangebroken waar we op

gewacht hebben, namelijk het gieten van een klok,

eigenlijk vier klokken want er wordt zo econo

misch mogelijk gewerkt. Met een takel wordt een

vat met een schenkmond naar de smeltoven ge
bracht om te worden gevuld met de zinderende

massa om daarna in klaarstaande gietvormen te

worden geleid. Deze hebben twee openingen: het

vulgat en een ander voor de ontsnapping van de

gassen. Fritsen vertelt dat de gieter aan de hoogte
van de ontsnappende vlam kan zien hoe ver de mal

len gevuld zijn. Het duurt daarna enige dagen voor

het geheel is afgekoeld. Per week worden zo'n 20 a

30 klokken gegoten, die vervolgens hun weg over

de hele aardbol vinden.

Naast alle nieuwe opdrachten worden door Petit en
Fritsen ook veel eeuwenoude klokken en carillons

gerestaureerd en daar is het carillon in de Edamse

Speeltoren er één van. "Eigenlijk is dat werk het

mooiste naar mijn smaak: iets terugbrengen in de
oude staat en eventueel verbeteren wat onze voor

ouders eeuwen geleden hebben gemaakt in voor

ons moderne mensen haast onvoorstelbaar primitie

ve omstandigheden"' zegt Fritsen vol bewondering.

Open lucht

"Onze voorouders kwamen uit Frankrijk als rond

trekkende klokkengieters. Zij vervulden hun op

drachten tot het gieten van klokken aan de voet van

de torens in de open lucht. Hun smeltovens werden

op temperatuur gebracht met houtvuur. Overigens
hebben wij in het bedrijf ook nog een houtgestook-

Gefeliceerd Edam!

Dezer dagen is het zover. Dan kunnen wij met

genoegen opzien naar de Speeltoren, in de we
tenschap dat de speeltrommel van het carillon is

gerestaureerd. Door de techniek van de speel

trommel is de klank aanzienlijk verbeterd.

Dit alles is te danken aan het initiatief van de

Vereniging Oud Edam en de gulle bijdragen
van burgers en bedrijfsleven van onze stad.

Ook het gemeentebestuur heeft niet achter

willen blijven. We kunnen dan ook spreken

over een gezamelijk project, waar we allemaal

trots op kunnen zijn.

Elders in dit blad kunt u lezen hoe waardevol

en uniek speeltrommel en carillon zijn. De
schoonheid komt voortaan beter dan ooit tot

haar recht. Hierbij wil ik het bedrijfsleven en

de Vereniging Oud Edam en een ieder die aan

de restauratie heeft meegewerkt van harte be

danken voor hun bijdragen en inspanningen,

die tot dit fraaie resultaat hebben geleid.

drs. F.J.A. IJselmuiden,
burgemeester Edam-Volendam,

voorzitter Comité van aanbeveling

herstel speeltrommel carillon

te oven die nog regelmatig in bedrijf is. De smelto

vens van heel lang geleden waren natuurlijk aan

zienlijk kleiner, ze moesten tenslotte van hot naar

her worden gesleept. Maar ze speelden het klaar!"

De klokken die op deze primitieve manier werden
gegoten, zullen niet veel groter zijn geweest dan

maximaal 20 ton. Niettemin een voor die tijd lang

niet te verwaarlozen klus.

In vroeger eeuwen waren klokkengieters tevens ge-

schutsgieters die door de steden werden benoemd
en elkaar daar ook opvolgden. Hoeveel klokken er

in de loop der eeuwen in de hele wereld zijn ge

weest, is bij benadering niet te zeggen. Wel is be

kend dat Nederland in 1940 6000 luidklokken had

en 3000 speelklokken, totaal 3400 ton brons.

Huisgehouden

"De Duitsers hebben hier, ook wat de klokken be

treft, ontzettend huisgehouden", aldus Fritsen,

"Als de oorlog langer had geduurd, was er in Ne
derland geen klok meer overgebleven. Het carillon

in de Speeltoren heeft toen enig respijt gekregen,

maar ik denk deze is door het oog van een naald

gekropen, zoals vele andere. Er zijn trouwens ver

scheidene klokken letterlijk en figuurlijk onderge
doken in ons waterrijke landje. Ze werden daartoe

vaak op een wagen geladen, die compleet met

klokken werd afgezonken. Na de oorlog is er wel

veel teruggekomen, veel bronsschroot, waardoor
hergoten kon worden. Maar het blijft eeuwig jam

mer dat er zoveel kostbaars is verdwenen".
"De Speeltoren is voor ons een prachtige klus", ver

volgt Fritsen. "Het is vrij uniek dat de speeltrommel

bewaard is gebleven en gedurende lange jaren min

of meer vergeten op de zolder van de toren heeft

gelegen". "Een geluk, want de ervaring leert dat

alles wat weg is, in de meeste gevallen ook weg

blijft. Deze speeltrommel heeft kennelijk liggen

wachten op betere tijden en die zijn dan nu aange

broken". Dit werk is ook een mooie aanvulling op
de restauratie en uitbreiding van het carillon in

1970, dat ook door ons bedrijf is gerealiseerd."

Halve kilometer

Maandag 1 november is bet bedrijf met de werk

zaamheden aan de Speeltoren zelf aan de slag ge

gaan, duur circa drie weken. "Beslist geen kleinig

heid", aldus Fritsen. "Zo wordt er een halve

kilometer draad verwerkt, een compleet spinnen

web van draden waar de mannen onderdoor en
doorheen moeten zien te kruipen om ze op de juis

te manier en de juiste plek te bevestigen, want dat

steekt heel nauw. Maar het gaat lukken. Het is niet

het eerste en zeker ook niet het laatste carillon waar

we aan werken".

We krijgen toch nog iets te zien van onderdelen die

naar de Speeltoren gaan. Niet erg imponerend na
alles wat er voorheen te zien was. Maar wel van es

sentieel belang: hamertjes die aan de buitenkant

van de klokken worden gemonteerd, zoals vanouds

het geval was en dompelpijpen die er voor moeten
waken dat er water in de speeltrommel komt tij

dens de omwentelingen van de trommel. Ze zien er

ongeveer uit als vuurwerkraketjes die in de Oude
jaarsnacht worden afgestoken.

Fritsen, om precies te zijn, algemeen directeur
F.A.H.M. Fritsen, is duidelijk trots op zijn bedrijf. Hij

vertegenwoordigt de vijftiende generatie van het fa
miliebedrijf. Toen Jean Petit. stammende uit een

oud geslacht van rondreizende klokkengieters, zich

in de 17e eeuw in Nederland vestigde heeft hij

nooit kunnen vermoeden, dat meer dan 300 jaar

later nog steeds de naam Petit meegegoten zou wor
den op alle klokken die de klokkengieterij verlaten

om hun bestemming te vinden over de hele wereld.

Zijn nakomelingen hebben steeds het ambacht

overgenomen. Alexius Petit vestigde zich in 1782 te

Aarle-Rixtel. Omdat zijn huwelijk kinderloos bleef,

nam neef 1 lenricus Fritsen het oude ambachtelijke

klokkengieten van hem over en zo is het steeds van
vader op zoon voortgezet. Meer dan drie eeuwen

vakmanschap is de basis waarop de klokken gego

ten worden met het opschrift "Petit & Fritsen me fu-

derunt" (Petit en Fritsen hebben mij gegoten).

Officieel is het bedrijf in 1660 gegrondvest, maar
mogelijk zou het al ver daarvoor hebben bestaan.

Helaas is in de Napoleontische tijd veel vernietigd,

zo ook talrijke kerkarchieven in Frankrijk.

Janny Boelens-Boss
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Gietproces van een klok bij Petit en Fritsen



Fort Edam deel van IJzersterke noordlinie

Stelling van Amsterdam als sterkste
verdedigingsgordel beschouwd

Als je Edam langs de IJsselmeerdijk vanuit het noor

den nadert, zie je aan je rechterhand opeens een

lage bult uit het omliggende water opduiken. Het is

het fort Edam, onderdeel van de befaamde Stelling
van Amsterdam.

Je vraagt je af: wat doet een fort op die plaats? Oor

logsdreigingen kwamen in het verleden toch altijd

uit het zuiden (Frankrijk) en later uit het oosten

(Pruisen)? Is Edam en omgeving ooit wel uit het

noorden aangevallen, waardoor een versterking op

die plaats noodzakelijk was?

Voor een antwoord op die vraag moeten we zo n
200 jaar in de geschiedenis van Noord-Holland te

ruggaan. In 1799 landde een Brits-Russische invasie-

vloot bij Callantsoog in een poging de Fransen, die

ons land een paar jaar eerder hadden bezet, te verja

gen en stadhouder Willem V in zijn functie te her

stellen (zie ook Oud Edam nr 2, jaargang 23).

Vestingwet

Die poging mislukte overigens jammerlijk, maar wel

was gebleken dat de toenmalige "Randstad" ook

vanuit het noorden een betere verdediging nodig

had. Daarom is deze ervaring ingebracht bij het ont
werp voor de Stelling van Amsterdam, waarvoor de

eerste plannen rond 1870 op papier werden gezet.

Deze mondden uit in de Vestingwet van 1874.

Gebleken was dat de vroegere stadsfortificaties en

omwallingen in de toenmalige en zich snel ont

wikkelende oorlogsvoering volledig onbruikbaar

Postduiven

In tijd van oorlog was informatie over de vijand

natuurlijk van levensbelang. Voor het uitwisse

len van contacten werd gebruik gemaakt van
licht- en geluidssignalen en van de ordonnans

te voet of per rijwiel. Ook konden in die tijd

postduivenhouders worden ingschakeld. In het

boekje "De Stelling van Amsterdam, vesting

werken rond de hoofdstad 1880-1920" staat dat

deze postduivenhouders instructie hadden ge
kregen, "onmiddellijk na de onvangst van een

telegram met het woord 'Juliana' en ondergete

kend door 'Steva' zo spoedig mogelijk naar het

nabije spoorwegstation te gaan om daar bij een

zwarte auto postduiven in ontvangst te nemen.
Op 21 november 1914 lagen deze telegrammen

voor verzending gereed met de order voor de

hoofdopzichter van de Rijkspostduivendienst

te Amsterdam om deze dienst onverwijld in te

schakelen. Het Rijkspostduivenstation was ge

vestigd op het terrein van het Koninklijk Zoölo
gisch Genootschap 'Natura Artis Magistra'

ofwel Artis te Amsterdam, in het gebouw ge

naamd Eik en Linde".

waren voor de verdediging van ons land. De plan

nen werden spoedeisend nadat in 1870 tussen
Pruisen en Frankrijk oorlog was uitgebroken,

waarbij de Duitsers bleken te beschikken over mo

derne, zeer verdragende kanonnen, waartegen de

gebruikelijke verdedigingsmethoden steeds min

der bestand waren.

Verder was een gegeven dat het leger te klein was
om Nederland tegen een buitenlandse vijand te

kunnen beschermen. Het antwoord op deze proble

men was tweeërlei. Concentreer de verdediging

rond de vitale delen van ons land, d.w.z. Noord- en

Zuid-Holland. Ten tweede: maak gebruik van de

mogelijkheid die provincies onder water te zetten.

Centraal reduit

De uitwerking van deze twee principes had eerder

al geleid tot het ontwerp voor de Nieuwe Hollandse

Waterlinie, die delen van Utrecht, Noord- en Zuid-
Holland omvatte. Aangezien het daarbij toch nog

om een uitgestrekt gebied ging, werd als aanvulling

daarop een "centraal reduit" nodig geacht, een laat

ste stelling waarop troepen en bevolking zich zou

den kunnen terugtrekken. Dit centraal reduit moest

de Stelling van Amsterdam worden.
Waarom werd voor Amsterdam als middelpunt van

het centraal reduit gekozen? Lag Den Haag als rege

ringscentrum niet meer voor de hand? Amsterdam

bezat echter als financieel centrum en koopmans

stad sterkere papieren en had bovendien van ouds
her in de staatszaken van de Republiek altijd de eer

ste viool gespeeld. Ook was de omgeving van

Amsterdam effectiever onder water te zetten.

De hoofdverdedigingslijn zou moeten bestaan uit

een kring van 42 forten in een straal van 15 tot 20 km
rond de hoofdstad. De afstand onderling tussen de

forten bedroeg gemiddeld 3 km, voldoende dichtbij
om elkaar te ondersteunen en eventuele doorbraken

door de vijand zo smal mogelijk te houden.

Koepeltje van
de uitzichts-

post boven op

het fort(foto

Wil Tjoa)

De bezetting

van bet fort

gedurende de

mobilisatie
van 1914-

1918

*i m
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De verdediging was dus niet geconcentreerd op
een of enkele plaatsen, maar verspreid over de hele

kring. De ruimte binnen de cirkel werd voldoende

geacht om aan een bevolking van 670.000 burgers,
200.000 militairen en een onbepaald aantal vluchte

lingen bescherming te bieden. Levensmiddelen en

munitie moesten de belegerden in staat stellen het

een half tot driekwart jaar uit te houden.

Inundaties

De totale omtrek van de Stelling bedraagt ca. 135

km. De forten liggen merendeels op plaatsen waar

een vijand de stad zou kunnen naderen, bijvoor

beeld bij wegen en dijken. De terreinen direct bui

ten de stelling moesten in geval van nood snel
onder water kunnen worden gezet. De inundaties

dienden de nadering van legers en zwaar materiaal

tegen te houden. Het water maakte de eigenlijke

kracht van het systeem uit, want de relatief kleine
forten waren zonder die waterverdediging natuur

lijk makkelijk te veroveren.

Het waterniveau moest via kanalen, dijken, sloten,

inlaten en sluizen worden geregeld. Vandaar dat
ook op die plaatsen verdedigingsposten werden

ontworpen. De waterdiepte diende tussen de 15 en
50 cm te worden gehouden; teveel water zou de vij

and de mogelijkheid bieden met boten te naderen.

Na vele discussies in politieke en militaire kringen

startte de bouw eindelijk in 1883. Het noordfront,

waar Edam deel van uitmaakt, werd zeer sterk ge

acht vanwege het drassige voorterrein van de Zee
vang met zijn vele sloten. Het eerstvolgende fort ten

westen daarvan zou fort Kwadijk moeten worden.

De bouw daarvan is echter gestaakt toen de funde

ring klaar was. De fortwachterswoning plus genie-

loods zijn wel gereed gekomen en nu in gebruik bij

dumpstore Apollo.
Aan de zuid-ooskant van Edam komen we pas bij

Durgerdam weer een fort tegen, het fort IJdoom.

Op die flank werden versterkingen niet nodig ge

vonden, omdat in tijd van oorlog de marine op de
Zuiderzee bescherming kon bieden. Ook het fort

Pampus kwam in de oorspronkelijke plannen niet

voor. Men meende dat de ondiepte ter plaatse vol

doende was om vijandelijke schepen tegen te hou

den; totdat bleek dat de Duitsers over bepantserde

schepen met zeer geringe diepgang beschikten.

Fort Edam -gereed in 1895- aan de noordzijde van

de haven moest de Zuiderzeedijk verdedigen. De

polder De Zeevang kon onder water worden gezet
via de Schutsluis in Oosthuizen (inmiddels ges

loopt). Dat dit systeem werkte bleek tijdens de

tweede wereldoorlog toen de Zeevang tweemaal

onder water is gezet. Ook kon water worden ingela

ten uit de ringvaart van de Purmer via de Pompsluis

aan de Lingerzijde. Fort Kwadijk was dan toch be
reikbaar via het Oorgat, de Noordervesting en het

Middeliërdijkje. Voor de aanvoer van het zand, dat

als fundering moest dienen, werd een doorvaart van

het Oorgat naar de bouwplaats gegraven en een lor-

riespoor aangelegd.

Duitse militairen

Het fort kon 255 man herbergen. De waterzuive

ringsinstallatie en de grote kookketels in de keuken

zijn nog aanwezig. Het fort is eigendom van Staats

bosbeheer, maar staat momenteel leeg. In de twee

de wereldoorlog waren er ca. tachtig Duitse militai
ren in het fort gelegerd. Later hielden de Duitsers er

enkele Britse piloten gevangen. Na de oorlog zijn er

NSB-ers geinterneerd.

De Stelling van Amsterdam is nog vrijwel geheel in

tact. Dat komt doordat het systeem pas in 1950 zijn

officiële status als verdedigingswerk verloor en tien
tallen jaren van de buitenwereld was afgesloten. De

Stelling plus de waterlinie werden destijds in Europa
als de beste voorbeelden van een kringverdediging

beschouwd. Het verhaal wil dat Duitsland daarom

ons land tijdens de eerste wereldoorlog ongemoeid

heeft gelaten.

Uniek

De Stelling geldt nu als een vrijwel ongeschonden

monument van de Nederlandse militaire geschiede

nis. Door de mogelijkheid het ingesloten gebied
met behulp van water te verdedigen was het in de

wereld uniek. Dat is de reden dat de Unesco het

stelsel in 1995 voor plaatsing op de Werelderfgoed-

lijst van monumenten heeft opgenomen. In plaats

van de een eeuw geleden verwachte vijandelijke le
gers, fietsen nu vredelievende toeristen langs de

verstilde forten en grachten en vergapen zich aan

de kloeke betonnen bunkers.

Luuk Hovenkainp
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Nieuwenkamp vestigt zich in Edam

Op 16 juli 1901 kwam een zonderling gevaarte,
voortgetrokken door een sleepboot Edam binnen

drijven. Het ding meerde nabij het stationnetje van

de stoomtram naast de Jaagweg af en lag daarna nog

geruime tijd bij de molen van Teengs. Een vierkante

doos was het, van onder van ijzer en van boven van
hout, er zat geen voor- en geen achterkant aan, maar

het had raampjes met luiken. En vanachter die lui

ken werd belangstellend gekeken naar de starende

Edammers, die zo iets raars nog nooit hadden zien

ronddrijven. Aan de achterzijde hing een vreemd

soortige stellage, een constructie die moest dienen

als roer, om het geheel enige bestuurbaarheid te
geven. Aan dat roer stond Nieuwenkamp, zelfbe

wust en zeer eigenwijs de omgeving op te nemen.

Die doos was een drijvend huis; woonschepen

zoals wij ze kennen bestonden nog niet in die tijd.

Er werd natuurlijk wel op schepen gewoond, zoals

dat nu nog steeds door schippersfamilies gebeurt.
Maar juist een schip gaan bouwen om daar in te

gaan wonen.... je moest wel een kunstenaar wezen

om zoiets uit te vinden.

Maidentrip

Tot 5 november lag dat huis in Edam te drijven, nog
even was het te zien in het Vuile Gat bij Monnicken-

dam en daarna was het verdwenen. Maar niet voor

altijd, want de vaartocht naar Edam betekende de
maidentrip van het woonschip "De Zwerver", een

test of het ontwerp in de praktijk voldeed. Kenne

lijk had het de proef goed doorstaan want het ge

vaarte ging terug naar de plaats waar het gebouwd

was, de werf "De Vlijt" in Oude Wetering. Nieu

wenkamp had het zelf ontworpen en hij bouwde
ook mee op die werf.

In de winter van hetzelfde jaar werden er voor- en

achterstevens aangeklonken en daarmee was "De

Zwerver" plotseling een compleet schip geworden.
Dit schip was de eerste ijzeren praam die gebouwd

werd; niet alleen een onbekend verschijnsel in
Edam, maar ook elders op het water vielen de mon

den open, getuige een passage* die Nieuwenkamp

later optekende:

"...Op een avond voer een praam, een bouten na

tuurlijk. met turf geladen langzaam langs ons

been. Een oude schipper stond aan 't roer en een
klein jongetje was naast hem aan bet spelen met

een scheepje gemaakt van een klomp. Daar zag

die jongen onze schuit. "O, voader kiek toch vo
nder", riep hij verwonderd uit, "een iezeren pro-

ame!" Maar vader die met zijn rug naar ons toe

stond, draaide het hoofd niet om, doch snauwde

zoonlief toe: "Die bestoat niet, da weet oe ommers

wel!" "jawel, voader kiek moar!" "Lummel" zei

vader en zijn grote bonkige hand kletste tegen
zoontje's wang; huilend viel het kind op dek.

Maar tussen zijn snikken door hoorde ik hem nog

stotteren:

"En toch bestaat ie!"

Aardige plekjes

Wijnand Nieuwenkamp was niet zomaar in Edam
terecht gekomen. Diverse malen had hij Edam be

zocht en er tekeningen gemaakt. Vanaf 1895 werk
te hij bijvoorbeeld voor tijdschriften als "Eigen

Haard" en "De Kampioen" en zwierf rond in stad en

land om aardige plekjes te tekenen. In 1896 maakte

hij etsen van het 'Edams Museum". In 1897 kwam

een boek uit waarin een aantal tekeningen uit Edam
waren opgenomen. "Oude Hollandsche Steden aan

de Zuiderzee", de tekst ervan werd geschreven

door J.W. Tuyn, destijds een wethouder van Edam.

Begin november 1899 tekende hij in Volendam al

vissers in klederdracht. Tussendoor zwierf hij heel

wat af, Parijs, Londen, Spanje en zelfs Batavia had
hij al bezocht (1898), al ging dat niet met zijn eigen

boot. Maar met "De Zwerver" reisde Nieuwenkamp

ook rond, want het was handig om het schip te ge

bruiken als woning, atelier en expositieruimte. Mul-
tifuncioneel dus.

Zo voer hij over de Hollandse vaarten en legde aan
in vele steden en dorpen. In de lokale kranten ver

scheen meestal een berichtje dat "De Zwerver" af

gemeerd was en kunst aan boord had waar men

zeker eens naar moest komen kijken. En inderdaad,

de mensen kwamen en vergaapten zich aan het in
terieur, want "De Zwerver" zag ervan binnen uit als

een oud Amsterdams grachtenhuis.

s
*

In 1900 trouwde Wijnand met Anna Wilbrink en zij
kwam aan boord kort nadat het schip gereed was

gekomen. Anna's vader, een notaris die hoog en

droog op het geelwitte zand van de Veluwe woon

de vond het maar niks dat zijn dochter wat op het
water rond ging zwerven en bood aan om een bui

tenplaats voor hen bij Barneveld te kopen. Maar

Wijnand weigerde, hij vond zijn eigen plan véél aan
trekkelijker.

Vaste voet aan wal

Het bewonen van de eerste wooonark beviel wel,

maar na enige tijd rondzwerven begon hij toch uit
te kijken naar een stuk grond aan voldoende diep

 een zonder

linggevaarte...
Woonschip De

Zwerver van

W.O.J. Nieu

wenkamp nog
zonder voor-

en achterste

ven (foto col

lectie C. Vense-
laar)
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Een plan voor vaarwater, zonder een openbare weg tussen de

een ligplaats schuit en erf. Dit laatste was niet zo makkelijk te vin-
voor De Zwer- den in de buurt rond Amsterdam, maar wethouder

ver. Tuyn wees hem op een mooi stuk grond aan de
(collectie Nieuwe Haven van Edam.

C. Venselaar) In maart 1905 kocht Nieuwenkamp 2700 vierkante
meter grond van de gemeente, want "De Zwerver"

begon te klein te worden. Het gezin was inmiddels

uitgebreid met dochter Mariannefze kregen vier

kinderen) en van zijn langdurige zwerftochten naar

verre exotische oorden bracht Nieuwenkamp tallo

ze kunstvoorwerpen mee. Kisten vol met exotische
spullen uit Bali, Alor, Timor, Soemba enz. kwamen

i iiiiii i
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Woonschip De naar Edam. Daarin zaten krissen, prachtige weef-

Zwerver in seis, houtsnijwerk, bronzen en wajangpoppen, zo-

zijn definitie- veel dat het allemaal niet meer in "De Zwerver"

ve gedaante paste. Nieuwenkamp had rond 1920 de grootste

(foto collectie particuliere collectie inheemse Indische kunst in
C. Venselaar) Nederland. Daarvoor, en ook om zijn uitbreidend

gezin meer ruimte te geven begon hij aan de Nieu

we Haven aan een groot werk.

Het bouwen zat hem in het bloed, zijn hele leven is
hij plannen blijven maken om zijn omgeving te her

scheppen in een vorm die bij hem paste. Dus begon

hij te bouwen op het nieuw verworven terrein, dat
hij later door nieuwe aankopen verder vergrootte

tot het groot genoeg was om een hele woonwijk
neer te zetten.

Bouwwoede

Nieuwenkamp begon met de aanleg van een tuin.

Het land was kaal, drassig en vol kuilen. Aan de

zuidzijde liep naast de touwbaan de Baandervesting

met enorm grote iepen. Maar het waren kromme

oude bomen en dat was een grote schande voor de

nette stad Edam! Ze moesten dus hoognodig wor
den vervangen door keurige rechte bomen, zo be

sloot het toenmalige gemeentebestuur. Nieuwen

kamp was het daar niet mee eens en wist gedaan te

krijgen dat de bomen mochten blijven staan totdat

zes jaar later bij een grote storm enige iepen om

woeien. Van het rooien maakte Nieuwenkamp vele
schetsen en een tweetal etsen.

Inmiddels was op het land een schuur gebouwd om

materiaal dat niet meer in 'De Zwerver' paste op te

slaan. Daarnaast bouwde hij een huisje als een soort

tuinkamer. Pas in 1909 werd begonnen aan de

bouw van het woonhuis aan de Nieuwe Haven, na

de geboorte van zijn vierde kind, Fernande. In
maart 1910 kon het betrokken worden. Tijdens de

bouw werden hem gevelsteentjes aangeboden en
deze werden in de gevels aangebracht. Dat zou hij
later nog vaak herhalen.

Stedeschoon

Nu Nieuwenkamp in Edam woonde, trok hij zich het

lot aan van het stedeschoon, dat in die jaren erg onder

druk stond. Er werd nog al eens wat fraais gesloopt en
wat er voor in de plaats kwam was meestal geen ver

betering. Op 1 juli 1910 kocht Nieuwenkamp het

'Huis met de Zwaan', aan de Voorhaven. Hij heeft dat

pand vele jaren gehouden om sloop te voorkomen.

Jaren later herbergde het zijn kunstcollecties en
droeg het de naam 'Museum Nieuwenkamp'.

Ook tegenover zijn woning op de Nieuwe Haven

werden woningen verkocht en met afbraak be

dreigd. Vrezend dat zijn uitzicht daardoor voorgoed

verpest zou worden, kocht Nieuwenkamp die huis

jes aan en restaureerde ze. Eerst het huisje dat 'De

Kieft' heet, later 'Caritas' en in 1912 'Het Krom
hout'.* Ook werd in dat jaar het eigen erf vergroot

door aankoop van enige stukken er naast gelegen

grond. Een daarop staande schuur werd gesloopt en

er werd een botenhuis gebouwd, niet voor 'De

Zwerver', maar voor zijn roeiboot en drie kano's.

In het voorjaar van 1913 bouwde Nieuwenkamp
een groot atelier op de plaats van de voormalige

schuur. De deur ervoor kwam uit de pastorie die

ook al was gesloopt. Na terugkeer uit Brits-Indië in

1914 liet Nieuwenkamp een huisje slopen en op

nieuw optrekken. Dit huisje kreeg een antieke ge
veltop, afkomstig uit Purmerend waar slopers ook

actief waren. Er werden gevelsteentjes uit Amster

dam ingemetseld en evenals de vorige, werden

deze huisjes naar die stenen genoemd: 'De Jager",
'De Kuiper' en 'Geloof, Hoop en Liefde'. Het zijn

dus namen die toen ontstaan zijn.

In zijn eigen tuin kwam een grote verandering door

de bouw van een glazen kas van maar liefst 50
meter lengte en 12 meter breedte op gebogen ijze

ren spanten. Binnen waren grote bakken van gewa

pend beton gemaakt voor (regen)water en er kwam
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zelfs centrale verwarming in.

Maar de storm die de Waterlandse dijken in januari

1917 deed bezwijken bracht verandering. De ketel

kwam onder water en ging stuk. Na herstel van de

schade kocht Nieuwenkamp het laatste stukje grond

en bouwde aan het einde van de kas een huisje voor
tuinman Kieft. Dit gebeurde door verplaatsing van

een huisje (van tuinman Van der Pol), dat even ver

derop stond. In 1917 werd de schuur bij de woning

omgebouwd tot garage en het laatste huisje. Flora*,

aan zijn verzameling woningen toegevoegd.

Afbraak

De restauratie van een tweetal volgende huisjes werd

onderbroken door een staking van de heiers om

meer loon. Dit feit, gevoegd bij vele andere, was de-

laatste druppel in de inmiddels volle emmer van irri

taties en tegenwerking die de idealistische kunste

naar bij zijn streven had moeten verwerken tijdens

zijn verblijf in Edam. Hij vertok naar Italië en vond op
de Riposo dei Vescovi een plek waar hij zijn ideeën

wel kon realiseren.

Geleidelijk werden de huisjes verkocht. Een plan

voor een dok naast het atelier, waarin 'De Zwerver'

haar definitieve ligplaats zou krijgen en samen met

een complex van bijgebouwen deel van zijn geplan

de eigen museum zou worden, werd niet meer uit

gevoerd, evenmin als de bouw van een zestal mooie

huisjes aan de Baandervesting. In plaats daarvan
breidde het aanpalende fabriekscomplex zich uit

met monsterachtige loodsen die de vernietiging van

het tuincomplex, de kas en het botenhuis inluidden.

Slechts het 'Huis met de Zwaan' en het atelier ble
ven in zijn bezit.. Het eerstgenoemde werd later zijn

museum. Tweemaal, in 1926 en 1934 ontstond
brand in de touwfabriek en zo ging al het moois dat

op het terrein langs de Baandervesting was ontstaan

voor lange tijd verloren... Maar toch vergat Nieu

wenkamp Edam en Holland niet. Hij kwam regelma
tig terug voor zaken en tentoonstellingen.

Toen hij in 1933 in Edam vertoefde, schreef hij in
zijn dagboek over de Edamse jeugd:..."op straat

lopen de kinderen te zingen: Lou, lou trek maar

aan mijn touw , vandaag over een week is hetker-

remis..!", en over het vrouwelijk schoon:...

"dames uit Edam rijden nu per fiets in lange

broeken! naar zee...", en hij neemt aandelen in
het Strandbad.

Gerrit bij 't Vuur vertelde mij het navolgende ver

haal: In een gesprek met Nieuwenkamp vroeg Gerrit

de kunstenaar of het niet verstandig zou wezen een
vereniging op te richten die Edam moest bescher

men tegen afbraak en bouw van al die lelijke moder

ne dingen, waarop Nieuwenkamp hem op de schou

der sloeg en lachend zei: "Gerrit. als je ooit rust wilt

hebben in je leven moet je daar vooral niet aan

beginnen

Maar Gerrit vond dat minder erg en zo hebben bei
den aan de wieg gestaan van de vereniging 'Oud

Edam'. Die heeft tenslotte toch nog veel van Nieu-

wenkamp's idealen kunnen verwezenlijken.

Cary Venselaar

«X

*De lijst van zijn woningen is hier niet volledig genoemd.
Voor meer bijzonderheden zie de boeken 'Het Huis op
het Water, het Huis op het Land' en het vervolg hierop uit
1935.

Naschrift: De redactie van "Oud Edam" is Cary Ven

selaar bijzonder erkentelijk voor de moeite die hij

heeft willen nemen om leven en werk van onze
Edamse kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp in een

aantal artikelen uit de doeken te doen. Uiteraard

kon Venselaar vanwege de beperkte ruimte slechts

een paar plukken uit het gigantische oeuvre van

deze bekende Edammer selecteren. Niettemin is hij

erin geslaagd een duidelijk beeld van Nieuwen
kamp te schetsen.

De redactie

Ve, redaxtie. wenst ts

PrettidE
PeeztcLaaeu

etveen,

Qeiukkia
Nieuwjaar

Huis en tuin

van Nieuwen
kamp

(foto collectie

C. Venselaar)
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Buitengewoon Edam in 40 foto's Komende activiteiten

Onder de titel "Buitengewoon Edam" exposeert

Roelf Zuidema ± 20 foto's gedurende januari-half fe
bruari in de foyer van het Gemeenlandshuis van het

Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen,
Schepenmakersdijk 16 en ± 20 andere foto's in

maart bij de Openbare Bibliotheek, Dijkgraaf Posch-

laan 8 te Edam.

i

Edam op een Alle foto's in zwart-wit zijn genomen in 1999, en
bijzondere vormen als het ware een laatste blik op Edam in de

manier beke- 20e eeuw.

kentfoto R. De titel van de expositie slaat niet alleen op het bui-

Zuidema) tengewone van Edam als mooie en aantrekkelijke

stad, maar zegt ook iets over het standpunt dat de

fotograaf innam tijdens het fotograferen. Niet de
"gewone", van ansichtkaarten bekende beelden als

Kwakelbrug en Speeltoren, maar buitengewone on

derwerpen trokken zijn aandacht en leverden ± 40

foto's op die een bekend en onbekend beeld van
Edam geven.

De exposities zijn te bezichtigen tijdens de officiële

openstellingen van beide lokaties.

Oud Edam organiseert voor leden en belangstellen

den komende tijd de volgende activiteiten:

- zondagmiddag 19 december een carillonconcert

van de Speeltoren bij wijze van feestelijke inge
bruikneming van de gerestaureerde speeltrom-

mel, door de organist Frits Reynaert. Op het Jan
van Wallendalplein (Beestenmarkt) wordt een

"koek en zopie" ingericht voor de toehoorders.

- 6 januari 2000, 20 uur in het verenigingshuis,

Graaf Willemstraat 8: Nieuwjaarsreceptie voor
leden, bestuur en leden van de werkgroepen.

- 20 januari, 20 uur in de Harmonie (in samenwer

king met het Nut): lezing "Een natte handelsoor

log rondom Edam in de periode van 1600 tot

1800" door de heer Diederik Aten, historicus, die

met behulp van dia's deze voortdurende conflic
ten in het Noorderkwartier, waarin Edam een be

langrijke rol speelde, uit de doeken zal doen.

Cursussen historisch onderzoek

De Stichting Museaal en Historisch Perspectief

Noord-Holland organiseert de komende maanden
weer een aantal cursussen.

- Archiefbeheer voor cultuurhistorische verenigin

gen - Koog aan de Zaan.

- Landbouw- en boerderijgeschiedenis - Heemskerk

- Van de wieg tot het graf, familieleven van onze
voorouders - Hoorn

- Notariële archieven - Haarlem

- Gevangenen; Uw voorouders in aanraking met

justitie? - Haarlem

- Rechterlijke archieven voor 1811 - Haarlem
- Militairen onder uw voorouders? - Haarlem

- Succesierecht in de vorige eeuw - Haarlem

- Handelsregister als historische informatiebron -
Haarlem

- Genealogie —Haarlem
- Paleografie - Amsterdam, Haarlem

Belangstellenden kunnen zich telefonisch of schrif

telijk opgeven bij het bureau van de Stichting Muse
aal en Historisch Perspectief Noord-Holland, post

bus 5348, 2000 GE Haarlem. Tel/fax 023- 5318436.
Hier is ook informatie inzake tijd en kosten over de

cursussen te krijgen. Aangeraden wordt tevoren de

Gids voor Historisch Onderzoek in Noord-Holland
(verkrijgbaar bij de Stichting) door te nemen.
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Cursus archeologie

Oud Edam wil haar activiteiten uitbreiden en o.a.
meer aandacht schenken aan archeologie. Regelma

tig doen zich gelegenheden voor waarbij opgravin

gen veel informatie opleveren over de ontstaansge

schiedenis en het vroegere leven in Edam. De

tentoonstellingen in het Edams museum over de

vondsten in de Voorhaven was hiervoor een mooi
voorbeeld.

Om degenen, die bij de toekomstige opgravingen
willen meedoen enigszins in te wijden in de begin

selen van de archeologie organiseert Oud Edam

samen met Cultureel Centrum Nohol in februari en

maart as. op de donderdagavonden van 20 tot 22

uur een cursus archeologie. De deelnemers maken

kennis met de archeologie en opgravingstechnie
ken.

De lessen omvatten o.m. archeologie van Edam,

opsporing, opgravingstechnieken, documenteren,

conserveren en zoeken naar het verhaal achter de

vondsten. Docenten zijn Anthonie Heidinga, Wil

lem Schnitger, archeoloog bij de Rijksdienst voor

het Oudheidkundig Bodemonderzoek, en Bert
Creemer in Edam.

De cursus kost ƒ 100. Belangstellenden kunnen

zich opgeven bij Cultureel Centrum Nohol, schrif

telijk postbus 13, 1135 ZG Edam, of telefonisch
dinsdag t/m vrijdag bij Hans Keijzer tussen 10 en

16 uur, en wel vóór 1 januari 2000.

Rond mei volgend jaar begint de gemeente met het

uitbaggeren van het Boerenverdriet, het water dat

loopt tussen de Spuistraat en de Lingerzijde/Kleine

Kerkstraat. Oud Edam wil van die gelegenheid ge

bruik maken (een deel van) de sloot af te dammen,
leeg te pompen en opgravingen te verrichten. Het is

het oudste bebouwde deel van de stad en de vereni

ging hoopt zo gegevens en voorwerpen te vinden,

die belangrijke informatie kunnen verschaffen over
ontstaan en ontwikkeling van Edam in vroeger eeu

wen op die plaats. De vereniging wil Edammers die

aan de cursus hebben deelgenomen betrekken bij
het project. Momenteel wordt het project samen

met de gemeente en provincie voorbereid.

Kortjes

- De vereniging Oud Edam heeft het gemeentebe

stuur gevraagd winkeliers erop te wijzen dat zij

geen ontsierende uitstallin gen op de stoep en op

de straat voor hun zaken mogen plaatsen. De ge

meente heeft dit toegezegd en zal bij overtreding
gaan bekeuren.

- De Diaconietuin aan de Voorhaven wordt nog

steeds geteisterd door vandalisme. Daarom werd

de tuin 's avonds al gesloten, maar Oud Edam

heeft nu heiaas moeten besluiten de poort ook
tussen half oktober en half maart permanent
dicht te houden.

- Het aantal leden van Oud Edam groeit gestaag.

Leden van Oud Edam ontvangen onder andere

het periodiek, maar de nieuwelingen krijgen als
welkomsgebaar ook een of twee van de laatste
nummers in de bus.

- Oud Edam heeft van de gemeente de toezegging

gekregen dat zo min mogelijk straten zullen wor
den geasfalteerd. Binnen de vesting zal dat nooit
gebeuren.

- De plannen van de gemeente met betrekking tot

de herinrichting van het voormalig Eeltinkterrein
aan het Oorgat, waarvan wij in Oud Edam van

april 1999 melding maakten, gaan niet door. Ten

aanzien van het nieuwe schetsontwerp vraagt de

vereniging het bouwvolume niet te massaal te

maken en voldoende variatie aan te brengen.

- De begraafplaats rond de Grote Kerk krijgt een

opknapbeurt. Langs het nieuwe gedeelte komt

een voetpad tussen Grote Kerk straat en Nieuw-
vaartje.

Molens van Edam
"Molens van Edam", uitgegeven door Oud Edam en

geschreven door Dick Bunskoeke, werd op 9 no

vember j.1. als tweede boekje in de Historische

Reeks van de vereniging op een bijeenkomst in de
Vermaning door voorzitter Henk van Alderwegen

uitgereikt aan de bewoners van de enig twee nog

in Edam bestaande molens, de heren C. van Zanen
enj. Kemper.

Het boekje kost ƒ 15 en is te bestellen bij Oud

Edam (buiten Edam plus ƒ 2,50 portokosten) en te
koop bij Markee en Rentzenbrink.
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