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Edam 50 jaar geleden in feestroes gedompeld
"Gerrit Vermeer had het ook moeilijk. Stak een
sigaret op en inhaleerde diep  het was hem al
lemaal teveel geworden. Stak zijn hand op naar
vrienden en ging naar huis. De feesten voor Edam,
600 jaar stad waren voorbij."
Aldus beëindigt Kees Bootsman zijn boek Weet u
nog. . . Edam, 600 jaar stad, dat een uitgebreid ver
slag geeft van de vorige stadsfeesten van 12 tot 21
juli 1957, die een enorm succes waren geworden.
Gerrit Vermeer, destijds hoofd van de Coornhert-
school en een van de organisatoren, had het idee
bedacht heel Edam in middeleeuwse kleren te laten
lopen. En inderdaad, toen het dan zover was en de
Edammers zich voor het eerst verkleed en schuch
ter op straat vertoonden, was eigenlijk meteen een
grote klapper gemaakt. Het leek wel of zij via de

tijdmachine in de middeleeuwen terecht waren ge
komen.
Maar laten we beginnen bij het begin. Al twee jaar
eerder waren er achttien buurtverenigingen ont
staan om festiviteiten voor hun eigen omgeving
voor te bereiden en geld bijeen te brengen voor
de versiering en de feestverlichting. Net zoals dat
straks zal gebeuren, waren het de burgers zelf, die
vorm en inhoud aan de viering hebben gegeven.
Vrijdagavond 12 juli was de start met een kerk
dienst en een herdenkingsbijeenkomst in de Grote
Kerk. Drieduizend Edammers in een stampvol ge
bouw. Dominee Smits baseerde zijn preek op Ga
laten 3, 26-28: "Want gij allen zijt kinderen Gods

lees verder op pagina 3
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Oud Edam feest met u mee
Zullen we straks, verkleed als Edammers uit 1357,
elkaar de hand schudden en gelukwensen met het
feit dat 650 jaar geleden ons dorpje aan het riviertje
de IJe de officiële status van "stad" verkreeg? Reden
genoeg voor een jaar van feestelijke activiteiten.
Van het begrip stad moeten we ons overigens niet
teveel voorstellen, want Edam bestond toen uit een
handvol houten huizen, veestallen en een kapelle
tje langs een veenstroompje. Maar blijkbaar waren
de inwoners wel zo actief en ondernemend, dat
graaf Willem V van Holland het de moeite waard
vond hun het stadsrecht toe te kennen. Het privi
lege hield in rechten en plichten, in elk geval status
ten opzichte van het omringende platteland.
Oud Edam draagt natuurlijk haar steentje bij aan
de viering van dit jubileum. Om te beginnen met
dit speciale nummer van het Periodiek, dat terug
kijkt op de stadsfeesten van vijftig jaar geleden in
1957. Ook toen verzonnen buurtgroepen allerlei
leuke dingen voor hun omgeving, zetten vereni
gingen activiteiten op stapel en staken de inwoners
zich in kleren van rond de veertiende eeuw.
In deze extra dikke editie komt een aantal Edam
mers aan het woord, die de feesten van een halve
eeuw geleden nog hebben meegemaakt. U zult ver
baasd staan hoeveel winkeltjes en bedrijljes Edam
destijds telde. Bovendien laten we heel wat foto's
met feestende mensen van toen zien.
Verder zal Oud Edam als bijdrage aan de viering
een prachtig boek presenteren over de geschiede
nis van de stad en haar inwoners. Nooit tevoren is

de historie van Edam zo volledig en kleurrijk vast
gelegd. Nog een boekje zal verschijnen, en wel over
de verlening van het Edamse stadsrecht door graaf
Willem V van Holland, geschreven door drs J. C.
M. Cox, gemeentesecretaris van Alkmaar en des
kundige op dit gebied.
Oud Edam heeft verder aan het gemeentebestuur
voorgesteld het terrein achter de Speeltoren, waar
vroeger de Kleine Kerk heeft gestaan, in te richten
als plaats voor activiteiten van velerlei aard. Ook
heeft de vereniging een plan ingediend om de con
touren van de vroegere Oosterpoort aan het begin
van het Oorgat in het plaveisel zichtbaar te maken.
Tenslotte neemt Oud Edam in het programma van
de vieringen de maand januari voor haar rekening
met een tweetal interessante voordrachten door de
bekende historici Herman Beliën en Herman Pleij.
Tezamen met de redactie van het periodiek Oud
Edam hoop ik dat u veel lees- en kijkplezier aan dit
speciale nummer zult beleven. Drukkerij Keizer
en Van Straten heeft een bijzonder gul gebaar ge
maakt door een deel van deze feesteditie te spon
soren, waarvoor natuurlijk onze oprechte dank.
Tenslotte rest mij u een spetterend stadsfeest met
tal van leuke en interessante momenten toe te
wensen. Laten we er met z'n allen iets moois van
maken, waar we nog lang met plezier aan kunnen
terugdenken.

Cor Veth
voorzitter vereniging Oud Edam

Duizend jaar geschiedenis van Edam
Het jubileumjaar 2007 van 650 jaar Edamse stads
rechten wordt voor allen, die Edam een warm hart
toedragen, een bijzondere gebeurtenis. Naast een
uitgebreid feestprogramma zal Oud Edam haar
bijdrage vanuit historisch perspectief nadrukke
lijk inbrengen, onder andere door de uitgave van
een rijk geïllustreerd jubileumboek over duizend
jaar geschiedenis van onze goede stad.
Oud Edam heeft weliswaar al een aantal histori
sche uitgaven laten realiseren, maar die gingen
meestal over bepaalde thema's of perioden. Nu is
echter met het nieuwe boek een breed beeld ont
staan dat door middel van tien hoofdstukken en
352 pagina's een ruime blik werpt in het verleden
tot en met het heden.
Door een klein team van redacteuren is jarenlang
archief- en bronnenonderzoek gedaan, dat veel
verrassende nieuwe feiten en omstandigheden op
leverde over de mensen die Edam in de afgelopen
eeuwen hebben bewoond. Al deze kennis heeft de
ervaren schrijver en historicus Ben Speet aaneen
gesmeed tot een boeiend en prettig leesbaar boek.
De toegankelijkheid wordt nog versterkt door 230
afbeeldingen, waarvan zestig in kleur.

Het redactieteam bestond uit Gerrit Conijn, Jaap
Molenaar, Wim de Wolf, en Corrie Boschma-
Aarnoudse, bekende namen in onze vereniging.
Anthonie Heidinga verleende adviezen en Ben
Visser heeft als neerlandicus het redactiewerk
aangevuld. Mirjam Nelissen heeft een belangrij
ke rol in de coördinatie gehad. De beeldredactie
stond onder leiding van Els Mak van het Water-
lands Archief in Purmerend. Toenmalig direc
teur Oscar Henar van het archief heeft ons veel
ondersteuning gegeven.
De technische realisatie, vormgeving, distribu
tie, etc. is geschied door Uitgeverij Waanders uit
Zwolle. De oplage omvat 2000 exemplaren. De
winkelprijs bedraagt Euro 29,95; leden van Oud
Edam krijgen een korting van vijf Euro op de
prijs. In de bijlage bij dit periodiek wordt u als
lid in de gelegenheid gesteld om door voorinte
kening een exemplaar van dit prachtige boek te
verkrijgen.

Joop van Overbeek,
coördinator Jubileumboek
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Dansen om het
"bruidspaar"
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Droeve tijden
Feestspreker prof. Scholten uit Leiden herinnerde
er daarna aan dat Edam 600 jaar eerder zijn stads
rechten kreeg onder barre omstandigheden. "Het
waren droeve tijden toen Edam zijn plaats ging in
nemen in de rij der Hollandse steden", aldus Schol
ten. "Uit Italië en Frankrijk kwamen de geruchten
over een verschrikkelijke ziekte, de zwarte dood,
die huid en longen aantastte en binnen enkele
dagen het slachtoffer wegrukte. Geneeskundige
maatregelen kende men niet en zo trok het volk
zich terug in de angsten van een beklemmende pa
niek, die aandreef tot allerlei buitensporigheden.
Sommigen zochten koortsachtig alle genoegens
van deze wereld, omdat het toch haast was gedaan.
Anderen gaven zich over aan godsdienstige exces
sen. Het was de tijd van de tochten der geselaars,
die door openbare boetedoening en lichamelijke
zelfmarteling de toorn der Godheid trachtten te
verbidden  ". De Edammers van nu moesten vol
gens Scholten goed beseffen dat hun voorvaders
het niet makkelijk hadden gehad. Nog onder de in-
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Historische door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen
modellen die in Christus gedoopt zijt, hebt Christus aange

daan. Daarin is Jood noch Griek, daarin is slaaf
noch vrije, daarin is man noch vrouw; allen toch
zijt gij één in Christus Jezus."

Dominee Smits

3



druk van deze woorden schuifelden de bezoekers
de kerk uit, waar de feestverlichting hun toeblonk
en de maan als een volle kaas aan de hemel stond.
Het feest kon zaterdag echt beginnen met de voor
lezing door de burgemeester van de proclamatie uit
1357, waarbij hertog Willem van Beieren aan Edam
de stadsrechten verleende, 's Middags opende de
burgervader de tentoonstelling Welvaart door In
dustrie in het gemeentelijk gymnastieklokaal (nu
Speeltheater), waarin een tiental Edamse en Vo-
lendamse bedrijven lieten zien waartoe zij in staat
waren. Helaas heeft het merendeel van deze onder
nemingen in de afgelopen halve eeuw het loodje
gelegd. Zoals Keramische Industrie Fris, Kool-
borstelfabriek Morelisse, Textielfabriek Comitas,
Schoenfabriek De Nivosch in Volendam, ed.

Fikse hoosbui
Wat natuurlijk niet mocht ontbreken was een
voetbalwedstrijd. Die werd gespeeld tussen de
semi-prof clubs Volendam I en Alkmaar I. Helaas
vermeldt Bootsman de uitslag niet, wel dat de wed
strijd eerst door de hitte tot het begin van de avond
moest worden uitgesteld en daarna door een fikse
hoosbui werd getroffen.
Het Waterlands Muziekfestival vulde de zaterdag
avond en de hele zondag onder de kastanjebomen
in de tuin van het Klooster (de speelplaats van
de vroegere Coornhertschool). Niet minder dan
negen muziekverenigingen presenteerden zich.
"Wel wat veel van het goede", zoals een verslagge
ver noteerde. En hij vervolgt: "De meeste vereni
gingen begonnen met een mars, ook voor het pu
bliek aardig om te horen. Het strakke ritme geeft
toch altijd een prettig gevoel."

Gerrit Vermeer

n Naardefokvee-
tentoonstelling

De kinderen van de drie lagere scholen luidden de
week in met een aubade, waarbij zij werden bege
leid door het koperkwartet en de drumband van
het Kon. Edams Fanfare Corps, onder leiding van
H. van Essen.
Daarna was het tijd voor de manifestatie waarnaar
iedereen verlangend had uitgekeken: het défilé van
de Edamse burgerij, gekleed in middeleeuwse jur
ken en pakken. "Wel twintig minuten duurde dat
voorbijtrekken over het Damplein, een bonte stoet
van fraai geklede Edammers, met hier en daar
een stel landlopers ernaast, een nar of een verlo
pen bedelmonnik tussen de deftige burgerij", zoals
Bootsman noteert. Initiatiefnemer Vermeer kon
tevreden zijn.
's Middags was het feest voor de kinderen, met o.a,
een optreden van het kindercircus Elleboog. "Een
feestje van snoepen en juichen, wat de kinderen
eigen is." De avond werd gevuld met turndemon-
straties op het Damplein door de gymnastiekver
enigingen F.L. Jahn uit Edam en St. Mauritius uit
Volendam.
De dinsdagochtend was weer voor de kinderen:
een gecostumeerde optocht met versierde voer
tuigen. De wat ouderen, althans die de huwbare
leeftijd hadden bereikt, kwamen in de middag aan
bod. Voor hen was er de oud-hollandse bruiloft,
met optredens van dansgroepen en een rijkgevulde
bruiloftstafel, kortom een hoogtepunt, 's Avonds Kinderoptocht
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weer muziek van het Kon. Edams Fanfarecorps,
van Nut en Genoegen uit Edam en Wilhelmina uit
Volendam.

"Brandblussers"
Jan Butteren
Cor Kras voor
de Grote Kerk

„ Roeiers
Het mannetje

in 1957 Koebootraces zijn in Edam van alle tijden; op
(tekening Jan woensdag toonden de buurtverenigingen daarin
Lammes) hun beste krachten. Het Westerkwartier onder

schipper Greuter won, waarna
de roeiers massaal de Nieuweha-
ven indoken. Andere volksspelen
waren tonsteken, de familie gaat
een dagje uit (hindernisbaan), een
watertoernooi (elkaar in het water
duwen) en waterskieën. De avond
stond eveneens in het teken van
water; een gondelvaart met ver
sierde boten. De buurtverenigin
gen van de Spuistraat (Perzisch ta
fereeltje) en de Schepenmakersdijk
(Zeemeermin met echt klappende
staart) gingen met de hoofdprij
zen aan de haal. Het was prachtig
weer, dus de dag kon niet stuk.
Donderdag 18 juli bood heel iets
anders: de fokveedag in een wei
land tegenover het tramstation

EDAM

(nu busstation). Diverse fokveeverenigingen lieten
hun beste beesten opdraven. Extra attractie: vier
stieren van het Kl-station Oosthuizen en Omstre
ken. Er werd ook uitgelegd waarom de ene koe
beter is dan de andere. Een leerzame dag dus, die
alweer werd afgesloten met muziek. En wel door
de Marinierskapel, waarvoor zowat heel Edam
was uitgelopen.
De vrijdag stond wederom in het teken van Edams
geschiedenis: een historische optocht door de
buurtverenigingen met taferelen uit het verleden
van de stad. Zoals de kruistocht van graaf Wil
lem I (Jonkerbuurt), de Zeemeermin (Schepenma
kersdijk), Schout en Schepenen (Achterhaven), de
Heksenwaag (Technische School) de Kaasmakerij
(Voorhaven) en Brand in de Grote Kerk in 1600
(Lingerzijde). Zeker dit onderdeel, waarvoor een
maquette van de kerk werd gebruikt waaruit rook
kwam, oogstte succes. "Mannen in vreemdsoor
tige kledij, vrouwen in nachtponnen en "brand"
gillende keukenmeiden renden opgewonden rond
de Grote Kerk", zo vertolkt Bootsman dit aangrij
pende nummer.

Kaal of grijs
De vrijdag werd voor de feestvierders nog een druk
dagje. Vroeg in de avond een voetbalwedstrijd tus
sen EVC I en oud-internationals. "Er was wel een
eliteploeg naar het Noordhollandse stadje geko
men   Het was verrassend hoe deze mensen,
die óf kaal óf grijs óf dik beginnen te worden nog
presteren. Natuurlijk is de snelheid er een beetje
af. Iets wat Co Bergman duidelijk dwars zat; als hij
met zijn kenmerkend gekromde rug langs de lijn
snelde, kon hij een bal wel eens niet halen en daar
keek hij wat ontzet van op. Bovendien wilde zijn
broekje niet altijd blijven zitten waar hij het opge
hangen had en dat moest dan onder de sprint ook
nog even worden hersteld", zo luidde een verslag uit
die dagen. Uitslag 4-3 voor de oudjes. De avond was
gereserveerd voor het Fanfarecorps Wilhelmina uit
Volendam, gestoken in de bekende klederdracht.
Alweer een stukje Edamse traditie op de zaterdag
morgen, al was die in feite ook toen al verleden tijd:
een kaasmarkt. Maar wat gaf het? Een leuke show
doet het altijd goed, zoals ook nu nog op enkele
woensdagen in de zomer blijkt. Bovendien bezit
Edam nog steeds een bloeiende kaashandel. "Edam
is over heel de wereld een begrip geworden, een cu
linair begrip, zoetemelks of belegen hartig, en het is
niet slechts de naam, maar iets van de ziel, van het
wezen van het stadje, dat meereist met elke kaas.
De kenner, die Edammer proeft, ziet in een visioen
Edam: de kleine, lieve, propere stad, zoet als vol
vette melk, maar ook oud en belegen. Misschien de
liefste stad van Nederland, een kostelijk miniatuur,
als door een wonder voor ons bewaard." Pet af voor
de verslaggever van het dagblad De Tijd, die deze
zinnen uit zijn pen kreeg.
Die zaterdagmiddag was het geplof en gepruttel te
horen van zo'n zestien antieke auto's van de Pionier
Automobielclub. De oudste was een Dion Bouton
uit 1899.
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Leef jij nog?
Ook een klapper was de reünie van oud-Edammers
in de Kloostertuin. "Uitroepen als: leef jij ook nog?
hoorde men links en rechts." Het Waterlands Or
kest Apollo en de wagenspelers trachtten intussen
de bezoekers te vermaken. "Evenwel door het en
thousiasme waarmee men elkaar bij het weerzien
ontmoette, ging dit alles grotendeels verloren", zo
klinkt een wat teleurgesteld commentaar. "Doch
iedere reünist werd gedreven door de wetenschap,
dat deze unieke bijeenkomst misschien nimmer
meer zou plaats vinden. Daarom werd de tijd uit
gebuit om dit contact zo intensief mogelijk te be
nutten", luidde het realistische commentaar in een
plaatselijke krant.
Trouwens, tijdens de hele feestperiode waren de
wagenspelen te zien. Op het repertoire stonden
twee middeleeuwse kluchten: "Toe maar" en "de
Pastei."
Het kon die zaterdag niet op: allemaal variété en
muziek. Verspreid over de stad traden op de Dutch
Swing College Band (Yes, we have no bananas), Lou
Bandy en Toby Rix.

Moddertrappen
Het was bijna middernacht toen een vuurwerk in de
weilanden van deZeevang deze overvolle zaterdag
afsloot. Niet iedereen zocht daarna meteen z'n bed
op: "de dansvloer op het Jan van Wallendalplein
gaf tegen middernacht een aardig partijtje mod
dertrappen te zien, wat evenwel niet wegnam dat er
graag gebruik van werd gemaakt. De verkeerssitu
atie rondom Edam was zodanig, dat er van ordelijk
wegkomen nauwelijks sprake was. De auto's ston
den zomaar op de weg geparkeerd en zelfs de vele
bussen konden niet of nauwelijks uit de verkeers-
knoop komen. Het werd een lijdzaam wachten of er
een gaatje vrijkwam." Dus ook toen al.

Dodelijk vermoeid
Met zondag 21 juli kwam het eind van de feestpe
riode in zicht. Waar de viering van 600 jaar Edam
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De tamboers
van "Wilhel-
mina"

Koebootraces
in de Nieuwe-
haven

was begonnen, eindigde zij ook: in de Grote Kerk,
en wel met een uitvoering van Haydns oratorium
Die Schöpfung. "Het is een genotvolle middag
geworden. Een slotstuk zoals weinig meer gebo
den kan worden, al was het beter geweest dit werk
tijdens de aanvang van het feest uit te voeren. Nu
stonden de zangers dodelijk vermoeid op het po
dium. Dat het hierbij tot een vrij goede prestatie is
gekomen mag wel verwonderlijk heten, al viel er
af en toe wel eens een steek", zo klonk het in een
krant een beetje zuur. Maar ja, wat verwacht je ook
na ruim een week feest?

Traan
Later die middag konden de Edammers het niet
laten: nog één keer het middeleeuwse pak aan en
met z'n duizenden door de stad paraderen. Boots
man: "Toen kwam het moment waarop men defini
tief afscheid nam van de feestweek. De brandstapel
rondom het "Mannetje" werd door de politie aan
gestoken en onder toeziende ogen van honderden
en honderden ging "Ons Mannetje" in vlammen
op. Men applaudiseerde   men keek met wee
moed naar dit symbolisch einde   men huilde
hier en daar of pinkte een traan weg "
De feestpakken en -jurken konden in de motten-
ballen worden geborgen.

Luuk Hovenkamp

Familie Schardam vierde 600 jaar Edam
met .... kaas
De familie Schardam is in Edam een begrip van
wege de kaashandel. De vele kaaspakhuizen heb
ben een groot historisch, beeldbepalend aandeel in
de gebouwen van onze stad. Kaashandel "de Ge-
stam" heeft internationale bekendheid.

In de huiskamer van het echtpaar Schardam ligt
het fotoboek van de stadsfeesten 1957 op tafel, vol
met herinneringen. Lies Schardam is geboren in
Warder, maar in de loop van hun 63 jarig huwelijk
een echte Edamse geworden.

"We waren natuurlijk verkleed. Voor mijn man,
mezelf en de kinderen heb ik de kleren genaaid. We
hadden modellen en tekeningen, die Gerrit Ver
meer had gemaakt. En bij Van Poelgeest kocht ik
de stoffen. En weet je. . .!?, ik heb die jurk nog steeds
en ik denk dat ik hem nog wel aan kan. Of ik dat zal
doen, hangt af of er nog anderen in kostuum gaan.
We zijn tenslotte wel wat ouder geworden".

"Voor hedendaagse begrippen waren we best ac
tief. De Nieuwe Haven had een buurtvereniging,
waar ik bestuurslid van was. We hadden aan beide
kanten van de straat paaltjes gezet en daarop ston
den vetpotjes. Het was zomer, dus lang hoefden
ze niet te branden, maar na tien uur 's avonds was
het een prachtig gezicht. Iedereen deed mee. Er
bestond een grote saamhorigheid. Dat was onder
andere merkbaar aan het bedenken en maken van
de versierde wagen voor de optocht. Het was nog
de tijd van paarden en boerenwagens. Onze straat
had een wagen met de titel "Kaas en Brood". Hier
voor waren kleren nodig en allerlei attributen en
met elkaar werd dat geregeld".
Jo: "Met collega's, zoals de families van Leuzen en
van Zanen hadden we met medewerking van zui

velfabrieken, boeren en "buitenlui", al vrij vlot de
organisatie voor een kaasmarkt in orde. Hiervan
zijn heel veel foto's gemaakt. Het was in 1957 een
"echte" kaasmarkt, zoals die vroeger werd gehou
den, dus geen "bekende Nederlander" die de bel
luidde, of kaasmeisjes die blokjes kaas ronddeel
den. Dat doet niets af aan het huidige gebeuren,
maar misschien hebben we toen toch een start ge
maakt voor wat er nu in de zomer gebeurt".

Lies: "Het begin van de feesten in de Grote Kerk
was heel indrukwekkend! Maar ook het défilé op
het Damplein en de boerenbruiloft. Verder liep je
de hele dag in pak. Boodschappen doen, op visite
en vooral even een wandeling maken door de stad.
Om anderen te bekijken, te praten en het genie
ten van de aandacht die we als Edammers kregen.
Voor m'n man lag dat anders, want die had alle
dagen zijn werk in de zaak".
Jo: "Het was 12 jaar na de bevrijding en de herin
nering daaraan lag nog vers in het geheugen. We
waren blij en gelukkig dat we in 1957 helemaal ons
zelf konden zijn. Het was tijd om te feesten! We
gingen ook langzamerhand van "arm naar rijk".
We kregen het allemaal weer wat beter en dat gaat
gemakkelijker dan in de huidige tijd, nu we van
"rijk naar minder rijk" gaan. Er waren geen pro
blemen met het parkeren van auto's in de stad en
bovenal de mentaliteit. Er werden geen versierin
gen vernield of geluidsoverlast veroorzaakt".

Het echtpaar Schardam is nog steeds enthousiast
over de stadsfeesten van 1957 en noemt het een
heerlijke herinnering. Hun wens is dat de feesten
in 2007 zullen slagen.

Jaap Molenaar

Familie Schar
dam
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Noor Reilingh:
Lange onderbroeken gingen we verven
'Kind, wat gezellig dat je er bent.'
Gastvrij onthaal: plakboek met hele, mooie foto's
en een krant.
'Ja, ja we hebben de pers gehaald, hoor!'
Mevrouw Reilingh vindt het spannend en leuk om
nog een keer zo'n feest mee te maken. Ook deze
keer is ze even bij de voorbereidingen betrokken
geweest. Zij maakte in 1957 deel uit van het Comité
herdenking 600 jaar stadsrechten.
'Niet denken dat ik gevraagd werd. In eerste in
stantie vroegen ze mijn man (sinds 1948 woonde
de familie in Edam in de Spuistraat). Maar die had
het als huisarts natuurlijk veel te druk om daar op
in te gaan. Toen hebben ze mij maar genomen. Dat
was echt niet gebruikelijk in die tijd: een vrouw!
Enfin, sindsdien heb ik altijd wel in het één of an
dere bestuur gezeten. Toen was ik 38 ... nu ben ik
zelfs nog vice-voorzitter van het Nut.'

Tien dagen
De organisatoren hadden 10.000 gulden te beste
den voor tien dagen feest. Elke dag waren er activi
teiten. De buurtverenigingen versierden uit eigen
middelen hun straat. Daar was voor gespaard!
Ook toen kwam het enthousiasme om mee te doen
pas heel laat. De omslag kwam met de show van de
kostuums op 15 februari in de RITO. Hier werd het
idee gepresenteerd door de heer Vermeer om in de
feestweek gekleed te gaan in historische kostuums.
'Geen reden om te wanhopen voor het huidige
comité. Wacht de modeshow maar af, de mensen
moeten het zien. Dan gaat het veel meer leven.'
Mevrouw Reilingh kon en kan heel goed naaien
en heeft man en kinderen van kostuums voorzien.
Voor zichzelf had ze zelfs twee japonnen gemaakt.
"Dat was wel nodig ook voor alle feestelijkheden,
waarbij ik moest opdraven. Daar moest ik overi
gens wel paal en perk aan stellen: het keuren van de
koeien heb ik wel gedaan, maar ik vond het eigen
lijk te gek. Ze hebben me wel gezegd waar ik precies
naar moest kijken! (ha,ha).'
Haar jurken waren prachtig: de één was van een zij
deachtige blauwe stof met een antieke onderrok die
ze had geleend en de mouwen waren van damast:
beige-roze. De andere was van een oud gordijn van
haar schoonmoeder: bruin met goud en mouwen
van beige fluweel. 'Die kleding zorgde er voor dat
je je anders ging voelen en gedragen: plechtig en
statig'.
Voor de heren was het overigens niet zo eenvou
dig. De Middeleeuwse hoed van dokter Reilingh
was geleend en kwam uit Perugia in Italië. In die
tijd waren er geen maillots. 'We kochten lange on
derbroeken, die we gingen verven. Zelfs de bur
gemeester, die eigenlijk niet verkleed wilde, ging
op het laatste moment nog een pak huren voor
de openingsfestiviteiten. En dan die enorme stoet
mensen in de Grote Kerkstraat op weg naar het

Chirurgijn
Reilingh en
gezin

concert van Anton Krelage ....Allemaal even mooi
aangekleed  Ja, dat was een heel indrukwekkend
moment. Het leek net of iedereen meedeed'.

Jacoba
Ze herinnert zich een vraaggesprek met een jour
nalist voor de Wereldomroep:
'Op dat moment vond de historische optocht plaats
en ik had de man net gezegd me niets te vragen
over Jacoba van Beieren, want daar wist ik niet zo
veel over te vertellen. Nou, dat deed hij dus wel! Ik
heb gewoon voor de radio gezegd dat ik dat niet zo
netjes van hem vond, ja zeg'.

Het was een afwisselend programma met o.a.
Westfriese dansers, wagenspelen, een boerenbrui
loft en koebootraces in de Nieuwe Haven.
'Het was tien dagen schitterend weer met heel veel
belangstelling van mensen van buiten en geen en
kele wanklank, 't Was over toen 't nog mooi was:
het mannetje werd verbrand en dat was een emo
tioneel moment. Het vuurwerk ( geschonken door
Nic Bouwes ) bij het slotfeest was geweldig. Ach,
het was allemaal geweldig, maar vooral die men
senmenigte waar je steeds weer doorheen moest.
Ja, dat was toch wel heel indrukwekkend!'
De zondag daarop is het défilé op verzoek herhaald
vanwege alle belangstelling.
'Een jaar later zijn we nog naar de Sinterklaasop
tocht in Amsterdam geweest. Alleen goot het toen
van de regen: zonde van die prachtige kleren.
We hebben met de herdenking van 600 jaar stad
de televisie, de krant en het Polygoon journaal ge
haald. Daarna is er eigenlijk nooit meer zoveel aan
dacht voor geweest. Dit evenement zal moeilijk te
evenaren zijn'.

Ciska Olij
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Bedrijvigheid in Edam, 50 jaren van
verandering

Schone slaapster of bruisende stad
Is Edam een schone slaapster geworden of een brui
sende stad? Is Edam van karakter veranderd? Vanaf
r957 tot heden zijn vele winkels en ondernemingen
gestopt, in andere handen overgegaan, verhuisd, of
om andere redenen opgehouden te bestaan.
Immers de wandelaar die het Edam van 1957 goed
heeft gekend en nu door de straten loopt, zal tien
tallen bekende namen missen. Zo zijn bijna alle
bakkers, alle melkboeren en op één na alle stads-
boerderijen in de afgelopen halve eeuw verdwenen.
In r982 verscheen het jubileumboek van Kees
Bootsman over de Stadsfeesten van r957. De heer
Bootsman gaf behalve een fantastische terugblik
op de feesten, aan dat er al vele winkels en bedrij
ven verdwenen waren.

Westerbuiten
Een wandeling door de binnenstad laat zien dat er
in Edam veel veranderd is in de afgelopen vijftig
jaar. We beginnen onze rondgang aan het eind van
de Purmer, of beter gezegd aan het begin van het
Groot Westerbuiten.
Rechts langs het water waren de opslagloodsen van
de houtfirma Oudejans en links de timmerwerk
plaats. In de werkplaats was het een drukte van
belang, want de garnalenkistjes voor Puul moes
ten klaar. Nu is daar een nieuwe woonwijk gerea
liseerd, grenzend aan het Industrieterrein, met een
grote parkeerplaats op het Gouden Ven.
Even meer terug stonden de smederij en wagenma
kerij van Sombroek en de grossierderij in groente
en fruit van Bak. Voor het alom bekende café van
Thomas Groot was nog de boerderij van T. Conijn.
De boomgaard van de familie Conijn behoort ge
lukkig tot beschermd stadsgezicht, op de plaats

Groentenboer van hun boerderij staan nu huizen.
K. Berkhout

Industriegebied
In 1957 was kleinschaligheid troef; er was nog geen
sprake van grote industrieterreinen. De winkels en
bedrijven bevonden zich nog allemaal verspreid
over Edam. Het Groot Westerbuiten liep door tot
Hof van Holland en de tramverbinding van Edam
naar Volendam en Amsterdam was net opgeheven.
Aan de noordkant ligt nu het industriegebied. Dit
is niet meer weg te denken uit het beeld van Edam.
Wereldberoemd is de draaideurenfirma Boon
(sinds 1970) aan het begin van het industrieterrein.
Ook zijn hier gevestigd Bose, Doeland, de Gestam,
TTG, Wamo, Fardem (Korsnass) en tal van klei
nere bedrijven die in vroeger jaren in het centrum
van Edam stonden.

Aantallen "winkels" toen en nu
In onderstaand overzicht is een selectie opgeno
men van aantallen winkels en bedrijven in di
verse beroepsgroepen zoals ze bestonden in 1957
en nu nog bestaan aan het begin van 2007.

Bedrijvigheid aantal in aantal in
1957 2007

Antiekzaken 6 8
Bakkers 21 3
Boekwinkels 2 2

Boerderijen 28 1

Cafés 6 4
Drogisterij 2 1

Fietsenwinkel 6 2

Groentewinkels 10 1

Herenmodezaak 1 1

Kappers 5 5
Melkboer 11 0

Sigarenwinkels 10 2

Slagers 9 1

Schoenwinkel/maker 5 2

Bloemenwinkel 2 2

smederijen 5 0

restaurants 2 9
garages 3 2

Grote bedrijven 7 12

Overige neringdoenden 130 ruim 800

In 1957 waren er in totaal ruim 250 winkels/bedrijven
geregistreerd. Op dit moment zijn dat er in Edam bijna
900, alle kleine en eenmanszaken meegerekend.

Bron: Dit overzicht is opgesteld met behulp van de ken
nis van Jan Hooijberg, Ernst Gunther en geïnterviewde
Edammers
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Aan de andere kant van het water, naast het Klein
Westerbuiten, is de Molenwerf (het vroegere Mont
Martre). Waar eens de houtzaagmolen van Teengs
stond, naast een aantal loodsen en opstallen, is
niets meer overgebleven dan de naam. Er is hier
een villawijk verrezen.
De bedrijvigheid heeft zich verplaatst van binnen
de stad naar buiten de stad, maar wel binnen de
grenzen van Edam. De laatste decennia wordt dit
deel van Edam wel meer en meer betrokken bij de
oude stad, door de bebouwing van de Molenwerf,
Groot en Klein Westerbuiten.

E10
De Sn, later Eio en nu N247 was er in 1957 al. Een
smalle provinciale weg, langs Thomas Groot en
garage Frikkee. Elet vormde de verbinding tussen
Hoorn, Monnikendam en Amsterdam.
Daarna is de huidige N247 in 1962/63 aangelegd
om het steeds drukker wordende verkeer de gele
genheid te geven zich zonder ellenlange files naar
Monnickendam en verder te rijden.
Midden op wat nu de grote weg is, op de plaats van
het tunneltje, stonden een paar huizen en een win
kel. Als we door het tunneltje lopen moeten we be
seffen dat boven ons de sigarenwinkel van Mies en
Cees Kraaij stond. Cees zegt altijd: "de E10 loopt nu
tussen mijn nachtkastje en de voordeur door."

Schepenmakersdijk
We komen aan bij Hof van Holland, dat in ou
dejaarsnacht van 1971 / 1972 afbrandde, maar nu
alweer 35 jaar in volle glorie naast de Trambrug
als restaurant floreert. Over de Trambrug linksaf
woont op de hoek in huize De Zon Truus Prijs. Ja
renlang had zij met haar man Gerrit hier een si
garenwinkel. Hiernaast is nu een kantoor, maar
vroeger de melkwinkel van Cees Hooijberg (de
vader van Jan). Verder is er op de Schepenmakers

bevolkingsaantallen
Jaar
1859
1947
1959
1970
1982
2005

Edam
3.622
4.013
4-317

5.264
5.520
7.351

Volendam
1.222

6.885
10.140
13.295

18.000
21.104

Oorspronkelijk (1859) had Edam nog driemaal zoveel
inwoners als Volendam, na 150 jaar is deze verhouding
volledig omgedraaid en is Volendam met bijna 22.000
inwoners driemaal zo groot als Edam met nog geen
7.500 inwoners. Vanwege de enorme groei van de Volen-
dammer bevolking, in vergelijking met die van Edam,
nam de gemeenteraad van Edam in 1974 het besluit
tot naamswijziging. Het besluit werd door de regering
goedgekeurd en vanaf 1 januari 1975 spreken we van de
gemeente Edam-Volendam.

dijk enorm veel veranderd door de nieuwbouw
voor de kantoren van Uitwaterende Sluizen. Deze
straat heeft hiermee een heel ander karakter gekre
gen vergeleken met vroeger; de timmerloods van
US was nog in bedrijf en de directeur woonde in
het huis "in de wassende maan". De kaaspakhui
zen van v/h Kaashandel Piet van Leuzen droegen
de mooie namen "het Melkmeisje'en "de Leeuw".
Bram Griep is samen met Beumer zijn garagebe
drijf op de Schepenmakersdijk begonnen. Nu is
hier de fietsenwinkel van Fried Ton gevestigd. "De
Leeuw" was vernoemd naar café "de Roode Leeuw"
dat eerder op deze plaats was gevestigd.

Doelland en Bult
Ook het Doelland en de Bult kenden vele winkel
tjes, zoals de gouden en zilveren sierradenwinkel
van Herman van der Naaten, de groentezaak van
Hillaert en de melkwinkel van Griffioen. Alleen
Greuter de schoenmaker vinden we hier nog terug.
Over de Dienaarsluis was het woonhuis van Sjake
de Koe, eigenaar van banketbakkerij de Koe op de
Lingerzijde 40. Vier huizen verder, verscholen ach
ter de prachtige tweelinggevel, was de werkplaats
van molenmaker Klaas Schoone. Daarnaast was
op de hoek de bakkerij van De Lange. Aan de over
kant vond je de boekwinkel van Sanders en op de
hoek van de Gevangenpoortsteeg was het kruide
nierswinkeltje van Willem van der Linden.
Als we vanuit dit punt terugkijken naar De Bult,
het Doelland en de Schepenmakersdijk, moeten
we constateren dat in de afgelopen halve eeuw dit
gedeelte van Edam wel een heel drastische wijzi
ging heeft ondergaan. Waar in de vijftiger jaren
nog volop winkels en woonhuizen stonden, wordt
nu het beeld bepaald door de kantoorpanden van
Uitwaterende Sluizen, woonhuizen en een enkele
winkel.

IJssalon aan
de Lingerzijde
van Denis en
Kunst
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Spuistraat Spui
We slaan linksaf de Spuistraat in, van oudsher een
straat vol activiteiten. In 1957 waren hier vijftien
winkels, nu nog maar een paar. Veel winkelpanden
in de oude binnenstad, dus ook in de Spuistraat,
zijn omgebouwd tot woonhuis. Als je door je oog
haren kijkt dan kun je met wat fantasie de oude ne
ringdoenden weer bezig zien in hun winkel en zag
je dat het er een drukte van belang was.
Gijs Gunther heeft de schoenwinkel van vader
Ernst Gunther overgenomen en Klaas Dekker
heeft het pension van Joop Dekker uitgebreid tot
een wijd en zijd bekend staand hotel/restaurant. De
Knijp van Joh. Stevens is voorgoed gesloten, maar
de prenten- en kaartenwinkel van Jan de Hart, als
mede kapper Martin zijn nog actief.
In de zaak van mevrouw lm ken werden de stof
fen voor de stadsfeesten goed verkocht; Ernst was
druk met de verkoop van schoenen en in pension
Spreeuw was het zo vol dat een paar gasten bij de
familie Gunther ondergebracht werden. Het was
er zo druk dat meneer Spreeuw zelf onder de trap
sliep en mevrouw Spreeuw in de huiskamer. De
aannemer Joop Dekker zag al die drukte en be
sloot ook een pension te beginnen. Eerst alleen nog
maar een stacaravan achter in de tuin, maar al snel
werd de eerste etage verbouwd tot te verhuren ka
mers. Joop had een bordje "rooms" geplaatst. Om
de verwarring bij de buren te voorkomen kwam hij
ze snel uitleggen dat hij niet Katholiek was gewor
den, maar dat het klanten moest trekken. Samen
met zijn vrouw Ada hebben zij zo de fundamenten
voor het bekende hotel/restaurant "De Fortuna"
gelegd.
Op de hoek is als opvolger van de groentewin
kel van Klaas Leek restaurant De Beurs dit jaar
geopend. Natuurlijk is het Damhotel in alle glo
rie nog aanwezig en menigeen heeft de afgelopen

Zuivelwinkel zomer van het grote terras kunnen genieten. Het
W. van der voormalige Postkantoor heeft even museum Ar-
Linden aan de timare mogen huisvesten, maar deze aanwinst is
Bult alweer gesloten.

Kijkend over de Damsluis zien we dat de drogiste
rij van Ent nu door zijn kleinzoon Dick de Graaf
wordt gerund en dat het pand van Cloosterman
aan de voorzijde nog leeg staat. Sinds kort is er
aan de achterkant een winkel in woonaccessoires
gevestigd. Fotograaf Dorsman is verhuisd van de
Voorhaven naar dit stukje Spui en de hoedenzaak
van mevrouw De Bruin is nu een woonhuis gewor
den.

Kleine Kerkstraat, Lingerzijde
Verder lopend zien we dat, met uitzondering van
het begin van de Kleine Kerkstraat, waar we de
Leuke Keuken, Jorritsma, Marjan Gorter en Bes-
seling tegenkomen, de eens zo drukke winkelstra
ten Torenstraat en Voorstraat nauwelijks winkels
tellen. Aan het eind van de Kleine Kerkstraat, te
genover de Speeltoren, is nu in de zaak van Hui-
sink, SAS bloemiste gevestigd. Gelukkig vinden we
in de Lingerzijde twee nieuwe winkels en over de
Pompsluis nog de vanouds bekende zaak van Kees
Knijn, opgericht door Jacob Bij 't Vuur.

Aan het eind van deze wandeling kunnen we vast
stellen dat de hoeveelheid kleine ondernemingen
(winkels) in Edam in de afgelopen vijftig jaren te
ruggebracht is van ruim 250 tot nog geen vijftig.

Bedrijven
Ook zijn er tal van grotere bedrijven verdwenen
zoals Fris Keramiek (in 1969 gesloten), Comitas,
Heijmeijer (papier en plastic), NOHOL (nu nog be
kend als jeugdhonk), Morelisse Koolborstelfabriek
(1947 -1981), Betonwarenfabriek Edam, Moone
Glas, Eeltink (handel in bouwmaterialen), de Gas
fabriek aan het Oorgat (nu een nieuwe woonwijk).
Op het Fardemeiland staan sinds 1995 de huizen
van de Baandervesting. Heel vroeger was hier de
touwslagerij. Nu staan er nog het huis en het atelier
van Nieuwenkamp.

Situatie nu
In de afgelopen 50 jaren hebben meer dan 140 be
drijven/winkels een bestemming "woning" gekre
gen. Bij veel van die woonhuizen in Edam kun je
de oorspronkelijke bestemming nog zien.
Er bestaat, op initiatief van de buurtvereniging
Lingerzijde, een plan om tijdens de stadsfeesten
van 2007, de sfeer van 1957 nog eenmaal terug te
roepen door een aantal huidige woonhuizen weer
om te toveren tot de winkels die ze vroeger waren.

(Met dank aan: Jan Hooijberg, Ernst Günther, Cees
Kraaij en vele Edammers die we hebben gesproken.
Zonder hun inbreng was het niet mogelijk om een
gedetailleerd overzicht te maken van de onderne
mingen in 1957 en de stand eind 2006.)

Frans Kuiper
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Rens Schuurman: Idee van verkleden best eng

"Een van de mooiste perioden uit mijn leven", zo
herinnert Rens Schuurmans zich de befaamde
stadsfeesten uit 1957. Zoiets maak je maar één keer
in je leven mee.
"Wij woonden destijds aan de Voorhaven en zoals
de meeste buurten, hadden wij natuurlijk ook een
buurtvereniging. Wij kwamen altijd bij elkaar bij
Klaas Leek. Dat waren gezellige avonden met veel
voorpret. Wie er allemaal bij elkaar kwamen, weet
ik niet meer. Wel weet ik nog dat de hele groep on
telbaar veel papieren roosjes gemaakt heeft voor de
versiering van onze buurt. Bij de voorpret hoorde
natuurlijk ook de historische kleding die we nader
hand gedurende de hele feestweek zouden dragen.
We zagen het wel en tegelijkertijd niet zitten  
Natuurlijk begonnen we allemaal aan de naaiklus,
want niemand wilde bij de ander achterblijven.
Maar het idee om straks verkleed de straat op te
gaan, was best een beetje eng".
Een groot naaister was ze nooit geweest, vertelt
Rens verder, maar gelukkig had ze haar vriendin
Klazien Franke-Wester, op wie ze kon terugvallen.
De benodigde stoffen werden bij de firma Van
Poelgeest gekocht, die plotseling een schitterende,
zeer uitgebreide collectie had. Het mocht haast een
wonder heten, want in 1957 zag men de prachtigste
lappen fluweel, brokaat en noem maar op, nog niet
in overvloed. Bij een andere winkel, in de volks
mond 'Jupiter', op de hoek van de Prinsenstraat en
het Spui, was een enorme collectie band, trés, kant
te kust en te keur voorhanden. De dames konden
dus aan de slag. Patronen moesten ze zelf zien te
maken naar voorbeelden van de heer Gerrit Ver

meer, in die tijd directeur van de Coornhert Mavo.
"Ik was in het blauw", vertelt Rens verder. "Toon
in het bruin, ik was met een pak voor mijn man
begonnen, maar dat werd niks. Een goede kennis
van ons, Bram Griep, ging niet in het pak en toen
mocht Toon dat van hem gebruiken. We zagen er
eigenlijk allemaal prachtig uit toen het grote mo
ment, de opening van de feesten, begon. Een onver
getelijk ogenblik toen de kerkklokken begonnen te
beieren en wij onze eerste stappen, een beetje on
wennig, buiten zetten. Het wende heel gauw toen
we alle anderen ook zagen gaan. De opening in een
overvolle kerk was een hele happening met mu
ziek, sprekers en koorzang".
Toon en Rens maakten deel uit van de dansclub die
ter gelegenheid van de stadsfeesten was opgericht.
"We oefenden in het Strandbad", herinnert ze zich
vol plezier, "en we mochten optreden tijdens de
boerenbruiloft op het Damplein. Dat was hartstik
ke enig. Wat we al die volgende dagen uitvoerden,
is moeilijk te zeggen want we waren voortdurend
op stap. Er viel ook zo veel te genieten. In ieder
geval heb ik nooit meer zoveel lol gehad als toen.
Aan het einde van de rit waren we allemaal bekaf,
maar daar leed heel Edam aan. Toon en ik zijn nog
naar de Cineac in Amsterdam geweest, waar een
prachtige film van de stadsfeesten werd vertoond.
Eerlijk gezegd, hebben we er niet veel van gezien,
want we zijn beiden in slaap gevallen".

Janny Boelens-Boss

Rens Schuur
man (rechts)
en Janny Boe
lens
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Henk Ottenhof: Voor feest weer met baard

"Goedemorgen eerwaarde". De wacht voor de ka
zerne salueerde toen Henk Ottenhof, opgeroepen
voor herhalingsoefening, de kazernepoort inliep.
Hij was 24 jaar en had met het oog op de feesten
600 jaar Edam zijn baard laten staan en werd met
die volle donkere, eerbiedwaardige, baard voor le-
gerpredikant aangezien. Uit zijn diensttijd herin
nerde hij zich nog dat lange haren en baarden uit
den boze waren. Daarom had hij de burgemeester
gevraagd een vrijbrief voor hem te schrijven.
Henk toentertijd wonend op het Oorgat en Jopie op
het Bagijnenland kenden elkaar wel, zoals iedereen
elkaar destijds kende binnen de vesting, maar ze
hadden nog niets met elkaar. Jopie werkte als kin
dermeisje bij de familie De Jong in de voormalige
burgemeesterswoning aan de Lingerzijde, Henk bij
Morelisse.
Gekleed in eenvoudige smaakvolle kleding deden
beiden met hun buurtverenigingen of met hun
vrienden en vriendinnen mee aan de feesten en
genoten daar ten volle van. Op het terrein achter

De jonge Henk de garage van Louis Rijswijk was een gezellige tent
Ottenhof waar je alle avonden terecht kon - tophit was "Ga

je mee naar de Zuiderzee"- en op de Kaasmarkt
stond een biertent met lange tafels. Jopie, 18 jaar,
hoefde die week niet vöör een bepaalde tijd thuis
te zijn. Henk ging zelfs in historische kledij naar
zijn werk, verkleedde zich daar en 's avonds liep hij
weer in historische kleding terug naar huis.
Overigens kwam het dragen van middeleeuwse
kleding aarzelend op gang. Slechts een klein deel
van de bewoners had zich er tijdig op voorbereid,
de rest keek de kat nog uit de boom. Pas toen bij
de ceremoniële opening in de Grote Kerk de en
thousiastelingen in dracht op straat verschenen en
anderen zagen hoe leuk dat was ging men alsnog
snel aan het werk. Stoffenhandel Van Poelgeeest
speelde daar goed op in en spon er garen bij.
Wat waren volgens hen de hoogtepunten van het
tiendaagse feest? Het waren er vele. Natuurlijk de
historische optocht waarin bijna iedereen meeliep
met daar tussen praalwagens met taferelen als de
brand van de Grote Kerk, het huishouden van Jan
Steen of de Meermin. En dan de gondelvaart in het
donker en de reünie van oud-Edammers. Prachtig
was de bloemenversiering langs de vesting en de
verlichting van de bruggen. Met plezier herinneren
zij zich het mooie weer en de bijzondere sfeer in de
stad, niet alleen vanwege de kleding en de saamho
righeid, maar ook omdat familie en zoveel nieuws
gierigen van buiten op bezoek kwamen. Zelfs het
Journaal besteedde aandacht aan de feestelijk
heden. Jarenlang hebben ze daarvan nagenoten.
In een tijd met weinig vertier, met weinig geld en
middelen werd een groots festijn opgezet.
Die goede herinneringen zijn volgens Jopie de re
denen dat nu zovelen zich met enthousiasme inzet
ten en voorbereiden op het komende jubileum. Die
herinneringen zijn ook de drijfveer geweest voor
de groep Edammers, waartoe zij ook behoorde, die
zich verzet hebben tegen de oorspronkelijke plan
nen voor een viering verspreid over het hele jaar
zoals voorgesteld door een adviesbureau. Er moest
een feestweek komen, het jubileumjaar moest een
climax hebben. Hoewel ze op de achtergrond is
gebleven in de gevormde werkgroep, heeft ze met
Ronny Porsius het atelier opgezet, waar men een
grote keuze heeft in modellen en patronen en waar
kostuums op bestelling kunnen worden gemaakt.
Daarbij ontvangen ze hulp van een tiental dames.
Maghaly Huisman en Marja Groot deden de stu
die naar de middeleeuwse kleding. Ze heeft ook het
plan om voor de kaaskapel een tuniek te ontwer
pen. Inmiddels bereidt Henk zich op het jubileum
jaar voor door zijn baard en haar te laten groeien.

Wim de Wolf
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Gele Steentje voor geslaagde restauraties

In 1980 heeft het bestuur van Oud Edam het initi
atief genomen om mensen die zich op een bijzon
dere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het
behoud en verfraaiing van Edam in het zonnetje te
zetten. Slechts tweemaal heeft men in de afgelopen
27 jaar het steentje niet uitgereikt. Ieder jaar vormt
de uitreiking het hoogtepunt van de jaarvergade
ring. In dit jubileumjaar is het goed om eens terug
te kijken op de uitgereikte steentjes in de diverse
categorieën.

Kerken
In de categorie kerken verdient de restauratie van
de Vermaning extra aandacht. De Doopsgezinde
Gemeente is zeer klein, maar deze kleine groep
heeft een formidabele prestatie geleverd die in 1993
resulteerde in het gereedkomen van de kosterij en
vervolgens in 1994 de Vermaning zelf.
Bij de uitreiking van het steentje sprak voorzitter
Henk van Essen de volgende woorden:
"Hoewel wij Dopers geen mensen zijn die graag
in de belangstelling staan, is onze dank groot. Wij
zijn van alle kanten geholpen: de mooie kroon en
de vloer zijn ons geschonken en het orgel hebben
we voor een habbekrats kunnen kopen van een
kerk die afgebroken werd. Overigens zijn Gods
wegen ondoorgrondelijk, maar die van Monumen
tenzorg zijn het nog meer.
Want kostte wat het kost moest de voorgevel van
de kosterswoning, die toch geen schoonheidsprijs
verdient en die allerminst historisch is te noemen,
blijven staan. Je mocht natuurlijk niet bidden dat
ie om zou vallen, wat ik beslist niet heb gedaan.
Maar in stilte heb ik het wel eens gehoopt. Maar, ja
wat moet je, afbraak zou ons een halve ton subsidie
hebben gekost."
De Vermaning staat er weer in volle glorie bij op de
Kaasmarkt achter de kosterij.

Persoonlijke verdienste
In de eerste jaren kregen voornamelijk personen
het steentje uitgereikt die zich voor Edam op een
bijzondere wijze hebben ingespannen. Opvallend
is natuurlijk het ontbreken van Gerrit Bij 't Vuur.
Deze icoon van Oud-Edam heeft nooit het steentje
gekregen, misschien wel vanwege het feit dat hij ook
één van de initiatiefnemers van het steentje was.

Bedrijven
Zowel Gestam als US zijn beeldbepalers in Edam.
Beide bedrijven doen veel voor het in stand houden
van beeldbepalende panden. Hopelijk laat US ons
de komende jaren niet in de steek en blijven de pan
den aan de Schepenmakersdijk en de Lingerzijde
behouden. De kaaspakhuizen van Gestam zijn in
middels omgebouwd tot fraaie appartementen.

Architecten
Drie architecten hebben ieder voor zich het steen
tje meer dan verdiend. De Grote Kerk is één van
de belangrijkste monumenten van Edam. De in
grijpende restauratie heeft achttien jaar geduurd,
van 1962 tot 1980. De kerk is nu alweer meer dan
vijfentwintig jaar in volle glorie te bezoeken en te
bezichtigen.
De woningen op het Fardem-eiland zijn een voor
beeld hoe architectuur geïntegreerd kan worden in
een stad zoals Edam. De woningen harmoniëren
op een prachtige wijze met de omgeving.
Tenslotte vinden we overal in Edam voorbeelden
van het werk van Klaas Boschma die zich nu al
meer dan veertig jaar inspant voor restauratie op
verantwoorde wijze.

Personen
In deze categorie vinden we individuele Edammers
terug die zich buitengewoon hebben ingespannen
voor de restauratie van hun pand. Zij maakten het
de commissie van Oud Edam ieder jaar zeer moei
lijk om de beste van dat jaar te kiezen. Zonder de
anderen tekort te doen zou ik uit dit dertiental er
drie extra in het zonnetje willen zetten.
Jan en Johan Dierdorp hebben met de restauratie
van hun panden aan de Voorhaven 146 en in de
Hoogstraat 10 een enorme prestatie verricht. Voor
particulieren is het bijna ondoenlijk om zo ingrij
pend te restaureren als zij met hun panden heb
ben gedaan, temeer omdat de subsidiekraan steeds
verder dicht gedraaid werd. Hun opvatting is de
zelfde die de meeste steentjesontvangers gaven:
"Gedrevenheid en liefde voor oude monumenten.
Wij beiden zijn opgegroeid met een haast onstil
bare honger naar oud en historie en een zucht naar

Huis van de
familie Huber
aan hetKlein-
westerbuiten.
Op de ach
tergrond het
restant van de
aangebouwde
molen, (foto
Wil Tjoa)
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Gele steentjes ingedeeld naar categorie

categorie aantal gelukkige

Besturen
(kerk)gebouwen

3 • Evangelisch Lutherse kerk 1993
• Doopsgezinde Vermaning 1994
• Proeve 1987

Persoonlijke
verdienste

4 • Arian Ton 1982
• C. Hulskemper 1983
• Burg. Van der Knoop 1984
• L.A.H.M. Creemers 1986

Bedrijven 2 • US 1985
• Gestam 2002

Architecten 3 • Canneman, Grote Kerk 1980
• Luc Trigallez, Baandervesting

1996
• Klaas Boschma, 40 jaar

restauraties 2003

Personen 13 • André Hoek 1989
• Dick en Matti Franke 1990
• Ruud de Haan en

Wim Wagemaker 1991
• K. Hamstra 1992
• Jan en Johan Dierdorp 1995
• Rob Huber 1997
• Hiltje en Cocky Huisink 1998
• Jack Berkhout, Sanne van

Poelgeest 1999
• Ferry Plat 2000
• Yoka van Brakel en Stella van

der Kruk 2001
• Gijs Günther 2004
• Bert Knispel 2005
• Ritsaart van Montfrans 2006

Het gele steentje is in 1981 en in 1988 niet uitgereikt wegens ont
breken van een geschikte kandidaat

Huizen aan
de Baander-
vesting van
architect Luc
Trigallez (foto
Wil Tjoa)

avontuur. Van vader de liefde voor het vakman
schap en van moeder de liefde voor antiek. Het is
boeiend om in oude panden te werken. Een der
gelijke plek gaat leven, een plek waar generaties in
hebben gewoond en geleefd. Je fantasie gaat van
zelf met je op de loop."
Het geeft beide mannen ook veel voldoening om
met oude materialen te werken. De panden die zij
zelf gerestaureerd hebben zijn dan ook een voor
beeld van hoe je met liefde, geduld en vakman
schap restauraties tot een bijzonder einde brengt.
Vervolgens Jack Berkhout die, samen met Sanne
van Poelgeest, jaren bezig is geweest om van hun
pand aan de Voorhaven weer een prachtig, in ori
ginele staat hersteld juweel, te maken. Normaal
wordt een steentje pas uitgereikt als een pand he
lemaal klaar is. Dit huis, Voorhaven 152, met zijn
zestiende- eeuwse voorgevel zal nooit helemaal af
zijn. Sanne en Jack zijn al twintig jaar bezig met de
restauratie van hun huis. Zij doen alles zelf, elke
keer weer een stukje. Het voorhuis, mede mogelijk
gemaakt door een speciale subsidie van Monu
mentenzorg is gereed.
Daarnaast verdient André Hoek een pluim dat
hij het aangedurfd heeft om het Weeshuis weer in
oude staat te herstellen. Het pand is na de opheffing
als weeshuis in 1956 door de gemeente gebruikt als
kantoorruimte en in jammerlijke staat gekomen.
Het pand was, totdat Hoek het eind jaren tachtig
kocht, jarenlang verwaarloosd en op vele plaatsen
verminkt. Als je nu door het pand loopt kun je in
gedachten weer terug gaan naar de tijd dat het nog
in functie was. In de regentenkamer, die in oude
staat is hersteld, waan je je weer in de dagen van
het weeshuis, met de behangschilderingen, het
schoorsteenstuk en de in 1992 gerestaureerde be
schilderde plankenvloer.

Frans Kuiper
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Jan en Gé van Oostveen:
Middelpunt van boerenbruiloft

Ze waren het middelpunt van de boerenbruiloft op
dinsdagmiddag 16 juli in 1957, Jan en Gé van Oost
veen. Verliefd op elkaar vanaf 1943.
"Ik zie hem nog staan op het strandbad in z'n bad
pakje. . . In 1950 kregen we pas verkering en in 1960
zijn we echt getrouwd".
Jan zat nog op school, ze woonden bij hun ouders.
Gé werkte in een atelier en op kantoor. "De ene
week hier en de andere week daar, we hadden geen
cent te makken en toen vroeg Marinus van Dijk of
wij wilden meedoen". Eigenlijk leefden de stads
feesten niet zo. Gé was helemaal niet van plan om
verkleed te gaan, totdat het feestcomité aanbood
om de kosten van de stof voor de jurk te betalen.
"Nou, je begrijpt zeker wel dat ik het mooiste flu
weel dat ik kon vinden heb uitgezocht bij Van
Poelgeest." Allebei geboren in 1935 en getogen in
Edam. Met een Edamse moeder en een vader uit
Monnickendam. "Onze vaders kenden elkaar van
de voetbal." Gé was actief bij de toneelvereniging
en Jan had met Jaap Molenaar en Jan Frikkee in de
klas gezeten.
"Jaap wist toen al erg veel. Hij zei altijd: Daar heb
ik een boek van . . . Daar hebben we hem nog jaren
mee geplaagd."
Opa Nierop was een jaar tevoren overleden en dat
had een behoorlijke impact gehad. "We mochten
bijvoorbeeld op zondag de radio niet aan, omdat
moeder dat niet gepast vond."
Gelukkig haalde Jan toen zijn diploma van de HTS.
Langzaam maar zeker raakte de hele familie in de
ban van de show-bruiloft. Iedereen ging verkleed:
gehuurd of zelfgemaakt. De jurk van Gé was van
diepblauw, geschoren fluweel met bloemen.
Hun kleren maakte ze zelf op de elektrische naai
machine van de moeder van Jan. "Ik had de rok
opgenomen met een zilveren gesp met Zeeuwse
knopjes en de jurk afgezet met goudbrokaat. Ik
droeg de antieke granaten van mijn schoonmoe
der. Die heb ik later van haar geërfd! De gele cape
en de baret van Jan pasten daar heel fraai bij. Zijn
schoenen hadden we bekleed met vilt".
Het werd een echte bruiloft met alles erop en eraan:
cadeaus (lege trommeltjes) en een trouwboekje!
"Ja, daar had ik wel om gevraagd, we hebben het
nog steeds. De schragentafels stonden halverwege
op het Damplein met een maaltijd van krenten
brood met echte boerenjongens! En we dansten
op Oudhollandse muziek. We hebben er nog altijd
spijt van dat we de opening en de afsluiting niet
hebben meegemaakt. Dat moet toch wel zö in
drukwekkend geweest zijn. ... "

Met voldoende koffie en koek mijmeren we nog
wat over hoe lang de familie in het oosten van het
land gewoond heeft. Eind 1969 kwamen ze weer in
Edam wonen toen Jan een baan kreeg bij Uitwate-
rende Sluizen en sindsdien zijn ze niet meer weg
geweest.

Ciska Olij Jan en Gé van
Oostveen
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Gré Overmars: De helft van de mannen liep in
lange onderbroek rond
"Wij zijn niet van die uitbundige feestvierders",
vertelt mevrouw Overmars. "Daarom hebben we
helemaal niet aan de festiviteiten deelgenomen.
Natuurlijk waren we wel 'in pak'. We waren, net
als iedereen, aangestoken door het enthousiasme
ten opzichte van de historische klederdrachten.
Ook wij kochten de stoffen bij Van Poelgeest aan
de Voorhaven. Daar keek je je ogen uit. Ze hadden
o.a. prachtig damast. Ik heb voor mijn jurk blauw
gekozen en daarbij, naar eigen ontwerp, een hoedje
van dezelfde stof. Ik had het me ook makkelijker
kunnen maken door naar mevrouw De Bruin-
Kamminga te gaan in haar 'hoedenpaleis'. Maar
zelf doen, leek me een uitdaging. Ik was best tevre
den over het geheel".
Echtgenoot Bram was in roestbruin gehuld. Het
werd een hele klus want, behalve de echtgenoot,
moesten ook beide zoons, Bram jr. en Jaap, mid
deleeuws door het leven gaan gedurende de feest-

Gré Overmars week. Voor de beenbekleding die onder de hesjes
en zoon Jaap vandaan kwam, werden onderbroeken vermaakt

en geverfd, een soort voorloper van de leggings.
Zeker de helft van de mannelijke bevolking van
Edam liep in onderbroek rond en het stond ook
nog goed.
Toen kwam de grote dag van de opening. Vond je
dat ook een beetje onwennig? "Nee, eigenlijk niet,
omdat iedereen zo rondliep. Het grootste deel van
de bevolking had achter de naaimachine gezeten,
dat was bekend. Ik denk eerder dat diegenen die
in hun gewone kleren rondliepen, zich veel onge
makkelijker voelden, want de meesten haalden als
nog hun schade in en kwamen verkleed voor het
voetlicht".
Maar hoe vierden jullie het feest? "Wij hebben de
hele tien dagen geholpen in het café Hulst aan het
Volendammerpad. Eigenaars waren André van
Mierlo en zijn vrouw Toos Hulst, beide goede ken
nissen van ons. Mijn man, Bram, stond achter de
tap, ik zorgde voor de bediening en Toos en André
stonden in de keuken. We hadden het enorm druk,
met een terras buiten. Wij zouden vijf cent per ver
kochte borrel krijgen. Maar daar is niets van geko
men, hoefde ook eigenlijk niet, want vriendschap
hoeft niet betaald te worden".
"Evenals mijn man, zijn beiden overleden'Vervolgt
Gré. "Toos al eerder en André een paar jaar gele
den. Ze zijn destijds mee naar Friesland gegaan
toen de firma Luyt daar naartoe vertrok. Aan de
feesten hebben we heel leuke herinneringen be
waard. Een tweetal Amsterdammers zal ik nooit
vergeten, ze waren parapluiemaker van beroep
en kwamen iedere week in Edam vissen. Daarbij
werd café Hulst ook aangedaan. Ze hadden altijd
de prachtigste verhalen te vertellen, ook in onze
Edamse feestweek. Na de feesten werden Toos en
ik verblijd met een mooie handgemaakte parapuie
als beloning. Ik heb hem heel lang bewaard, maar
aan alles komt een eind".

Janny Boelens-Boss
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Klazien Franke:
"Edam 600 jaar" betekende voor mij de wagenspelen

"Mijn herinnering aan 'Edam
600 jaar stad' in 1957 hangt
voor een groot deel samen
met de wagenspelen. Geruime
tijd tevoren werd een groepje
mensen gevraagd om mee te
spelen in twee kluchten, die
opgevoerd zouden worden
in de feestweek. Het werden
Piet Smit, Jan van Essen, Wil
len Klepper en ik zelf. Gere
peteerd werd er toen boven
in het Stadhuis onder leiding
van een bekende toneelspeler
uit Amsterdam, Chris Baay,"
zo staat in het geheugen van
Klazien Franke - Wester op
getekend.
"Deze bijzonder aardige man
leerde ons hoe een klucht ge
speeld moet worden: met veel
grote gebaren en veel vertoon,
verontwaardiging, blijdschap,
etc. Er werden twee stukken
ingestudeerd, n.1. 'De Pastei'
en 'Toe maar'. Met dit soort
toneel werden de mensen
vroeger vermaakt door rond
reizende toneelspelers."
"In de feestweek werden wij dan ook rondgereden
op een grote boerenkar, waarop met coulissen een
echt theater werd gebouwd", zo gaat Klazien ver
der. "Deze coulissen werden beschilderd door de in
Edam bekende kunstenaar Stahl. Vele oud-Edam
mers hebben hem goed gekend. Op de bok mende
Piet Neuteboom de kar, Kees Uitentuis liep voor de
wagen uit, wanneer hij door Edam reed en haalde
allerlei acrobatische kunsten uit, terwijl Gerrit Bij
't Vuur de spreekstalmeester was en ons aan 'de
boeren, burgers en buitenlui' voorstelde..."
"Zo van 'Boeren, burgers en buitenlui, ik stel u
voor het grote toneelgezelschap dat in binnen- en
buitenland al grote successen heeft gehaald.... etc.'
We trokken dan door Edam naar de Beestenmarkt
of de Kaasmarkt, met hordes mensen achter ons
aan. We hadden altijd veel succes."
"Ik denk hier nog veel aan terug, met groot plezier,
hoewel het voor mij extra druk was. Want als er een
optocht voor de buurten werd gehouden deden wij
natuurlijk ook weer mee. Dan moesten de kinde
ren weer worden verkleed in de kostuums voor dat
onderdeel. Bovendien hadden wij voor de kluchten
ook weer andere kleding aan dan die waar wij als
Edammers uit de veertiende eeuw in liepen. Druk
druk druk  ", zo besluit Klazien haar herinne
ring aan 1957.

I

Acteurs van de
wagenspelen
met in het
midden Kla
zien Franke

De foto's in dit nummer zijn afkomstig uit het boek
van Kees Bootsman "Weet u nog ..." en uit privé
collecties van de geïntervieuwde personen. De re
dactie dankt hen voor het gebruik van de afbeel
dingen.
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