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Mengeling van kunstzinnigheid

en commercieel

fai.en

Fris bracht omwenteling
van gebruiksaardewerk

in design

ook commercieel profijtelijk was. Maar later
kwam het bedrijf door marketingfouten en een te
star vasthouden aan de oorspronkelijke succesfor
mule in de rode cijfers terecht, waar het zich
nooit meer uit kon verlossen.
Gerrit Fris sr. en zijn zoon Gerrit Fris jr. stichtten
na de oorlog de NV Keramische Industrie Fris op
in de houten gebouwen van de voormalige kanti
ne van Fokker aan de Baandervesting (het vesting
gedeelte waar nu de "Fardem"- huizen staan). In
feite ging het om een voortzetting van de Kunst
aardewerkfabriek "De Volharding", die vader en
zoon een paar jaar tevoren in Gouda hadden opge
richt, maar die daar in de oorlogsjaren wegens ge
brek aan materialen, personeel en brandstof een
kwijnend bestaan leidde. Fris hoopte dus in Edam,
waar wel voldoende personeel te krijgen was, een
nieuwe start te kunnen maken.

Geen ervaring

Een met de
hand gedraaitstekan wordt
van een oor
voorzien.
(foto fam.
Jonkman)

Dertig jaar geleden, september 1969, besloot de
befaamde Edamse aardewerkfabriek Fris de pro
ductie te stoppen. Fris had vlak na de oorlog in
ons land met moderne ontwerpen en inzichten
een ware omwenteling teweeg gebracht in de
wereld van het gebruiksaardewerk. Een designrevolutie zouden we nu zeggen, die aanvankelijk

Merkwaardig genoeg had geen van beiden ervaring
met de productie van keramiek. Daarom trokken
zij Willem Hendrik de Vries, leraar aan het Instituut
voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam, aan
als ontwerper en productieadviseur.
De Vries had - in tegenstelling tot de meeste ont
werpers in die tijd - een absolute voorkeur voor
moderne en practische vormgeving en voor fris
se, pastelachtige kleuren. Een bord, theepot of
kop moest primair voldoen aan het doel waar
voor het was vervaardigd en had geen modieuze
versieringen of krullen nodig, vond De Vries. Van
daar dat zijn ontwerpen er strak van vorm uitza
gen en uitmuntten door goede verhoudingen. De
fabriek wilde serviezen maken van goede kwali
teit, mooi en voor een breed publiek. Het merk1

Dit artikel beschrijft de geschiedenis van de
Fris-fabriek die van 1947-1969 aan de Baandervesting in Edam heeft gestaan. Maar woorden
zijn natuurlijk niet in staat een beeld te geven
van de vele fraaie ontwerpen die W.H. de Vries
voor de serviezen van Fris maakte. De door De
Vries ontworpen producten zijn vanaf 27 maart
op de bovenverdieping in het Edams museum,
Damplein 8 te zien. Dagelijks 10 - 16.30 uur,
zondag 13.30 - 16.30 uur, maandag gesloten;
museumweekend 10-11 april halve toegangs
prijs.

waardige is dat het marketingbeleid van Fris vaak
met dat laatste in tegenspraak was en, zoals we
zullen zien, later de fabriek mede in de proble
men heeft gebracht.

Meteen succes
De serviezen en andere producten van Fris sloe
gen hij het publiek in het begin al meteen enorm
aan. Fris bracht iets nieuws en onderscheidde
zich daarmee van de andere fabrieken. Wat bij
het succes mede een rol speelde was dat er door
de oorlog sprake was van een grote inhaalvraag
onder de mensen. Ook de promotie door de
Stichting Goed Wonen, die destijds verantwoorde
vormgeving en functionalitiet van meubels en gebruiksmaterialen voor het interieur propageerde,
betekende een flinke steun in de rug voor Fris.
Ontwerpen van de fabriek ontvingen nationaal en
internationaal goede beoordelingen.

Nieuwe toppen
Voorlopig bereikte de verkoop steeds nieuwe
toppen. Tussen 1947 en 1951 verdubbelde de
productie. De Vries kwam regelmatig met nieuwe
ontwerpen, die vaak goed aansloegen, ook al
zaten er af en toe producten bij waar het publiek
niet veel van moest hebben. De personeelsom
vang verviervoudigde geleidelijk tot 120 man in
1953- Echter weinig nieuwe personeelsleden had
den ervaring met het werken met keramiek. Dat
moet haast wel van invloed zijn geweest op de
kwaliteit die in het begin nogal eens belabberd
was, en op andere aspecten van de fabricage.

Tegenwind
Voor Fris was 1953 de top. Het jaar daarop werd
de fabriek door een brand getroffen, die een deel
van de productiecapaciteit uitschakelde. Maar
ook commercieel stak er een tegenwind op. An
dere fabrieken, zoals Regina te Gouda, Potterie
De Driehoek in Huizen en Sphinx in Maastricht,
brachten intussen ook serviezen op de markt, die
in vorm en kleur veel leken op die van Fris, maar
soms beter van kwaliteit waren. Verder kreeg Fris
last van de opkomende voorkeur onder het pu
bliek voor porcelein, waaraan een hogere status
werd toegekend dan aan "gewoon" aardewerk.

Versieringen
Regelmatig probeerde De Vries met het uitbren
gen van nieuwe ontwerpen de stagnatie in de ver
kopen te keren. In totaal ontwierp hij acht servie
zen, maar in de loop der jaren veranderde de
smaak van het publiek. Pasteltinten raakten uit en
diverse klanten begonnen prijs te stellen op een
versierinkje hier en daar. De Vries kon die draai
echter moeilijk maken en dus werd er een nieuwe
ontwerper aangetrokken. Zeer tegen de zin van De
Vries, die daarop Fris de rug toekeerde. De nieuwe
koers was gericht op een groter en jonger publiek.
Maar het verwachte resultaat bleef uit.

Magazijn niet
aardewerkvoorraad,
(foto fam.
Jonkman)

Goedkope import
Ook de concurrenten van Fris kregen het intus
sen moeilijk. De naoorlogse hausse in de verko
pen, veroorzaakt door de inhaalvraag naar servies
goed, vlakte af en goedkope import van porcelein
uit Oosteuropese landen verpestte de markt.
Nieuwe ontwerpers konden de stagnatie niet
keren.
Fris speelde niet meer de eerste viool onder de
producenten, die zich richtten op kopers met
een goede smaak. Bovendien was die groep con
sumenten te klein om één, laat staan meer fabri
kanten in hetzelfde segment voldoende omzet te
garanderen. Voor het laatst maakte Fris in 1956
winst.

Toen later het ontwerpbeleid werd omgegooid,
was het eigenlijk al te laat.
In 1969 luidde het uur van de waarheid. De voor
uitzichten waren zo slecht, dat de Fris-directie be
sloot de fabriek te sluiten. Maar Fris was niet de
enige serviesproducent die ermee moest ophou
den. In 1969 sloot de Sfinx de serviesafdeling. De
Regina volgde in de jaren zeventig en in 1980 Pot
terie De Driehoek, die de receptuur en de machi
nes van Fris had overgenomen. Niet zozeer om de
productie, maar om de concurrentie voor te zijn,
want er was sprake van dat Potterie De Haemstede Fris wilde inlijven. Maar dat is niet doorge
gaan. Alleen Potterie De Driehoek in Huizen, die
de lege vennootschap van Fris had overgenomen,
bestaat nog.

Ondergang
Toch lijkt het erop dat het bedrijf zijn ondergang
voor een belangrijk deel aan zichzelf te wijten
heeft gehad. Hoewel de serviezen onder een
breed en modern ingesteld publiek enorm popu
lair waren, was het marketingbeleid van Fris erop
gericht om per stad slechts één winkel als ver
kooppunt aan te wijzen, en dan nog een zaak
voor meer luxe huishoudelijke artikelen. In de
winkels lagen de Fris-producten tussen exclusie
ve en kunstartikelen en niet bij de serviezen van
andere merken. Dit exclusieve verkoopbeleid
was dus in tegenspraak met het streven een zo
groot mogelijk publiek te bereiken en de algemene smaak in ons land te verbeteren.
Ook de weigering van De Vries om in zijn ontwerpen af te wijken van zijn strakke principes
heeft het bedrijf parten gespeeld. De consument
moest zich maar aanpassen, vond de directie.

Concurentie
De toenmalige fabriek
van Fris aan
de Baandervesting.
(foto fam.
Prijs)

was moordend

Gerrit Klein, destijds bedrijfsleider bij Fris, wil
graag een hardnekkig bericht over het faillisse
ment van het bedrijf ontzenuwen: "Daar was
geen sprake van, Gerrit Fris en ik hebben van
september 1969 tot mei 1970 de hele afbouw
periode geregeld. Iedereen is tot de laatste
cent uitbetaald. De concurrentie was moor
dend, heel bitter was dat het goedkope porce
lein met overheidssteun op de markt kwant.
Die producten waren inderdaad stukken goed
koper en hoewel wij prachtig aardewerk had
den, konden wij daar onmogelijk tegenop bok
sen," aldus Klein.
De nieuwe ontwerper was Wilhelm Schaeffer,
een Duits keramisch ingenieur. Hij ontwikkel
de een scherf die haarscheurvrij was en boven
dien ovenvast, wat toch wel heel bijzonder
voor het Fris-aardewerk was. Ook werd bij de
komst van Schaeffer een nieuwe oven aange
schaft, in plaats van de stapeloven.
"Het werd echter een fiasco" aldus Klein. "Ge

Aan de top
Met Fris heeft Edam zo n 25 jaar nationaal en in
ternationaal aan de top gestaan van wat wordt be
schouwd als goede smaak en vooruitstrevendheid
op het gebied van keramiek. Ook voor de werk
gelegenheid in de kleine Edamse gemeenschap is
Fris van betekenis geweest. Al duurde het alles bij
elkaar niet lang, Keramische Industrie Fris is voor
Edam toch iets meer geweest dan een rimpeling
in haar geschiedenis.
Luuk Hovenkamp
De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan de
catalogus voor de tentoonstelling "Keramische In
dustrie Fris, Edam 1947-1969" in het Museum
Princessehof te Leeuwarden, geschreven door drs
Anna Sterk.

volg beschadigde producten. Een nachtmerrie
was het, maar we moesten er toch mee blijven
werken, wat veel narigheid en kosten met zich
meebracht".
Het ging steeds slechter met de Edamse aarde
werkfabriek. Het personeelsbestand was in
middels teruggelopen tot 20 a 30 man.
De laatste poging om het bedrijf wat meer
leven in te blazen was het aantrekken van
twee Haagse keramiekontwerpers, Lucassen
en Truyen. Zij ontwierpen het servies Marijke,
genoemd naar de dochter van Fris. Op de najaarsbeurs in 1969 sloeg dit servies totaal niet
aan : "Al onze hoop op betere tijden werd de
bodem ingeslagen, daarna kwam het besluit
definitief te stoppen", aldus Klein. Volgens
hem was Gerrit Fris een zeer humaan man, die
het goed met zijn personeel voorhad. Hij was
één van de eersten in Nederland die voor zijn
mensen een pensioenverzekering afsloot.
Janny Boelens-Boss
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De Kleine Kerk staat op de plaats van
een vroegere kapel
Niets wekt meer de nieuwsgierigheid op dan een
toren zonder kerk, althans bijna zonder kerk. Het
silhouet van Edam wordt bepaald door de torens
van de Grote- en de Kleine Kerk. Je moet je toch
niet indenken dat de bijna-ramp van 1972 een
echte was geworden. Doordat destijds tijdig is in
gegrepen kunnen we nu gelukkig nog steeds naar
deze toren kijken. Maar blijft de vraag: "Hoe heeft
de Speeltoren, 'de Parel van onze stad', haar kerk
verloren? Waarom is dit monument voor meer
dan de helft verdwenen?".

stichten (ongeveer 1310). Deze kapel, die voor
zover bekend als eerste pastoor heer Henric had
(eigenaar van de andere helft van de Zeevang),
bezat een tamelijk hoge toren. Een preekstoel was
er echter niet, die kreeg ze pas eeuwen later.
De kapel heeft zo goed als zeker gestaan op de
plaats waar later de Onze Lieve Vrouwe Kerk is
gebouwd. Wanneer de Kleine Kerk in haar huidi
ge vorm tot stand is gekomen blijft in de nevelen
van de geschiedenis verborgen.

een nieuwe kerk te bouwen op de plaats waar nu
de Grote Kerk staat. In ieder geval, er stond een
kerkgebouw en wel waar nu nog steeds de Speel
toren staat.
Op 23 juni 1395 (St. Jansavond) liet hertog Albrecht. die als zeer humaan bekend stond, zich
weer van zijn goede kant zien. Hij schold de ach
terstallige huur van de Broeklanden kwijt vanwe
ge de vele goede diensten die de stad hem had
bewezen. Hij bepaalde tevens dat de parochie de
Broeklanden in huur mocht houden voor de tijd
die bepaald was, dus tot 1410. Hoe kwam men
aan deze achterstand? Was de huur te hoog?
Waren de inkomsten te laag? We weten het niet.

V

Naamgeving
Korte geschiedenis van Edam en de Kleine
Kerk
-

1170 ontstaan Edam
1310 bouw Onze Lieve Vrouwe kapel (kerk)
1357 stadsrechten Edam
1572 beeldenstorm
1700 de Speeltoren wordt herbouwd
1735 bliksem slaat in de toren
1764 nieuwe spits op de toren
188,3 afbraak grootste gedeelte Kleine Kerk
1922 restauratie Speeltoren
1972 Speeltoren bijna omgevallen
1999 Speeltrommel Carillion hersteld
2022 Kleine Kerk in oude pracht
gerestaureerd ??!!

Zoals uit dit staatje blijkt volgen de belangrijkste
gebeurtenissen zich met steeds kleiner worden
de tussenpozen af, zodat de laatste regel mis
schien wel eerder gerealiseerd kan zijn.

Edam begon de andere dorpen in de omgeving
ongeveer aan het eind van de twaalfde eeuw te
overvleugelen. Een aanwijzing van de toenemen
de betekenis van Edam kunnen we afleiden uit het
feit dat wereldgebeurtenissen uit die tijd niet on
opgemerkt aan Edam voorbijgingen. Sterker nog,
er was een grootse taak weggelegd voor haar in
woners. Zo ging bij de vierde kruistocht onder lei
ding van de Franse koning Lodewijk IX een aantal
Edammers mee met Graaf Willem I. Deze vertrok
met zijn vloot in 1217 en leverde slag tot 1219.
Het bisdom Haarlem vereerde de Edammers met
een fraai glas waarop de inneming van Damiate
(stadje in het noorden van Egypte) is afgebeeld als
dank voor hun rol bij deze overwinning.

Pers ij ns
Vanaf het begin van de dertiende eeuw waren de
"Persijns" de heren van Waterland. Zij hadden de
helft van de Zeevang in bezit en hadden hun slot,
Zwanenburg, in Monnikendam gevestigd. De groei
van de bevolking op de plaats waar nu Edam ligt
was voor hen een aanleiding om er een kapel te
4

Omdat de kerk de Heilige Maagd als bescherm
heilige had, noemde men haar de Lieve Vrouwe,
of afgekort de Vrouwe Kerk. In 1350 was heer
Dirc van Heeswijck rector van de Vrouwe Kerk.
Vanaf deze periode deelde de Kleine Kerk mee in
de "milddadigheid der geloovigheden." Wellicht
was de toren nog niet zo hoog als nu. De spits zat
er zeker niet op en de kerk was nog niet met
leien bedekt, maar het gebouw was hetzelfde.
Edam viel in die tijd nog onder het bisdom
Utrecht, aangezien het bisdom Haarlem nog geen
zelfstandig bisdom was.
De kerk had toen wel haar eigen bestuurders, al
werd het onderhoud door de stad betaald. De
stadsthesauriër uit die tijd spreekt namelijk van
de "vooghden der Lieve Vrouwe Kerk".

Een van de
driekoningenbeelden af
komstig uit
de Kleine
Kerk.
(foto Edams
Museum)
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De Vrouwe Kerk had op de stad een jaarlijks "oud
eigen" (soort van grondrente die de bevolking aan
de kerk, de oorspronkelijke eigenaar moest beta
len) van zes gulden en drie stuivers. Dit oud-eigen
stamde vermoedelijk uit overoude tijden. De be
taaldag was gesteld daegs na onse lieve Vrouwe
Nativitatis' (Onze Lieve Vrouwe geboortedag was
8 september). De betaling van renten, pachten en
huren werd vaak gesteld op patroonsfeesten. Was
dat oud-eigen een tegemoetkoming voor de af
stand van de rechten die de Kapel had op de inwo
ners, toen dezen de eerst in eenvoudige stijl opge
bouwde St. Nicolaas kerk stichtten?

Moord
Oudste geschreven

Kleine Kerk
met Speel
toren.
(tekening H.
Tavenier uit
1790)

documenten

Een opmerkelijke gebeurtenis speelde zich af in
het midden van de veertiende eeuw. In Holland Uit deze periode zijn slechts enkele documenten
woedden in die tijd de Hoekse en Kabeljauwse bekend waaruit onkosten en plichten van de kerk
twisten. Op 14 november 1366 werd een aantal blijken. Op 21 juli 1442 vermaakten Nicolaas
lieden, waaronder Meiijs Moenenszoon en Hendriksz en zijn vrouw aan de broederschap (op
Semme Felijenszoon met vijf handlangers en met gericht in de kapel ter ere van Maria) een jaarlijkse
hun bloedverwanten veroordeeld, wegens moord rente van een "oud Vlaems groet" voor een Re
op Jacop Jan Hillenszn, Jan Pieter Ruckebier en quiem-mis. In een bezegelde brief van 19 januari
1467 werd bepaald dat uit de renten van een aan
Peter Heijnenzoon. Deze mannen werden omge
bracht bij de kerk. Jan van Bloois (heer van Wa de kapel geschonken legaat elk jaar omstreeks
Maria Lichtmis aan de "huiszittende armen" een
terland) ging niet akkoord met het uitgesproken
vonnis (hij vond het te licht) en nam strengere tarwebrood moest worden uitgedeeld.
maatregelen. De betrokken schepenen moesten
een zeer hoge boete betalen van 6000 mottoenen
Duizend stenen
(gouden munten met de afbeelding van het Lam
Gods). De baljuw van Waterland (Claes Sijmons- Het aantal inwoners van Edam nam meer en meer
zoon) moest een bedevaart maken naar de Onze toe en al gauw werd de Vrouwe Kerk te klein. Er
werden plannen gemaakt om een nieuwe kerk te
Lieve Vrouwe Kerk in Halle (België) als genoeg
bouwen. Om de bouw te bekostigen moest een
doening aan de schepenen van Edam.
ieder die poorter van Edam wenste te worden
duizend stenen voor de bouw van de kerk leve
Inkomsten
ren. Deze kerk, de Grote of St. Nicolaas kerk, is in
Alle landerijen, zowel binnen- als buitendijks gele de eerste helft van de vijftiende eeuw gebouwd.
gen, die bij elkaar de Warderbroekpolder vorm Vanaf dat moment had Edam twee kerkgebou
den, werden door graaf Willem III aan de kerkelij wen, hetgeen opmerkelijk is voor zo n betrekke
ke gemeente van Edam verhuurd. Hij bepaalde de lijk kleine gemeenschap.
huurtijd op honderd jaar en de huursom op een
bedrag van negentig pond per jaar (een pond was Uurwerk
ruim een gulden). Het doel van de verpachting
was om de parochie van Edam meer inkomsten te Na de bouw van de Grote Kerk (1442) werd er
meer en meer aandacht aan dit gebouw besteed
verschaffen.
Waarom deze regeling? Had men geld nodig, of en is de Kleine Kerk (men sprak inmiddels weer
waren er andere redenen? Ja, dan beginnen na van de Kapel) in aandacht achtergebleven. Toch
tuurlijk de speculaties. Wilde men de kapel om bleef zij een belangrijke plaats in Edam innemen.
zetten in een kerk of had men het geld nodig om In 1546/47 was de kerk voorzien van een uur5
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De S/ög bij
Damiate,
weergegeven
op een raam
in de Grote
Kerk. (foto
Dick Bak)

ar^i

werk, want toen was er al sprake van het betalen
van 9 guldens en 17 stuivers aan Claes Slotemaker
voor het stellen van de klok 'op ons lieff Vrouwekerk'.
In 1568/69 werd nog een nieuw uurwerk (of horologie) in de kerk aangebracht alsmede het
speelwerk op kosten van de stadsregering. Te
vens werd de toren dichtgemaakt, een wenteltrap
getimmerd en een zolder aangebracht 'da er 't
uurwerk op staen zou'. Tot dat jaar was de toren
open geweest en had ook nog niet de nu beken
de torenspits. De kerk bezat had waarschijnlijk
een eenvoudige spits, want de huidige (gebouwd
in 1742) is van een andere bouwstijl.
De Raad had de opdracht gegeven aan Jan Engel
sehen die het werk klaarde voor 368 gulden. Het
beieren had de Raad vanaf het begin al gegund
aan Dirk de Bakker (later gebeurde dit door 'den
Speelman ), die hiervoor jaarlijks 36 gulden
kreeg.

Reformatie
In 1572 (Edam bleef heel lang trouw aan de
Spaanse koning), bij de reformatie, kwam de
kapel in handen van de protestanten. Edam had
zich lang verdedigd tegen de Geuzen maar moest
bij gebrek aan steun ( van de Spaanse vloot?) toch
capituleren. De rebellen, voornamelijk Enkhuizers en een aantal nieuwgezinden, kwamen luid
ruchtig en muitziek bij de stadsgrenzen 'om met
den knuppel ende piek tegen de priesters te
razen en vivent les Geux (leve de Geuzen red.) te roepen'. Nadat ze de stad waren binnen
getrokken begonnen ze te plunderen en te ver
6

nielen. Ze beperkten zich niet tot de huizen,
zoals het terminarishuis (oude mannenhuis) en
het zusterconvent, maar trokken ook naar de ker
ken. De beelden en andere liturgische voorwer
pen waren al zoveel mogelijk uit de Kleine Kerk
verwijderd. Hetgeen gespaard is gebleven was te
danken aan de tegenstand die de koningsgezinden boden en aan de zorg van de goedwillenden.
In het Edams museum bewaart men nog één van
de Driekoningenbeelden die volgens overlevering
uit de kapel afkomstig moeten zijn.
De eerste periode van het bestaan van de Onze
Lieve Vrouwe Kerk is hiermee afgesloten, waarbij
we ons moeten realiseren dat veel gegevens ver
loren zijn gegaan. In het vervolg gaat zij verder
onder de naam Kleine Kerk. Wat zich in de tijd
waarin de Kleine Kerk eigendom is geweest van
de Hervormde Gemeente Edam heeft afgespeeld,
komt in het volgende artikel aan de orde. Deze
volgende periode loopt van 1572 tot 1883 (sloop
van het grootste deel van de Kleine Kerk), zodat
dan ook de in het begin gestelde vraag zal wor
den beantwoord.
Frans Kuiper
Bronnen:
Geschiedenis van het bisdom Haarlem, door pas
toor A. Driessen
Archief hr D. Brinkkemper
Onder het Oog van God, D. Brinkkemper e.a.
Periodieken Oud Edam.

Egbert Snijder monument herdenkt
50 jaar Knokploeg Waterland
(De Rijp) en W. Stolp (Schardam).
Het monument is op 12 februari 1949 onthuld en
bestaat nu dus vijftig jaar. Oorspronkelijk stond
het op een iets andere plek, namelijk waar nu het
busstation is (zie foto). Maar bij de herinrichting
van het Egbert Snijderplein tot busstation is het
verplaatst naar de huidige lokatie.

Verzetsdaden

Egbert Snij
der, tijdens
verzet tegen
de Duitse be
zetting omge
komen.

'Bedenkt gij, die hier staat en leest,
De onverwoestb're vrijheidsgeest,
Die in een tijd vol nood en leed
De vrijheidsfakkel branden deed'.

Het Egbert
Snijder Monu
ment op de
vroegere
plaats,
(nu bussta
tion)

Deze dichtregels staan achterop het Egbert Snij
der verzetsmonument aan de voet van de Zuider
vesting, tegenover het busstation. Het monument
herdenkt de "Knokploeg Waterland", twaalf man
nen uit onze regio die tijdens de Duitse bezetting
bij of wegens verzetsdaden om het leven zijn ge
komen.
Het gaat om E. Snijder (Edam, commandant),
L. Beumer (De Rijp), K. de Boer (Purmerend),
C. ten Hoope (Beemster), N.J. Jonk (Beemster),
W.C. Konijn (Ilpendam), K. Rozendaal (Berkel),
J. Ruyter Jzn. (Beemster), J. Ruyter Sr.(Beemster),
W.H.J. van der Spek (Berkel), W. Woestenburg

De Knokploeg Waterland had haar hoofdkwartier
in De Purmer en verrichtte allerlei verzetsdaden,
zoals wapendroppings, overvallen op distributie
kantoren (om distributiebonnen voor onderdui
kers te bemachtigen), het ontregelen van bevol
kingsregisters (verhinderen dat mensen werden
opgepakt) en sabotage van het verkeer van de
Duitsers. Bovendien heeft de groep vier of vijf ge
allieerde piloten in veiligheid kunnen brengen.
Het monument bestaat uit een zuil op een sokkel.
Bovenop ligt de Nederlandse leeuw, die de Duit
se adelaar (met swastika) verslaat. Het is ontwor
pen door J.C. Bander uit Edam, gebeeldhouwd
door J. Kaas uit Amsterdam, bronsbeeldgieter was
de fa. J. Rinse jr. te Amsterdam, terwijl het hei
werk is verricht door aannemer H. Schilder (Madoet) uit Volendam.
De twaalf namen staan op de voorzijde gebeiteld,
met eronder het wapen van Waterland (zwaan
met pijlenbundel); op de linkerzijde de wapens
van Monniekendam (monnik) en de Purmer
(melkmeisje met juk); op de rechterkant de wa
pens van Oostzaan (drietand) en De Rijp (2 ge
kroonde haringen). Bovendien zijn twee verzets
strijders met resp. een geweer en een stengun
afgebeeld. Het gedicht (aan de achterzijde) is van
P. Spaander.
J. Molenaar

Colofon
Redactie
Janny Boelens-Boss
Luuk Hovenkamp
Frans Kuiper
Jacco Laan
Guus van Lummel
Jaap Molenaar
Geesje Rijswijk
Sjaan Swalve
Wil Tjoa (fotografie)
Grafische verzorging
H&R Grafisch Serviceburo bv, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam
7

M

dat de schilderende Nieuwenkamp opnieuw op
reis ging, maar nu naar zijn eigen binnenste. Een
mooi voorbeeld daarvan is het schilderij "Het on
bereikbare ideaal" uit 1927-1931, want het past
perfect bij Nieuwenkamp's woorden: "Het gaat
zoals het moet".

Nieuwenkamp was als schilder een
buitenbeent j e

Allegorisch

"De koloniale
zaal" in bet
gebouw van
de Handels
Vereniging
Amsterdam ,
met door
Nieuwenkamp
ontworpen bovenlambrizeringen.
(collectie Cary
Venselaar)
Jarenlang hebben in de grote zaal van het Damhotel te Edam enige grote olieverfschilderijen van de
Edamse kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp gehan
gen. Die werken hadden een groot formaat. De fa
milie had geen goede plaats kunnen vinden om ze
op te bergen, na de ontmanteling van "Het Muse
um Nieuwenkamp" aan de Voorhaven. Ze werden
daarom in bruikleen afgestaan. De titels van deze
schilderijen zijn: "Brug te Canton", China: "De
Smokkelaars" en "Apollo en Daphne". Die werken
hebben er heel wat feestjes, bier en muziek langs
zien komen. Er is dus ook reden om aandacht te
schenken aan de schilder Nieuwenkamp. Pas op
latere leeftijd is Nieuwenkamp serieus gaan schil
deren met olieverf. Zijn eerste pogingen waren
een zevental werken uit de periode 1916-1921.
Het eerste bekende schilderij is het haventje van
Monnickendam. Ervan overtuigd dat een schilder
eerst goed moest kunnen tekenen alvorens zich
aan olieverf te wagen, heeft hij lang gewacht. In
1922, als hij in Italië verblijft, gaat hij er zich echt
op toeleggen en maakt negen doeken. In totaal
maakte hij tussen het bouwen en reizen door tot
1947 nog 114 schilderijen, alle keurig vermeld in
een lijst waarmee hij vervalsing van zijn kunst in die tijd doken veel vervalsingen van beroemde
meesters op - probeerde tegen te gaan.
Nieuwenkamp had nooit les genomen om met
olieverf te werken, hoewel hij later schrijft dat
het zijn voornaamste ambitie was geweest om
schilder te worden. Hij was daar veel te eigenzin
nig voor. Omdat hij niet met die techniek bekend
was, vernietigde hij zijn werkstukken als hij vond
dat ze niet goed genoeg waren. Pas later komt hij
tot de ontdekking dat olieverfschilderijen tot in
8

het oneindige te veranderen zijn. Zijn ervaring
met etsen en houtsnijden zal hem daarbij in de
weg hebben gestaan.

Opdrachten
De HVA (Handels Vereniging Amsterdam, gele
gen aan de Nieuwezijds Voorburgwal) verleende
Nieuwenkamp in 1926 een opdracht om werk te
maken voor hun nieuwe vergaderzaal. Negen
schilderijen hadden de productie van koloniale
waren tot onderwerp. Ze zijn ingebouwd in de
prachtige, met Javaanse motieven versierde lambrizeringen van de zaal. Gelukkig is die zaal met
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Haventje van
Monnicken
dam, eerste
schilderij van
Nieuwen
kamp.
( collectie
Cary Vense
laar)

Schilderij van Nieuwenkamp met een voorstelling uit Canton
(China), dat in het Damhotel hing. (collectie Cary Venselaar)

Behalve zijn schilderijen van Bali, Indië, India en
Italië hebben veel schilderijen een allegorische of
religieuze betekenis.
Nieuwcnkamps's olieverfschilderijen waren niet
echt bedoeld voor verkoop, omdat hij moeilijk af
stand kon doen van zijn originele werk. Daarom
zijn slechts enkele van zijn werken verkocht.
Zijn schilderwerk stokte in 1940 na de Duitse
blitzkrieg en de wereldoorlog. Niet in staat nieuwe
onderwerpen uit te werken, uit boosheid over die
gebeurtenissen kopieerde hij toen oudere werk
stukken en restaureerde zijn vroeger werk.
Na de oorlog maakte hij nog enkele werkstukken.
De laatste nummers in zijn lijst vermelden enige
stadsgezichten van Oud Batavia.
Cary Venselaar

de schilderijen bewaard gebleven. Het is een
merkwaardig fenomeen want het geheel lijkt veel
op het interieur van Tuschinsky.
Voor de HVA maakte hij later meer ontwerpen,
maar dan voor reliëfs in hun handelskantoren te
Medan en Soerabaja. Die werden uitgevoerd in
majolica en gebakken bij de "Porceleine Flesch"
te Delft.
Ook de buitengevel van het "Koninklijk Instituut
voor de Tropen", voorheen "Koloniaal Instituut",
te Amsterdam toont reliëfs waar Nieuwenkamps
werk aan ten grondslag ligt. In 1930 kwam een
andere opdracht gereed, een groot doek gemaakt
voor het "Deutsches Museum" te München, dat
de Gangesoever te Benares laat zien. Omdat dit
doek verkocht werd, heeft hij voor zichzelf en als
voorstudie nog twee dergelijke taferelen geschil
derd. Beide hangen thans nog in de Italiaanse
villa. Helaas is het Münchense exemplaar door
het oorlogsgeweld vernietigd.
Wonend in Italië reisde Nieuwenkamp veel rond
door oude steden en landschappen. Hij verbleef
langere tijd in steden als Sorrento, Amalfï, Taormina, en Capri en genoot daar van het warme kli
maat en de zon. Deze uitstapjes leverden hem
stof op voor nieuwe werkstukken. Groot was de
verbazing in Holland toen hij zijn eerste olieverf
schilderijen toonde op een tentoonstelling bij
Van Lier. Men vond ze ongewoon en de critici
konden zijn werk niet goed plaatsen omdat het
nogal afwijkt van het werk van zijn tijdgenoten,
hetgeen tegenwoordig alleen maar als groot com
pliment beschouwd kan worden.
Als we kijken naar de onderwerpen die hij schil
derde valt het op dat er na zijn eerste poging
daartoe geen Edamse of zelfs maar Hollandse on
derwerpen geschilderd zijn. Bruce Carpenter,
schrijver van "First European Artist in Bali", zegt

Activiteiten voor leden Oud Edam
Enige tijd geleden is het idee geboren om de
vereniging Oud Edam te verlevendigen mid
dels het organiseren van maandelijkse activitei
ten. Deze activiteiten bieden de leden van Oud
Edam en andere geïnteresseerden de gelegen
heid om kennis te nemen van de historie van
onze gemeente. De jaarlijkse excursie trekt al
tijd enorm veel belangstelling. Een goede
reden om gedurende het jaar meer van dit type
activiteiten te bieden. De afgelopen maanden
kwamen de volgende onderwerpen aan de
beurt: restauratie trouwzaal in het stadhuis,
rondleiding door Volendam, de nieuwjaarsre
ceptie en de ramen in de Grote Kerk.
Op 15 april vindt om 20.00 uur de jaarvergade
ring plaats in het Damhotel met aansluitend
een diapresentatie en een lezing door Jan Sparreboom over de vestingwerken van Edam. De
datum voor de kinderactiviteit is nog niet
zeker i.v.m. de schoolvakanties van de diverse
scholen in de maand mei. Nader bericht hier
over volgt.
Voor het nieuwe seizoen staan al mogelijkhe
den op het programma, zoals lezingen over de
graven in de Grote Kerk, de restauratie van het
carillon van de Speeltoren en de botter van Vo
lendam. Suggesties zijn altijd welkom.
De aankondiging van iedere activiteit vindt
plaats op affiches die in Edam worden ver
spreid. Hierop vindt u informatie over de tijd
en plaats. Meer informatie: telefoon 372116
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Edam kende veel zilversmeden,
maar waar is het goud en zilver?

dit doel vervaardigd "met daarop gesneden beeltjes" (afbeeldingen van de schutters), zoals uit de
archieven van de schutterij blijkt. Daarvan is ech
ter tot op heden nog geen enkele aangetroffen.

Edam heeft in de loop der tijden heel wat goud
en zilversmeden gekend, zoals blijkt uit bijgaand
staatje. Van hun werk is niet veel bewaard geble
ven. Wel kennen we de merk-of meestertekens,
die de Edamse zilversmeden hanteerden. Maar
daar komen we later in dit artikel nog op terug.
Goud en zilver zijn zachte metalen die eenvoudig
bewerkt kunnen worden, eigenlijk te zacht om
zonder meer te verwerken. De voorwerpen zou
den snel verbuigen en slijten. Daarom werden ze
vermengd met geringe hoeveelheden koper, nik
kel of ijzer. Dat gebeurde met de groots mogelij
ke zorgvuldigheid. De samenstelling werd in de
dertiende eeuw geregeld, het eerst in Frankrijk.
Ieder voorwerp moest voor verkoop worden ge
keurd. En zo gebeurt het nog steeds.
Nederland begon met keuren in 1502. Toen vaar
digde Filips de Schone een placaat uit, waarin de
verschillende bepalingen voor de Hollandse ste
den werden vastgelegd.

Nieuw gilde
In 1734 werd een Nieuwe Gilde te Edam werd
opgericht. Het in 1663 gestichte gilde was blijk
baar in verval geraakt. Maar de voor dat jaar 1734
vastgestelde letter P wijst erop dat ook voordien
jaarletters zijn gebruikt.
Dat ook in latere tijd de productie van de lokale
zilversmeden beperkt is gebleven, blijkt verder uit
vermelding in de Resoluties van de Vroedschap
dat er vanaf 1778 niet meer gekeurd werd "ver
mits het Gilde incompleet was". Ook tijdens de
Bataafsche Republiek en het Koninkrijk Holland
waren er slechts enkele werkmeesters en kashou
ders, terwijl bij de volkstelling van 20 februari
1812 geen zilversmeden werden genoteerd.
Het werk van de Edamse zilversmeden werd ge
keurd met het wapen van de stad, een stier met
drie sterren, het is tot nu toe op slechts enkele
voorwerpen aangetroffen; het eerdergenoemde
scheepje, een doopbekken, een snuifdoos, enkele
vorken en een lepel. Het oudst bekende stuk, een
fraaie lepel, bekroond met een beeldje dat moge
lijk de Koning/Stadhouder Willem III voorstelt,
blijkt te zijn gemaakt door Frederik van Royen,
wiens naam op de steel voorkomt. Zijn meesterte
ken, een gekroonde 6-punts ster- komt ook voor
op zijn grafzerk in de Grote- of Sint Nicolaaskerk
De archieven van het Edamse Gilde zijn helaas,
evenals die van de meeste andere steden in de
Franse tijd vernietigd, alleen de personalia kon
den worden achterhaald van de ruim 35 Edamse
edelsmeden tussen 1622 en 1800.
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Opleiding
De opleiding tot zilversmid gebeurde met grote
zorgvuldigheid. Deze duurde een aantal jaren.
Daarna moest de aspirant zilversmid een "mees
terstuk" maken. Na goedkeuring werd hij als
meester ingeschreven bij het plaatselijk gilde,
waarna zijn meesterteken in een koperen zgn. insculpatieplaat werd geslagen. Elk voorwerp dat in
zijn werkplaats werd vervaardigd, moest worden
voorzien van dit teken en werd dan pas goedge
keurd door de Deken van het gilde. Deze werd
ieder jaar opnieuw gekozen, meestal op het feest
van de Heilige Eloy, de schutspatroon van de
smeden. Sint Eloy was voor zijn benoeming tot
bisschop zelf werkzaam als edelsmid.
Aan het meesterteken kon men zien wie de
maker was; 0111te zien welke gildedeken verant
woordelijk was voor de keuring van het voor
werp werd er een letter ingeslagen die ieder jaar
wisselde. Bovendien een plaatselijk teken, meest
al een stadswapen. Vanaf 1661 moesten de Hol
landse, Zeeuwse en Friese steden ook een keurteken aanbrengen op voorwerpen van zgn. "grote
keur" dwz. met een gehalte van 0.930 en hoger,
namelijk de provinciale leeuw.

s
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Edams keur
Zo ook Edam. Hit archiefonderzoek blijkt dat
Edam reeds een keur had met de bepaling dat het
zilver van "zulke deugde en waarde diende te
worden gemaakt als de keure van Amsterdam is
medebrengende", terwijl de goudsmid op zijn
"zilverwerk sijne gewoonlijke merk sal setten".
Over een controle daarop door middel van een
stadsmcrk en jaarletter wordt niet gerept.
Op 29 augustus 1663 werd door vier meesters
van Edam het gilde opgericht, klaarblijkelijk naar
10

aanleiding van het Placaat van de Staten van Hol
land en West-Friesland van 3 december 1661 op
het onderhoud van de Keur der Goud - en zilver
merken hier te lande.
Vermoedelijk hebben de gildeleden in de 17e- en
18e eeuw geen belangrijke stukken gemaakt.
Zowel het zilver van de Edamse kerken als dat van
het Hoogheemraadschap van de EJitwaterende
Sluizen blijkt- op één uitzondering na van nietEdamse keur te zijn ( Amsterdam, 's Gravenhage,
Haarlem, Enkhuizen).

Zilveren mi
niatuur van
een trek
schuit.
(Westfries
Museum
Hoorn )

Roerige

tijden

Na 1795 werden de gilden opgeheven. Jammer
genoeg is daarna heel veel verloren gegaan door
het betreuringswaardige besluit van de toenmali
ge Minister Gogel van Financiën (tijdens de Fran
se bezetting) om alle platen, keurmerken, stem
pels en boeken te vernietigen. Enkele steden, o.a.
Den Haag en Amsterdam zagen de bui hangen en
hebben de platen tijdig laten onderduiken. In die
dagen braken roerige tijden aan: de Fransen be
zetten ons land. Lodewijk Napoleon, broer van de
Franse keizer, werd aangesteld tot koning van
Holland. Napoleon kon iedere cent gebruiken om
zijn vele oorlogen te bekostigen. Dus werden de
bezette gebieden het slachtoffer van zijn belas
tinggaarders (om maar een vriendelijk woord te
gebruiken). Napoleon had kennelijk zijn oog
laten vallen op onze zilveren "schatkamer" want
in 1807 moest alle zilver herkeurd worden. Er
stonden strenge straffen op als de mensen hun
goud en zilver niet inleverden. Behalve de in die
jaren vervaardigde voorwerpen, werden ook
voorwerpen die reeds van de oude gildetekens
waren voorzien, "overgetekend" met de Franse
tekens, ten bewijze dat de belasting betaald was.
Bij het herstel van de onafhankelijkheid, kwam
ook een nieuwe Waarborgwet met bijbehorende
tekens, die later in 1951 nog eens werd herzien.

Klanten
Wie waren destijds de klanten van de zilversme
den?
Tot in de zeventiende eeuw eerst de kerken, de
vorsten en later ook de overheden en gilden. De
laatsten bestelden o.a. ambtsketens, gildehoorns,
bokalen en schilden. Later ook schalen en kande
laars en andere voorwerpen die bij feestelijke ge
beurtenissen en bij plechtigheden werden ge
bruikt. Deze pracht en praal moesten het aanzien

Hekjacht
Toch is er een heel bijzonder stuk gevonden een ongebruikelijk stuk 18e eeuws zilver - het
model van een hekjacht, gemaakt in Edam door
meester Ysbrand Bijl. De ontdekking van dit
fraaie staaltje van zilversmeedkunst vormde de
aanleiding tot een nader onderzoek naar het in de
17e en 18e eeuw in onze stad vervaardigde zilver.
Dat er weinig gebruikszilver bewaard is gebleven,
is niet alleen het gevolg van slijtage, maar ook van
het feit, dat in economisch of politiek opzicht het
zilver, hetzij vrijwillig of gedwongen tussen 1795
en 1813 (Franse bezetting) in de smeltkroes ver
dween. Enkele stukken, waarbij het fatsoen
(werkloon) belangrijker was dan de zilverwaarde
bleven in die omstandigheden eerder bewaard. Il
lustratief hiervoor zijn de schutterslepels met in
scriptie, die aan de leden van de Edamse schutte
rij werden aangeboden, wanneer deze op
60-jarige leeftijd van hun verplichting werden
ontheven. In de loop der 18e eeuw werden door
Edamse zilversmeden meer dan 2800 lepels voor
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van gezagdragers en gilden versterken. Op deze
voorwerpen werden gewoonlijk de wapens en
symbolen van de overheden en gilden afgebeeld.
Pas in de zeventiende eeuw begon de rijke burge
rij van de Zeven Provinciën zilveren voorwerpen
te bestellen. Deels uit geldbelegging, maar ook
omdat het bijzonder chique werd gevonden rijk
dom middels fraaie en uitermate kostbare voor
werpen ten toon te stellen. Het superieure vak
manschap van de Nederlandse zilversmeden
stond in zeer hoog aanzien. Bovendien bleek de
grote voorliefde voor zilver uit het feit dat in ons
land betrekkelijk weinig stukken zijn verguld in
verhouding tot andere landen.

Geboortelepel
De welgestelde hurger liet in eerste instantie
voornamelijk geboortelepels of lepels voor een of
andere feestelijke gebeurtenis maken, zeer gelief
de traditionele
geschenken.
Geboortelepels
waren vooral in de drie noordelijke provincies
populair. Niet alleen familieleden gaven een pas
geboren kind een lepel, ook ooms en tantes of
grootouders met daarin de datum van de geboor
te gegraveerd. Uit Groningen is bekend dat een
predikant soms zijn eerste dopeling een zilveren
lepel of vork cadeau gaf. Behalve lepels werden
ook andere fraaie zilveren voorwerpen aange
schaft: drinkbekers en schalen, brandewijnkom
men, scharen, kandelaars, beslag voor bijbels en
andere kerkboeken etc.
Tafelzilver was eeuwenlang voorbehouden aan
de groten der aarde. Later ging de rijke burgerij

In Edam gevestigde
smeden.
vanaf 1579.
1579
1579
1595
1609
1618
1619
1622
1646
1650
1652
1653
1667
1667
1667
1668-1683
1672
1677
1679
1682
1683
1683
1686
1703
1717
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meester

goud- en zilver

Volckert Claes
Hendrik van Hogeland
Willem Jans
Willem Aernts
Thijs Jans
Feyke Simons
Homerus Wybrandy
Jan Weyerts
Heert Romkes
Cornelis Heerts
Gijsbert Frans
Jacob Brasker
Simon Dirckjan
Ghijsbert Ens
Jan Piereys
Jan Regter
Claes Hasselt
Gerrit Roos
Theunis Wildenburgh
Jan Groot
Jan Reyntjes
Claes Wit
Cornelis Backer
Jan Kaatjes

ook over tot aanschaf van zilver bestek, dwz een
vork en een lepel, die de eigenaren altijd bij zich
droegen in een fraai bewerkt etui. Pas in de twee
de helft van de zeventiende eeuw had een welge
stelde huishouding de beschikking over twaalf of
meer messen en vorken, zodat de gasten hun
eigen gerei konden thuislaten.
Janny Boelens-Boss

Bronnen voor dit artikel zijn:
Gouden en zilveren lepels van drs. E.M.CH.F.
Klijn.
Zilver van Elka Schrijver, Nederlandse Goud en
Zilvermerken.
Edams Zilver - G.A. van Borssum-Buisman.

Verhuisd? Geef adreswijziging door.
Leden van Oud Edam, die verhuisd zijn of van
plan zijn dat te doen, wordt vriendelijk ver
zocht een adreswijziging te sturen. Daarmee
wordt voorkomen dat zij geen verenigingsme
dedelingen of periodieken ontvangen. Opgave
graag aan Jan Westerneng, Volendammerpad
15, 1135 VR, Edam, telefoon (0299) - 371625.
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Deze gegevens zijn door de heer P. Schilder te
Volendam verzameld uit:
Citroen: "Dutch gold and silversmiths prior to
1812" en "Nederlandse verantwoordelijkheids
tekens sinds 1979".

Oud Edam mist historische

context

in plan

Gemeente gaat Oorgat invullen
Het Oorgat gaat op de schop. Historische grond
waar bijna zolang als Edam bestaat, wordt ge
werkt. Scheepswerven, een gasfabriek en een betonwarenfabriek bijvoorbeeld vonden er een uit
stekende lokatie aan diep vaarwater. Een
karakteristieke invulling van het "oare gat " (ande
re gat) naar de Zuiderzee.
Dat gaat veranderen. Het architectenbureau Me
tropolis III heeft een plan ontworpen voor de
noordoever van het Oorgat. Daarin komen rich
ting Markermeer vanaf de kanovereniging eerst
drie appartementenblokken; het laatste daarvan is
nu het glasbedrijf van Moone. Dit wordt inge
deeld in woningen en krijgt nieuwe gevels. Na de
appartementen volgen vier blokken met rijtjes
woningen. De gevels moeten volgens het plan 6 a
7 meter uit de rooilijn komen te liggen, zodat er
ruimte overblijft voor bomen, die het groene ka
rakter versterken.
De tuinen zijn op het zuiden en aan het water ge
situeerd, een ideale oplossing voor privé- en bui
tenruimten, aldus de toelichting van Metropolis
III. De parkeerruimten tussen de woonblokken
zouden een "ruimtelijk doorzicht" moeten bie
den.

Misgegaan
In de toelichting op het plan schrijft Metropolis
III dat gekozen moet worden voor afwegingen
van stedebouwkundige aard, volkshuisvestelijke
voorkeur, realistische woonwensen van omwo
nenden ten aanzien van de explotatiemogelijkheden. De Vereniging Oud Edam zegt de plannen
en uitgangspunten van Metropolis III te kunnen
onderschrijven, maar dat het bij de invulling van
de uitgangspunten is misgegaan. Daarvan is in de
stedebouwkundige verkavelingstekening weinig

terug te vinden. Oud Edam pleit voor een meer
gesloten bebouwing richting stad en een aflopen
de dichtheid naar het Markermeer. Verder moet
de rooilijn worden gerespecteerd. Dat betekent
volgens Oud Edam gevels aan de weg.

Woningtypen
Evenveel moeite heeft de vereniging met de
keuze van de woningtypen. Ze wijst gestapelde
bouw met platte daken op deze plek af, evenals
een aanpassing van het gebouw van Moone in
deze vorm. Oud Edam pleit voor variatie in wo
ningcategorieën, bouwmassa, kapvorm en goothoogte. De ene helft met een goot op drie meter
en de rest op zes meter.
Het plan van Metropolis III is al ruim een jaar
oud. Maar het grootste struikelblok voor de uit
voering ervan was tot nu toe de sanering van de
grond. Die werd oorspronkelijk op een bedrag
van tien miljoen gulden geraamd en bestond uit
het zo volledig mogelijk verwijderen van de ver
ontreinigingen.

Nieuw beleid
Maar het beleid is veranderd. S. Steur van de afde
ling Milieu verklaart dat een adviesbureau een
nieuw saneringsplan heeft geschreven. "Met dit
plan gaat de provincie akkoord", aldus Steur. Dit
plan zal zo'n anderhalf miljoen gulden kosten.
Het saneren omvat nu nog het slaan van een damwand langs het water, het afgraven van één meter
grond en het aanbrengen van schone grond. Vol
gens Steur is het nu de beurt aan de projectont
wikkelaar. Hij is optimistisch over de verdere ont
wikkeling van de lokatie. "Misschien kunnen we
dit jaar starten. Hopelijk komen de partijen ook
bouwkundig snel tot elkaar", zo besluit hij.

Betrokken
Oud Edam wil graag betrokken worden bij de na
dere uitwerking van de plannen. Ze verzoekt om
eerst een "beeldkwaliteitsplan" te maken, zodat
de uitgangspunten en het programma van eisen
beter kunnen worden gedefinieerd. De bouw
plannen kunnen dan beter aansluiten op de be
staande, gevarieerde bebouwing aan het Oorgat,
zo meent de vereniging. Ook pleit Oud Edam om
voor de plannen een normale bestemmingsplan
procedure te volgen. Voor betrokkenen worden
dan voldoende inspraakmogelijkheden geboden.
Jacco Laan
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Voorzitter

van Alderwegen

Zij beoordeelt de bouwaanvragen die betrekking
hebben op de oude kommmen van Edam en Volendam en adviseert het college van Burgemees
ters en wethouders over de welstandsaspecten
van de ingediende bouwplannen. De vertegen
woordigers van Oud Edam waren Cor Schaatsber
gen en Joop Rutsen. In april 1998 heeft Cor
Schaatsbergen zijn lidmaatschap van de monu
mentencommissie na zestien jaar beëindigd.
Corrie Boschma-Aarnoudse heeft zijn plaats inge
nomen.

in jaaroverzicht:

Initiatieven van Oud Edam slaan aan
Oud Edam kan met genoegen terugkijken op het
afgelopen jaar. Het ledental is verder toegenomen
tot 1.150 personen en de vereniging heeft voor
de Edammers tal van activiteiten georganiseerd,
zo zei voorzitter Henk van Alderwegen tijdens de
traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari
in een terugblik op het afgelopen jaar.
"Oude" en "nieuwe" Edammers voelen zich in
hun stad thuis, bijvoorbeeld vanwege het monu
mentale karakter ervan, maar ook door de sociale
structuur waarin voor velen plaats is en waarin elkaars mening en leefstijl worden aanvaard.

Actieve leden

activiteit

Uit de veelheid van zaken waar Oud Edam mee
bezig is pikte Van Alderwegen er drie voor een
nadere toelichting uit. Zo wil het bestuur elke
maand voor de leden en de Edammers met een
activiteit naar buiten komen, bijvoorbeeld een
dia-avond, een excursie of een activiteit voor de
jeugd. Wat er komt wordt in het periodiek aange
kondigd. maar via de Stadskrant en met behulp
van affiches zal er nog eens extra aandacht aan
worden besteed.
Een tweede evenement was de uitgave van het
boekje "Vestingwerken van Edam", samen met
het Edams Museum en met financiële ondersteu
ning van het VSB-fonds, waardoor de verkoop
prijs beperkt kon blijven tot vijftien gulden. Dat
de schrijvers, Corrie Boschma, Dick Bunskoeke
en Jan Sparreboom eer van hun werk hebben
gehad blijkt wel uit het feit dat van de oplage van
duizend exemplaren er ongeveer 900 zijn ver
kocht. Oud Edam streeft ernaar om elk jaar een
dergelijk historisch verantwoord en leesbaar
boekwerk uit te geven.
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Nieuwbouw
aan het Groot
Westerbuiten,
(foto Wil
Tjoa)
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In zo n positieve sfeer is het voor een historische
vereniging als de onze misschien niet zo moeilijk
om te bloeien, zo ging Van Alderwegen verder.
Maar toch gaat zoiets niet vanzelf. Daar zijn actie
ve leden voor nodig, die er zich voor inzetten om
bepaalde initiatieven van de grond te krijgen,
zoals de restauratie van de speeltrommel in de
Speeltoren, het behoud van de scheepswerf, de
uitgave van een Historische Reeks en een aantrek
kelijk activiteitenprogramma voor onze leden.
Verder horen daarbij het voeren van een zinvol
overleg met het gemeentebestuur en het onder
houden van contacten met andere instellingen in
onze stad, zoals het Museum, de VW, de onder
nemersvereniging en de Stichting Kaasmarkt. Ge
lukkig zetten de leden van de werkgroepen, de
Gouden Ploeg, Edammers die wij voor een be
paald project om hulp gevraagd hebben en be
stuursleden veel van hun vrije tijd in om een en
ander goed te laten lopen.

Maandelijkse
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Werkgroep Tuin/Handhaving
stadsbeeld
Door de jaren heen heeft de werkgroep
Tuin/Handhaving Stadsbeeld aandacht gevraagd
voor het onderhoud van de bruggen. Gelukkig is
er afgelopen jaar onderhoud gepleegd aan de
Kwakelbrug en de Jansbrug. De Kwakelbrug was
voor het begin van het toeristenseizoen weer op
zijn plaats, de Jansbrug in november.
Wat de Diaconietuin betreft, de samenwerking
tussen Oud Edam als eigenaresse en de gemeente
die het geld voor het onderhoud ter beschikking
stelt, liep naar tevredenheid.
Wel hebben we steeds last van wat vandalisme.
Ondanks een bordje met geboden en verboden
wordt er toch gevoetbald, worden honden uitge
laten en vaak de ruitjes van de lantaarn inge
gooid.
In het voorjaar moest de tuin zelfs enkele weken
worden afgesloten omdat er jonge planten uit de
grond werden getrokken. Toch blijven we opti
mistisch over de conditie van de tuin. Ook deze
zomer zal hij er weer mooi bijliggen.

Suggesties
Een suggestie aan het gemeentebestuur die na de
"Vestingwerken" is blijven hangen, is om op de
plaatsen van de vroegere poorten het patroon in
het plaveisel te laten terugkomen. Dit zou ook
voor de historisch ingestelde toerist een stimu
lans kunnen worden om onze stad te bezoeken.
Om misverstand te voorkomen wilde Van Alder
wegen ten aanzien van de Historische Reeks be
nadrukken dat de uitgave van het Periodiek blijft
bestaan. Voor de Historische Reeks wil het be
stuur een zekere subsidie beschikbaar stellen,
maar het merendeel van de kosten zal uit de ver
koop en eventuele sponsering moeten worden
bestreden.

Troetelkind
Het derde project, zo vervolgde Van Alderwegen,
is het troetelkind van de vereniging geworden,
namelijk de restauratie van de speeltrommel in de
Speeltoren. Het is onze restauratiecommissie, be
staande uit Tijmen Stelling, Toos Asselbergs, Sjon
de Boer, Klaas Boschma en Cor Schaatsbergen,
gelukt om in een jaar de benodigde ƒ 100.000 bij
elkaar te krijgen, dankzij bijdragen van de Edamse
bevolking, het bedrijfsleven en externe finan
ciers. Over de details is nu nog weinig te zeggen
en veel van de plannen moet nog worden uitge
werkt.

Presentje
In feite is de restauratie van de speeltrommel een
presentje van het bedrijfsleven, sponsors en de
leden van Oud Edam aan het gemeentebestuur,
die eigenaar is van de Speeltoren. Het is te hopen
dat de gemeente ook zelf iets voor het herstel

over heeft. Ik durf te zeggen dat de Edammers dit
jaar een Speeltoren zullen zien met bewegende
hamers aan de buitenzijde, die worden aangedre
ven door de authentieke, unieke en eeuwenoude
speeltrommel, zo besloot Van Alderwegen.

Harry Oudendijk

Nieuwbouw
aan de Keet
zijde.
(foto WH
Tjoa)

Monumentencommissie
Oud Edam heeft twee vertegenwoordigers in de
monumentencommissie van de gemeente. De
monumentencommissie bestaat uit zeven leden.

Welstandsnota
Medio 1998 is de commissie op verzoek van het
gemeentebestuur gestart met het opstellen van
een Welstandsnota. In deze nota wordt het welstandsbeleid voor de historische kommen van
Edam en Volendam geformuleerd, waardoor er
inzake bouwplannen in de oude kommen bij alle
bij het ontwerpproces betrokken partijen vooraf
duidelijkheid zal zijn over de door de gemeente
nagestreefde kwaliteit en behoud van de cultuur
historische waarden binnen deze gebieden.
De bouwplannen worden getoetst op de volgen
de algemene criteria: aanvaardbaarheid van het
ontwerp in relatie tot de omgeving; massa, struc
tuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze
en kleurstelling; samenhang in ontwerp en de on
derlinge relatie tussen de samenhangende delen
ervan.
In de welstandsnota worden de specifieke cul
tuurhistorische karakters van Edam en Volendam
gedefinieerd en van hieruit worden er richtlijnen
gegeven voor de vormgevingsaspecten. Het con
cept van deze nota zal in het voorjaar 1999 aan
het gemeentebestuur worden aangeboden.
In 1998 zijn in de commissie onder andere in
Edam de volgende plannen behandeld: herstruc
turering van de garage/stolpboerderij aan de Ma
thijs Tinxgracht in 6 woningen; nieuwbouw vrij
staande woning Oorgat 12; uitbreiding Oorgat 18;
vernieuwen winkelpand Nieuwenhuizenplein 11
(kaasmarkt); vernieuwen woning Voorhaven 168;
uitbreiding begraafplaats Grote Kerkstraat; nieuw
bouw N.Z.H. busstation aan het Egbert Snijder
plein; herstel carillon Speeltoren; verbouwing
koetshuis van U.S. aan de Lingerzijde; verbou
wing kaaspakhuizen Schepenmakersdijk 2 en 3Joop Rutsen

Verkeerd genummerd
De lezers zullen het al hebben gemerkt: het
laatste nummer van Oud Edam -december
1998- was fout genummerd. Het moet zijn:
Jaargang 22, nr 3 dec "98. Onze excuses.
de redactie
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Begraafplaats
waarde

heeft historische

Ter informatie van de leden wil het bestuur van
de Vereniging Oud Edam duidelijk maken dat het,
toen de discussie over het ruimen van de oude
graven en over de beperking van de uitgifte van
de nieuwe graven de gemoederen in Edam hevig
bezighield, het onderstaande standpunt heeft
ingenomen:
"In de raadsvergadering van januari jl. is er stevig
vergaderd over het voorstel tot uitbreiding van de
begraafplaatsen in Edam en Volendam. Het zal
duidelijk zijn, dat de discussie en besluitvorming
rond de algemene begraafplaats in Edam in het
bijzonder onze belangstelling heeft. Van oudsher
zijn er op die begraafplaats familiegraven die voor
onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Door de bril van
een oudheidkundige vereniging gezien, levert
een begraafplaats door de bank genomen een fors
aantal historische interessante graven op. En dat
is op de Edamse begraafplaats niet anders. Nogal
wat graven hebben vanwege de betekenis van de
overledene voor Edam of vanwege de vormge
ving van de grafzerk een historische waarde. Een
voorbeeld is het graf van de familie Pont. Zelfs als
er geen directe of verder familieleden meer in
Edam of omgeving wonen, moeten deze graven
in goede staat worden gehouden.
Het is daarom van groot belang, dat de oude gra
ven op de algemene begraafplaats die historisch
van belang zijn, worden geïnventariseerd. De gra
ven die op die te maken lijst voorkomen, moeten
voor verdwijning worden behoed.
Ook het besluit voortaan enkele nog algemene
graven uit te geven voor een periode van 13 jaar
is geen goede zaak. Het maakt het onmogelijk dat
er vanaf nu ooit een historisch waardevol graf
kan ontstaan."

"Hooglanders

in de Koningshoeve"

De redactie ontving naar aanleiding van het arti
kel over de Koningshoeve in onze vorige afleve
ring de onderstaande brief:

Bennebroek, 17 december 1998
Geachte redaktie,
Met veel plezier "spel" ik al jaren Uw periodiek en mees
tentijds tref ik daar, voor zover ik het kan beoordelen,
geen onjuistheden in aan.
In jaargang 22 nr. 2 (moet zijn 3 9 meen ik toch in het
stuk over de Koningshoeve een onjuistheid te bespeuren.
Onder het hoofdje Oorlog in genoemd artikel, staat op pa
gina 4 de zinsnede "In het stadhuis
hebben ge
schonken".
Puttend slechts uit mijn herinnering het volgende:
Gedurende de mei-dagen van 1940 werden de Duitse troe
pen toch wel ongedacht opgehouden bij de Grebbeberg
door het Nederlandse leger. Om die reden werd de bevol
king van Hoogland en Hooglanderveen uit voorzorg geëva
cueerd en met schepen vanuit Spakenburg over het IJssel
meer naar Volendam en Edam gebracht. Een barre tocht!
Volendam telde weinig grote huizen en veel grote gezin
nen en ook het onderbrengen van de evacuées in Edam
was niet eenvoudig. Wonend in de Kleine Kerkstraat nr.
10. namen mijn ouders de familie Willem en lansje Tol
boom en hun zoontje Henk van ca. 2 jaar in huis. De erw
tensoep die ze toen nog 's avonds laat kregen te eten was
jarenlang het bindmiddel tussen onze families en in de oor
logstijd daarna kon deze agrarische familie ons nog af en
toe aan wat rogge helpen.
Uit dank voor de hulp en gastvrijheid die de bevolking van
Edam/Volendam tijdens die 4 oorlogsdagen in mei 1940
aan de bevolking van Hoogland/Hooglanderveen had gebo
den, kreeg het Gemeentebestuur die bewuste bank. Dat is
toen ook nog wel met enig "feestgedruis" gebeurd, naar ik
me kan herinneren.
Met alle respect voor de Koningshoeve, maar het ging hier
niet om zieke bewoners, maar om alle bewoners uit Hoogland(erveen) die gastvrij werden gehuisvest bij de burgers
van Edam/Volendam.
Als U "tegenbewijs" heeft hoor ik dat graag !

Voorhavenvondsten
en
stadsgezichten in Edams museum
Onder de titel "Edamse vondsten en vertellingen"
houdt het Edams Museum (in het voormalig
stadhuis) een tweetal tentoonstellingen. Ten
eerste een expositie van voorwerpen die tijdens
de drooglegging van de Voorhaven in 1997 uit de
modder tevoorschijn zijn gekomen. Dit deel van
de expositie vindt plaats in samenwerking met de
Contactgroep Voorhaven.
Daarnaast bevat de tentoonstelling een serie
fraaie getekende stadsgezichten van Bouwman
plus zijn befaamde vertellingen over de geschie
denis van Edam. Tenslotte zijn er foto's van stads
gezichten van Sieuwers rond de eeuwwisseling te
bewonderen.
Voor openingstijden: zie onder artikel Fris.

Tekening jan Bonman in het Edams Museum
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Met vriendelijke groet en veel waardering uitsprekend
voor Uw werk voor Oud Edam,
Uw J A. Foest
Kortenaerlaan 25
2121 XJ Bennebroek

