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Bioscoop- Eerste filmtheater in Edam
theater van

J. de Jong) "Levende beelden van sterk
zedelijke aard"
In de huidige tijd van computers, t.v. en ande

re moderne snufjes, vergeten we gemakkelijk

hoe bepaalde uitvindingen van onze voorou

ders hun nut hebben gehad. We vinden het

gewoon dat we films in theater en op de t.v.

kunnen volgen. In kleur en met geluid en zo

nodig met alle effecten, die erbij horen.

In januari 1900 startten de heren H. RegterenJ. de

Jong sr. met het vertonen van levende beelden.

Men sprak in de eerste jaren van "de Nederland

sche Biograaf Regter en De Jong". De eerste voor

steling vond plaats in De Rijp. In een tent die dienst
deed als reizende schouwburg werden met behulp

van etherlampen en zuurstofapparaten beelden op

het doek gebracht. De benodigde stroom werd ge

leverd door een locomobiel van 16 p.k.

De heren verdienden de naam ondernemers ten

volle, als we lezen dat ze de films zelf in Parijs gin
gen bekijken en kopen. Immers hun annoncering

dat de "levende beelden van sterk zedelijke aard

zijn en niet strijdig met godsdienstige gevoelens",
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moest gewaarborgd zijn. Na een jaar draaien wer

den deze films dan weer verkocht aan collega's zo

als o.a. Desmets uit Amsterdam en Schinkel uit Pur-

merend.

Sensatie

Vier paarden waren er nodig om de wagens met de

tent en andere attributen van de ene plaats naar de

andere te trekken. Over de toenmalige wegen ze

ker geen sinecure. In de stad waar men arriveerde
was de aankomst van dit theater een druk bespro

ken sensatie. Reeds dagen eeder had men reclame

gemaakt met affiches met uitnodigende teksten.

Wanneer de tent was opgebouwd en de locomo
biel op de juiste toeren draaide, liet men de stoom

fluit horen en kon het beeldenspel beginnen. Deze

eerste films droegen als titel o.a.: "een drama te
Sevilla", "Voor het eerst op de fiets", "Baas Steen

kool zoekt een min".
De maximale speelduur van de films in deze jaren

was als regel 20 minuten.

Explicateur

In de beginjaren trad de heer J. de Jong zelf op als

explicateur. Zonder microfoon en staande naast

het doek voorzag hij dan de beelden van commen

taar, sprak teksten en probeerde de benodigde

emotie over te brengen bij de toeschouwers. Later
nam de heer Gerritsen uit Amsterdam deze taak

over over. Hij begon elke voorstelling met de

woorden: "Wij hebben de eer II voor te stellen een

serie levende fotografiën, alle vervaardigd in de
eersteklas fabrieken." Hij was als regel vergezeld

van de halfblinde pianist Teekamp, die altijd was

gekleed in een regenjas met een bolhoed.
Een goede explicateur wist de aanwezigen te laten

lachen en huilen en Gerritsen was in zijn tijd, vol

gens de overlevering, een grootmeester in zijn vak.
Later nam Appie de Jong deze taak op zich. Hij was

geen lid van de Edammer familie De Jong.

In hun eigen stad Edam gaven de Jong en Regter in

de zomer van 1900 ook acte de présence, en wel
op de Bierkade in de schuur aan de zuidzijde van

dit straatje. Men had van Dirks, die ook op de ker

mis aanwezig was, een draaiorgel gehuurd en voor

de ingang geplaatst. Het liep storm en zelfs in de

toen nog aanwezige hooiruiven voor de paarden in

de stal, zaten kijklustige stadsgenoten.

Prikkelend

De kwaliteit van de films en de ontwikkelingen hij

de filmindustrie gingen in ras tempo vooruit. In Ne

derland werd reeds in 1903 een nationale speel
film gemaakt, die als vrij prikkelende titel mee

kreeg: "De avonturen van een Frans heertje zonder

pantalon".

De heren van de reizende bioscopen hadden te ma
ken met jaarlijks optredende nieuwe inzichten en

mogelijkheden van hun medium. Groter doek,

brandweereisen etc. waren er de oorzaak van dat
hun tent regelmatig aangepast moest worden. Het

vervoer van de tent door paarden was al geruime
tijd vervangen door een motorboot van schipper

Visser uit De Rijp.

Het gezin van De Jong, dat uit 7 personen bestond,
leefde op een vrij gerieflijke woonboot. Daar men

in de zomer van de ene plaats naar de andere trok,

kwam van schoolgaan weinig terecht en moesten

de kinderen in de winter, wanneer de familie in
Edam was, hun kennis inhalen op de school aldaar.

Dat is zonder twijfel goed gelukt.

Omstreeks 1915 waren grotere veranderingen no
dig. De Jong en Regter beëindigden hun samen

werking. De Regter liet door timmerman Takken-

berg uit Edam een nieuwe tent maken. De Jong liet

de bestaande tent geheel vernieuwen en zette het
reizen voort. Zelfs op Texel was hij vele jaren een

graag geziene gast op de kermis in Den Burg.

Wanneer de familie in Edam verbleef, woonden ze

in hun huis aan de Donkere kant van de Voorha

ven. De woonboot lag dan voor het huis afge

meerd.

Geluidsfilm

De overgang van de "stomme" film met explicatie

naar de geluidsfilm was geen kwestie van een

handomdraai. Als tussenvorm was er de de film en
apart het geluid. Men startte de film met de hand

en het geluid, dat van een grote lakplaat met een

grote grammofoon kwam, moest dan zodanig wor

den aangepast dat beelden en muziek/tekst synch

roon liepen. Dat ging nogal eens fout, maar werd

door de toeschouwers als heel normaal ervaren.

Jan de Jong sr.

(foto

J. de Jong)

Opa Jan de Jong liet op deze wijze een film maken

met zijn zonen en vriend Jan Kwindt. Jo speelde

piano, Jan viool en Louis zong. Tot groot vermaak
van de toeschouwers kon het dan gebeuren, dat de

beelden de vlijtig spelende en zingende acteurs lie

ten zien en terwijl plaat al enige tijd was afgelopen.
Arie de Jong was de jongste en de echte zoon van

Jan de Jong sr. Jo de Vries en Louis de Vries waren

halfbroers uit een eerder huwelijk van de tweede
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Toeloop

voor een

voorstelling

(collectie J.
Molenaar)

vrouw van Jan de Jong sr. Er waren ook nog twee

eigen dochters Gris en Gé de Jong. Genoemde kin

deren en Jan Kwindt waren volop in het bedrijf ac

tief. Jo en Louis deden het zware werk van opbou

wen/affiches ophangen/kaartjes verkopen etc./
afbreken/verplaatsen.

Jan Kwindt, die werkte op het telegraafkantoor te

Amsterdam, was steevast in de weekeinden aanwe

zig en zorgde als geluidstechnicus voor de muziek

en andere zaken op dat gebied.

Sunshine Sammy

In 1930 werd voor het eerst een "sprekende film"

vertoond. Het was volgens de affiche "een zingen
de negerfilm" getiteld "Sunshine Sammy". Het was

voor het aanwezige publiek in de eerste jaren van

de geluidsfilm, even wennen. Men was immers ge

wend om na afloop te klappen voor de explica

teur. Het was daarom verklaarbaar, zo schrijft de

Texelse krant, dat er na afloop van deze geluids
film, een dankbaar applaus klonk.

Toen de tweede wereldoorlog uitbrak, stond de tent

van de fam. de Jong in Egmond aan Zee. In Edam had

hij een vaste standplaats in de Akersteeg. Dat was

een landje dat oorspronkelijk toebehoorde aan Stel
ling - , en later aan Jan van Stelling de Boer. (daarna

familie Ten Holt). De bioscoop werd opgeslagen in

het pakhuis aan de Oosterkade (einde Voorhaven

donkere kant). In de winter werd hij daar opge

knapt en geschilderd voor het volgende kermissei-
zoen.

Op 18 juli 1952 overleed Jan de Jong. Op de dag van

zijn teraardebestelling werd de avondvoorstelling

afgelast. Nog een drietal jaren heeft de familie het

levenswerk van hun vader voortgezet, tot om

streeks 1955.

Jubileum

In 1950 vond een groots jubileum plaats. Vijftig

jaar lang had Jan de Jong senior het filmbedrijf uit

geoefend. Hoewel burgemeester Van Baar verhin

derd was en Jan de Jong zelf en zijn oud-makker II.

Regter door ziekte niet tegenwoordig konden zijn,
lieten wethouder Smit, secretaris Beets, gemeen

teambtenaren, leden van het politiecorps, posterij-

medewerkers en leden van de Vrijwillige Brand

weer met hun dames merken, dat ze dit feest graag

wilden meemaken.

Elektrastoring

Naast de vele hartelijke toespraken, werden ver

toond de film van de onafhankelijksfeesten uit

191.3 (honderd jaar na de Franse overheersing),

een voetbalwedstrijd van 1924 en de hoofdfilm
"De lotgevallen van Mickey".

De vertoning van de film werd halverwege wegens

een electrastoring gestopt. De machines werden

uitgeschakeld en de lichten gedoofd. In het donker

kortten de aanwezigen de tijd met het zingen van

een aantal liederen, zoals "de heer De Jong gaat

nooit verloren". Postbode Vreeburg was hiervan
de gangmaker en liet de aanwezigen zelfs "hobbe

len" , zo zegt het verslag. De heren kregen gelegen

heid en toestemming om een rokertje op te steken

en. .. bij hervatting van de vertoning bleek, dat het

rookgordijn de goede projectie niet ongunstig he
in vloedde(l).

RITO

Door de opkomst van de t.v. en het feit dat de bio
scoop wegens brandgevaar werd afgekeurd, ver

minderde dc belangstelling. Er zijn nog wel plan

nen geweest om de bioscoop te verplaatsen naar

een permanent gebouw (garage Palsgraaf aan tic

Lingerzijde), de oude kleuterschool van juffrouw
Kat (zuidzijde Eilandsgracht), maar deze liepen op

niets uit.

De heren Sier (Denis) en Molenaar zetten uiteinde

lijk de filmvoorstellingen tot ca. 1970 voort in RI
TO aan de Hoogstraat.

In Volendam waar Regter zijn bioscooptent had
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staan, later samen met Visser, stopten in 1950 de
voorstellingen. Aannemer Hein Schilder kocht de

ze tent.

Filmbezoek

In onze jeugd was een bezoek aan een café voor

jongelui tussen de 16-20 jaar niet gepast. In

Edam kon je daarom lid worden van de fanfare,

een kerkkoor of gaan voetballen. Op zaterdag of
zondagavond was er weinig te beleven. De bio

scoop in de Akersteeg was daarom een logische

keus. Een enkele keer waren er enkele avontu

riers, die met de tram naar Amsterdam togen,

maar die kwamen ook nergens anders terecht

dan in een bioscoop.

Op zondagavond begon de jeugdkerk om 19 uur.
Afwisselend in de Doopsgezinde, Lutherse of Her

vormde kerk. Als regel duurde deze dienst drie

kwartier. Alleen als we een zeer bekende voor

ganger troffen, die ons pappenheimers door had,

dan duurde de preek langer.

Na afloop sprintten we de kerk uit en reden op de

fiets naar de Akersteeg. Hier konden we voor een
gering bedrag ons karretje stallen bij de heer

Lommers.
Achter het loket zag zoon Arie de fong ons al ko

men we werden voorzien van een kaartje, met

het bevel: "Denk er om! Geen leve make!!"

Dertig cent voor een kaartje 3e rang. fe zat dan

als je wat laat kwam, vrijwel tegen het doek aan.
Als je geluk had en fo had dienst, dan mocht je

wel eens een paar bankjes naar achteren gaan

zitten. Maar de andere "De Jongen " waren wat

minder soepel.

Na Polygoon nieuws en de "voorfilmen", kwa

men de reclame-dia's op het doek. Dat was het

startsein voor velen om even de zitplaats te verla

ten en ergens aan de buitenkant van de tent "af te

tappen ", zoals Edammers het plachten te noemen.

Wildplassen was 50 jaar geleden al gebruikelijk,

maar niemand die zich er toen over opwond.
De derde rang was voor de jongsten onder ons.

Wie even beter in zijn geld zat en 65 cent had te

besteden, zat op de tweede rang. Dat betrof een

vrij groot gedeelte van de aanwezige ruimte. Wel

waren dit nog wel houten bankjes, maar er zat

een leuninkje aan.

Eerste rang kostte f 1.10 en dat was inclusief
plaats bespreken. Wanneer je met een meisje

naar de film ging, dan wasje een kapitaal kwijt.

Reken maar uit: 2 maal fietsen stallen 20 cent,

2 kaartjes f2.20, 2 flesjes prik in de pauze d

f 0.35 en na afloop 2 croquetjes bij Rikus Stapel

voor f !.- totaal f 4.10

Wanneer je rookte en een zakgeld had van vijf

gulden in de week, moest je wel héél erg verliefd
zijn om jé schat elke week op een film te tracteren.

Wanneer je meisje van muziekfilms hield, dan

ivas je verplicht om naar Volendam te gaan (lo

pend!). Immers daar hield men van dat soort

films, terwijl in Edam vooral de keus viel op "Zor-

ro" en "Kojboj" avonturen.
Vele Edammers zullen, hoewel bijna 50 jaar gele

den, goede herinneringen hebben aan "De Jongs

bioscoop ".

Jaap Molenaar

Lit: artikelen uit N.N.C. en Texelse Courant 1950

Woonboot

van De Jong

voor het huis

van de
familie aan

de Voorhaven

(fotoj. de
Jong)
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Kandidaat-voorzitter Cor Vi m:

Overleg met gemeente essentieel

Cor Veth Oud Edam is binnenkort mogelijk een nieuwe
....oude sfeer voorzitter rijker. Na het tamelijke onverwachte,

geeft goed snelle vertrek van Henk van Alderwegen, was de

gevoel.....(foto vraag: wat nu? Vind maar eens iemand die, naast

Wil Tjoa) het dagelijkse werk, ook nog eens tijd wil vrijma
ken om zich op vrijwillige basis in te spannen voor

een vereniging, met als doel Edam mooi te houden

en haar te beschermen. En zoals het oude spreek

woord zegt: Als de nood.... etc.

Het oog viel op Cor Veth, directeur bij Bose. Gebo

ren in Amsterdam, streek hij met zijn gezin, na veel
omzwervingen in binnen- en buitenland, in ons

stadje neer. De liefde was meteen wederkerig: en

dat kan moeilijk anders als hier een man (en

vrouw) komen wonen die een grote bewondering
voor Edam hebben.

"We zijn denk ik wel zo'n 10 keer verhuisd door

mijn werk'' aldus Cor Veth, we woonden de laatste

jaren in Hilversum. Ik was het op een gegeven mo

ment zat eeuwig in de file te staan en we besloten

daarom te verkassen naar waar mijn werk was:

Edam De overgang naar de Paulus Pieterstraat was
een hele verandering maar voor ons gebeurde er

een wonder: het huis aan de Breestraat kwam leeg

en dat was liefde op het eerste gezicht. Er moest

heel veel achterstallig onderhoud gebeuren, maar

getwijfeld hebben we geen moment. We hebben

de restauratie uitgesmeerd over 2,5 jaar, niet echt

aanbevelingswaardig door de enorme rommel,
maar toch meer dan de moeite waard."

Apotheek

Het huis is als apotheek gebouwd in 1598, zo bleek

uit onderzoekingen van historica Corrie Boschma.

Cor Veth: "Ons huis werd 'het grote huis' ge
noemd, vermoedelijk door de afmetingen t.o.v. de

bebouwing rondom. In mijn keuken brouwde de

apotheker zijn drankjes en draaide er zijn pilletjes,

want tijdens de renovatie werden daar resten van

een stookplaats gevonden."

In januari 1998 bestond het huis 400 jaar, een re
den voor het echtpaar Veth om de gevel rondom

de monumentale voordeur te versieren met een

guirlande die daar het hele geboortejaar bleef han
gen.

Wat boeit Cor Veth zozeer in Edam?

"Het feit dat zo'n oud plaatsje nog zoveel oude hui
zen heeft en in zo'n goede staat. Dat maak je niet

veel mee. De oude sfeer is er nog en dat geeft een

goed gevoel. Daar moet je alles aan doen om het zo

te houden. Gelukkig mag er niet meer klakkeloos
worden afgebroken. En aan dat alles wil ik graag

een steentje bijdragen.

Sturing

"Toen mij gevraagd werd voorzitter van Oud Edam

te worden, heb ik een paar dagen nagedacht en

daarna toegehapt. Er moet veel gebeuren, maar

wel met goed beleid en overleg. Er rust op Edam

een grote druk om veel te veranderen, b.v. het ver

keersplan en de nieuwbouw. Ik wil daar een beetje
sturing aan geven. Je moet proberen zoveel moge

lijk voor het nageslacht te bewaren. Wil je daaraan

meehelpen, dan is goed overleg met het gemeente

bestuur onontbeerlijk. We overleggen nu 1 a 2
keer per jaar, overigens ook met andere belangen

groepen. Zelf zit ik als vice-voorzitter in de Stich

ting Kaasmarkten."

Veth merkt op dat het voor hem gemakkelijk was

geweest als Henk van Alderwegen iets langer was

gebleven, zodat hij meer tijd zou hebben gekregen
alles beter te leren kennen. "Hij was van alles goed

op de hoogte, waar ik nog veel over moet leren.

Maar dat zal zeker wel lukken. Ik ben gewend alles

snel op te pakken, in een zakelijke context. Met ge

zelligheid alleen kom je er niet, maar gezelligheid

is wel belangrijk." Duidelijk is dat er behoefte is
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aan een betere aansturing van de Commissie Be

schermd Stadsgezicht. We hebben grote behoefte

aan geintresseerde vrijwilligers. Die moeten er
toch te vinden zijn in een stadje dat iedereen zo na

aan het hart ligt.

Verkeersplan

Een andere belangrijke taak vindt Cor Veth het fun

geren als gesprekspartner van de gemeente over

het verkeerscirculatieplan. "Heel omvangrijk; als

dat niet goed wordt ingevoerd dan kan het tot ne

gatieve effecten leiden. Als je je daarin verdiept,

loop je tegen tal van tegenstrijdigheden aan: het

wordt steeds drukker om ons heen; het is een uto
pie om dat tegen te houden. Maar moet je daar een

stad aan opofferen? Ook niet; de oplossing moet er

gens in het midden liggen. Je ziet vaak moeders

met kinderen op de fiets door het drukke verkeer

laveren en je houdt je hart vast. Zeker is dat er iets

zal moeten gebeuren. Misschien door toevoeging
van parkeerruimte. Ook zijn er plannen geopperd

om de binnenstad autoluw te maken. Wat voor ef

fect zal dat hebben? In gesprekken met de gemeen

te zijn alle ideeën geventileerd."

"Op initiatief van de gemeente, die onze mening

wilde weten, hebben wij een goed overleg met de-

wethouder gehad." Ook de parkeerplaats aan het
begin van de stad op het land van Kernkamp is aan

de orde geweest. Die is nu alleen in gebruik tijdens
de Kaasmarkten in juli en augustus. Er is aan ge

dacht om daar een permanente parkeergelegen

heid te creeën.

Veth: "Ons bezwaar tegen een parkeerplaats is, dat
het polderlandschap en het gezicht op Edam, ont

sierd zou worden door bossages, ook als je hem

verzonken aanlegt. Er zou een wijziging van het be

stemmingsplan nodig zijn, want zonder meer kan

het niet. Kan er dan niet beter naar mogelijkheden

op het industrieterrein gezocht worden? Wat op

het eiland Marken kanfgeen toeristen op het ei
land, behalve op het parkeerterrein), zou toch ook

eigenlijk hier mogelijk moeten zijn?"

Ook zou er volgens de nieuwe voorzitter iets ge

daan moeten worden aan het vrachtverkeer in de

stad. De oude huizen hebben er erg van te lijden,

ze staan te schudden.

Herdenking

Het is gelukkig niet allemaal "kommer en kwel",

Oud Edam heeft een leuk project op stapel waar,

volgens Veth, "schoorvoetend aan begonnen is, nl.

het 650-jaar bestaan van de stad Edam. "We denken

aan een boek t.g.v. deze herdenking, een echt ge

schiedenisboek, geen boekje als van de Histori

sche Reeks, die ik overigens zeer bewonder. We
hebben een budget voor een onderzoek en, zoals

je weet hebben we een nalatenschap gekregen, die

voor dit project is opzijgezet. Er is nog nooit een

aaneensluitend boek over de geschiedenis van

Edam geschreven en het herdenkingsjaar in 2007
leek ons een prachtige gelegenheid. We zijn ons

aan het oriënteren hoe en wat: wie doet er onder

zoek, wie zal het schrijven? Wat voor soort mensen

heb je er voor nodig en hoeveel tijd vergt het en

hoe pak je het aan? Een goede coördinatie en een

duidelijk dead line staan voorop."

Janny Boelens-Boss

Vrienden van de Grote Kerk

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk zamelt
gelden bij elkaar voor de financiering van bijzonde

re restauraties en aankopen ten behoeve van de

Grote Kerk. Dat zijn vaak projecten die buiten de

normale, periodieke restauraties vallen, maar het

aanzien en gebruik van de kerk verbeteren.

Zo is uit het fonds van de stichting een bedrag van

ƒ 10.000 aan de kerkvoogdij geschonken als bijdra

ge in de vervanging van het lood in de dakgoten,

dat van een te lichte kwaliteit bleek te zijn.
Een al bestaande wens is de aanschaf van een twee

de luidklok. Zo'n klok is echter duur. Tot nog toe is

ƒ 6. 100 voor de aanschaf gereserveerd.

De Stichting nodigt Edammers uit donateur van de

"Vrienden" te worden. Zij wijst erop dat een bijdra

ge slechts ƒ 15,- per jaar kost, waarvoor men een

presentje ontvangt, maar vooral een goed doel
steunt. Extra schenkingen kunnen fiscaal interes

sant zijn: als een totaal bedrag aan schenkingen op

meer dan één procent van het belastbaar inkomen

komt, is het meerdere fiscaal aftrekbaar. Wilt U
meer weten: inlichtingen bij de secretaris Joop van

Overbeek, telefoon 0299-371536.
Giro van de Stichting: Postbank 2505965.
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Bouwvalligheid oude stadhuis maakte
in 1736 nieuwbouw nodig

In 1736 was het oude stadhuis, gelegen aan de

Voorhaven op de plaats waar nu de Lutherse

kerk staat, in een zodanige slechte staat 'soo

omtrent het dak, de toom, de muuren, de

glansen etc., dat daar voor sware ongeluk

ken sijn te vrees en'.

Aanvankelijk stelde de vroedschap) het stads

bestuur) voor 0111 ingrijpend te renoveren.

Dat voorstel om nog veel geld in het bouwval
lige gebouw te steken vond geen bijval bij de

burgemeesters. De vroedschap kreeg de op
dracht de financiering van een nieuw stad

huis verder uit te werken. Van 1737 tot en met

1739 leende de stad jaarlijks een bedrag van

ƒ 15.500 van een elftal partculieren tegen een

rente van 3%.

Meester-timmerman Jacob Jongh begon eind 1736

met de bouw van het nieuwe stadhuis aan de oost
zijde van het Damplein. Om meer ruimte te krijgen

kocht het stadsbestuur het huis 'De Seven Provin

ciën' van Gerrit Hesselsz, staande op de hoek van

de Dam en de Voorhaven. Vervolgens bood Gar-

brandt Loots zijn huis aan de Dam te koop aan.

Doordat het nieuwe stadhuis te dicht in de buurt
van zijn huis zou komen te staan, zou het door het

heien toch te veel beschadigd worden.

Bouw

De laatste twee maanden van 1736 besteedde Ja
cob Jongh aan inkoop van hout, stenen en zand en

de eerste werkzaamheden begonnen. In januari

1737 ging hij driemaal naar de steenhouwer Hen

drik van der Steur. Op 20 januari vond de aanbeste

ding van het natuursteen plaats.
Om de grond bouwrijp te maken werd van 29

maart tot 13 april gegraven door een achttal man

nen. Daarna werd van 13 april tot 8 juni geheid

door ca. 24 mannen. In de week voor 18 mei wer

den onder leiding van Jacob Jongh de funderings

platen gelegd. Zoals vermeld op de herdenkings

plaat in de hal van het stadhuis is op 18 mei door de
voorzittend burgemeester Roelof Boot de eerste

steen gelegd.

Warm

De zomer is waarschijnlijk warm geweest, want

Hendrik van der Steur bracht extra kosten in reke
ning omdat het schip van Pieter Ruijgh 'bij

manckement van leeg water ' niet door de sluis

kon komen naar zijn werkplaats aan de Passeer-

dersgracht in Amsterdam. De stenen moesten naar

de schuit, die in de Prinsengracht lag, gereden
worden.

Dat jaar kwam de natuurstenen omlijsting van Bre-

mer steen van de ingang en het er boven gelegen

venster gereed. Van der Steur maakte ook de na

tuurstenen ornamenten van Bremer steen boven
de 18 ramen aan de west- en noordzijde.

Dat de bouw niet strikt volgens een van te voren

vastgesteld bestek of tekening verliep, bewijst de

wijziging die Jacob Jongh aan het eind van het jaar

1737 in de maat van de blauwe 'sosentse' stenen

stoep van 4,5 naar 5 voet breed aanbracht.
Begin 1738 waren de muren al tot en met de eerste

Meiers aan het werk. Jan I.uijken

bouwlaag opgetrokken en begon meester-metse-
laar Remmit 't Hoen (Thoen) met het metselen van

de schoorstenen (inclusief de rookkanalen vanaf

de begane grond). In februari leverden Pieter Teer-

Voorgevel stadhuis, tekening Jan Worp 1787



huis en Pieter Brommer 29 IS voeten Frans glas

voor de ramen van de begane grond en de verdie

ping. Later werd nog glas geleverd voor de zolder

ramen.
Eind februari verbleef Daniël de Beer, 'beeltsnij-

der' te Amsterdam, enkele dagen in Edam, in ver

band met de opdracht voor het maken van 'Twee

sittende belden verbellende de een de Gerechtig-

Interieur

In april 1738 waren twee marmeren schoor
steenmantels van Francois Absiel gereed, die in

de secretarie en de bodenkamer werden ge

plaatst. Uit diezelfde maand dateert een rekening

voor 'Een groene Egyptise marmer schoorsteen

mantel met crolle op de hoeken' gemaakt door

Raadzaal in

het voormalig

stadhuis

(collectie G.

bij 't Vuur)

bijt (Justitia) en de aar de Versigtighijt (Prudentia)

en een sierlijck stuk daer boven' en ander hout

snijwerk. Loodgieter Gerrit Paats bekleeddde de

toren met lood.

Klokken

Van de twee klokken die in het oude stadhuis hin

gen werd de grote klok vervangen. In november

1739 werd de nieuwe klok geleverd, gegoten door
Johan Nicolaas Derck. Het opschrift luidde: 'IOAN

NICOLAUS DERCK ME FECIT HORNAE ANNO

1738'. Hiervoor werd ƒ 309:5:-betaald. Pas een jaar

later, in november 1739, werd de oude klok ver
kocht aan den kerkeraad van Klundert (N-Br.) voor

ƒ 381:5:-. Bovendien schonk het stadsbestuur

ƒ 50,- voor de wederopbouw van de afgebrande

kerk aldaar. Waarschijnlijk was de oude klok, die in

het oude stadhuis in een stenen toren hing en 850
pond woog, te zwaar voor het nieuwe stadhuis. De

kleine klok had als opschrift: 'HENDRIC WEGE-

WART GOOT MI TOT CAMPEN ANNO 1601'. De

ze klokken zijn in de Tweede Wereldoorlog door

de Duitsers in beslag genomen.
Toen het hoogste punt bereikt was, verlegden de

activiteiten zich naar binnen, naar de aankleding

van de interieurs.

Hendrik Knoop. Deze mantel is nog te bewonde

ren in de weeskamer. Beide steenhouwers had
den hun werkplaats in Amsterdam. Voor de

schoorsteenmantels in de schepen- en burge

meesterkamer werd opdracht gegeven door bur

gemeester Roelof Boot aan de weduwe Luraghi

in Den Haag.

Giovanni Battista Luraghi, afkomstig uit Noord-Ita-
lië, is vooral bekend als de eerste belangrijke stuc

werker in de Nederlanden. Hij werkte veel samen

met Daniël Marot. Deze vermaarde architect en

ontwerper werkte onder meer voor kringen rond
de stadhouder en hun kinderen en voor Willem III

zelf. Roelof Boot verbleef meermalen in Den Haag

om Edam -een van de stemhebbende steden- te ver

tegenwoordigen in de Staten van Holland en West-

Friesland. Zo was hij ruimschoots in de gelegen

heid de ontwikkelingen op architectuurgebied en
interieurkunst in de hofstad op de voet te volgen.

De schoorsteenmantels '...met leijste en Lofwerck

volgens de tijkenin den eene van italiaense bar-

dielie (Bardiglio) marmer en den andere van S:re-

miese (St.-Remy) marmer' werden in juli geleverd.
Omstreeks oktober was Jan Smeeding bezig met

het aanbrengen van het stuckwerk, want in die pe

riode bezorgde de schipper de benodigheden voor

de stukadoor: 'twee bossen riet en een sakje voor
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de plakker'. Riet diende als ondergrond voor het

aan te brengen stucwerk.

In de maanden november tot en met januari wer
den 460 roodbruine natuurstenen Zweedse vloer-

Schoorsteen

stuk 'De

Vrede',

W.Rave

tegels geleverd voor de hal op de beneden- en bo

venverdieping. In januari 1739 werd het 'gevlogte

ijser' het siersmeedhek van Leendert Ulje in het bo
venlicht van de toegangsdeur geplaatst. De buiten

deuren, gemaakt door Daniël de Beer, kwamen in

februari. In april werd het witte marmeren gedenk

bord van de eerste steenlegging met de 'sirca 200

Romeinse letters alle met swarte composisie nade

kunst in geleijt' door Van der Steur ingebracht.

Op 20 maart 1739 vond de afrekening plaats van Ja-
cob Jongh met thesaurier Jan Dekker op het (ou-

de)stadhuis in aanwezigheid van de vier burge
meesters. Een plechtig moment. Blijkbaar vonden

zij dat het stadhuis al zover gevorderd was -het ge

bouw was klaar op de inrichtig na- om gezamelijk

aanwezig te zijn bij de afrekening.

Jacob Jongh hield echter nog de leiding over de

verdere inrichting van het stadhuis, zoals blijkt uit
zijn rekening over de periode 20 maart t/m 27 ok

tober.

Behang

In de periode mei en juni 1739 werden de kamers
behangen. In mei kwamen het geschilderd behang

voor de schepenkamer en de schoorsteenstukken
voor schepen- en burgemeesterskamer van Willem

Rave aan. Al in januari 1738 kreeg Willem Rave de

opdracht hiervoor, met als voorwaarde dat het

werk in juni van dat jaar gereed moest zijn. Waar

schijnlijk wilden de burgemeesters zich er bijtijds

van vergewissen dat het schilderwerk naar tevre

denheid was uitgevoerd.
De rekening van Willem Rave is bewaard gebleven.

Hij geeft de beschrijving van de uitgebeelde onder

werpen: '...de Historie van Salomons salving met

de uijtsigt op Adonias gevolg, en Salomons eerst

regt (Oordeel van Salomo) met het paleis en
wagts'. Zoals Willem Rave vermeldt, is de Zalving

van Salomo afgebeeld en niet van Saul! De naam

van Saul is eind negentiende eeuw 'geïntrodu

ceerd' door G. van Arkel en A.W.Weissman. Vol
gens het bijbelverhaal(I Koningen I, 38-40)ging Sa

lomo op het muildier van koning David naar Gihon
om gezalfd te worden door de priester Zadok.

Daarna klonk bazuingeschal en het volk riep: Leve

koning Salomo. Zijn halfbroer Adonia, die zichzelf

tot koning wilde uitroepen was hij nog bijtijds

voor.
De vorstelijk getuigde muilezel, de zalving en de ba

zuinblazende mannen zijn duidelijk weergegeven

op de behangschildering. Verder schilderde hij

voor de schepenkamer: 'de 8 damme (de panelen

tussen de ramen) uijt Steen Coleur met vestons

(festoenen) int grau'. Een festoen of guirlande is
een versiering in de vorm van een slinger van blade

ren, vruchten of bloemen. In de barok was deze

versiering zeer geliefd boven vensters en in gangen.

In 1806 waren deze panelen zeer versleten. M. van

Iperen, fijnschilder te Amsterdam, maakte vijf pa

nelen met trofeeën in grisaille voor de westkant

van de kamer. Een trofee was in de oudheid een
overwinningsteken van veroverde wapens die aan

een stok werden gehangen. Later werd het een
siermotief. Het kan ook met andere voorwerpen

gevormd worden. Wanneer de bloempanelen aan

de noordzijde zijn aangebracht is niet bekend.

Het fluwelen behang van de burgemeesterskamer
werd geleverd door Jacob Andries de Fremeri. Pen-

nink leverde twee gordijnen, mogelijk voor de bur

gemeesterskamer. Nicolaas Blankert leverde het

behang voor de wees-, bodekamer en secretarie.

Het schoorsteenstuk in de weeskamer werd ge
schilderd door Jan Engelbregt(of Engelbert). Hier

voor ontving hij ƒ 60,-. Over deze schilder is niets

bekend.

Meubelen

Naast meubelen uit het oude stadhuis, waren er
ook nieuwe nodig die beter pasten in het deftige

stadhuis. In februari 1739 werden de 46 'numode-

De'ïïirrmermari.
Hef minder md betracht, Heimeerder niet beducht.

: i t:9

se stoelen en 4 dijti areemstoelen' Van Marinus

Pennink geleverd. Ze werden bekleed met karmo

zijnrood bedrukt fluweel. Met de nieuwe mode

werd de rococostijl bedoeld die in de interieurs be-
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gon op te komen(eerder dan in de architectuur).

Kenmerkend voor deze stijl zijn de S-vorntig gebo

gen poten en de opengewerkte rugleuning met ro-

caillemotieven(schelpachtig siermotief)- Be vier
armstoelen waren bestemd voor de burgemees

ters. De voorzittende burgemeester zat op de

'presidiale' stoel, versierd met het stadswapen.
Voor de haarden stonden chassinetten. Dit waren

raamwerken, bespannen met gaas, mogelijk met

een siermotief erop. Ze werden gevat in houten
bogen, die speciaal hiervoor gesneden werden.

Deze vuurschermen dienden om de stookplaatsen,
als ze in de zomer niet gebruikt werden, aan de

voorzijde af te sluiten. In de winter temperden ze

de aanblik van het felle haardvuur.

Behalve de schepenkamer, hadden ook de burge

meesters- en de weeskamer een balie. De balies in

de schepen- en burgemeesterskamer werden ge

maakt door Daniël de Beer. De balie in de weeska
mer is vermoedelijk door of onder leiding van Ja-

cob Jongh gemaakt. Hij liet hiervoor 24 ballusters

draaien.

Kleurgebruik

De rekening van de schilder Dirck Cornelis Broer
geeft informatie over het kleurgebruik. De pla

fonds van alle kamers zijn geverfd met fijne deu

ren uijt den groene'. Er werden gradaties van

groen aangebracht waarbij de diepst gelegen ge

deelten het donkerst werden geschilderd. De ra

men konden aan de binnenzijde gesloten worden
met luiken. Die werden groen. De lambrizeringen,

balies, schoorsteenlijsten van schepen-, burge

meesters-, en weeskamer en de deuren kregen een

imitatie houtkleur. Er werd gekozen voor ceder

hout, een lichtbruine, gladde houtsoort. Het 'hout'

werd overgelakt met barnsteenlak. Dat men juist
cederhout koos kan, behalve om esthetische rede

nen, ook te maken hebben met de voorstellingen

van Salomo op het geschilderd behang in de sche

penkamer. De bijbel vermeldt dat de tempel van
Salomo werd gebouwd van cederhout.

Het siersnijwerk op de drie lijsten van de schoor

steenstukken (van schepen-, burgemeesters-, en

weeskamer), gemaakt door Daniël de Beer, wer

den verguld met rozenobel goud(een donkere tint

goud). De haardijzers werden blauw geschilderd.

De deuren uitkomend op de hal kregen aan de hal
zijde de kleur groen. De voordeur werd donker

groen. Het ijzeren hek, gemaakt door Cornelis

(Krelis) Boon, voor het stadhuis werd zwart ge

schilderd. Onderdelen van de toren, waaronder de

balustrade, werden blauw. In 1763 werd de toren

olijfgroen en verguld.

Verhuizing

In de tweede helft van augustus 1739 was Jacob
Jongh drie dagen bezig om goederen uit het oude

stadhuis over te brengen. Bode Frans Pont ver

kocht begin september nog enige niet meer bruik
bare voorwerpen. In september werd nog geverfd

en verrichtte de steenhouwer wat werkzaamhe

den. Op 27 november werd de 'conchercheresse'
Maritje Jansz Pauw aangesteld. Omstreeks dat tijd

stip zal het nieuwe stadhuis in gebruik zijn geno
men.

Hermien de Bruijn
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Streekarchief Waterland, Purmerend, Oud Archief Edam: Memorieboeken burge-
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(184 en 184a),

Verschillende quitantiën (waaronder van het stadhuis) (199)
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der- en verwkunst, bewerkt en aangevuld door H.Janse, Zeist etc., 1992(RV bijdrage;

13), H.J.Zantkuijl, Bouwen in Amsterdam, Amsterdam 1993-

Jaarvergadering 12 april

De jaarvergadering van de Vereniging Oud

Edam heeft op donderdag 12 april om 20 uur

plaats in het Damhotel. Daarna houdt Jaap

Molenaar een praatje met dia's met als onder
werp "een wandeling langs het pad".

W.D. van Zanen overleden

Op 10 februari is onze stadsgenoot Wouter
Dirk van Zanen op 69-jarige leeftijd overleden.

Van Zanen is bekend geworden door de uit

gave van drie boekjes met fraaie foto's van

het vroegere Edam. Hij legde niet alleen pit

toreske plekjes in de stad vast, maar verza

melde ook foto's van speciale gebeurtenis
sen, zoals de gevolgen van de dijkdoorbraak

in 1916, die o.m. grote delen van Edam en
omgeving onder water zette.

Vereniging Oud Edam

Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8

1131 WP Edam

secretariaat Marijke Bond, 0299-320609
giro 1356818 t.n.v. de penningmeester van Oud
Edam

ledenadministratie Jan Westemcng 0299-371625

Grafische verzorging

H&R Communicatieve Vormgeving, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam
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Jaarverslag 2000

Oud Edam zoekt samenwerking bij
behoud van stedeschoon

St. Pietersbrug Oud Edam zag ook afgelopen jaar bevestigd dat

(foto haar functie als bewaker van stedeschoon en stede-

Wil Tjoa) bouwkundige harmonie grote waarde had. Zo was
er het project restauratie Speeltrommel, dat op de

overgang van 1999 naar het jaar 2000 werd vol
tooid, zodat vanaf dat moment de Edammers weer

konden genieten van de klanken van het opge
knapte carillon. Dit initiatief van Oud Edam is

dankzij bijdragen van de burgers, bedrijfsleven en

sponsors een groot succes geworden.

Zulke opstekers kan de vereniging goed gebrui
ken, want het valt niet altijd mee om in een samen

leving met vaak tegenstrijdige visies de belangen

bij elkaar te brengen, iets waar Oud Edam juist wel

naar streeft.
Zo is er het verkeers- en parkeerplan in de binnen
stad, dat alle betrokkenen in de gemeente regelma

tig hoofdpijn bezorgt. In een overleg met het stads

bestuur over het verkeersplan heeft Oud Edam

ervoor gepleit de binnenstad via verkeersmaatre

gelen veiliger te maken en de ontsiering van het

stadsbeeld door de overlast van parkerende auto's
te voorkomen, zonder dat de leefbaarheid eronder

lijdt. Gebruik van het weiland ten zuiden van Edam

als parkeerruimte vindt de vereniging aanvaard

baar, mits dat incidenteel, bijvoorbeeld tijdens

kaasmarkten gebeurt. Voor het overige moeten de

finitieve, structurele oplossingen worden gevon
den, die het uiterlijk van de binnenstad geen ge

weld aandoen.

Zuidpolder

Een ander controversieel punt, waar Oud Edam in
goed overleg hoopt uit te komen, is de vraag: wel

of niet bebouwen van de Zuidpolder. De vereni

ging ziet een beter alternatief in de Lange Weeren

omdat daar toch al sprake is van een stedelijke ont
wikkeling en de verkeersproblemen er aanzienlijk

minder zullen zijn. Oud Edam vecht overigens de

cijfers die de gemeente inzake de woningbehoefte

na het gereedkomen van het Middengebied han

teert sterk aan, o.a. omdat er volgens haar veel ou
de en nieuwe huizen leeg staan, waardoor het pro

bleem ten dele wordt vertekend.

Begraafplaats

In de loop van het afgelopen jaar werden de bur
gers onaangenaam verrast door de gemeenteplann-

nen inzake het begraven in beide kommen. Hier

door zouden o.m. het recht op een eigen graf en de

termijn waarna graven geruimd zouden worden,

aanzienlijk worden beperkt. Tezamen met de ker

ken is Oud Edam tegen deze voornemens in liet ge-
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weer gekomen, waarna de gemeente haar plannen

ten dele heeft herzien. Een definitieve, bevredigen

de oplossing laat echter nog op zich wachten.

Boerenverdriet

Met het plan van het stadsbestuur het Boerenver

driet uit te baggeren leek een vurige wens van Oud

Edam om te speuren naar vroegere bewoningsspo-

ren in het betrokken gebied in vervulling te gaan.
Als voorbereiding daarop organiseerde de vereni

ging een cursus archeologie, waarvoor een over
stelpende belangstelling bestond. Oud Edam had

graag ter plaatse wat intensiever willen onderzoe

ken. Gebrek aan financiën en het achterwege blij

ven van gemeentelijke steun lieten de plannen

echter schipbreuk lijden. Overigens kunnen aan

hangers van de moderne archeologische technie
ken gerust zijn: het was niet de bedoeling van Oud

Edam de bodem te verstoren en schatgravers onge

controleerd hun gang te laten gaan.

Oorgat

Binnen enige tijd zal worden gestart met het bou

wen van huizen aan het Oorgat. Oud Edam heeft

de plannen daarvoor getoetst aan stedebouwkun-

dige randvoorwaarden en heeft geconstateerd dat

ze op een aantal punten afwijken van haar eigen vi

sie. Het gaat dan om het feit dat niet in de rooilijn

zal worden gebouwd, dat openbare gebieden naar
het water ontbreken (behalve een strook aan de

noordzijde) en om de ontwerpen van de wonin

gen. De architectuur is weliswaar kleinschalig,

maar er ontbreken Waterlandse elementen; de hui

zen zouden wat ontwerpkarakter betreft net zo
goed in Limburg of elders in het land kunnen staan.

bewezen. Gelukkig voorzag Cor Veth als waarne

mend voorzitter sindsdien in de leemte.

Het ledental is na een aanzienlijke daling als gevolg

van schoning van het bestand, weer aangegroeid
tot ruim 1.220.

Legaat

Gedurende het afgelopen jaar mocht Oud Edam

delen in een legaat van Dirk Schardam, en wel tot

een bedrag van ƒ 45.700. De vereniging denkt in

de geest van Schardam te handelen door het geld

te besteden aan de uitgave van een goed leesbare

en gedocumenteerde geschiedenis van Edam. De

Stadsmeubilair

De vereniging is behoorlijk tevreden over het on

derhoud van het stadsmeubilair, d.w.z. bruggen,
schoeiingen, etc., al blijven er zaken die beter kun

nen. Zo is gelukkig de oude situatie op de Bierkade

hersteld en zijn er bomen geplant. Echter, een ver

ruiming van de parkeermogelijkheden op de Bees

tenmarkt had beter gekund door een verbreding

van de straat met dezelfde stenen, in plaats van de
nu aangebrachte strook schelpen. Ook heeft de

vereniging haar twijfels over de juiste snoeiwijze

van de bomen op de begraafplaats.

Het onderhoud van de Diaconietuin (eigendom
van Oud Edam) is naar alle tevredenheid gebeurd

door Marja Helleman. Deze mening wordt gedeeld

door Jaap Leek, Karst Bant en Carlois Veerman als

vertegenwoordigers van de gemeente, die het on

derhoud van de tuin voor haar rekening neemt.

Vertrek voorzitter

Wat hetreft de ontwikkelingen hinnen de vereni
ging, was het vertrek van Henk van Alderwegen als

voorzitter het meest kenmerkende. Van Alderwe
gen heeft Oud Edam vanaf april 1995 met veel visie-

geleid en de vereniging daarmee een grote dienst

jaarvergadering heeft zich vorig jaar in deze zin uit- Diaconietuin

gesproken en het bestuur is thans bezig dit initia- (foto

tief in een verantwoord plan te vertalen. Het boek Wil Tjoa)

moet in 2007 ter gelegenheid van de viering van
650 jaar stadsrechten voor Edam beschikbaar zijn.

Trekschuiten

Het derde boekje in de Historische Reeks -"Trek
schuiten rond Edam- twee eeuwen openbaar ver

voer in Waterland"-, geschreven door drs John

Dehé, was net als de voorgaande edities een groot

succes. De vereniging hoopt de serie te kunnen

voortzetten, maar beseft dat zoiets iedere keer
weer een grote inspanning vergt, omdat auteurs

bereid moeten zijn zonder geldelijke tegemoetko

ming hun bijdragen te leveren. Tot nu toe is dat ge

lukt, iets waarvoor Oud Edam hen zeer dankbaar
is.

Maar Oud Edam doet meer voor haar leden, zoals

het organiseren van avonden, het jaarlijkse uitstap

je naar een bijzondere stad en de toezending van

het blad Oud Edam. Het gele steentje -bestemd

voor de meest verantwoorde restauratie in het af

gelopen jaar- ging naar de familie Plat en architect
Pint van Gulik voor het zeer geslaagde herstel van

hun huis aan het Grootwesterbuiten.
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Gerar dus

Johannes
Versteegh

Familie van iiandei aren in hout en kaas

Burgemeester Gerardus Johannes
Versteegh bracht Edam welvaart

Fredrik Hendrik Versteegh en Alida Maria Haring.
Frederik Hendrik was een belangrijk man. Hij was

houtkoper en kaaskoper. Hij had zitting in de Raad

van Edam en was er wethouder. In het bestuur van

de Purmer fungeerde hij als Hoofdingeland en

Heemraad en was ook op andere terreinen be

stuurlijk actief.

Er werden vijf kinderen geboren:

20-05-1807
28-03-1808

Gerardus Johannes

Gerardus J ohannes
(+ 20-05-1807)
(X Harmina

Clasina Teengs)
(X William Pont)

(X Carel van

Bommel)

(XJacob Boot)

10-08-1809 Wilhelmina
Maria Frederika

Magdelena

Petronella

Een typisch regentengeslacht, zoals we al vermeld

den.
Het eerste kindje overleed vrijwel direct na de ge

boorte. Het tweede kind, dat op 28-03-1808 werd

geboren, werd evenals het overleden broertje Ger

ardus Johannes genoemd. Op deze wijze vernoem
de Frederik zowel zijn vader als zijn schoonvader.

Op deze zoon komen we straks uitvoerig terug.

Op 10-08-1809 werd de eerste dochter, Wilhelmi
na geboren, waarschijnlijk naar oom Willem de

Gelder vernoemd. Het was immers altijd verstan
dig om je familie, vooral als ze invloed hadden in

het maatschappelijk leven, te vriend te houden.

Een zonde waard

Wilhelmina was mooi en schijnbaar best een "zon

de" waard. Met instemming van haar ouders

trouwde zij op 18-jarige leeftijd met de 22-jarige

William Pont op 23-10-1828 in Edam.
William was een zoon van plaatsvervangend vrede

rechter en rentenier Pieter Pont en Reyna Boot.

Pieter Pont was een gewaardeerd burger in Edam.

Dat was de reden voor Napoleon om hem ca. 1800

te benoemen tot Maire (burgemeester) van Edam.

Een functie waar Pieter Pont vastbesloten voor be

dankte.
Zoon William was een druk bezet man. Hij was

houtkoper en reder, dat in logisch verband stond

met zijn opzichterschap van de houthandel "Wil

liam Pont v/h fa. Pont en Boot". Hij zat in de Raad
van Edam en was wethouder. William overleed op

16-06-1847 te Soestdijk en werd evenals zijn vader

in de familiekelder van Pont te Edam bijgezet. Wil

helmina volgde haar echtgenote naar dit graf op

12-01-1892.
In een ander artikel komen we terug op deze familie.

Ons kende ons

In Edam speelden in vroeger eeuwen enkele

families een belangrijke rol. Ze verdeelden de
openbare functies door elkaar te benoemen

en ze hielden hun rijkdom bijeen door onder

ling huwelijken te sluiten. Zo komen we de

namen Pont, Boot, Pauw, Versteegh, van

Bommel, Teengs en nog enkele tegen.

De naam Versteegh kwam omstreeks 1660
(zie de archieven van Pont) al voor in de om

geving van Alphen. De zoon van David Ver

steegh en Maria Krijgers, Frederik Hendrik

werd aldaar in ca. 1690 geboren.

Hij trouwde in 1720 met F.lisabeth van Steen-
bruggen. Zij kregen een zoon, Gerardus, die-

als koopman de eerste contacten met Edam

legde. Gerardus was kaaskoopman en het was

logisch dat hij de Alkmaarder en Edammer

kaasmarkt bezocht en daar zaken deed.

Gerardus trouwde met Petronella de Gelder op 18-

11-1770 in de Grote Kerk van Rotterdam. Gerardus
was 62 jaar toen hij in Rotterdam overleed en daar op

02-09-1787 op het Zuiderkerkhof werd begraven.

Hun zoon Frederik Hendrik Versteegh werd op 24-
11-1776 in Rotterdam geboren. Frederik was on

dernemend. Hij leerde een meisje kennen dat

werd geboren in Rio Berbica (Britsch Guyana) in

ca. 1780 als dochter van Jan Haring en Magdalaine

de Bruquerde. Op 23-10-1803 trouwden te Edam
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09-1840 te Edam met Harmina Clasina Teengs, die op

28-11-1812 aldaar was geboren als dochter van

Arend Nicolaas van Sanen Teengs en Agatha de Wit.

Er werden zes kinderen geboren, die veelal naar

Scandinavië emigreerden.

Moeder Harmina Teengs, die op 45-jarige leeftijd

haar laatste kind van de zes baarde, raakte na deze ge

boorte aan de "sukkel". Een jaar later (08-06-1858)
overleed zij en werd in het familiegraf begraven.

Haar echtgenoot, die een druk bestuurlijk leven had

en in de woning aan de Voorhaven met zes opgroei

ende kinderen te maken had, moest een oplossing
voor het verlies in het gezin vinden. Deze vond hij in

de persoon van Elisabeth Martina Anemaet. Zij was
op 09-06-1828 te Herwen, gem. Lobith te Gelderland

geboren als dochter van Ingebrecht Martinus Ane

maet en Elisabeth Antoinette Perlegter. Op 07-04-

1859 trouwde hij met haar. Zij gaf op geen beroep te
hebben, maar het is aannemelijk dat zij reeds als huis

houdster optrad. Er werd op 21-10-1861 een zoon

geboren, Gerardus Johannes. Op 21-12-1874 over

leed deze jongen op 13-jarige leeftijd.

Vader Gerardus Johannes Versteegh overleed op 19-

06-1878 te Edam en is in het familiegraf begraven. Hij
heeft een imponerende loopbaan in Edam gehad.

Naast zijn beroepsbezigheden als houthandelaar

Magdalena Petronella, de derde dochter van het
echtpaar Frederik Versteegh en Alida Haring, werd

ca. 1811 in Edam geboren. De traditie werd ver

volgd; de moeder en de grootmoeder werden ver

noemd. Ook Magdelena vond op jeugdige leeftijd de

"ware Jacob" in de persoon van Jacob Boot. Deze Ja-

cob was 43 jaar oud, toen zij op 15-05-1829 te Edam
trouwden. Zij was toen ook ongeveer 18 jaar. Hij was

ontvanger der stadsaccijnzem, houtkoper en reder
en lid van de fa. "Boot & Pont". Zijn ouders waren Vi-

ce-Admiraal Justus Hermannus Boot en Margaretha

Abrahamsdr. Cloribus. In het familiegraf liggen Jacob

Boot en zijn vrouw Magdalena begraven.

Welbesteed leven

Geen straat

6a 1810 werd de tweede dochter, Maria Frederika

Versteegh, geboren. De gelukkige vader vernoemde
haar naar zijn schoonmoeder en zichzelf. Maria had

kennelijk als voorbeeld haar zusje Wilhelmina voor Burgemeester

ogen: zij trouwde op 23-10-1828 te Edam, dus ook Versteegh-

op 18-jarige leeftijd, en wel met Carel van Bommel. singel begin

Carel van Bommel werd op 02-05-1807 te Utrecht ge- jaren zestig
boren en overleed op 10-02-1856 te Edam. Hij was

We keren terug naar de enig overgebleven zoon uit

het huwelijk van Frederik Versteegh en Alida Haring.

Deze Gerardus Johannes, geboren op 284)3-1808 en
overleden op 194)6-1878 te Edam heeft een welbe

steed leven van 70 jaren gehad. Hij trouwde op 10-

burgemeester van Edam van 1832-1846 en lid van de

Provinciale Staten in Noord-Holland. In Edam is geen

straat of steeg naar deze illustere bestuurder ge

noemd. Maria overleed reeds op 35 jarige leeftijd 06-

11-1845.

Versteeghstichting werd
burgemeesterswoning

Omstreeks 1910 werd het voormalig woonhuis van

notaris Cramer aan het Klein Westerbuiten (de hui
dige burgemeesterswoning) verbouwd tot de Bur

gemeester Versteeghstichting. Hier verzorgde men

personen die leden aan een besmettelijke ziekte, zo

als t.b.c., pokken en dergelijke. In Monnickendam,

waar eveneens een dergelijke opvang bestond,
noemde men het "de Barak". Aan het Havendijkje in

Volendam stond een gebouwtje voor hetzelfde

doel; het werd in de volksmond "het barakkie" ge

noemd. Kennelijk hadden alle steden/dorpen deze

voorziening in het leven geroepen. Dat Edam het in
een fraai landhuis kreeg en bovendien er nog een

burgemeestersnaam aan koppelde, is een gevoel
van stijl(of toeval?).

In het streekarchief te Purmerend is een brief d.d.

04-05-1910 aanwezig van dhr. A.N. Versteegh waar
in door hem een bedrag van ƒ 10.000 werd toege

zegd voor de Burg. Versteegh Stichting, zodat in

Edam een huis kon worden ingericht "voor de ver

pleging van zieken en het kunnen afzonderen van
lijders aan besmettelijke ziekten".

Op 17-05-1910 liet dhr.P.F. Winterhoven te Hilver

sum per brief aan de gemeente weten dat hij bereid

was om voor ƒ 8.750 te verkopen: een huis met toe

gangswegen, koepel en schuur op een stuk weiland
van 1 ha, 2 are en 95 ca, staande en gelegen op het

Klein Westerbuiten.

De gezondsheidscommissie ging accoord. De ver

bouwing onder leiding van de gemeente-architect
J.Letzer kostte ƒ 3.600 en voor inventaris en ver-

pleegarikelen werd ƒ 540 uitgegeven. Op de zieken

zaal was ruimte voor vier ziekenhuisbedden en de
ziekenbarak(het latere consultatiegebouw) werd

ingericht voor de mensen die leden aan een besmet

telijke ziekte. Een vertrek werd klaargemaakt voor
het Witte Kruis. In de raadsvergadering van

28-11-1910 werden de bepalingen goedgekeurd

voor het beheer en exploitatie van het gebouw.
Onvermogende lijders werden kosteloos genees

kundig behandeld door de gemeente-geneesheer.

Patiënten uit Volendam mochten ook worden op
genomen.

Reeds op 15-07-1915 verloor het hoofdgebouw

zijn bestemming als ziekenhuis. Op 10-01-1919
verhuurde de gemeente het huis aan de heer

C.P.M.Kolfschoten, die op 23-11-1918 burgemees
ter van Edam was geworden.

Midden in de jaren dertig was de vraag naar huis-

Vroegere ge- vesting voor lijders aan besmettelijke ziekten sterk

bouw van de verminderd. De ziekenbarak stond op een gegeven

Burgemeester moment zelfs leeg. Toen op 15-08-1938 C.G.M. van

Versteegh- Baar Kolfschoten als burgemeester was opge-

stichting volgd, besloot het stadsbestuur een nieuwe ambts
woning te laten bouwen.

Toen in 1944 burgemeester van Baar was onderge

doken en zijn Duitsgezinde opvolger, Van Baak,

door de ondergrondse was gefusilleerd, staken

Duitse soldaten uit woede, het fraaie gebouw met

handgranaten in brand en verboden de brandweer

lieden van Edam de brand te blussen. Na de Twee

de Wereldoorlog is het huis herbouwd. Het doet
nog steeds dienst als ambtswoning voor de ver

schillende burgemeesters, die nadien hier in func

tie zijn geweest.
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voorde fa. "William Pont" was hij Burgemeester van
Edam van 01-06-1852 tot en met 19-06-1878. Daar

naast Dijkgraaf van de Purmer van 1858 tot en met

1878. Beide functies heeft hij tot zijn dood vervuld!

Bestuurlijk

In dit artikel is al opgemerkt dat de familie Versteegh

in de loop der tijden bestuurlijk veel heeft betekend.
Het waren kooplui, zakenlieden die in vele landen

hun zaken deden en hun connecties hadden. Vooral

onder de laatste generaties zien we veelvuldig dat ze

in Oostenrijk, Duitsland en Scandinavië hun werk
hadden en daar met hun gezinnen gingen wonen. Af

komstig uit de omgeving van Alphen, Woerden han

delden ze in kaas en kwamen regelmatig in Edam. Ze

trouwden in de "houtfamilies" in Edam, zoals Boot,

Pont, de Gelder en Teengs. Het was daarom begrijpe

lijk dat ze later "in het hout", hun kost verdienden.

Geste

Het is een leuke geste geweest van de Edamse be-
stuurderen dat ze de naam van de vroegere Zuider

singel hebben veranderd voor iemand, die er vele

voor jaren gezorgd heeft, dat de bedrijvigheid van de

fa. Pont aan het Marken vele personen in Edam

Tableau wacht op restauratie
In een loods bij Gemeentewerken Edam-Volen-
dam staat een tegeltableau dat afkomstig is uit

het voormalig Consultatiebureau op het Klein
Westerbuiten. Tijdens de sloop van het bureau

voor zuigelingen- en kleuterzorg is dit tableau ge

heel uit de muur gehaald en ondersteund met
balken, vervoerd naar Gemeentewerken. Het

fraaie Rozenburg-tableau uit 1910 telt 77 tegels

en is 135 cm. breed en 170 cm. hoog. De decora

tie bestaat uit een ovaalvormige cartouche voor

een tekst die herinnert aan burgemeester Gerar-

dus Johannes Versteegh en zijn kleinzoon Arens
Nicolaas Versteegh, die door een gift de bouw en

de inrichting van het huis voor de verpleging van

zieken, mogelijk maakten. De randen van het ta

bleau zijn versierd met vele bloem- en bladmotie
ven en drie wapenschilden.

Het tableau heeft al geruime tijd de aandacht van
het Edams Museum. Het bestuur wil dit tableau

gaarne behouden en op een goede plaats in

Edam tentoonstellen, maar beschikt niet over fi
nanciële middelen om de restauratiekosten e.d.

te betalen. Om het tableau hanteerbaar te maken

moeten de tegels van hun ondergrond worden

gehaald en op een nieuw- en lichter plaatmateri

aal worden gehecht. Hiermede zou dit inmiddels

historisch object bewaard kunnnen blijven als
een herinnering aan een particulier initiatief

voor de verbetering van de volksgezondheid in
het begin van de 20e eeuw.

yr--- m

i\. SW
  I HM li ..SOX

>:

T 'T* 'ff-- <9 "«i'
Tegeltableau

uit voormalig

consultatie

bureau

16

brood op de plank heeft gege
ven.

Op 17 maart 1926 stelden bur

gemeester Kolfschoten en de

wethouders aan de Raad voor

de "Zuidersingel" te herdo

pen in: "Burgemeester Ver-
steeghsingel". Een voorstel

dat in de Raad geen enkele te

genwerping ondervond.

De toelichting vermeldde:

Een opsomming van het vele

dat genoemde Heer in het be

lang van de gemeente heeft
verricht, kan bij de aanbeve

ling gerust achterwege wor
den gelaten, gezien dit van

voldoende algemene bekend

heid mag worden verondersteld.

Met de dood van Gerardus Johannes verdween ook

de familienaam Versteegh uit Edam

Jaap Molenaar
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