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Zwart waren stadsonderwijzers in een tijd

waarin hun beroep nog veel aanzien genoot:

de jaren vijftig van de negentiende eeuw.

Samen met burgemeester en schepenen

maakten zij deel uit van de plaatselijke nota

belen. In dit artikel aandacht voor het onder

wijs in Edam in de periode 1850-1900.

Spreek je over onderwijs in het negentiende-

eeuwse Edam dan heb je het eigenlijk hoofdzake

lijk over lager onderwijs. Voortgezet onderwijs

was namelijk net als elders in Nederland maar

voor weinigen weggelegd. Kinderen werkten

vaak reeds op jonge leeftijd, hielpen hun ouders
in de winkel, etc. Kinderarbeid maakte, naar men

meende, onmiskenbaar deel uit van de economie.

De eerste sociale wetgeving om kinderarbeid aan

banden te leggen is de wet op kinderarbeid van

Van Houten uit 1874. Deze stelde in de praktijk

nog weinig voor. Vóór 1901 was er zelfs geen leer

plicht.

Praktijk

In de loop van de negentiende eeuw volgde een

steeds groeiend aantal kinderen in Nederland lager

onderwijs. Velen leerden verder in de praktijk. En

kelen volgden avondcursussen of beroepsonder

wijs. In het hele land waren er in 1850 slechts zo'n

77 scholen voor middelbaar onderwijs. Vóór 1914
slaagden nooit meer dan 400 leerlingen voor het

gymnasium om vervolgens aan universiteiten te

gaan studeren. Dit waren voornamelijk kinderen

van rijke ouders. De wereld van het onderwijs zag

er kortom heel anders uit dan nu.
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Volksonderwijs

Heel belangrijk voor het onderwijs in Nederland
was de komst van het staatsonderwijs voor het

volk, aanvankelijk een soort armenzorg: de lagere
school. Koning Lodewijk Napoleon legde hiervoor

de basis met de schoolwet van 1806. Dit beteken

de het startschot voor het terugdringen van analfa

betisme in Nederland. Zo gingen in 1825 al bijna

123 op de 1.000 inwoners naar de lagere school;

meer dan bij onze zuiderburen!

Tevens ging de kwaliteit van het onderwijs om
hoog dankzij betere opleidingen voor onderwij

zers. De scholen waren toegankelijk voor kinderen

van alle gezindten. Het karakter van de scholen

was christelijk-protestants, maar dogmatisch onge

bonden. Kinderen werden naast gebruikelijke les-

vakken deugd en plichtsgevoel bijgebracht.

Edam 1850-1900

Edam telde in 1850 drie openbare lagere scholen

en één bijzondere school, waar overdag en in de
avond les werd gegeven. De openbare scholen tel

den overdag 235 jongens en 248 meisjes als leer

lingen en in de avond respectievelijk 52 en 29. Op

de bijzondere school werd uitsluitend overdag les

gegeven aan 17 jongens en 13 meisjes.
Dit alles op een bevolking van 4.695 inwoners (in

1851) in de gemeente. De bevolking in Edam
groeide in de negentiende eeuw licht in de stads

kern (van 2.786 in 1811 naar 3.490 in 1899) en ex
plosief in het dorp Volendam (van 724 in 1811

naar 2.524 in 1890).

Edam telde lange tijd een aparte lagere school voor

jongens, en een aparte voor meisjes. Los van
schommelingen in het aantal scholen telde de stad

een armenschool en het dorp Volendam een lagere

school. Of jongens en meisjes op deze laatste twee

scholen les kregen in gescheiden klaslokalen blijkt
niet uit de gemeenteverslagen. In 1888 zijn de

twee bestaande scholen voor uitgebreid lager on

derwijs opgeheven en vervangen door een school

voor zowel jongens als meisjes.

Armenschool

Het volgen van onderwijs was indertijd niet zo

eenvoudig. De sociale voorzieningen van toen zijn

niet te vergelijken met die van nu. Voor minder be

deelden was het vaak moeilijk, zo niet onmogelijk,

het schoolgeld op te brengen. In het Edam van

1851 genoten 208 kinderen gratis onderwijs.

In 1855 waren er op de 4.801 inwoners van Edam
(stadskern Edam en het dorp Volendam) 545 be

deelden. De gemeenteraad besloot in dat jaar om

met ingang van 1856 een speciale Armenschool op

te richten voor kinderen van bedeelden en niet-be-

deelden die het schoolgeld niet konden betalen.
Deze kwam in de stadskern met 185 leerlingen in

1856. In de hele gemeente waren er in dat jaar in

clusief deze leerlingen 493 leerlingen verdeeld

over drie scholen: middelbaar of uitgebreide lagere

school 24 (13 jongens, 11 meisjes), lagere school

284 (149 jongens, 135 meisjes), en de stadsarmen

school 185 (103 jongens, 82 meisjes). Overigens
gingen de kinderen van arme Volendammers ge

woon naar de lagere school te Volendam. De stads

armenschool werd in 1876 verplaatst naar een

nieuw pand.

Bewaarschool

Ook kleuters konden naar school. Aan het aantal

leerlingen te zien, maakte lang niet elke ouder ge

bruik van deze bewaarscholen voor hun jongste

kroost. De onderwijzeres van de bewaarschool in

de jaren vijftig leidde in 1856 een school met 81
kindjes (37 jongetjes, 44 meisjes).

Toen zij in 1865 besloot Edam te verlaten, werd er

in allerhaast een andere school voor de kleintjes

opgericht. Deze kreeg de toepasselijke naam 'klei

ne kinderen school'. In tegenstelling tot de eerdere

bewaarschool kreeg dit particulier initiatief geen
subsidie van de gemeente. Met de groei van de ge

meente kwamen er meer bewaarscholen. In 1878

waren er twee bewaarscholen; in 1881 waren het

er al drie.

Goed betaald

Onderwijzers genoten in de beginjaren van
het lager onderwijs behoorlijk wat aanzien.

Dit bleek onder andere uit hun salarissen. Zo

ontving de burgemeester in 1876 een jaar-
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Openbare La- wedde van 600 gulden en zijn wethouders

ge re School 175 gulden, terwijl drie van de vier hoofdon-
met meester derwijzers een jaarwedde genoten van elk

F.B. Swalve en 800 gulden, en één hoofdonderwijzer zelfs

leerlingen van 1.000 gulden. De zeven hulponderwij-

Griet Bouwes zers in dat jaar genoten een inkomen van

en Jan Bou- tussen de 400 en 800 gulden ieder; elke kwe-

wes, circa keling 350 gulden. Dat vrouwen voor hetzelf-
19J0 (foto de werk minder betaald kregen, bleek uit het

Sjaan Swalve) salaris van de hoofdonderwijzeres: 500 gul

den. Zij gaf les op de meisjesschool voor

lager en uitgebreid onderwijs in Edam.

Scholen in Edam

Stichtingsdata van scholen in Edam zijn: 1826 (uit

gebreide lagere school Edam), 1828 (uitgebreide

lagere school Edam), 1852 (uitgebreid lager on

derwijs Edam), 1854 (opleiding tot de zeevaart),

vóór 1856 (bewaarschool Edam), 1856 (eerste Ar

menschool Edam), 1861 (lager onderwijs Edam),

1861 (uitgebreid lager onderwijs Edam), 1863

(zangschool Edam), 1865 (bewaarschool Edam),

1872 (lager onderwijs te Volendam), vóór 1875

(herhalingschool Edam), 1875 (nieuwe gratis Ar

menschool Edam), 1878 (bewaarschool Edam),

1879 (rijksnormaal school, opleiding tot onderwij-
zer(es)), 1880 (zangschool Edam), 1880 (RK be

waarschool Edam), 1880 (bijzondere lagere

school Edam, RK)1887 (nieuwe Teekenschool) en

1888 (school voor lager onderwijs met uitgebreid

leerplan voor jongens en meisjes).

Niet al deze scholen bestonden in de hele periode

van 1850 tot 1900. Met name de speciale scholen
zoals zangscholen en beroepsopleidingen waren

van korte duur. Zij vormen echter het unieke be

wijs van de variatie in het onderwijs, die reeds

toen in onze gemeente bestond. Met name de ini

tiatieven voor beroepsonderwijs zijn voor zo'n

kleine gemeente opmerkelijk, omdat landelijk pas

na 1863 dankzij Thorbecke meer aandacht werd
besteed aan het vakonderwijs voor arbeiders. Veel

was te danken aan de inzet van een enkele enthou

siaste docent.

Zeevaartschool

De Zeevaartschool is zo'n uitzonderlijk initiatief (in

de gemeenteverslagen vermeld onder armenzorg).

In 1854 werd een inrichting tot opleiding voor de

zeevaart opgericht. Wat er precies met de school is

gebeurd, is niet uit de gemeenteverslagen te halen.

In ieder geval gaf de hoofdonderwijzer van het
middelbaar onderwijs (later ulo genoemd) 's win

ters les in de zeevaart voor een beperkt groepje

leerlingen. In de jaren 1856-1858 voor tien man,

waarvan er twee als tweede stuurman zijn geëxa

mineerd.
Wegens ziekte moest hij er in 1861 mee ophou-
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den, waardoor zijn avondcolleges kwamen te ver
vallen. Dit moet een zwaar gemis zijn geweest. De

gemeenteverslagen vermelden dat de studenten

hierdoor les moesten nemen in Broek en Water

land, een afstand van maar liefst vier uur wandelen
heen en terug!

Voor de achttien leerlingen die in de laatste twee

jaren van de eeuw een winterlandbouwcursus

volgden in Edam zal de verplaatsing van die cursus

naar Purmerend in 1900 wellicht minder erg zijn
geweest, immers in datzelfde jaar was een omni

bus naar Kwadijk opgericht. Ze hoefden niet te
voet naar hun colleges! Ook in 1900 werd in onze

gemeente een visserijschool opgericht.

Kwekeling

Landelijk lag een grote nadruk op het verbeteren

van de kwaliteit van het onderwijs. De opleiding

'van kwekeling tot hulponderwijzer of hulponder

wijzeres', welke in juli 1875 in Edam van start ging,

werd dan ook gesubsidieerd. Het aantal leerlingen

schommelde tussen de acht en veertig. In 1891
stopte de opleiding, waarna er vervolgens in 1895

nieuw leven in werd geblazen.

Krumpelman

Heel anders is het verhaal van de Stadsteeken-
school op de plek van het Coornhert-gebouw.

Deze was befaamd en verschafte menigeen een

goede vakopleiding. In 1851 gaf de stadsteken-

meester Herman Krumpelman les aan 29 leerlin

gen. De school was gratis voor de leerlingen en

werd bekostigd door de gemeente. In het gemeen

teverslag van 1889 staat trots vermeld: "Het onder
wijs op de Teekenschool alhier wordt met zeer

veel belangstelling gevolgd, waarvan de resultaten

zekerlijk niet zullen uitblijven".

Per 1889 werd voor de Teekenschool een rijkssub
sidie verleend. In de loop van 1890 kwam er een

dagcursus voor jongelui van buiten de gemeente.

In dat jaar maakten daar 25 personen gebruik van

(21 mannen, 4 vrouwen). Spoedig werden ook

avondcursussen verzorgd. In 1895 werd een mo

delzaal van de tekenschool ingericht aan het Dam
plein.

Zangscholen

Naast de lagere school, de ulo en het beroepson

derwijs, was er ook plaats voor ontspanning. Zo

waren er in 1869 twee zangverenigingen. In 1863

werd met succes een zangschool geopend voor

kinderen onder de 12 jaar. Het was een vrije onder

neming zonder subsidie gerund door een directie
van twee commissarissen. De school bleef bestaan

tot 1875. Op 1 mei 1880 werd een nieuwe zang
school geopend door de heer A. Lagebek.

Schoolinspectie

Landelijk was een schoolinspectie opgericht om

de kwaliteit op de scholen te controleren. Deze

kostte Edam in 1870 ƒ 160. De kwaliteit van de

schoolgebouwen was ook een punt van zorg. Uit

gemeenteverslagen blijkt dat enkele gebouwen

niet meer voldeden en scholen, zoals de Armen
school, naar een ander pand moesten verhuizen

ofwel verbouwd werden.

Derde klas

van de Open

bare Lagere
School met

links juffrouw
Plas en rechts

meester Van

der Steen.
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Zo staat in het gemeenteverslag van 1880 dat de se

creten en urinoirs bij het schoolgebouw aan de

Kleine Kerkstraat te wensen overlaten, maar niet

veranderd zullen worden omdat het gebouw ge

renoveerd wordt. In 1883 werd het kleine kerkge

bouw vervangen door een nieuwe school voor
lager onderwijs met uitgebreid leerplan voor jon

gens en meisjes. In het verslag van 1889 stond ver
meld dat de school voor lager onderwijs aan de

Breestraat, ook wel burgerschool genoemd, uit

zijn voegen groeide en ook de school in Volendam
zeer nodig vergroot moest worden.

Schoolstrijd

In de loop van de negentiende eeuw waren er lan

delijke ontwikkelingen, die ook effect hadden op
het Edamse onderwijs. De lagere school was in de

jaren dertig sterk gekleurd door de zogenoemde

Groninger richting. Nationale reformatie, verzoe

nende romantiek en weinig belang aan dogmatiek

zijn kenmerken van deze beweging. Inspiratie

bronnen waren Erasmus en de Broeders des Gente
nen Levens. De beweging beoogde onder meer

boven kerkelijke verschillen uit te stijgen, wat in

de beginperiode van het lager onderwijs aantrek

kelijk was omdat de scholen niet alleen voor prote

stantse kinderen waren bedoeld. Het protestantse
Réveil onder bezielende leiding van Groen van

Prinsterer keerde zich echter tegen het lager on-

Leerlingen van de Openbare Lagere School in het drukkerijtje
voor de schoolkrant met meester Swalve (foto S. Presser, coll.

Sjaan Swalve)

derwijs en de Groninger Richting. Deze beweging

wilde onderwijs naar Pruisisch model, gesplitst
naar gezindte, bekostigd door de overheid.

Cruciaal in de schoolstrijd waren de wijzigingen

op de wet op het lager onderwijs van 1857 en

1878. Hoewel de essentie van de schoolwet van

1806 werd behouden, bleef de bron van onvrede

bestaan. Belangrijkste strijdpunten waren: (1) het
godsdienstneutraal zijn van de scholen stelde in de

praktijk weinig voor (2) de hogere eisen in de wet

ten aan de inrichting en toestand alsmede de con

trole daarop, waardoor het moeilijker was bijzon

dere scholen op te richten omdat deze geen

subsidie genoten. De schoolstrijd barstte in alle he
vigheid los.

Na 1857 werden steeds meer bijzondere scholen

opgericht: vrije, katholieke en (na een langzame

start) orthodox-protestantse.
In hun strijd voor eigen bijzonder onderwijs had

Kuyper (calvinisten) de steun van de katholieken
nodig. Na het herstel van de bisschoppelijke hiër

archie richtten immers ook de katholieken steeds

meer eigen scholen op en organiseerden de katho

lieken zich ook politiek (1878 Schaepman).

Vrije en bijzondere scholen

Ook in Edam kwam deze tendens tot uiting. Van

oudsher werd door protestanten en katholieken al

onderwezen in het geloof. De schoolstrijd zorgde

ook in Edam voor de komst van bijzonder onder
wijs. Zo richtte de RK Parochie in Edam 1880 een

bijzondere lagere school op. In hetzelfde jaar op 1
mei kwam er een Rooms Katholieke bewaarschool

voor de kleinsten. Deze bijzondere kleuterschool

werd geleid door één onderwijzeres en één help

ster. In het eerste jaar telde de school 50 leerlin

gen: 22 jongens en 28 meisjes. In 1893 waren er
reeds drie bijzondere scholen in de gemeente.

De gezamenlijke strijd van de kerkelijke partijen in

de Nederlandse politiek resulteerde eerst in een

gedeeltelijke subsidie voor vrije scholen (1889) en
culmineerde uiteindelijk in de grondwetswijziging

van 1917, waarin vrijheid van onderwijs en het bij

zonder onderwijs werden gewaarborgd. Schaep

man en Kuyper zouden zich wellicht omdraaien in

hun graf als ze wisten dat nu, 85 jaar na het succes
van hun strijd, aan de poten van het bijzondere en

vrije onderwijs wordt gezaagd.

(De lezer zal hebben gemerkt dat de foto's van

scholen en schoolkinderen uit de jaren dertig niet

het artikel dekken, dat de opkomst van het onder

wijs in Edam in de periode 1850-1900 beschrijft. Il

lustraties uit deze vroege periode ontbreken ech
ter en omdat de foto's voor diverse lezers een punt

van herkenning betekenen, heeft de redactie ge

meend ze toch te moeten opnemen.)

Maria van Roijen
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Edam maakte veel werk van bezoek
van stadhouder Willem V in 1773

Edam kreeg op 21 juli 1773 bezoek van stadhouder

Willem V. Het aandoen van Edam maakte deel uit

van een tweedaagse reis, waarbij Willem een aan
tal steden in Noord-Holland bezocht. Zijn vrouw,

Wilhelmina van Pruisen, vergezelde hem deze keer

niet, omdat zij bij haar familie in Berlijn was.

Belangrijke elementen van zo'n bezoek waren ge

woonlijk een ontmoeting met de stadsregering op
het stadhuis, een wandeling door de stad, waar

door de inwoners de gelegenheid hadden de be

zoeker te zien, en als afsluiting een rijke maaltijd.

In de stad stonden erepoorten opgericht om het

bezoek op te luisteren.

Voorbereiding

Ter voorbereiding van het hoge bezoek had de

vroedschap van Edam een 'draaiboek' gemaakt

voor de komst, receptie en de schikkingen in het

stadhuis. Veel details zijn genoteerd, waarschijnlijk

met het doel om een handleiding te hebben voor

latere bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders.
Van tevoren werden onder meer geregeld: het

wapperen van de prinsenvlaggen van de kerkto

rens en openbare gebouwen, het opstellen van de

burgerij in compagnieën langs de route en het los

sen van eenentwintig schoten van het kanon bij

aankomst en vertrek van de prins. Een renbode
moest in iMonnickendam gereed staan om, zodra

de stadhouder die stad zou verlaten, zich naar

Edam te spoeden om het ontvangstcomité te be

richten. In het stadhuis werden de kamers gereed

gemaakt voor de ontvangst van de stadhouder en
zijn gevolg.

Lage waterstand

Door de lage waterstand kon het jacht van de prins

pas om drie uur 's morgens van Spaarndam vertrek

ken. Omstreeks 8.30 uur was het Amsterdam gena

derd maar door windstil weer schoot het niet op.
Vanaf enkele zeeschepen zag men dat het schip in

moeilijkheden verkeerde. Men kwam te hulp met

enkele sloepen die het jacht van de prins naar Am

sterdam sleepten.

Het passeren van Amsterdam ging niet onopge
merkt voorbij. Vanaf de wal werden kanonschoten

gelost, beantwoord door het prinsenjacht. Het IJ

was bezaaid met boten, volgeladen met juichende
mensen.

Om 9.00 uur stapte Willem V aan wal. Aan Amster
dam zou hij geen officieel bezoek brengen. Dat

had hij enkele jaren eerder al uitgebreid gedaan.

Van Amsterdam ging het gezelschap met de koets

via Nieuwendam, Buiksloot en Broek in Waterland
(aankomst 10.00 uur, officieel bezoek), Monniken

dam (aankomst 11.30 uur, officieel bezoek) naar
Edam (aankomst 14.00 uur).

Aankomst

In Edam was 's morgens om 8.00 uur de stadsrege

ring (burgemeesters, vroedschap, schout en sche

penen) bijeengekomen in het stadhuis. De burger
wachten werden opgesteld langs de route die de

prins zou gaan in de stad. Kennelijk werd de prins

al in de ochtend verwacht.

Vanuit Monnickendam reed de prins door de Pur-

mer langs de Oosterweg. Op de Edammerweg
stond een ereboog, opgericht door dijkgraaf en

heemraden van de Purmer. Daar werd de prins

ontvangen door de oudste secretarissen en tevens

vroedschapsleden Gerard Beeldsnijder en Pieter

Pont. Bij de Purmerpoort stapten de heren uit hun

koetsen en gingen te voet langs de Schepenma-
kersdijk, Kleine Bult, Wortelmarkt en de Hoog

straat naar het stadhuis.

Op het stadhuis

Bij de ontvangst van de prins werd een strikt proto

col in acht genomen. Vóór het stadhuis beneden

aan de trap werd Willem V ontvangen door de

Stadhouder

Prins Willem

V door Benja

min S. Bolo-

mey/ coll. Pa
leis Het Loo,

Apeldoorn,

(foto A.A. W.

Meine Jan

sen)
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schout Nicolaas Costerus en de burgemeesters Jan

Wallendal en Vincent van der Ley. Zij begeleidden

hem langs de in twee rijen naar hun rang opgestel

de leden van de vroedschap (het langst zittende

vroedschaplid was oudste in rang). Op de boven

hal werd het gezelschap ontvangen door burge

meester Antonij Brasker die de stadhouder tot aan

de burgemeesterskamer begeleidde. Bij de deur
van deze kamer werd hij ontvangen door presi

dent-burgemeester Antonij Teengs en geleid naar

de voorzittersstoel. Hierna, toen de prins aan het

hoofdeinde van de tafel was gaan zitten, kwamen

de leden van de vroedschap in volgorde van hun

rang binnen en gingen zitten. Staande tussen de

twee secretarissen Pieter Pont en Roelof Boot,
hield de oudste secretaris Gerard Beeldsnijder een

toespraak namens de stadsregering. De toespraken

zijn in de vroedschapnotulen opgetekend:

'De heugelijke aankomst van Uw: Doorl: Hoog

heid binnen onse stadt verspreijd een aange-

naame vrolijkheid op het gelaat van groot & kle-

ijn: en geen wonder daar onse voorvaderen

onder de eerste steden waren die bij de grondleg
ging van onse Repüblicq: uw vorstelijk Huis aan

kleefde, zoo zouden wij van hun ontaarden, in

dien ons gantsche harte niet voor Uw i>orstelijk

Persoon en Huis ware. Wij bidden daarvan ver-

seekert te willen zijn, & hoope dat de Receptie in

onse stadt Uw Doorl: Hoogheijd welgevallig zal
weesen; de vreugde bewijzen zijti eenvoudig, en

de goede burgerij heeft in hare eerbewijsen ge-

volgt haar eijge genie, het welk wij dagten Uw:

Doorl: Hoogheijd aangenamer te zullen zijn, dan
de eenvoudige gulheid door kunst haar natuur te

doen verliesen.
Voor ons wij sullen Uw Doorl: Hoogheijd zijn

kort verblijf zoo aangenaam & nuttig maaken

als ons mogelijk zal zijn, & vleijen ons dat geen

oneenigheden nog te lastige versoeken Uw Doorl:

Hoogh: hier verveelen sullen. Wij hebben niet te

klaagen, & versoeken ootmoedig de Hooge gunst

& protexie van Uw: Doorl: Hoogheijd over onse

stad &persoonen voornoemt.

De tijd is kort, Uw Doorl: Hoogheijd volbrenge

zijn aangevange reijs in zeegen & gesondheijd &

met vergenoeging: ontmoete haar Koninglijke

Hoogheijd in gewenschte gesondheijd, & doe Uwe

Doorl: Hoogheijd de vorstelijke telgen in alle

zegen wedervinden, opdat wij alles zeggen, Godt

zij met & bij Uw Hoogheijd. '
Vervolgens hield de stadhouder een toespraakje

met dankzegging voor de hartelijke ontvangst en

de zegenwensen aan het Huis van Oranje gedaan.

Hij beloofde de bloei der steden in het Noorder

kwartier te bevorderen.

Na deze toespraken vertrok de vroedschap, en
werd de stadhouder door de voorzittend burge

meester gevraagd het wachtwoord te geven aan de

kapitein van de schutterij. Daarna vertrokken ook

de burgemeesters, om zich te voegen bij de vroed
schap beneden in de secretarie. Vervolgens ver

leende de stadhouder audiëntie aan de schout en

schepenen en nogmaals de secretaris Roelof Boot,

die namens hen een toespraak hield.

De toespraak werd door de stadhouder 'inde vrien

delijkste bewoordinge' beantwoord. Hierna wer
den de weesmeesters met secretaris Pieter Pont

ontvangen: vervolgens de drie predikanten van de

Gereformeerde kerk, de vertegenwoordigers van

de Lutherse, Doopsgezinde en Roomse gemeen

ten, de zee- en landofficieren die in de stad woon
den en nog meer personen.

Stadswandeling

Na afloop maakte de stadhouder, vergezeld door

de hele stadsregering en allen die op de audiëntie

waren geweest, een stadswandeling. De route is

Weinig krachtdadig in roerige tijden

Willem V vervulde het stadhouderschap aan de vooravond van ingrijpende politieke en maatschap

pelijke veranderingen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Er was een democratische

stroming ontstaan, die van de Patriotten, die meer politieke invloed eiste voor de gegoede burgerij
op de landsregering.

Willem V was geen krachtdadig persoon. Hij werd geboren op 8 maart 1748. Toen hij nog maar drie

jaar oud was, stierf zijn vader, Willem IV. De jongen kwam aanvankelijk onder het toezicht te staan

van de hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel, die min of meer politiek de vrije hand had.

De democraten waren teleurgesteld in het zwakke optreden van Willem tegen de oude, corrupte re

gentenklasse. Zij wisten hem steeds meer uit zijn stadhouderlijke functies in de provincies en steden
te wippen.

Willem verplaatste daarop zijn hof van Den Haag naar Nijmegen. Maar zijn daadkrachtiger vrouw,

Wilhelmina van Pruisen, wist in 1787 met hulp van het Pruisische leger de positie van Oranje in het

bestuur van de Republiek te herstellen.

In 1795 viel Frankrijk, waar intussen de revolutie was uitgebroken, ons land binnen. Willem vluchtte

met zijn gezin via Scheveningen naar Engeland, waar hij in 1806 stierf. Zijn zoon werd later, na de

Franse overheersing, in 1813 als Willem 1 de eerste koning van Nederland.
Tijdens het bezoek van stadhouder Willem V aan Edam lagen deze moeilijkheden echter nog ver in

het verschiet.

De prins was jong en geliefd en de bevolking liep massaal uit om hem op zijn reis toe te juichen.
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nu nog steeds na te lopen. Het gezelschap werd

voorafgegaan door een escorte, bestaande uit de

luitenant en zestien man uit de schutterij om ruim
te te maken door de toegestroomde menigte. De

wandeling begon door de erepoort in de Hoog

straat, vervolgens langs de Nieuwehaven tot de

Oostersluis, de Kaaipoort, de Buitenhaven, langs
de noordzijde van de Voorhaven.

Jonge juffers

Op de Voorhaven stond een ereboog waar drie

'jonge juffers' bloemen strooiden. Vervolgens ging

Rekening van

kok Jan Staats
voor het ver

zorgen van

het dejeuner

de stadhouder door de Prinsesteeg, langs de Halig

tot de Grote Kerk. Hier werd de prins voor de in
gang van de toren ontvangen door de vier kerk

meesters en rondgeleid in de kerk terwijl het orgel

bespeeld werd door de Monnickendammer orga

nist Rijnders. Volgens Hoefnagel viel hij in omdat

de Edamse organist 'onpasselijk' geworden was.

Hij werd hiervoor beloond met ƒ20,- .
De kerk werd verlaten door de zuidelijke deur.

Daarna bezocht Willem V het Prinsenhof en be

keek de zich aldaar bevindende 'antiquiteijten'.
Vervolgens ging hij langs de twee weeshuizen,

waar de kinderen opgesteld stonden; de jongens
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aan de rechterkant en de meisjes aan de linkerkant.

Door tijdgebrek kon hij de weeshuizen echter niet

bezoeken. De route voerde door de Grote Kerk

straat naar de Dam. Daar 'besag Zijne Hoogheijd de-

merkwaardige ijsere leuningen rondom dese sluis'

en de Lutherse kerk. Tenslotte keerde de stadhou
der terug op het stadhuis waar in de schepenka

mer het dejeuner genuttigd zou worden.

Kok uit Amsterdam

Voor het dejeuner werden kosten noch moeite ge

spaard. Twee dagen tevoren had de kok Jan Staats
uit Amsterdam met zijn knechten zijn intrek geno

men in het Herenlogement om het dejeuner te be

reiden. Als een ware traiteur leverde hij ook het zil

veren bestek, het 'porstelijn' (porseleinen servies),

glazen en bloemen.

De tafel was voorzien van de volgende gerechten:
een pastei van ham, kalfsborst in gelei gevuld met

ossentongen, gerookte runderrib, vier schotels

met gebraad bestaande uit fazanten, patrijzen, ka

poenen en jonge kuikens (alle gelardeerd), vier

schotels met gefrituurd vlees en vis zoals een

baars, duiven, kleine lamskoteletten (de laatste
twee goed uitgebakken en met peterselie gegar

neerd), vier schotels met spritsen, Engelse koek

(koekjes met sukade en krenten) en biscuits met

oranje glazuur. Met trots werd in de vroedschapno-

tulen geschreven dat de wafelen warm gepresen
teerd werden. Met enige spijt werd echter ook ver

meld dat men twee schotels met rivierkreeft had

willen voorzetten 'dog deese zijn er niet geweest

omdat niet te bekoomen waaren'. Aangezien het

bezoek van de stadhouder in de zomer viel kon de

kok diverse soorten vers fruit op tafel zetten zoals:
druiven, perziken, abrikozen, kersen, aardbeien,

frambozen, bessen etc.

Gerard Beeldsnijder had persoonlijk de wijnen ge

kozen: Rijnse, Kaapse, Bourgondische en Moezel

wijn. De wijnen vormden een kostenpost van ƒ150
: 10 : 4. Er waren ook niet-alcoholische dranken

zoals chocolade, koffie, limonade en orgeade (een

drank getrokken van gerst en amandelen met een

verfrissende smaak). Na ruim een half uur aan de

dis gezeten te hebben, bedankte de stadhouder

'voor de eere aan hem beweesen en met betuiging
van een volkomen contentement' . De rekening

van de kok bedroeg ƒ345 : 14.

Muzikanten

Een groepje van zeven muzikanten uit Amsterdam
onder leiding van een zekere Alexis was uitgeno

digd om het bezoek van de stadhouder muzikaal

op te luisteren. De dag tevoren waren zij aangeko

men en logeerden evenals de kok met zijn knech

ten in het Herenlogement. Volgens het verslag in

de vroedschapsresoluties speelden zij bij aankomst

van de prins het 'aloud bekende airtje Wilhelmus
van Nassauwen'. In het middelste dakvenster van

het stadhuis was een platform voor hen gemaakt.

Ook zouden zij tijdens de audiëntie en het dejeu

ner 'een alleraangenaamst muziek' gespeeld heb

ben. Volgens het voorlopige verslag van Pieter

Pont (zie Gens Nostra) zijn zij echter al voor het

vertrek van de prins vertrokken omdat het voor

hen te laat werd. Zij werden echter wel betaald

voor hun moeite ƒ70,- + ƒ 14,- reiskosten.

Erepoorten

In de steden en dorpen waar Willem V passeerde

werden ter ere van het vorstelijke bezoek erepoor
ten en -bogen opgericht die door de beroepsauteur

Hoefnagel uitgebreid zijn beschreven. Tot Hoorn

passeerde de stadhouder tweeënveertig erepoor

ten. Monnickendam en Purmerend met respectie

velijk vijftien en veertien poorten spanden hierbij

de kroon.
In Edam stonden vier erepoorten opgesteld. De

eerste stond op de Edammerweg en was versierd

met groene palmtakken en bloemen. Aan de stads-

kant was een bord met het opschrift 'Lang leeft

zijn Hoogheid' geplaatst. Aan de Purmerkant

waren twee schildjes geplaatst met het melkmeisje

en een met de meermin die volgens de legende na
het bedijken van de Purmer door het melkmeisje

gevangen zou zijn. De volgende boog stond op de

Kleine Bult. Hierop stonden twee Famen (vrou

wenfiguren als zinnebeeld van de Roem). Het op

schrift luidde: 'Vivat Oranje' (leve Oranje). Een

grote erepoort stond op het eind van de Hoog

straat versierd met palmtakken en bloemen. Aan
de kant van het stadhuis stond het opschrift 'Vivat

het Huis van Oranje' en daarboven een leeuw met

zeven pijlen (de eendracht van de zeven provin

cies). Aan de andere kant waren de wapens van de

prins en zijn gemalin aangebracht en daarboven

stond een massief zilveren oranjeboom van twee a

drie voet hoog. Volgens Hoefnagel was deze boom
ter beschikking gesteld door kapitein Dekker die

hem van een Moorse vorst had gekregen. Voor het

huis van kapitein Pot stond ook een ereboog met

daarboven op een leeuw met zeven pijlen.

Vertrek van de stadhouder

Na het déjeuner (het is dan 16.00 uur) werd de

stadhouder uitgeleide gedaan door de schout, bur

gemeesters en de secretarissen Beeldsnijder en

Pont. Te voet ging het gezelschap over de Spui-

brug via Kleine Kerkstraat, naar de Kleine Kerk
waar de heer Rijnders op het orgel speelde, door

Lingerzijde tot aan de Purmerpoort waar de rijtui
gen gereed stonden.

Begeleid door de schutterij keerde de stadsrege

ring langs dezelfde route terug naar het stadhuis

waar de vier kapiteins van de schutterij in de bur

gemeesterskamer uit naam van de stadhouder door

de stadsregering bedankt werden. De 'edele man-

hafte krijgsraad' ontving ƒ417 : 7 : - voor het tracte-

ren van de schutterij. De vroedschap en het colle

ge van schout en schepenen werden uitgenodigd
om de heugelijke dag te besluiten met een 'vrien

delijke maaltijd', die 'met vrolijkheijd volbragt is'.
De burgerij werd getrakteerd op 'corente bollen'

(krentenbollen) met boter. Dit kostte de stad ƒ63,-.
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Formidabel bedrag

In totaal heeft het bezoek van de stadhouder het

formidabele bedrag van zo'n ƒ1145,- gekost (om

precies te zijn) ƒ 1144:2:4, inclusief het in dit ver

haal nog niet genoemde 'douceur' voor de krijgs

raad van ƒ15,-). Ter vergelijking: een ambachtsman

verdiende nog geen gulden per dag.

Willem V zette zijn reis voort naar Purmerend (aan

komst 16.30 uur). Daarna voerde de route nog

naar de Beemster (aankomst 19.45 uur) waar de

stadhouder verwelkomd werd met een toespraak

van dominee Wolff. Zijn vrouw Elizabeth (Betje)

Wolff-Bekker droeg een door haarzelf geschreven

gedicht voor. Een opmerkelijk feit, omdat vrou

wen in die tijd in het openbare leven geen rol van

betekenis speelden. Nu is Betje Wolff nog steeds

bekend door haar romans in brieven die zij samen

met Aagje Deken schreef.

Tenslotte kwam de prins om 22.00 uur aan in

Hoorn waar hij ontvangen werd door de leden van

de stadsregering en met hen het souper gebruikte.

Uiteindelijk begaf hij zich om halftwaalf naar het

jacht van de provincie Friesland om daar de nacht

door te brengen.

Hermien de Bruijn

Bronnen

Streekarchief Waterland, Oud Archief Edam, Vroed

schapsresoluties (OAE 65 bh), Stadsrekeningen en de bij

lagen (OAE 184 en 184 a)

Literatuur

N. Hoefnagel, Het juichend Noord-Holland..., Amsterdam

1733; He volmaakte Hollandsche Keukenmeid, Amster

dam 1761 (facs. uitg. Sijthoff 1965); O.F. Pont, Relaas

van 't Geene geobserveert is bij de komste en verblyf van

zyn doorl. hoogheid den Heere Prince Willem de 5e van

Oranje en Nasau ...binnen de Stad Edam op Woensdag

den 21 July 1773, Gens Nostra, (tekst) 12 (1957) p. 147-

156; G.J. Schutte, Oranje in de achttiende eeuw, Amster

dam 1999.

Jaarvergadering Oud Edam:

Overleg met gemeente belangrijk

Uit de woorden die voorzitter Cor Veth tijdens de

jaarvergadering van Oud Edam op 4 april in de

Hulpkerk in de Grote Kerkstraat uitsprak blijkt dat

het overleg met de gemeente soms wat moeizaam

loopt, maar wel heel belangrijk blijft. Er is o.a.ge-

sproken over het Oorgat, het postkantoor, de

Coomhert-iWAVO, de Pietersbrug, de begraaf

plaats. Verder zijn er besprekingen over de voor

bereiding van het buitengebied, het verkeersplan,

de scheepswerf, een discussie over het archeolo

gisch beleid, de Zuidpolder en het toerisme.

Het ledental van de vereniging is nog steeds groei

ende. Wij hebben nu (april 2002) 1305 leden. Het

streven is 1500 leden!

De vereniging heeft via de gemeente een tegelta

bleau, dat Edam toebehoort, gekregen op voor

waarde, dat het gerestaureerd wordt. De vraag is

voorlopig nog: waar moet het hangen na de res

tauratie?

Archeologie

Bij de verslagen van de werkgroepen wordt opge

merkt, dat het periodiek 25 jaar bestaat. De vereni

ging zou graag zien, dat er een werkgroep archeo

logie zou komen. Wie zou zich hiervoor willen

opgeven?

De vereniging is vertegenwoordigd in de stichting

Vrienden van de Grote Kerk, de VW, de Winke

liersvereniging, de stichting Kaasmarkt en de stich

ting Behoud Scheepswerf.

Uit de toelichting bij het financiële verslag blijkt,

dat het batig saldo 897,54 euro bedraagt. Er komt

nog een financiële afwikkeling van de restauratie-

van de speeltrommel in de Speeltoren die door

Oud Edam is betaald. Er zijn nog boekjes Edamse

Gezichten in voorraad. Het boekje "Straatnamen in

Edam" is bij het decembernummer aan de leden

toegezonden. Nieuwe leden krijgen eveneens dit

boekje. Het is niet te koop.

Er is een aparte exploitatierekening voor het on

derhoud van het pand in de Graaf Willemstraat. Dit

jaar is er iets aan de tuin gedaan en is er een nieu

we cv-ketel geplaatst. Voor het volgend jaar staan

er schilderwerken op de begroting.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd

en decharge verleend aan de penningmeester.

Obligaties

De uitloting van de obligaties heeft de volgende

nummers opgeleverd: 59, 185, 248, 60, 38, 297,

245, 74, 65, 19, 274, 310, 311. 194, 255, 286, 301,

169, 242, 23, 304, 210, 222, 95, 290, 151, 216,

224, 110, 171, 244 en 149. Wilt U Uw obligatie ver

zilveren neem dan contact op met de penning

meester of stuur Uw obligatie naar Graaf Willem

straat 8, 1135 WP te Edam. Vergeet niet Uw adres

en giro- of banknummer te vermelden.

In verband met verdere automatisering is het

noodzakelijk gebleken een nieuwe computer aan

te schaffen.

Wijzigingen in het bestuur: Cor Schaatsbergen

treedt af en is niet herkiesbaar. De voorzitter over

handigt Cor Schaatsbergen een fraai getekende

oorkonde en benoemt hem tot lid van verdienste

van de vereniging. Na 20 jaar bestuurslid van de

vereniging te zijn geweest een welverdiende geste.
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Cor Schaatsbergen bedankt het bestuur en de ver

eniging voor het in hem gestelde vertrouwen en

haalt een aantal herinneringen op. Verder zijn af

tredend en weer herkiesbaar Marijke Bond en Cor

Veth. Zij worden per applaus door de vergadering

herkozen.

Een toegevoegd punt in de vergadering is de be

spreking van een concept wijziging van de statu

ten.

De jaarlijkse excursie gaat dit jaar richting Rotter

dam. Noteer alvast de datum 5 oktober in Uw

agenda.

Gele steentje

Een belangrijk moment in de ledenvergadering is

ieder jaar weer de uitreiking van het Gele Steentje

aan een persoon of instelling die zich verdienste

lijk heeft gemaakt voor de handhaving van ons

stadsgezicht. Dit jaar is gedacht aan De Gestam, al

lange tijd in Edam gevestigd (dat nu een nieuwe lo

catie krijgt op het industrieterrein). Kees Schar

dam (4de generatie) ontvangt uit handen van de

voorzitter het Gele Steentje uit waardering voor de

manier waarop hun Edamse kaaspakhuizen al die

jaren onderhouden en in goede staat gebleven zijn.

Kees Schardam beantwoordt de erkenning met

een enthousiast verhaal en zegt: "Eigenlijk zijn ze

nog best te gebruiken als kaasopslag".

In de rondvraag kwam ter sprake, dat op de Voor

haven door de gemeente gewerkt wordt aan nieu

we beschoeiingen (tussen de Jansbrug en de Aris-

brug). De kans bestaat, dat er weer in het wilde

weg gegraven gaat worden naar historische voor

werpen. Het is dus jammer, dat Oud Edam nog

geen werkgroep archeologie heeft. Jan Bouwes

maakte zich zorgen over de vele gele steentjes die

na herbestrating vervangen blijken te zijn door ge

wone straatstenen. Verder merkt hij op, dat de

oude beuk naast de grote kerk vol reigersnesten

zit, hetgeen op den duur funest voor de boom is.

Reigers zijn beschermd. Waarom die oude boom

niet?

Gerrit Konijn zou graag zien dat er een soort over

zicht komt van instanties waar men nazoekingen

kan doen, boeken en artikelen over Edam, etc.

Na de vergadering wordt aan iedereen een hapje

en een drankje aangeboden ter ere van het af

scheid van Cor Schaatsbergen.

Sjaan Swalve

Kees Schardam en echtgenote met het

Gele Steentje

(foto Wil Tjoa)

Oproep

Oud Edam krijgt af en toe oude voorwerpen of

materialen aangeboden die het waard zijn be

waard te worden of een verantwoorde nieuwe

bestemming te krijgen. Boeken, foto's en ge

schriften kunnen meestal worden onderge

bracht in het bestaande archief. Voor grotere

stukken, zoals meubelen, bouwmaterialen e.d.

ligt dat wegens de zeer beperkte ruimte in het

verenigingshuis een stuk moeilijker.

Vandaar het verzoek aan de leden of zij plaats

hebben om dergelijke zaken desnoods tijdelijk

op te slaan in afwachting van een uiteindelijke

bestemming. Gaarne contact opnemen met

Dick Bak tel.nr. 0299 371500.

KAASHANDEL
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Beeldengroep "De Vierjaargetijden"
in US-tuin gered

Begin dit jaar zijn de vier beelden in de tuin van

Uitwaterende Sluizen aan de Schepenmakersdijk

na een grondige restauratie weer teruggekomen.
Het herstel heeft heel wat voeten in de aarde

gehad, maar zonder de ingreep waren de beelden
na verloop van tijd vrijwel zeker verloren gegaan.

De beelden, twee vrouwenfiguren en twee man

nenfiguren, stellen de lente en zomer, resp. de

herfst en de winter voor. Ze zijn gehakt uit een grij

ze zandsteen en ongeveer 1,2 meter hoog. De sok

kels waarop ze staan hebben een hoogte van een
meter.

De beelden dateren uit ca. 1700 of iets later. Ver

moed wordt dat ze oorspronkelijk uit de tuin van

de pastorie tussen de Voorhaven en Nieuwehaven

afkomstig zijn en dat US ze destijds via een veiling

heeft aangekocht. Ze zouden dus drie eeuwen oud
kunnen zijn.

Verwering

Volgens Dick Bak, bouwkundige en gespeciali

seerd in restauraties, en Koos Roskam, die namens
US het herstelproces heeft begeleid, is de restaura

tie maar net op tijd gekomen. De beelden waren

door verwering aangetast, sommige zeer ernstig.
Vingers waren afgebroken en op diverse plaatsen

waren de beelden bedekt met algen. Waar onder

delen met ijzeren pinnen aan elkaar zaten, waren

er door corrosie scheuren ontstaan. De kop van

yw/ ( \
( iji iii . ^ >. i
V--->J l'.ll

\
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Overzichts

foto beelden

groep in tuin
USaan de

Schepenma
kersdijk
(foto Wil

Tjoa)

j zo sa er.
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Beeld "de

Lente"

(foto US)

"de Winter"

voor de res

tauratie,
(foto

Min. van

OCen W)

::::

het beeld "de Winter" bijvoorbeeld was volledig

afgebroken. Ook stonden sommige beelden niet
op een fundatie, waardoor optrekkend vocht een

kans had gekregen.

Vooronderzoek

Voorafgaand aan het herstel heeft er een grondig

onderzoek plaats gehad naar de gebreken. De
beelden zijn vervolgens in het atelier van steen

houwer Demmer in Loenen (Gelderland) minuti

eus gereinigd en uit elkaar gehaald. Demmer repa

reerde losse, gescheurde en ontbrekende delen.

Verder werden de beelden behandeld tegen aan

groei van algen en mos en kregen ze een nieuwe

fundatie.

Verf

Hierna werden de beelden geverfd met een dun

aangebrachte lijnolieverf die de textuur van de

steen laat zien. Volgens Bak en Roskam is dat uit

historisch motief gedaan, omdat ze oorspronkelijk

ook geschilderd waren. Dat bleek uit restjes verf
die op sommige plaatsen werden aangetroffen.

Daarnaast heeft het schilderwerk een signaalfunc

tie, omdat wanneer er in de toekomst binnenin

iets fout gaat, zich dat aan de oppervlakte manifes

teert en er op tijd kan worden ingegrepen. Het

schilderen is overigens niet in de eerste plaats ge
daan om de beelden te conserveren, maar om het

lijnenspel te versterken.

Gewijzigde opstelling

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de in

deling van de tuin op onderdelen aan te passen en

de beelden in een nieuwe formatie op te stellen

(zie bijgaand kader). In de oude situatie was de on

derlinge samenhang van de seizoenbeelden nau

welijks aanwezig. Ook de directe omgeving vorm

de geen nauwe verbondenheid van de diverse

elementen in de tuin.
Door kleine aanpassingen en toevoegingen zoals

paden, grind, gras en beplanting is er naar ge

streefd de formele opzet van de tuin te versterken

en de beelden daarin een centrale positie te geven.

Hierdoor is een veel rustiger beeld ontstaan met
een grote onderlinge afstemming van de aanwezi

ge onderdelen.

Luuk Hovenkamp

4 tekeningen van de individuele beelden

(Atelier Laurens Demmer)

vinter.
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Gulden snede versterkt nieuwe opstelling

De vier beelden in de tuin van Uitwaterende Slui

zen aan de Schepenmakersdijk zijn na de restau

ratie niet op hun oude plaats teruggekeerd, maar

in de ruimte opgesteld volgens de zogenoemde

gulden snede. Deze bepaalt nu de afstanden tus

sen de beelden.

De gulden snede is een verhoudingsgetal in de

zijden van de vlakken of ruimtelijke figuren en

werd al toegepast bij de Egyptisehe piramiden

en de tempels uit de oudheid. Zij kwam terug bij

de bouw van kathedralen in de middeleeuwen.

Er werd toen een magische betekenis aan toege

kend. Maar ook tegenwoordig komt de gulden

snede veelvuldig voor, zoals bij het ontwerpen

van gevels en ramen in de bouw en zelfs bij dage

lijkse gebruiksvoorwerpen.

De bijgaande rechthoek geeft de gulden snede

weer. De figuur wordt gevormd door uit het

midden R op de linkerzijde van de vierhoek

ABCD een cirkel te trekken door het punt C naar

E. Daaruit ontstaan de vierhoeken AEFD en

BEFC, waarvan de zijden gulden-snedeverhou-

ding hebben, nl. 1 : 1,62.

Op de plattegrond van de tuin is te zien hoe Dick

Bak de gulden snede heeft aangebracht in de op

stelling van de beelden ten opzichte van elkaar.

De paden vormen een kruis en rond het snijpunt

is een centraal gelegen pleinvorm ontworpen de

gulden snede. Met taxushagen wordt deze ruim

te versterkt. De hagen vormen tevens een decor

achter de beelden.

LH.

Tekening van

de gulden

snede

Plattegrond
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"Jacht van Gerrit Duif
rond 1900 in Edam

Jacht van Ger

rit Duif in de

Meerzijde aan

het Breekje, de

oude binnen

haven van

Volendam

In de eerste paar jaar van de 20e eeuw heeft bij

gaand luxe "glazen trekjacht" in een van de Edam-

se grachten en later in het Breekje, de oude bin

nenhaven van Volendam, gelegen.

Nu is het ongeveer twee eeuwen oude plezierjacht

één van de pronkstukken van het Scheepvaartmu

seum in Amsterdam.

Onderstaand Edams familieverhaal wordt verteld

door Kitty en Gerlof Duif. Uit overlevering kwa

men zij te weten dat Gerlofs grootvader Gerrit met

zijn gezin lange tijd op dit bijzondere scheepje

heeft gewoond.

Duif huurde het jacht van een zekere Christiaan

Jaski, met daarbij de opdracht het schip te verko

pen, bijvoorbeeld aan een rijke Amerikaan. Hij sug

gereerde belangstellenden dat er onder de zwarte

verflagen wel "een kwartje dik goud" zou zitten.

Zijn pogingen bleven echter zonder resultaat en de

boot raakte steeds meer in verval. Misschien is de

onooglijke verflaag wel het behoud van het daar

onder liggende vergulde houtsnijwerk geweest.

Eind 18e eeuw bezaten veel rijke Amsterdammers

een dergelijk luxe jacht, waarmee zij naar hun bui

tenplaatsen aan de Amstel en de Vecht voeren.

Het schip is ongeveer tien meter lang en een kleine

drie meter breed. Het heeft een rond voorschip,

zijzwaarden en een platte, teruglopende en rijk ge

decoreerde achterspiegel.

Hoe verging het de familie Duif? Gerrit was als

zoon van Jacob Duif en Johanna Duurhout in 1843

in Zaandam geboren. Hij overleed in 1933 in Am

sterdam. Het ouderlijke gezin verhuisde nogal

eens, in 1857 naar Edam. Daar trouwde Gerrit in

1867 met Maartje Doets. Het echtpaar kreeg zes

kinderen. In 1897 trok het gezin naar Amsterdam,

waar Maartje er vrijwel onmiddellijk vandoor ging.

Na jarenlange omzwervingen met het trekjacht be

landde Gerrit, die het beroep van koopman in

tweedehands spullen en antiek beoefende, in 1900

in Edam, van waaruit hij rond 1905 naar Volendam

verhuisde.

Gerrit hield veel van dammen, maar hij kon vol

gens zeggen slecht tegen zijn verlies. Won hij ech

ter, dan gaf hij graag een biertje weg.

In 1912 kwam het trechtjacht in bezit van de

scheepshistoricus G.C.E. Crone, die het geheel in

oude luister herstelde. Crone stond het later af aan

het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Janny Boelens-Boss

Met dank aan de heren Dick Brinkkemper

en Wim Koning (foto).
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