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Theo van Zanten: ambacht gaat helaas verloren

"Glaasemaker"

is een duizendpoot

Theo van
Zanten bij
een van zijn
ontwerpen
(foto Wil
Tjoa)

Tot de mooiste voorbeelden van de Neder
landse glasschilderkunst behoren de ramen
in de Grote Kerk in Edam. Na de Reformatie,
waarbij in de kerken wit glas in plaats van ge
kleurde ramen in zwang kwam, bereikte de
glasschilderkunst een dieptepunt. Later kwam
de belangstelling o.a. voor toepassing in
openbare gebouwen wel terug, maar de echte
bloei is allang over. Sterft daarmee ook het be
roep van glasschilder uit?

steeds gebrandschilderde ramen gemaakt en gele
verd, maar meestal hebben die bedrijven geen all
round vakmensen meer in dienst. Wel ontwerpen
velen nog steeds, maar het eigenlijke brandschilde
ren wordt uitbesteed, bijvoorbeeld aan mensen
zoals ik".

Holland Village

Als voorbeeld haalt hij een opdracht aan die hij vijf
tien jaar geleden uitvoerde. Bij Nagasaki (Japan)
"Daar begint het sterk op te lijken", beaamt de Edam- werd Holland Villagegebouwd, waarin een verzame
se glaasemaker Theo van Zanten, die zijn atelier ling bekende Nederlandse gebouwen exact en op
aan de Kaasmarkt heeft. "Natuurlijk worden er nog schaal zijn nagebouwd om samen een "historische"
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Nederlandse stad voor het toerisme te vormen.
"Eén van die gebouwen is het kasteel Heemstede.
De Japanners wilden in de horoscoopzaal acht ge
brandschilderde ramen van elk twee meter hoog.
Ze hebben stad en land afgereisd om een glazenma
ker te vinden die deze opdracht aan zou kunnen".

Droomopdracht
Op een goede dag kwamen ze bij Van Zanten te
recht. Hoe dat ging, vertelt hij zelf: "Ze hadden
klaarblijkelijk toch ergens van mij gehoord, want
op een dag kwam er een aantal Japanners mijn ate
lier binnen. Ze bleken van het JEP (Japan Euro Promotions) te zijn en ze vroegen me of ik interesse
had om een opdracht voor hen uit te voeren. Toen
ik hoorde wat het was, heb ik natuurlijk meteen
toegehapt. Zoiets is een droomopdracht die je maar
heel zelden krijgt. Wij hebben - mijn overleden
vrouw Emmy en ik - ons atelier gedurende drie
maanden gesloten en zijn keihard aan het werk ge
gaan. Een gigantische klus die we in recordtijd heb
ben gedaan".
"In de ramen zijn twaalf sterrenbeelden verwerkt.
Daaronder een Hollands landschap dat in alle acht
ramen doorloopt in de seizoenen. Het deed me
enorm pijn ze te moeten afstaan; ze waren een stuk
van mezelf geworden".
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Links:
Glas-in-lood
raam met het
sterrenbeeld
de Tweeling

Links:
Glas-in-lood
raam met het
sterrenbeeld
Maagd

Rechts:
Glas-in-lood
raam met het
sterrenbeeld
Vissen (foto's
Wil Tjoa)

Rechts:
Glas-in-lood
raam met het
sterrenbeeld
Boogschutter
(foto's Wil
Tjoa)

Onderscheid

Arbeidsintensief

Frans antiek

We komen terug op het eerste chapiter over het
uitstervend beroep. Eerst wil Van Zanten iets recht
zetten, namelijk het verschil tussen glazenier en gla
zenmaker: "Dat is een groot onderscheid", zegt hij.
"Een glazenier zet glazen in het lood, gekleurd of
niet gekleurd. Maar een glazenmaker, of zoals ik
mezelf noem "glaasemaker", is een duizendpoot
die alles moet kunnen: ontwerpen, tekenen, schil
deren, glasschilderen, glassnijden, branden, glas-inlood zetten en noem maar op. Nee, van dit soort
vind je er niet veel meer. Heel jammer eigenlijk,
want weer gaat er een prachtig ambacht verloren.
Om er van te leven moet je heel veel doen, anders
red je het niet".

Het werk van een glazenmaker blijkt buitenge
woon arbeidsintensief te zijn. Van Zanten: "Je be
gint met het ontwerp, eigenlijk een idee dat, als het
de opdrachtgever bevalt, op ware grootte getekend
wordt. Waarbij je heel goed moet luisteren naar
wensen van de klant. Die zijn niet altijd eenvoudig.
Daarna wordt het glas gesneden op de juiste maat,
rekening houdend met de opening tussen het glas
en het lood. Dan leg je de tekening op de lichtbak
en wordt het glas geschilderd; voor de contouren
eerst in grijstinten. Dan een paar dagen drogen en
harden. Voor de diepte is een soort grissaille ont
staan, waarvoor de verf is aangemaakt met azijn.
Daarna volgt het schilderen met verf op metaaloxydebasis, vermengd met gemalen glaspoeder (fon
dant) en op het palet aangemaakt met water. Als
dat klaar is, moet het drogen".
"Als laatste gaat het beschilderde glas in de oven
met een temperatuur van 680 graden. Het branden
duurt zes uur, gevolgd door een afkoelingsproces
van anderhalve dag. In mijn oven is plaats voor 40
ruiten, die elk op een bedje van krijt liggen. Zo
wordt het al eeuwen gedaan. Gebrandschilderde
ramen herken je altijd aan kleine spikkeltjes (van
het krijt) aan de achterkant. Tot slot wordt alles nog
in het lood gezet".

"De afbeelding is belangrijk", volgens onze glaase
maker. "Maar het glas is minstens even belangrijk.
Het mooiste is om het zgn. Frans antiek te gebrui
ken. Dat brandt met net dat tintje, dat de kleuren
pracht tot zijn recht laat komen. Je kunt wel stellen
dat de tint van het glas van grote invloed is op de
kleuren. Het is een prachtig vak dat eigenlijk niet
verloren zou moeten gaan ", zo betoogt hij.

Volgens Van Zanten zijn er steeds minder mensen
die het vak in zijn totaliteit beheersen omdat mis
schien de echte interesse ontbreekt. Maar er zijn
meer factoren: "Ik denk vaak dat jonge mensen veel
minder geduld hebben dan voorheen. Er komt ook
inderdaad heel veel voor kijken. Verder speelt geld
ook een grote rol want het materiaal is erg duur.
Ook is een goede ruimte vinden vaak een pro
bleem".

Grote stap
Theo van Zanten kwam uit het reclamevak, waar
hij ontwerper was. Hij ontmoette Emmy Smit,
kreeg verkering en ontmoette vader Smit die glaze
nier/glasschilder was en een eigen bedrijf had in
Haarlem, al generaties lang een familiebedrijf. De
glazenmakerskunst fascineerde Theo van stonde af
en het duurde niet lang tot hij bij zijn schoonvader
in de avonduren ging werken. Zijn oude beroep
hield hij nog lange tijd aan. In 1974 werd de grote
stap gewaagd: Emmy en Theo startten hun eigen
bedrijf aan de Kaasmarkt in Edam, dat op 31 mei of
ficieel werd geopend door burgemeester Kok.
Een sprong in het diepe? "Nee, beslist niet", verze
kert Theo. "We hebben alles zeer overwogen ge
daan. We hadden al enige bekendheid doordat we
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veel werk hebben gedemonstreerd in het Openlucht Museum in Arnhem. Ook zijn we voor de
radio geweest in het programma Oude Beroepen
en was Emmy één van de gasten van Sonja Barend
in Wie van de drie?. Maar toen zaten we hier al.
Verder heeft Emmy veel reizen naar o.a. Australië
en Amerika gemaakt om ons werk te promoten.
Door hard te werken en via onze bekendheid, heb
ben we altijd veel opdrachten gehad en hebben we
er goed van kunnen leven. Je moet er inderdaad
veel voor doen en soms ook laten. De mensen heb
ben er geen idee van hoe arbeidsintensief dit be
roep is. Een stuk gebrandschilderd glas maken is
zeer tijdrovend. Dan schrikken de mensen wel
eens van de prijs".

Bijproducten
"Wij hebben het geluk een grote collectie bijpro
ducten te verkopen, gerelateerd aan ons vak. Om
maar iets te noemen: onze kerstkaarten die over de
hele wereld gaan. Dat begon in 1984 toen we door
de Stichting Voor het Kind benaderd werden voor
een bestelling van 60.000 stuks, wat al snel te wei
nig bleek te zijn. We hebben ca. vier jaar voor de
Stichting gewerkt, daarna zijn we met een eigen
uitgever -Ben Knelange- in zee gegaan, die na het

zien van de kaarten opdracht gaf voor hem speciale
ramen te maken. Totaal waren dat er 36 stuks, met
hoofdzakelijk winterlandschappen. Het leuke van
mijn vak is het creëren; daar heb je het grootste ge
noegen van. Mijn vak is heel bijzonder en zoals ie
dere kunstenaar zegt, het allermooiste".

Pestpoeder

uit duivelskrassen

Wat zou de geschiedenis van Edam saai zijn zon
der de zo nu en dan kleurrijke toevoegingen aan
nuchter feitenmateriaal, die zelfs legende-achtige
proporties kunnen aannemen. Als de hedendaag
se historicus zijn licht over de soms wat ruime in
terpretaties van de onderzoekers van het verle
den laat schijnen, kan het gebeuren dat
feitenmateriaal in een ander daglicht komt te
staan. Met tegenzin en spijt moeten we voor een
deel afscheid nemen van de heroïek van Edams'
scheepsbouwverleden nu we weten dat de vloot
van Michiel Adriaensz de Ruyter niet in Edam is
gebouwd. En jammer dat de drijvende kelder in
het Edams Museum niet aangelegd blijkt te zijn
door een kapitein met heimwee naar de woelige
baren, maar door een handelaar die bier ver
kocht. We hebben er de pest over in dat Geertje
Dircxdochter, huishoudster en minnares van
Rembrandt van Rijn, niet onder de grafsteen in de
Grote Kerk ligt. Maar laten we de pest even vast
houden, want deze heeft in de geschiedenis van
Edam een tot nu toe onbekende rol gespeeld.

Atelier
Werk van de Edamse glaskunstenaar is in haast alle
windstreken te vinden en natuurlijk in zijn eigen
atelier aan de Kaasmarkt. De Edamse brandweer is
in het bezit van het prachtige Sint Florian-raam, dat
te zien is in de Brandweerkazerne.
Vermeldenswaard is dat Edam lang geleden een
glazenier/glazenmaker in haar midden heeft gehad,
namelijk Meindert Hendriksz. Raven, overleden na
1675. Hij woonde al voor 1644 in Edam, waar hij
op 15 mei van dat jaar als lidmaat van de Gerefor
meerde Kerk werd opgenomen. Volgens de anna
len zou hij in de Kerkstraat hebben gewoond en
later in de Kaesteeg (Breestraat). Meer is er niet van
hem bekend, alleen dat hij vier keer getrouwd is
geweest, kennelijk een gezond man, die al zijn
vrouwen overleefde.
Janny Boelens-Boss

Verklaring
Opkomst en ondergang van de
glasschilderkunst

Door de uit
vinding van
de blaaspijp
konden de
Feniciërs zo
goed als door
zichtig glas
maken.
Glas uit de
5e eeuw voor
Christus

Het moet op zijn minst drieduizend jaar geleden
zijn dat de mens voor het eerst glas kon maken.
De eerste vermelding komt van de Romeinse his
toricus Plinius de Oudere, die in zijn Historica Naturalis beschrijft hoe Fenicische zeelieden, door in
het zand een kookvuur aan te leggen waarbij een
doorschijnende vloeistof ontstond, bij toeval het
ontstaan van glas ontdekten. Nadat later - ook bij
toeval - het glasblazen tot ontwikkeling kwam,
verbreidde zich over het gehele Romeinse rijk een
glasindustrie, toen nog uitsluitend voor de pro
ductie van gebruiksvoorwerpen.
Binnen de architectuur kwam het gebruik van glas
echter ook op gang, en wel voor ramen in huizen
van rijke Romeinen. De stukjes glas waren echter
nog klein, maar men raakte wel in staat kleur toe te
passen door o.a. ijzeroxyde aan de gloeiende glas
massa toe te voegen. Ook voor de ramen in vroeg
christelijke kerken werd gekleurd glas gebruikt.
De eerste gekleurde, en volgens een geometrisch
patroon in lood gezette, glazen dateren vermoede
lijk uit de zevende eeuw en zijn in veel kerkra
men, o.a. in Frankrijk, te bewonderen.
De techniek van verf op glas branden werd waar
schijnlijk voor het eerst rond de elfde eeuw toege
past. Glasschilderen en in lood zetten zijn dure be
werkingen. Daardoor stond het beroep van
glasschilderen vroeger in hoog aanzien.
Brandschilderen vond in de vijftiende en zestien
de eeuw steeds meer toepassing en er werden
schitterende resultaten mee bereikt. In ons land
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Gerrit bij 't Vuur die alles van de Grote Kerk wist,
had een volstrekt logische en aansprekende ver
klaring voor de diepe krassen in het natuursteen
van de dorpels van het zuidportaal van de kerk
aan de Grote Kerkstraat. Het zuidportaal was na
melijk ook de ingang naar de Latijnse School en,
Sint Amelbergakerk te
Susteren met
"duivelskrassen " (foto C.
Bosch ma)

geslepen

zo vertelde hij graag, de leerlingen waren ge
woon hun griffels aan de stenen van de ingang te
slijpen. De afgelopen zomer stonden wij voor de
St. Cunerakerk in Rhenen, evenals de Grote Kerk
een hallenkerk. Wel met een andere reputatie,
want de kerk herinnert eraan dat de heilige Cunera in Rhenen werd gewurgd. De deur was echter
gesloten en ons bezinnend wat te doen, viel het
oog op diepe inkrassingen in het natuursteen
naast de deur. Hè, wat merkwaardig, er was hier
toch geen Latijnse School? Thuisgekomen ging ik
op onderzoek uit en stuitte op een artikel van
J.M.A. van Causteren in de bundel: Over kaken,
broodbanken & etstoelen, redactie E.Koch e.a.,
(uitg. Matrijs, 1995): Fleil uit steen: pestpoeder.

Sabels
Wat bleek hieruit: niet alleen Edam heeft zijn
krassen aan het natuursteen van de kerk. Aan de
zuilen van de Sint-Amelbergakerk van Susteren
waren tijdens de restauratie (1967-1972) soortge
lijke diepe groeven tevoorschijn gekomen. Een
verklaring was in eerste instantie snel gevonden:
de soldaten van Napoleon hadden hun sabels aan
de zuilen geslepen. Maar er doken berichten op
over met krassen bewerkte zuilen aan andere ker
ken: Spijkenisse, Oldenzaal, Ootmarsum, Dene
kamp. etc. Ook in de Sint-Servaaskerk in Maast
richt kwam dit soort sporen te voorschijn.
Naar nu bekend is geworden heeft Th. Windus al
in 1921 een verklaring voor dit merkwaardige ver
schijnsel gevonden. Hij kreeg toen weinig mede
standers, maar heden ten dage lijkt zijn verklaring
'algemeen aanvaard te worden: de groeven zijn
ontstaan door het uitslijpen van steenstof dat als
geneesmiddel werd gebruikt. Dit gebeurde vooral
tijdens pestepidemieën, zodat de stof ook wel
'pestpoeder' of 'duivelskrassen' werd genoemd.

Heilige kracht

o.a. in de kerk van Gouda (St. Jan). Door de eeu
wen heen werden de ramen steeds kleurrijker en
drukker van tekening, maar met de opkomst van
het protestantisme was het over, hoewel door ver
betering van de techniek en een hemietiwde be
langstelling de glasschilderkunst weer opbloeide.
J- B-B
Bronnen:
Glas uit Oosthoek
Glas in lood, van Sar ah Broivn
Het Geslacht Raven, van Theo van 'Zanten

Dat idee past goed binnen de katholieke traditie
die aan stoffen of voorwerpen in de nabijheid van
relieken of ander religieuze zaken genezende
werking toeschrijft. Het gaat dus niet om de even
tueel genezende werking van de stof op zich ,
maar om de inwendige heilige kracht. We weten
dat Edam in 1567 en 1575 dooreen pestepidemie
werd getroffen, waarbij de bevolking werd gede
cimeerd. Trokken wanhopige Edammers toen
naar de Grote Kerk om met het door goddelijke
kracht 'ingestraalde' slijpsel de rampspoed van
hun huis te keren?
Ik heb er geen mening over. Wel denk ik dat Ger
rit bij 't Vuur, stel dat de verklaring juist is, hier
mee heel tevreden zou zijn geweest.
Corrie Boschma-Aamoudse

Vrijwillige Brandweer Edam
sinds 1924 op professionele voet

Oud Edam blikt terug
en kijkt naar de toekomst
Het verenigingsjaar 2004 van Oud Edam heeft
zich gekenmerkt door twee belangrijke pun
ten, namelijk de discussie rond het transferi
um en de bebouwing van de Zuidpolder.

Het vroegere
brandweer
reglement
(coll.J. Bij
't Vuur)

aangegeven dat een afstand tot 200 meter van de
dijk vrij van bebouwing dient te blijven. Alleen zo
bescherm je dit monument en is het ook bedrijfs
economisch mogelijk deze grond te beheren.

Transferium

Ledental

Het bestuur, zich gesteund wetend door een meer
derheid van de leden, heeft zich met succes verzet
tegen het inrichten van een transferium op een plek
die deel uit maakt van het beschermd stadsgezicht.
Uiteindelijk heeft de verantwoordelijk wethouder
ingezien dat het voorstel onvoldoende draagvlak
had en heeft hij zijn plan ingetrokken. Dit is een
wijs besluit en het geeft aan dat door de juiste argu
menten te gebruiken er iets te bereiken is.
Natuurlijk zijn er ook mensen, waaronder dezelfde
wethouder, die zich niet kunnen vinden in ons
standpunt en het een gemiste kans vinden. Vanzelf
sprekend respecteren wij hun mening en hebben de
opmerkingen die gemaakt zijn ter harte genomen.

Aan het einde van 2003 telden wij 1.315 leden,
thans 1.266. Een vermindering van 49 ofwel 3,7%.
Je kunt jezelf geruststellen door te zeggen dat wij
hiermee de landelijke trend volgen. Dat is echter
iets te simpel gesteld. Verontrustend is dat bijna de
helft (22) van de verloren leden door ons zelf is af
gevoerd omdat, ondanks herhaald verzoek, de con
tributie niet werd voldaan. De rest van het verlies
wordt veroorzaakt door verhuizing en overlijden,
maar helaas ook omdat sommige mensen zich niet
konden vinden in ons standpunt inzake het Trans
ferium en de Zuidpolder. Laten we hopen dat
leden de discussie aangaan met het bestuur wan
neer zij van mening verschillen, in plaats van hun
lidmaatschap op te zeggen.

Zo is in onze stad op 12 februari 1924 de op des
kundige leest geschoeide Vrijwillige Brandweer
opgericht. Er werd een voorlopig bestuur samen
gesteld onder voorzitterschap van de heer E.
Wark.
De vereniging bestond na de oprichtingsdatum 7
juni 1924 uit de volgende personen:
E. Wark, K. Takkenberg, K. Ton, T. Bij 't Vuur, A.
Keijzer, G. Groot, G. Ton, W. Ent, Jac. Hartog, G.
de Koe, D. Neuteboom, H. van Essen, Jst. De Moes,
A. Conijn, D. de Boer, C. Roskam, D. Loots, W. K.
Bouwes, H. Medik, C. Hovenier en G. Bührs, alle
maal nog steeds bekende namen in de Edamse ge
meenschap.
Bij het 60-jarig bestaan nam Bouwes afscheid en zei
ondermeer het volgende:
"Ik moest toen ik 39 jaar lang actief was geweest,
de brandweer verlaten in verband met mijn leeftijd.
Maar ik mocht gelukkig nog één jaar blijven om
mijn veertig dienstjaren vol te maken". Een man
met hart voor de zaak dus.
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Toekomst
Ook in het nieuwe jaar zullen we niet stilzitten. De
Zuidpolder, het Körsnasterrein en het Oorgat zul
len onze aandacht vragen. Daarbij wordt van ons
verwacht dat wij een actieve rol spelen in de orga
nisatie van de jubileumviering in 2007.
Ook zullen wij activiteiten moeten ontwikkelen
om ons ledenbestand weer op peil te brengen. Het
streven is 1.500 leden in 2007, dus moeten we wel
iets doen. Ook zal de werkgroep Historisch Onder
zoek nieuw leven ingeblazen moeten worden. Het
kan natuurlijk niet zo zijn dat een historische ver
eniging niet aan historisch onderzoek doet. Wij kij
ken uit naar leden die willen deelnemen in de
werkgroepen.
Cor Veth
Voorzitter

REGLEMENT
VERBETERING
OltDRE

Zuidpolder
Het bestuur van Oud Edam verzet zich en zal zich
blijven verzetten tegen het volbouwen van de
Zuidpolder. Sommige mensen beweren dat door
dit standpunt in te nemen jonge mensen niet aan
een woning kunnen komen in onze gemeente. He
laas hebben om diezelfde reden ook mensen hun
lidmaatschap opgezegd. Dat is zeer te betreuren
(zieookpag. 11).
Na jaren van aandringen heeft de gemeente thans
toegezegd een onderzoek te (laten) doen naar de
werkelijke woningbehoefte. Natuurlijk zijn wij blij
dat wij op dit punt onze zin gekregen hebben.
Maar laten we niet te vroeg juichen. Iedereen weet
dat je ook naar een resultaat kunt toewerken en
daarom is enige scepsis wel op zijn plaats.
Samen met anderen verzet Oud Edam zich tegen
de realisatie van het zorgcentrum. Niet dat wij niet
inzien dat er een zorgcentrum moet komen, maar
niet op die plaats, van die afmetingen en zonder
dat "zorg" nauwkeuriger is omschreven.
"Waar maak je je nu druk over?" is een vraag die ge
steld wordt. "De gemeente heeft nu toch toegege
ven en gaat uit van een lager gebouw?" Dat kan wel
zo zijn, maar ook een iets lagere kolos past niet in
zo'n omgeving. Bovendien zet je oudere mensen
niet daar neer, zonder enige voorziening.
Trouwens, de hele discussie gaat inmiddels nauwe
lijks meer over de Zuidpolder, maar over het zorg
centrum. Laten we vooral niet vergeten dat er meer
is. In de rest van het gebied staan ook nog een paar
joekels gepland, die horen daar evenmin. Een sky
line zoals in New York past er niet!
De zeedijk is een monument en behoort tot ons erf
goed. Oud Edam maakt ernstige bezwaren tegen
het feit dat er praktisch tot aan de dijk wordt ge
bouwd. Eerder is al door Oud Edam en anderen

Sinds eeuwen was het voor de burger een
nachtmerrie zijn hele aardse bezit in vlam
men te zien opgaan. Zeker toen er nog weinig
tegen het uitbreken van branden was te doen.
Pas vanaf de laatste helft van de negentiende
eeuw werd de bestrijding van branden vaak
opgedragen aan professionele organisaties.

Edamse
brandweer
lieden in actie
(coll.J. Bij
't Vuur)

Gezicht op de
loodsen aan
het Oorgat
(foto Wil Tjoa)
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na de Franse tijd bij het verdwijnen van de gilden.
Burgers die waren vrijgesteld voor militaire dienst
waren verplicht tot brandweerdienst gedurende
enige jaren. Soms ging het ook bij loting. Dit sys
teem heeft zich - in gewijzigde vorm - in diverse
landen gehandhaafd, al dan niet in combinatie met
beroepsbrandweer.
Over de organisatie van de brandbestrijdingsdienst
van Edam in die tijd is niets of nauwelijks iets terug
te vinden. Eén boekje is bewaard gebleven, name
lijk Het Reglement ter Verbetering van Ordre en
Werkzaamheden bij de Brandspuiten binnen de
stad Edam, in 1806 uitgegeven door Hendrick Rolff,
Stads-drukker en Boekverkoper te Edam.

Reglement
Man?

Franse tijd
Nu is het niet zo dat Edam voorheen zonder enige
vorm van brandweer zat. Zo kende onze stad ooit
een verplichte brandweerdienst. Die was ontstaan

Daarin staat ondermeer te lezen: "De genoemde
vier oudste sergeanten zullen bij exercitie of brand,
agter het Spuitvolk en de vier jongste sergeanten
direct agter de Spuit gaan, ten einde te voorkomen
ende te zorgen, dat niemand zich intusschen absenteert, ofte eenen anderen weg inslaat; dog de brand
(onverhoopt) by nagt ofte by duisteren avond op
komende of voorvallende, zal de vyfde sergeant
met twee jonge knaapen, dragende elk, een, met
behoorlijk brandligt voorziene, en brandende Lan
taarn, voor capitynen en Luitenants uitgaan, de
zesde Sergeant met twee dito knaapen en aangestooke Lantaarns, direct agter de Spuyt, de zevende
als voore geadstisteert, ten naaste, by, of te midden
liet Volk, ende agste Sergeant met twee dito, geheel
agter aan"
etc.
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Een hele optocht; de sergeants moesten een ge
nummerd stokje bij zich dragen en wee degene die
dit niet nakwam. Die kreeg een boete van 12 stui
vers opgelegd omdat "hun qualiteit daar ten allen
tyde zal kunnen worden onderscheiden ende geobserveert".
I)e plichtsbrandweer zal de nodige problemen heb
ben gehad om genoeg spuitvolk bijeen te krijgen.
Of alles altijd even effectief is geweest, blijft een
vraag die niemand meer kan beantwoorden. Maar
de brandweergasten deden hun best, de "Lappenleggers, Zakkendragers en de Spuitgasten" wisten
precies waar ze zich aan hadden te houden.

Zwartgeblakerd
In de twintiger jaren bleek dat de plichtsbrandweer
niet langer voldeed. In een agrarische gemeente
was het niet eenvoudig verplicht met de bestrijding
van branden bezig te zijn. De boeren moesten bij
nood van heinde en ver komen en voor de midden
standers gold een soortgelijk bezwaar: menige bak
ker (en er waren er toen nog al veel) zal zijn baksels
zwartgeblakerd terug hebben gevonden. Want een
oven stilzetten was ten enenmale onmogelijk.
Het werd dus hoog tijd de brandbestrijding in de
stad te reorganiseren. De directe aanleiding om
haast te maken was de brand bij Rigter in 1923. Er
was een nieuw instituut, de brandweervereniging,
waarvan de leden verplicht waren in hun woon
plaats aanwezig te zijn. En wie kwamen het meest
in aanmerking om dienst te doen? Dat waren de
middenstanders: de bakker, de slager, de melkboer,
de groenteboer en winkeliers.

Plunjerpomp
Bij de oprichting van de professionele Vrijwillige
Brandweer Edam in 1924 kon men beschikken

W

over een plunjerpomp, die aangedreven werd door
een benzinemotor. Maar de wagen zelf moest ge
trokken worden, of door de mannen, of door een
paard. Aangezien er bij brand vrijwel nooit een
paard voorhanden was. werd het dus trekken en
duwen en waren de brandweerlieden al doodmoe
voor ze met het blussen konden beginnen. Deze
pomp is nog steeds in het bezit van de brandweer
en verkeert in optimale staat.
In 1930 mocht er een T-Ford worden aangeschaft
en een pomp, waarvan de mannen van de brand
weer zelf een brandweerauto hebben gemaakt.
Deze heeft tot ca. 1956 dienst gedaan. In 1950
werd een Franse Ford aangeschaft, een geheel
open wagen met een pomp van 2400 liter die tot ie
ders tevredenheid 24 jaar dienst heeft gedaan. In
1956 werd een Opel Blitz verworven, een tweede
hands wagen, afkomstig van één of ander vliegveld,
waar de brandweer heel veel pech mee heeft gehad
en die daarom in 1966 werd vervangen door een
DAF-hogedruk met lagedruk aanhanger.
Bij het 50-jarig bestaan, kreeg de brandweer de be
schikking over een Mercedes gecombineerde
pomp van 1200 liter die uitstekend voldeed in de
smalle straten van Edam. En zo groeide de brand
weer steeds verder. Een bijna 81-jarige, die nog
steeds onmisbaar is en bovendien werd verjongd.

m

Touwfabriek

Brandpomp
(coll. J. Bij
't Vuur)

Behuizing
Rest nog iets te vertellen over de behuizingen van
het materiaal van de brandweer. De eerste kazerne Vrijwillige
was het historische waaggebouw aan de Kaas Brandweer
markt, dat dienst deed van 1924 tot 1930. Daarna Edam opge
kreeg men de beschikking over het pand aan de steld voor het
Breestraat, dat in 1967 werd vergroot, zodat er drie Stadhuis op
voertuigen gestald konden worden. Anno 1990 de Dam bij
werd het hoog tijd naar een andere locatie te ver het 20-jarig
huizen. Die werd gevonden aan de Nieuwe Haven jubileum.
op de voormalige gemeentewerk
(coü.J. Bij
Op 1 februari werd de eerste paal geslagen. Dat had 't Vuur)

Een van de gedenkwaardige wapenfeiten van de
Edamse brandweer betreft in 1943 de enorme
brand in de Touwfabriek aan het Marken, die het
hele bedrijf in de as legde en 150 werknemers bro
deloos maakte. De brandweer van Edam, Volendam
en Monnickendam zetten al hun krachten in, maar
konden de fabriek niet redden. Even dreigde er
groot gevaar voor Heymeiers Jutefabrieken en de
panden aan de Baanstraat. Maar die bleven dankzij
de spuitgasten behouden.
Dan was er nog de brand bij Oorbeek, die ook niets
overliet van het pand dan een hoop geroosterd ma
teriaal.
Ook ging het Chinese restaurant aan de Lingerzijde
in vlammen op en kraaide de rode haan bij Hout
handel Oudejans. Nu, anno 2005, heeft de Brand
weer Edam een hele reorganisatie ondergaan en
gaat, samen met Volendam, een nieuwe toekomst
tegemoet.

heel wat voeten in de aarde: het was bijzonder
slecht weer, met striemende hagelbuien. Boven
dien raakte de oplegger met vijftien lange heipalen
gestremd tussen de Pieters - en de Baanbrug, waar
door de plechtigheid ruim een half uur werd uitge
steld. Vervolgens wilde de traditionele zevenklap
per niet afgaan, wat haast symbolisch te noemen
was voor de ontwikkelingen van de bouwplannen.
Toen de commandant J. Dal op uitnodiging van zijn
opvolger A. de Lange het startsein gaf voor het
heien, kwam er een kink in de kabel als gevolg van
een misverstand bij de heiploeg. Zelfs bij de 138
klap ging het vuurwerk niet af en toen stak Dal tot Janny Boelens-Boss

Middeleeuwers

'

3

grote hilariteit van het publiek de zevenklapper zelf
maar aan.
Rond september van dat jaar was het brandweer
complex voltooid. Het pand waar de afdeling Bur
gerzaken in gevestigd was, was het voorgaande jaar
al dbor de brandweerlieden zelf verbouwd tot kan
tine annex instructieruimte.

I

machteloos

Bij de uitbreiding van de steden in de Middeleeu
wen waren bouw- en brandvoorschriften nog to
taal afwezig. Daardoor gebeurde het nog al eens
dat grote delen van de stad in de as werden ge
legd. Een sprekend voorbeeld daarvan is de brand
van de Grote Kerk in 1602, waardoor Edam er niet
ongeschonden vanaf kwam.
Naar men aanneemt is de vroegste vorm georgani
seerde brandbestrijding te vinden in de verorde
ning van de stad Augsburg in 1276, waarbij de
wijndragers verplicht waren bij brand water aan
te dragen. Daarna kwamen er ook in andere ste
den voorschriften, o.a. Amsterdam in 1399.

Emmers water
In die voorschriften stond dat branden bestreden
moesten worden door emmers water in het vuur
te gooien. Twee rijen burgers werden opgesteld
van de brand naar de waterkant; de ene rij gaf de
gevulde emmers door en via de andere rij gingen
ze leeg terug. Naastgelegen panden werden met
natte brandzeilen afgedekt. Soms werden huizen
ook opgeblazen met buskruit, waarna het vuur
door gebrek aan voeding vanzelf uitging. De scha
de van dit slopen werd door de overheid vergoed.
Een belangrijke verbetering werd bereikt toen kei
zer Karei V verbood houten huizen te bouwen.
8

tegenover brand

Ook moest jaarlijks een aantal houten door stenen
huizen worden vervangen (1521).
In het begin van de zestiende eeuw ontstond de
verplichte brandbestrijding. De steden werden in
wijken verdeeld en het blusmateriaal werd op
vaste plaatsen ondergebracht. Het dienstdoen bij
brand door burgers, en eventueel ook door buren,
werd geregeld, evenals het onderhoud van het
blusmateriaal.
In diezelfde tijd kwamen de brandspuiten. Als eer
ste vervaardiger wordt de Augsburger goudsmid
Anton Platner (1518) genoemd. Omstreeks 1650
construeerde Hans Hautsch een brandspuit met
straalpijp, waardoor het water stootsgewijs naar
de brand werd gespoten.

Van der Heijden
Jan van der Heijden (1672) verbeterde deze uit
vinding en voorzag de spuit van pers- en zuigstan
gen plus een windketel, waardoor een ononder
broken watertoevoer gewaarborgd werd. Ook
werd het mogelijk een brandend perceel binnen
te dringen. Een nieuwe brandkeur, eveneens van
Van der Heijden afkomstig (1685) reorganiseerde
het brandwezen te Amsterdam.
J. B-B
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Brandweer Edam/Volendam
in nieuw jasje
De Brandweerkorpsen
Edam/Volendam zijn
als de mythologische vogel Phoenix uit hun
as herrezen. En wel uit de as van de Nieuw
jaarsbrand 2001 te Volendam, met alle drama
tische gevolgen van dien, waarna zij een nieu
we toekomst zijn ingeslagen.
De Nieuwjaarsbrand en de daarop volgende rap
porten van de commissie Aalders hebben de Raad
van de Gemeente Edam/Volendam op 13 septem
ber 2(X)1 doen besluiten in te stemmen met de
daarin gegeven adviezen en ingestemd met het
voorstel van het College van Burgemeester en Wet
houders tot oprichting van de sector Brandweer en
Veiligheid. Tot dat moment beperkte de gemeente
lijke organisatie zich tot de sectoren Inwonersza
ken en Grondgebied.
Per 1 februari 2002 is er een directeur/brandweer
commandant in de persoon van de heer G. Zomer
aangesteld met de opdracht de sector verder gestal
te te geven en in te bedden in de gemeentelijke or
ganisatie. Beide brandweercommandanten van
Edam (Jaap de Boer) en Volendam (Kees Bont) zijn
beroeps geworden.

Ten goede
"Er is veel ten goede gekeerd", vertelt Jaap de Boer.
"Voorheen wist de gemeente wel van ons bestaan,
ik bedoel niet ons persoonlijk, maar beide korpsen.
Van enige betrokkenheid was echter nauwelijks
sprake. Dat klinkt misschien vreemd, want iedere
gemeente is verplicht een brandweer te hebben.

ding op operationele taken, zorg voor goed opge
leid personeel, onderhoud materieel en uitrusting,
vervanging en vernieuwing materieel en uitrusting,
adequate en efficiënte uitrusting, operationele ge
gevens aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten,
onderhoud bluswatergegevens en rijroutes, eind
verantwoording voor adequate opvang van eigen
personeel en ondersteunende eenheden na bestrij
ding van een incident en zorg voor de administra
tieve, financiële en verzekeringstechnische afwik
keling. Repressie is de taak van de vrijwilligers
inzake coördinatie en bestrijding branden en onge
vallen anders dan brand.
Rampbestrijding, integrale veiligheid en handha
ving is de taak van de ambtenaren. De directeur, de
heer Zomer is verantwoordelijk voor de sector be
drijfsvoering van de sector Brandweer en Veilig
heid en de sector repressie, tevens hoofdbudget
houder.

Dat staat in de wet. Gek genoeg was er in diezelfde
wet niets te vinden over de kwaliteit. Er werden
wel adviezen gegeven, maar die werden (door de
gemeente) niet altijd opgevolgd. De brand in Vo
lendam heeft kennelijk iedereen wakker geschud
en doen inzien dat het onmogelijk was om op de
oude voet door te gaan".
Het is eigenlijk overal altijd hetzelfde liedje. Zolang
er niets ernstigs gebeurt gaat men gewoon gezapig
door. Er was nog veel meer niet in orde: de vrijwil
ligers hadden geen rechtspositieregeling. Ook daar
is verandering in gekomen. Ze krijgen nu behalve
hun aanstelling, ook een bezoldiging die overeen
komt met het model van de Vereniging van Neder
landse Gemeenten.
"Ons vrijwilligerskorps telt op dit moment totaal
62 man", aldus De Boer, "waarvan 28 in Edam en
34 in Volendam. Wij noemen hen de warme kant
want de vrijwilligers zijn de uitvoerenden bij bran
den en calamiteiten. De koude kant is de beheers
organisatie".

Twee posten
Edam/Volendam beschikt als vanouds over twee
brandweerposten, de ene in Edam, de andere in Vo
lendam. Edam heeft één tankautospuit, een hulp
verleningsvoertuig, een man/materiaalwagen, een
motorspuit met aanhangwagen en een poederblusaanhangwagen.
In de Volendamse brandweerkazerne staan twee
tankautospuiten, een man/ma teriaalwagen, een
onderhoudswagen en een dienstvoertuig voor de
bevelvoerder van dienst.
Jaap de Boer: "We zijn tevreden over ons wagen
park, natuurlijk nooit helemaal, want regelmatig is
er wel het één of ander aan vernieuwing toe. Beide
korpsen werken heel nauw samen. Bij grote bran
den of calamiteiten kunnen we een beroep doen

Taakvelden
De taakvelden , zoals ze die noemen, zien er als
volgt uit: Kees Bont neemt proactie en preventie
voor zijn rekening, dwz alles wat te maken heeft
met brandveiligheidsadvisering, doelmatige con
trole, handhavingsbeleid brandveiligheidsaspecten
bij stadsuitbreiding en algemeen toezicht op de uit
voering van de brandveiligheidsvoorschriften. Jaap
de Boer is verantwoordelijk voor de preparatie en
de nazorg, dwz. zorg voor een goede voorbereiV.l.n.r. : de
brandweer
mannen Gera rd Zomer,
Kees Bont en
Jaap de Boer
voor een mo
derne brand
weerauto
(coll.J. Bij
't Vuurj

Bluswagen
"Bij een brandmelding rijdt één brandbluswagen
uit; afhankelijk van de grootte van de brand kun
nen we over meer bluswagens beschikken. Door
dat we actief zijn in de regio, kunnen we bij zeer
grote branden brandblusmateriaal krijgen van alle
korpsen. Wel moet er altijd één bluswagen in de
eigen kazerne achterblijven".
Het gebeurt wel eens dat bij branden problemen
ontstaan doordat het heel moeilijk is om ter plekke
aan water te komen. Het zogenoemde haakarm
voertuig moet dan uitkomst bieden. Deze wagen
dient voor het vervoer van containers van diverse
grootte, waarvan er eentje is uitgerust met een zeer
zware pomp (dompelpomp), voorzien van drie ki
lometer slang. "Er zijn nog langere", zegt Jaap de
Boer tot slot. "Van maar liefst vijf kilometer".
Over het beroep brandweerman laat hij nog weten
dat het eigenlijk een wereldbaan is, waarin het
hele team zich uitstekend kan vinden. De onderlin
ge samenwerking is, wat je noemt, "uit de kunst'.
Jartny Boelens-Boss

OUD EDAM NIET TEGEN NIEUWBOUW
De vereniging Oud Edam zet vraagtekens bij de
plannen tot gedeeltelijke of gehele nieuwbouw
van de Zuidpolder zolang de noodzaak daartoe
niet voldoende is aangetoond. Sommigen ver
wijten Oud Edam nu dat zij tegen elke bebou
wing is en daarmee bijvoorbeeld jonge woning
zoekenden een betaalbaar huis wil onthouden.
Deze mening is echter pertinent onjuist. Oud
Edam kan instemmen met elke bouw als daar be
hoefte aan bestaat. Maar het probleem is dat de
gemeente niet wil of niet kan aantonen wat de
werkelijke behoefte is of met cijfers goochelt
die niet te controleren zijn en veel te hoog wor
den ingeschat.
Waar Oud Edam nu voor vreest is dat gebouwd
zal gaan worden voor een behoefte die niet zo
groot is als de gemeente wil doen geloven. Daar
door zal kostbare ruimte worden verspild, die
later misschien echt nodig zou kunnen zijn.

10

op de regio. Deze omvatte eerst Waterland, maar is
nu uitgebreid met de Zaanstreek".
"Bij een brand moeten we binnen tien minuten op
pad zijn, daarom hebben we altijd onze pieper op
zak. Bij verkeersongelukken rijden zowel de hulp
verleningswagen als de tankautospuit uit voor even
tualiteiten, met aan boord vier tot zes personen. In
het hulpverleningsvoertuig bevindt zich een uitge
kiende verzameling werktuigen, nodig om eventu
ele slachtoffers uit hun benarde positie te bevrij
den, of te bergen. Tijdens actie blijft de chauffeur
altijd aan boord om materiaal uit te geven".

De cijfers op een rij. De nieuwbouwwijk in de
Zuidpolder werd destijds door de gemeente be
rekend op een groei van 1.300 personen. Daar
bij werd uitgegaan van een bevolkingsaantal in
2005 in Edam - Volendam van 29.500 personen.
In werkelijkheid wonen er nu zo'n 28.330 men
sen, dus ca. 1.200 minder dan de prognose. Dat
is nu net ongeveer het aantal personen waar
voor de Dijkwijk zou worden gebouwd. Mensen
die er in werkelijkheid niet zijn. Er zou dus voor
leegstand worden gebouwd.
Nu is dat natuurlijk ook niet helemaal waar. Er
zal hier en daar best behoefte aan woningen be
staan. Maar lang niet zo groot als de gemeente
beweert; in ieder geval kan zij dat niet aantonen.
Dus gemeente: bereken nu eerst op een reële,
eerlijke en controleerbare wijze de werkelijke
behoefte aan woningen.
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Aankoop Oorgat Nummer 3
Tijdens een uitstekend bezochte Buitengewone Le
denvergadering, werd unaniem goedkeuring ver
leend om de onderhandelingen met het Hoog
heemraadschap over de aankoop van het perceel
Oorgat 3 bij de Zeesluis met de loodsen voort te
zetten.
Het is natuurlijk heel fijn te weten dat de leden zo
massaal achter de plannen van het bestuur staan,
maar we zijn er nog niet. In de eerste plaats pra
ten we over heel veel geld om dit object aan te
kopen en we moeten dus zien hoe wij dit finan
ciële plaatje zodanig rond kunnen krijgen dat het
nog betaalbaar is ook. Aan de andere kant zijn mo
gelijke kopers of huurders onzeker vanwege
eventuele vervuiling van de grond en wil men al

Rabobank Edam-Volendam
honderd jaar

lerhande zekerheden voor het geval de grond
meer vervuild is dan nu gedacht.
Door uw bestuur wordt dus stevig onderhandeld
met de verschillende partijen. Tevens doen wij een
beroep op de leden die dat nog niet gedaan heb
ben, het project te steunen door middel van in
schrijving op een of meer obligaties. Zonder deze
steun wordt het erg lastig de zaak rond te krijgen.

"Den woeker weren, den landman bij te staan ... is het doel der leenbanken".
Eind negentiende eeuw werd Europa door een
grote landbouwcrisis geteisterd. Vooral op het
platteland was de armoede groot. Veel boeren be
vonden zich in een vrijwel uitzichtloze situatie.
Friedrich Wilhelm Raiffeisen werd in die jaren als
plattelandsburgemeester geconfronteerd met de
armoede onder de boerenbevolking. Om in deze
nood te voorzien, richtte hij onder meer een lief
dadigheidsvereniging op.
Gaandeweg kwam hij echter tot het besef dat
voor duurzame verbeteringen zelfhulp meer zin
had dan charitatieve ondersteuning. Daarom
vormde hij in 1864 zijn liefdadigheidsvereniging
om tot een boerenleenbank. Deze Heddesdorfer
Darlehnskassen Verein verzamelde de spaargel
den van de inwoners van het platteland om daar
uit te voorzien in de behoefte aan krediet en was
daarmee in feite de eerste boerenleenbank. Het
was tevens het antwoord op het gebrek aan kre
diet- mogelijkheden voor agrariërs omdat de han
delsbanken deze niet aanboden.

Inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij onze
penningmeester, de heer Ko Spaargaren tel.
362963 of via info@oud-edam.nl Graag opsturen
naar Vereniging Oud Edam, Graaf Willemstraat 8,
1135 WP Edam.
Cor Veth

Oud Edam zoekt foto's, prenten en kaarten
Oud Edam beheert een archief van foto's, tekenin
gen, prentbriefkaarten en plattegronden. Deze
worden gebruikt voor haar eigen publicaties,
zoals het Periodiek, de boekjes van de Historische
Reeks en ander gedrukt materiaal, maar kunnen
ook aan belangstellenden worden uitgeleend.
Mogelijk hebt u in kasten, op zolder, in albums of
schoenendozen ook dergelijke materialen liggen
of was u van plan er eens grote schoonmaak in te
houden. Om nu te voorkomen dat deze getuige
nissen uit Edams verleden mogelijk verloren gaan,

doet de vereniging een beroep op u te overwegen
ze aan Oud Edam ter beschikking te stellen. De
vereniging kan zorg dragen voor een verant
woord beheer. Zoals gezegd, zijn de materialen
niet alleen bestemd voor eigen gebruik, maar ze
kunnen ook aan anderen ter beschikking worden
gesteld.

Navolging

U kunt contact opnemen met:
Mirjam Nelissen,
Spuistraat 15,
Tel. 0299-372116

Het Duitse voorbeeld vond vanaf het eind van de
jaren negentig van de negentiende eeuw in Neder
land navolging. Dat de eerste kredietinstelling in
Nederland die volledig aan de beginselen van
Raiffeisen voldeed in de buurt van de Duitse grens
stond, was uiteraard niet zo vreemd. In 1896 werd
in Lonneker, in de buurt van Enschede, De Coöpe
ratieve Landbouwersbank en Handelsvereeniging
opgericht.

Korsnas terrein in beeld
Terwijl de studenten van de Academie van Bouw
kunst zwoegen om alle ideeën over de invulling
van het Korsnas terrein te verwerken, willen wij
U de gelegenheid geven ons te laten zien wat U
mooi (of niet mooi) vindt aan deze omgeving.

foto's de drie prijswinnaars kiezen. Zij zullen wor
den uitgenodigd om bij de presentatie van de
werkstukken aan ons gemeentebestuur aanwezig
te zijn. Tevens zal aan de winnaar of winnares een
prijs worden uitgereikt.

Maak de mooiste foto en maak kans op een
leuke prijs! Wat moet U doen?

Voor nadere inlichtingen kunt U een email sturen
naar info@oud-edam .nl of telefonisch op nummer
0299 373264.

• De foto moet betrekking hebben op het gebied
begrensd door 't Marken, de Hoogstraat en de
Baandervesting.
• De foto mag in zwart/wit of kleur zijn. De maxi
male afmeting is 20x15 cm. (Niet digitaal aanle
veren a.u.b.)
• Op de achterkant van de foto dient II duidelijk
naam, adres en telefoonnummer te vermelden
• Foto's dienen voor 1 mei 2005 ingeleverd te
worden bij het adres van de vereniging: Graaf
Willemstraat 8, 1135 WP Edam.
Alle inzendingen zullen worden tentoongesteld in
de week van 30 mei 2005 in de Grote Kerk tijdens
de presentatie van de werkstukken van de studen
ten. Een deskundige jury zal uit alle ingezonden
12

Oud Edam heeft website
Oud Edam beschikt sinds kort over een website, waaruit infor
matie over de vereniging kan worden verkregen. Vooralsnog
gaat het om de volgende gegevens: statuten (doelstelling),
hoofdactiviteiten, publicaties, waaronder bijna alle verschenen
nummers van het Periodiek (alleen titels) en adressen plus tele
foonnummers van bestuur en werkgroepen. Het is de bedoeling
de website geleidelijk met meer gegevens uit te breiden.
De website is te bereiken via WWW.

oud-edam. nl.

Op 24 november 2004 vierde de Rabobank
Edam-Volendam haar 100-jarigbestaan.
Voor de leden en klanten organiseerde de bank
allerlei activiteiten. In de uitgebrachte jubileumkrant werd aandacht besteed aan een stukje his
torie. Omdat de bank honderd jaar geleden in
Edam is opgericht worden hierbij de eerste 25
jaar uitvoerig weergegeven en de overige 75 jaar
in vogelvlucht.
Men maakte in Nederland gebruik van propaganda
boekjes waarin men de boerenleenbank beschreef
als middel voor de verheffing van de boerenstand:
"Den woeker te weren, den landman in zijn nood
bij te staan, maar ook spaarzaamheid, naastenlief
de, arbeidzaamheid en matigheid bevorderen is het
doel der leenbanken".

Eigen bank
In het gehele land waaronder ook in Noord-Hol
land werden banken opgericht, zoals de bank in
Monnickendam. Omdat de Hollandse Maatschappij
van Landbouw afdeling Edam, opgericht in 1885,
geen actie ondernam, werden verschillende Edam
mers van deze bank lid. Zij gingen vervolgens de
oprichting van een eigen bank promoten. Na het
beleggen van een vergadering op 28 oktober 1904
in het Heerenlogement werden er 16 personen ge
vonden om tot oprichting van de bank over te
gaan. De oprichters waren allemaal veehouder en
woonden in Edam.

Ter gelegen
heid van het
50-jarig be
staan van de
bank in 1954.
Boven v.l.n.r.:
ƒƒ.ƒƒ.Schröder,
Centrale
Bank, Cor
Mus Sr, St. de
Boer Jbzn., di
recteur.
Onderaan
v.l.n.r. : Evert
Uiten tuis,
voorzitter,
Willem Kout,
Dirk Neute
boom, Jan
Daniël de
Boer en Jacob
Slooten. (coll.
Rabobank)
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Notarissigaar

Voorspoedig

In de Provinciale Noordhollandsche Courant no.
105 van zaterdag 31 december werd door notaris
Cramer te Edam bekendgemaakt dat bij aete van 24
november 1904 is opgericht eene coöperatieve
vereeniging genaamd "Coöperatieve Boerenleen
bank Edam". In het bankverslag staat opgenomen
dat de notariskosten f. 52,50 bedroegen, de notaris
de traditionele notarissigaar presenteerde waarmee
men al pratende, rokende en dampende het kan
toor verliet.

Na moeilijke beginjaren ging het de bank voor
spoedig. In het 17 boekjaar eindigde men op de
zesentwintigste plaats van alle boerenleenbanken
van Nederland wat betreft inleg van spaargelden en
in 1922 werd het duizendste spaarbankboekje uit
gegeven, en werd het bankgebouw aan de Kaas
markt/hoek Prinsenstraat aangekocht van de heer
Imken voor f. 8.000. In 1924 kwam er telefoon.

De eerste Algemene ledenvergadering werd eind
december gehouden ten huize van de heer G. Siewers en tot bestuursleden werden benoemd de
heren W.v.d. Boogaard, C. de Boer JWzn en Jst. De
Moes. Tot leden van de Raad van Toezicht werden
gekozen de heren D. Beets, J. Hooijberg en W. de
Jonge en tot kassier de heer J.J. Plas. Het salaris van
de laatstgenoemde werd vastgesteld op f. 15 per
jaar. Op deze vergadering werd de ledenlijst gete
kend, een huishoudelijk reglement behandeld,
volgde uitreiking van spaarbankboekjes aan de
leden en werd besloten een tweedehands brand
kast te kopen.

Ideëel, maar zakelijk
Hoewel de drijfveer ideëel was, kenmerkte de
werkwijze zich door zakelijkheid.
Dat blijkt uit de belangrijke beginselen van de eer
ste coöperatieve banken:
- onbeperkte aansprakelijkheid van de leden
- onbezoldigd beheer
- reservering van de winst voor verdere groei
- lokaal beperkt werkgebied
- aansluiting bij een coöperatieve centrale bank
met behoud van de plaatselijke zelfstandigheid.
De Boerenleenbank Edam sloot zich aan bij de
Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in Utrecht.

Brandkast
De brandkast werd gekocht bij de heer Strasser aan
de Lijnbaansgracht in Amsterdam en deze liet het
zware meubelstuk vervoeren per stoomboot "Stad
Edam" naar Edam. Vanaf de Schepenmakersdijk
werd deze door hulpvaardige leden met een lorrie
gebracht naar de woning van de moeder van de
kassier aan de Spuistraat 29. Met grote moeite werd
de kast in de binnenkamer geplaatst en als loon
kreeg men een 2 cts.sigaar.
Al heel spoedig bleek dat de vloer het gewicht van
de brandkast niet aankon. De reparatie kwam voor
rekening van de weduwe Plas.
Op 1 februari 1905 begon men met het bankbe
drijf. De spaarrente bedroeg drie procent, de le
ningrente vier procent. De bank kreeg een oprich
tingssubsidie van f. 175 van het rijk.
Het bestuur en de kassier hielden zich met meer
kwesties bezig dan alleen bankzaken. Zo wilden zij
bijvoorbeeld niet het initiatief nemen voor de op
richting van een nieuw Onderling Veefonds of het
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Tijdens het 25-jarig jubileum in 1929 kreeg de kas
sier een kantoorstoel aangeboden en zijn echtgeno
te een palm in een pot. De bank had toen 301
leden, 1155 spaarders en 253 voorschotnemers
met als dekking een eerste hypotheek, borgstelling
of onderpand van effecten en spaargeld.
gemeenschappelijk kopen van veevoer, maar
werkten ze wel mee aan de oprichting van de On
derlinge Brandwaarborg Maatschappij in 1908. Een
voorstel om niet-boeren tot leden van de bank toe
te laten haalde de eerste jaren niet. Pas in 1912
konden landeigenaren en tuiniers toetreden, maar
nog geen boerenarbeiders.

Toespraak
voor de eerste
steenlegging
op 11 septem
ber 1968.
V.l.n.r. : Gerrit
Dik. Dijkgraaf
van de Pur
mer, Cor Mus,
Eendenboeren
Siem de Boer
Veel commotie veroorzaakte de beslissing om een (van Dove
denboeren als lid aan te nemen, een voorstel dat Willem), Siem
kwam van de Volendammer leden. Het lidmaatschap Molenaar, Sijvan de eendenhoudersvereniging "St. Gerardus" tje de Boerwerd afgewezen, omdat de statuten niet de goedkeu Hooijberg,
ring kregen van de rechtskundigen van het hoofd Mevr. Neute
kantoor. Later echter verstrekte men deze vereniging boom, echtge
een groot krediet met staatsgarantie, een "regeerings- note van Piet
eenden-krediet" wegens de abnormale schade ver Neuteboom,
oorzaakt door de watersnood en de sterk heersende Trien de Boer,
besmettelijke cholera onder het pluimvee.
het echtpaar
Steur en Piet
Neuteboom.
Voorschotnemers
Op de voor
Naast personen werden er ook instellingen (zoge grond: J.C.
naamde voorschotnemers) lid, zoals de Coöpera
Conijn en
tieve Vereniging de Zuivelfabriek aan de Ooster- D. Neuteboom.
weg in de Purmer, de Zuivelfabriek Edam, de (coll. Rabo
polder De Zeevang, de Doopsgezinde Gemeente bank)
en de Hulpvereeniging Edam voor Christelijk Na
tionaal Schoolonderwijs.
In 1907 trouwde de kassier en werd het bankkan
toor verplaatst naar de J.C. Brouwersgracht. De in
braakverzekering werd afgesloten bij verzekerings
maatschappij "De Hermandad" te Utrecht.
De wereldoorlog van 1914-1918 en de watersnood
waren merkbaar; er werd veel spaargeld opgeno
men. Van rijkswege werden diverse landbouwprodukten geconfisceerd, waarbij betaling uitbleef, en
borgen werden aangemaand omdat de leden in ge
breke blijven. Uit de reserve werd f. 208,02 ge
schonken aan het Nederlands Landbouwcomité
ten behoeve van de slachtoffers van de waters
nood, die een groot deel van de provincie op 14 ja
nuari 1916 teisterde.

Tientje van Lieftinck
De jaren dertig waren moeilijk voor de bank en de
klanten van de bank. Zij konden veelal de rente en
aflossing niet voldoen. Na de oorlog werd men be
last met de uitgifte van het tientje van Lieftinck.
De eerste
steenlegging.
Links J.C. Conijn, in het
midden D.
Neuteboom
en rechts St.
de Boer. (coll.
Rabobank)

In de jaren zestig kreeg Nederland economisch de
wind in de zeilen, wat onder meer merkbaar werd
door een tekort aan kantoorruimte. Gelukkig was
men in staat het naastgelegen pand van de heer Ent
aan te kopen. In 1968 werd de naam veranderd van
Boerenleenbank naar Raiffeisenbank en legde de
88-jarige heer D. Neuteboom, enig nog in leven
zijnde oprichter van de bank, de eerste steen voor

de bouw van een kantoor met bovenwoning naast
het oude kantoorgebouw aan de kaasmarkt. In het
oude gebouw moest men van de wachtkamer naar
een klein vertrek, de "biechtstoel" genoemd.
In het nieuwe gebouw werd dit sterk verbeterd
door de inrichting van de wachtruimte met drie ge
separeerde ruime loketten. Het bankgebouw kreeg
verder een aparte onderhoudskamer en een specia
le ruimte voor de boekhoudafdeling.
In de berichtgeving neemt de kluis ook weer een
belangrijke plaats in. De kluisdeur was een paar ton
zwaar en bevatte een ingewikkeld mechanisme.
Overdag werd de kluisruimte afgesloten met een
zwaar getralied hekwerk. Het oude gebouw werd
geschikt gemaakt voor kantoor- en vergaderruimte,
maar door de toename van de dienstverlening ont
stond steeds weer ruimtegebrek. Men loste dit
voorlopig op door de aankoop van een achter het
bankgebouw gelegen woonhuis en het neerzetten
van een bouwkeet in de tuin.
In 1972 fuseerden beide centrale banken en werd
ook de naam van de bank gewijzigd van Raiffeisen
bank Edam-Volendam in Rabobank Edam-Volendam.

Expansie in Volendam
In Volendam hield de kassier eerst enkele zittings
uren in het kantoor van Arie Maas en in 1956 be
trok hij een kantoor aan de Conijnstraat. Tijdens de
opening van het nieuwe bankgebouw in Edam in
1969 sprak de heer Dik, bestuurslid van de bank
deze woorden; "We hebben een sterke verbonden
heid met Volendam; dit dorp is voor onze bank een
zeer belangrijk werkterrein". Deze woorden wer
den bewaarheid, want het belang van Volendam
ten opzichte van Edam nam langzamerhand toe. In
1969 werd het kantoor aan de Burg. Van Baarstraat
geopend, later volgde een kantoor aan de Plutostraat.

Marktaandeel
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In 1983 werd besloten een nieuw kantoor te bou
wen om de voortgaande groei en ambities gestalte
te kunnen geven. Het kantoor verrees op een stra
tegische plek: aan de Ch. Van Abkoudestraat, pre
cies in het hart van de gemeente en aan de belang
rijkste verbindingsweg tussen Edam en Volendam.
De bank speelde een steeds belangrijker rol en ver
overde steeds meer marktaandeel in de zakelijke
markt. In 2001 opende de bank aan de Julianaweg
een bedrijvenadviescentrum, dat zich meteen al
bewees als een nieuwe stap richting een succesvol
le toekomst. Een toekomst waarvoor het funda
ment in het verleden is gelegd, maar die bereikt
wordt door maar één kant op te kijken: vooruit, in
novatief en vastbesloten.
Dik Rinkel
Geraadpleegde literatuur:
Het coöperatief alternatief "100 jaar Rabobank "
Raiffeisen, levensroman van een groot pionier
Oud Edam: Boeren in en rond Edam
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Tegeltableau Verplegingstehuis
Het tegeltableau herinnert aan de stichting van
een verplegingstehuis door Arend Nicolaas Versteegh, zoon van burgemeester Gerardus Johannes Versteegh. De stichting vond plaats in 1910,
blijkens het jaartal op het tableau. Het tegelta
bleau werd uitgevoerd door de firma Rozenburg.
Het is ca. 100 cm breed en ca. 150 cm hoog. Het
tableau is enige tijd geleden in zijn geheel, met
een deel van de bakstenen muur, waarop het zich
bevond, uitgenomen.
De vereniging Oud Edam zal het tableau in bruik
leen afstaan aan het gezondheidscentrum aan de
Paulus Pietersstraat. Echter voor het zover is moet
er nog heel wat gebeuren. De bakstenen moeten
van de tegels gescheiden worden. Het geheel zal
op een nieuwe drager bevestigd worden en
schoongemaakt of hersteld daar waar nodig is.
De firma van Sabben te Oud-Beijerland is specia
list op het gebied van de restauratie van "Oud-Nederlandsche Tegelwerken" en zal de werkzaam
heden vakkundig uitvoeren. De totale kosten
komen op ca. € 2.500.
Het bestuur is nog op zoek naar financiële spon
sors. Wilt u helpen, dan kunt u uw bijdrage over-

Vrijwilligers
begraafplaats
Grote Kerk
U heeft even moeten wachten, maar nu gaat
het dan toch echt gebeuren. Op zaterdag 16
april 's ochtends om 10.00 uur zal er in de
kosterij (Grote Kerkstraat) een bijeenkomst
zijn samen met de vrijwilligers, wethouder
Martijn Smit en medewerkers van de gemeen
te. Tijdens deze bijeenkomst zal worden afge
sproken hoe en wanneer het onderhoud van
graven ter hand zal worden genomen.
Ook is het idee opgevat om bepaalde graven
die belangrijk zijn voor Edam, maar waaraan
om de een of andere reden geen onderhoud
meer gedaan wordt, te adopteren en op die
manier te bewaren voor de toekomst.
De vrijwilligers die zich destijds hebben aan
gemeld, krijgen persoonlijk nog een uitnodi
ging voor de bijeenkomst. Maar ook hier
maken vele handen licht werk. Dus wanneer
U dit initiatief steunt en alsnog mee wilt hel
pen, dan bent ook U van harte welkom bij
deze bijeenkomst.
Cor Veth
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Edam
Tegeltableau
uit bet voor
malige Con
sultatiebu
reau (foto
1CN)

maken op giro 1356818 t.n.v. Penningmeester
Oud Edam onder vermelding van "tegeltableau".
Cor Veth

FELICITATIES VOOR EEN 650-JARIGE
Graag willen wij langs deze weg de Monniken
dammers feliciteren met hun jubileum. Wij
wensen hun mooie en gezellige feesten toe.
Nog heel even en dan volgen wij ook!
Het bestuur

Rectificatie Boeren Edam
In het boekje van de Historische Reeks nr. 5 "Boe
ren in en rond Edam" is op blz. 80 een vergissing
gemaakt in het interview met Gerro de Boer. Hier
wordt vermeld dat zijn vader, Otto de Boer, was ge
trouwd met Jansje de Ruyter. Dat moet zijn Geertje
de Boer-Pauw.
« » .'
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