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Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

Drukkerij Keizer & Van Straten: vele eigenaars, één naam

Staande van links naar rechts: Gerrit Sanders, Maarten Gortemulder, Niek van de Berg, Piet Huisman,
Hendrikus Griep: zittend: onbekend

Drukkerij Smit.
Rond 1900 waren er in Edam al meerdere druk
kerijen gevestigd, waaronder de drukkerij van Lienerds Everts in Edam.
De drukkerij, die inmiddels vele jaren het Perio
diekvan Oud-Edam drukt, is eigendom van Maar
ten Tieman. Hij werkt nu al weer ruim tien jaar bij
KvS en is sinds 1 juli 1999 directeur-eigenaar.
Met Maarten zijn we op zoek gegaan naar de wor
tels van deze drukkerij.

Van drukkerij Smit is niet veel bekend. Rond 1900
nam H. Smit de drukkerij N.W.Lienerds Everts
uit Edam over. Zij waren de uitgever van "De
Noordhollander", de voorloper van de Provinci
ale Noordhollandsche Courant, die in licentie het
"Geillustreerd Zondagsblad" drukte voor Edam
en omgeving. Dit zondagsblad was een uitgave van
uitgeversmaatschappij "Neerlandia" in Utrecht.
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André van der Vossenwoonde en werkte hoofdzakelijk in en rondom Haarlem (Overveen). Hij kreeg
zijn opleiding als kunstenaar aan de Kunstnijverheidsschoolte Haarlem. Hij was tevens een vermaard
graficus (wat blijkt uit het feit dat hij in 1958de Eerste prijs won voor zijn ontwerp van de Europa
postzegel), letterontwerper en boekillustrator. Hij schilderde, tekende en aquarelleerde o.m. landschap
pen, stads- zee- en duingezichten, figuren, stillevens en een enkel portret in de stijl van het (zakelijk)
realisme, later (na 1945)werd zijn werk abstract en na 1948weerfiguratief. Hij nam deel aan diverse
solo- en groepstentoonstellingen o.m. te Amsterdam (Stedelijk Museum), Haarlem (eretentoonstelling
in 1964),Dordrecht, Den Haag en Parijs. Hij was lid van de kunstenaars sociëteit "Arti et Amicitiae"
te Amsterdam en de vereniging "Vrij Beelden". Zijn werk is opgenomen in diverse particuliere, bedrijfs- en overheidscollecties,waaronder de collectie van het Nederlands Postmuseum te Den Haag en
de Rijkscollectie.
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Van Straten na 40 jaar te zijn geëxploiteerd door
de familie Veen.

ter herdenkingonzer 100-jarigeOnafhankelijkheid.

ELECTRISCHE DRUKKERIJ
EN BINDERIJ
UITGAVEVAN H. SMIT = EDAM
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J.H. van Straten.
Johannes Hendrikus van Straten werd op 13 april
1885geboren. Op 1september 1913startte hij samen
met de heer Keizer in de Spuistraat de boek- en
handelsdrukkerij Keizer en Van Straten. Zij namen
de activiteiten van drukkerij Smit over. Vrij spoe
dig na de start verliet de heer Keizer het bedrijf.
Naast de Provinciale Noordhollander drukte het
bedrijf ook boeken, muziekbundels en grote hoe
veelheden lessen voor schriftelijke cursussen. De
drukkerij was onder andere uitgever van 't Edam
mertje, ook wel 't Vaatdoekje genoemd .
Al het drukwerk, dus ook de krant, werd met de
hand gezet. In deze tijd stond in de drukkerij op
de begane grond een Augsburger pers, waarbij het
papier met de hand moest worden ingelegd. Als de
stroom uitviel moest de hele machine met de hand
in werking worden gehouden. Op de bovenverdie
ping werkten de zetters en met een open trekliftje
werden de vormen, waarin de met de hand gezette
kolommen zaten, naar beneden vervoerd. Uiter
aard was dit een loodzwaar werkje. Naast de grote
drukpers stond beneden ook nog een kleine trap
pers met inktplaat. Hiermee werd het handels
drukwerk gedaan. De binderij lag achter het huis
naast de drukkerij op de plaats waar nu de woning
van de familie Stevens staat. In dit huis was het
kantoor gevestigd en de boekwinkel. De familie
Van Straten woonde tegenover de drukkerij, maar
verhuisde later naar de overkant.

Uitgeverij De Klyne Librye
Ook de uitgeverij was gevestigd in het pand aan de
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Spuistraat 25 en was onderdeel van drukkerij Keizer
en Van Straten. "De Klyne Librye" heeft vanaf 1920
vele boekjes uitgegeven van bekende en minder be
kende Nederlandse schrijvers. Daaronder zijn
"Peerke, dat Manneke" van Antoon Coolen uit
1926, "De fanfare De Sint-Jans-vrienden" uit 1924
van Ernest Claes, "Van Winter tot Winter" een
streekroman van Herman de Man uit 1925, "Het
Verwijt" uit 1926 roman van Pierre Henri Ritter jr,
" Edam en Volendam" door Th.C.P.M. Kolfscho
ten, burgemeester van Edam uit 1933.
Van de bekende Edammer kunstschilder J.C. Bander (1885— 1956) werden houtsneden uitgegeven
waaronder de Volendamse vrouw Geert. In 1928
verscheen een verzamelwerk met 10 houtsneden
van de Haarlemse kunstenaar André van der Vos
sen (1893- 1963).
In de boekwinkel "De Klyne Librye" werden naast
houtsneden, etsen, prenten ook boekjes verkocht.

Maarten Gortemulder
Uit correspondentie met mevrouw Tiny PoelmanGortemulder is te lezen dat haar vader Maarten
Gortemulder sinds 1904 bij drukkerij Smit in
dienst was. Hij is op 27 februari 1885 geboren in
Mijdrecht als het één na jongste kind uit een gezin
van acht kinderen. Hij zit op de lagere school tot
en met de achtste klas (tot zijn dertiende jaar). Hij
solliciteert op een advertentie waarin de firma P.
Leguit Cz uit Uithoorn een leerling-zetter vraagt.
Maarten wordt aangenomen. In 1903 gaat hij bij
A.B. Oerlemans in Baarn werken. Hier raakt hij
actief betrokken bij de oprichting van de typografenvakbond. Een jaar later vertrekt hij naar Edam
en gaat werken bij drukkerij Smit. Hij gaat in de
kost bij Trijntje Jonker-Duijves en trouwt in 1916
met haar dochter Eefje. Hij is zeer actief in de ty
pografenbond, de SDAP en de Geheelonthoudersbond.

A. VAN DER VOSSEN

Openbare veiling
Op zaterdag 17 december 1921 werd door notaris
P. de Grient Dreux in het Heerenlogement "een
goed onderhouden woon- en winkelhuis" publiek
verkocht. Sedert onheuglijke jaren was in dit pand
aan de Torenstraat, nu Lingerzijde 20, met succes
een zaak in kantoor- en schrijfbehoeften gevestigd
met werkplaats en drukkerij aan het Jan van Wal
lendalplein. De veiling van het pand, inclusief de
inventaris van de drukkerij, gebeurde op initiatief
van de heer Klaas D. Veen. Na de veiling werd
bekend gemaakt dat de boek-, biljet- en handels
drukkerij was overgedaan aan de firma Keizer en

Maarten Gortemulder
In 1929werkte Maarten Gortemulder 25 jaar bij de
drukkerij. Zijn dochter wist zich dit nog goed te
herinneren, zij was toen negen jaar. Met een auto
van de garage Griep werden zij van huis gehaald
en vader kreeg als dank voor 25 jaar trouwe dienst
een zilveren horloge en een kleuren ets.
Als Johannes van Straten 7 februari 1932 aan de
gevolgen van tbc overlijdt, zitten we midden in de
wereldcrisis. Ook de drukkerij is slachtoffer van
deze malaise. Op 3 mei 1932 wordt de drukkerij
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failliet verklaard en wordt notaris P. de Grient
Dreux benoemd tot curator.
Maarten Gortemulder zit dan zonder werk en sol
liciteert overal, maar zonder resultaat. Hij is dan
47 jaar en men vindt hem te oud. Met alle mogelij
ke moeite worden de eindjes aan elkaar geknoopt.
Voor het gezin Gortemulder slaat ook persoonlijk
het noodlot toe. Omdat er geen geld voor de trein
is moet zoon Floris op de fiets naar de Rijks HBS
in Purmerend en verongelukt jammerlijk op weg
naar school.
Bij het zoeken naar nieuw werk komt zijn oud
collega Hendrikus Griep, die drukker was bij KvS,
met het voorstel om de drukkerij opnieuw te be
ginnen. Hij wil dat alleen doen als Maarten mee
doet. Maarten waagt de sprong en met geleend
geld start hij de drukkerij onder de oude en ver
trouwde naam. In de beginjaren zijn de inkomsten
minimaal, maar met hard werken weten de beide
partners er bovenop te komen.
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Personeel tot februari

1932

Mevrouw Jenneke Stinis-Van Straten, dochter
van directeur J.H. van Straten, wist zich de per
soneelsbezetting van destijds nog te herinneren.
Zetters: Maarten Gortemulder, Niek van de Berg,
De Koe, Hartog en De Ruyter; zetter en drukker:
Groos; binder: Roelofsma; hulpbinder, onder
houdsmonteur, timmerman, reparateur, tuinman,
kippenverzorger enz: Aberkrom; boekhouder: M.
van Dijk; assistent boekhouder: L. Buijs; admini
stratrice: onbekend

H. Griep treedt uit
Op 15 oktober 1936 komt de firma Keizer en van
Straten met de mededeling dat de heer Hendrikus
Griep besloten heeft uit te treden en dat de heer
Jacobus Johannes Huiskens per dezelfde datum
is opgenomen als vennoot. Ook nu blijft de naam
van de firma ongewijzigd. Gortemulder en Huis
kens besluiten om een automatische pers aan te
schaffen. Later weet Huiskens de drukkerij dusda
nig te moderniseren dat hij de concurrentie met de
modernste bedrijven aan kon.

J. Huiskens

koopt aandelen

KvS

In 1949 is Maarten Gortemulder 64 jaar en niet
meer bereid nog forse bedragen te investeren in de
drukkerij. Na dertien jaar met elkaar te hebben
samengewerkt verkoopt hij op 1 februari 1949 zijn
aandelen aan Koos Huiskens, die daarmee vanaf
dat moment de enige eigenaar van de drukkerij is
geworden.
Inmiddels was de noodwet Drees ingevoerd. Ieder
een die 65 jaar of ouder was kreeg recht op een ba
sispensioen vanuit de overheid. Om de tijd tot zijn
AOW te overbruggen werkt Maarten part-time
voor KvS. In 1950 stopt hij definitief met werken
en gaat zich volop bezig houden met zijn hobby's.

In 1965verhuist zijn gezin naar Hengelo waar op n
juli 1976 zijn vrouw Eefje Jonker overlijdt. Maar
ten Gortemulder zelf overlijdt op 19 januari 1980
op 95-jarige leeftijd.
Daarmee kwam een eind aan het veel bewogen
leven van een man die ontzettend veel betekend
heeft voor drukkerij Keizer en Van Straten in
Edam en de typografen in Nederland. Zonder
zijn initiatief, samen met Hendrikus Griep, had de
drukkerij al lang niet meer bestaan.

i

Wim Smit nieuwe eigenaar
Op 1 juli 1975 verkoopt Koos Huiskens KvS aan
Wim Smit uit Monnickendam. De drukkerij blijft
zijn oorspronkelijke naam behouden.

Verhuizing

naar Industrieterrein

Op 16 mei 1977 verhuist KvS als een der eerste be
drijven naar het Edamse industrieterrein. In zijn
toespraak bij de officiële opening van de nieuwe
drukkerij memoreert burgemeester Kok nog dat
KvS ook de geboorteplaats is van "Het Edammertje .

Met deze verhuizing verdwijnt een belangrijk stuk
historie uit de binnenstad van Edam. Op de plaats
van de drukkerij in de Spuistraat zal nooit meer
een krant of boek gedrukt worden, geen boek meer
gebonden worden. Waar vroeger nog een krant ge
drukt werd, konden in De Librye, die nog wel ge
vestigd bleef in de Spuistraat, etsen en schilderijen
gekocht worden.

Cees van Buren neemt KvS over van
Wim Smit
In 1991wordt Cees van Buren de nieuwe eigenaar
van de drukkerij. Net als zijn voorgangers respec
teert hij de naam KvS. Hij investeert fors in het
bedrijf. Door het toepassen van de modernste
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druktechnieken en commerciële inzet geeft hij de
aanzet tot wat drukkerij KvS nog steeds is. In 1998
realiseert Van Buren nog een forse uitbreiding van
het bedrijfspand, voordat hij in 1999 besluit de
drukkerij te verkopen.

Vanaf 1999 nieuwe eigenaar

KvS

Koper is Maarten Tieman, reeds werkzaam bij
het bedrijf. Hij kijkt nu al uit naar 2013, het jaar
waarin een uniek jubileum wordt gevierd, drukke
rij Keizer en Van Straten bestaat dan 100 jaar.
De uitgeverij "De Klyne Librye" is nog steeds een
onderdeel van KvS, maar er is al decennia lang
geen boek meer uitgegeven.

Recentelijk is de "Librye Antiquariaat en Kunst
handel" in de Spuistraat gesloten. De verkoop
van o.a. de prenten, etsen en kaarten is inmiddels
overgenomen door de nieuwe winkel in de Kleine
Kerkstraat. Zo is na 95 jaar de drukkerij, uitgeve
rij en prentenkabinet definitief uit de Spuistraat
verdwenen. De drukkerij Keizer en Van Straten is
gelukkig nog springlevend op het Edamse indu
strieterrein.
Met dank aan Maarten Tieman voor het beschik
baar stellen van zijn archief en fotomateriaal
Frans Kuiper

In Memoriam
Op 20 mei 2008 overleed Janny Boelens-Boss.
Van 1981tot 2006, heeft zij het Periodiek van arti
kelen en verslagen voorzien.
De redactie is haar niet alleen dankbaar voor de
vele bijdragen die ze geleverd heeft, Janny was een
bijzonder mens. Door haar optimisme en groot
doorzettingsvermogen was ze een voorbeeld voor
ons allemaal. Met tegenzin stopte ze haar werk,
maar af en toe wilde ze nog aanwezig zijn bij de
vergaderingen, om op de hoogte te blijven.
Janny blijft in onze gedachten voortleven. Wij
wensen haar kinderen heel veel sterkte toe.
Redactie Periodiek
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Edamse regenten keren terug

Onlangs ontving de Grote Kerk een viertal geschil
derde portretten van twee generaties Costerus en hun
echtgenotes.Een goede reden om eens terug te blikken
op de geschiedenis van een Edamse familie, die ruim
drie eeuwen een rol van betekenis heeft gespeeld in
onze stad.
De geschiedenis van de familie Costerus in Edam
begint bij William Costerus. Geboren in Amster
dam in 1702 blijft hij het enige kind uit het huwe
lijk van ds. Petrus Jacobus Costerus en zijn derde
vrouw Catharina Daalder. Zijn vader overlijdt in
1705. Zijn moeder hertrouwt met de Edamse oud
burgemeester Emilius Sanplon. Door dit huwelijk
belandt William in de kringen van de Edamse
regenten, een goede uitgangspositie voor zijn toe
komst. Hij begint in zijn jonge jaren bij notaris
Claas Kroon en is in de aanloop naar het lidmaat
schap van de vroedschap regent van de Armenkamer. In notariële akten wordt hij al in 1726 aange
duid met Schepen en Raad in de vroedschap. De
vroedschap, de stedelijke regering, bestaat in die
tijd uit eenentwintig leden, die voor het leven wor
den benoemd. Bij overlijden of terugtreding vult
de vroedschap zich zelf aan. Meestal wordt er weer
een familielid of iemand uit de naaste kring geko
zen. Daarvan zullen we in het hierna volgende nog
diverse voorbeelden zien.
Op 31 maart 1726 trouwt William met de 21-jarige
Trijntje van der Leij, afkomstig uit een regentenfa
milie uit Edam en Purmerend. In juni daaropvol
gend wordt Catharina geboren, de eerste van twaalf
kinderen. Kindersterfte komt veel voor en de dood
ontziet ook deze gegoede familie niet. Drie kinde
ren overlijden kort na hun geboorte. Als William
en zijn vrouw in 1772 als "egte bejaerde lieden" hun
testament laten opmaken, blijken nog zes kinderen
in leven. De oudste dochter Catharina, getrouwd
met Pieter Pont, is dan ook al gestorven, enkele
maanden na de geboorte van haar zoon William
in 1755.Met deze zoon doet de voornaam William
zijn intrede in de familie Pont. De tweede dochter
Margaretha trouwt met mr. Jodocus Broek, even
eens een telg uit een oud Edams geslacht. De derde
dochter Gezina blijft ongetrouwd.

Magistraat

COSTERUS.

'Ontvanger van Convooijen en Licentieën tot
Muiden' (in- en uitvoerrechten).
Door zijn positie verkrijgt hij meerdere functies
die hem status en inkomsten bezorgen. Maar hij
blijkt ook een zakenman. Met drie andere bekende
Edammers is hij reder van het schip "Hermannus
en Jacob" en is hij deelgenoot en procuratiehouder
van een compagnie die in de Purmer ossen afkom
stig uit Denemarken vetweidt en voor de slacht
verkoopt.
William Costerus overlijdt in september 1775 als
een vermogend man, zo blijkt uit het testament.
Hij wordt begraven in het koor van de Grote Kerk.
Zijn weduwe overleeft hem tien jaar.

Tweede generatie
Zoon Pieter Costerus, geboren 5 september 1734,
is het zesde kind uit het huwelijk van William en
Trijntje. Evenals zijn vader wordt hij lid van de
vroedschap en later diverse keren gekozen tot bur
gemeester. De vroedschap kiest ieder jaar uit haar
midden vier burgemeesters. Om de continuïteit

Veranderd

bestuur

Na de Bataafse Republiek en de Franse bezetting
blijkt er in het stadsbestuur flink wat veranderd.
De burgemeester wordt van hogerhand benoemd.
Het bestuurlijk werk wordt ondersteund door en
kele ambtenaren. Raadsleden worden gekozen.
Dat wil beslist niet zeggen dat de gegoede burgerij
haar vroegere invloed kwijt is. Stemrecht hebben
zij die belasting betalen en dat zijn de meer welgestelden. Door financiële positie, goede opleiding
en connecties treft men hen aan in allerlei bestu
ren en commissies en zij ontmoeten elkaar weke
lijks in De Sociëteit, de rederijkerskamer of het
muziekgezelschap Apollo.

Derde generatie

naast commissionair in effecten, mede-eigenaar
van de zoutkeet "De Star", regent van het Wees
huis, lid van de Gezondheidscommissie, lid van
het bestuur van 't Nut en van de spaarbank en vele
jaren notabele van de Hervormde Gemeente. Ook
cultureel is hij actief als werkend lid van de rede
rijkerskamer Utilitas en van het muziekgezelschap
Apollo en is hij uiteraard ook lid van de Socië
teit De Eensgezindheid. Zijn verbondenheid met
Edam komt tot uitdrukking in een studie met als
titel " Geschiedkundig overzicht der Stad Edam"
(1867). Men vraagt zich af of hij nog wel tijd had
voor zijn gezin, dat hij in 1871stichtte door zijn hu
welijk met Marretje de Jong. Zij schenkt hem twee
kinderen: Elisabeth Margaretha Jacoba (1872) en
William Pieter (1874).

Uitzonderlijk

jubileum

In april 1898 overlijdt Pieter Costerus Wzn en
wordt zoon William Pieter in zijn plaats stede
lijk ontvanger. Op 7 november 1929 wordt met
een receptie gevierd dat die functie honderd jaar
door een Costerus is vervuld. Bij die gelegenheid
wordt ook het vele werk gememoreerd dat hij in
het algemeen belang doet: lid van het bestuur van
't Nut, lid van de in 1924 door burgemeester Kolf
schoten ingestelde YYV-commissie, directeur van
het Edams Museum, langdurig directeur van de
Spinfabriek. Daarnaast is hij zeer actief in de Bond
van Gemeente-ambtenaren en wordt hij in 1930
daarvan zelfs erelid. Tot 1937 is hij directeur van
de plaatselijke Twentse Bank. Tevens is hij agent
van de Holland-Amerikalijn.
In juni 1940 ontvangt hij de eremedaille van de
stad in zilver. In 1943 behoort hij tot de oprichters
van de Vereniging Oud Edam. Hij heeft grote be
langstelling voor oudheidkundig onderzoek.Van
zijn hand verschijnt "De Grote of Sint-Nicolaaskerk te Edam en hare bezittingen" (1944).

Zoon Willem Pieter, de derde generatie Costerus,
is koopman. In 1829 wordt hij benoemd tot ge
meenteontvanger, een functie die hij tot zijn dood
in 1869 blijft vervullen. Hij is meer dan veertig jaar
kerkvoogd van de Hervormde Gemeente.
Hij trouwt in 1834 met Elisabeth Margaretha Jacoba Teengs. Uit dit huwelijk worden drie kinde
ren geboren: Pieter (27-5-1836),Agatha Elisabeth
Wilhelmina (25-5-1839)en Arend Nicolaas (19-101844). In 1848 overlijdt zijn vrouw. Hij hertrouwt
in 1851met haar jongere zuster Gezina Petronella
Teengs. De jongste zoon verlaat Edam op 20-jarige leeftijd voorgoed. Agatha trouwt in 1863 ook
weer met een Pont en wel Dirk Frans Pont. Hun
zoon, in het jaar daarop geboren, krijgt eveneens
de naam William.

en zakenman

William blijkt een bekwaam magistraat, want wel
dra wordt hij benoemd tot hoofdofficier (schout).
Nog weer later (1731) volgt zijn benoeming tot
dijkgraaf en baljuw van de Zuijdpolder en de Zeevangh, functies die hij tot enkele jaren voor zijn
dood bekleedt. Zijn zoon Nicolaas wordt daarop
hoofdofficier. Zijn oudste zoon Hendrik is dan
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Familiewapen Costerus.

te waarborgen wordt één van hen het jaar daarop
herkozen. Het burgemeesterschap levert geen sa
laris, men moet in die tijd bij benoeming zelfs
honderdvijftig gulden betalen, maar het is wel een
positie met status en grote invloed op benoemin
gen in openbare functies. Uiteraard vervult Pieter
een aantal jaren zijn burgerplicht als officier en als
secretaris van de "manhafte schutterij".
Hij trouwt pas in 1796, op de leeftijd van 62 jaar,
met de 25-jarige weduwe Lijsbet Pietersdochter
Kat. Met haar krijgt hij zes kinderen van wie Wil
lem Pieter, geboren 25 mei 1797, de oudste is. Ook
dit echtpaar ervaart het verdriet van het verlies van
jonge kinderen. Zoon Jacob (1800) overlijdt binnen
twee maanden, de meisjes Catharina Margaretha
(1801) en Margaretha Clasina (1804) sterven nog
vóór hun twintigste jaar. Alleen de jongens Willem
Pieter, Hendrik en Pieter Jacob worden volwassen.
De laatste verlaat Edam voor studie in Utrecht,
wordt rector aan diverse scholen in het land en is
een aantal jaren lid van de Tweede Kamer.

Concentratie

Willem Pieter Costerus, 1797-1869

van functies

De vierde generatie, zoon Pieter Costerus Wzn.,
maakt eveneens carrière in Edam. Bestuurlijke in
teresse, maatschappelijke en kerkelijke betrokken
heid zitten ook hem in de genen. Direct na de dood
van zijn vader neemt hij op 33-jarige leeftijd de
functie van gemeente-ontvanger over. Hij is daar

Pieter Costerus, 1836-1898

e

Eerste vrouwelijk

raadslid

Sinds maart 1917 is Willem Pieter getrouwd met
Jannetje Cornelia Poederbach. Twee kinderen
krijgt het echtpaar: Pieter Jacob (16-3-1918)en Wil-

Hij overlijdt op 20 augustus 2007 op hoge leeftijd
in Haarlem.
Zo eindigt met deze laatste William, de schenker
van de geschilderde portretten, een eeuwenduren
de relatie van Edam met de familie Costerus.

liam (28-2-1920).

Jannetje is politiek actief. In 1923 wordt zij op de
groslijst geplaatst van de Vrijheidsbond, in 1927 is
zij het eerste vrouwelijk raadslid voor de Vrijzinnig
Democraten.
In 1951overlijdt ereburger William Pieter in Bussum.

Laatste Edamse William
Zoon William, opgegroeid in Edam, blijkt meer
geïnteresseerd in techniek en wel elektrotechniek.
Zijn ouders vinden de school in Edam daarvoor
niet geschikt en weten hem te plaatsen op een
school in Berlijn. Bij het uitbreken van de oorlog
keert hij terug. Na de oorlog zet hij zijn studie
voort op de HTS in Haarlem. Hij ontmoet in de
dochter van zijn hospita zijn toekomstige vrouw.
Naderhand ontwikkelt hij zich tot specialist op het
gebied van geluids- en opname-apparatuur voor
radio en televisie en treft men hem veelvuldig aan
in de studio's in Bussum en Hilversum.

W.H. de Wolf.
Met dank aan L.J. de Jong voor zijn informatie over
de laatste William.

De studies over Edam (1867)en over de Grote
Kerk (1944) van Pieter en William Pieter Cos
terus zijn destijds geschonken aan de Vereni
ging Oud Edam. Na de oorlog raakten beide
manuscripten zoek. Bij toeval werden ze in
1996ontdekt op een veiling in Haarlem. De in
brenger schonk ze terug aan de vereniging.
De laatste William trouwt met de dochter van
zijn Haarlemse hospita, de weduwe Elipsen.
Zij is een kleindochter van de veldwachter be
schreven in het beroemde boek Dik Trom van
C. Joh. Kieviet.

Oud nieuws uit het museum
Bijzondere

tabaksdoos

De expositie Volkskunst in Waterland toont niet
alleen gebruiksvoorwerpen uit het depot van het
Edams Museum, maar ook uit particulier bezit.
Uit die laatste categorie is één voorwerp zo bij
zonder dat daaraan in deze rubriek aandacht
besteed wordt. Het betreft hier een tabaksdoos
in de eerste tafelvitrine van de expositieruimte
op de eerste verdieping van het stadhuis van
Edam. Deze tabaksdoos is vervaardigd in op
dracht van Pieter Holm, een Zweed. Hij werd
geboren omstreeks 1685 en ging al vroeg naar
zee. Rond 1720 zette hij een punt achter zijn zee
manscarrière en vestigde zich in Amsterdam.
Daar begon hij een winkel, annex schooltje, voor
aankomende zeelieden. Op de gevel stond "Regt
Door Zee" en daarmee was de eerste zeevaart
school in Amsterdam een feit.

Snelheidsmeting
Holm was een intelligente en inventieve man. Hij
bedacht een methode om de snelheid van een va
rend schip te schatten. Die bestond simpel uit het
meten van de tijd, die een drijvend voorwerp, een
stuk hout bijvoorbeeld, nodig had om twee merk
tekens, die op de waterlijn van het schip waren
aangebracht, te passeren. Deze merken waren pre
cies veertig Rijnlandse voeten (ongeveer 12,5meter)
van elkaar aangebracht. De tijdmeting vond plaats
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met hulp van een eenvoudig geconstrueerde klok.
Een ijzeren balletje, dat aan een touwtje van pre
cies één Rijnlandse voet heen en weer werd ge
slingerd, telde de seconden. Op grond van zijn
metingen had Holm een speciale tabel gemaakt.
Wanneer men in de linker kolom het aantal se
conden opzocht, kon men rechts de snelheid van
het schip aflezen. De methode kreeg door zijn een
voud spoedig toepassing in de praktijk. Later bleek
dat de methode Holm aardig overeen kwam met
de moderne snelheidsmeting in knopen.

Bovenkant tabaksdoos (foto W Tjoa)
De kalender wordt links en rechts geflankeerd
door een cirkel. In de linker is een figuur afgebeeld
met daaronder "Voor Christus 45". Deze verwijst
naar Julius Caesar die in het jaar 45 voor Chr. de
Juliaanse tijdrekening instelde, die men gebruikte
tot 1582, toen paus Gregorius XIII de naar hem
genoemde en nog in gebruik zijnde Gregoriaanse
kalender invoerde. In de rechter cirkel bevindt
zich een afbeelding van paus Gregorius en het jaar

Aangenomen wordt dat dit Amerigo Vespucci is,
de man die in dat jaar, in navolging van Columbus, een reis naar Amerika ondernam om te bewij
zen dat dit inderdaad de nieuwe wereld was. Aan
de rechterkant van de doos staat een spiegelmonogram, omgeven door bladranken. Bij alle andere
en latere dozen staat op deze plek een rijmpje. Op
de voorzijde van de doos staat REGT DOOR
ZEE en op de achterkant zijn varende schepen ge
1582.
graveerd. Dit laatste komt op geen andere bekende
doos voor.
Eén doos, voorzien van de datum 1729, is zoals
Regt door zee
reeds vermeld, niet van koper gemaakt, maar van
De reeds genoemde snelheidstabel van Holm be
zilver met een boven- en onderkant van parelmoer
vindt zich op de onderzijde van de doos, met aan met dezelfde graveringen en inscripties als hiervoor
de linkerkant een cirkel waarin een man met een beschreven. Dit unieke exemplaar bevindt zich in
globe en een passer is afgebeeld en het jaartal 1497. het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Nooit gebruikt
De tentoongestelde doos is van een zwaardere
kwaliteit dan alle bekende andere en lijkt tevens
nooit gepoetst te zijn. De graveringen tonen name
lijk geen slijtage. Al met al is dit heel opmerkelijk.
Het is niet onmogelijk dat deze doos als model
heeft gediend voor alle andere koperen Holmdo
zen. Pieter Holm overleed in 1776, maar zijn naza
ten zetten de productie nog geruime tijd voort. De
jongste dozen zijn uit 1817.
Het is beslist de moeite waard om nog even naar
deze bijzondere en zeldzame doos te kijken, voor
hij weer in de particuliere kast verdwijnt. Dat kan
nog tot 26 oktober a.s. Vergeet niet ook even te
kijken naar de net zo zeldzame baleinen dozen uit
de 17 eeuw in dezelfde vitrine.

Holmdozen
Omstreeks 1729 kwam Pieter Holm op het idee
om zijn tabel op een tabaksdoos te laten graveren.
Tenslotte had toch iedere zichzelf respecterende
zeeman een tabaksdoos bij zich. Hij verkocht de
dozen in zijn winkel, nadat hij ze op bestelling in
Iserlohn (Duitsland), destijds een vermaard cen
trum van koperslagerij, graveer- en stempeltechniek, had laten maken. Van de dozen die tijdens
zijn leven zijn gemaakt zijn er omstreeks zestig
gedateerde over. Daarnaast zijn er nog dertien on
gedateerde dozen bekend. Op één uitzondering
na zijn ze allen vervaardigd uit geel koper en na
genoeg identiek. Op het deksel van de tentoonge
stelde tabaksdoos bevindt zich een eeuwigdurende
kalender, rechtsonder voorzien van het jaar van fa
bricage, 1729 (vroegst bekende datum).

Onderkant tabaksdoos (foto W. Tjoa)

Peter Sluisman
Bron: Kunst & Antiek journaal
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Met Napoleon naar Rusland
Verhalen, die in de familie zijn overgeleverd,
maken melding dat leden van de familie de Boer
hebben deelgenomen aan de beruchte tocht van
het Franse leger naar Rusland in 1812.
Archiefonderzoek leert dat er meerdere Edammers
deze veldtocht onder extreem zware omstandighe
den hebben meegemaakt.
De veldtocht van Napoleon naar Moskou in juni
1812, is een geschiedenis van hoogmoed, zelfover
schatting, slechte planning en logistieke blunders.
Een leger van zeshonderdduizend Fransen, Duit
sers, Polen, Belgen, Italianen en vijftienduizend
Nederlanders trok naar Rusland. Het bereikte
Moskou dat door de Russen zelf in brand was ge
stoken en werd daarna teruggeslagen. Honderd
duizenden soldaten sneuvelden in de strijd of kwa
men om het leven door uitputting, honger, ziekte
en barre weersomstandigheden. Van deze Grande
Armee bleef een schamele rest over. Het liep uit op
een chaotische, ellendige terugtocht in bittere kou
en sneeuw. De gevaarlijke oversteek van de halfbe
vroren rivier de Berezina, eind november, waarbij
Hollandse pontonniers een belangrijke rol speel
den, is lang in de herinnering blijven voortleven en
tot de verbeelding blijven spreken.

Burgerwacht
In 1799 stelde De Bataafse Republiek de gewapende
burgerwacht in. Den Haag eiste daarvoor de aan
werving van drie mannen per vijfhonderd zielen.
De regering was ook van mening dat jongelieden
van 18 jaar en ouder, die in weeshuizen verbleven,
zich dienden aan te melden voor de krijgsdienst.
Zij waren immers op kosten van de gemeenschap
opgevoed en konden daarvoor op deze wijze iets
terug doen. De animo was laag maar uiteindelijk
hebben de wezen in Edam de dans niet kunnen
ontspringen. In 1806 werd voor hen de dienst
plicht ingevoerd. In 1809 waren er vijftien wezen
in militaire dienst, waarvan twee uit het Burger
weeshuis, negen uit het Armenweeshuis en vier uit
het Rooms-katholieke weeshuis. Omstreeks 1812
vermeldt de inschrijving in Franse krijgsdienst elf
jongemannen uit de z.g. "Godshuizen" die wor
den ingedeeld bij de regimenten: "de Pupilles", "de
Grenadiers" en "d'Infanterie".

Conscriptie
Nadat ons land in 1810werd ingelijfd bij Frankrijk
kwamen ook andere jonge mannen in aanmerking
voor de dienstplicht. In 1811 werd de conscriptie,
de verplichte registratie voor de dienstplicht, inge
voerd. Uit de resulterende lijst werd door loting een
contingent aangewezen dat de dienstplicht moest
vervullen. Men probeerde daaraan te ontkomen
door zich niet te melden of simpel te verdwijnen.
Om dit tegen te gaan werden er 'buurtmeesteren'
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Moskou in brand
aangesteld, die schriftelijk moesten verklaren dat
zij naar beste weten geen manspersonen kenden,
waarvan de namen op de lijsten ontbraken. Ou
ders liepen kans op boetes of zelfs inkwartiering.
De municipaliteit verplichtte de pastoor en de
dominees ieder jaar een lijst te leveren van jonge
mannen die de leeftijd van 20 jaar bereikt hadden.
Deze gegevens waren immers alleen in de doop
boeken van de kerken beschikbaar. Pas na 1811
kwam in Nederland een administratie van de Bur
gerlijke Stand van de grond.
Gezagsgetrouw bezorgden de kerken de gevraagde
gegevens op het stadhuis.
In 1790 werden binnen de Gereformeerde Ge
meenten van Edam en Volendam respectievelijk
44 en 3 jongetjes geboren. In de Rooms-katholieke
kerk waren 36 bijschrijvingen (inclusief de dope
lingen uit Volendam). De Lutherse kerk leverde
twee namen.

Zeedienst
Ingevolge een Keizerlijk Decreet uit 1811moesten
er ook 3000 krijgslieden voor de zeedienst worden
gevonden. Het lag voor de hand om hiervoor in
eerste instantie te zoeken onder het vissersvolk.
Daardoor werden in opdracht van het Departe
ment De Zuiderzee in het Arrondissement Hoorn,
107 Volendammers in de leeftijd van 24 tot 49 jaar
aangewezen.
Edam had voor deze maritieme dienst maar elf
schippers ter beschikking en kwam daarmee nog
drie dienstplichtigen tekort. Drie vissers uit Volen
dam werden opgeroepen om voor de inschrijving
naar "de Diaconie Oude Vrouwen- en Mannen
huis voor de Raad van Ligting" te komen.

Gehaat
De conscripties waren gehaat vanwege de voort
durende oorlogen van Napoleon, ook omdat welgestelden zich konden vrijkopen. Zij veroorzaak-

ten een groeiende onrust onder de bevolking en
in Zaandam ontstond zelfs een opstand bij een
inschrijvingslokaal. De opstand eindigde met het
fusilleren van zes Zaandamse burgers.
De conscriptielijst in Edam van 19 maart 1811is
in dit verband interessant. Hierop staan 34 namen
van jonge mannen, die in het jaar 1788 zijn gebo
ren in Edam, Volendam, Purmer, Katham, Middelie, Axwijk, Warder, Oosthuizen en Hobrede.
Aangegeven worden de geboortedata, namen ou
ders, lengte in voeten en duimen, beroep van de
conscriptant en van de ouders. De in de lijst opge
nomen kolom voor opmerkingen is amusant om
te lezen.
Zo zijn er twee mannen die verklaren teringach
tig te zijn. Jan Klaaszn. Keuken loopt op één been
met een kruk, enkelen wijzen op grote zweren op
hun hoofd. Sijmen Simonsz. Kleen zegt last te
hebben van een nauwe keel en een gebrek aan de
voorste vinger van zijn rechterhand. Simon Roos
spant helemaal de kroon als hij zegt ongemak aan
zijn benen te hebben, niet goed van geheugen is en
ook zijn handen niet op elkaar kan krijgen. Verder
zijn er enkele die lijden aan toevallen. Het is zon
neklaar dat er weinig mannen zijn die het enthou
siasme opbrengen om Napoleon te vergezellen.
De lijst bevat nog een kolom met de kop: "Bijna
men". Hierop staat vermeld bij de Volendammer
Andries Creliszn. Keijzer, dat hij bekend is als
"Kes".

Oversteek van de Berezina
Wanneer Neeltje op 37-jarige leeftijd overlijdt,
blijft Jan de Boer met drie kleine kinderen achter.
In Edam maakt hij kennis met de jongedochter
Liefje Oort. Zij is 27 jaar oud als ze op 01-02-1829
trouwen en ook bij dit huwelijk was enige haast
geboden. Uit dit huwelijk worden in totaal acht
kinderen geboren.
Deze Jan de Boer kunnen we aanduiden als de
stamvader van de lijn Jan Leendert, Andries,
Tjomme en Piet de Boer.

Rempla^ant

Willem Janszn. de Boer keerde niet ongeschonden
terug uit Rusland.
Volgens de familieoverlevering had hij in het ge
vecht een sabelsteek door zijn mond en wang opge
lopen en daardoor was zijn gezicht mismaakt. Hij
Ruslandgangers
hielp na terugkomst zijn ouders in hun winkeltje
Onder de Edammers en Volendammers die de en op de boerderij.
tocht naar Rusland in 1812 moesten meemaken, Het vinden van een vrouw ging niet gemakkelijk,
bevonden zich twee jongens van de familie Jan maar nadat Maria Botteljon als 24-jarige in 1818
Jansz. de Boer: Jan Janszn. en Willem Janszn.
weduwe werd na het overlijden van haar echtge
Jan Janszn. sr, geboren 10-06-1759,en Neeltje Hen- noot Jacob Booy Ipsen, nam Willem zijn kans
driksdr. Dekker, geboren op 28-06-1761 trouwden waar. Hij trouwde met haar op 23-04-1822 en zij
op 19-01-1783en vestigden zich op het Groenland
betrokken een huis aan het Groenland, nr. 24. Op
nr. 22, wijk 5.
18-01-1823werd hun zoon Jan Willem geboren,
Hun oudste zoon, Jan Janszn jr., werd op 23-4-1788 die echter al na 3 uur overleed. Binnen een jaar op
geboren. De inschrijvingslijst van 1808 vermeldt 23-11-1823werd er opnieuw een zoon geboren, die
hem als boerenknecht in de Purmer. Drie jaar later ook Jan Willem werd genoemd. Hij zou in later
komt zijn naam opnieuw voor op de conscriptie- jaren een begrip worden in Edam als 'de pikzwarte
lijst en is het duidelijk dat hij toch werd opgeroe
rooie' en er voor zorgen dat er vele nakomelingen
pen voor actieve dienst.
in Edam de naam de Boer dragen.
Willem Janszn, de tweede zoon werd geboren op De oorlogservaringen in Rusland hebben bij Wil
10-10-1790.De lijst met de aanmelding van zijn in
lem Janszn. kennelijk zulke diepe sporen nagela
diensttreding op 16 januari 1812wordt door hem ten, dat hij bij akte liet vastleggen dat voor al zijn
persoonlijk voorzien van zijn handtekening. Zijn zoons een remplaijant zou worden gezocht. Tegen
beroep is dan mandenmakersknecht.
Beide broers de Boer overleefden de afschuwelijke
tocht naar Rusland en keerden terug naar Edam.

Terugkeer
Jan Janszn. jr. kwam in 1814thuis, dus pas na twee
jaar. Hij probeerde het normale leven weer te her
vatten en ging naarstig op zoek naar een echtgenote.
Hij vond haar in Middelie waar de 25-jarige Neeltje
Hooyberg op zijn avances inging. Dat had tot ge
volg dat de trouwdag op 24-11-1816met enige haast
moest worden vastgesteld. Hun eerste kind werd op
30-04-1817geboren aan het Nieuwvaartje, nr.133.

De terugtocht
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betaling van een vrij behoorlijk bedrag zou een
plaatsvervanger hun dienstplicht overnemen.

Hij trouwde in 1824 overhaast met de Edamse
Aagje van de Poorte. Hij wordt beschouwd als de
stamvader van de boerentak waarmee de lijn Stek
Een derde broer Hendrikjansz.de Boer die in 1793 (Stelling), Ot en Dirk de Boer wordt bedoeld.
werd geboren, ontsnapte aan de veroveringspreten
ties van Napoleon en is geen militair geworden.
Jaap Molenaar en Gerrit Conijn
Streekarchief Waterland, Edam doos 584

Uit de berichten aan de burgemeester wordt in 1813 een lijst samengesteld van personen waarvan geen
tijding van leven of dood is ingekomen. Men gaat er vanuit dat ze zijn overleden.
Datum laatste
bericht

Plaats

Naam

21-10-1812

hospitaal Koningsbergen

10-02-1813

Elberfeld

20-11-1813

Maerts
kamp Wittenberg
Stettin
kamp Colberg
Pruispolen Polotkz
Spandau
v.Marienberg n. Rusland
vermist
vermist

Pieter Kloker
Cornelis Veerman
Jan Janszn. Vlak
Nic. Bakker
Frans Hovenier
Jan Gerritszn Sanders
Jan Teuniszn .v.Essen
J.Casp.Kesselring
Jan Janszn. Bos
Hendrik Warsmann
Johan Pothorn

09-08-1813
30-06-1812
10-07-1813
10-10-1812
21-07-1812
02-06-1812
1813-1814
1813-1814

Open monumentendag
Op zaterdag 13september wordt u weer de gelegen
heid geboden tal van bijzondere gebouwen te bezoe
ken. Een aanrader is tevens het verleden eens van
een andere kant te bekijken n.1. vanaf het water.
De brochures en het informatieboekje zijn ver
krijgbaar bij de VVV's.

Correctie
In het voorgaande Periodiek (nr. i, 2008) is een
foutje geslopen in het artikel: "In de voetsporen
van". Onder de kop "Strubbelingen" staat dat
Otto de Ruiter en Geesje Bak daar tuinen hadden
en kippen hielden. Niet de ouders maar de groot
ouders van mevr. A. de Ruiter : Otto de Ruiter en
Aafje Blok woonden op het Oorgat. Zij hadden

Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8
1135WP Edam
tel.nr. 0299-373373
giro 1356818t.n.v. de penningmeester
van Oud Edam
ledenadministratie: 0299-373373
website: www.oud-edam.nl
e-mail: info@oud-edam.nl
Grafische verzorging
H&R Communicatieve Vormgeving, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam
12

Purmer
Volendam
Volendam
Catwoude
Edam
Edam
Edam
Edam
Edam
Edam
Edam

fuselier
fuselier
fuselier
fuselier
voltigeur
fuselier
pontonnier
grenadier
voltigeur

een pluimveebedrijf en daarnaast was haar groot
vader visser. Ze hadden geen tuinen.

Nieuws van de excursiecommissie
Voor zaterdag 27 september 2008 is er weer een
excursie gepland en wel naar Elburg en de Hoge
Veluwe. 's Morgens wordt Elburg, met zijn rijke
verleden als Hanzestad, bezocht.
's Middags wordt een bezoek gebracht aan het
jachtslot Sint-Hubertus op de Hoge Veluwe. Op
het programma staat eveneens een rondrit door het
unieke park. Nadere bijzonderheden treft u aan in
het bijgaande informatie- en inschrijvingsblad.

