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EDAM

Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

Zang Edam 125 jaar jong
Juni 2001,foto Albert Roosenburg
De historie van Zang Edam gaat terug tot 28 de
cember 1883, toen in het voormalige Heerenloge
ment aan de Matthijs Tinxgracht de "Gemengde
Zangvereniging Edam" werd opgericht. Dat was
in een tijd waarin Edam een culturele ontwaking
beleefde. Ook de rederijkerskamer Utilitas, het mu
ziekgezelschap Apollo en het Edams Fanfarecorps
vonden hun oorsprong in die periode. Doelstelling
was om onsterfelijke muziek in studie te nemen en
uit te voeren. Onder leiding van dirigent J. Lafeber,
een veelzijdig musicus, startte de maandagavond
zang met 24 dames en 16 heren. Dat is sindsdien
niet veranderd met uitzondering van een onderbre
king in de oorlogswinter van 1944-1945.Eerste voor
zitter was ds. J.W. van Hoogstraten. De contributie
bedroeg aanvankelijk ƒ 10 een heel bedrag voor die
tijd. De dirigent verdiende ƒ 3 per avond.

Ballotage
Net als Utilitas en Apollo was Zang Edam slechts
toegankelijk voor "de betere kringen". Onderscheid
in rangen en standen was een normaal maatschap
pelijk verschijnsel. Er gold een ballotage op grond
van aanzien, opleiding en financiële positie. Een
redelijke zangstem was dan mooi meegenomen.
Het stemmen over toelating bleef gehandhaafd tot
de jaren dertig mede door de toenmalige dirigent.
Daaraan kwam in 1931een eind onder het lang
durig voorzitterschap (1911-1945)
van J. Stapel. Hij
gooide het roer om en maakte Zang Edam voor
een ieder met een goede zangstem toegankelijk.

Dirigenten
Zang Edam bestaat 125jaar en mag met recht één van de oudste
verenigingen in onze stad genoemd worden. Bij gelegenheid van
het eeuwfeest is in ons Periodiek al een artikel verschenen waarin
de geschiedenis van de vereniging is beschreven. Nu, 25 jaar later,
zal niet iedereen dat artikel bij de hand hebben en daarom is het
goed om ook die periode nog eens in de herinnering terug te roe
pen.

In de loop der tijd hebben elf dirigenten het koor
geleid. De eerste jaren had J. Lafeber de leiding,
die na zijn plotselinge dood in 1888opgevolgd werd
door Leonard G. Jansen die gedurende 42 jaar voor
het koor heeft gestaan. Daarop kwam Piet Heins
een talentvol musicus en een uitstekend zangpeda
goog. In 1932begon hij samen met zijn vrouw een
kinder- en meisjeskoor, een soort jeugdopleiding
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De eersteledenlijst
(foto W Tjoa)

de Messiah (1999, 2006) en Die Schöpfung (2002)
van Handel, het Requiem van Mozart (2000) of de
Elias van Mendelsohn Bartholdy, dan moet er niet
alleen gestudeerd worden, maar ook gelet worden
op de kwaliteit van de stemmen en de klankkleur
van het koor. Nieuwe leden zijn welkom, maar
zullen een stemtest moeten ondergaan.

Oorlogsjaren
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Tot de Duitsers het gebouw in 1940 vorderden
vonden de repetities en uitvoeringen plaats in het
Heerenlogement; voor de uitvoeringen werd in
de beginperiode vaak de samenwerking van het
muziekgezelschap Apollo gevraagd. Die muzi
kale samenwerking lag nogal voor de hand omdat
Lafeber en later ook Jansen de regie hadden over
Apollo. De oorlogsjaren waren voor de zangver
eniging een moeilijke tijd. Voor de jubileumuit
voering van 22 december 1943moest toestemming
worden gevraagd, die weliswaar werd verkregen
op de uitdrukkelijke voorwaarde dat geen muziek
werken van joodse componisten zouden worden
uitgevoerd.
Enkele jaren na de oorlog werd het contact met
voormalig dirigent Heins hersteld en hij werd op
nieuw dirigent van het kinderkoor, dat onder zijn
directie o.a in 1954een concert gaf in het Damhotel.
Na het Heerenlogement vond het koor lang onder
dak in het Damhotel. Daarna in de jaren tachtig en
negentig in de grote zaal van de Koningshoeve. De
laatste jaren werd 's zomers geoefend in de Grote
Kerk, in de winter in de Vermaning en sinds kort in
het gebouw aan de Singel.

Ledenlijst
Het was destijds heel gebruikelijk dat verenigingen
een ledenlijst opstelden, op groot formaat en vaak
fraai gekalligrafeerd. Deze kwam dan in de ver
gaderruimte te hangen. Ook Zang Edam had een
dergelijke lijst van leden, directeuren (dirigenten),
bestuursleden en ereleden vanaf de oprichting.
Deze raakte echter zoek, maar werd teruggevon
den onder het toneel in het Damhotel. Een tweede
exemplaar vanaf 1977 werd vervaardigd door Marriet Molenaar en in 1981 aangeboden door het
erelid mevrouw H. de Boer-van Ammers. Beide
exemplaren zijn enige jaren geleden in bewaring
gegeven aan het Edams Museum. Daaruit is niet
alleen een stuk geschiedenis, maar ook de trouw
aan de koorzang af te lezen. Velen waren tientallen
jaren lid.
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Hoogtepunten
Zang Edam heeft een rijk muzikaal verleden. Jubi
lea werden uitbundig gevierd. Het 50-jarig bestaan
werd gevierd met een nationaal zangconcours. Bij
het 75-jarig jubileum werd Haydn's Die Jahreszeiten ten gehore gebracht en bij het eeuwfeest in 1983
het Requiem van Fauré en delen uit Orpheus van
Von Gluck. Voorzitter S. Groen vertelt dat dit keer
het jubileum over een langere periode zal worden
gevierd. Op zondagmiddag 14 december a.s. wordt
het Weihnachtsoratorium ten gehore gebracht en
in de nazit in het Damhotel vindt de lancering
van de website plaats. Volgend jaar juni wordt een
concert gegeven waarin een serie highlights wordt
gezongen en waarvoor Edammers worden uitge
nodigd om met het koor mee te zingen. Eind okto
ber brengt het koor Die Jahreszeiten, net als vijftig
jaar geleden. En voor de leden zelf wordt een uitje
georganiseerd.
Hoogtepunten uit het verleden waren de uitvoerin
gen van de Matthaus Passion. De eerste keer na de
oorlog, Palmzondag 14 april 1946, waren er in de
Grote Kerk veertienhonderd toehoorders. Aan die
traditie kwam in 1964 een eind door de restauratie
van de kerk die zeventien jaar zou duren. Enkele
jaren geleden is de traditie weer opgepakt door een
projectkoor onder leiding van Stephen Kavelaar.
Op uitnodiging van Capella Sancti Servati uit
Maastricht zong Zang Edam tijdens een tegenbe
zoek op 6 april 2003 in de Sint-Servaasbasiliek het
Requiem van Mozart. Een eervolle uitnodiging
en een geweldige ervaring. Bij oratoriumwerk al
leen bleef het niet: ook ander klassiek werk werd
gebracht zoals de Petite Messe Solen nel le en het
Magnificat van Bach naast meer modern werk als
de Carmina Burana van Carl Orff en de Misa Criolla van Ariel Ramirez.
De voorbereiding voor de jaarlijkse concerten,
zeker nu weer voor het jubileum, vergt veel tijd en
organisatietalent. Niet alleen van de bestuursleden,
maar ook van veel koorleden die georganiseerd zijn
in commissies met specifieke taken, die zorgen voor
de PR, voor het werven van sponsors, voor het in
gereedheid brengen van de Grote Kerk. Voorzitter
Groen prijst het enthousiasme en de inzet van zovelen. Medewerking van orkesten en solisten moet
vroegtijdig worden vastgelegd en gaat gepaard met
grote kosten. Voor het komende jaar zijn die fi
nanciën nog niet geheel rond. Hij hoopt dat veel
Edammers hun gelukwensen met dit bijzondere ju
bileum zullen uitdrukken door vriend d.w.z. dona
teur van het koor te worden. In de aanloop naar het
jubileum loopt de spanning langzaam op.
G.H. Conijn en W.H. de Wolf

voor Zang Edam. Inderdaad hebben later velen de
overstap gemaakt. In 1941gingen koor en dirigent
om politieke redenen uiteen en volgde Theo Ettema hem op. Het koor weigerde zich overigens re
laten inschrijven bij de Kulturkammer.
Na de tweede wereldoorlog kregen na Theo Ettema achtereenvolgens Bernard Bartelink, Thijs
Kramer, Johan van der Camp, Nicolaas Luik, Lodi
Huider en Peter Oosterveld de muzikale leiding.
2

Thans staat het koor alweer ruim tien jaar onder
de stimulerende leiding van Henk Trommel. Naar
zijn oordeel is het koor in deze periode kwalita
tief beslist gegroeid, trouwens ook kwantitatief.
Het koor telt nu 75 leden, die niet alleen uit Edam
komen, maar uit de gehele regio tot zelfs aan Diemen en Hilversum toe. Het sociale aspect van het
koor vindt hij zeer belangrijk, maar wil men op ni
veau presteren en oratoria kunnen brengen zoals

Correctie
Op de voorpagina van het voorgaande periodiek
(jaargang 32, nr. 2) staat onder de foto een ver
keerde naam. Een van onze redactieleden heeft

zijn eigen vader herkend en dat betekent dat de
naam niet P. Huisman is maar P. Sluisman.

Gerard den Brabander 1900-1968

Oud nieuws uit het museum
Een fraai gelegenheidsglas uit de achttiende eeuw
Glas werd waarschijnlijk twintig eeuwen voor
Christus in Mesopotamie ontdekt door eenvou
dige grondstoffen zoals zand, potas en soda te
versmelten tot een doorschijnende substantie. De
kunst verspreidde zich richting Middellandse Zee
waar de glasverwerking vanaf de vijftiende eeuw
v. Chr. in Syrië, maar vooral ook in Egypte werd
overgenomen en al spoedig de meest prachtige
voorwerpen opleverde. Tot werkelijk grote bloei
komt het pas als in de eerste eeuw v. Chr. het
glasblazen wordt geïntroduceerd naar alle waar
schijnlijkheid door de Phoeniciers. De Romeinen
die dit deel van de wereld beheersten haalden de
glasblazers naar Italië. Tijdens de ondergang van
het Romeinse rijk en de daarop volgende vroege
Middeleeuwen komt de glasfabricage in een dal.
De enige uitzondering vormde de productie van
glas voor ramen van de kathedralen.

Venetiaans

Gerard den
Brabander
(Wikipedia)

hij tot koster van de Grote Kerk wordt benoemd
verhuist het gezin naar de kosterswoning Grote
Kerkstraat 53. Zij krijgen twee meisjes, Gebbelena
(1874) en Hendrika (1878), en twee jongens, Jan
(1875)en Dielf (1876). De twee jongens trekken, op
zoek naar werk, al vroeg de wijde wereld in. Jan
komt in Den Haag terecht, bouwt er een kleine
drukkerij op en trouwt met Hillegonda Jong.
Daar wordt op 3 juli 1900 Jan Gerardus Jofriet, de
oudste van vier kinderen, geboren over wie dit ar
tikel handelt.
Als in 1916 zijn grootvader overlijdt neemt zijn
vader de functie van koster en begrafenisonderne
mer over. De drukkerij wordt van de hand gedaan
en het gezin verhuist naar Edam. Na het overlijden
van vader Jan in 1958,uitgedragen door zijn vrien
den van de dragersvereniging "De Vriendschap",
gaat het kosterschap over naar de familie Bakker,
die deze functie inmiddels ook al weer twee gene
raties heeft bekleed.

glas

Na het jaar iooo komt de glasindustrie weer op
gang in de republiek Venetië. In deze stad ontwik
kelde zich een glasblaaskunst die geleidelijk over
heel Europa beroemd werd, tot op de dag van van
daag. In de dertiende eeuw bleken er zoveel glas
blazerijen in Venetië te zijn, dat er een verordening
kwam die het glasblazen in de stad verbood; voor
vuur in de stad was men beducht. De glasblazers
weken uit naar het eiland Murano. In onze gou
den eeuw kochten rijke Hollanders de mooiste
glazen uit Venetië. Populair waren het vleugel
glas en het z.g. ijsglas, gemaakt met een techniek
waardoor het glas een gebarsten oppervlak kreeg.
Het Venetiaans glas was altijd enigszins gekleurd
veroorzaakt door de gebruikte grondstoffen. Om
het glas zo helder mogelijk te krijgen voegde men
mangaan of krijt toe. Hoe dunner het glas was hoe
minder verkleuring. Het graveren van glazen werd
in Venetië uitsluitend met de diamant gedaan.
Met een diamantstift werd de voorstelling in het
glas gekrast, wat resulteerde in een ongelofelijk
ragfijne lijnvoering.

Kort verblijf

legenheden een passend, mooi gegraveerd glas als
geschenk mee te nemen. Die gelegenheden waren
er genoeg en anders werden ze wel bedacht. Zo
waren er vriendenglazen, geboorte- en trouwglazen, maar ook glazen voor jubilea alsmede politiek
getinte glazen. Nu zijn glazen zeer gezocht waarbij
een keeshond (eind achttiende eeuw symbool voor
patriot) tegen een (oranje)boompje plast. De Uitwaterende Sluizen bezitten een glas met het stads
wapen van Edam.

Glas met erop
gegraveerd een
open vogelkooi
(foto W. Tjoa)
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Verstopt

Ons glas vonden wij min of meer verstopt in de vi
trinekast van de achterkamer in het museum. Een
prachtig gaaf loodglas uit de tweede helft van de
achttiende eeuw met daarop een gegraveerd vogel
kooitje met open deurtje en bovenop het kooitje
een vogeltje. Daaronder de Latijnse tekst „LIBERLoodglas
TAS VITA CARIOR" wat betekent "ik verkies
De Engelsman George Ravenscroft vroeg in 1674 de vrijheid boven het leven". Wie het glas cadeau
patent aan voor een soort glas dat qua helderheid heeft gekregen en waarom weten we niet meer,
kon wedijveren met bergkristal. Na lang experi
ook de bijbehorende registratiekaart vermeldt niet
menteren had hij ontdekt dat door loodoxide in hoe het in het museum is terecht gekomen, maar
een bepaalde verhouding aan de glasmassa toe het verdient zeker een betere plaats. Overigens zijn
te voegen, het nagenoeg kleurloos werd, hoe dik op de eerste verdieping in de Bootvitrine nog een
het ook was. Graveren met een rad kreeg daar
aantal prachtige loodglazen te bewonderen.
mee betere mogelijkheden. Hierbij werd het glas
bewogen tegen een snel draaiend scherp wieltje.
Peter Sluisman
Nederlanders waren meesters in deze radgravures.
In de achttiende eeuw werden de heldere glazen in Literatuur
grote hoeveelheden vanuit Engeland geïmporteerd Antiek revue, september 1977
en hier bewerkt. En zo werd het mode om bij ge Antiek journaal, december 2004
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Edam herbergde in de loop der tijd talrijke beel
dende kunstenaars. Het boek Verbonden Eeuwen
en de daarbij aansluitende tentoonstelling bracht
vele van hen voor het voetlicht. Hoe zit dat eigen
lijk met schrijvers en dichters? Daarover is (nog)
weinig bekend. Zeker is dat de bekende dichter
Gerard den Brabander, pseudoniem voor Jan Gerardus Jofriet, in zijn jonge jaren hier, zij het kort,
gewoond heeft en dat zijn familie er diepgeworteld
was.

Jan Gerardus verhuist mee op zestienjarige leeftijd.
Hij wordt volontair d.w.z. manusje-van-alles bij de
houtzagerij A.N.T. Teengs (in Edam vertaald met
Alle Nieuwtjes Tijdig Thuis, vanwege het geklets
onder het personeel). Botsingen met zijn vader over
het naleven van de strenge huisregels leiden ertoe
dat hij een jaar later het ouderlijk huis verlaat. Hij
vertrekt naar Monnickendam. Daar wordt hij wel
dra het middelpunt van een vriendenkring van
leeftijdgenoten, die veel en heftig discussiëert en
zich verzet tegen de gevestigde orde, de bekrom
penheid en gezapigheid. Over de religieuze ge
meenschap waarin hij opgroeide spreekt hij als de
Nederlands Misvormde Gemeente. Meer dan eens
halen ze streken uit die bij de bevolking opschud
ding verwekken. Hij volgt een opleiding tot post
beambte en wordt geplaatst op het kantoor in
Monnickendam, waar ook de telefoniste Dina
Visser werkt, zijn toekomstige vrouw. Hij schrijft
korte berichten met plaatselijk nieuws en recen
seert uitvoeringen van toneel- en muziekvereni
gingen voor de Provinciale Noord-Hollandsche
Courant. Ook begint hij in 1922 in die krant een
wekelijkse rijmelarij.

Edamse wortels
Voorvader Jan Jofriet, geboren in 1812, staat in
1833/35ingeschreven als leerling van de toen net
opgerichte Stadstekenschool. Een gemeentelijke
rekening uit 1832vermeldt dat Jan Jofriet f 32,80
ontvangen heeft "voor het verschot van vuur en
licht, benevens het schoonhouden van de stadste
kenschool". Hij is metselaar, maar heeft kennelijk
een bijbaan. Hij trouwt, uit zijn huwelijk met Gebbelena van Dijken worden vijf kinderen geboren.
De enige zoon, ook weer Jan geheten, wordt in
1842 geboren. Deze trouwt met Trijntje Groot. Als

Ontluikend

talent

In 1924 waagt hij het enkele gedichten op te stu
ren naar Willem Kloos, redacteur van de Nieuwe
Gids. Die kraakt zijn werk af en geeft het advies
maar bij de post te blijven. Hij laat zich echter niet
ontmoedigen en in 1929 heeft hij zijn eerste suc
ces. Twee van zijn gedichten "De eerste Zoen" en"
Schijn" worden opgenomen in het geïllustreerde
maandblad Favoriet. In de tussentijd vervolgt hij
zijn opleiding bij de posterijen, brengt een jaar
door op de postafdeling van Philips en werkt als

5

waarnemend hoofd in diverse plaatsen waaronder
Edam. In 1932slaagt hij voor het examen van ad
junct-commies en wordt geplaatst op het districts
kantoor in Amsterdam-Noord, waar hij ook gaat
wonen met Dina Visser met wie hij na een verlo
ving van twaalf jaar trouwt.
In hetzelfde jaar publiceert hij onder het pseudo
niem Den Brabander zijn eerste gedichtenbundel
Vaart., die nog weinig aandacht trekt. Prijs één
gulden, als hij ze zelf verkoopt krijgt hij daarvan
een dubbeltje. In café Reijnders op het Leidseplein leert hij schrijvers kennen als Ed Hoornik,
Jef Last, Bert Voeten en Iheun de Vries. Was hij
in Monnickendam nog lid van de Blauwe Knoop,
hier begint hij al wat meer te drinken.

buigend om te zien of zijn krant al op de mat lag,
van de trap en raakt daarbij zo ernstig gewond, dat
hij de volgende dag in het ziekenhuis overlijdt. Hij
wordt begraven op Zorgvlied. Op zijn grafsteen,
waarop zijn pseudoniem, staat een fragment uit
zijn gedicht "Danse macabre":

Drankprobleem
Zijn drinken wordt echter steeds problematischer.
Tal van anekdotes zijn er over Den Brabander be
kend. Zo vertelde café-eigenaar John Eijlders aan
schrijver Jeroen Brouwers, dat Den Brabander ont
dekte dat zijn gedichtenbundel "De holle Man"
(1945)bij De Slegte in de ramsj lag. Gerard: "John
leen me even een knaak. Waarom nou weer? Bij De
Slegte liggen holle mannen voor een kwartje, ik ga er
even tien halen". Een tijdje later komt Gerard terug
met een stapel boeken, tekent ze met een opdracht
voor de klanten die toen ook al kwamen "artiesje
kijken" en verkoopt ze voor vijf of tien gulden.

En nu terwijl de straat geen einde heeft
En tussen stenen de muziek herleeft
Staat onder een lantaarn de oude dichter
En zingt zijn lied. . . En het wordt licht en lichter

In 1980 ontvangt hij postuum van Prins Bernhard
het verzetskruis.
Jan Jofriet is dood, Gerard den Brabander leeft
voort.

Oude Bard
Café Eijlders
De tweede wereldoorlog is van grote invloed op Jan
Jofriet. Zijn durf bracht hem weldra in de illegali
teit, die vooral plaatsvond vanuit het eind december
1940 geopende café Eijlders. Kunstenaars en in die
jaren verboden studentenverenigingen vonden er
een plek om elkaar te ontmoeten en het café kreeg
al gauw de naam van een anti-nazi café. Jofriet was
er een veel geziene gast, die in latere jaren dit café
tot zijn woonkamer maakte, waar men hem kon
aantreffen achter een moddermannetje, een jene
vertje met suiker en kaneel. Tussen de vele gebrand
schilderde decoraties in de buffetkast van het café
bevindt zich een portret uit 1965van de dichter.
In 1942 zegt hij de posterijen vaarwel en gaat hij
zich geheel toeleggen op de dichtkunst. In de loop
der jaren publiceert hij tal van gedichtenbundels
en er worden gedichten van hem opgenomen in
verzamelbundels. Daarnaast vertaalt hij ook bui
tenlandse dichters en toneelstukken. In het na
volgende gedicht uit 1938 opgedragen aan Theun
de Vries brengt hij zijn liefde voor Waterland tot
uitdrukking:

Molens, meiden, melkvee
Molens maaien ; meiden slaan het linnen;
vissenschieten bliksemsdoor de vaart;
wolken steigren blindlings hemelwaarts
einders uit en storten einders binnen.
Kerken knielen. Toornig, buffelzwaar,
tarten zij de buik der westenwinden.
Dorpen hurken met geloken blinden
onder eeuwenoud en vaag gevaar.
Boeren, bultig in hun boezeroenen,
vechten stom en wreevlig met de wind:
knokig door vijandige seizoenen;
krom door God, de korzelige vrind.
Molens, meiden, melkvee: visioenen,
dromen, jéugd. . . die men niet wedervindt
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Veel collega's hebben hun herinnering aan hem be
schreven. Daarin klinkt naast bewondering voor
de dichter, de oude bard, vaak mededogen door
over zijn ontredderde situatie, zoals in "Nader tot
U" van Gerard Reve. Iheun de Vries zegt later in
zijn voorwoord bij een gedichtenbundel over Den
Brabander: Het levensdrama van Gerard heeft
zich voor onze ogen voltrokken, de ogen van tijd
genoten en makkers, zonder dat ook de helpende
vriendschap waarmee velen hem tegemoet zijn ge
treden daaraan iets heeft kunnen verhelpen. Het
was een drama, waaraan hij zelf het langst en het
zwaarst heeft geleden.
Zijn drankprobleem wordt zo ernstig dat hij zich
diverse malen moet laten opnemen in de Jellinekkliniek. In februari 1968 valt hij daar, ver voorover

W.H. de Wolf
Met dank aan A. van der Kammen

Café Eijlders
in de Korte
Leidsedwarsstraat (foto
Cor'.Graphics)

Bronnen:
Waterlands Archief Purmerend
A. van der Kammen, voorstudie proefschrift over Den Bra
bander
G. den Brabander, Verzamelde gedichten, De Bezige Bij, 1966
Wikipedia

Gebrandschilderd raam met portret van Gerard
den Brabander in vitrinekast van café Eijlders (foto
Cor'.Graphics)
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Website Oud-Edam geheel vernieuwd
De website van onze vereniging (www.oud-edam.
nl) heeft een totale metamorfose ondergaan.
De website heeft de Edamse kleuren rood en
groen en wordt verluchtigd met prachtige foto's.
Er wordt o.a. uitleg gegeven wat de doelstelling
is van de vereniging, welke werkgroepen actief
zijn, welke activiteiten worden ondernomen en
welke actuele zaken er op dit moment spelen,
zoals de ontwikkelingen van het Korsnas terrein,
het Groot Westerbuiten, de Zuidpolder en het
Oorgat. Verder wordt het belangrijkste nieuws
vermeld en in het kort wordt weergegeven welke
onderwerpen in het verenigingsblad staan. Zeer
de moeite waard is de verwijzing naar andere
websites (links).

Iedereen, lid of geen lid, die geïnteresseerd is in
de geschiedenis van de stad Edam vindt er on
derwerpen, die de moeite waard zijn om kennis
van te nemen. De website zal het komende jaar
nog verder worden uitgebreid met interessante
historische gegevens over onze stad, geïllustreerd
met foto's en ander beeldmateriaal.
We verwachten dat de vernieuwde website veel
bezocht gaat worden en bezoekers zal stimule
ren om lid te worden van onze vereniging. Aan
melding als nieuw lid is mogelijk direct via de
website of via e-mail naar het secretariaat.

T.J. de Jong
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Betaalmiddelen

Het raadsel rond de gevelsteen opgelost

Ondanks het gemak en het economische succes
dat de invoering van de euro bracht, wordt vaak
met weemoed gesproken over de gulden. Velen re
kenen in guldens om aan te tonen hoe duur alles
geworden is zeker als het gaat om grote uitgaven
zoals de koop van een woning of de aanschaf van
een auto.
Het is echter niet de eerste keer dat ons betaalmid
del wisselde.
In de tweede helft van de veertiende eeuw werd
voor de eerste maal in Dordrecht de Nederlandse
goudgulden geslagen. Deze bevatte ongeveer vier
gram goud en dat was aanzienlijk meer dan de
laatste goudgulden die in 1520 werd gemaakt met
1,70 gram goud. Deze guldens werden niet alleen
kleiner, maar door het lagere goudgehalte oogden
ze als van koper. Vandaar dat in 1542werd overge
gaan op zilver en kwam de zilveren zogenaamde
carolusgulden (genoemd naar Karei de Vijfde).
Deze gulden kreeg de bijnaam "pop" nadat ze in
1681 door de provincie Zuid-Holland werd gesla
gen met de beeltenis van de Griekse godin Pallas
Athene. Het volk zag hierin echter de Nederlandse
maagd en zo ontstond de naam.
Zilveren Rij
dersschelling
(Wikipedia)

Rekeneenheid

Purmerendse huizen, alsook Edamse, droegen
in vroeger jaren geen huisnummers. Wel had
den ze een verpondingsnummer. Dat wil zeggen
dat alle huiseigenaren geregistreerd stonden met
hun aanslag in de onroerendezaakbelasting. In de
gemeentelijke archieven van Purmerend zijn de
verpondingskohieren van 1630, 1652, 1697 en 1733
compleet bewaard gebleven. Zij vormen een on
misbare bron voor bewoningsgeschiedenis. Boven
dien is uit deze belastingkohieren de bevolkings
toename af te lezen.

De penning had een heel kleine waarde, daarvan
zaten er driehonderdtwintig in een gulden. Als
men zegt dat iemand "op de penning is" dan be
tekent dat, dat hij zuinig is. Penningen bestonden
niet als echte munten, maar als rekeneenheid. Vier
penningen kon men voldoen met twee duiten.
Als iemand ergens geen mieter om geeft is dat wel
erg weinig, want de mieter had een waarde van
één achtenveertigste deel van een stuiver ofwel een
derde penning.

Sterke groei
Gulden na 1816
Bijna twee eeuwen lang hebben wij, sinds 1816,
met onze bekende gulden betaald die in honderd
centen was verdeeld. Of de euro een dergelijk lang
bestaan zal hebben, zal de tijd leren.
Net zoals duiten, penningen en oortjes tot op
heden in ons taalgebruik zijn blijven voortbestaan,
mag worden aangenomen dat voor de toekomende
generatie onze guldens, kwartjes en dubbeltjes zul
len blijven voortleven. Misschien zullen dan wel
uitdrukkingen zoals "als je voor een dubbeltje ge
boren bent, word je nooit een kwartje" op school
moeten worden uitgelegd.

Het huis van
de Maat
schappij tot
Nut van het
Algemeen met
gevelsteen (foto
Cor'.Graphics)

Jaap Molenaar

Gangbare

In vroegere tijden werden in de Republiek bedra
gen genoteerd in guldens, stuivers en penningen.
Een rekening van £2.8.4
betekende twee gul
den, acht stuivers en vier penningen. De gulden
bestond uit twintig stuivers, een stuiver was zes
tien penningen waard.
Daarnaast kende men meerdere andere muntsoor
ten, meestal navolgingen van oudere of buiten
landse munten. Zo stond de schelling, de reken
munt voor de graanhandel en zelfs voor kleinvee,
zoals pluimvee en konijnen, gelijk aan zes stuivers,
ook wel twaalf groot. De naam groot is ontstaan
uit het franse gros, een muntstuk met anderhalf
gram zilver. De stuiver had dus een waarde van
twee groot, vandaar ook de oorspronkelijke naam
"dubbel groot".
Iemand die sip kijkt, krijgt de vraag of hij zijn
laatste oortje heeft versnoept. Een oortje was een
koperen munt met een waarde van een kwart stui
ver.
Als iemand een duit in het zakje deed, stopte hij er
een koperen munt met een waarde van een achtste
stuiver in. Men kende ook een vierduitstuk en dat
had de waarde van een halve stuiver.
8
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munten

VOC duit
(Wikipedia)

Een overzicht van de belangrijkste munten die
na 1606 in de Zeven Provinciën zijn geslagen
met hun waarde in stuivers.
Gouden rijder
Gouden dukaat
Goudgulden
Rijksdaalder
Leeuwendaalder
Daalder
Florijn
Zilveren dukaat
Zilveren rijder
Drie guldenstuk
Gulden
Schelling
Dubbele stuiver
Stuiver
Oort
Duit

202

76
60

47
38
30
28
50

63
60
20

6
2
1
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Gevelsteenaan
het huis van
't Nut (foto
CorlGraphics)

In het onvolprezen boekwerk Edam, behouden stad
—Houten en stenen huizen 1500-1800wijdt Corrie
Boschma een hoofdstuk aan het Nutshuis op het
Jan Nieuwenhuizenplein met speciale aandacht
voor de gevelsteen. Is het een dodo of een struis
vogel en wat is de betekenis van het hoefijzer in
de snavel van het dier? Voor de oplossing van het
raadsel rond de gevelsteen ging de auteur te rade
bij een soortgelijk beeldteken in een huis te Veere.
Dichterbij huis in Purmerend ligt de werkelijke
oplossing van dit vraagstuk. In dit artikel enkele
antwoorden op de vraagtekens rond de gevelsteen.

Uit onderzoek is komen vast te staan dat het stad
je Purmerend vooral in de periode rond 1630 een
sterke groei vertoonde. Het aantal huizen was in
dat jaar meer dan verdubbeld in vergelijking met
een eeuw daarvoor. De belangrijkste oorzaak was
gelegen in het droogleggen van de Waterlandse
meren Beemster, Purmer en Wormer. Purmerend
werd een agrarisch centrum waarin de veehandel
zich concentreerde.
Juist na de droogmaking van de Beemster volgde
een vierde uitleg van de stad aan de noordkant,
over de Where. Aan het meest westelijke deel ont
stond een loswal voor bierschepen, waaraan de
Bierkade zijn naam dankt.

Brouwershuizen
Volgens het verpondingsregister uit 1630 waren de
eerste zeven huizen op de Bierkade in het bezit van
brouwers of bierstekers. Naast een verpondings
nummer kregen deze huizen in het register ook
een naam. In volgorde: 1. 't Wapen van Haerlem,
2. 't Roo hart, 3. de Trompet, 4. de Son, 5. de Vogelstruys, 6. de Kelk en 't Hoefijser, 7. de Passer
en de Valk. Een identieke situatie als in Edam,
waar in 1622 in één bouwstroom zes panden aan
de Bierkade, het huidige Jan Nieuwenhuizenplein,
waren gebouwd.
Alle namen vonden hun oorsprong in namen van
bierbrouwerijen, gevestigd in Haarlem. Een groei
ende bevolking in het begin van de zeventiende
eeuw zorgde voor een groeiende behoefte aan bier,
de volksdrank bij uitstek. In Purmerend telde men
tot ver in de achttiende eeuw drie bierbrouwerijen:
de Lelie, de Spa en de Dubbele Arend.

Bierstad Haarlem
Toch kwam waarschijnlijk het meeste bier uit Haar
lem.
Uit een dissertatie over de Haarlemse brouwindustrie bleek dat Haarlem aan het eind van de vijf
tiende eeuw 120 bierbrouwerijen bezat. Dit aantal
was in 1550gedaald tot ongeveer 40. Oorzaken van
het verval van de biernering moeten gezocht wor9

Detail stads
plattegrond
van Frederik
de Wit, iyoo.
Bij 3 de zeven
brouwershui
zen.
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den in de hoge accijnzen en zware verpondingslasten. Ook op de grondstoffen graan, mout en hop
drukten zware belastingen. Verder werd de omzet
van bier verkleind door de groeiende consumptie
van jenever, koffie en thee. In deze concurrentie
strijd bleven die brouwers overleven, die zich van
een vast afzetgebied hadden verzekerd.
Eén van deze succesvolle ondernemers komen we
tegen in de belastingregisters. De brouwer Olycan
(Olican, Olikan) werd in 1630 aangeslagen voor
twee huizen, waarvan één op de Bierkade met de
naam de Vogelstruys.

Contracten
De eerste bewoner van het pand op de Bierkade,
Crijn Jacobs, moet een afnemer geweest zijn van
het bier van Olycan uit diens brouwerij de Vogel
struys. Een dergelijke relatie bestond bij alle zeven
huizen op de Bierkade: bet waren bedrijfspanden
die verhuurd werden aan bierhandelaren die con
tractueel verbonden waren aan hun Elaarlemse
brouwers. Eenzelfde situatie is in het boek van
Corrie Boschma ook voor Edam verondersteld,
waar Pieter Olycan omstreeks 1655 eigenaar was
van het pand de Vogelstruys aan wat daar toen de
Bierkade was.

Beroemde portretten
Nader onderzoek bracht ons bij de schilder Frans
Hals, die meerdere leden van de familie Olycan
op doek heeft vereeuwigd. Op het portret van
Pieter Jacobsz. Olycan ( 1572-1658)is rechtsboven
het wapenschild aangebracht: een struisvogel met
een hoefijzer in zijn bek en een kan met twee oren.
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De kan verwijst naar de naam Olycan waarmee
wordt verwezen naar zijn grootvader, die handelde
in granen en olie in 'de Olycan' in de Kalverstraat
te Amsterdam. Zelf werd Pieter brouwer in de
Vogelstruys in Haarlem, later ook in 't Hoefijser,
in welk bedrijf Jacob Pietersz. (1596-1638)hem
opvolgde.
Jacob Pietersz. was de oudste zoon van de Haar
lemse bierbrouwer en werd regelmatig vermeld
in diverse openbare functies in Haarlem. Hij po
seerde eveneens voor Frans Hals, samen met zijn
echtgenote Aletta Hanemans, waarschijnlijk ter
gelegenheid van hun huwelijk in 1625.Ook op dit
schilderij is het familiewapen aangebracht, hoewel
bij een recente restauratie gebleken is dat dit in
later tijd moet zijn gebeurd.
Pieter Jacobsz. Olycan stierf in 1658.Nog twee jaar
bleef het bedrijfspand in het bezit van de familie,
waarna in 1661 het huis werd overgeschreven op
Jacob Poppen.
Het bedrijfspand in Edam werd in hetzelfde jaar
als het pand op de Purmerendse Bierkade door de
erven verkocht. Twee eeuwen later, in 1883, komt
het in bezit van het Nut.

Nieuwe gevel, andere naam
Of de Purmerendse bierstekerij ook van zo n
mooie gevelsteen was voorzien, zullen we nooit
weten. Met de nieuwe eigenaar hield de band van
dit huis met de bierhandel op te bestaan. Eén van
de latere eigenaren, regent Jacob Appel, liet voor
het voormalige bedrijfsgebouw een indrukwek
kende gevel met kroonlijst plaatsen, aangepast
aan de heersende Franse mode. Intussen was ook
de naam veranderd in De Hollandsche Tuyn. Na

Familiewapen Olycan (bron: Geheugen van Neder

land)
Portret van
Jacob Piersz
Olycan met
familiewapen
(bron: Geheu
gen van Neder
land)

verschillende eigendomswisselingen kwam het in
1929 in bezit van de Vereniging Hendrick de Keyser die een aantal restauraties uitvoerde.

Oplossing

raadsel

Uit het voorgaande mag blijken dat de afgebeelde
vogel in de gevelsteen van het Nutshuis in ieder
geval geen dodo is geweest: de struisvogel met
het hoefijzer in zijn snavel komt overeen met het
wapen van de familie Olycan.
Jack Otsen, Purmerend
Met dank aan Corrie Boschma

Bronnen en literatuur:
Waterlands Archief- Oud-Archief Purmerend inv. nr. 168 en
179 Verpondingsboek 1630, 1652 en 1733.
Freek R. Pardoel - Biernering, achteruitgang in de zeven
tiende eeuw,
Uitgave in eigen beheer, Haarlem z.j.
Sabrina Meloni - Het dilemma van de wapenschilden, in:
Mauritshuis in focus blz. 22-30, 's Gravenhage 2007.
S. Slive - Frans Hals, Londen 1974.

Putoor
In de zuidkap van de Grote Kerk bevindt zich
een grafsteen, waarop in een ovaal een vogel is
afgebeeld met een lange hals en een forse snavel
in een begroeiing van lang gras of riet. Op grond
van het huismerk behoort de steen toe aan het graf
van Michiel Jansz. Putoor, overleden in 1680. De
vader van Michiel Jansz., een groot liefhebber van
de jacht op waterwild, kreeg omstreeks 1625 de
bijnaam Putoor, nadat hij bij een jachtpartij een
putoor schoot. Die bijnaam werd weldra als fami
lienaam aangenomen. De vogel op de grafsteen is
een putoor, naar men aanneemt een roerdomp, een
schuwe vogel die zich in rietlanden ophoudt.
Ondanks de oppervlakkige gelijkenis tussen de
vogels op grafsteen en gevelsteen werd naderhand
een relatie gelegd tussen de familie Putoor en het
Nutshuis. Ten onrechte, zo stelt Corrie Boschma
in haar boek, de familie woonde elders in Edam
en heeft het huis Vogelstruys nooit in eigendom
gehad.
Het artikel van Jack Otsen toont zonder twijfel
aan dat het Nutshuis een struisvogel bezit.
W.H.deWolf
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Excursie naar Elburg en bezoek aan de
Bataviawerf te Lelystad
Op zaterdag 27 september 2008 vertrok vanaf het
busstation Edam één grote bus met 61 leden van
onze vereniging op weg naar Elburg. Het beloofde
een mooie dag te worden gezien de weersvoorspel
lingen en het programma.
In hotel de Witte Bergen in Eemnes werd de eerste
stop gemaakt: koffie met cake!
Rond half elf uur werden wij in Elburg door vier
gidsen van de VVV opgewacht. We maakten een
bijzonder mooie en interessante rondwandeling
door het mooie Elburg. Een stad van 22.000 in
woners met een gaaf bewaard oud stadscentrum,
met een kenmerkend stratenplan. Elburg kreeg dit
nieuwe stratenplan (een vierkante plattegrond met
straten in een soort schaakbordpatroon) in de jaren
1392—1396.Voordien lag het plaatsje Elburg meer
naar het westen aan de Zuiderzee, maar werd zo
regelmatig door overstromingen geteisterd dat de
hertog van Gelre opdracht gaf meer landinwaarts
een geheel nieuwe stad te bouwen.

Gevolgen afsluitdijk
In het verleden was Elburg een belangrijke vissers
plaats waar talloze botters in de haven lagen. Door
de afsluiting van de Zuiderzee en het ontstaan van
het IJsselmeer verloor Elburg zijn positie als be
langrijke vissersplaats. Zoals één van onze gidsen
vertelde: met Monumentendag liggen er vele oude
botters in de haven en herleeft in Elburg de oude
glorie. Er zijn dan ook mogelijkheden om een
tochtje op een botter te maken.
Tijdens de rondgang door Elburg kwamen we
langs pittoreske hofjes, de twee oude stadspoorten:
de Vischpoort en de Goorpoort, de Synagoge uit
1855,de muurhuisjes en de vele oud-Hollandse ge
vels die Elburg nog rijk is. Uniek zijn ook de gaaf
bewaarde vestingwerken met buitengracht, de
wal, binnengracht met muur, muurtorens en de
gevechtssteiger. Er bevindt zich ook de oudste nog
in werking zijnde touwbaan van Nederland. Naar
verluidt heeft koningin Beatrix de touwen en tros
sen voor de 'Groene Draeck' hier laten maken.
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Edamse kerkorgels en hun bouwers
Het Smit-Verhofstadtorgel in
de Grote Kerk
te Edam (coll.
F. Koning)

Sint-Nicolaaskerk
Aan het eind van de rondwandeling bezochten wij
de fraaie Sint-Nicolaaskerk uit 1397 met zijn boei
end interieur en indrukwekkend orgel; speciaal
voor onze groep gaf de organist een prachtig con
cert. We genoten, het was heel bijzonder.
Door blikseminslag verbrandde de torenspits in
1693 en werd nooit vervangen. Hier loopt de ge
schiedenis deels parallel met de Sint-Nicolaaskerk
van Edam. In 1699 verbrandde de torenspits maar
deze werd, zij het in verkleinde vorm, weer her
steld.

Ten eerste de bouw van een nieuw orgel in de
Grote kerk met hoofdmanuaal, rugwerk en 15 re
gisters. Ten tweede de reparatie en het aanbren
gen van enkele veranderingen aan het orgel in de
Kleine Kerk.
Hiermee was het voor die tijd enorme bedrag van
drieënveertighonderd gulden gemoeid. De bouw
van het nieuwe orgel werd in 1663voltooid.

Opnieuw

Bataviawerf
Na een voortreffelijke lunch vertrok de bus met
voldane Oud-Edamleden naar Lelystad waar de
Bataviawerf werd bezocht. Na een interessante
filmvoorstelling over het VOC-schip "de Batavia"
werd onze groep onder leiding van zeer bevlogen
gidsen rondgeleid. Ook aan de in aanbouw zijnde
"Zeven Provinciën", het oorlogsschip van admi
raal Michiel Adriaansz. de Ruyter werd nog een
bezoek gebracht.
Hiermee werd een prachtdag afgesloten waar we
met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

Er wordt aanduchtig geluisterd in Elburg

(foto T.J.de
PeggyAndries

Jong)

We gaan terug in de tijd en lezen dat de stadbestuurders in 1661 overlegden met de "organist van
Hoorn". Op dat moment bezat de Grote Kerk geen

orgel.
Vóór de reformatie waren hier een drietal orgels
aanwezig, waarvan volgens overlevering één met
zilveren pijpen. Bij de grote kerk- en stadsbrand in
1602 ging het gehele interieur van de kerk verloren,
inclusief de glas-in-loodramen, de kerkschatten en
de drie instrumenten.
In de jaren tussen 1602 en 1626 werd de kerk her
bouwd en daarna nam men in fasen de inrichting
ter hand. Vrijwel alle huidige gebrandschilderde
ramen zijn in deze tijd aangebracht; preekstoel,
koor en meubilair volgden. Een nieuw orgel zou
het sluitstuk moeten worden.
Barent Smit, afkomstig uit Bremen, werd in 1658
in Hoorn tot tweede organist benoemd. Dat bete
kende dat hij dienst moest doen in de Oosterkerk.
Toen in 1662 de eerste organist ontslagen werd,
kwam die functie van de Grote Kerk aldaar vrij.
Als bijzonderheid bij zijn benoeming werd vermeld
dat Smit voortaan ook het klokkenspel moest be
spelen wat hem de prachtige titel van "beyerman"
opleverde.
Naast organist was Barent Smit ook orgelmaker.
In 1660 maakte hij het orgel in de Hoornse Grote
Kerk in orde, een klus die hij in een achttal maan
den tot volle tevredenheid van de heren bestuur
ders klaarde.
Na het eerdergenoemde overleg met de Edammer
bestuurders kreeg hij in februari 1662 een tweetal
opdrachten:

brand

De brand in de toren van de Grote Kerk in 1699
veroorzaakte paniek en men vreesde een herhaling
van de ramp van een eeuw eerder. Met man en
macht werd er geblust. De doorgang van de kerk
naar de toren was zo goed mogelijk gedicht en
vanuit de kerk werd met emmers het orgel voort
durend nat gehouden. Het gevolg was een geheel
onbruikbaar orgel en het duurde tot 1704 voordat
het weer bespeelbaar was.
In deze tijd ontwikkelde het kerkorgel zich meer
en meer tot begeleidingsinstrument. Daaraan
voldeed het Smit-orgel inmiddels niet, reden om
Matthias Verhofstadt de opdracht te geven om
het aan te passen. In 1715-1716vergrootte hij het
orgel o.a. met een nieuwe windlade met 49 tonen
en nieuwe registers. Ook in de eeuwen daarna zijn
er diverse malen veranderingen aan het orgel aan
gebracht, maar na de laatste restauratie in 1979 is
het orgel weer teruggekeerd in de staat van 1716.
Met dit Smit-Verhofstadtorgel bezit men niet al
leen een krachtig begeleidingsinstrument voor
gemeente- of koorzang, maar tevens een prachtig
concertorgel.

Meesterbouwer
In Nederland heeft Barent Smit weinig orgels ge
bouwd. Wel zijn er diverse sporen van zijn werk
zaamheden teruggevonden. Het was zeer gebrui
kelijk om bij restauraties onderdelen te gebruiken
van oudere of andere orgels. Zo werd in het orgel
van de Hervormde Kerk te Ilpendam bij de res
tauratie in 1994 veel materiaal van Barend Smit
aangetroffen. Dit orgel werd in 1728 voor de kerk
in De Rijp gebouwd en in 1854 verkocht aan Il
pendam. Dat er pijpen waren gebruikt die ouder
waren dan 1728 was al langer bekend.
In het archief van Amsterdam kwam een overeen
komst te voorschijn tussen hem en mr. Van Cruijsen voor de bouw van een orgel met zes registers.
Over de belevenissen van dit instrument is niets
bekend. Nadat hij in mei 1667 de laatste gelden
voor de bouw van het orgel voor mr. Cruijsen
heeft ontvangen, duikt in het najaar van 1667 een
orgelmaker met de naam Bernard Smith op, die
het orgel stemt in de Westminster Abbey te Lon
den. Tot zijn dood in 1708 bouwt hij in Engeland
een groot aantal orgels van hoge kwaliteit. Er is
grote overeenkomst tussen zijn werk daar en dat
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van Edam. Het kan daarom nauwelijks missen dat
de Grote Kerk een orgel bezit van een gelauwerde
meesterbouwer.

Het Bdtz-orgel
in de Evangelisch-Lutherse
Kerk te Edam
(coll. F. Ko
ning)

Onze Lieve Vrouwekapel
De Onze Lieve Vrouwekapel, na de reformatie de
Kleine Kerk genoemd, bezat reeds in de zestiende
eeuw een orgel waarvan het bestek vermeldt dat
het 35 tonen beeft met een omvang vanaf F. In 1718
werd dit vervangen door een orgel van eerderge
noemde Matthias Verhofstadt. Hij leefde tussen
1677 en 1731in de vrije heerlijkheid Gemert. Daar
had hij een orgelbedrijf en vervulde er zelfs het bur
gemeesterschap. Omdat de klandizie in zijn eigen
streek terugliep nam hij ook opdrachten aan in de
Hollandse gewesten. Zowel door rooms-katholieke
als gereformeerde opdrachtgevers werd zijn werk ge
waardeerd. Zo bouwde hij de fraaie en grote orgels
voor de Broederenkerk te Nijmegen in 1724 (kerk
en orgel in 1794 verbrand) en eerder het orgel in de
Grote of Sint-Barbarakerk te Culemborg in 1719.
In Noord-Holland is zijn naam vooral met Edam
verbonden. Als gevolg van de opdracht ter vergro
ting van het orgel van de Grote Kerk, kreeg hij ook
de opdracht om een nieuw orgel te maken voor de
Kleine Kerk. Dit kwam gereed in 1718.Het instru
ment werd in 1777 onder handen genomen door J.F.
Hageman, waarbij veel elementen van Verhofstadt's
orgel bewaard bleven.

Ruim 100 jaar lang vervulde dit instrument zijn
taak in deze kerk.Toen werd de kerk buiten dienst
gesteld en het orgel verkocht aan de Doopsgezinde
Vermaning te Westzaan, waar het zich nu nog be
vindt. Van de oorspronkelijke onderkas zijn enkele
ornamenten verdwenen en de bazuinblazende en
gelen zijn noodgedwongen omgewisseld, omdat de
balken in deze kerk de bazuinen in de weg zaten.

Beroemde familie
De familie Batz is een zeer bekende naam in de
wereld van orgelbouwers.
In 1763-64 bouwde Johann Heinrich Hartmann
Batz een orgel voor de Oosterkerk in Hoorn.
In dezelfde periode bouwde Johann Heinrich Wil14

Doopsgezinde

Vermaning

Hoewel de Vermaning op het Jan Nieuwenhuizenplein tot de oudste kerken van Edam behoort is
er weinig gedocumenteerd over de vroegste orgels.
Het huidige orgel is in 1903 gebouwd door de fa.
Bakker en Timmenga voor de gereformeerde kerk
van Gaastmeer en in 1991overgenomen. Daarmee
werd het orgel vervangen dat in 1940 was gekocht
van de fa. Dekker in Goes, dat op zijn beurt de
plaats innam van een instrument uit 1870.
helm Batz in de Doopsgezinde Kerk te Haarlem
het orgel dat later na uitbreidingen werd door
verkocht aan de Janskerk en uiteindelijk terecht
kwam in de Bakenesserkerk van deze stad.
Christoffel Batz bouwde een deel van een orgel in
Medemblik en Gideon Batz maakte ini782 een éénklaviersorgel in de E. Lutherse kerk te Enkhuizen.
Deze Gideon Batz leverde in 1809 uit voorraad een
orgel aan de E. Luthersekerk te Edam. Volgens Jan
Jongepier is dat volledig bewaard gebleven, zij het
niet ongeschonden. Het orgel bevat een uniek re
gister: een Fama 8, afkomstig uit een orgel van de
Evangelische Broedergemeente te Zeist.

Rooms-katholieke

kerk

De rooms-katholieke schuilkerk die destijds op het
Noord-Achterom (Achterhaven) stond bezat een
orgel dat in 1774 kennelijk niet meer voldeed, want
volgens gevonden aantekeningen werd op eerste
Pinksterdag van dat jaar het vernieuwde orgel voor
de eerste maal bespeeld door Jacob Kok. Als pikant
detail werd genoteerd dat de vergroting en verbete
ring was geschied zonder "kennisse aan de Heeren
Burgemeesters". In 1804 bouwde Hendrik Buijing,
orgelmaker te Amsterdam, een nieuw orgel, dat in
1826 bij de verbouwing van de kerk aangepast en
uitgebreid werd door L. van den Brink en Zn., de
kosten waren f 1150.Dit orgel werd bij het gereedko
men van de Waterstaatskerk aan de Voorhaven over
geplaatst. In zijn boekje "De Stad Edam" schrijft P.
Allan in 1857dat de kerk een goed orgel bezit.
In 1916 bevond dit orgel zich in een zodanig deso
late toestand dat de pastoor een bedelpreek hield
voor een nieuw. Mede dankzij een grote gift van

Kapel en Hulpkerk

Het Verhofstadtorgelin de Doopsgezinde Verma
ning te Westzaan, afkomstig uit de Kleine Kerk van
Edam (coll. F. Koning)

(lutherse kerk), Bergen (hervormde kerk), Wormerveer (gereformeerde kerk) en Edam stond. In
1963 is het overgeplaatst naar de aula van de uni
versiteit van Utrecht.

In de voormalige kapel van de hervormde evan
gelisatie aan de Nieuwehaven heeft sinds 1907 een
groot en waardevol kabinetorgel gestaan. Volgens
kenners dateert het uit de periodei850-i86o, maar
helaas is de bouwer onbekend. Na sluiting van de
kapel werd het instrument grondig gerestaureerd
en in de Grote Kerk geplaatst, eerst naast de dooptuin en sinds enige jaren centraal achter de koor
sluiting. In de kapel stond dit kabinetorgel dwars
achter een schijnfront. Dit front is uiteindelijk
beland in de hervormde Petruskerk te Woerden,
waar het onderdeel is van een nieuw kerkorgel.
In de Hulpkerk in de Grote Kerkstraat heeft vanaf
1932 tot begin jaren zestig een orgel gestaan dat
van de hand van de achttiende-eeuwse orgelbou
wer Hinsz bleek te zijn. Hinsz is o.a. bekend van
het orgel in de Bovenkerk te Kampen. Het was een
éénklaviersorgel dat achtereenvolgens in Deventer

/

Koororgel in
de Petruskerk
te Woerden,
gebouwd door
Van Vulpen.
Front afkom
stig van de
Hervormde
Evangelisatie
te Edam (coll.
F. Koning)

een drietal families kon bij de firma B. Pels en Zn.
in Alkmaar voor f 3200 een vervanging worden
aangeschaft.
Nog in 1975 heeft een restauratie en uitbreiding
plaats gevonden, waarbij ook pijpmateriaal van de
Sint-Jans Basiliek in Laren is gebruikt. De firma
H. Schreurs leverde de speeltafel afkomstig van de
Vredeskerk in Amsterdam.
Dit orgel is inmiddels aan het eind van zijn latijn.
De financiële middelen ontbreken echter voor een
grondige restauratie of de aanschaf van een nieuw
instrument. De parochie moet zich thans behel
pen met een elektronisch orgel.

Groenlandkerk
De kleine en weinig kapitaalkrachtige Gerefor
meerde Gemeente aan het Groenland heeft het
tot 1933moeten doen met een Amerikaans harmo
nium. In dat jaar bevatte het orgelfonds voldoende
om over te gaan tot een pijporgel. Het werd gele
verd door de firma Pels en Zn. Aanschaf en plaat
sing f 830. In de loop van de jaren zeventig daarop
liep de technische staat zo terug dat toetsen bleven
hangen of dienst weigerden en organisten ver voor
kerktijd bezig waren met reparatiewerkzaamhe
den. Begin 1977 voltooit de firma Koch uit Apel
doorn de bouw van een vervangend orgel met ge
bruikmaking van veel onderdelen van het oude. In
april 1977 wordt het feestelijk in gebruik genomen
en bij die gelegenheid ingespeeld door de bekende
organist Simon C. Jansen.
Jaap Molenaar
Bron:
- Orgels in N. Holland door Jan Jongepier.
- in samenwerking met en dank aan F. Koning, organist van
de Kerkgemeente Edam, die ook de foto's heeft verzorgd.
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Adressenlijst

bestuur en werkgroepen

Bestuur:

Redactie Periodiek

Ton de Jong
JC Brouwersgracht 20
1135 WJ Edam

voorzitter
tel. 372047
tjdejong@dejoconsultancy.nl

Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17
1135 GS Edam

vice-voorzitter
tel. 367687
djc.rinkel@quicknet.nl

Tinyjanssens
Achterhaven 90A
1135 XX Edam

secretaris
tel. 371959
tjanssens@worldmail.nl

Rita Sluisman
Grote Kerkstraat 41
1135 BC Edam

2e secretaris
tel. 373739
rpsluisman@planet.nl

Ko Spaargaren
Bouwen Loenstraat 24
1135 JC Edam

penningmeester
tel. 362963
aks@xs4all.nl

Roel Rozenga
Nieuwehaven 14
1135 VJ Edam

bestuurslid
tel. 373262
rrozenga@planet.nl

Max Meerman
Grote kerkstraat 15
1135 BC Edam

bestuurslid
tel. 361777
maxmeerman@hotmail.com

Cees van den Hoff
Voorhaven 108
1135 BT Edam

aspirant bestuurslid
tel. 316066

Oscar Henar
Watermolen 6
1135 LK Edam

adviseur van het bestuur
tel. 362604
o.henar@l 2move.nl

1135 AN

374337

1135 EV

366602

1135 BC

373739

1135 BT

371174

1135 LH

361587

1135 XM

373264

1135 GL

372120

Anthonie Heidinga
Spuistraat 31
Oscar Henar
Watermolen 6
Rob van der Laarse
Voorhaven 43
Gerrit van der Plas
Baandervesting79
Jan Sparreboom
Voorhaven 86

1135 AV

372844

1135 LK

362604

1135 BL

371717

1135 DG

373193

1135 BT

371590

1135WJ

372047

1135 GS

367687

1135 VJ

373262

1135 GL

372120

1135 LH

361587

Redactie Website
Ton de Jong
J.C. Brouwersgracht 20
Dik Rinkel
Paulus Pieterstraat 17
Roel Rozenga
Nieuwehaven 14
Wim de Wolf
Klein Westerbuiten 21/B
Foto's
Wil Tjoa
Watermolen 53

673099

1135 BT

316066

1135 XP

372278

1135 XX

372785

Vrijwilligers Begraa fplaats Grote Kerk

1135 TM

396877

Tinyjanssens,
Achterhaven 90A

1135 BD

315065

1135 VJ

373262

Corrie Boschma-Aarnoudse
Nieuwvaartje 16
1135 BJ
Anthonie Heidinga
Spuistraat31
1135 AV
Herman Rijswijk
Kogerwatering 53
Koog a/d Zaan
1541 XB
Jan Sparreboom
Voorhaven 86
1135 BT

371491
372844

075-6161137
371590

Werkgroep Jeugd
1135 BC

1135 XX

371959

Gouden Ploeg

Werkgroep Historisch Onderzoek

Max Meerman
Grote Kerkstraat 15

371945

1135 JB

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Flip van der Leeuw
Grote Kerkstraat 14
Roel Rozenga
Nieuwehaven 14

1135 AG

Redactieraad Historische Reeks

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld/
Tuincommissie
Hans Geusebroek
Jacob Tonissenstraat 12
Cees van den Hoff.
Voorhavenl08
Harry Oudendijk
Gravenstraat 2
Theo van Santen
Achterhaven 76
Ferrand Tromp Meesters
Jonkerlaantje 38

Rixt Hovenkamp
Schepenmakersdijk 1
Frans Kuiper
Lingerzijde 55
Jaap Molenaar
William Pontstraat 20
Peter Sluisman
Grote Kerkstraat 41
Sjaan Swalve
Voorhaven 106
Wil Tjoa
Watermolen 53
Wil Veth-Bitter
Breestraat 8
Wim de Wolf
Klein Westerbuiten 21/B

362604

C. v. Aanholt, C.J. Beets - coördinator, J. Akkerboom,
A. Blokhuis-de Jong, K. de Boer, J.C. de Boer, G.C. Dekker,
V. Hermanides-bij 't Vuur, A. Hoens-Molenaar, H. Kuiperde Moes, C.J. Kraay, J. Rossenaar, G. Rijswijk-v.d. Veer, C.
Schaatsbergen, J. Westerneng, N. Wiertz-Ton

Contactpersoon Fort Edam
A.H. Grimmelikhuyse
Roelof Bootstraat 53

1135 CE

372458

Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8
1135WP Edam
Bank 113.88.59.n t.n.v. Vereniging 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
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