OUD

EDAM

Periodiekuitgegevendoorde verenigingOud Edam
JAARGANG
34 | AUGUSTUS
2010| NUMMER
2
Peter van der Eerden

De gevelsteen van het Nutshuis

Ijzervreter op de Kaasmarkt
In haar prachtige
een

bladzijde

boek over Edamse
gewijd

Nieuwenhuizenplein
op de gevelsteen

aan

de

huizen

heeft Corrie Boschma

gevelsteen

9, beter bekend

van

het

als 'Het Nutshuis'.

huis

Jan

De vogel

heeft in Edam al enige tijd vragen opgeroepen.

ttimimimiimi

TT

E

3

I
Het Nutshuis op de Kaasmarkt

Sommigen meenden er een 'putoor',
een roerdomp, in te zien, een opvatting
die Boschma, in dit tijdschrift bij
gevallen door Wim de Wolf, terecht
verwerpt. Op een dwaalspoor gebracht
door een hardnekkige traditie rond
een vergelijkbare gevelsteen in Veere,
kwam zij zelf met een heel nieuwe
suggestie: het afgebeelde dier zou een
dodo moeten voorstellen, net als de
vogel op de gevelsteen in Zeeland.
In beide gevallen zorgt de snavel
van de vogel voor de verkeerde

identificatie. Het dier houdt namelijk
een hoefijzer in de bek en wanneer dat
niet als zodanig wordt herkend, denkt
men al gauw dat de beeldhouwer op
een wat onbeholpen wijze een zeer
breedsnavelige vogel, zoals de dodo,
heeft willen afbeelden.
Dankzij Jack Otsen kon in elk geval
de Edamse dodo in 2008 alweer bij de
fabeldieren worden bijgezet. In het
decembernummer
van Oud-Edam
bracht hij de gevelsteen van het
Nutshuis in verband met het wapen
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Ijzervreter op de Kaasmarkt

van de aanzienlijke Haarlemse brouwersfamilie Olycan,
dat gevierendeeld twee maal een oliekan en twee maal
een struisvogel met hoefijzer bevat.
De schakel tussen dit wapen en het huis aan het Jan
Nieuwenhuizenplein vond Otsen in de situatie aan de
Purmerendse Bierkade,waar Pieter Olycan (1572-1658),in
1630eigenaar was van het huis De Vogelstruys,bewoond
door een locale biersteker, die het Haarlemse bier op de
Purmerendse markt bracht. Deparallel met Edamis vrijwel
perfect: het Jan Nieuwenhuizenplein is de opvolger van
de Edamse Bierkade en het Nutshuis was oorspronkelijk
één van de zes bierstekershuizen, die daar in 1622werden
gebouwd. Bovendienis van dit huis bekend, dat het kort
na 1650eveneens in handen was van Pieter Olycan,terwijl
uit 1660 een naamsvermelding als 'De Vogelstruys' is
overgeleverd.De vogel is dus boven alle twijfel verheven
een struisvogel.

Het wapen van Olycan
Het wapen van Olycan laat zich ten dele verklaren
door de evidente verwijzing naar zijn naam, die op zijn
beurt teruggaat op de naam van het huis 'De Olycan'
in de Amsterdamse Kalverstraat, van waaruit Pieters
vader handel onder andere in olie dreef. Maar het zijn
natuurlijk de twee andere kwartieren met de eigenaardige
struisvogel, die terugkeren op de Edamse gevelsteen.
Een verklaring voor dit deel van het wapen is in 1987
door de kunsthistoricus Broos gegeven: Pieter Olycan
zou in Haarlem twee brouwerijen 'De Vogelstruys' en "t
Hoeffijser'hebben bezeten en 'dit leverde het beeldteken
op van de struisvogel met het hoefijzer in zijn bek'. Deze
voorstellingvan zaken is sindsdien in de kunsthistorische

2

OUDEDAM| JAARGANG
34 | AUGUSTUS
2010| NUMMER
2

literatuur gangbaar geworden en begrijpelijkerwijze
verwijst ook Otsen ernaar. Dat het wapen nogal wat
aandacht heeft getrokken, komt omdat het afgebeeld
staat en stond op enkele portretten van de Olycans door
niemand minder dan Frans Hals.Daarmee lijkt de kous af.
Waar Olycan panden bezat, die deel uitmaakten van zijn
brouwersconcern,liet hij gevelstenen aanbrengen, waarop
een deel van zijn wapen was afgebeeld. Een dergelijke
steen zal in het Purmerendse huis aan de Bierkadehebben
gezeten en die van het Nutshuis zit er nog steeds.
Losse draadjes
Toch hangen er enkele losse draadjes uit de hierboven
beschreven constructie. Het zijn er tenminste drie. Ten
eerste wordt Olycan pas in de jaren '50 als eigenaar
van het huis aan de Edamse Bierkade genoemd, terwijl
dat toch al in 1622 is gebouwd, zoals ook blijkt uit de
jaartalstenen in de gevel. Ten tweede verwijst Broos
naar oudere genealogische literatuur om te staven dat
Olycan inderdaad de beide brouwerijen De Vogelstruys
en 't Hoeffijserin bezit heeft gehad. In twee van de drie
betrokken artikelen is dat echter niet terug te vinden
en in het derde alleen als terloopse mededeling zonder
bronvermelding.En ten derde, hoe zou in deze constructie
dan toch die Veerse struisvogel met hoefijzer, die als
pseudo-dodo Corrie Boschma heeft misleid, verklaard
moeten worden? Die steen stamt uit 1561 en van enige
relatie met Olycan of Haarlemse brouwerijen kan in dit
geval geen sprake zijn.
De steen nader bekeken
Voorde oplossingvan het eerste probleem dient men eerst
de steen nader te beschouwen. Dan valt het één en ander
op. Om te beginnen, dat hij uit drie losse stukken bestaat,
wat bij stenen van dit formaat ongebruikelijkis.Tentweede,
dat het geheel een eigenaardige vorm oplevert, uniek
voor Edam, maar ook elders in Nederland zonder nauw
verwante parallel. Voorts, dat de beide vleugelstukken
van een beduidend mindere kwaliteit zijn dan het
middengedeelte met de struisvogel. De steenhouwer lijkt
er niet in geslaagd om een symmetrische compositie te
creëren en de lijn van zijn voluten mist, zeker aan de
bovenzijde, elke overtuiging. En tenslotte, dat de plint
van de vleugelstukken in het geheel niet correspondeert
met de onderrand van het middenstuk. Dat alles te
zamen leidt tot de conclusie, dat de vleugelstukken en
het middengedeelte oorspronkelijkniet bij elkaar hebben
gehoord.
Omdat het gedeelte met de struisvogel op zich zelf een
perfecte gevelsteen oplevert, dringt de vraag zich op, wat
de vleugelstukken dan eigenlijk zijn. Tvee mogelijkheden
zijn het overwegen waard. Het kunnen hergebruikte
klauwstukjes van een trapgevel zijn geweest of hoek
stenen van een fries, die op hun kop zijn gezet. In beide
gevallen moet men dan denken aan een steenhouwer met
beperkt vakmanschap op het gebied van het fijnere werk.
Een volgende vraag is waarom deze eigenaardige

De gevelsteenvan Jan Nieuwenhuizenplein9
constructie is aangebracht. Het zou natuurlijk kunnen,
dat de opdrachtgever het samengestelde geheel, hoe on
gebruikelijk ook, eenvoudigweg mooi gevonden heeft.
Maar een wat meer voor de hand liggend antwoord is, dat
een oudere gevelsteen van een groter formaat dan het
middengedeelte verwijderd is om plaats te maken voor
de struisvogel.Ter opvulling van het ontstane gat zouden
dan de vleugelstukken kunnnen hebben gediend. Die
veronderstelling wint aanzienlijk aan kracht door enkele
gegevens die uit naspeuringen van Corrie Boschma aan
het licht zijn gekomen.Er doen zich op basis daarvan twee
mogelijkheden voor.De eerste knoopt aan bij het feit, dat
Olycan pas in de jaren '50 als eigenaar bekend is en dat
zeker niet in de jaren '20 was, toen de nieuwe huizen aan
de Bierkade nog in bezit van Edamse bierstekers waren.
De gevelsteen is in dat geval bij de eigendomswisseling
aangebracht, enkele tientallen jaren na de bouw van het
huis.
De tweede mogelijkheid gaat uit van het idee, dat, ook
voordat Olycan eigenaar werd, hij al zoveel geld in de
handelsbedrijven van 'zijn' bierstekers had gestoken,
dat die hun huisnaam en gevelsteen hadden aangepast
aan het Haarlemse bier dat ze doorverkochten. Boschma
heeft onlangs met hulp van Herman Rijswijk de
eigendomsverhoudingen van het rijtje huizen aan de
Bierkade nog eens grondig onder de loep genomen. Wat
blijkt? Hissen 1622 en 1630 moeten de eigenaars van

de huidige nummers 9 en van het zuidelijk belendende
pand van huis hebben gewisseld!In het latere Nutshuis,
waarvan Willem Cornelisz. Roobacker de bouwheer was,
heeft zich na enige tijd diens buurman Michiel Adolfsz.
Biersteker gevestigd.En deze zelfde Michielbezat in 1617
op de Halich al een huis, dat de De Vogelstruijs heette.
Bovendien was hij om die tijd reeds doorverkoper van
Olycans bier. Dat maakt van beide hypothesen deze wel
de aantrekkelijkste: Michiel Adolfsz. verplaatste op enig
moment tussen 1622 en 1630 zijn bedrijf, inclusief de
gevelsteen met de struisvogel, misschien wel dezelfde,
die eerder in het huis op de Halich had gezeten, naar het
buurhuis van Roobacker.Omdat Roobackers gevelsteen
veel groter was geweest, werden ook de beide zijstukken
in het gat geplaatst. De rest zal zijn aangeheeld met
metselwerk.
Olycan, De Vogelstruys en 't Hoeffijser
Zoals gezegd,bieden de artikelen die Broosgebruikt voor
zijn theorie over Olycans twee brouwerijen, waarvan de
namen in zijn wapen zouden zijn gecombineerd, weinig
houvast. Een goede geschiedenis van de Haarlemse
bierbrouwerij is nooit geschreven, ondanks het enorme
economische belang ervan in de zestiende en zentiende
eeuw. Vooralsnog zal dan ook geen absolute zekerheid
over Olycansbedrijf verworvenkunnen worden. Nochtans
wijst weinig erop, dat Broos'voorstellingvan zaken klopt.
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Ijzervreter

op de Kaasmarkt

Niet geheel uit te sluiten valt, dat de jonge bierbrouwer,
die zich pas los gemaakt had van het bedrijf van zijn
schoonvader, met zijn struisvogel net iets meer heeft
beoogd, dan louter de keuze van een geliefd en respectabel
motief in de literatuur en de beeldende kunst. Het Hoeffijser
was immers de brouwerij van Voocht. Men behoeft niet
meteen aan conflicten of agressieve concurrentie in de
moderne zin te denken, wanneer Olycans struisvogel een
hoefijzer opvreet. Het is vermoedelijk veeleer die typische
hang naar dubbelzinnigheid geweest, die ook in onze
zeventiende-eeuwse kunst zo prominent aanwezig is, die
hem op het idee gebracht heeft om juist deze bedrijfsnaam
en dit wapen te kiezen.

met een hoefijzer heeft uitgerust.

Amsterdam, Herengracht 329, 17e eeuw
De meest waarschijnlijke reconstructie is de volgende: in
1595 huwt de uit Amsterdam afkomstige koopmanszoon
Pieter Olycan de Haarlemse brouwersdochter Maritgen
Claesdr. Voocht, brouwer in 't Hoeffijser. Kort daarna wordt
Olycan deelgenoot in het bedrijf van zijn schoonvader. De
summiere brouwboekjes van het Haarlemse gilde, waarin
geen brouwerijnamen staan, registreren van 1598 tot
1603 'Voocht en kinderen', terwijl in de jaren daarvoor
alleen van 'Voocht' sprake was. Vanaf 1603 gaan Olycan
en Voocht uit elkaar. Vermoedelijk was dat het begin van
de brouwerij De Vogelstruys, die in korte tijd de grootste
van de stad en één van de grootste van heel Holland werd.
Tot zijn dood in 1658 bleef dit bedrijf in handen van Pieter
Olycan. In 't Hoeffijser zwaaiden echter nog geruime tijd
leden van zijn schoonfamilie Voocht de scepter. Blijkens
de verpondingsboeken van 1627 was Willem Claesz
Voocht, een zwager van Olycan, er in dat jaar de eigenaar
van. In 1650-1652, dus nog tijdens het leven van Pieter,
wordt een Jacob Olycan, wellicht diens jongste broer,
als eigenaar genoemd. Duidelijke bewijzen dat Pieter
Olycan zelf beide bedrijven op enig moment tegelijk
bezat, ontbreken derhalve. Als dat al het geval zou zijn
geweest, dan pas na de dood van Willem Claesz. Voocht
in 1630. Maar toen behoorde Olycan al geruime tijd tot de
absolute Haarlemse elite en moet hij ook al lange tijd zijn
familiewapen hebben gevoerd. Er moet dus een andere
reden zijn dan het bezit van de twee brouwerijen, waarom
Olycan de struisvogel in zijn wapen en op zijn gevelstenen
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De struisvogel en het hoefijzer
Die reden is, dat Olycan welbewust
een eeuwenoud en destijds algemeen
bekend beeldmotief heeft gebruikt.
Daarmee is meteen ook de Veerse
gevelsteen verklaard: er is geen enkele
relatie met die in Edam, maar op beide
stenen wordt wel dezelfde symboliek
toegepast. Dat hieraan niet te twijfelen
valt, wordt extra bevestigd, doordat zich
elders in het land nog meer stenen met
hetzelfde motief bevinden. Drie daarvan
bevinden zich in Amsterdam. Dat het
motief slecht herkend wordt, bewijst de
beschildering van de oudste van deze
drie stenen, waardoor het hoefijzer
tot een soort lapje is gedegradeerd.
Sterke verwantschap met het Edamse
exemplaar vertoont een steen uit
Delfshaven, die uit vrijwel dezelfde
jaren dateert. Gevelstenen vormden
slechts één verschijningsvorm
van
deze voorstelling. In de tijd van Olycan
had die zich ook stevig in de heraldiek
en in de zeer populaire emblematiek
gevestigd. Verscheidene van de talloze
werken in dit laatste genre hebben een
afbeelding van een struisvogel met
hoefijzer. Ter illustratie een willekeurig voorbeeld uit een
geliefd embleemboek, de sinds de eerste druk van 15901604 talloze malen herdrukte 'Symbola en emblemata'
van Joachim Camerarius.
Ikonografisch vertoont

de Edamse struisvogel sterke

Gevelsteen uit Delfshaven, Aelbrechtskolk 8, 1620

Emblematische struisvogel met hoefijzer uit Johannes
Camerarius 'Symbola en emblemata'
overeenkomsten met die van een Spaans embleemboek
uit 1581, dat Olycan kan hebben meegenomen van één van
de vier reizen naar Spanje, die hij als jongeman gemaakt
heeft. Het kan echter ook zijn dat de steenhouwer zijn
inspiratie elders uit de rijke beeldtraditie gehaald heeft.
Het is hier niet de plaats om daar uitvoerig op in te gaan.
Dus moge volstaan, dat struisvogels met hoefijzers vanaf
de dertiende eeuw bij honderden de middeleeuwse
handschriften van bestiaria, encyclopedieën, maar ook
allerlei anderssoortige teksten bevolkten. Uiteraard
maakten de vogels vervolgens moeiteloos de overstap
naar het gedrukte boek, zodat men rustig kan zeggen dat
ten tijde van Olycan inmiddels tienduizenden struisvogels
met hoefijzers door de Europese beeldtraditie paradeerden.
Aan al deze dieren lag een idee ten grondslag, dat nog weer
veel ouder was: sinds de late oudheid werd verondersteld,
dat struisvogels in staat waren om ijzer te verteren. In
de middeleeuwen raakte die notie aanvankelijk op de
achtergrond. Voor de doorsnee theoloog was de struisvogel
vooral het symbool van de hypocrisie, omdat hij wel deed
of hij kon vliegen, maar in feite niet van de grond kwam.
Hoewel deze en nog talrijke andere duidingen van de
vogel (o.a. als teken van godsvertrouwen, achteloosheid,
domheid en ijdelheid!) nooit volledig verdwenen, keerde
vanaf de late twaalfde eeuw de ijzervreter terug op de
voorgrond.
De boodschap van Olycans wapen en gevelsteen
En het was stellig de symboliek van die ijzer vretende vogel,
waarnaar Olycan met de naamkeuze van zijn bedrijf, zijn
wapen en zijn gevelstenen heeft willen verwijzen. Wat
dat betreft, spreken de motto's van de embleemboeken
duidelijke taal. Het gaat daarbij vooral om het verwerken
en overwinnen van moeilijkheden en tegenslagen: 'zoals
met zijn vurige maag de struis het ijzer verteert, zo zijn
tegenslagen het voedsel van de kloekmoedige', of 'de geest
verteert de hardste brokken'.

Edamse passanten van wat later het Nutshuis werd, zullen
die eventuele toespeling op Olycans schoonfamilie niet
hebben herkend. Tot diep in de achtiende eeuw echter, was,
althans voor de geletterden onder hen, de gevelsteen als
verwijzing naar volhardendheid en onverschrokkenheid
jegens tegenspoed een open boek. Pas in de negentiende
eeuw ging die kennis verloren. Moge zij bij deze weer
enigszins in ere zijn hersteld.
Bronnen:
C. Boschma-Aarnoudse,Edam, behoudenstad. Houten en stenen
huizen 1500-1800.Utrecht2007, p 200
J. Otsen, Het raadsel rond de gevelsteenop gelost, in: Oud-Edam
32(2008),p 9-11
B.Broos,Meesterwerkenin het Mauritshuis,DenHaag, 1987,p 182
Ouerige13 bronvermeldingenzijn bij de redactiebekend
Mijndank gaat uit naar CorrieBoschma-Aarnoudse,
JackOtsen en
O.Boers,die mij van nuttige informatieen kritischekanttekeningen
hebbenvoorzien.
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Een nauwe verwant van de Edamse struisvogel van Juan
de Boria uit 1581
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Edams Museum

Peter Sluisman

Oud nieuws uit het museum

Slag bij de Doggersbank
Zoals u wellicht weet dienen collecties van musea
digitaal te worden vastgelegd. Dit is niet alleen handig
voor de verzekering, maar ook als men er over wil
schrijven. Met een druk op de knop kun je straks
alle stukken uit het museum voorbij zien komen.
Uiteindelijk zullen alle museumbestanden ook voor
publiek toegankelijk worden. Voor kleine musea
die louter werken met vrijwilligers zijn dit enorme
opgaven. Vaak zijn er duizenden voorwerpen die eerst
fotografisch vastgelegd en daarna in de computer
geregistreerd moeten worden. Dit betekent dat je de
juiste vrijwilligers moet hebben voor dit karwei, anders
kun je het als klein museum wel schudden, zeker in
een tijd waarin de subsidies onder druk staan.
Het Edams museum is blij dat het zulke vrijwilligers heeft
en dat de digitalisering van de collectie gestaag vordert.
Het grote voordeel van dit soort operaties is dat men
alles weer eens tegenkomt wat soms jarenlang in dozen
verborgen zat. Zo ontdekten we bijvoorbeeld, dat ons
museum het portret van Jan van Nieuwenhuizen, u weet
wel die van het NUT, ongeveer twintig keer bezit. Maar
soms zijn er ook verrassingen en daar wil ik het deze keer
eens over hebben.
Verrassende vondst
Uit een van onze dozen kwam een paar zijden linten te
voorschijn met daarop geschilderd schepen, zeewezens,
alsmede een paar namen en de slag bij de Doggersbank.
Wij waren dan ook aangenaam verrast dat deze fragiele
en uiterst kwetsbare linten bewaard waren gebleven.
Waar hebben ze voor gediend en hoe kwamen ze in onze
collectie, vragen die opkwamen maar vervolgens moeilijk
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te beantwoorden bleken omdat deze stukken al vanaf het
begin in de collectie hebben gezeten en destijds slecht
geadministreerd waren.
Onrust alom
Wanneer vond deze slag ook weer plaats en was die zo
belangrijk dat men daarvoor dergelijke linten maakte.
Laten we daarvoor eens terug gaan in de vaderlandse
geschiedenis, naar de periode van het bewind van
stadhouder Willem V 1751- 1795. Een woelige tijd waarin
het volk ontevreden was en er ook wereldwijd van alles
gebeurde. In de zomer van 1776 las Thomas Jefferson de
onafhankelijkheidsverklaring voor, waarin Amerika zich
losmaakte van het Engelse bewind en de Verenigde Staten
een feit werden. Een moeizame vrijheidsoorlog volgde. Ook
in Europa broeide het op vele plaatsen. De Franse steun
aan de Amerikaanse rebellen liep voor de Fransen uit op
een oorlog met Engeland. Het Franse volk morde over de
adel en het bewind van Lodewijk XVI en zijn echtgenote
Marie Antoinette, wat uiteindelijk in 1789 uitmondde in
revolutie. Zowel de Engelsen als de Fransen vroegen onze
steun om de rebellen in het verre Amerika te bestrijden of
te helpen. De toch al niet zo sterke Willem V wist niet wat te
doen. Binnenslands bestreden patriotten en prinsgezinden
elkaar met felle artikelen. Ondertussen voeren Hollandse
schepen naar Frankrijk en de West. Op hun tochten
werden zij keer op keer door Britse oorlogsbodems
onderzocht en soms naar Engelse havens opgebracht. Ook
de V.O.C.had door starre behoudzucht en corruptie van de
bewindhebbers zijn beste tijd gehad.
Vierde Engelse oorlog
Door de toenemende handel met Frankrijk nam de irritatie

bij de Engelsen toe. De toestand op zee kwam tot uitbarsting
toen op het eind van 1779 een grote Hollandse handelsvloot
voor Frankrijk de zee op ging en door de Engelsen werd
onderschept en naar Engelse havens werd opgebracht.
Het volk was hierover woedend en eiste daadkracht van
Willem V. Zelfs de meest vurige oranjeklanten barstten
wanhopig tegen hem uit. Zo brak in 1780 de vierde Engelse
oorlog uit. Nu zou eindelijk afgerekend kunnen worden
met de concurrentie uit Engeland. Niets bleek minder waar,
de Engelse vloot plukte oppermachtig tientallen schepen
uit zee. Onze verwaarloosde oorlogsvloot kon nauwelijks
worden bemand en weinig uitrichten. De handel kwam
vrijwel tot stilstand. Ook in de West voltrok zich een ramp
voor de Hollanders. Bij St-Eustatius maakten de Engelsen
onder admiraal Rodney 130 rijk beladen schepen buit.
De schade bedroeg ongeveer 40 miljoen florijnen. De
stemming was zo verbitterd dat Willem niet eens meer
naar een Statenvergadering in Den Haag durfde te gaan.
Heugelijk wapenfeit
In deze benarde situatie deed zich toch ook een heugelijk
wapenfeit voor dat zijn zwakke bewind enigszins
verstevigde. Wij schrijven het jaar 1781. De handel met
de Oostzeelanden was altijd van groot belang geweest
en de handelaren eisten van de prins dat een gewapend
konvooi hun handelsschepen zou vergezellen. Ongeveer 70
koopvaarders voeren uit met bestemming de Oostzee onder
bescherming van zeven linieschepen en enkele fregatten
onder bevel van schout-bij-nacht Zoutman en kapitein
Van Kinsbergen. Stadhouder Willem was persoonlijk naar
Texel gereisd om de marine te bevelen. Bij de Doggersbank
stuitte de vloot op een Britse handelsvloot van ongeveer
200 schepen. Deze keerde juist uit de Oostzee terug en
werd door een smaldeel van de Engelse marine onder bevel
van admiraal Hyde Parker begeleid. Een hevig gevecht
volgde.Vijf uur lang bulderden de kanonnen. Met grote
dapperheid vochten Zoutman en Van Kinsbergen tegen de
Engelse overmacht. Toch kozen de Engelsen uiteindelijk het
hazenpad. Waarschijnlijk was het wijken van de Engelse
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Breed uitgemeten
Hoewel bij de Doggersbank geen zegepraal werd behaald,
werd dit zeegevecht door de prinsgezinden uitgemeten tot
een glorieuze overwinning van onze vloot. "Zoutman onze
held en vivat Oranje" riep men in de straten. Zoutman
ontving voor zijn verdiensten een gouden gedenkpenning
gehangen aan een gouden keten en een gouden eredegen.
Ook Van Kinsbergen en zijn collega's Dedel, Bentinck,
Van Braam, Braak en Staringh ontvingen een gouden
gedenkpenning gehangen aan een oranje lint en eresabel.
Ongetwijfeld zijn onze linten naar aanleiding van deze
gebeurtenissen gemaakt.Wellicht hebben ze ooit een
Edamse prinsgezinde hoed gesierd. Tot mijn verrassing
trof ik onlangs in het museum van Elburg een expositie
gewijd aan kapitein Van Kinsbergen; hij blijkt lange tijd
in Elburg te hebben gewoond. Hij wordt daar geëerd als
de laatste zeeheld. Het Dordrechtse museum Simon
van Gein heeft een cream ware serviesje van de zeeslag.
Een herinneringsbord met Zoutman en de slag bij de
Doggersbank tref je in sommige musea wel eens aan,
maar linten ben ik nog nooit tegen gekomen. Uiteindelijk
is het met het bewind van stadhouder Willem V niet goed
gekomen. In 1795 is hij na de inval van Franse troepen naar
Engeland gevlucht.
De ingelijste linten zijn te bezichtigen op de eerste etage
van het museum.
Bron;Geschiedenisuan de lage landen

De expositie in Elburg over kapitein J.H. van
Kinsbergen "de laatste zeeheld" loopt tot 23
oktober 2010

4S
WBÊÊÊÊÊfm

±V

oorlogsschepen te danken aan de ervaren Van Kinsbergen.
Zoutman en de zijnen en dus de koopvaardij moesten met
hun gehavende schepen terug naar de wal.
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Corrie Boschma

Edamse Antoinetta Brasker in Friesland
In het Fries Scheepvaartmuseum te Sneek bevinden zich twee monumentale olieverfschilderijen van J.A. Kruseman,
voorstellend de Friese patriciër Jan Berends Wouters (1795-1873) en zijn echtgenote, de Edamse Antoinetta
Margaretha Brasker (1805-1834). Ze meten maar liefst 1.85 x 1.54 meter. De reden om in het periodiek aandacht aan
de portretten en het echtpaar te besteden is de omstandigheid dat Antoinetta in Edam is geboren als laatste nazaat
van de roemruchte Edamse familie Brasker.

De drie huizen op de Voorhaven die in 1925 plaats moesten maken voor de bouw van de Koningshoeve

8

Na haar huwelijk vertrok zij met haar echtgenoot naar
Sneek en verdween de naam Brasker uit de Edamse
annalen. Vermeldenswaard is dat uit de zeer omvangrijke
Edamse Braskererfenis die via Antoinetta naar haar
dochter Julia Wouters vererfde, mede een stichting is
voortgekomen die op het buiten Veenwijk in Oudeschoot
onderdak en onderhoud bood aan ongehuwde dames van
goede komaf uit Friesland. Deze stichting heeft tot 1999
bestaan. Een goede reden om het spoor van de Edamse
Antoinetta Brasker naar Friesland te volgen.

voor detail. Er is geprobeerd enige ongedwongenheid aan
hun houding te geven en beiden trekken de aandacht door
de welbewuste, maar toch vriendelijke blik waarmee de
toeschouwer wordt aangekeken. Antoinetta is volgens de
laatste mode gekleed en draagt een zwart fluwelen jurk.
De brede gouden armbanden had ze waarschijnlijk kort
daarvoor in Parijs aangeschaft, evenals de schilpadkam
in haar haar, kortom we zien hier een echtpaar dat zich
kennelijk in mondaine kringen bewoog. De portretten van
Kruseman zijn afkomstig van Veenwijk.

De portretten
Jan A. Kruseman was in zijn tijd een bekende schilder,
gespecialiseerd in historische en bijbelse onderwerpen,
portretten en genrestukken. Hij was een van de oprichters
van Arti et Amicitia, de Amsterdamse vereniging van
beeldende kunstenaars. De portretten van het echtpaar
Wouters behoren tot zijn vroege werk. Ze zijn gemaakt
in 1826, nadat hij een reis naar Parijs had gemaakt. Het
echtpaar is ten voeten uit geschilderd, met veel aandacht

De laatste Braskers in Edam
Zoals bekend behoort het geslacht Brasker tot de oudste
en aanzienlijkste geslachten van Edam. Oorspronkelijk
stamde de familie uit Alkmaar en had ook vertakkingen in
Purmerend en Monnickendam, waar verschillende leden
in het stadsbestuur zaten. De oudste Edamse tak stamde
af van Jacob Jacobsz. Brasker, burgemeester van Edam etc.
etc., gestorven te Edam 30-9-1613. Zie voor een overzicht
van de familie Brasker het artikel van Jaap Molenaar in
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het periodiek Oud Edam jaarg. 27, nr. 3, p. 9/10. Antoinetta
werd op 3 juni 1805 in Edam geboren als dochter van Jan
Brasker en Anna Margaretha Annokké. De laatste was een
dochter van een Rotterdamse logementhouder die in die
stad 't Klein Schippershuis aan de Spaanse Kade runde.
Jan trouwde als koopman wel onder zijn stand, maar
niettemin vernoemde hij zijn enige dochter niet alleen
naar zijn tante Antoinetta die met Jan van Wallendal was
getrouwd, maar met de tweede naam naar zijn vrouw en
haar moeder Anna Margaretha Piepersberg, een duitse uit
Lüttringhausen.
De burgemeestersfamilie Jan Brasker woonde al sinds
de vroege 18e eeuw in drie naast elkaar gelegen panden
ter plaatse van de latere Koningshoeve, aan de oostzijde
begrensd door het woonhuis van Pieter Binkel (1733) en
daarnaast de verdwenen Borstelsteeg. Later is het meest
oostelijke huis van de drie panden verkocht en hielden
de Braskers het als een 'kapitaal dubbel woonhuis'
omschreven wijk 3, nr. 81 Verponding 94. Er hoorde een
groot, aan de Achterhaven gelegen, koetshuis bij. Volgens
de volkstelling van 1803 werd het toen bewoond door
Antoinette Brasker en haar man Jan van Wallendal,
alsmede door de erven van de zuster van Antoinetta,
Catharina Brasker, getrouwd met Nicolaas Theodorus de
Leeuw uit Monnickendam. Wanneer in 1820 Antoinetta
Brasker overlijdt, blijkt dat het dubbele huis toen niet
alleen in zijn geheel haar eigendom was, maar dat zij
er ook nog steeds woonde. Het is niet duidelijk waar Jan
Brasker met zijn gezin in Edam woonde, maar vermoedelijk
is Antoinetta in 1805 niet in het bovengenoemde huis
geboren.

Een deel van de erfenis, waaronder het goud, zilver en
juwelen werd al in 1820 te gelde gemaakt.

Een ingrijpende gebeurtenis voor Antoinetta moet het
overlijden in 1819 van vader Jan te Havre de Grace in
Frankrijk zijn geweest (1777-9 juli 1819). Zij was toen
nog minderjarig en mogelijk voerde zijn vrouw Anna
Margaretha Annokké het bewind over zijn nalatenschap.
In het notariële archief is daarover echter niets gevonden
en het is dan ook niet onmogelijk dat Jan Brasker
aan lager wal was geraakt en dat er geen erfenis van
betekenis was. Dit lijkt bevestigd te worden door de
bruidsschat van slechts enkele duizenden guldens die
zijn vrouw een paar jaar later inbrengt in haar tweede
huwelijk. Maar Antoinetta had financieel niets te klagen,
want in 1820 beek zij enig erfgenaam te zijn van haar
oudtante Antoinetta. Als zestienjarige tiener erfde zij een
omvangrijk bezit aan waardepapieren ter waarde van
bijna 60.000 gulden, alsmede landerijen, huizen, meubels,
goud, zilver en juwelen, en ook het dubbele huis aan de
Voorhaven (NNA742, 10 aug. 1820).Als Antoinetta en haar
moeder er al niet woonden, dan trekken zij er na de dood
van tante Antoinetta in. Het waren prachtige zeventiendeeeuwse panden met een rijk interieur, zo bleek later toen
het in eigendom overging naar het Katholieke Weeshuis
(1828) en ze in 1925 werden gesloopt voor de bouw van de
Koningshoeve. De huizen hadden toen nog kamers met
goudleerbehang. Dit goudleer is in 1898 verkocht aan een
zekere Verbunt in Tilburg.

Huwelij ksperikelen
Het spreekt voor zich dat Antoinetta als vermogende
erfgename een zeer begerenswaardige partij op de
huwelijksmarkt was, ook al was zij nog heel jong. Ze
leerde in Purmerend Jan Berends Wouters (geboren in
1795 te Sneek) kennen. Hij werkte daar als notarisklerk bij
notaris Simon de Vries. Het verhaal gaat dat hij voor zijn
notaris liefdesbrieven aan de jonge Antoinetta Brasker
moest brengen. Maar die liefdesescapades verliepen
niet naar wens en Antoinetta zou na verloop van tijd de
voorkeur aan de notarisklerk in plaats van aan de notaris
zelf hebben gegeven. In werkelijkheid is het vermoedelijk
toch wat anders gegaan: de notaris maakte namelijk niet
Antoinetta het hof, maar haar moeder en al op 11 juli
1821 hertrouwde Anna Margaretha Annokké met notaris
Simon de Vries, die eveneens weduwnaar was. Hij trok in
bij de familie in het huis aan de Voorhaven en hield daar
zelfs een kantoor aan. Jan Berends Wouters was blijkbaar
onder de indruk van de jonge, knappe dochter des huizes
en liet er bepaald geen gras over groeien. In 1822 trouwde
hij zijn Antoinetta in Purmerend en vertrok met zijn
zeventienjarige bruid naar Friesland. Zij vestigden zich
in Sneek, waar vier kinderen werden geboren. De oudste
en de jongste overleden op zeer jonge leeftijd. Alleen
de twee dochters Julia Anna Margaretha en Anna Titia
bereikten de volwassen leeftijd. Jan Berends was korte
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Fries Scheepvaartmuseum

Kort nieuws

De Julia Jan Woutersstichting
Na de dood van Jan Wouters in 1873 bleven zijn
twee dochters op Veenwijk wonen. Enkele jaren later
verdeelden zij diens nalatenschap, waarbij Julia Veenwijk
ontving. Haar erfdeel vertegenwoordigde een bedrag
van maar liefst fl. 160.000, waarin ook de goederen uit
de oorspronkelijke Braskererfenis waren begrepen. Julia
trouwde pas op latere leeftijd - 51 jaar - met Renaud
Charles van Marselis Hartsinck uit Amsterdam. Het
echtpaar maakte verschillende luxe reizen, onder andere
naar Brussel, maar in 1892 overleed Julia op Veenwijk.
Haar testament bevatte een bijzondere bepaling met
betrekking tot het landgoed: haar gehele fortuin zou
ten goede komen aan een stichting die "ongehuwde
behoeftige dames uit den fantsoenlijken, beschaafden
stand vanaf vijfenveertig jaar" zou huisvesten op
Veenwijk. De vrouwen kregen allen een eigen kamer.
Echtgenoot Marselis Hartsinck respecteerde haar laatste
wilsbeschikking en vertrok naar Amsterdam. Zuster Anna
Titia bleef wel op Veenwijk wonen. De antiquiteiten uit
de nalatenschap van Julia Wouters vonden een plaatsje
in de bestuurskamer. Omdat de stichting geen erkend
verzorgingstehuis was en daardoor niet in aanmerking
kwam voor subsidie, was het op den duur niet mogelijk
de exploitatie sluitend te krijgen. In 1999 moest tot
sluiting worden overgegaan en het nog in 1901 op de
fundamenten van het afgebroken oude Veenwijk nieuw
opgetrokken gebouw met het omringende prachtige park
wisselde van eigenaar.
tijd notaris te Stiens, nadat een poging om als notaris in
Sneek te worden benoemd schipbreuk had geleden, maar
hij werd in Stiens ontslagen vanwege zijn voortdurende
afwezigheid. Dat deerde hem niet, want als telg van een
gegoede Friese familie van kooplieden en fabrikanten kon
hij zonder problemen rentenieren. De erfenis van zijn
vrouw heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen. Hij hield
zich bezig met het beheer van zijn huizen en landerijen,
onder andere in de Beemster, die afkomstig waren van
oudtante Antoinetta Brasker. Daarnaast was hij raadslid
in Sneek en later lid van de Provinciale Staten van
Friesland. Het huis in Edam hield de familie nog tot 1827
in bezit. In dat jaar werd het verkocht op een openbare
veiling in het Heerenlogement (NNA 750, 22 dec. 1827),
tezamen met het koetshuis aan de Achterhaven. Beide
werden gekocht door A. Commelter voor een bedrag van
f 2577. Een jaar later schonk hij deze de huizen aan het
katholiek Armbestuur om het in te richten als Weeshuis
(gegevens G. Conijn). In 1831 verhuisde het gezin naar
Brongerga, waar zij het landhuis Pauwenburg betrok. Al
in 1832 verliet het gezin dit buiten en kocht Jan Wouters
Jagtlust te Oudeschoot. Vlak daarna - in 1834 - overleed
Antoinetta Brasker daar op negenentwintigjarige leeftijd.
Wouters hertrouwde niet meer na de dood van zijn vrouw
en wierp zich met al zijn energie op de verbouwing van
Jagtlust. Niettemin besloot hij het in 1844 te verkopen en
naar het buiten Veenwijk te Oudeschoot te verhuizen. Hij
kocht dit van Epke Roos van Bienema.
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Inventaris Wouters-Brasker
De vele antiquiteiten van de familie Wouters-Brasker
hadden tot dan een plek gehad in de bestuurskamer
van Veenwijk. De meeste waren van Friese komaf, maar
behalve de portretten is een opvallend stuk een imposant
staand mahoniehouten horloge van Hendrik Starre uit
Hoorn. Het is goed mogelijk dat het oorspronkelijk was
vervaardigd voor de ouders van Antoinetta WoutersBrasker in Edam. Verder zijn er twee zilveren lepeltjes
met de initialen JB die oorspronkelijk mogelijk eveneens
aan de Braskerfamilie toebehoorden (Jan Brasker). Het
stichtingsbestuur
zag in 1999 af van voorgenomen
verkoop van de stukken en bood het grootste deel van
de inventaris van de stichting in bruikleen aan aan het
Fries Scheepvaart Museum. De portretten van Kruseman
en het staand horloge maken hiervan deel uit. Ze vonden
een plaatsje in de stijlkamers van het museumpand van
het Fries Scheepvaartmuseum, Kleinzand nr.12 in Sneek,
dat in 1844 was gebouwd voor een familielid van Jan
Wouters, Berend Izaaks Wouters (Jaarverslag Stichting
Fries Scheepvaartmuseum 2000, p. 35-38). Via de Julia Jan
Woutersstichting is dus een van oorsprong aanzienlijke
Edamse erfenis in Sneek terechtgekomen.
Literatuur: Rita Mulder-Radetzkyen Barteld de Vries, De Julia
Jan Woutersstichting te Oudeschoot; Van buitenplaats tot
bejaardenoord,Alphen aan de Rijn 1992.

Nieuwe vormgeving
Het is u beslist niet ontgaan. Nadat ons Periodiek vorig
jaar overging in kleurendruk, is nu ook de opmaak
veranderd met het oogmerk om de leesbaarheid en
de aantrekkelijkheid van ons blad verder te vergroten.
Daartoe is de redactie begin dit jaar in zee gegaan
met het Edamse communicatie- en reclamebureau
Met Name Reclame van Tim van Bruggen.

Het verenigingshuis
van Oud Edam
Dankzij een legaat kwam de vereniging Oud Edam in
het bezit van het huis aan de Graaf Willemstraat 8.
Het bestuur en de diverse werkgroepen houden hierin
regelmatig hun vergaderingen. Daarnaast wordt het
huis verhuurd. Onlangs moest worden geconstateerd
dat de bouwkundige staat van de voorgevel van
het huis vrij slecht en zeker geen sieraad van onze
stad was. Daarom werd in eerste instantie bij het
meerjarige onderhoudsplan rekening gehouden met
het vervangen van de voordeur en de kozijnen en
van de deur en kozijn van de naastgelegen steeg. De
gevel zou opnieuw worden gevoegd. Na afgelopen
strenge winter bleek bij nadere inspectie echter dat
de voegen uit de muur vielen en grote gedeelten van
de muur los lagen. Het bestuur heeft daarop besloten
om de voorgevel geheel te renoveren, een werk dat
is toegekend aan bouwbedrijf Janssens. De stenen uit
de gevel zullen worden hergebruikt, wat wel betekent
dat deze stenen moeten worden schoon gebikt. Het
bestuur nodigt vrijwilligers van harte uit hieraan
mee te werken. Zij kunnen zich aanmelden bij Tiny
Janssens (tel 371959) of Roel Rozenga (06-10611347)
De werkzaamheden zullen direct na de bouw
vakvakantie beginnen en uiterlijk 11 september, de
open monumentendag, gereed zijn.

Open monumentendag
2010
De Open Monumentendag 2010 vindt dit jaar landelijk
plaats op 11 en 12 september a.s. en heeft als
thema "De smaak van de 19e eeuw". De industriële
revolutie leidde overal in ons land tot civiele werken
en industriële bouwwerken. Daarbij werd gebruik
gemaakt van nieuwe materialen zoals gietijzer, staal
en beton. Economie, functionaliteit zonder opsmuk
stonden voorop, kostbare materialen werden niet
toegepast. Met de industrie groeiden ook de steden en
de behoefte aan arbeidershuisvesting. Die was veelal
pragmatisch; er was sprake van revolutiebouw. Er was
echter ook een aantal verlichte industriëlen die voor
hun arbeiders fabrieksdorpen bouwde, zoals Heveadorp
bij Veenendaal. Voor (semi)overheidsgebouwen en
publieke gebouwen zocht men voor ieder type een
bijpassende stijl, waarbij teruggegrepen werd op
vroegere tijden. We spreken dan ook van neo-stijlen:
neo-classicisme (bijv. voor gerechtsgebouwen), neo
gotiek (vooral katholieke kerken), neo-renaissance
(vaak protestante kerken) of eclectische stijl (voorbeeld
het Kurhaus). Ook binnenshuis bracht de 19e eeuw
grote veranderingen. Meubels, voorzieningen als
sanitair, verlichting en verwarming kwamen voor veel
meer mensen beschikbaar. Er ontstond een burgerlijke
wooncultuur zoals de Biedermeier stijl, bewaard
gebleven in stijlkamers in musea en in de literatuur
(Couperus, Camera Obscura). De vereniging Oud Edam
sluit bij dit thema aan met een fotoserie van Wil Tjoa van
een aantal typische 19e eeuwse bouwwerken binnen
onze stad waaronder het voormalige postkantoor op
het Damplein, de zeesluis, het fort in de stelling van
Amsterdam, de oude trambrug, de katholieke kerk (een
Waterstaatskerk), de Franse school en de voormalige
gereformeerde kerk. De fototentoonstelling zal te zien
zijn op de open monumentendag, 11 september, in
Edam, in het verenigingshuis, Graaf Willemstraat 8.
RoelRozenga

Nieuws van de
excursiecommissie
Op zaterdag 25 september a.s. gaan de leden van
de vereniging Oud Edam weer met elkaar op stap.
Op het programma staan onder anderen kasteel en
park Rosendael, Heveadorp en het Airbornemuseum
in Oosterbeek gecombineerd met een busrit door het
mooie Gelderse landschap. Nader bijzonderheden
treft u aan in het bijgevoegde informatie- en
inschrijvingsblad.
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Tapperijenen slijterijen
Gerrit Conijn en Jaap Molenaar

Pleisterplaatsen in Edam
De Edamsche Courant van 27 september 1879 besteedt
in een artikel uitgebreid aandacht aan het misbruik van
sterke drank en vermeldt dat Edam 42 tapperijen en
slijterijen telt op een bevolking van 3700 inwoners: één
drankhuis op 88 zielen! Dat is een onwaarschijnlijk groot
aantal.
Zeker is dat Edam in de loop der eeuwen talloze
drankgelegenheden geteld heeft. Het merendeel daarvan
is in de vergetelheid geraakt, een beperkt aantal is ons
overgeleverd door notarisakten of door de zogenoemde
criminele rollen. Voor de laagste groepen op de sociale
ladder waren er weinig mogelijkheden van vermaak.
Wanneer men vrije tijd had dan werd deze, vooral door het
manvolk, vaak doorgebracht in kroegen en gelagkamers.
Vooral de vele huiskamerkroegen hadden een slechte naam.
In de perioden dat er omvangrijke werkprojecten werden
uitgevoerd, zoals de aanleg van vestingwerken, de bouw van
de stadspoorten en het graven van de Nieuwehaven, kwam
er veel ruw en vreemd volk naar de stad. De uitbetalingen
van het loon vond, zoals eeuwenlang gebruikelijk, in een
dranklokaal plaats. In de z.g. "droge' logementen, waar men
ook kon overnachten, liepen de emoties nogal eens hoog op,
hetgeen nogal eens tot ernstige problemen leidde. Naast de
door het stadsbestuur erkende herbergen en logementen,
kregen ook tappers en huiskamerkroegjes een vergunning.
In de 18e en 19e eeuw waren zij zelfs verplicht om een eed
van goed gedrag af te leggen. Het betekende dat er dan
impost op geschonken bier en wijn moest worden betaald.
Door ruzies, vechtpartijen en zelfs doodslag, opgetekend
in de bewaard gebleven criminele rollen, zijn naam en
plaats van een aantal lokaliteiten bewaard gebleven.
Zo worden in de criminele rollen van Edam uit de periode
1574 en 1595 een aantal van deze gelegenheden vermeld:
"de Hollandse Triijn" in de Kleine Kerkstraat, "het Roode
Hart", "de Koning van Polen" en het "Het wapen van Hollant"
dat nabij de Vrouwekerk stond.
Verder is deze twijfelachtige eer ook weggelegd voor
zaken met de welluidende namen als " 't Engeland", "De
Eenhoorn", "De Kip", "de Vergulde Wagen", "Het Huijs te
Muijden", "Moriaen" en "de Peereboom".
Pleisterplaatsen met verleden
Meerdere zaken kennen een lange geschiedenis. Zo werd
in 1773 het latere koffiehuis aan het Groot Westerbuiten
eigendom van Willem Konijn. Het droeg destijds de fraaie
naam "Deleggende Os"en werd in de koopakte aangeduid als
boerderij annex herberg buiten de Purmerpoort. Na geruime
tijd werd P.Kramer de nieuwe eigenaar die na twaalf jaar
werd opgevolgd door Pannekeet en daarna Tjeerd Oostindië.
Wanneer Maarten Rijswijk in 1877 als nieuwe koper wordt
genoemd, is de naam inmiddels gewijzigd in "Buiten
Koffiehuis".Van 1923 tot 1995 beheerde de bekende familie
Groot dit café met bijbehorende stalhouderij en draagt
deze lokaliteit nu de naam "Thomascafé" als eerbetoon
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aan de laatste kastelein uit deze familie. Eeuwenlang was
dit koffiehuis de plaats waar de paarden van de boeren
uit de Purmer werden gestald, wanneer ze voor zaken of
kerkbezoek in Edam moesten zijn. Op maandagmiddag
kwamen de koeiendrijvers hier bijeen en verzamelden zij
de dieren. Ze gebruikten dan een drankje, voordat ze de
wandeling naar de dinsdagsmarkt in Purmerend begonnen.
De voormalige paardenstal aan de zuidzijde van het Groot
Westerbuiten heeft nog een twintigtal jaren dienst gedaan
als groenteveiling, tot op deze plaats in 1993 een woonhuis
werd gebouwd.Net binnen de Purmerpoort, lag (het nu
nog bestaande) "Hof van Holland". In 1787 was Jacques
Bruquerolle er kastelein. Hier werd op 27 september van
dat jaar besloten om de brug op te halen in verband met
de dreigende komst van het Franse leger. Voor dezelfde
kwestie vergaderden de officieren van de Krijgsraad van de
schutterij in het deftige Prinsenhof en dronken de schutters
in de Hoogstraat in het Volendammer Welvaren hun borrel
bij Hannes Roskam. Verschil moest er wezen.
Aan de andere kant van de stad op hoek VoorhavenKlundert, nabij de Oosterpoort stond een zeer oud café
"De Zon". De laatste bewoners, de familie Prijs, hebben
deze naam mee verhuisd naar hun sigarenzaak nabij de
Trambrug. "De Harmonie" aan de Voorhaven, nu hotelpension-muziekcafé, was in de voorgaande jaren een café
annex slijterij waar de families Huisink en later uitbater
Jan Keizer, hun gasten onderdak boden en voorzagen van
hun natje en droogje. In de 17e en 18e eeuw werd deze
zaak al vermeld als havencafé. Koopvaarders tankten
hier ondermeer hun drinkwater voor de lange reizen. De
aanwezige waterkelders zouden hier op wijzen.
Naamswijziging
Met de eigenaar wisselden café's vaak van naam. Zo kreeg
café "de Oranjeboom" na het vertrek van uitbater Zwerver

Café De Oranjeboom met kastelein J.B.Zwerver,
bijgenaamd Jaap Stok, en zijn vrouw Aafie ZwerverGroot en dochter Rietje

de naam "de Vijver" en op dit moment is het bekend als
"Gevangenpoort", een passende aanduiding, gelet op de
naam en de plaats van de stadspoort, die hier heeft gestaan.
Bekende lokaliteiten en kasteleins
Nabij het busstation, destijds tramplein, stond een eeuw
geleden het inmiddels verdwenen Concordia van De Boer,
later Korver. Daarnaast café "Suisse" van de bekende
familie Nicolaï, nu een chinees restaurant. "Buitenlust",
wellicht het kleinste café van onze stad, stond aan het
begin van het Volendammerpad. De heer Hulst tapte hier
desgewenst voor de wachtende passagiers van de trekschuit
naar Volendam. Daarnaast bestond zijn klandizie uit een
enkele verlate visventer, die wat moed verzamelde om
de laatste kilometers naar zijn dorp af te leggen. Het is
grappig om te zien dat Buitenlust voor 1886 de welluidende
naam had van "De laatste stuiver". In 1886 vermeldde het
programma der feestelijkheden ter gelegenheid van de
landbouwtentoonstelling van de Hollandse Maatschappij
voor de Landbouw, dat café "Buitenlust" gevestigd was aan
het Oorgat met als kastelein S. de Boer Hzn. (later villa "De
Meeuwen). Op het Oorgat bezat hij nog een tapperij "Edams
Welvaren". Andere ankerplaatsen waren in vroeger eeuwen:
"De Roskam" op de Schepenmakersdijk.
De herberg "Amsterdam" op de hoek Schepenmakersdijk/
Doelenstraat bij het veerhuis van de trekschuit. De "De
rustende Jager" op de Eilandsgracht droeg deze naam tot
de beëindiging in de crisistijd voor de tweede wereldoorlog.
Vele zaken hadden het moeilijk in die crisisjaren en sloten
hun deur. In de Lingerzijde lag het koffiehuis van Manus
Weener en aan de overzijde daarvan het toenmalige
bekende kermiscafé "De nieuwe aanleg" van Jan Veen,
daarvoor B.Rijswijk. Verdwenen is eveneens café en
uitspanning "De Kaashandel" aan de Bierkade, waar in
de tentoonstellingsweek van 1886, de heer W. Noot de
consumpties verzorgde. In dat zelfde jaar was er zelfs een
heuse biertuin "Oostindië" aan de Nieuwehaven. Na de heer
K.Bakker kreeg de heer Van Diesveldt in de Breestraat een
agentschap voor Vollenhovens bier en handel in wijnen.
Zijn klanten konden de spiritualiën proeven en keuren in
het café naast zijn woning. Thans staat hier het pakhuis
"De Raaf'. Tot omstreeks de laatste eeuwwisseling dreef
de familie Stevens in de Spuistraat een slijterij, in de
volksmond, "De Knijp",'s Avonds werd er enkele uren drank
geschonken en had men de gelegenheid om de plaatselijke
politiek en andere kwesties te bespreken.

Café restaurant Concordia van De Boer

een logement met die naam gestaan. Op 20 juni
1849 vond een openbare verkoping plaats van de in
deplorabele toestand verkerende opstallen van het StadsHeerenlogement. Het gebouw met een tuin langs de
Lombardsteeg werd afgebroken en opnieuw opgebouwd
voor rekening van Comelis Kater uit Monnickendam. Het
herbouwde Heerenlogement bezat een flinke koffiekamer
met biljart, een grote zaal met toneel en kreeg weldra de
allure van het culturele centrum van de stad waar heel wat
zanguitvoeringen, toneelstukken, revue's gehouden zijn.
Oude Edamse verenigingen werden hier opgericht zoals
"Zang Edam" in 1883. Muziek- en zangverenigingen zoals
"Apollo","Exelsior"en het "Edams Fanfarecorps"
gaven hier hun uitvoeringen.
Met vele andere waardevolle instellingen is ook het
Heerenlogement uit de Edamse samenleving verdwenen.
Als centrum van verenigingsleven mag niet vergeten
worden "Ons Huis" in de Hoogstraat. Irissen 1930 en 1980
in bedrijf, oorspronkelijk als tegenwicht bedoeld tegen
de vele dranklokalen, als koffiehuis en logement voor
geheelonthouders. De laatste tijd zijn de "Burghwal" aan
de Eilandsgracht en nieuwkomer het gebouw "De Singel"
nabij de Broekgouw in opkomst voor de vele Edamse
verenigingen. In de huidige tijd spreken we over bars. In
dat beeld passen de zaken "De Boei"in de Hoogstraat en de
"Prinsenbar" in de Prinsenstraat.

Centra van verenigingsleven.
Enkele etablissementen hebben in de loop der tijd een
belangrijke rol gespeeld in het culturele leven van Edam.
De bekenste en oudste zaak op dit gebied is zonder twijfel
het "Damhotel", gelegen in het centrum, nabij stadhuis en
Damplein. Het Damhotel droeg tot begin van de 19e eeuw
de naam "De Eenhoorn". Reeds in de 15e eeuw wordt in
oude akten deze naam gebruikt en was het een herberg
waar gasten konden overnachten. Het vroeger zo bekende
"Heerenlogement" met stalhouderij is in 1942 afgebroken.
Al eeuwen had op deze plaats aan de Matthijs Tinxstraat
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Kort niews

Kort nieuws

In memoriam

Uitreiking van het gele steentje

Op 12 april j.1. overleed ons lid Huub Klompenhouwer.
Huub maakte vrijwel vanaf het begin, 1977, deel
uit van de redactie van ons Periodiek. Hij was in die
beginperiode eindredacteur, maar zijn belangrijkste
werk was wel het vormgeven. Dat gebeurde nog geheel
in eigen beheer. Handmatig, met passen en meten,
werd ieder nummer geplakt voordat het naar de
drukker ging. Een heel karwei. Een wereld van verschil
met de mogelijkheden die we tegenwoordig dankzij de
computer hebben bij het opmaken van ons tijdschrift.
Huub verliet begin 1991 de redactie toen de opmaak
door de computer werd overgenomen.
Na het overlijden van Luuk Hovenkamp stemde hij erin
toe om hoofdredacteur te worden. Helaas heeft hij de
redactie slechts één keer kunnen voorzitten; daarna
openbaarde zich zijn ziekte.
Op 20 april waren wij aanwezig op het afscheidsevenement in de Grote Kerk, waarin hem een laatste
groet werd gebracht en hij ons verraste met zijn foto's
van musici die in Mahogany Hall optraden en een foto/
gedichtenbundel.
De redactie

Eigenaar kwispedoor
getraceerd
In zijn artikel in het laatste Periodiek van 2009 toonde
Peter Sluisman een kwispedoor uit het bezit van het
Edams Museum, die toebehoord had aan Marten
Gerritsz Mars. Onbekend was of deze Mars, die toch
enige welstand moest hebben bezeten, een inwoner van
Edam was geweest. Bij toeval ontdekten we dat er in
Broek in Waterland in de 17e en 18e eeuw welgestelde,
tot de notabelen behorende, Marsen hadden gewoond,
reden om contact op te nemen met de oudheidkundige
vereniging aldaar. Die kwam weldra met het bericht
dat deze Marten Gerritsz Mars een Broeker moet zijn
geweest. Marten, geboren in 1699, was een gefortuneerd
koopman, getrouwd met Geertje Visscher. Het echtpaar
woonde op De Erven nu nr.20 en bleef kinderloos. In 1748,
het jaar waarin hij voor de zesde keer tot burgemeester
werd verkozen, overleed Marten. Zijn weduwe overleefde
hem zes jaar. Door de erven werd het huis voor f 910
verkocht. Mogelijk ging daarna ook de inboedel en
daarmee deze kwispedoor onder de hamer.
Wim de Wolf
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Oosterpoort
Onlangs is op de overgang van Voorhaven naar
Oorgat in de straat de contouren van de voormalige
Oosterpoort aangebracht in gele steentjes. Inmiddels
is er ook een fraai uitgevoerd bord geplaatst, waar
op naast een afbeelding van de destijds meest
decoratieve poort van Edam kort informatie over de
geschiedenis van dit bouwwerk te lezen is. Dit bord
werd verzorgd door Ad Smits.

Ook dit jaar werd tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 22 april j.1. het gele steentje uitgereikt. Hiermee
wil de vereniging personen of instellingen eren die
zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben
gemaakt voor het behoud en/of de verfraaiing van het
stedenschoon in onze stad.
In tegenstelling tot voorgaande jaren maakte de jury,
bestaande uit Bert Creemers, Flip van der Leeuw en Joop
van Overbeek, dit keer een lijst van vijf genomineerde
panden bekend, waaruit een keuze werd gemaakt. Het
betrof hier:
Achterhaven 77, nieuwbouw en zelfstandige uitbreiding
van het woonhuis van J. Schilder.
Lingerzijde 8. nieuwbouw op de plaats van een pakhuis
van een werkplaats met de mogelijkheid van een boven
woning, in traditionele bouwwijze door M. Wanders.
J.C.Brouwersgracht 6, nieuwbouw van het woonhuis
van de familie De Ruiter in traditionele stijl met houten
topgevel.
Prins Mauritspad 2/4, nieuwbouw van een woonhuis
door de familie G.Visser met gedeeltelijk hergebruik van
delen van een pakhuisloods.

Matthijs Tinxgracht 16/Kerkepad, vernieuwbouw van de
Coornhertschool tot appartementen, alsook nieuwbouw
van vier woningen op de plaats van de tegenover gelegen
noodschool.
Volgens het juryrapport onderscheiden de vijf panden
zich in de manier waarop met respect voor de historische
omgeving de (verjnieuwbouw is gerealiseerd. De jury is
daarom vol lof jegens de initiatiefnemers. De keuze was
dan ook niet eenvoudig, maar toch kwam de jury tot de
unanieme beslissing dat het plan Matthijs Tinxgrachtl6/
Kerkepad, in de volksmond de Kloostertuin, dit keer
het gele steentje ten volle verdiende. Op een gevoelige
en kwetsbare plaats in de directe nabijheid van de
imposante 15e eeuwse laatgotische hallenkerk is op
bijzonder zorgvuldige wijze stadsvernieuwing uitgevoerd.
De toegepaste materialen, vormgeving en kleurenpalet
zijn in harmonie met de omgeving, waarbij ook aan
de tuininrichting, erfafscheiding en straatmeubilair
aandacht is besteed. Er is niet beknibbeld op kosten, maar
gestreefd naar een hoogwaardig (verjbouwplan.
De vertegenwoordigers van de betrokken initiatiefnemers,
Intermaris Projecten BV gelieerd aan de woningbouwver
eniging Intermaris Hoeksteen, de Toekomst Ontwikkeling
BV en de architecten Porsius namen onder applaus en
het gele steentje en bloemen in ontvangst uit handen van
voorzitter Ton de Jong.

Contactgegevens

Adressenlijst
bestuur en
werkgroepen
Bestuur
Ton de Jong - voorzitter
J.C.Brouwersgracht 20, 1135 WJ Edam
E-mail: t.jdejong@hotmail.com
Telefoon: 372047
Dik Rinkel - vice-voorzitter
Paulus Pietersstraat 17, 1135 GS Edam
Telefoon: 367687
Tiny Janssens - secretaris
Achterhaven 90A, 1135 XX Edam
E-mail: tjanssens@kpnmail.nl
Telefoon: 371959
Rita sluisman - 2e secretaris
Grote Kerkstraat 41, 1135 BC Edam
Telefoon: 373739
Hans de Boer - penningmeester
Achterhaven 9B,1135 XR Edam
Telefoon: 06 - 51876770
Roel Rozenga - bestuurslid
Nieuwehaven 14, 1135 VJ Edam
Telefoon: 373262
Max Meerman - bestuurslid
Grote Kerkstraat 15, 1135 BC Edam
Telefoon: 361777
Cees van den Hoff - bestuurslid
Voorhaven 108, 1135 BT Edam
Telefoon: 316066
Werkgroep Handhaving
Stadsbeeld/Historisch
Onderzoek en Archeologie
Hans Geusebroek
Jacob Tonissensrraat 12, 1135JB Edam
Telefoon: 673099
Cees van den Hoff
Voorhaven 108,1135 BT Edam
Telefoon: 316066
Harry Oudendijk
Gravenstraat 2, 1135 XP Edam
Telefoon: 372278
Werkgroep Ruimtelijke
Ordening
Flip van der Leeuw
Zeevangszeedijk 12, 1135 CX Edam
Telefoon: 315065
Roel Rozenga
Nieuwehaven 14, 1135VJ Edam
Telefoon: 373262
Hans Boonstra
Paltrokmolen 58, 1135 KM Edam
Telefoon: 351776
Maarten Verwey
De Werf 68, 1141 HL Monnickendam
Telefoon: 651721
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Adviseurs Bestuur/
Werkgroepen
Corrie Boschma-Aarnoudse,
Anthonie Heidinga,
Herman Rijswijk, Jan sparreboom,
Gerrit Conijn, Jaap Molenaar,
Jan D. Hooijberg.
Contactpersoon Fort Edam
A.H. Grimmelikhuyse
Roelof Bootstraat 53, 1135 CE Edam
Telefoon: 372458
Redactie Periodiek
Rixt Hovenkamp
Schepenmakersdijks 1, 1135 AG Edam
Telefoon: 371945
Frans Kuiper
Lingerzijde 55, 1135 AN Edam
Telefoon: 374337
Jaap Molenaar
William Pontstraat 20,1135EV Edam
Telefoon 366602
Peter Sluisman
Grote Kerkstraat 41, 1135 BC Edam
Telefoon 373739
Sjaan Swalve, secretaris,
Voorhaven 106,1135 BT Edam
Telefoon: 371174
Wil Tjoa
Watermolen 53, 1135 LH Edam
Telefoon: 361587
Wim de Wolf
Klein Westerbuiten 21B,1135 GL Edam
Telefoon: 372120
Redactie: wmdewolf@planet.nl
Redactieraad Historische Reeks
Anthonie Heidinga
Spuistraat 31, 1135 AV Edam
Telefoon: 372844
Oscar Henar
Watermolen 6, 1135 LK Edam
Telefoon: 362604
Jan Sparreboom
Voorhaven 86, 1135 BT Edam
Telefoon: 371590
Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17,1135GS Edam
Telefoon: 367687
Hans van Royen
Kleine Kerkstraat 10, 1135AT Edam
Telefoon: 371359

OUDEDAM| JAARGANG34 | AUGUSTUS2010 | NUMMER2

Redactie Website
Ton de Jong
J.C.Brouwersgracht20,1135WJ Edam
Telefoon: 372047
Dik Rinkel
Paulus Pieterstraat 17, 1135 GS Edam
Telefoon: 367687
Roel Rozenga
Nieuwehaven 14, 1135VJ Edam
Telefoon: 373262
Wim de Wolf
Klein Westerbuiten 21B,1135 GL Edam
Telefoon: 372120
Oscar Henar
Watermolen 6, 1135 LK 362604
Wil Tjoa (fotografie)
Watermolen 53, 1135 LH Edam
Telefoon: 361587
Gouden Ploeg
C. Dekker, J. Westerneng,
G. Rijswijk, K. Lagerburg,
N. Wiertz-Ton,
A. Blok-de Jong, J.C. de Boer,
J. Molenaar,
V. Hermanides-bij 't Vuur,
J. Rossenaar, K. de Boer,
A. Hoens-Molenaar, J. Akkerboom,
Th. Buijten, J. Ooijer-Schouten, B.
Gorter, D. Regter, P. Sluisman,
S. Zwiers
Coördinator Vrijwilligers
Begraafplaats Grote Kerk
Tiny Janssens,
Achterhaven 53, 1135 XX Edam
Telefoon: 371959
Excursiecommissie
J. van Overbeek,
A. van Overbeek-Akkerboom,
B. Creemers, P.Andries

Vereniging
Oud Edam
Verenigingshuis
Graaf Willemstraat 8, 1135 WP Edam
Bank 1138.85.911
t.n.v. Vereniging Oud Edam
Ledenadministratie: 0299-373373
Website: www.oud-edam.nl
E-mail: info@oud-edam.nl
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Drukwerk: Drukkerij Keizer en
Van Straten bv, Edam

