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Museumbibliotheek herbergt
machtige boeken
550 jaar Speeltrommel

De scheepswerf van Jan Pauw

Het Edams museum heeft in de loop van de jaren een aardige
bibliotheek opgebouwd. Al bij de oprichting in 1895 zijn er vooral
door particulieren boeken geschonken aan het museum. Helaas
was deze collectie boeken niet toegankelijk voor publiek en deed
het museum als zodanig er niet veel mee. Om die reden is er al
eens in het verleden een groot aantal boeken betrekking hebbend
op de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen naar het Waterlands
Archief gegaan, waar ze wel toegankelijk zijn. Vorig jaar heeft
het bestuur besloten om ook de overige collectie boeken naar het
Archief over te brengen. De boeken worden bewaard in dozen waar
lijsten met de titels bijhoren. Dit alles moet worden uitgezocht en
gedigitaliseerd aangeleverd. Op zich een heel karwei waar een
aantal mensen onder aanvoering van onze nestor Gerrit Conijn
zich mee bezighoudt.

Boekuit de Librije(1561)aangetroffen in de museumbibliotheek

OUD EDAM | JAARGANG 35 | AUGUSTUS 2011 1 NUMMER 2

?

Librijeboek

Restauratie

Wim de Wolf

P. Sluisman
Opmerkelijke vondst
Een paar weken geleden attendeerde Gerrit mij op twee
wel zeer oude boeken die uit een bepaalde doos kwamen.
In Romeinse cijfers stond daarin het jaartal 1561 en
onder aan de bladzijde had iemand wat geschreven. Met
hulp van mevrouw Corrie Boschma konden wij de tekst
ontrafelen. Er stond: „Dit boeck is afspraken zaliger Paulus
Pietersz tot de Librije van Edam" In modem Nederlands
staat er dat dit boek bij erfenis is vermaakt aan de Librije
van Edam. Dezelfde tekst stond ook in het andere boekje
uit 1563. De ontdekking van beide boeken is wel curieus
net nu wij de tentoonstelling Machtige Boeken hebben
over boeken die behoord hebben tot de Edamse Librije.
De eerste gedachte die bij mij opkwam was hoe die twee
boeken in het museum terecht waren gekomen. Was dit
wel zuivere koffie?
Het spoor terug
In één van de boeken zat een blaadje geplakt met de
tekst: „Dit boeck der Latijnsche School te Edam werd
omstreeks 1820 geschonken aan Ds. Dr. H.F. Kohlbrugge
en in 1901 aan het museum te Edam gegeven door Dr.
J.H.R Kohlbrugge. Vergelijk: De Navorscher 1888 blz. 33.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Wie was die dominee
Kohlbrugge en wat was zijn relatie met Edam of de Grote
Kerk En wat voor tijdschrift was de Navorscher?
Herman Friedrich Kohlbrugge werd in 1834 beroepen
als predikant in Eberveld (Duitsland). Daar is hij tot
zijn overlijden in 1875 gebleven. Kohlbrugge blijkt
een invloedrijk predikant te zijn geweest, die diverse
theologische boeken en beroemde preken schreef.
Maar wat was nu toch zijn relatie met Edam? Die werd
mij duidelijk uit de Navorscher. Tot 1960 was dit een
maandblad op gebied van geschiedenis, genealogie en
taalkunde, opgericht in 1851, waarvan oude jaargangen
zich bevonden in de Universiteits Bibliotheek van
Amsterdam. Daar kreeg ik jaargang 1888 blz. 33 onder
ogen. In het bewuste artikel las ik na de titels van beide
boeken het volgende:
Deze boeken zijn afkomstig uit de verzameling van Dr.
H.F. Kohlbrugge, die mij voorjaren omtrent deze boeken
het volgende mededeelde. Gedurende zijn studententijd
(Atheneum te Amsterdam) kwam hij dikwijls in Edam,
waar zijn grootmoeder woonde, en studeerde daar
onder het schone geboomte, dat het plein om de oude
kerk van Edam, destijds (1821-1825) kerkhof, versierde.
Hem, steeds belangrijke antiquiteiten zoekend, was dit
oude kerkgebouw bijzonder aantrekkelijk en wandelde
hij dikwijls onder de hoge gewelven. Reeds lang had
eene deur, die nimmer geopend werd, zijne aandacht
getrokken; ook de koster wist niet wat achter die deur
school; reden genoeg voor hem, om dezen te bewegen
eens met geweld te openen. Dit geschiedde. Achter die
deur vond men eene stenen wenteltrap, die naar een
ruim vertrek leidde, dat duidelijk bleek eertijds eene
school geweest te zijn. Eene rij schoolbanken stond achter
elkander, met ijzeren stangen langs den bovenrand der
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De Zwerver

tafels, waarover ringen verschoven konden worden, om
een boek door eene ketting er aan vast te maken, dat dan
van het eene uiteinde der tafel tot aan het andere kon
worden verschoven worden, zoover de lengte van de stang
en ketting dit toeliet. Verder, bovenal de aandacht waardig,
was er eene kleine boekerij. Dr Kohlbrugge bracht zijne
ontdekking ter kennis van het bestuur der stad, en hij, de
gelukkige ontdekker, ontving uit deze schoolbibliotheek
drie boeken ten geschenke. TWee van deze zijn de
bovenvermelde; waar 't derde bleef is mij onbekend.
Op het omslag ziet men nog duidelijk de plaats, waar
de ketting werd vastgehecht. In 1886 was ik gedurende
eenige uren te Edam, en herinnerde mij het oude verhaal.
Men wees mij de weg naar de kerk; ik zag daar een man
aan het schoonmaken, en vroeg naar de oude school en
boekerij. Na lang beduidens begreep de man wat ik wilde,
zeer verbaasd, dat ik daarvan wist, en geleidde mij de
trap op in het oude schoollokaal. Och, hoe was hier alles
veranderd. De schoolbanken opeen-gestapeld, de boeken
in eene nieuwerwetsche kast ordeloos opeengehoopt. Uit
dit alles meen ik te mogen opmaken, dat er niemand in
Edam is, die zich deze school en boekerij aantrekt. Daar
ik de stad spoedig weder moest verlaten, was 't mij niet
mooglijk, de boeken nader in te zien. Ik vraag of het niet
wenschelijk ware zoo deze bijbelerij van Edam eens door
een kundig man werd doorzocht? Wellicht, dat er een
onbekende bibliografische schat verborgen is. Ook, dat
deze oude middeleeuwse school werd gerestaureerd?
Ze zou wellicht(?) de eenige zijn in Nederland.
Utrecht - J.H.Kohlbrugge.
Tot zover het artikel uit de Navorscher. Natuurlijk was ik
in eerste instantie verbaasd en onder de indruk van wat
ik had gelezen. Op mijn vragen had ik nu een antwoord.
Kohlbrugge had destijds de boeken eerlijk van de Edamse
bestuurders gekregen en zijn relatie met de stad was
nu ook duidelijk. Na ongeveer 66 jaar trof zijn zoon
een desolate boel aan. Hij trok daaruit de conclusie
dat er na zijn vaders ontdekking kennelijk geen enkele
belangstelling voor deze bijzondere collectie, noch bij de
kerk, noch bij de gemeente aanwezig moet zijn geweest.
Mogelijk schonk hij daarom de boeken aan het jonge
Edams Museum. Overigens was er al in 1867 een catalogus
gemaakt van de boekenverzameling. Men zou dan toch
verwachten dat alles weer redelijk was gerangschikt.
Een ontdekking als die van Kohlbrugge zou in onze tijd
beslist alle TV stations hebben gehaald. Maar in de
negentiende eeuw hadden maar zeer weinig mensen
gevoel en waardering voor ons cultureel erfgoed. Pas
in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstaat
daarvoor in beperkte kring belangstelling. Edam was
vooruitstrevend dat het in 1895 al een museum had.
Het duurde nog tot 1934 voordat deze kostbare boeken
naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag zouden gaan.
Beide curieuze boeken zijn te zien op de eerste etage van
Damplein 8.

De Zwerver voor sloop bewaard
Het blad Schuttevaer van 7 mei j.1. brengt voor Edam
interessant nieuws. De Zwerver, de oudste woonboot
in Nederland gebouwd, zal worden gerestaureerd op
de Museumwerf Vreeswijk en ligt daar inmiddels.
Het schip is zelfs voorgedragen als cultureel erfgoed.

elementen
uit oude gebouwen, kunstvoorwerpen
aangekocht
tijdens
zijn reizen door Indonesië,
kunstwerken en houtsnijwerk van de kunstenaar zelf.
In 1931 verliet de woonboot Edam definitief en kwam te
liggen in de Vecht nabij Nieuwersluis. Na de dood van
Nieuwenkamp werd de woonark
verkocht. In de loop der tijd heeft
het diverse eigenaren gehad. Ook
de laatste twee jaar stond het weer
te koop. Sloop was een laatste
optie. Schenking bracht uitkomst.
Schuttevaer
bericht
dat
de
Stichting Museum Nieuwenkamp
de voorlopige eigenaar is, maar
dat die de boot op korte termijn
zal overdragen aan Stichting De
Zwerver (i.o.). Die stichting ziet zich
ervoor gesteld om voor het behoud
voor de toekomst te zorgen en een
definitieve ligplaats en bestemming
voor de woonark te vinden.
In het verleden zijn overigens
diverse vergeefse pogingen onder
nomen om De Zwerver naar Edam
te halen en als museumschip te
exploiteren. Zou die toekomst toch
nog in Edam kunnen liggen?
Literatuur:J.Sparreboom,Periodiekuan
Oud-Edamjaargang 14, nr.2, bl. 8-12,
1990.

In 1900 ontworpen
en
ingericht door de graficus,
kunstenaar, schrijver, verza
melaar en architect W.O.J.
Nieuwenkamp
had
de
woonboot Edam als thuis
basis tot 1931. Daar lag
het na 1905 afgemeerd in
de Nieuwehaven bij zijn
woning en atelier aan het
Marken. Met het schip dat
oorspronkelijk als woning
en atelier diende reisde hij
veelvuldig door Nederland
en zelfs naar het buitenland,
waarbij het tevens
als
expositieruimte
fungeerde.
Kunstenaar en schip trokken
destijds al de aandacht van de
pers. Met name het interieur,
waarover in ons Periodiek
uitvoerig werd geschreven,
was bijzonder: een mix
van exotische houtsoorten,

Interieur van De Zwerver uit 1990
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Speeltrommel

1561 - 2011

Frans Kuiper

Speeltrommel
Speeltoren 550 jaar
In 1561 werd door Jan Engelsz uit Mechelen in opdracht
van het stadsbestuur van Edam een speeltrommel
gesmeed. Deze trommel staat dit jaar 550 jaar in de
Speeltoren en is de oudst werkende speeltrommel van
Nederland. Die afgelopen 550 jaar zijn niet ongemerkt
aan de trommel voorbij gegaan. Laten we eens terug
gaan in de tijd en volgen wat er zo al gepasseerd is.
Speelwerk
In het jaar dat Jan Engelsz bezig was met smeden van
de trommel had Pieter van de Gheyn, ook uit Mechelen,
opdracht van de bestuurders van Edam gekregen om
zestien klokken te gieten voor het carillon van de Grote
Kerk en een heelslag klok. De heelslag (uurslag) klok
kreeg geen randschrift, de zestien andere klokken hadden
het randschrift "Peter van den Ghein ghegoten uit jaer
ons Heren 1561". De klokken wogen 8543 pond. De twee
burgemeesters van Edam vonden de klokken echter te
licht voor de Grote Kerk. Daarom werd besloten ze te
plaatsen in de Onze Lieve Vrouwe Kerk (na de Reformatie
de Kleine Kerk) als aanvulling op de klokken die hier al
hingen. In 1562 was door Adriaan Kistmaecker al het
"clavier daar men mede beyert" geleverd. De toren was
echter niet ruim genoeg om alle klokken binnen de
lantaarn te hangen, daarom werden de
zestien klokken in twee rijen van acht
aan de buitenkant van de torenlantaam
gehangen. Om het speelwerk en de klokken
in de toren te plaatsen was het noodzakelijk
om de zandstenen torenlantaam en de
torenspits te wijzigen.
Edam was trots op zijn nieuwe carillon,
maar nog geen tien jaren later sloeg
het noodlot voor de Kleine Kerk toe. De
Reformatie kwam en ook Edam ging over
naar het protestantisme. Dit ging zonder
noemenswaardige incidenten, maar het
rijke roomse leven was voorbij . Toen in 1602
door blikseminslag de spits van de toren
van de Grote Kerk op de kerk viel, waarop
de kerk geheel uitbrandde, had men voor
de wederopbouw al het beschikbare geld
nodig. Er was geen geld meer om ook nog de
Kleine Kerk goed te onderhouden. Slechts
het hoogst noodzakelijke werd uitgevoerd.
Hernieuwde aandacht voor de
Kleine Kerk
In de achttiende eeuw lezen we echter dat
er toch weer aandacht en geld was voor het
onderhoud aan de Kleine Kerk. Zo werd in
1764 de torenspits hersteld. Ook werd een
nieuw speelwerk gemaakt door Dirk van
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der Meer, zodat de Edamse bevolking weer kon genieten
van de klanken van het carillon.
Behoud van de toren, maar verval van de kerk
Gelukkig voor ons vaardigde Napoleon toen hij ons land
bezette het decreet uit dat alle kerken en de kerktorens
eigendom werden van de overheid. In 1813 vertrokken
de Fransen weer. Ons land kreeg opnieuw een eigen
bestuur. Geleidelijk werden de kerken teruggegeven aan
de kerkelijke instanties. De toren van de Kleine Kerk bleef
echter (zoals meer torens in Nederland) eigendom van de
stedelijke overheid. Door deze maatregel is het onderhoud
aan de toren op behoorlijke wijze uitgevoerd. De kerk was
er echter slechter aan toe De hervormde gemeente had
na de Franse tijd geen geld voor het onderhoud van de
kerk en deze raakte in verval. In 1881 ging de stedelijke
overheid in op het verzoek van de kerkgemeente om de
bouwvallige kerk over te nemen voor een bedrag van 1500
gulden. In 1883 zag men zich echter genoodzaakt om
de kerk af te breken. De toren bleef behouden en werd
voorzien van vier nieuwe houten wijzerplaten met het
opschrift "anno 1883". Gelukkig werd daarbij ook besloten
om de klokkenist iedere zaterdag (marktdag van 11 - 12
uur) en op feestdagen de beiaard te laten bespelen.
Restauratie van 1922 start in 1906
In 1906 schreef J.Rinse (machinale werkplaatsen aan
de Keulse vaart Ouder-Amstel) dat er een groot aantal
zaken gerepareerd moest worden aan de toren. Ook de

ophanging van de klokken alsmede de stemming van de
klokken was verre van in orde. Op 15 april 1920 schreef de
fa. Addicks en Zoon dat een aantal klokken in zeer slechte
staat verkeerde en vervangen moest worden. Het klavier
was door zijn vervallen staat zelfs niet meer te repareren.
Op 4 februari 1922 ontving B&W een brief van de
Nederlandsche Klokken en Orgelraad (Utrecht) waarin
ze schreven uit de krant te hebben vernomen dat een
aantal klokken voor de Speeltoren zou worden gegoten in
Engeland, door John Taylor & Co, waar de fa. Addicks agent
van was. Zij betreurden dit, omdat in Nederland Petit &
Fritsen klokken goot die aan zeer hoge eisen voldeden
en de Raad net als de regering van mening was dat
Nederlandse klokkengieterijen uitstekend werk deden:
"Een geldelijk voordeel heeft het niet want de Nederlandse
klokkengieter kan heel makkelijk concurreren met de
Engelsen, dus door uw besluit èn uw gemeente en de
Nederlandse Klokkengieterijen benadeeld worden, wat in
de tegenwoordige tijd van algemene malaise dubbelzwaar
weegt".Gemeente architect J. Letzer verklaarde onder ede
geen direct of indirect belang te hebben bij de gunning
van de werkzaamheden aan Addicks te Amsterdam; de
verklaring werd getekend in bijzijn van de burgemeester.
Op verzoek van de Rijkscommissie voor de Monumenten
zorg werden de oude klokjes opgenomen in het museum
en werden er nieuwe gegoten voor het carillon.
Speeltrommel geperforeerd
In november 1930 werden door de fa. Addick 7000 gaatjes
geboord in de trommel voor het gebruiken van uniforme
noten, voor de somma van f 425,-. Men zag namelijk op
dat moment meer heil in uniforme noten dan in het
gebruik van de oude noten uit 1568. Met dit nieuwe
systeem had men meer variatiemogelijkheden dan met
het oude systeem, ondanks dat men een unieke
speeltrommel zwaar aan het beschadigen was. Wel moest
men voor dit systeem 400 nieuwe noten kopen voor in
totaal f 250,-.
carillon zwijgt
Op 1 december 1953 schreef het bestuur van Oud-Edam
aan de gemeente dat men weliswaar begrip had voor het
feit dat door het elektrisch maken van speel- en slagwerk
van de Onze Lieve Vrouwetoren het carillon zweeg, maar
dat het toch wel spoedig voltooid moest zijn, in ieder geval
voor februari, zodat het voorjaar kon beginnen met het
twinkelen van de tonen van het carillon over de stad.
De gemeente antwoordde op 14 december 1953 dat
het werk per 1 januari 1954 gereed zou zijn. Echter in
1962 was de situatie in de toren zo slecht dat men uit
veiligheidsoverwegingen de klokken uit de toren liet
halen. In hetzelfde jaar werd op de jaarvergadering van
Oud-Edam besloten om het bijeengehaalde geld (20.000
gulden) aan de gemeente te geven voor de restauratie van
het carillon.
In 1966 vroeg Oud-Edam aan de gemeente waarom het
toch zolang duurde voor dat met de restauratie werd
begonnen. De ontluisterde Speeltoren bood een treurige

aanblik. Het carillon ontbrak en het uurwerk was
verwijderd. Het geheel maakte een verwaarloosde indruk.
In de krant van 25 november 1966 lezen we dat men hoopte
dat door herstel van het uurwerk de restauratie van het
carillon niet nog langer uitbleef. "De plannen liggen ons
te diep opgeborgen in de ijskast en iedereen vraagt zich af
wanneer men die gaat ontdooien. Nu nog hangt iedereen
die carillonkwestie de keel uit. Moge het zijn dat spoedig
de klokken de toren weer uit zullen hangen. Ook al moeten
die ver weg gehaald worden."
In 1967 wees de Rijksdienst voor Monumentenzorg
erop dat het te verwachten was dat na de sloop van de
school de verzakkingen van de Kleine Kerktoren en het
omhullende gebouw zullen toenemen en zij adviseerde
om een nieuwe ruimte op te trekken ter lengte van twee
traveeën (negen meter). Dit moest gebeuren vóórdat het
carillon weer in de open lantaarn werd gebracht, omdat
de ranke toren zonder steun het grote gewicht van de
klokken bezwaarlijk kon dragen.
Speeltrommel op non-actief gezet
Het camion was uitgebreid naar 37 klokken. Men kwam
echter tot de conclusie dat er geen draden naar de
speeltrommel geleid konden worden. Daarom besloot
men in 1970 dat er beter overgegaan kon worden op
een modern elektrisch-magnetisch spel. De gemeente
adviseur stelde dat het laten spelen van een trommel
uit de tijd was en men hiervoor toch modernere en meer
flexibele methodes beschikbaar had. Het gemeente
bestuur nam dit advies over en ging over tot het laten
spelen van de klokken door middel van een cassette
bandje dat de klokken aanstuurde. Dat die niet meer die
warme klanken konden laten horen nam men voor lief.
Op 4 juli 1970 werd het carillon van de Speeltoren najaren
zwijgen weer tot leven gebracht. Men adviseerde wel om
de antieke trommel uit 1561 in de toren te laten staan om
hem later op te kunnen knappen. Gelukkig werd ook dit
advies overgenomen.
Oude speeltrommel in ere hersteld
In 1998 nam de vereniging Oud-Edam het initiatief om
geld bijeen te brengen om de historische speeltrommel uit
1561 met de bijbehorende noten weer in gebruik te nemen
in plaats van het "moderne" elektrisch-magnetische
automatische speelmechaniek. De gemeente ging hiermee
akkoord en vanaf 1999 laat de Speeltoren weer ieder
kwartier met behulp van de antieke speeltrommel haar
melodieën horen.
Eind 2010 heeft de firma "Het Molenpad Expertise" de
vastzittende klokken in en buiten de lantaarn goed
ingevet zodat zij weer soepel kunnen functioneren. De
speeltrommel, de tractuur en het speelwerk werden
gereviseerd. Om de aansturing van de melodieën die ieder
kwartier klinken zonder haperingen en verstoringen te
laten verlopen werd een nieuwe computer geïnstalleerd.
Bronnen:Waterlandarchief Purmerend
PeriodiekenVerenigingOud-Edam
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Geschiedenis van een Cleyn Caseken

Erratum

JaapHaag

Dik Rinkel

Nieuwe uitgave in de
Historische Reeks
In de Historische Reeks verschenen in het verleden
regelmatig boeken over de geschiedenis van Edam.
Opmerkelijkis dat tot op heden de geschiedenis van
de beroemde Edammerkaas nog niet was beschreven.
Nadat de redactie van de Historische Reeks was
gebleken dat dit onderwerpinteressant genoeg was en
voldoende stof kon opleveren heeft zij zich, na overleg
met het bestuur, sterk gemaakt om een boek over
de Edammer te laten verschijnen. Inmiddels is sinds
enkele maanden MareArgeloo, een auteur die al veel
boeken op zijn naam heeft staan, over het onderwerp
aan het schrijven. Er is uitgebreid onderzoek verricht
en veel beeldmateriaal gevonden. De auteur heeft
bekende Edammers die veel over de kaas en de
kaashandel weten geïnterviewd.Eris in het boek tevens
een wandeling opgenomen. De Vereniging Oud Edam
geeft het boek zelf uit in samenwerking met Uitgeverij
Uniepers in Hoorn. Het boek is gebonden (harde
omslag), heeft 128 pagina's en verschijnt volledig in
kleur. Hoewel de inhoud diepgaand is, is de tekst vlot
leesbaar; het boek is dan ook zeer geschikt voor een
breed lezerspubliek èn om aan iemand cadeau te doen.
Het zal eind dit jaar uitkomen en heeft voor leden een
aantrekkelijkeintekenprijsmet een kortingvan € 4,00.
Dit Periodiek gaat vergezeld van een bestelformulier.
In het navolgende geeft de auteur een indruk van de
inhoud van het boek.
MareArgeloo
Hoe de Edammer de wereld veroverde.
De geschiedenis van een cleyn caseken.
TUssen 1439 en 1441 verhandelden Edammer schippers
meer dan 82.000 cleyne casekens , 'Edammers', in de
belangrijke Hanzestad Kampen, vanwaar ze verder
door Europa werden verspreid. Deze gegevens uit
de handelsregisters van Kampen kunnen als het
geboortebewijs van de Edammer kaas beschouwd
worden. Het feit echter dat deze kaasjes daar dan al
tot de belangrijkste handelsproducten behoorden toont
aan dat hun echte geboorte verder terug in de tijd moet
liggen. Was de Edammer al in de middeleeuwen geliefd,
ook vandaag nog trekt zijn faam duizenden toeschouwers
naar de toeristische kaasmarkten van Alkmaar en Edam.
Deze lange en roemruchte geschiedenis wordt voor het
eerst in dit boek belicht, een speurtocht naar de herkomst,
opkomst en hedendaagse betekenis van die kleine, ronde,
meestal gele kaas. Een speurtocht die heeft geleid langs
kaasmakers en wetenschappers, langs bibliotheken
en historische archieven, langs kaaspakhuizen en
kaasmarkten, van Edam tot Mississippi.
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stormachtigeontwikkeling nu het
ware kenmerk van de Edammer:
de lekkere smaak, het handige
formaat, of een combinatie van
beide?
De kaasproductie heeft zich
telkens aan nieuwe weten
schappelijke inzichten en maat
schappelijke veranderingen aan
moeten passen. Zo nam het
inzicht in het belang van hygiëne
bij de kaasbereiding in de 19de
eeuw toe, en liep een eeuw later de
kwaliteit van de Nederlandse kaas
hard achteruit. Het vetgehalte in
de Edammers werd steeds meer
verminderd wat resulteerde in 'de
kaaskwestie'. Illustratief voor het
veranderende economisch klimaat
is de opkomst en ondergang van de
vele coöperatieve zuivelfabrieken
die rond 1900met name in NoordHolland zijn gesticht en waar
voornamelijk Edammers werden
geproduceerd. Vergelijkbare ont
wikkelingenhebben er al in de 17e
eeuw toe geleid dat Edam haar
positie als kaasproductiecentrum
kwijtraakte. In de 21e eeuw
heeft de bolronde kaas zelfs ook
Noord-Holland verlaten: Edam
mers worden heden ten dage
in Groningen gemaakt, wat het
publiek van de populaire Edamse
kaasmarkt ook wordt voor
gespiegeld. Maar de naam ging
niet verloren.

*

Ontwerp omslag van het boek

Het maken van kaas en boter in Edam en omgeving
was in zekere zin te danken aan een tekort aan goede
landbouwgrond. De omstreeks het jaar 1000 ontgonnen
veengebieden in dit deel van Noord-Holland vematten
spoedig en leenden zich na verloop van enkele eeuwen
alleen nog maar voor de melkveehouderij. Van de nood
werd een deugd gemaakt: het surplus aan melk werd in
een beter houdbare en verhandelbare vorm omgezet,kaas.
Kaas die verhandeld werd naar de explosief groeiende
steden waar het als een geliefd luxeproduct gold. Hierbij
hielp dat Noord-Holland één groot vaargebied was met
uitstekende verbindingen en met ervaren schippers.
In de loop van de 17de eeuw werd de Edammer de
modelkaas voor Noord-Holland ten noorden van het IJ
en de toenemende vraag, ook uit het buitenland, stuwde
de kaasproductie verder op. Maar wat was in deze

Geen leugentje om
bestwil
In mijn verhaal over de liefde tussen Vincent
Brouwer en Trijntje Pauwels Troms in het vorige
nummer van het tijdschrift van Oud Edam wordt
aan het eind de vraag opgeroepen

of Trijntje

indertijd wel eerlijk over haar leeftijd geweest
is. Ze had immers verklaard geen trouwbelofte
te hebben gegeven vóór dat ze twintig jaar oud
was en met haar man ook geen 'vleeschelijke
conversatie'

gehad te hebben, voordat ze in

de kerk haar ja- woord aan hem gegeven had.
Anders gezegd: ze had zich dus gedragen zoals
het hoorde, zodat haar eer niet in het geding
kon zijn. Maar omdat ik in de doopregisters van
Edam op 11 april 1629 de doop van een zekere
Trijn Pouwels tegenkwam begon ik me toch af
te vragen of de door haar opgegeven

leeftijd

wel juist was en ze geen leugentje om bestwil
verkocht

had.

Gelukkig

wordt

haar

alsnog

recht gedaan, met dank aan Herman Rijswijk.
Hij wees me er namelijk op dat de op 11 april
gedoopte Trijn Pouwels een dochter was van
een zekere Pauwels Jans, terwijl de met Vincent

De opmars van de Edammer was
met name in het buitenland niet
te stuiten. De naamsbekendheid
is in vele landen ongekend hoog wat er onder andere
toe heeft geleid dat er een Edammerproductie over de
landsgrenzen op gang is gekomen. Waar koeien kunnen
grazen kan melk gemolken en dus kaas worden gemaakt,
ook buiten Nederland. Om de goede naam en herkomst
van Hollandse Edammer te beschermen kreeg de kaas in
2010 een door de Europese Unie ingestelde kwalificatie:
Beschermde Geografische Aanduiding. Symboolpolitiek
of een terechte erkenning van een deel van Neerlands
erfgoed?
In dit boek zijn voor het eerst de feiten bijeengebracht
over dit bijzondere kaasje dat naast de tulp en de klomp is
uitgegroeid tot een soort nationaal symbool. Een leesbaar
en rijk geïllustreerd verslag van een rijke geschiedenis,
waarin ook kaasmakers, kaasdokters, kaaskeerders en
kaasdragers aan het woord zijn.

Brouwer

getrouwde

Trijntje

Pauwels

een

dochter was Pauwels Pietersz. Trom. Dat Trijntje
Pauwels Troms niet in de Edamse doopboeken
voorkomt kan kloppen, want deze gaan niet
verder terug dan het jaar 1628. Volgens Trijntje
telde ze bij haar huwelijk in mei 1646 19 lentes,
wat betekent dat ze in 1627 of 1626 geboren
moet

zijn. Ze moet

dus tóch de waarheid

hebben gesproken, met mijn excuses voor het
vraagteken, dat ik daarbij gesteld heb.
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Scheepswerf

Jan Pauw

Jaap Haag

De scheepswerf van Jan Pauw (1820- 1869)in Edam

Edams vakmanschap op Terschellings schilderij
Tot in de 17de eeuw was Edam een stad van scheepsbouwers. Een van de gebrandschilderde ramen in de Grote
Kerk getuigt daarvan. Maar daama ging het bergafwaarts met de Edamse werven. De scheepsbouw hier werd
overvleugeld door die van de Zaanstreek en Amsterdam. Dat er desondanks in Edam tot ver in de 18de eeuw toch
nog zeeschepen te water gelaten werden is terug te vinden in verschillende notariële akten. En zelfs in de 19de eeuw
werden in Edam nog zeeschepen gebouwd. Met name op de werf van Jan Pauw aan het Oorgat.

4.

-*»

De brik Joan en kapitein I.T. Boer
Enige jaren geleden zag ik in het Museum Het behouden
Huys in West-Terschelling een tweetalin 1855 vervaardigde
schilderijen, met daarop één van de laatste door Jan Pauw
gebouwde zeeschepen. Het is de brik Joan op de rede van
Napels, met de Vesuvius op de achtergrond. Eén schilderij
geeft het schip bij dag weer, het andere bij nacht. Op het

5.

6.

7.

.
10
.11
8
2.

schilderij bij daglicht wappert de vlag van de Edamse (later
Alkmaarse) rederij J. Teengs Telting aan de grote mast en
de vlag van Terschelling aan de voor- of fokkenmast. Bij
het nachtschilderij wordt op de lijst ook de naam van de
kapitein genoemd: I.T. Boer. Oftewel Inse Thysz Boer uit
Formerum op Terschelling, geboren op 24 oktober 1823
en in 1858 overleden te Rio de Janeiro. Nog maar 25 jaar
oud werd hij bij rederij J. Teengs Telting reeds aangesteld
als kapitein op de schoener De Goede Verwachting De
naam van dit schip komt overeen met de rond 1845 door
Jan Pauw overgenomen Edamse scheepswerf en dat doet
vermoeden dat De Goede Verwachting daar gebouwd is.

.1
3.
9.

8
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In 1855 werd Inse Thysz Boer kapitein op de 130 last (248
ton) metende Joan en het is alleszins aannemelijk dat de
schilderijen van de Joan voor hem gemaakt zijn.
Jan Pauw
Van de aan het Oorgat gelegen scheepswerf De Goede
Verwachting, die rond 1845 in het bezit van Jan Pauw moet
zijn gekomen is voor zover bekend
geen archief bewaard gebleven. Maar
bij zijn onderzoek naar de geschiede
nis van de Nederlandse zeilvaart in
de 19de eeuw is maritiem historicus
Ron de Vos wat meer over scheeps
bouwmeester Jan Pauw te weten
gekomen. Aanvullende informatie
is terug te vinden in de sinds 1850
jaarlijks opgemaakte Gemeentever
slagen van Edam en daarnaast in het
eveneens vanaf 1850 bijgehouden
Bevolkingsregister.
Jan Pauw werd op 26 april 1820
geboren te Muiden als zoon van
de Muidense scheepsbouwmeester
Pieter Pauw
Hij zal het vak
ongetwijfeld bij zijn vader geleerd
hebben. Wanneer Jan Pauw zich
precies in Edam vestigde moet nog
worden nagegaan, maar het zal
rond 1845 geweest zijn. In het
oudste deel van het in 1850 opge
zette Bevolkingsregister staat hij
als scheepstimmerman ingeschreven
op het adres Oorgat, huisnummer
95. Kerkelijk behoorde hij tot de
Nederlands Hervormde kerk. Vanaf 1856 staat ook een
zekere Amoldus Gijsbert (geboren te Muiden, 1829)
op dit adres ingeschreven, zonder vermelding van een
achternaam, wat doet vermoeden dat het om een jongere
broer van Jan Pauw gaat. Zijn beroep was smid. Jan Pauw
was getrouwd met Johanna Catharina Louisa Wehrbein
(geboren in Muiden, 1822). Toen zij in 1858 overleed
hertrouwde hij een jaar later met Anna Margaretha
Vosteen (geboren in Amsterdam, 1831). In 1860 werd hun
zoon Pieter geboren Het jaar daarop trok een dienstbode
bij hen in huis. In 1862 en 1864 werden vervolgens nog
dochter Anna Margaretha en zoon Hendrik geboren.

Voorspoedige jaren
In het prachtige, door Ron de Vos
geschreven
boek Nederlandse
schoeners en brikken is terug te
vinden, dat Jan Pauw in 1846 zijn
eerste zeeschip te water liet: de
schoener Stad Edam van 107 ton
In 1847 volgde de schoenerbrik
Noord Holland van 184 ton en in
F*,
- •
1848 de schoener Amstel en de brik
(een vierkant getuigde tweemaster)
Zeevaart van respectievelijk 113
en 189 ton. Daarna gingen er een
paar jaar over heen, voordat er
weer een zeeschip op zijn werf
ci/tw f'SiAf
ï/rAy* Jtof/t /isytf
J
/eyyftW
/f e/yr, Si X&iS
gebouwd werd. Zo staat in het
Hetzelfde schip bij nacht, Napels, 1855 met de Vesuvius op de achtergrond
gemeenteverslag over het jaar
(collectie Museum Het behouden Huys, West-Terschelling)
1852 te lezen dat bij scheepswerf
De Goede Verwachting 'bij gemis
personeelsbestand was daarbij overigens niet gegroeid:
van bestellingen van groote zeeschepen de eigenaar zich
14 knechts en 6 jongens werkten op de werf. Maar als
op het bouwen van kleinere voor de binnenlandsche
er
al van een opleving sprake was, dan was die niet van
vaart blijft toeleggen'. Er werken dan zo'n twintig man op
lange
duur. Want in 1864 gaat de scheepswerf - na de
de werf van Jan Pauw
bouw
van
nog twee tjalken en een botter - bij gebrek aan
Maar in 1853 werd er op De Goede Verwachting weer een
orders
failliet.
De elf knechten en twee jongens, die toen
zeeschip gebouwd, de 136 ton metende schoenerbrik
nog
bij
Jan
Pauw
werkten, werden werkloos. Het bedrijf
Reijna Ook het gemeenteverslag over het jaar 1853
werd
vanaf
1865
voortgezet
door Arie van der Hoog uit
vermeldt dat 'op de werf De Goede Verwachting in dit
Amsterdam.
Die
betrok
ook
de woning aan het Oorgat.
jaar gebouwd is: een schoenerschip, drie botters, een
Jan
Pauw
verhuisde
met
zijn
gezin naar Purmerend en
houtschuit', terwijl van 'een brikschip de kiel is gelegd
vandaar
in
1866
naar
Amsterdam
(waar in 1866 nog een
dadelijk na het afloopen der schoener' Dat het bij dit
zoon
Gerard
Christiaan
Wilhelm
geboren
werd), om in
brikschip om de Joan van het schilderij in het Museum
1868
weer
terug
te
keren
naar
Purmerend.
Daar
overleed
Het behouden Huys gaat, wordt duidelijk uit het
Jan
Pauw
op
27
mei
1869
Over
hoe
het
de
scheepswerf
gemeenteverslag van het jaar daarop. Daarin staat te
vanaf 1865 vergaan is, is vooralsnog weinig bekend. Arie
lezen dat het in 1853 op stapel gezette brikschip Joan, van
de Hoog overleed op 3 januari 1877
248 ton, in 1854 is afgebouwd Voorts werden in dit jaar
nog twee botters gebouwd en werd begonnen met de bouw
Noten
van een tjalk of smakschip. Door het grote aantal orders
1 Informatie'ComelisDouwes'(1969)
van Museum
moesten meer werklieden in dienst worden genomen. In
Het
behouden
Huys
(West-Terschelling).
1854 werkten 25 man en 12 jongens op de werf. In 1857
De naam Teengskomen we ook in de 18deeeuw al in
waren het 26 knechts en 5 jongens.
Achteruitgang
Na 1857 loopt het werk echter terug, ongetwijfeld
vanwege de economische crisis, die toen inzette. Mogelijk
speelde ook de afbouw van protectionistische regelgeving
door de overheid een rol. Liepen bij Jan Pauw in 1857 nog
het barkschip (volgens Ron de Vos een driemastschoener)
Wilhelmina, een botter, een tjalk en een grote vlet van
stapel, in 1858 was de productie verminderd tot vier botters,
een tjalk en nog wat kleinere schepen. In 1859 waren
het zeven botters en een jacht. Het aantal werklieden
bedroeg nu 18 plus nog 3 jongens. In 1860 werden op
De Goede Verwachting in totaal zes botters en een tjalk
gebouwd. Jan Pauw had toen nog slechts 15 knechts en
5 jongens in dienst. Toch lijkt er enig herstel te komen,
want in 1861 werden naast vier botters, een tjalk en een
jacht ook nog een 'Americaansche schoener' gebouwd
Volgens Ron de Vos echter een binnenvaartschip. Het

Edamsenotariële akten tegen als reder.
Ronde Vos,Nederlandseschoeners en brikken,
Franeker,2009,p. 194
3 Bevolkingsregister
Edam,1850-1861,deel 6, wijk 6, p. 87.
4 Ronde Vos,Nederlandseschoeners en brikken,
Franeker,2009,p. 194
5 GemeenteverslagEdam,1852.Ditis het eerste jaar,
waarovereen opgavevan de in Edamgebouwde
schepen vermeld staat.
6 Ronde Vos,Nederlandseschoeners en brikken,
Franeker,2009,p. 194
7 GemeenteverslagEdam,1853
8 GemeenteverslagEdam,1854en Ronde Vos,p. 194
9 GemeenteverslagenEdam,1857-1861.
10 Bevolkingsregister
Purmerend,1861-1890,deel 7, p. 255.
11 Ronde Vos,Nederlandseschoeners en brikken,
Franeker,2009,p. 195
2
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Gele steentje

Vrouwe Justitia

Wim de Wolf

Peter Sluisman

'Edammer huis van Pisa' wint Gele Steentje

Vrouwe Justitia geeft een geheim prijs

Esther Lapiere neemt het gele steentje in ontvangst van voorzitter Ton de Jong.
Tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergaderingop
28 april j.1.werd ook dit jaar het gele steentje uitgereikt.
Met deze onderscheiding ingesteld in 1979 brengt
de Vereniging Oud Edam haar grote waardering tot
uitdrukking aan personen of instellingen die zich op een
bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor
het behoud en/of de verfraaiing van het stedenschoon
in Edam. De heer Joop van Overbeek maakte namens de
jury, die voorts bestond uit de heren Flip van der Leeuw
en Bert Cremers, bekend dat dit keer een tweetal panden
was genomineerd:
Kleine Kerkstraat 2, algeheel funderingsherstel, stabili
sering van het aanwezige houtskelet en restauratie aan
binnen- en buitenzijde van het pand.
Kleine Kerkstraat 16, totale ingrijpende restauratie met
gedeeltelijke vernieuwing van gevels en geheel nieuwe
inbouw.
Beide genomineerde panden waren onderscheidend
doordat ze in hun historische waarde zijn gebleven,
waarbij alle kenmerkende details bleven gehandhaafd.

10
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De keuze was niet gemakkelijk, maar de jury kwam tot
de conclusie dat de onderscheiding toekwam aan Esther
Lapièreen JackJonk van de winkel 'De LeukeKeuken'.Hun
pand is een Rijksmonument in de 17e eeuw gebouwd voor
kaartmaker WillemSijmonszBoonackeruit de toenmalige
beroemde Edammer kaartenmakersschool, die destijds
zowel decoratieve als functionele zeekaarten maakte
zo ook voor de VOC.Bouwtechnisch was het pand een
zorgenkind,waarvan niet alleen de oostelijke zijgevelaan
de Prinsenstraat, maar ook het hele houtskelet extreem
scheef stond. Gekscherend werd het wel het 'Edammer
huis van Pisa' genoemd. Door aanzienlijke investeringen,
complexe, creatieve technische en hydraulische
funderingsoplossingen is dit historische pand in het
centrum behouden gebleven voor de toekomst, daarmee
bijdragend aan het stedenschoon van onze stad.
Omdat Esther en Jack op vakantie waren, nam de heer
Roosjr. het gele steentje, vergezeld van een bos bloemen,
in ontvangst. Daarmee deelde het bouwbedrijf Leguit en
Roos in de hulde. De heer Roos gaf daarop nog een korte
toelichting op de renovatie.

Soms zijn er van die
ontdekkingen die je
kunnen verbazen, maar
ook veel genoegen
schenken. Als buiten
gewoon ambtenaar van
de Burgerlijke Stand
kom ik regelmatig in
de voormalige schepen
zaal, nu de raadzaal van
het oude stadhuis. In
die functie begin ik bij
gelegenheid vaak over
de geschiedenis van de
raadzaal en vertel wat
de schilderingen op de
wanden voorstellen. Zo
bevindt zich boven de
schouw vrouwe Justitia,
geblinddoekt met een
weegschaal in balans,
boven een wat vreemde
geketende figuur.De af
gebeelde persoon heeft
een mannelijk gezicht,
maar een vrouwelijk
bovenlijf.
Het was mij nooit dui
delijk wie of wat daar
mee werd afgebeeld.
Tot voor kort. Op enig
moment moest ik in
de raadzaal zijn toen
het zonlicht naar bin
nen viel precies op de
schildering van vrouwe
Justitia en ineens viel
mijn oog op de rasta
achtige haardos van die
vreemde figuur. In het
heldere licht leken de
dreadlocks in het haar
wel te eindigen in slan
genkopjes. Bij nader onderzoek bleek dat ook zo te zijn.
En daarmee werd mij ook duidelijk wie hier werd afge
beeld, namelijk Medusa, een zeer bekende figuur uit de
Griekse mythologie.
Van haar wordt verhaald dat ze een schoonheid was, wat
niet onopgemerkt bleef bij Poseidon, de god van de zee.
Met hem bedreef ze de liefde in de tempel van de godin
Athena. Die strafte haar voor die heiligschennis door haar
mooie haar te veranderen in een nest slangen en haar
gezicht afzichtelijk te maken. Een ieder die haar in het
gezicht zou zien ter plaatse verstenen. Perseus, de zoon

van Zeus, wist haar later op slinkse wijze en met hulp
van Athena's schild te benaderen en haar te onthoofden.
Voordat hij het afgehouwen hoofd bij Athena bezorgde
hield hij het aan diverse tegenstanders en monsters voor
die daarop onmiddellijk versteenden.
Medusa heeft in de loop der tijd vele kunstenaars
geïnspireerd, zo ook de schilder van het schoorsteenstuk
in de raadzaal.
Kennelijk symboliseert zij hier het kwaad, dat door het
recht wordt overwonnen.
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Hoog en droog

Frans Kuiper

Beiaard, Carillon wat is dat nu eigenlijk

De speeltrommel in de Speeltoren werd in 1561 gesmeed en
is hiermee de oudst spelende speeltrommel in Nederland.

In onze

Ontwikkeling van de beiaard
Omstreeks 1500 zouden vijf elementen samenkomen in
het toreninstrument zoals wij dat nu kennen: het gebruik
van de automatisch klinkende bellen in de huisuur
werken; het bespelen van klokkenreeksen met hamers in
de kloosters; het plaatsen van een uurwerk in de toren,
het beieren op de grotere klokken; én het automatisch
tot klinken brengen van de voorslagklokjes vanuit
het torenuurwerk. Het is niet verwonderlijk dat werd
nagedacht over een betere mogelijkheid om op de klokken
te spelen. Zoals bijvoorbeeld in het Vlaamse Oudenaarde,
waar in 1510 een zekere Jan van Spiere opdracht kreeg,
daartoe een klavier te maken.
In de loop van de 16de eeuw kende het stokkenklavier
een snelle verspreiding in Vlaanderen en Nederland veel steden werden de trotse eigenaar van één of meer
beiaarden.
Het is opmerkelijk dat zich alleen in de Nederlanden
deze ontwikkeling heeft voorgedaan. In andere Europese
landen bleef - en blijft nog steeds - het aantal tonen
voorafgaande aan de uurslag, aan het halve uur en op de
kwartieren beperkt of is het geheel afwezig. Een verklaring
hiervoor is tot op heden nog niet gevonden.

Speeltoren

speeltrommel
speelt

de stadsbeiaardier,

regelmatig
om

jubileum

een

en een beiaard

die woorden

idee

staat

nu eigenlijk?

gelegenheid

maar wat betekenen
Deze vragen

van

van de Speeltrommel

en betekenis

een

en iedere maand

op mij af. Het leek
ter

carillon,

komen

mij een
het

goed

550-jarig

de geschiedenis

van een en ander uit de doeken

te

doen.
Cimbaal of klokkenspel
Het klokkenspel zoals we dat nu kennen werd niet van de
ene dag op de andere 'uitgevonden,' maar is het resultaat
van een eeuwenlange evolutie, zowel muziektechnisch
en ambachtelijk, als maatschappelijk
en cultureel.
Vanaf de 10e eeuw bestonden er al cimbaal- of

Koning David met zijn psalter is omringd door
muzikanten, waaronder een klokkenist
kamerklokkenspellen in abdij- kloosterkerkjes. Hierbij
werden kleine klokjes (of cimbalen) muzikaal gebruikt.
Ze hadden zich ontwikkeld uit de 'duivelbezwerende' bel
(signum) die de Ierse zendelingen hadden meegebracht
toen ze onze gebieden kwamen kerstenen. Het was een
bescheiden muziekinstrument.
Beierman
Nog vóór het ontstaan van het torenuurwerk werden de
in de toren aanwezige klokken al muzikaal gebruikt, door
de beierman. Soms was dat de koster, later ook wel de
kloksteller. Deze stond aanvankelijk tussen de klokken,

12

OUDEDAM| JAARGANG35 | AUGUSTUS2011 1 NUMMER2

die hij rechtstreeks tot klinken bracht met behulp van
de hamers of de klepels. Maar hij kon ook touwen aan de
klepels binden en daar dan zelf aan trekken, met handen
en soms ook met voeten. Zo ontwikkelde hij een soms
virtuoos klankspel dat beieren werd genoemd. Vooral bij
kerkelijke en stedelijke feesten kwam de beierman in
actie.
Carillon
In de tweede helft van de 14de eeuw werden op vele
stadstorens uurwerken geplaatst. Hierdoor kwam er
nóg een soort klok in de toren: de uurklok. Via een
ingenieuze constructie viel op de hele uren een hamer
tegen de buitenkant van de klok. Omdat in die tijd
het torenuurwerk in de gehele stad of het dorp de
enige hoorbare en nauwkeurige tijd aangaf, was de
betekenis van de uurwerkklok niet gering. Hoe groot
het belang was kunnen wij lezen uit rekeningen waarin
betalingen voorkomen aan mensen die - met behulp van
bijvoorbeeld zonnewijzer of zandloper - werden belast
op de uurklok te slaan als het uurwerk in reparatie was.
Maar door straatlawaai of onoplettendheid kon de eerste
van een aantal slagen gemakkelijk worden gemist. Om
dit te voorkomen kreeg de uurklok gezelschap van vier
klokjes. Deze moesten vóór het slaan van de klok door
middel van een in het uurwerk aangebracht mechaniek
enkele tonen laten horen. Hierdoor wisten de mensen
'beneden' dat daarna de uurslag zou komen. Dit noemde
men de voorslag of quadrillon. Hierin is het getal 'vier' te
herkennen. Het woord carillon is weer een verbastering
van quadrillon.
Met het gebruik van deze klokjes was de geboorte van
het toreninstrument een feit. Volgens de huidige definitie
van de Beiaard Wereld Federatie moet een instrument uit
minimaal 23 klokken bestaan om carillon genoemd te
mogen worden. In onze Speeltoren bestaat het carillon
uit 37 klokken, ruim voldoende dus om aan de definitie
te voldoen.
Speeltrommel
Het plaatsen van voorslagen in de torens kwam in de
Nederlandenvooralopgangnaongeveerl460,inVlaanderen
en Brabant het eerst. Het aantal voorslagklokken werd
uitgebreid waardoor zij eenvoudige melodieën konden
laten klinken. Ook werd een mechanisme ontwikkeld dat
het torenuurwerk aan de klokken in de toren koppelde en
zo ontstond het automatisch klokkenspel.
Het uurwerk zette op het juiste moment een metalen
cilinder in beweging, waaruit in eerste instantie vaste, maar
vanaf 1530 verplaatsbare pennen staken. Een metalen
draadverbinding bracht dan een hamer aan de buitenkant
van de klok in beweging die bij het terugvallen tegen de
klok aansloeg. Het was de stadsklokkenstelder die van het
stadsbestuur de taak kreeg, het uurwerk te onderhouden
en de speeltrommel van nieuwe melodieën te voorzien.

Jammer genoeg was de klokkenklank nog niet optimaal:
de techniek om zuiver gestemde klokken te ontwikkelen
liet nog meer dan een eeuw op zich wachten. Pas in de
17de eeuw bereikte de klokkengietkunst een nieuw
hoogtepunt met de gebroeders Frangois en Pieter Hemony.
De Hemony's waren afkomstig uit Lotharingen, maar
belandden rond 1640 in Nederland. In tegenstelling tot de
vroegere klokkengieters, die klokken trachtten te stemmen
door de binnenwand uit te hakken, plaatsten zij de klok op
een draaibank en vijlden de binnenwand op verschillende
hoogten uit. Elke boventoon werd gecontroleerd aan de
hand van het meetrillen van klankstaven.
In het midden van die eeuw telde een klokkenspel
ongeveer 15 a 18 klokken. De beiaardiers die van toen
af de toreninstrumenten
via het klavier bespeelden,
waren op den duur geen amateurs meer. Ze waren
beroepsmuzikant, door het stadsbestuur aangesteld en
velen van hen waren ook stadsorganist. De beiaard werd
enkele keren per week een uurlang bespeeld op tijdstippen
die door de locale overheid waren vastgesteld. Ook wel op
zondag na de kerkdienst. De voorslag die langzamerhand
niet alleen de uurslag, maar ook de halfuurslag en de
kwartieren meerstemmig was gaan aankondigen, bestond
soms iedere maand uit nieuwe melodietjes. Deze klonken
vanuit het uurwerk met gebruikmaking van de steeds
groter en breder geworden trommel. Als de trommel door
het uurwerk in beweging wordt gebracht, dan tillen de
nootjes de tuimelaars op die in verbinding staan met de
klepels. De klepels voor het automatische spel werken
onafhankelijk van de klepels voor handmatig spel.

Een beiaard is een kostbaar instrument. Van duizenden
kilo's brons moet de klokkengieter een reeks zuiver
gestemde klokken gieten. Eenmaal aangebracht in de
toren hangt het carillon in weer en wind. Het mechaniek
tussen het klavier en de klepels vergt regelmatig
onderhoud. Wanneer die zorg achterwege blijft, gaan
veel historische beiaarden tekenen van verval vertonen.
Aan het eind van de negentiende eeuw zijn sommige
instrumenten nauwelijks meer bespeelbaar. Hier en
daar worden ze daarom zelfs uit de toren verwijderd.
Maar juist dan gaan er ook steeds meer stemmen op die
aandacht vragen voor het klokkenspel dat langzaam dreigt
te verdwijnen. Wanneer Jef Denyn, de stadsbeiaardier
van Mechelen, een aantal technische verbeteringen in
zijn instrument aanbrengt, waardoor ook de muzikale
mogelijkheden aanzienlijk worden uitgebreid, zijn de
voorwaarden geschapen voor een herleving van de
beiaardkunst.
Beiaardier
Iemand die een beiaard bespeelt, heet beiaardier of ook
wel klokkenist. De toetsen van de speeltafel zijn houten
stokken die gegroepeerd
zijn als de toetsen van een
piano. Men spreekt ook wel
van witte en zwarte toetsen,
hoewel de stokken niet
gekleurd zijn. De beiaardier
bespeelt de toetsen met
de pink van zijn losjes
gebalde vuisten, of, als hij
twee toetsen tegelijk wil
indrukken, met duim en
Stadsbeiaardier
vingers. Meestal is er ook
Frits Reijnaert
een pedaal, dat met de
voeten wordt bespeeld.
Automatisch versus manueel spel
Na 1980 heeft ook in de toren de computer zijn intrede
gedaan. Waar geen speeltrommel meer functioneert
worden nu, op de hele en halve uren en soms ook op de
kwartieren, de hamers geactiveerd door een chip, waarin
talrijke melodieën zijn opgeslagen. Maar boven alles blijft
het meest voldoen het spel door de beiaardier die het
uur zomaar vult met zijn eigen voorkeur voor die dag. Of
die zijn bespeling kan afstemmen op gebeurtenissen, op
kerkelijke of wereldlijke feestdagen, op het jaargetijde.
Dan komt het instrument echt tot leven: een instrument
voor iedereen, dat werd geboren uit het feestelijke spel van
de beierman en de noodzaak tot aanduiding van de tijd.

Bronnen:
De geschiedenisuan carillon en beiaard;
Heieen uan der Weel, artikel gepubliceerd op de website van
"de Nederlandse klokkenspelvereniging", de ontwikkeling van
het toreninstrument.
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Kort nieuws

"Machtige" Boekenwinkel

Verdwenen winkel in Edam
Onlangs ontving de redactie van de familie G.Rijswijk een foto van de boekhandel van Gerrit Sanders op de Bult 23.
De foto geeft een fraai beeld van de inrichting van de zaak waarin niet alleen boeken, maar ook kantoorartikelen en
schrijfbenodigdheden werden verkocht. Achter de winkel bevond zich een drukkerij. In feite beheerde zijn moeder
de winkel en verzorgde
Gerrit het drukwerk. Na de
ULO bij meester Vermeer,
volgde hij in Amsterdam
de Grafische School. Later
volgde hij zijn vader op in
de drukkerij. In de oorlog
werd hij in Duitsland in een
drukkerij te werk gesteld. In
M
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maugustus 1994 overleed deze In
»
.«* ^ ll
bescheiden solitaire vrijgezel
BL
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op 76 jarige leeftijd. Het
pand is inmiddels verbouwd
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Gerrit J. Sanders in zijn boekwinkel op de Bult 23
De Bult gezien in de richting van het Dienaarssluisje. Links op de stoep mevrouw Aag Sanders-Medik met haar
zoon Gerrit. Rechts is een van de huisjes te zien die aan de straat een regenput bezaten
3.
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Puntje op de i
In het artikel over de Sociëteit De Eensgezindheid in het
vorige nummer van ons Periodiek werd gesteld dat deze
vereniging, opgericht in 1789, de oudste in Edam zou
zijn. De redactie ontving van een lezer de reactie dat de
Vereniging tot Nut van 't Algemeen ouder is. De oprichting
geschiedde op 16 november 1784 door vader Jan en zoon
Martinus Nieuwenhuijzen. Dank voor deze correctie.
Open Monumentendag
Op zaterdag 10 september a.s. wordt in Edam de Open
Monumentendag gehouden. Thema dit jaar "Oud gebouwNieuw gebruik"
Verenigings activiteiten
10 september deelname aan Open Monumentendag
24 september ledenuitstapje
27 oktober
uitgestelde lezing van Sjon Besseling
12 november vrijwilligersbijeenkomst in de
Rooms-Katholieke Kerk
Excursie 2011 naar Amerongen en Haarzuilens
Op zaterdag 24 september a.s. staat de jaarlijkse excursie
gepland naar de bijzondere kastelen Amerongen en De
Haar, die na een jarenlange restauratie weer voor het
publiek geopend zijn. In kasteel Amerongen is een groot
gezelschap dat ons via een 3D presentatie terug laat keren
naar een dag in de 17e eeuw en waarbij wij onderdeel
worden van een dag in het kasteelleven.
Nadere bijzonderheden treft u aan in het bijgaande
informatie- en inschrijvingsblad.
De lezing van Sjon Besseling heeft als titel
"De politieke ontwikkeling in de steden Edam,
Purmerend en Monnickendam in de tweede helft
van de 18e eeuw"
Over de lezing, die in mei moest worden uitgesteld,
schrijft hij: In politiek opzicht maakten de steden Edam,
Purmerend en Monnickendam een totaal verschillende
ontwikkeling door in de tweede helft van de 18e eeuw.
Dat kan verklaard worden vanuit de specifieke sociale,
economische en culturele situatie in de drie steden. Vaak
wordt gedacht dat plaatselijke politiek vóór 1800 nergens
over ging of dat het uitsluitend het terrein was van enkele
rijke families, maar ik zal laten zien dat dat een misvatting
is. Wel bestonden er grote verschillen in de verhouding
tussen de elite en de bevolking in de drie steden en dat
gaf de ontwikkelingen telkens een heel andere wending.
Ik zal me concentreren op de revolutiejaren 1747-1749
en de patriottentijd, de spannende jaren 1779-1787. In
die crisisperioden hield de bevolking zich intensief met
bestuur en politiek bezig.
Sjon Besseling is historicus en oud-Edammer

Edam. Voorhaven

Jansbrug; links op de hoek de voormalige
bakkerij van Riedel

Publieke bijnamen van
Edamse bruggen
Wandelde men vroeger om de stad over de Arisbrug
dan ging men 'bij de Oost om'. Men passeerde daarbij
op de Baandervesting dan ook het bruggetje van Kieft,
de tuinman van de familie Nieuwenkamp. Maakte men
een korter rondje dan deed men 'een Riedeltje'. Men
nam dan de Jansbrug, die in de volksmond ook wel de
brug van Riedel werd genoemd, naar de bekende koek
en banketbakker J.Riedel die zijn winkel op de hoek
van de Jansstraat en de Voorhaven had. Hij was een
specialist in hakkoek voor kermissen. Riedel was ook
gemeenteraadslid en het verbaast dus niet dat hij in de
jaren 1916-18 tegen het voorstel stemde om in Edam en
Volendam geen kermis te vieren.
De Spuibrug was bekend als Spanjaardbrug. De
Constabelbrug werd ook wel aangeduid als de brug van
Verhagen. Naast die brug lag voorheen de vismarkt;
twee huizen van de hoek op de Bult dreef Dirk Verhagen
een viswinkel. Hij was tevens brugwachter van de
Constabel- en de Baanbrug. De Hakkelaarsbrug heette
ook wel de brug van Rol, later Siemer. Tegenover die
brug stond voorheen een winkel in koloniale waren van
Jaap Rol, nu een antiekwinkel. Later werd de winkel
overgenomen door de fam. Siemer- Aberkrom.
Weinigen zullen deze bijnamen nog kennen.

De woning van Sanders na de uitbreiding met een bovenverdieping
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Manifestatie "HEELDE VESTING"
ZONDAG18 SEPTEMBER2011, 13:00 - 16:00 UUR, VESTING EDAMter hoogte
van het Korsnasterrein
Oud Edam, Ruim Baan en GroenLinks organi
seren zondag 18 september a.s. de manifestatie
"HEEL DE VESTING" tussen

Korsnas

en

Balkhaven in Edam. Een actie in het kader van
de landelijke autoloze zondag, toegespitst op dit
deel van de vesting. Daar doet zich nu de unieke
kans voor om de hele vesting weer in haar oude
historische glorie te herstellen door ook dit deel
weer groen en autovrij te maken.
De gemeente wil de parkeergarage in het Korsnasplan
ontsluiten via de vesting. Maar door de ingang van de
parkeergarage te verplaatsen naar de Baanstraat (het
Baanplein), en de woningen van de Baandervesting
voortaan via het Marken toegankellijk te maken, kan ook
dit deel van de vesting weer groen en autovrij worden.
Zo wordt het historische karakter van de gehele Edamse
vesting hersteld. Een unieke kans, die we niet mogen
missen.
Oud Edam en de omwonenden, verenigd in de Stichting
Ruim Baan, pleiten hiervoor, GroenLinks ondersteunt
dit pleidooi van harte. Ook projectontwikkelaar Rabo
Bouwfonds ziet voordelen in deze variant. Alleen de
gemeente is (nog) niet overtuigd. Met deze gezamenlijke
actie willen wij hiervoor demonstrerenen. Tegelijkertijd
laten we zien hoe leuk en levendig zo'n autovrije vesting
gebruikt kan worden. Komt allen en steunt deze actie.

Programma (voorlopig):
• Muzikaleoptocht: DickPlat (ex-BZN,ex Swingfellas)en
vrienden spelen "de Vestingsuite";
• Edams koor VoicesSanté o.l.v.Agnes Kauffman, met
eigentijdse liederen;
• Doorlopendevideopresentatie van Oud Edam over het
alternatieve Korsnasplan;
• Voordrachten over de vesting en het Korsnasplan, door
prof. ir. Dijkstra en dr. De Wolf;
• GrootTijdelijkActieorkest en Meezingkooro.l.v.Fred
Seeboldt;
• Diverse activiteiten voor jong en oud;
• Plaatselijke kunstschilders schilderen "live"langs de
vesting hun werkstukken;
• Kanovaren,zeilen, hardloopestafette, ringsteken,
T-shirts beschilderen;
• Demonstratie en zelfdoen: pottenbakken (draaien);
touwslagerij, kaarsen maken, glas-in-lood,
beeldhouwen; sieraden maken;
• Demonstratie (en meerijden) FreeMoverVolendam
(soort Segwayop vier wielen);
• Laatje portret fotograferen in "Vesting-omlijsting";
• Drankjes en hapjes;
• Tekeningen en info van het Korsnasplan en de
alternatieven, met uitleg;
• Plechtig moment: symbolisch wordt "de Vesting
geheeld";
• Slotact: Optreden van Laura Johannes & vriend(en).
Nadere info:
Ton de Jong (Oud Edam) 06 55138722
Douwe de Jong (RuimBaan) 06 5378 9245,
Nico van Straalen (GroenLinks)06 5092 1952.

Vereniging
Oud Edam
Verenigingshuis
GraafWillemstraat8, 1135WPEdam
Bank1138.85.911
t.n.v.VerenigingOud Edam
Ledenadministratie:0299-373373
Website:www.oud-edam.nl
E-mail:info@oud-edam.nl
E-mailredactie: wmdewolf@planet.nl
Grafischeverzorging:
Met Name Reclame,Edam
Drukwerk:DrukkerijKeizeren
Van Straten bv, Edam
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