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De kruistochtmythe van Damiate

Welke Edammer kent niet het indrukwekkende dubbelraam in

de noordoosthoek van de Grote Kerk, voorstellende 'De slag bij

Damiate'. Een geschenk van de stad Haarlem aan de kerk ter

vervanging van een eerder raam met hetzelfde onderwerp, dat

echter bij de grote kerkbrand in 1602 verloren was gegaan.
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Onderste helft van het raam in de Grote Kerk, waarop een Haarlems schip

de ketting van Damiate doorbreekt
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De kruistochtmythe van Damiate

Wim de Wolf

Het raam werd aangeboden als een hommage aan de

Edammers die 'vechtend als stieren' de Haarlemmers

hadden bijgestaan in de strijd om Damiate tijdens de

kruistocht van 1217-18. Het toont in grootbeeld een

zestiende-eeuws Hollands oorlogsschip (en dat in 1218!),

dat met volle zijlen tussen twee haventorens doorvaart,

terwijl het bestookt wordt met vurige pijlen. Het verhaal

daarbij is dat tijdens de vijfde kruistocht geprobeerd

werd om Damiate, een Egyptische versterkte stad in de

oostelijke Nijldelta te veroveren. Die leek onneembaar

kruis aan. De achterblijvende vrouwen en kinderen,

evenals de bezittingen stonden tijdens de kruistocht

onder bescherming van de kerk. Deelname betekende

een volledige aflaat van zonden en boetedoening en bij

overlijden ging men direct naar de hemel met overslaan

van het vagevuur. Vooral bij de Friezen was de motivatie

en het enthousiasme voor deelname groot na het wonder

van Bedum, waar tijdens een bijeenkomst Christus aan

het kruis in een donkere wolk werd gezien. Dit teken

herhaalde zich in Dokkum.

omdat de haven was afgesloten door een zware ketting

tussen de twee torens. Totdat Haarlemse burgers onder

leiding van Willem I van Holland één van hun schepen

voorin versterkten met een ijzeren zaag en bij gunstige

wind de ketting kapot voeren. Daarmee lag de haven open

en werd de stad vervolgens veroverd. Een Hollands, een

Haarlems, bravourestukje. Uit bewondering voor hun

vindrijkheid en de strijdlust schonk de keizer daarop

Haarlem het wapen met het zwaard, de patriarch van

Jeruzalem voegde daaraan het kruis toe.

Nederlandse kruistocht

Wat weten we nu van deze gebeurtenis. Wat is de rol

van de Nederlanders en met name de Haarlemmers

en Edammers in die kruistocht naar Damiate, eigenlijk

Damietta, volgens de geschiedbronnen?

In 1213 riep paus Innocentius III op tot een nieuwe

kruistocht om de verdrukte christenen en Jeruzalem,

beschouwd als het religieuze en geografische middelpunt

van de aarde, te bevrijden van de bezetters, nadat

sultan Saladin in 1187 Jeruzalem had heroverd. Daartoe

benoemde hij in iedere kerkprovincie twee kruispredikers,

die de bevolking moesten opwekken om aan de kruistocht

deel te nemen. In onze streek, vooral in het Noorden, was

Olivier van het kapittel van Keulen actief. Deelnemers

legden een plechtige openbare gelofte af en namen het

De vijfde kruistocht

In 1217 vertrok een grote vloot van 200 schepen met een

gemengd leger van Friezen, Hollanders en Vlamingen

onder bevel van Willem I van Holland en een leger

Duitsers richting het heilige land. Onderweg overwinterde

Willem I in Portugal, het andere deel van de vloot voer

door, maar strandde in Italië. In het voorjaar van 1218

arriveerden beide groepen voor Akko. De vijfde kruistocht

kon beginnen. Men realiseerde zich echter dat een bevrijd

Jeruzalem kwetsbaar bleef zolang de machtige sultan van

de Ajjoebiden in Cairo zetelde. Om hem te verdrijven en

via de Nijl in Cairo te komen moest men de stad Damiate

in de Nijldelta passeren en dus richtte men zich in eerste

instantie op die stad. Vanaf Akko was het niet ver en

begin mei arriveerde het kruisleger voor Damiate. De Nijl

was ter plaatse afgesloten met een ketting die liep van de

oostelijke stadoever naar een toren van twee verdiepingen

op een eilandje nabij de westzijde van de rivier. Eind

augustus 1218, na drie maanden belegering, wisten de

Friezen die toren na een dagenlang gevecht te veroveren.

Zij deden dit volgens het ooggetuigenverslag van de al

genoemde Olivier van Keulen door twee schepen samen

te binden, daarop een platform van twee verdiepingen te

bouwen, het gevaarte tegen de stroom in naar de toren

te varen en vandaar uit via ladders in man tegen man

gevechten de bezetters te bestrijden. Na de verovering
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kon de ketting worden losgemaakt en lag de haven open.

Overigens liep de missie na de verovering van Damiate,

die pas in november 1219 plaatsvond, uit op een fiasco.

De aanval op Cairo mislukte in 1221. Na een smadelijke

aftocht van de kruisridders kwam Damiate weer in

handen van de sultan. Maar toen waren de troepen van

Willem I al weer thuis.

Heldenrol voor Friezen

Niet de Haarlemmers doorbraken de ketting, maar de

Friezen veroverden de toren zoals diverse bronnen uit

die tijd vermeldden en zelfs een aantal Friezen bij naam

noemden.Voor inwoners van de toen onbeduidende

nederzetting Edam was geen heldenrol weggelegd en

keizer Frederik II zal evenmin aanleiding hebben gezien

om Haarlem haar wapen te schenken. Dat hebben ze zelf

gedaan.

De voorstelling op het Edamse raam berust dus op een

legende. Waar vindt die zijn oorsprong? Het Damiate-

verhaal treft men al in het tweede kwart van de veertiende

eeuw aan bij de geschiedschrijver Johannes de Beke, een

monnik uit Egmond. In 1417 duikt het kettingverhaal op

in een lofdicht op Haarlem van Dirk Mathijsen en ook

daarna wordt het regelmatig, zelfs tot in negentiende

eeuw, vermeld in kronieken en geschiedschrijvingen.

Onlangs nog kwam het terug in de engelse TV-serie

'Crusades'.

die in 1457 schreef over het ontstaan van het wapen. Het

is niet onwaarschijnlijk dat het heldhaftige optreden

van Haarlemmers in het leven is geroepen om na een

periode van onderlinge twisten in de stad de eenheid en

de saamhorigheid van de inwoners terug te krijgen en de

stad meer aanzien te geven. Haarlem heeft het verhaal

dan ook op vele manieren uitgedragen via kopergravures,

schilderijen en in kerkramen. In het stadhuis hangt nog

steeds een zeventiende-eeuws wandtapijt dat de legende

levend houdt. De klokken uit 1564 in de toren van de Grote

of Sint-Bavokerk worden 'de damiaatjes' genoemd en nog

iedere dag geluid. Irissen 1517 en 1575 liepen kinderen in

de kinderoptocht met scheepjes.

Tot slot. Naast de legenden van het Purmer zeewijf en

van de stier die de plaats voor de bouw van de Grote Kerk

bepaalde is Edam er nu nog één rijker: de kruistochtmythe

van Damiate. Die moeten onze kerkgidsen toch maar

blijven vertellen.

Bron:

In april-mei 2012 verschijnt in het Jaarboek voor Middeleeuwse

Geschiedenis 14: J. van Moolenbroek, De ketting van Damietta,

een Haarlems zaagschip en Willem I van Holland. Over de

wording en standaardisering van een kruistochtmythe.

De Kamper kogge. Op iets kleiner koggen reisden
kruisvaarders uit onze streken naar Akko

Saamhorigheid en aanzien

Men veronderstelt daarom dat er eerst het wapen was

en daarna het verhaal. In de Middeleeuwen was de

verovering van de toren alom bekend evenals dat in

1213 bij de verovering van Constantinopel de ketting in

de haven was stuk gevaren. Die twee historische feiten

zijn verweven met het stadswapen, dat voor het eerst

voorkomt op het grootzegel van Haarlem uit 1392. Op

het oudst bekende stadszegel uit 1345 komen zwaard

en kruis nog niet voor. Johannes van Leiden is de eerste
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Een kogge met Friezen belaagt de haventoren van
Damiate. Voorop een heldhaftige Fries met dorsvlegel.

Illustratie uit het 13e eeuws verslag van de Engelse
geschiedschrijver Matthew Paris
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De winkel van Kraaij

Jaap Molenaar

De verdwenen winkel van de familie Kraaij
In de serie 'verdwenen winkels in Edam', besteden we deze maal aandacht aan de tabakswinkel van de familie

Kraaij op het Groot Westerbuiten, waarvan nog alleen archiefbeelden over zijn. Een van de vele tabakszaken, die in

de jaren tussen 1945 en 2000 een vertrouwd beeld waren in onze stad, maar inmiddels alle verdwenen zijn: G. Prijs

(Schepenmakersdijk,) L. Huurdeman (Spuistraat), J. Ruijs (Spuistraat), W. Buitenhuis (Jonkerlaantje), S. de Boer daarna

v.d. Berg en later St. Jorritsma (hoek kleine Kerkstraat-Prinsenstraat), gebr. Beukers (Prinsenstraat) en enkele café's.

Dit heeft zeker te maken met een verminderde vraag, maar is toch in hoofdzaak toe te schrijven aan de toename

van supermarkten die tabaksartikelen in hun assortiment hebben opgenomen. Een tendens die we trouwens ook

bij andere middenstanders waarnemen.

De generaties voor ons vonden roken een normale en geheel

geaccepteerde gewoonte.Vrijwel iedere man gebruikte

dagelijks enige sigaretten, sigaren of pijptabak. Dat roken

een verslaving was, werd door weinigen zo ervaren. Aan de

wanden van de tabakswinkels en zelfs in menige huiskamer

hingen spreuken, die dat zelfs positief verwoordden zoals

in: "Het is geen man, die niet roken kan" en "Een tevreden

roker is geen onruststoker". Bij verjaardagen, feesten of

als men visite ontving werden op de tafel de verschillende

rookwaren met de asbakken en de lucifers klaargezet. Van

oudsher was roken mannenwerk! Langzamerhand werd in

de jaren zeventig en tachtig ook door steeds meer vrouwen

een sigaretje opgestoken en momenteel zal de verhouding

tussen de seksen wel gelijk liggen.

Snuiven en pruimen

Oudere genotsmiddelen waren de snuif en de pruim.

Pruimen deden veel mannen die handenarbeid zoals

arbeidslieden in de landbouw of de huizenbouw. De

tabaksliefhebber had met een pruim achter de kiezen

de handen vrij. In de menige huiskamer, ook bij de

gegoede burgerij, was voor de pruimers een noodzakelijke

voorziening aanwezig. Het bij het kauwen vrijkomende

speeksel kon men uitspuwen in een kwispedoor. Sommige

mannen maakten over afstand en met precisie gebruik van

deze soms fraaie exemplaren "opvangbak".

Verborgen verleiders

Roken is werkelijk een verslaving, dat is bekend. Wanneer

we foto's van vóór de oorlog bekijken van groepen mensen,

bij opening van gebouwen, trouwerijen of markten, merken

we op dat vrijwel iedere man rookte. Tijdens de oorlog,

toen het aanbod van tabaksartikelen sterk terugliep,

werd de toevlucht gezocht tot surrogaatoplossingen.

Filmbeelden van de bevrijding door de Canadezen laten

zien hoe er soms om toegeworpen sigaretten gevochten

werd. Op het filmdoek was roken meer gewoonte dan

uitzondering, bij de held of de slechterik, de cowboy of

de gangster. In feite waren films de verborgen verleiders

van de tabaksindustrie. In die jaren waren de anti-rokers,
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roependen 'in de woestijn'. Mensen als de bekende Dr.

Meinsma werden verguisd en belachelijk gemaakt om hun

waarschuwing voor de uiterst ongezonde aspecten van

nicotine. Bovendien nam onze regering een halfslachtige

houding aan. De belasting op de verkoop van sigaretten

en sigaren was een belangrijke inkomstenbron. Pogingen

tot ontmoediging door accijnsverhoging leverden wel veel

boze reacties op, maar brachten het gebruik niet terug.

Kees en Mies Kraaij

Op 25 november 1920 zag Kees Kraaij het levenslicht aan

de Voorhaven in een echt Edamse familie. Vader Simon

Kraaij was een bekende aannemer met grote kennis

en vakmanschap op het gebied van betonwerk. Op

meerdere plaatsen in Volendam en Edam had zijn bedrijf

een aantal zware "klussen" uitgevoerd. In Volendam de

kade aan de Haven. In Edam leverde hij het betonwerk

bij de bouw van het Zeevangspoldergemaal en zelfs bij

de bouw van enkele onderdelen van het Fort werd hij

betrokken. Zoon Kees had echter andere interesse. Hij

studeerde veel en vooral boekhoud- en administratiezaken

hadden zijn belangstelling. In de bekende bakkerswinkel

aan de Achterhaven werd in de zelfde periode zijn latere

echtgenote, Mies Gorter werd geboren op 19 augustus 1921

in een druk gezin. Vader Jan Gorter had naast de winkel

een grote uitbrengwijk in Edam en Volendam. Hij bood een

breed assortiment aan luxe en "gewoon" brood en slaagde

er daarnaast in om ook voor koek en banket een goede

naam op te bouwen. Zowel Kees als Mies maakten de crisis

van de dertiger jaren als opgroeiende pubers mee. Vanuit

hun kerkelijke achtergrond leerden zij elkaar kennen en

kregen zij verkering. De tweede wereldoorlog stond echter

verdere plannen in de weg.

1946

Na de oorlog kregen zij net als meerdere "verloofde" stellen

plannen voor een huwelijk. Maar er waren geen huizen

te koop of te huur. Het was in dat eerste naoorlogse jaar

dat de weduwe Laan van de tabakswinkel aan het begin

van het Groot Westerbuiten haar zaak wilde overdoen.

Kees en Mies, beiden uit een gezin waar zakelijkheid en

zelfstandigheid voorop stonden, waagden het om de

Het Groot Westerbuiten in 1960, daar bevond zich het
NACO busstation

winkel over te nemen en de woning te huren. Hun huwelijk

werd in dat jaar gesloten en vorig jaar vierden zij hun

diamanten huwelijk. Bij de aanvaarding van de winkel en

toebehoren waren meerdere vakdiploma's vereist. Dat gaf

echter geen grote problemen, vooral niet bij boekhouden

en administratie.

De winkel

De winkel lag aan het kruispunt bij het 'Hof van Holland'

op een bijzonder gunstig punt met het busstation voor

de deur en het tramstation verderop. Van oudsher was

het al een tabakszaak, want vóór de weduwe Laan was J.

Siewers, in Waterland een bekende fotograaf, eigenaar van

de zaak. Kees Kraaij had een volledige betrekking bij de

N.V.Electrozuur- en Waterstoffabriek in Amsterdam-Noord,

waar hij 44 jaar chef van de debiteurenadministratie

was. Ook zaterdags werd gewerkt. Mies Kraaij-Gorter had

van s'morgens half zeven tot 's avonds acht uur de zorg

voor de winkel en het gezin, waarin drie meisjes en één

jongen werden geboren. Mannen die werkzaam waren bij

de landbouwers in de Purmer waren als regel de eerste

klanten. De vele forenzen uit Edam, die met het trammetje

naar de hoofdstad reisden, konden hier al vroeg voor een

rokertje terecht en op maandagmorgen voor de sportkrant

'Sport en Sportwereld'. Voor de snoepers was er een ruim

assortiment aan versnaperingen. Als eerste in Edam

verkochten zij souvemirs. In het weekend hing Mies de

telefonisch verkregen informatie over de voetbaluitslagen

van de wedstrijden uit de klassen waarin E.V.C.- elftallen

speelden in de etalage. Deze berichtgeving trok de gehele

zondagmiddag en 's avonds veel belangstelling.

De maatschappij

Het is tegenwoordig vrij normaal als in een huwelijk beide

partners een baan hebben. In de jaren na de oorlog was dat

nauwelijks het geval. Maar was dat in het algemeen ook zo?

Zoals al eerder gezegd, de maatschappij bestond destijds uit

een groter bestand 'kleine zelfstandigen' als tegenwoordig.

In elke branche waar voor een man veel werk te doen was,

had hij immers altijd 'een eerste arbeidster' waar hij een

beroep op kon doen. Dat gold voor de melkveehouder met

een flink koppeltje koeien, in een winkel kon hij bij drukte

vanaf de
destijds J.

EDAM, Wntarbuiten
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De winkel van Kraaij

Vervolg ucm de verdwenen winkel uan Kraay

hulp inroepen van zijn echtgenote en in het minste geval

was dan meestal het bijhouden van de administratie een

karwei voor de huisvrouw. Geen centrale verwarming, geen

boiler of geijser, geen wasmachine en daarbij niet zelden

een kinderschaar. Zo ook in huize Kraaij in hun eerste

huwelijksjaren.

Hobbies

Een goed gezegde luidt: Wie het druk heeft, zal altijd tijd

vinden om nog iets meer te doen! Deze wijsheid gaat zeker

op voor de familie Kraaij. Naast hun werk op kantoor, in de

winkel en de zorg voor het gezin is er in de afgelopen jaren

door hen veel gedaan op sportief, kerkelijk en sociaal terrein.

In haar jonge jaren was Mies een enthousiast lid van de

Edammer gymnastiekvereniging die trouw de trainingen

bezocht. Succesvoller was ze echter bij de atletiek.Vooral

op de korte afstand zoals de 50 en 100 meter hardlopen

was ze succesvol en werd ze zelfs in de competitie van

'Purmerend en omstreken' vele malen nummer één. Op

latere leeftijd zette zij zich in voor de dameskrans van de

Hervormde Kerk. Zowel in het bestuur als voor de jaarlijkse

bazaar. De dames brachten en brengen nog steeds met de

verkoop van hun gebreide kledingstukken jaarlijks een

flink bedrag bijeen ten behoeve van de kerkenkas. De

handen van Mies Gorter stonden en staan werkelijk zelden

stil!

Kees was niet minder actief. Na in zijn jeugd gevoetbald te

hebben trok het hem om scheidsrechter te worden. Al op

twintigjarige leeftijd floot hij in het bekende 'zwarte tenue'

wedstrijden voor de jeugd en later voor de hogere klassen.

In begin van de jaren vijftig kwam de doorbraak en bereikte

hij het niveau waarop hij wedstrijden in de hoogste

divisie mocht leiden. TWeemaal in zijn carrière werd hem

de kampioenswedstrijd in de hoogste amateurklasse

van Nederland toegewezen. In Edam profiteerden vele

verenigingen van zijn bestuurlijke talenten als voorzitter,

secretaris of penningmeester en nog steeds volgt hij de

gang van zaken op de voet. In het betaalde voetbal bleef

Kees twaalf jaar scheidsrechter-rapporteur. Enige jaren

geleden werden beiden onderscheiden met een koninklijke

onderscheiding, een geste die hun door velen wordt gegund

en een blijk van waardering is, die geheel op zijn plaats is.

In 1962 werd begonnen met de aanleg van de toenmalige

E10 van Amsterdam naar Hoom. Daarvoor moest een

vijftal woningen op het Groot Westerbuiten tussen Hof

van Holland en café Groot wijken en werden daartoe

opgekocht, zo ook de woning van de familie Kraaij, die

inmiddels hun eigendom was. Omdat ze aan hun winkel

een goede broodwinning hadden bleven ze er wonen

totdat 'de pannen van het dak zouden worden gehaald'.

Op vrijdag voor Pinksteren 1964 was het zo ver en werden

ze door de deurwaarder uit huis gezet. Slechts café Groot

herinnert ons nog aan dit karakteristiek stuk Edam.
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Het Groot Westerbuiten, rechts café Tramzicht, links naast de brug de tabakswinkel. De woningen werden

onteigend en afgebroken voor de aanleg van de E10 en de tunnel

«Eramzieht, Edam
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Oud Nieuws uit het Museum

Peter Sluisman

Het hoeft niet allemaal heel te zijn
Enige tijd terug moest ik toevallig bij de Dienst Openbare

Werken op de mgr. Veermanlaan zijn. Nadat ik mij gemeld

had bij de balie kon ik even plaatsnemen. Rondkijkend

ontdekte ik aan de muur een vitrinekastje met scherven

en brokstukken. Dit soort wandversieringen trekken altijd

mijn aandacht. Op een kleine plavuis stond te lezen dat dit

gevonden resten waren bij rioleringswerkzaamheden die

in september 1974 (door heel Edam) waren begonnen. Het

merendeel van de resten was van weinig waarde, maar een

paar objecten waren toch wel interessant. De ontdekking

liet me toch niet helemaal los. Na een aantal weken was

ik er weer en keek ik nogmaals in het nangkastje. Ik begon

de brokstukken leuk te vinden en meende dat die hier

niet moesten blijven verstoffen en in het Edams museum

beter tot hun recht zouden komen. Ze waren tenslotte

ook gevonden in Edam, dus daar hoorden ze thuis. Toen ik

bij de hoogste ambtenaar kwam die daarover zou kunnen

beslissen keek hij verbaasd en vroeg welke brokstukken

ik bedoelde. Hij zegde toe er naar te kijken en het mij dan

te laten weten. Toen ik de betreffende persoon een paar

weken geleden in een gesprek over de renovatie van het

museum weer ontmoette, na afloop vroeg 'En hoe gaat

het met de brokstukken?' antwoordde hij spontaan 'Je

kunt ze ophalen' Dat heb ik ook onmiddellijk gedaan.

Baardman

Zoals eerder opgemerkt trokken een paar objecten mijn

aandacht. Op de eerste plaats een klein bol 17e-eeuws

baardmankruikje, zo genoemd naar het gezicht met

de baard op de hals. Die kruiken zijn in vele varianten

gemaakt zowel in afmeting als in type baardmannen, al

vanaf de 16e tot in de 19e eeuw. Ze dienden bijvoorbeeld

om wijn in te bewaren, maar in de grote kruiken werd ook

peterolie of teer bewaard. Ze werden eeuwenlang vanuit

verschillende plaatsen in Duitsland ingevoerd. Het is nog

altijd een interessant verzamelobject, vooral om de grote

verscheidenheid. Eigenlijk ontbreekt er niet zo veel aan

dit opgegraven kruikje en is het de moeite zeker waard

om het te laten restaureren. Het museum heeft wel twee

grotere baardmannen maar niet een zo kleine.

Op de tweede plaats trok de grote gekleurde scherf van

een stoere man met anderhalve letter mijn aandacht.

Eigenlijk zijn het twee scherven die met een plakbandje

bij elkaar worden gehouden, maar de stukken horen

absoluut bij elkaar. Ooit was dit een fraai sierbord met

een diameter van ongeveer 30 cm. De scherf is van

aardewerk (majolica) de achterkant met loodglazuur en

de voorkant met tinglazuur bedekt. Wie was deze man,

hoe oud is de scherf? Rechts naast de man zien we de

letter K en daarnaast een fragment van de letter W. Dat is

net genoeg om te weten dat het gaat om Koning Willem

III (1650-1702).

Koning Willem III

Willem III was de zoon van prins Willem II en Maria

Stuart. Toen hij op 14 november 1650 te 's Gravenhage

werd geboren was hij de enige mannelijke Oranje,

want zijn vader prins Willem II was zes dagen eerder

overleden. Na de dood van Willem II in 1650 begon het

eerste stadhouderloze tijdperk, dat tot 1672 zou duren.

Het bestuur van het gewest Holland lag van 1653 tot 1672

in handen van raadspensionaris Johan de Wit. Toen het

Kind van Staat bijna volwassen werd besloten in 1667 de

Staten Generaal dat er nooit meer een Oranje stadhouder

mocht worden. Het prinsgezinde Edam stemde tegen dit

Eeuwig Edict, maar werd in 1668 gedwongen bakzeil te

halen. Nadat de koningen van Frankrijk en Engeland, de

aartsbisschop van Keulen en de bisschop van Munster

in 1670 een verbond hadden gesloten vielen zij met hun

legers in 1672 ons land binnen. Dat jaar is de boeken

in gegaan als het rampjaar. De Oranjepartij eiste de

benoeming van de jonge prins tot kapitein-generaal en

admiraal van leger en vloot. In hetzelfde jaar werd prins

Willem III tot stadhouder van Zeeland, Holland en Utrecht

uitgeroepen, in 1675 volgden Gelderland en Overijssel en

in 1696 Drente.

De gekleurde scherf stamt uit de 18e eeuw en is mogelijk

in Friesland gemaakt. In het boek 'Oranje op aardewerk

van Willem de Zwijger tot Beatrix', geschreven door D.F.

Lunsingh Scheurleer komt een vergelijkbare voorstelling

voor. Het moge duidelijk zijn dat ook relatief kleine

scherven uit de Edamse grond grote verhalen kunnen

vertellen.

Restant van een veelkleurig bord



De koolborstelfabriek aan de Baandervesting (1948)

Morelisse Koolborstelfabriek

Wim de Wolf

Morelisse Koolborstelfabriek
Het begin is er! Succes voor Edam! Nieuwe industrie!

Zo kopte de Nieuwe Noord-Hollandse Courant in mei

1946 euforisch over de bemiddeling door de Vereniging

ter Bevordering van Handel en Industrie bij de verkoop

van een groot terrein op het Marken en over hoe men

zo het grote bedrijf J. Morelisse voor Edam wist binnen

te halen. Het betekende werk voor 70 mannen uit Edam

en Volendam. En ook het keramiekbedrijf Fris liet weten

plannen te hebben om naar Edam te komen.

De oorsprong van het bedrijf lag in een souterrain aan

de Jacob van Lennepkade in Amsterdam waar Jan

Morelisse in 1917 een bedrijfje begon met het repareren

van kleine elektrische apparatuur en machines. Er

aan. Inmiddels was het elektrisch lassen geïntroduceerd.

In slappe tijden begon men in het bedrijf lasapparatuur

na te bouwen voor de verkoop. Jan Morelisse ontwikkelde

een lasapparaat met continu regelbaar lasvermogen en

dat bleek een gat in de markt te zijn.

Het zwarte goud

De voor reparatie aangeboden dynamo's en elektrische

machines draaiden op gelijkstroom en waren voorzien

van koolborstels, die regelmatig vervangen moesten

worden. Die werden voor de tweede wereldoorlog in alle

soorten en maten ingekocht in Duitsland. Na de oorlog

besloot men die zelf te gaan produceren. De daarvoor

benodigde koolstofplaten kwamen van Union Carbide in

waren destijds betrekkelijk weinig mensen die verstand Amerika. Dat was destijds bijzonder kostbaar materiaal

hadden van elektriciteit. Na de eerste wereldoorlog nam en werd daarom het zwarte goud genoemd.

het werk geleidelijk toe. In 1929 werkten er al zestien

man in de beperkte ruimte en werd de overlast voor Naar Edam

de buurtbewoners zodanig groot, dat besloten moest Inmiddels was het bedrijf zodanig gegroeid dat opnieuw

worden om te verhuizen. In 1930 verhuisden bedrijf moest worden omgezien naar nieuwe bedrijfsruimte,

en gezin Morelisse naar een terrein van 560 m2 aan de In 1946 werd in Edam aan de Baandervesting voor

Spijkerkade in het Oostelijk IJhavengebied in Amsterdam- fl. 16250 een stuk grond van ± 4000 m2 gekocht. Op de

Noord, midden tussen scheepswerven en fabrieken . De fundamenten van de gebouwen van de voormalige

crisisjaren gingen ook aan J. Morelisse, Electrotechnische Verenigde Touwfabriek, die in 1934 door brand werd

Fabriek, niet voorbij maar na 1935 trok de economie weer verwoest, werd een eenvoudige loods van ca. 1500 m2
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De koolborstelafdeling

gebouwd. De oudste zoon Henk, die dat jaar op 21-jarige

leeftijd in het bedrijf kwam, kreeg de leiding bij de bouw.

Het in die tijd schaarse bouwmateriaal werd overal

'versierd'. Zo kwamen de kabels voor de elektrische

installaties van door de -oorlog beschadigde schepen die

bij scheepswerf Verschuren lagen.

In 1948 werden de productieafdelingen van koolborstels

en lasapparatuur overgebracht naar Edam. De reparatie

van elektrische motoren en dynamo's bleef in Amsterdam-

Noord. Henk Morelisse kreeg de leiding van de vestiging

in Edam, die vanaf toen J.Morelisse, Nederlandse

Koolborstelfabriek heette. Die eerste Edamse jaren waren

financieel moeilijk. Desondanks werd de fabriek in de

loop van de tijd verder uitgebreid en gemoderniseerd,

werd voor de productie in nieuwe geavanceerde

machines geïnvesteerd. Daarbij deden zich nogal eens

flinke meningsverschillen tussen vader en zoon voor,

wat het personeel niet altijd ontging. Vader Morelisse (in

de fabriek fluisterde men 'Ome Jan komt eran') was een

ouderwetse directeur, die moeilijk tegenspraak duldde,

zelfs niet van zijn zoons en schoonzoon. Bij een zitstaking

in de fabriek voor een loonsverhoging van f 2,50 ontstak

hij in woede en riep dat iedereen ontslagen was. Zoon

Henk voerde hem daarop voorzichtig weg. Het personeel

bleef, de loonsverhoging kwam er.

koolstof voor turbines

gefabriceerd. Lasapparatuur

met plaatstalen chassis

werd geëxporteerd vooral

naar werven in Engeland

en Schotland. In de loop

der jaren nam de vraag

naar steeds geavanceerder

en gecompliceerder

lasapparaten toe, zoals

voor het lassen van

warmtewisselaars voor

kerncentrales. Het bedrijf

was de enige in de Benelux die

deze apparatuur kon maken

en ontwikkelde daarmee een

flinke exportmarkt.

Bij de productie van

koolborstels kwam fijn stof,

een soort roet, vrij, die werd

afgevoerd naar hokjes buiten

de fabriek, maar men had

nog niet de techniek om met

filters het stof af te vangen.

Het gevolg was dat buiten

spelende buurtkinderen pikzwart werden en je volgens

buurvrouw Luijt op de borden je naam kon schrijven.

Jubileum

In 1967 bestond het bedrijf 50 jaar. Dat werd gevierd

in het Damhotel, waar die avond de opkomende ster

Willy Alberti optrad en er veel jenever met suiker werd

gedronken. Diverse Volendammers moesten met de

De assemblagehal van lasapparatuur

Export

Het bedrijf had een goede naam. Het bezat een belangrijke

markt voor koolborstels in binnen- en buitenland met

grote klanten (spoorwegen, centrales, hoogovens), die

meer letten op de kwaliteit dan op de prijs.

Spoedbestellingen zorgden menigmaal voor overwerk.

Naast koolborstels werden afdichtingsringen van

kruiwagen naar huis gereden worden. Bij gelegenheid

van het jubileum schonk Morelisse aan de gemeente

fl. 10.000 als aanzet tot de bouw van een overdekt zwem

bad. De burgemeester reageerde daarop in eerste instantie

verheugd met de toezegging dat dit het Morelissebad

zou gaan heten. Naderhand gaf de gemeente echter de
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Morelisse Koolborstelfabriek Gedicht

Vervolg Morelisse Koolborstelfabriek Kees Molenaar

voorkeur aan de bouw van een sporthal en vroeg twee

jaar later toestemming om het geld daartoe te mogen

bestemmen. Jan Morelisse stemde in, maar gaf wel blijk

van zijn teleurstelling, omdat in een zo waterrijk gebied

kinderen vroegtijdig moesten leren zwemmen.

Woningbouw

Voor de werkgelegenheid in Edam en Volendam was

het bedrijf heel belangrijk. In 1978 werkte er 150 man

personeel. Niet alleen aan werkgelegenheid droeg het

bedrijf bij, maar ook aan de woningbouw. In 1958 werd

aan architectenbureau Oudejans en Alberts, de opdracht

gegeven tot de bouw van 24 woningen aan de noordzijde

van de Noorderstraat, bestemd voor fabriekspersoneel en

twee woningen in het Jonkerlaantje voor leidinggevenden.

Op deze manier werd solliciteren bij het bedrijf

aantrekkelijker gemaakt. Vrijwel al deze woningen zijn

inmiddels particulier eigendom.

Einde in zicht

In de loop van de jaren zeventig voorzag Henk Morelisse,

die na het overlijden van zijn vader in 1975 directeur van

het hele bedrijf was geworden, dat door de komst van de

elektronica op termijn motoren met koolborstels steeds

minder zouden worden toegepast. Na rijp beraad besloot

hij in 1978 de koolborstelafdeling Nedelko te verkopen

aan de Amsterdams Cinine Fabriek. In 1980 volgde ook

Morelisse Las. Henk zegde toe nog wel directeur te blijven.

Ook Edam werd voor de fabriek te klein en in 1981 werd

begonnen met nieuwbouw, nu in Hoorn. Juni 1982 verliet

het bedrijf Edam. De bedrijfsruimten kwamen vervolgens

4/

%ƒ,
P>ehoimlwn Bedtji

in handen van Korsnas. Voor Korsnas werd het Marken

eveneens te klein en moeilijk bereikbaar, evenals voor

andere bedrijven.

Binnen afzienbare tijd zal één van de oudste

bedrijventerreinen van Edam een aantrekkelijke stadswijk

zijn aan - als het aan de Vereniging Oud-Edam ligt - een

autovrije Baandervesting.

Bron: Henk Morelisse, het bedrijf Morelisse

Gesprekken met enkele oud-werknemers

koolborstels bestellen

bellen

• Korte levertijden

•veel uit voorraad

•óók kleine
aantallen

"ik "eenvoudige
™ bestelmethode

technische
voorlichting

In de diverse bedrijven in Waterland verschilden de

lonen nogal. Morelisse begon met een soort collectieve

arbeidsovereenkomst. In 1945 verdiende men ongeveer

(omgerekend) € 11,40 voor een werkweek van vijf- tot

zevenenveertig uur en één week vakantie per jaar. In

1953 bedroeg het loon in de fabriek € 23,40 per week,

de staf ontving € 30,00. Op zaterdag werd tot één uur

gewerkt. Henk Morelisse verdiende toen € 41,00.

Lange tijd ontvingen de werknemers wekelijks hun loon

in een zakje met een klein loonstrookje. Niemand had

nog een bank- of girorekening. Toen het bedrijf wilde

overgaan op maandelijkse betaling per bank ontmoette

dat weerstand met name bij Volendammers. Nu zou

iedereen thuis precies weten wat er verdiend werd.

Constantijn Huygens en de Edammer kaas
Het boek 'Hoe de Edammer de wereld veroverde' van Mare Argeloo is een prachtig deel van de Historische Reeks van de

Vereniging Oud-Edam. Omdat in dit boek geen melding wordt gemaakt van het gedicht Edam uit de gedichtenbundel

Stede-stemmen en dorpen (1624) van Constantijn Huygens, leek het mij een wetenswaardige aanvulling in het

periodiek van de vereniging iets te vertellen over de achtergrond van dit gedichtje en van de dichter. (In de kaasproeverij

van Kees Schardam aan de Voorhaven hangt het gedichtje ingelijst aan de wand.) Het gedicht luidt:

EDAM

De Dam die 't Zuyderdiep het binnen Y onthiel

Gaf my d'Ydammer naem; dien ick niet langer hiel

Dan tot het vett gerucht van mijn' gewilde Kaesen

De wereld had gevult, en naer mijn aes doen raesen:

Sints noemden sy 't Eet-dam daer soo veel etens groeyt.

Maer dat men mijner melt soo verr het ebt en vloeyt,

Is elders op gevest: hoort, Hollander, de wielen

Van uw Victori-koets zijn uw' bezeilde kielen;

Dat zijn de mijne meest: Behoort niet meest de danck

Den Raden-maker toe van 's wagens gladden ganck?

Stede-stemmen en dorpen (1625)

Het dichtwerk Stede-stemmen en dorpen waarin het

gedichtje Edam is opgenomen publiceerde Huygens voor het

eerst in 1625. De steden en dorpen worden in deze gedichten

voorgesteld als personen die uitleggen aan de lezers wie zij

zijn en wat hun bijzondere eigenschappen en kwaliteiten

zijn. De volgorde van de steden zoals men die in Stede-

stemmen aantreft, is in overeenstemming met die waarin

zij hun stem uitbrachten op de vergaderingen van de Staten

van Holland en West-Friesland. Van de steden komen Edam,

Monnickendam en Purmerend, in die volgorde, als laatsten

aan bod. Die drie kleine steden uit Waterland hadden op

de Statenvergadering van 17 maart 1581 bezwaar gemaakt:

'dat sylieden niet en verstaan (begrijpen) buyten alle

vergaderingen van de Staaten gehouden en geslooten te

sullen worden'. Zij verlangden dat zij 'als alle andere steeden

verschreeven werden' (schriftelijk werden uitgenodigd). Zo

waren er achttien leden met stemrecht. De zes dorpen (Den

Haag en vijf dorpen uit de omgeving daarvan) vormden het

slot van de reeks gedichten.

Getalenteerd en veelzijdig

Constantijn Huygens (1596-1687) was een zeer veelzijdig

man. Als jongeling was hij een wonderkind: op 11-jarige

schreef hij al Latijnse gedichten. Hij beheerste Grieks, Latijn,

Frans, Duits, Engels, Spaans en Italiaans. Hij schilderde,

graveerde en componeerde en bespeelde ook verscheidene

muziekinstrumenten. Later ontwierp hij zijn eigen

buitenverblijf Hofwijck te Voorburg. Huygens was ook actief

betrokken bij de landspolitiek en diende achtereenvolgens

Maurits, Frederik Hendrik, Willem II en Willem III als

secretaris. Ook op maatschappelijk gebied liet hij zich niet

onbetuigd. Zo heeft er hij bijvoorbeeld bij Frederik Hendrik

voor gepleit om de schilder Torrentius gratie te verlenen

en probeerde hij ook de verbanning van Hugo de Groot op

te heffen. Ook mengde hij zich in 1641 in de strijd om het

gebruik van het orgel in de kerk. De predikanten zagen in

het laatste kwart van de 16e eeuw in het orgelspel in de

kerk een verderfelijk fenomeen afkomstig van satan. Op de

synode (speciale kerkvergadering van dominees, theologen

en bijbelgeleerden) van 1574 werd het orgelspel tijdens

de dienst verboden en werd verordonneerd dat alle orgels

uit de kerken moesten worden verwijderd. De stedelijke

overheden gingen daar tegen in en lieten op gezette tijden

het orgel bespelen voor de burgers. Op den duur zagen ook

de kerkenraden in dat de steun van het orgel tijdens het

psalmzingen goed werkte.

Bron: C.Huygens, Stedestemmen en dorpen.

Editie C.W. de Kruyter (1981) Thieme en Cie., Zutphen

P.Calis, F.P.Huygens en B.W. Veurman. Het spel en de knikkers,

feemboek I (1983). Meulenhoff educatief, Amsterdam.

In hedendaags Nederlands:

De Dam die voorkwam dat de Zuiderzee zou stromen naar de IJ

Gaf mij de naam Ydam; die ik zolang hield

Totdat de grote roem van mijn gewilde kazen

Zich over de wereld had verspreid en iedereen dol was geraakt op mijn kaas:

Sinds die tijd noemde men mij Eet-dam waar zoveel voedsel groeit

Maar dat ik bekend ben over de hele wereld (overal waar eb en vloed voorkomt)

Komt door heel iets anders: hoort, Hollander, uw welvaart is te danken aan uw schepen

Het grootste deel daarvan is door mij gebouwd (op mijn werven):

Komt niet de grootste dank toe aan Degene die de vlotte vaart mogelijk maakte?

Getekend portret van

Constantijn Huygens
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Aart Roos (1919 - 2009)
Ik kan het schilderen niet ontlopen
De bekende Edammer Aart Roos is een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse abstract expressionisten

geweest. In ruim een halve eeuw kunst maken creëerde hij een indrukwekkend en veelzijdig oeuvre. Hij beoefende

uiteenlopende disciplines. Naast tekeningen en schilderijen maakte hij beelden, sgraffito's, muurschilderingen,

mozaïeken en glasramen. Kenmerkend voor Aart Roos was zijn werkdrift en de voortdurende drang tot vernieuwing.

Hij was een visionair kunstenaar en behoorde - met vrienden en collega 's als Jan Sierhuis, Pierre van Soest,

Ger Lataster en Lei Molin - tot de groep kunstenaars die naast het artistieke geweld van de Cobragroep, een eigen

stempel drukte op de moderne Nederlandse kunst.

Opleiding

Roos wist al vroeg dat hij kunstenaar wilde worden. Naast

een baantje bij een huis- en decoratieschilder volgde hij

een cursus in letter- en reclameschilderen en vrij tekenen.

In 1937 raakte hij onder de indruk van de grote expositie

van Kees van Dongen in Amsterdam.

Op de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam

had hij onder meer Jef Diederen, Pieter Defesche, Corneille,

Karei Appel en Ko Sameel als klasgenoten. Met hen kreeg

hij les in portret en modeltekenen van professor Röling.

De oorlog wierp een onoverkomelijke barrière op. In 1944

moest Roos onderduiken. Na de barre hongerwinter zwierf

hij door Nederland, verbleef korte tijd in Friesland en

daarna bijna een jaar in het Zuid Franse Menton.

Huize "De Meeuwen"

Samen met zijn vrouw Amy Roos-Hilversum kocht hij

in 1953 het vervallen buitenhuis "De Meeuwen" nabij

de haven. Zij begonnen te werken aan de omvangrijke

renovatie van huis en tuin. Hier volgden vele productieve

jaren en hun bekendheid in de Edamse gemeenschap.

Stichting Aart Roos

De Stichting Aart Roos met als bestuursleden Aart Snieders

(voorzitter), Joop van Overbeek (secretaris), Peggy Andries

(tweede secretaris), Bert Creemers (penningmeester),

Martijn Roos (bestuurslid) en Peter Sluisman (bestuurslid)

heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor de uitgave

van een omvangrijk boek en de organisatie van een

grote overzichtstentoonstelling waarvan de opening zal

plaatsvinden in combinatie met de Pianowandeling op

zondag 20 mei 2012.

Het prachtige kunstboek met honderden illustraties en

informatie over zijn leven en werken wordt eveneens op

20 mei a.s. ten doop gehouden in de Grote Kerk. De auteur

is Henk Heijnen.

De winkelprijs wordt € 39,95. Leden van de Vereniging Oud-

Edam krijgen bij voorintekening een korting van € 5,00.

Na verschijnen van het boek is het te verkrijgen bij

uitgeverij Orange House in de Speeltoren, Lingerzijde 1,

1135 AM Edam. Het kan ook toegezonden worden met

verhoging van verzendkosten. Bestellen kan ook via email:

orange@orangehouse.nl of telefonisch 0299-405440.
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Enquête

Laat uw stem horen
Beste Leden,

Oud Edam heeft zich sinds 2007 beijverd om de Baandervesting autovrij te maken en daarmee haar cultuurhistorische

waarde weer in overeenstemming te brengen met die van de Noorder- en Zuidervesting. Het gemeentebestuur wil het

verkeer voor de in totaal 170 nieuwe en bestaande woningen over de Baandervesting laten rijden. Ook de ingang van de

parkeergarage onder de nieuwbouw is hier gepland.

Er zijn betere alternatieven die èn de Baandervesting autovrij maken èn het extra verkeer buiten de oude stad houden.

Gelukkig staat er nog niets vast.

Hoe denkt u als lid hierover. Staat u achter ons streven naar een autovrije vesting waar alleen gewandeld en gefietst

mag worden? Wij vragen u daarom bijgesloten kaart in te vullen en aan ons te retourneren. Uiteraard hopen we op een

overweldigende hoeveelheid vóórstemmers. Dan weten we dat we moeten blijven doorgaan de wethouders en de Raad

ervan te overtuigen dat zij een eerder ingenomen standpunt moeten wijzigen. In de loop van 2012 komt het voorlopige

bestemmingsplan ter inzage te liggen, wij willen graag van die laatste kans gebruik maken om dit deel van de vesting

haar oude waarde terug te geven.

Laat uw stem horen

Het bestuur
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Wim de Wolf

Het ongewisse bestaan van de Edamse
normaalschool

Een schilder te Edam

rrnrr

Grote belangstelling voor een schilder voor het Edams museum (1908), rechts daarvan de Normaalschool
in 1923 ingericht als gymzaal

Wie tot halverwege de negentiende eeuw schoolmeester

wilde worden moest dat in de praktijk leren als kwekeling,

voordat hij het examen voor de akte van bekwaamheid

kon afleggen. Op een enkele leer- en kweekschool na

was er in ons land nog geen officiële beroepsopleiding.

In Edam konden de kwekelingen, velen niet ouder dan

vijftien jaar, praktijkervaring opdoen op de openbare

lagere school en een school voor meer uitgebreid lager

onderwijs ( MULO) en in Volendam op de lagere school.

Na 1856 ook op de Stads Armenschool voor kinderen van

'bedeelde en niet bedeeld ouders'. Met deze instelling

nam het gemeentebestuur in dat jaar het gratis onderwijs

over dat de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen tot dan

toe al vijfentwintig jaar had gegeven. De animo om op die

school te kweken was niet groot.

De onderwijswet van 1857 bracht verandering. In die

wet werd voor het eerst gesproken over de opleiding

van onderwijzers. Dit leidde er vanaf 1859 toe dat

hoofdonderwijzer J.P. Kat van de inmiddels verenigde

school voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs ook

normaallessen, theorielessen, voor kwekelingen ging

verzorgen. Die lessen werden 's avonds en op zaterdag

gegeven in de gebouwen van het openbare onderwijs. Door

zijn overlijden kwam de opleiding vroegtijdig op 1 januari

1862 tot een eind. Kwekelingen werden gedwongen om

naar Broek in Waterland te gaan, wat een reis 'van vier

uur gaans' betekende.

Pas in 1875 werd weer een klas voor de opleiding van

kwekelingen tot hulponderwijzers opgericht en voor het

eerst stond die ook open voor meisjes. De klas startte

met elf jongens en twee meisjes. De twee onderwijzers

ontvingen een vergoeding van f 300.

Op 1 april 1879 kreeg de opleiding de officiële status

van Rijksnormaalschool en een duur van vier jaar. Tot

directeur werd benoemd J.P. Adelinck. De belangstelling

voor deze betrekkelijk toegankelijke opleiding was groot.

Begonnen werd met 31 jongens en 10 meisjes. In 1891 hield

de Rijksnormaalschool echter opnieuw om niet duidelijke

redenen op te bestaan, maar mede door jarenlange

inspanningen van burgemeester Calkoen vond in 1895

de herstart plaats met zestien jongens en negentien

meisjes. Zes onderwijzers en één onderwijzeres gaven

les in zestien vakken, waaronder pedagogiek, wiskunde,
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Frans en handtekenen. De meeste van hen waren ook

werkzaam op andere scholen, zoals P.Hermann, directeur

van de stadstekenschool en M.Beumer, hoofd van de

christelijke lagere school. Calkoen probeerde overigens

ook een driejarige Rijks Hogere Burgerschool in Edam te

krijgen, maar die toestemming gaf de minister niet.

In 1923 besloot de Minister van Onderwijs vanwege

bezuinigingen tot opheffing van de Rijksnormaalschool in

Edam met ingang van het nieuwe schooljaar. Ouders van

kwekelingen kwamen tegen de beslissing in het geweer

en ook het gemeentebestuur stuurde de minister een

adres tot behoud van de bloeiende opleiding met ruim

40 leerlingen. De minister liet zich niet vermurwen en

weigerde een gesprek over de opheffing. De leerlingen

waren genoodzaakt uit te wijken naar Hoom of Zaandam.

Het gemeentebestuur moest berusten in de ministeriële

beslissing en tijdens de raadsvergadering in april

1923 sprak burgemeester Kolfschoten de hoop uit dat

tegenover het verlies van de normaalschool winst

geboekt kon worden na het verlenen van subsidie voor

de aangevraagde ambachtsschool. Enkele maanden

later besloot men het schoolgebouw op de hoek van het

Damplein en de Breestraat in te richten tot gymzaal.

De ambachtsschool kwam er, maar wel negen jaar later.

Bron: Jaarverslagen van de gemeente Edam, 1852-1925,

Waterlands Archief

Rangenstelsel

Binnen het onderwijs kende men in de negentiende

eeuw vier rangen. De vierde en laagste rang was voor

hen die 'in het lezen en schrijven en de beginselen van

de rekenkunde tamelijk bedreven zijn'. Voor de derde

rang kwam daarbij 'enige kennis van de beginselen

van de Nederlandse taal, ervaring in rekenen, ook

met breuken, en de vaardigheid in de toepassing op

zaken uit het dagelijkse leven'. Met deze eenvoudige

bagage kon men onderwijzer worden in een kleine

plaats. Voor de tweede rang werden de eisen nog

uitgebreid met 'enig begrip van aardrijkskunde en

geschiedkunde en een genoegzame bekwaamheid

en geoefendheid in het geven van oordeelkundig

onderwijs'. De meeste Edamse onderwijzers hadden

deze rang.

Voor de eerste rang behoorde dit alles 'in verdiepte

mate aanwezig te zijn, de wis- en natuurkunde

bekend en een uitmunten in verstand'.

Als we deze functie-eisen vergelijken met die in het

huidige onderwijs dan is er drastisch veel veranderd

en is het niveau van de PABO onvergelijkbaar hoger

geworden, ondanks alle negatieve publiciteit.
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Het Damplein in 1931 met rechts de voormalige Normaalschool, toen Gymzaal
later vervangen door het huidige Speeltheater
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Simon de Heer en de
Beemster 400 jaar
Het is dit jaar 400 jaar geleden dat de Beemster werd drooggelegd.

Het Edams Museum wil bij feestelijkheden aansluiten met een

tentoonstelling van het werk van de Beemster kunstenaar Simon

de Heer. Hij werd geboren als boerenzoon aan de Jisperweg in de

Beemster. Als veertienjarige liet hij zich inspireren door het weidse

polderlandschap. Zijn talent viel op en hij begon een opleiding

aan de stadstekenschool van Purmerend, die hij voortzette aan

de Amsterdamse Rijksschool voor Kunstnijverheid en vervolgens

aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. De tentoonstelling

die vanaf 7 april te bezichtigen is toont olieverfschilderijen,

tekeningen en etsen. Een aantal kleine originele werken zijn

tevens te koop. Daarnaast wordt op bescheiden schaal aandacht

besteed aan enkele andere kunstenaars en bekende personen

onder wie de schrijfster Betje Wolff. Ook de rijkdom van sommigen

en speelgoed van welgestelde boerenkinderen uit vervlogen tijden

zullen te zien zijn.

EDAMS MUSEUM

w,

SIMON DE HEER en
DE BEEMSTER 400 JAAR

EEN BEEMSTER SCHILDER UIT EEN JUBILERENDE POLDER
Zaterdag 7 april t/m zondag 28 oktober 2012.

Dinsdag t/m zaterdag: 10.00 tot 16.30 uur.
Zondag: 13.00 tot 16.30 uur.

2* Paas en 2* Pinksterdag s middags open.
Maandag gesloten.

Damplein 1 en 8, Edam - www.Edamsmuseum.nl

Oproep voor nieuwe bestuursleden
Beste leden,

Zoals u in de stukken voor de algemene ledenvergadering hebt kunnen lezen stelt onze vice-voorzitter, Dik Rinkel,

zich niet meer herkiesbaar. Dik heeft 10 jaar veel energie en tijd gestoken in werkzaamheden voor onze vereniging.

Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk. Om de werkzaamheden van vice-voorzitter alsook andere werkzaamheden

te continueren zoeken wij enkele nieuwe bestuursleden die de opengevallen bestuursplaatsen willen innemen.

Indien u geïnteresseerd bent, neem dan contact op met ons secretariaat (Tïny Janssens). Zij zal een afspraak met u

maken; wij zijn gaame bereid om u uitgebreid te informeren over de diverse bestuurstaken.

Ton de Jong, voorzitter

Schenking
fotoboek
Onlangs ontving Oud-Edam van de

historische vereniging Amsterdam-

Noord een fotoboek met opnamen

in 1968 tijdens een uitgebreide

stadswandeling door Edam gemaakt.

Daarnaast bevat het album een

groot aantal foto's die gemaakt zijn

tijdens een vlucht over Waterland en

Amsterdam-Noord. Vooral de redactie

van uw Periodiek is verheugd over

deze schenking en zal daar in de

toekomst zeker gebruik van maken.

Als voorproef deze foto die verwijst

naar lang verdwenen bedrijvigheid.
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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

E-mail redactie: wmdewolf@planet.nl
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Met Name Reclame, Edam

Drukwerk: Drukkerij Keizer en

Van Straten bv, Edam
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