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De Grote Kerk verkreeg waardevol
Bogtmanarchief
De bijzondere reeks gebrandschilderde ramen in de Grote Kerk van
Edam zijn, wereldwijd gezien, minder bekend dan die in Gouda.
Die zijn ouder, voor veel mensen ook wel beeldender, al die Bijbelse
scènes en dat vele woeste volk dat erop afgebeeld staat. En Gouda
heeft ook iets wat Edam niet heeft: de complete serie originele
cartons, de ontwerptekeningen op ware grootte. Die tekeningen

Ontwerptekening van Bogtman
van herdenkingsraam

zijn feitelijk waardevoller dan de ramen, want die zijn al vele malen
gerestaureerd, aangevuld, vernieuwd en bestaan soms amper voor
50% uit wérkelijk origineel glas. De cartons daarentegen zijn de
originele tekeningen door de gebroeders Crabeth, natuurlijk wel
wat aangetast door de tijd, maar toch heel goed bewaard.
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Bogtmanarchief
Rob Crèvecoeur
Werktekeningen
In de afgelopen jaren zijn die tekeningen integraal
gerestaureerd. Dat kwam neer op reinigen, het ontdoen
van de tekeningen van platgedrukte vliegen, allerlei erop
geplakte stukjes papier om scheuren te stabiliseren, vuil
en loodstof. Dankzij deze tekeningen hebben de glazeniers
die zich door de eeuwen heen hebben beziggehouden met
plaatselijk herstel toch altijd een goed idee gehad van
wat de originele glazen moesten zijn. De laatste grote
restauratie door het atelier van Schouten is daarvan een
bijzonder voorbeeld: het is, zonder de glasscherven fysiek
aan te raken, niet mogelijk origineel glas te onderscheiden
van latere herstellingen of glas dat door Schouten is
toegevoegd.
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In Edam is dat anders. Natuurlijk zijn ook daar in de
loop der eeuwen steentjes door de ruiten gegaan, hebben
stormen, afgerukte boomtakken en ander ongerief schade
aan de ramen gegeven. En die is hersteld, naar beste
weten en vooral vanuit het vakmanschap van de glazenier
meer of minder goed gelukt. Zoals je niet uit je tijd kunt
stappen, zo is het niet mogelijk om een absolute gelijkende
herstelling te maken, altijd zit er iets in van je eigen tijd,
je stijl van schilderen, de materialen en het glas datje tot
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je beschikking hebt. Daarom zullen ook vervalsers van
schilderijen uiteindelijk altijd weer ontmaskerd worden.
Als je nu de Emmaüsgangers van Van Meegeren ziet,
destijds toegeschreven aan Vermeer, begrijp je niet dat
geenszins domme kunsthistorici en kenners van Vermeer
het schilderij als een echte Vermeer beschouwden, sterker
nog, als misschien wel één van zijn beste werken. Nu
we afstand hebben van die tijd, nu zien we feilloos de
nabootsing.
Zorgvuldige voorbereiding
De laatste grote restauratie van de glazen van Edam vond
plaats in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Het was de
eerste generatie Bogtman, de glazenier uit Haarlem, die
niet alleen de ramen waar nodig heeft hersteld, maar ook
een zeer omvangrijk onderzoek naar de ramen, de makers
en de geschiedenis heeft uitgevoerd. Zijn bevindingen
hebben geleid tot een hele serie tekeningen van de ramen
met aantekeningen erop van bijvoorbeeld inkrassingen
van glazeniers of anderen: 'gekken en dwazen schrijven
hun naam op muren en glazen'! Maar ook tekende hij aan
welke fragmenten origineel waren, vervangen door hem
of al eerder, of er verwering in voorkwam en wat hem nog
meer opviel. Ook bestudeerde hij het oude handschrift,
schreef dat na en op allerlei manieren heeft Bogtman de
ramen als het ware een verleden teruggegeven.
Aanbod Bogtmanarchief
De boeken, tekeningen en aangevuld met zeer
gedetailleerd fotomateriaal, honderden glasplaten, heeft
tot de opheffing van het atelier eind vorige eeuw, in een
speciale kast gelegen. Daarna heeft de collectie nog
een goed jaar gebivakkeerd in een kast in het Instituut
Collectie Nederland, waarna het in een tijdelijke opslag is
overgebracht. Het atelier Bogtman, zeer vooraanstaand en
een ware pionier op het gebied van de restauratie, moest
door allerlei oorzaken helaas sluiten. Maar opnieuw is
het dat oude verantwoordelijkheidsgevoel bij de derde
generatie, Rutger en Marjolein Bogtman, dat ertoe leidde
dat onlangs de omvangrijke documentatie tegen een
alleszins redelijke, welhaast lage prijs aan de Stichting
Monumentale Kerken Edam, thans eigenaar van de Grote
Kerk, is aangeboden. Het bestuur heeft er natuurlijk
enig tijd over moeten denken, immers het aankopen van
een documentatie over je glazen is belangrijk, maar het
onderhoud en restauratie, die financieel veel vergen, gaan
natuurlijk voor. Dick Bak, destijds restauratiearchitect van
de kerk en nog altijd daar nauw bij betrokken en schrijver
dezes hebben de collectie grondig doorgenomen en konden
maar tot één conclusie komen: dit moet je aankopen, dit is
van onschatbare waarde voor de kerk. En dat werd mede
door externe financiering mogelijk. Daar waar Edam het,
anders dan Gouda, moet doen zonder de originele cartons,
de ontwerptekeningen op ware grootte, heeft Edam nu
in feite cartons gekregen. En niet alleen dat, ook een
indrukwekkende documentatie, door Bogtman destijds
uit alle archieven in Edam en de omgeving opgedoken en
bijeengebracht.
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materiaal, ook als dat was vervaagd of was gebroken. De
kleinste scherven bleven in het glas, bij elkaar gehouden
door dunne loodstrips, het zogenaamde breuklood. U
kunt dat herkennen aan de 'spinnenwebben' in de glazen.
Ook puzzelde hij scherven uit de schervenverzamelingen
weer bij elkaar. En wat geen plaats meer kon krijgen
werd samengevoegd tot een schervenpaneel zoals ze in
de kerk op lichtbakken zijn gemonteerd. Zijn motto was
daarbij heel duidelijk: respecteer het originele materiaal,
breng het samen in de kerk op de plaats waar het hoort.
Tegelijk realiseerde hij zich dat een raam met ingevulde
lege glaasjes op de plaats waar niets meer was, wel
heel sterk de aandacht zou trekken en afleiden van de
schoonheid van de rest van het raam. Daarom zette hij
hier en daar een contour door en op toegevoegde glaasjes
gaf hij in een soort schaduwschildering van grisaille een
'vermoeden' van de originele schildering aan. Bovendien
kreeg elk nieuw glaasje even een datum mee of een kleine
inkrassing zodat altijd duidelijk zou zijn wat origineel glas
is en wat was toegevoegd.

Het raam van Dordrecht. Aangegeven staat wat hersteld
werd. Linksonder een overeenkomstig raam in Gouda
En dan het fotomateriaal. Op honderden glasnegatieven
op groot formaat zijn de ramen en de panelen tot in detail
vastgelegd. Het is nu dus mogelijk om bijvoorbeeld een
beeld te vormen van de fysieke toestand ervan in de jaren
dertig. In één woord: vuil, barsten, breuken, ontbrekende
glaasjes, kisten met scherven. Terwijl Bogtman aan de ene
kant het bronnenonderzoek uitvoerde, restaureerde hij
de glazen. En dat gebeurde op een feitelijk heel moderne
manier. Daarvoor moet ik even wat uitleggen over de wijze
van restauratie van gebrandschilderd glas.
Het was tot slechts enkele tientallen jaren volkomen
gebruikelijk dat een glazenier onder restauratie een
werkwijze verstond waarbij ontbrekende delen werden
bijgesneden, beschilderd en ingebrand. Een 'beetje'
glazenier liet zich erop voorstaan dat je na herplaatsing
niet kon zien wat er ooit kapot of verdwenen was, zo mooi
zag alles er weer uit. Wat men zich niet realiseerde was het,
laten we het noemen het 'Van Meegeren effect', waarbij je
jaren later, in tijd op afstand, de invullingen feilloos kunt
aanwijzen. Je kunt niet uitje tijd stappen, je schildert met
je eigen penselen en gebruikt de materialen uit je eigen
tijd. Dat laat sporen na, hoe goed je ook wilt werken.
Pionier in glasrestauratie
Bogtman deed dat anders. Hij respecteerde het originele

Een carton met gegevens
Internationale waardering
Deze uiterst consequente en bijzonder zorgvuldige
werkwijze is internationaal op waarde geschat, redenen
waarom destijds ook het Corpus Vitrearum, congresserend
in Nederland, naar de kerk is toegekomen om niet alleen
deze glazen te bewonderen, maar ook deze, wereldwijd
tientallen jaren vooroplopende werkwijze, te zien.
Inmiddels is wat we maar zijn gaan noemen 'de methode
Bogtman' de standaard restauratietechniek geworden. De
collectie documentatie is daarmee ook wereldwijd van
belang en het getuigt van respect en verantwoordelijkheid
dat de Stichting tot aankoop heeft willen overgaan. In
samenwerking met het streekarchief in Alkmaar zal de
collectie worden geconserveerd en ontsloten. Edam heeft
sinds kort óók Cartons!
(Rob Crèvecoeur is voorzitter van de Ondernemersvereniging
uan Glazeniers, destijds betrokken bij de restauratie van de
glazen)
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Belasting
Jaap Molenaar

Familiegeld Edam 1673
Het jaar 1672 staat bij ons bekend als het rampjaar.
In het voorjaar verklaarden Engeland, Frankrijk en de
bisdommen Keulen en Münster de Zeven Provinciën
de oorlog. Weldra bezetten Frankrijk en de bisdommen
grote delen van ons land en werden Naarden en Utrecht
veroverd. Engeland raakte in gevecht met onze vloot en
legde blokkades. In veel steden brak paniek uit en kwam
het tot oproer. Regenten van de Staatse partij werden
vervangen door Orangisten. Willem III,prins van Oranje,
werd benoemd tot kapitein-generaal van het leger
en naderhand tot stadhouder. Het rampjaar duurde
ongeveer 17 maanden. Om de enorme kosten van de
oorlog te bestrijden werden de niet-bezette gewesten en
steden aangeslagen voor een bijdrage. Zo ook Edam.
In het Mededelingenblad van de Nederlandse Genealo
gische Vereniging Zaanstreek- Waterland nr. 90 beschrijft
Herman Rijswijk dat er destijds drie mogelijkheden
werden overwogen: het heffen van hoofd- of familiegeld;
het heffen van de 200 penning of het aangaan van een
kapitale lening.
Voor elk van die mogelijkheden werden met de hulp van
zg. wijkmeesters registers opgesteld, waarin per belasting
degenen, die voor die belasting in aanmerking kwamen,
werden getaxeerd.
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Zo zouden voor het familiegeld alleen diegene aangeslagen
kunnen worden, die een openbare functie bekleedden of
een winkel dreven dan wel een ander zelfstandig beroep
uitoefenden. Afhankelijk van deze taxatie werden zij voor
een bepaald bedrag aangeslagen. In Edam zouden 320
personen/gezinnen aangeslagen kunnen worden, verdeeld
over 104 beroepen.
De in het bovengenoemde artikel opgenomen registers
zijn daarom zo interessant omdat ze niet alleen een beeld
geven van de in die tijd uitgeoefende beroepen, maar
ons ook informeren over de gezinssamenstellingen, de
inwonende meiden en knechten en de welstand en status
van de gezinnen.
Beroepen
Van de genoemde beroepen zijn er ons nog vele bekend,
maar er zijn er ook die in de loop der tijd verdwenen zijn.
Van een aantal is het nauwelijks te begrijpen dat een
gezin daaraan een inkomen had. Een aantal beroepen
kwam veel voor:
21 bakkers, 20 veerlieden, 11 drapiers (lakenmakers).
Edam bezat een bescheiden lakenindustrie.
11 keetmeesters, de stad had een tiental zoutketen,
11 chirurgijns, 10 comerijen (comestibelen),
9 schoenmakers.
Het register vermeldt voorts: 7 herbergiers,
6 kousenwinkels, 6 linnenwinkels, 5 apothekers,
4 meelmolenaars, 4 notarissen;

Vrijwel alle veerlieden werden
aangeslagen voor een bedrag van
4-11-4. Dat gold trouwens voor
de meeste middenstanders
en
handwerkslieden als timmerman,
schoenmaker, bakker, lakenmaker,
cruijdenier, smid, kaescramer of
backer. Het beroep van wolspin
ner of linnenwever was kennelijk
geen vetpot gezien de aanslag van
2-5-10. Garbrant Schouten heeft
daarentegen met zijn "vrouw, kindt
en meijt een houttuijn" die volgens
de aanslag van 18-5-0 een goede
boterham gaf.
De vijf apothekers waren goed
Dircken MartenJansz. mekken tsamen 20 koeijen
voor het bedrag van 13-13-12,
de chirurgijns betaalden 9-2-8.
Houtkoper Comelis Brommersz en Trijn Pieter Keetmans
daarnaast ook: 3 kaarsenmakers, 3 zilversmeden,
met haar drie kinderen zagen elk een bedrag van 36-103 collecteurs (verkopers van loten), 2 uitdragerijen,
0 achter hun naam staan. Voor datzelfde bedrag stond
2 appelkopers, 2 mastenmakers.
ook burgemeester Theunis Brasker, tevens keetmeester,
Hoe kwamen de volgende middenstanders aan de kost:
notaris en houtcoper in het register. De hoogste aanslag,
de zeepzieder, de blauwverver, de kousenverver, de
45-12-8, ontvingen Jan Bentijn, brouwer in 'De Aker' en
koordwerker, de spijkermaker of de bartelboendermaker
Jan Michielsz., een pachter. In tegenstelling tot Jan Bentijn
(het houten gedeelte van de boenders).
moet de al eerder genoemde Pieter Pet, brouwer in 'De
Gezinssamenstelling
Os', aanzienlijk minder betalen (9-2-8). Mogelijk heeft hij
dat te danken aan zijn grote kinderschaar.
De registers geven ons ook een inkijk in de gezins
samenstellingen:
Veehouders
137
Echtparen met kinderen
Afzonderlijk worden de veehouders genoemd in de
belastingplannen.
In de stad werkten 16 veehouders,
Echtparen zonder kinderen
26
waarvan er zes aangaven melkkoeien te houden,
gemiddeld acht. De anderen gaven op koeien te bezitten,
Man alleen met kinderen
48
gemiddeld tien. In onze streek werden in de 17 eeuw ook
27
Vrouw alleen met kinderen
veel mestdieren gehouden. Ook kwam het voor dat een
melkkoe na haar melkproductietijd werd afgemest voor
Man alleen
48
de slager. De 31 veehouders in het Edammer gedeelte
Vrouw alleen
27
van de Purmer hielden in totaal 430 koeien, waarvan 196
melkgevend. Slechts één bedrijf betaalde 13-13-12: Dirck
Totaal
320
en Marten Jansz. melcken tsamen 20 koeijen. De overige
boeren worden aangeslagen voor 2-5-0 tot 9-2-8. Het
Er zijn relatief veel één-ouder gezinnen (75, d.i. bijna 25%).
waren kennelijk bescheiden bedrijven.
Veel vrouwen overleden in het kraambed. Het register
Bij elkaar opgeteld zijn in het register 1026 personen
vermeldt drie weduwnaars met het beroep van veerman
opgenomen, waarvan 507 kinderen. Men moet zich
met zes kinderen. Pieter Pet daarentegen, brouwer van
bedenken dat ook veel Edammers buiten deze belasting
"De Os", bewoont zijn huis met vrouw en elf kinderen, een
vielen. Wat betreft het inwonersaantal van onze stad zijn
de cohieren van de 100e penning informatiever, daarin
voor die tijd zeldzaam kindertal.
komen 700 huishoudens voor. Vrijwel alle inwoners waren
Belastingaanslag
daarvoor belastingplichtig. Op grond daarvan wordt het
De hoogte van de belasting geeft ook een beeld van de
aantal inwoners geschat op ongeveer 2300.
welstand van de in de cohiers vermelde beroepen en
personen. De belasting werd per kwartaal geïnd. Zo
Uiteindelijk werd in 1674 door de Staten van Holland
werden enkele schippers ter coopvaardij aangeslagen
en Westfriesland besloten tot het heffen van een 200
voor 9 guldens, 2 stuivers en 8 penningen (9-2-8), anderen
penning.
voor een bedrag van 4-11- 4. Comelis Claesz., schipper op
Met dank aan Herman Rijswijk
een pontje, en Pieter Smuijl schipper op een damschuijtje
werden daarentegen belast met de som van 2-5-10.
%
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Orgel Grote Kerk

Frans Koning

Orgel Grote Kerk 350 jaar geleden gebouwd
Volgende maand is het 350 jaar geleden dat het grote orgel in de Grote Kerk voor het eerst klonk ter meerdere glorie
van de stad Edam en zijn bestuurders, maar ook ter ondersteuning van de gemeentezang.

Contract gesloten in 1662
Op 22 februari 1662 werd door de heren burgemeesters
en de Hoomse organist en orgelmaker Barent Smit
de handtekening gezet onder het contract "over 't
maecken ende voltrecken van twee orgels, een inde
Groote ende d' andere inde Cleine kerck... en dat voor
de somme van vier duysent drye hondert guldens...".
Destijdswaren de orgels een zaak van de stedelijke overheid.
De gereformeerden hadden weliswaar na de Reformatie
het koninklijke instrument in de ban gedaan (zie kader),
maar de hoge heren namen hun muzikale visitekaartje in
bescherming, zoals in veel Hollandse steden. Allengs echter
werd de roep groter om de gemeentezang te ondersteunen
want "daer wert om 't seerste uytgekreten". Daarom is het
vermoeden dat in die tijd, net zoals in andere Hollandse
steden, de opdracht werd gegeven om een nieuw orgel te
maken. Er moeten voor 1663 in de Grote Kerk ook orgels
geweest zijn, maar helaas hebben we geen gegevens over
het aantal en de omvang, wel over de orgelspelers (zie tabel) .
Smit ging voortvarend te werk, en in januari 1663,volgende
maand 350 jaar geleden, klonk het nieuwgebouwde orgel
voor het eerst in de Grote Kerk. Het is niet bekend of dit ook
geldt voor het orgel in de Kleine of Onze Lieve Vrouwekerk.
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Volgens het contract werd het orgel opgebouwd uit
twee delen: een hoofdwerk en rugpositief. Het eerste
zou bestaan uit 5 registers of stemmen en het tweede
uit 10 registers. Uiteindelijk heeft Smit 6 registers in het
hoofdwerk ondergebracht. Waarschijnlijk heeft hij ook nog
ouder pijpwerk uit het voormalige orgel van de Kleine Kerk
gebruikt.
Verdere geschiedenis van het orgel
Nadat in 1704 B.H. van Loon uit Haarlem het orgel
verbeterd had, rees rond 1715 de behoefte om het
orgel te wijzigen en uit te breiden. De orgelmaker
Tijdens de synode van Edam in 1574 werd gesteld: "...
aengaende het orgelspelen in der kercken af te stellen
is besloten, dat alle die deinaeren des Woorts Goids
met vlyt ende alle vriendelycheyt die overicheyt
supplicerende zullen in dese saecke onderrichten
(dewyle tselfde nyet der dienaeren aucthoriteyt maer
der overicheden macht concemeert), ten eynde dat
het orgelspelen in die kercken naegelaten zynde, die
dienst des Woorts Goids beter zyn effect in die herten
der menschen vercryge ende bewaert worde."

Matthias Verhofstadt (1677-1731) uit Gemert kreeg
deze opdracht. Het hoofdwerk werd vergroot naar 10
registers en ook de klavier- en pedaalomvang werden
uitgebreid. Tevens werd aan ieder werk een tremulant
toegevoegd. Overigens heeft hij in die tijd ook aan het
orgel van de Kleine Kerk gewerkt. Dit instrument bevindt
zich nu in de Doopsgezinde Vermaning te Westzaan.
In 1781 en later in 1785-1786 heeft J.M. Gerstenhauer, de
bouwer van het orgel in de Grote Kerk te Monnickendam,
aan het grote orgel reparaties en verbeteringen uitgevoerd.
Later in 1823 heeft L. van den Brink uit Amsterdam ook
aan het orgel gewerkt.
Halverwege de negentiende eeuw, in 1853,had men in Edam
kennelijk grootse plannen. Op advies van J. G. Bastiaans
(1812-1875), destijds gevierd organist te Amsterdam,
componist van o.a. het geliefde "De Heer is mijn herder",
werd een uitgebreid bestek opgezet tot een vrijwel volledig
nieuw orgel bestaande uit een bovenwerk van 8 registers,
een hoofdwerk van 14 registers, en een zelfstandig pedaal
van 6 registers, plus diverse speelhulpen. In het bestek
staat dat:
"...het thans bestaande Orgel, met twee manualen... en een
aangehangen pedaal met uier blaasbalgen in eenen zeer
slechten toestand zijnde, terwijl het niet alleen geheel uerfeeerd
is gedisponeerd...met uele onbruikbare stemmen overladen is,
terwijl de wezenlijkeontbreken, en zelfs geen eigenlijkepedaal
of bas-stemmen heeft, waardoor dus dit Orgel aan de eene zijde
te scherp en aan de anderen zijde te zwak en van een goeden
grond ontbloot is voor een zo ruim kerkgebouwen eene talrijke
Gemeente...."
Zo is deze beschreven situatie in feite nog steeds. Bekende
orgelbouwers zoals Batz (Dom te Utrecht), Knipscheer en
Naber schreven in voor dit project, maar om onduidelijke
redenen is het nooit doorgegaan. In plaats daarvan werd
het bestaande instrument gerestaureerd. In 1935 heeft de
Zaandamse orgelbouwer Flentrop het orgel gerestaureerd.
In 1977-1980 volgde de laatste restauratie door dezelfde
orgelbouwer waarbij de toestand van 1715 nauwkeurig
werd gereconstrueerd.
Geschiedenis organisten
Bij de kerkbrand van 1602 zijn de voorgaande orgels
verloren gegaan. Men neemt aan dat door de kosten van
de wederopbouw en ook de bestaande antipathie tegen
het orgel, zoals eerder gemeld, men pas in 1660 het besluit
nam om weer een orgel te plaatsen in de Grote Kerk. De
archieven van de stad Edam laten zien dat tussen 1602
en 1660 toch organisten werden aangesteld, zoals b.v. in
1635: "AengenomenJan pietersz. orgelist tot voorsinger inde
kerckenvoor een somme van tsestich guldens sjaers innegaende
op lichtmissenaestcomende."
We moeten aannemen dat in die periode alleen het
voormalige orgel in de Kleine Kerk werd bespeeld. Naast
het ambt van "organist" of "orgelist" of "orgelspeler",
hadden deze speellieden nevenfuncties zoals "voorsinger",
"clocksteeker" of "klockenstelder", "klockespeelder" of
"klockenist", "horlogiestelder", en "waegmeester" (zie tabel).

Wie was Barent Smit?
Barent Smit (of Baerent Smitt) is lang een mysterieus
figuur gebleven, maar nu is wel zeker dat hij een
moderne arbeidsmigrant was. Hij is rond 1630 geboren.

In het lidmatenregister van de gereformeerde kerk
te Hoorn staat hij in 1657 vermeld als "Barent Smit,
toegelaten tot de tafel des Heeren" en "afkomstig uit
Bremen". In 1662 wordt hij benoemd tot organist van
de Oosterkerk te Hoom. Toen al hield hij zich bezig met
orgelbouw en orgelreparaties. In 1662-1663 volgde dan
zijn grote opdracht in Edam. Als laatste bewijs van zijn
werkzaamheden in Holland is een contract uit 1664 om
een klein orgel voor een kerk in Amsterdam te bouwen.
Rond 1667 duikt er een zekere Bemard Smith op in
de boeken van Westminster Abbey in Londen, "for
tuning the Abbey organ". In 1668 repareert hij het
orgel van Rochester Cathedral en bouwt ook nog een
nieuw "choyre organ". Geleidelijk bouwt hij een grote
reputatie op die hem tot op de dag van vandaag de
bijnaam "Father Smith" opleverde. Het is nu onomstotelijk
vastgesteld dat hij dezelfde is als Barent Smit. Hij
bouwde orgels voor o.a. St. Martin 's-in-the-Fields in
Londen, voor Christ Church in Oxford en Durham
Cathedral. Van al deze instrumenten is helaas niet veel
overgebleven, dus het Edamse orgel is wat dat betreft
uniek. Een vermeldenswaardige gebeurtenis in de Engelse
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Historischereeks

OrgelGroteKerk
Dik Rinkel
muziekgeschiedenis is "the battle of the Organs", toen
in 1683 een nieuw orgel gebouwd moest worden in de
Temple Church te Londen. Men hield een wedstrijd en dus
werden er twee orgels geplaatst, één van Bemard Smith
en één van zijn grote concurrent Harris. Zij lieten bekende
organisten spelen op hun instrumenten. Uiteindelijk
kreeg Smith de opdracht. Hij overleed in 1718.
Bronnen
Jongepier, 1977. Langs Nederlandse orgels, Noord-Holland,
Zuid-Holland,Utrecht Boschen Keuning,Baam, 160 pp.
Jongepier,)., uan Nieuwkoop,H. en Poot, W., 1996. Orgels in
Noord-Holland.Pirola,Schoorl,248 pp.

Luth, Jan R., 1986. "Daer wert om 't seerste uytgekreten..."
Bijdragen tot een geschiedenis uan de gemeentezang in het
Nederlands Gereformeerdeprotestantisme 1550-1852. Van den
Berg,Kampen.
Rowntree.J, 1979. Bemard Smith, organist and organ builder.
In: The MusicalTimes, 120: 765-766.
Thesaurier rekeningen Edam, 1600-1735. Gemeentearchief
Waterland.
Vente, M.A. en Jongepier,J., 1972. Het orgel der Grote Kerk te
Edam. 15 pp.
Met dank aan Herman Rijswijk, die mij wegiuijs maakte in de
enorme archieuen uan de stad Edam.

Nieuwe uitgave in de Historische Reeks
In de Historische Reeks van onze vereniging zijn tot nu
toe een zevental boeken verschenen. Als laatste het boek
over de geschiedenis van de Edammer kaas . De redactie
is na het succes van dit boek direct voortvarend te werk
gegaan. TVree jonge auteurs, Reinout Klaarenbeek en
Daan Schaars, zijn bereid gevonden te onderzoeken en
te gaan schrijven over het onderwerp "De ruimtelijke
ontwikkeling van Edam en de wijze waarop het erfgoed
hierin een rol heeft gespeeld tussen 1800 en 2012".

Het belooft een mooi boek te worden en het boek is
extra interessant omdat deels een tijdsperiode wordt
behandeld die de Edammer zelf zich nog kan herinneren of
(herjkent door verhalen van familieleden. In deze periode is
immers ook onze vereniging opgericht met een doelstelling
die nauw verbonden is met het genoemde onderwerp. De
verwachting is dat het boek in het najaar van 2013 uitkomt.
In het navolgende geeft auteur Reinout Klaarenbeek zijn
visie op het te behandelen thema en het boek.

Reinout Klaarenbeek
Lijst van organisten

8

vanaf 1583 tot 1735

Jaar

Naam

Tractement
(guldens)

1583

Jan garbrantsz Clant

100

1610

Jacob thijssen Hoeckboot

200

Orgelspeeler, clocksteeker

1622

Jan pietersz

50-400

Orgelist, voorsinger, klockenstelder

1654

Jan jacobsz Schuijt

150

Organist, klockespeelder, horologiestelder

1660

Frans comelisz Quaed

300

Organist, klockespeelder, horologiestelder

1668

Gualtus Palmer

350

Organist, klockespeelder, horologiestelder

1677

Jan Dusart

Organist, klockenstelder

1681

Gualteris Wijngaerden

200

Organist, clockespeelder "op het orgel in de Groote als Cleijne
kerck te speelen onder het singen enz. In 1705 " hebben de heeren
burgermm. eenpariglijck om redenen en slecht gedragh vande
organist Wijngaerden desselfs bedieninge vacant gestelt ende
den selve Wijngaerden van sijn voorsz. emploij gedeporteert."

1705

Aeneas Veltcamp

200

Organist, klockenspeelder

1708

Gerardus van Dort

200

Functie

1711

Luijcas Mens

200

"Mens gehouden sal wesen op de Orgel in de groote kerck onder
't singen voor en nae de predicatie oock des sondags s' avonts
en op andere avonden alser inde groote kerck gepredickt wert
terwijl de klockluijt voor het singen te spelen alsmede inde
weeck buijten datter gepredickt wert op dingsdach en saterdagh
s'namiddags des somers van vijf tot ses ueren en des swinters
van drie tot vier ueren en wijders op soodanige andere tijden
meer als de heeren burgermeesteren in tijden en wijlen sullen
gelieven te ordonneren. En op de doeken ofte het beijerwerek te
spelen alle sondagen smorgens des somers van half seven tot
half agt ueren toe en s'middaghs soo wel swinters als somers
van half twaelf tot half een ueren toe en oock op alle merekt
dagen jaermaerekten...

1722

Nicolaes Ruijt

240

Organist, klokkenspeelder

1735

Coenraad Havinga
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Edam stad in beweging
De stad Edam heeft een lange en rijke geschiedenis.
Ontstaan als boerennederzetting
rond de dam in
de IJe groeide het Zuiderzeeplaatsje in het kielzog
van Amsterdam in de zeventiende eeuw uit tot een
welvarende stad. De scheepsbouw, de houthandel en de
kaashandel brachten grote voorspoed. De rijkdom werd
weerspiegeld in de fraaie woon-en pakhuizen langs de
havens en de mooie openbare gebouwen. Langzaam
maar zeker, halverwege de zeventiende eeuw, ging het
slechter met de handel en nam de bevolking af. Rond
1800 stond de toekomst van de stad er bepaald niet
rooskleurig voor.
"Edam stad in beweging" (werktitel) vertelt hoe dit verhaal
verder ging. Het gaat over hoe een in zichzelf gekeerde
stad zichzelf moest heruitvinden. De moderne tijd bracht
met tram en trein nieuwe infra
structuur en de technologische
vooruitgang maakte op tal van
Edam stad
terreinen het functioneren van de
stad efficiënter en comfortabeler.
Tegelijkertijd raakten oudere ge
HHM
bouwen in onbruik en sloeg het
verval toe; de stadspoorten, het
Heerenlogement en het schip van
de Kleine Kerk werden gesloopt.
In 1935 wordt voor het eerst een
plan gemaakt om een nieuwe wijk
buiten de singel aan te leggen.
Hier is het nooit van gekomen.
Pas na de TWeede Wereldoorlog
ging Edam op grotere schaal uit
breiden; eerst werd de resterende
'
\\,
beschikbare plek in de noordoost
hoek binnen de veste gebruikt
en daarna werd begonnen met
de bouw van nieuwe wijken in
Ruimtelijke ontwikkeli
1 * i tussen 1
de Zuidpolder. Het boek neemt u
mee in deze boeiende ruimtelijke

geschiedenis en belicht de vraagstukken waarvoor de be
stuurders zich gesteld zagen. Vanaf het tweede deel van
de negentiende eeuw begint in Nederland en ook in Edam
steeds meer het besef door te dringen, dat die gesloopte
stadspoorten nooit meer terugkomen. Verlies van erfgoed
wordt gevoeld als een gemis voor de schoonheid van de
stad. Het is dan ook vooral te danken aan de inzet van
inwoners, dat de stad haar huidige fraaie aanblik kent.
De historische vereniging Oud Edam, opgericht in de
oorlogsjaren, speelde en speelt hierin een belangrijke
rol. Maar ook vóór de oprichting van Oud Edam maakten
mensen zich sterk voor de historie. Wat dacht u van
wethouder W.J.Hiijn die de jaren '90 van de negentiende
eeuw zich sterk maakte voor de stichting van het Edams
museum? Of de beroemde kunstenaar Nieuwenkamp,
die vervallen monumentale panden aankocht om deze te
restaureren? Het boek vertelt over hen en over anderen
die met hun liefde voor Edam een rol vervulden in de
ontwikkeling van de stad.
"Edam stad in beweging" boort
een tot op heden onderbelicht
en zeer aantrekkelijk thema aan.
De lezer begint 200 jaar geleden
en zal geleidelijk be-landen in
de huidige stad, waar hij of zij
nu woont. Het boek zal ruim
worden geïllustreerd met onder
meer uniek fotomateriaal
en
speciaal voor dit boek vervaardig
de kaarten. Kortom: een musthave voor iedere Edammer en
voor iedereen met interesse voor
de ruimtelijke ontwikkeling van
een monumentale kleine stad in
de laatste twee eeuwen.
V

in Edam
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Excursie
Dik Rinkel

Ledenuitstapje naar Zaltbommel en Buren
Dezetwee 16'ceuwsewoonhuizen
zijndoor
BENJAMIN
PHILIPSin 1801en 1824aangekocht
samengevoegd
en vaneennieuwevoorgevelvoorzien

Om half negen vertrekt op zaterdag 22 september een volledig gevulde bus vanaf het busstation Edam richting
het zuiden. Dit jaar gaat het ledenuitstapje niet naar kastelen, maar naar twee historische parels in Gelderland:
Zaltbommel en Buren.

Vanaf1861woondehierzijnkleindochter
HENR1ETTE
SOPH1E
vanANROOY-PHILIPS.
Haarneefwasde uit TrierafkomstigeKARLMARX
grondlegger
var het socialismeen schrijvervanhetboek"DASKAPITAL"
KARLMARXwasvaakte gastin dit huis
In de winter18631864washij langereujd hieronderbehandeling
bij de
stadsgeneesheer
Dr A.vANROOY.de echtgenoot
van HENRIETTF.
SOPHIE.

n
at

"I allwayswantmyselfbackto Bommel"is ee cita
uit eenbriefvanKARLMARXaan zijnnichtHENRIETTF.
SOPHIE.
Hij is nu blijvendtenig inZaltbommelalsgootspook.

Gevelbordop het huis van Benjamin Philips, waar ook
KarlMarxenige tijd verbleef
een woonhuis die herinneren aan de Joodse onderduikers,
die bij een inval zich niet tijdig konden verbergen, en
vertelt ons over haar inwoners en bezoekers waaronder
Karl Marx, de Duitse filosoof en neef van de familie
Philips, Anton Philips, de grondlegger van het Philipsconcem, Buys Ballot de natuurkundige en oprichter van
het KNMI, de violiste Emmy Verhey en de tekenares Fiep
Westendorp die vele verhalen illustreerde, waaronder de
avonturen van Jip en Janneke en Pluk van de Petteflet.

Wat ons natuurlijk aanspreekt is dat de stad ook een
speeltoren kent met een Hemony carillon. We zien ook de
trots van Zaltbommel de toren van de Sint-Maartenskerk,
bekend van het liedje "En te midden van die rommel,
dreef de torenspits van Bommel". De buitenzijde van de
kerk is gedeeltelijk bekleed met tufsteen en behoort tot
de best bewaarde voorbeelden van de Nederrijnse late
gotiek. Helaas is de kerk niet open, een reden temeer om
nog eens terug te komen.
Na al deze informatie gebruiken we het buffet in de
Heerensociëteit en vervolgen dan onze weg naar Buren.

Zonder oponthoud rijden we na ruim een uur over de
Martinus Nijhoffbrug, vernoemd naar de Nederlandse
dichter die in een sonnet, "De moeder de vrouw", vertelt
dat hij naar Zaltbommel gaat om de brug te zien, de
voorganger van de huidige tuibrug. In het gedicht wordt
niet zozeer de brug bezongen, maar wel de psalmzingende
vrouw die op een schip voorbijvaart. Vanaf de brug zien we
het meest beeldbepalende bouwwerk van Zaltbommel,
de Sint-Maartenskerk. Velen van ons kennen de toren
alleen maar vanaf de snelweg maar hopen deze nu van
dichtbij te zien. De koffie met appelgebak staat voor ons
klaar in het Stadscafé en dan start onze rondleiding door
drie stadsgidsen vanaf de Waalkade.
Zaltbommel is een kleine levendige stad met prachtige
historische bouwwerken en talrijke karakteristieke
gevels. Het is een vestingstad aan de Waal met een grote

10

OUDEDAM| JAARGANG36 | DECEMBER
2012 | NUMMER3

geschiedenis. De naam Zaltbommel betekent zoute
boomgaard en heette oorspronkelijk Bommel en wordt zo
door de bewoners nog genoemd. De plaats wordt voor het
eerst in een oorkonde uit het jaar 850 vermeld en groeide
in de 13e eeuw uit tot een belangrijk handelscentrum. De
stad verklaarde zich in 1572 onafhankelijk en solidair met
de Geuzen en de Spanjaarden belegerden de stad zonder
succes. Het stadje is gedeeltelijk beschermd stadsgezicht
en bezit tientallen rijksmonumenten.
Onze gids leidt ons, na een kort oponthoud aan de
vernieuwde Waalkade met flexibele waterkering waarbij
zij vertelt over de twee beelden die de hoogte van het
rivierwater aangeven bij extreme waterstand, door de
binnenstad. Zij wijst ons op opmerkelijke dingen zoals
de gootspoken die aan de dakgoten van diverse huizen
hangen, de goudkleurige steentjes in het plaveisel voor

Buren is eveneens een vestingstad, de stad waar 461
jaar geleden Willem van Oranje trouwde met Anna van
Egmond, gravin van Buren. De historie van de stad is nauw
verbonden met die van het Nederlandse koningshuis
en Buren wordt daarom ook "Oranjestad" genoemd.
Koningin Beatrix is gravin van Buren en Prins Willem
Alexander reed de Elfstedentocht onder het pseudoniem
W.A.van Buren. We vermaken ons in dit kleine stadje. De
een kiest voor een wandeling, de ander voor een plekje
op een terras om te genieten van het najaarszonnetje,
maar er zijn er ook die niet weg te slaan zijn uit het
Oranjemuseum in het voormalige stadhuis. In dit
kleine museum worden bijzondere filmbeelden over het
koningshuis vertoond en vertellen de museumgidsen met
veel verve de geschiedenis hiervan. Het is onvoorstelbaar
wat er allemaal gefabriceerd is aan borden, lepeltjes en
ander materiaal over ons vorstenhuis, maar er zijn ook
veel authentieke objecten te zien.
Dan rijden we terug naar Edam en voordat de Speeltoren
in zicht komt bedankt voorzitter Ton de Jong de
organisatoren Bert Creemers en Peggy Andries voor
de mooie dag en de uitstekende verzorging. Hij vraagt
onze dank ook over te brengen aan Joop en Anneke van
Overbeek die volgens traditie wegens verplichtingen
elders niet bij het ledenuitstapje aanwezig kunnen zijn.
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Bestuur
Ton de Jong

Jaarverslag 2012
Ook in 2012 zijn wij weer zeer attent geweest op
wat er in onze gemeente gebeurt m.b.t bestem
mingsplanwijzigingen welke invloed hebben op onze
mooie oude stad. Helaas is onze gemeente snel geneigd
de meest voordelige oplossing te kiezen waarmee dan
vaak voorbij wordt gegaan aan de cultuurhistorische
waarde van het object of grondgebied. In een onlangs
(11-06-2012) verschenen nota van de Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed, wordt gesteld dat in een
belangenafweging bij het vormgeven aan een goede
ruimtelijke ordening tegenwoordig ook het cultureel
erfgoed thuishoort. Gesteund door deze nota zullen wij
onze plaatselijke overheid op haar verantwoordelijkheid
blijven wijzen.
Bestuur
Het afgelopen jaar traden twee bestuursleden
af.
Dik Rinkel vond het na tien jaar als bestuurslid en
vicevoorzitter tijd om een stapje terug te doen; gelukkig
blijft hij wel als redactielid van de historische reeks en de
periodiek beschikbaar. Cees van den Hoff kon door drukke
werkzaamheden onvoldoende tijd vrij maken voor zijn
bestuurlijke verantwoordelijkheden.
Ledenactiviteiten
In het achter ons liggende jaar zijn er weer een aantal
activiteiten voor onze leden georganiseerd. Op 8 maart
hield Diederik Aten op uitnodiging van de vereniging een
lezing met als titel 'Noord-Hollandse marktsteden 15001800. Natte handelsoorlog'.
De marktsteden Hoorn, Alkmaar en Purmerend kwamen
destijds nogal eens met elkaar in conflict als het ging om
handelsbelangen en (kaas)marktpositie.
Op 25 oktober hield Cary Venselaar een boeiende voor
dracht over het leven en werk van W.O.J.Nieuwenkamp
onder de titel "Alles voor de Kunst" Deze veelzijdige
kunstenaar woonde en werkte in Edam in het eerste
kwart van de 20e eeuw., en heeft veel voor onze stad
betekend. Tijdens zijn vele reizen door het voormalige
Indië en Azië deed hij inspiratie op en bracht hij een
zeer waardevolle collectie kunstvoorwerpen
bijeen.
Op 22 september ging de jaarlijkse excursie naar
Zaltbommel en Buren. Elders in dit blad treft u een
verslag aan van deze excursie.
Ledental en contributie
Ondanks dat zich twaalf nieuwe leden aanmeldden maken
wij ons zorgen om het ledenaantal. De vereniging raakte
leden kwijt door overlijden en verhuizen, maar vooral ook
doordat nogal wat leden, die na diverse aanmaningen
na twee jaar nog niet hun contributie betaald hadden,
moesten worden uitgeschreven. Wij betreuren deze
terugloop omdat hierdoor o.a. het uitgeven van ons blad
en van nieuwe boeken, maar ook het uitnodigen van
sprekers voor lezingen, steeds meer in het gedrang komt.
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Wij doen daarom een dringend beroep op u, betaal
de contributie op tijd en beveel onze vereniging bij uw
familie, buren of kennissen aan.
Baandervesting.
Het is ons niet gelukt om van de gemeente gedaan te
krijgen dat de Baandervesting bij de herinrichting van het
Korsnasterrein autovrij zal worden gemaakt. Ons voorstel
om de ingang van de parkeergarage aan de zijde van het
Baanplein te plaatsen werd verworpen.
In overleg met het Bouwfonds is het college een nieuw
voorstel in overweging gegeven. Het idee is om de ingang
van de garage te verplaatsen naar de Korte Baansteeg,
de straat die zal ontstaan tussen de reeds bestaande
woningen en het nieuwe project. Door een dam aan te
leggen naar de aan de overzijde gelegen Burgemeester
Versteeghsingel kan het verkeer naar en van de woningen
aan de Baandervesting worden verwerkt. Hiermee wordt
dat verkeer geheel uit de Baanstraat gehouden.
Overigens heeft de kaartenactie ruim 250 steunbetuigingen
opgeleverd.
Open Monumentendag
Het thema was dit jaar "Groen van Toen". Door middel
van een mooie fotopresentatie, samengesteld door Wil
Tjoa, hebben wij op 8 en 9 september in samenwerking
met de Doopsgezinde Kerk kunnen laten zien hoe mooi
onze groene vestingen, tuinen en binnenplaatsen waren
en nog zijn. We mochten veel geïnteresseerden ontvangen
in de mooie Vermaning.
Het Gele Steentje:
Tijdens de algemene ledenvergadering werd dit jaar
voor de drieëndertigste keer het gele steentje uit
gereikt. Dit keer viel Voorhaven 160, een deel van het
Koningshoevecomplex, de eer ten deel. Over dat pand van
de PCI en over de prijsuitreiking is al in vorige nummers
van het Periodiek bericht.
Visiedocument Edam/ Contactgroep/ GWP
Onze vereniging heeft met de inbreng in het visiedocument
en deel uitmakend van de contactgroep een bijdrage
geleverd aan het tot stand komen van het Gemeentelijke
Verkeer en Vervoersplan, afgekort GWP.
Niet alle aspecten uit dit plan worden door onze vereniging
omarmd, er zijn plannen bij die direct indruisen tegen
onze doelstelling.
Werkgroepen:
De leden van de diverse werkgroepen hebben ook dit jaar
weer flink wat werk verzet en het is op zijn plaats om
hen hierbij te bedanken voor hun inzet en deskundige
ondersteuning die zij het bestuur hebben gegeven.
Historische Reeks:
De redactie van de Historische Reeks is alweer druk bezig
met de voorbereidingen van een nieuwe uitgave. In dit
nummer leest u hier meer over.

Website:
Onze site blijft groeien en wordt regelmatig aangevuld met
nieuwe informatie. Het aantal bezoekers blijft gemiddeld
op omstreeks 100 per week liggen. Het blijft opvallend
dat het sitebezoek uit Volendam op de tweede plaats na
Haarlem staat. Ga ook eens naar www.oud-edam.nl en
zie hoeveel interessante informatie onze site biedt.
Wij gebruiken onze site ook voor het informatiebord bij
de Noorderbrug. Door gebruik te maken van een pagina
waarop de Hollandse tekst in vijf talen is vertaald en een
QR code die is aangebracht op het bord, komt door in te
scannen met een smart phone, rechtstreeks de tekst in
beeld. Voor de toerist is het nu mogelijk om die tekst in
zijn of haar taal te lezen.
Ruimtelijke ordening:
De werkgroep Ruimtelijke Ordening heeft zich zoals eerder
is aangegeven gericht op wat er in onze gemeente gebeurt
m.b.t nieuwe bestemmingsplannen en -wijzigingen.
Bestemmingsplan-Oorgat:Zeevangsdijk nr 14 en stolp nr
38: De Raad van State doet één dezer dagen daarover
uitspraak.
Ontwerp Bestemmingsplan Baandervesting (Kosnasterrein):
Momenteel is er weinig actie m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan.
Visie-Document: De Contactgroep wil de vinger aan
de pols houden t.a.v. de daadwerkelijke uitwerking van
de adviezen. Afgesproken werd dat de Contactgroep de
functie krijgt van een kennisplatform dat adviezen en
ideeën aan de wethouder verstrekt.
Percelen HoogHeemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK): Een projectontwikkelaar is voornemens de
gebouwen om te bouwen tot appartementen. Het huidige
kleine tuingebied achter Ton fietsverhuur, gelegen aan de
vesting, wordt als toekomstig parkeerterrein aangeduid.
Dit strookt niet met het idee 'Edam Autoluw'. Met de
mogelijkheid tot parkeren wordt weer meer autoverkeer
binnen de vesting gehaald. Bewoners hebben inmiddels
bezwaar aangetekend.
TuincentrumLokkemientje:De uitvoering van de uitbreiding
is gestart.
Damwand Buitenhaven:De uitvoering is voorlopig uitgesteld.
De aanbesteding heeft wel plaatsgevonden, de gunning is
echter aangehouden.
VoorbereidingBPBeschermdStadsgezichtEdam: Het afgelopen
jaar zijn er weinig of geen nieuwe ontwikkelingen.
Terrasuergunning t.b.u. Het Geheim uan Edam: Het bestuur
van de vereniging Oud Edam heeft een zienswijze
ingediend en daarbij aangegeven dat het beoogde terras
binnen het Beschermd Stadsgezicht van Edam valt. Dit
stukje Edam aan het Spui tot de Dam is nu nog redelijk
ongeschonden en authentiek, het realiseren van een
terras is hier zeker niet gewenst en zal het stadsbeeld
ter plaatse in zeer ernstige mate aantasten.
Algemeen: De werkgroep juicht de maatregelen toe die
genomen zijn en nog te nemen zijn ten aanzien van het
terugdringen van zwaar verkeer binnen de vesting.

Periodiek
Ook dit jaar verscheen een drietal nummers van ons blad.
In de algemene ledenvergadering werd zorg uitgesproken
of het in de toekomst met een zo kleine redactie zonder
de inbreng van gastschrijvers nog wel mogelijk zou
zijn om drie nummers per jaar te brengen. De redactie
mocht overigens twee nieuwe leden verwelkomen: Robert
Lammers en Dik Rinkel.
Werkgroep Begraafplaats
Vanaf maart tot eind oktober van dit jaar heeft deze
werkgroep klein onderhoud verricht op de Algemene
Begraafplaats naast de Grote Kerk. De werkgroep telt
acht vrijwilligers en ondersteunt de onderhoudstaken
op de begraafplaats. Daarbij hebben met name oude
graven de aandacht, die om welke reden dan ook, niet
meer worden onderhouden en dreigen te verwaarlozen.
Dit onderhoud betreft eveneens het snoeien van de
beplanting op de graven, het opruimen van gebroken
en stuk gevroren glazen en potten en het onkruidvrij
maken van de ruimtes tussen de graven. Door de
gemeente zijn de paden voorzien van nieuwe schelpen
en werd een extra bankje geplaatst ter hoogte van de
noordoosthoek van het kerkgebouw. Van daar heeft men
een prachtig overzicht over de begraafplaats. Dit jaar zijn
op de begraafplaats twee columbaria geplaatst. Naast de
columbaria zijn ook bankjes geplaatst. Het geheel ziet
er verzorgd uit. De oude umenmuur zal te zijner tijd
worden verwijderd. Het is heerlijk om een paar uurtjes
in die bijzondere ambiance van de begraafplaats te
werken. Versterking van de werkgroep is welkom. Wilt
u meedoen, meldt u aan of kom gewoon een keer langs.
Wij kunnen trots zijn op deze mooie begraafplaats.
Tot slot
Het is fijn dat onze vereniging kan beschikken over zoveel
vrijwilligers die met elkaar het werk verzetten om de
doelstelling van onze vereniging te realiseren. Het bestuur
is hen zeer erkentelijk en heeft dan ook gemeend om op
17 november j.1. al die vrijwilligers uit te nodigen voor
een bijeenkomst in de Hulpkerk alwaar Rien de Vries een
lezing gaf over de restauratie van de Grote Kerk. Onder
het genot van een hapje en een drankje werd nog gezellig
nagepraat.
Zoals al vermeld zijn in de afgelopen periode diverse
bestuursfuncties
opengevallen en het bestuur roept
onze leden op om de vereniging te helpen besturen. Voor
informatie of aanmelden kunt u terecht bij onze secretaris,
Tiny Janssens. Op de laatste Algemene Ledenvergadering
heeft ook de voorzitter, Ton de Jong, aangegeven per april
2013 zijn functie aan een opvolger te willen overdragen.
Na zeven jaar deze functie vervuld te hebben is het
goed dat een ander, die bereid is zich in te zetten voor
het behoud van ons stedenschoon, deze uitdagende en
boeiende functie overneemt. Indien u geïnteresseerd
bent, onze voorzitter is gaarne bereid u uitgebreid te
informeren over de inhoud van het voorzitterschap.
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Onbekende schilder

Angela Jager

Oud nieuws uit het museum
De doortocht door de Rode Zee van Barend Jansz.
Slordt
Al enige tijd prijkt het schilderij De doortocht door de
Rode Zee op een wand van het Edams Museum, zonder
dat men enig idee had wie de schilder was. Onlangs kon
het werk toegeschreven en omstreeks 1680 gedateerd
worden dankzij sterke overeenkomsten met een ander,
gesigneerd werk van Barend Jansz. Slordt. Van deze
schilder, die zelfs bij specialisten geheel onbekend is,
wisten wij tot voor kort vrijwel niets. Tot nu toe was
slechts één gesigneerd werk van hem bekend en recent
werden enige biografische gegevens ontdekt.
Het schilderij in het Edams Museum geeft de Israëlieten
elkaar omhelzend weer nadat hun leider Mozes een
doorgang voor hen had gecreëerd door de Rode Zee. Mozes
strekt zijn arm uit waarmee hij de zee weer terug laat
vloeien, zodat de hen achtervolgende Farao met zijn ruiters
en wagens verdrinken. De schildershand verraadt geen
bijzondere bekwaamheid: de figuren zijn simpel en met
weinig diepte in het landschap geplaatst. De voorstelling
is in een dunne laag verf op het paneel aangebracht,
wat doet vermoeden dat het schilderij in korte tijd tot
stand is gekomen en dat de schilder wilde besparen op

materiaalkosten. Dit laatste wordt ook gesuggereerd door
de kwaliteit van het paneel, dat weliswaar van eikenhout is
maar opmerkelijk dun en zonder afwerking.
De doortocht door de Rode Zee is een weinig voorkomend
thema in de schilderkunst van de Gouden Eeuw. Een
schilderij met hetzelfde onderwerp verscheen in 1984 op
een veiling bij Christie's. Het schilderij, gesigneerd met
"Exodus / B.J.Slordt 1680",is bijna identiek aan het schilderij
in Edam. Nagenoeg dezelfde figuren zijn in een gelijkvormig
landschap geplaatst. Het in 1984 geveilde schilderij is groter
van formaat en geeft aan alle zijden meer te zien. Zo heeft
de Farao meer gevolg en is er onder en rechts meer grond
zichtbaar. De figuren zijn in een zelfde soort onbeholpenheid
op het paneel geplaatst. Het schilderij in de collectie van
het Edams Museum kan om deze redenen toegeschreven
worden aan Slordt. Daarmee zijn het gesigneerde schilderij
en het Edamse exemplaar de enige twee werken die tot nu
toe met zekerheid als werken van Slordt kunnen worden
beschouwd.
BarendJansz.Slordtwerdin circa 1625te Medemblik geboren.
Hij en zijn echtgenote verhuisden omstreeks 1661 naar

'

BarentJansz. Slordt,gesigneerd: "Exodus/ B.J.Slordt 1680".De doortocht door de Rode Zee. Paneel 71 x 107,5 cm.
VeilingAmsterdam (Christie's),19-05-1984,nr. 69.
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Hoorn. Voordat hij zich in Hoom geheel op het schildersvak
richtte, was hij tevens werkzaam geweest als ijzerkramer.
Na het overlijden van zijn eerste vrouw hertrouwde hij in
1675 met een jongedochter uit Schermerhorn. Het echtpaar
vestigde zich in haar woonplaats, waar hij in ieder geval
tot 1690 bleef. Vóór de drooglegging van de Beemster en
het Schermeer lag het dorp Schermerhom op de vaarroute
van Edam naar Alkmaar en was daarmee een gezocht
vestigingsplaats voor kooplieden. Na de grote brand van 3
november 1699 besloten veel kooplieden die hun woning
hadden verloren te verhuizen naar plaatsen waar nog wel
open water naar zee was, waardoor de wederopbouw van
Schermerhom een veel bescheidener vorm kreeg. Omdat
de meeste archieven van vóór 1699 verbrand zijn, raakt het
spoor van Slordt daar zoek.
Wat Slordt, ondanks zijn geringe kwaliteiten als schilder,
bijzonder interessant maakt, is dat wij weten dat hij
als 'dozijnschilder' moet hebben gewerkt voor een
Amsterdamse kunsthandelaar. Hendrick Meijeringh had
bij zijn overlijden in 1687 maar liefst 69 schilderijen van
Slordt in zijn schilderij enwinkel aan de Amsterdamse
Nieuwmarkt. Dit gegeven doet vermoeden dat de
schilder een exclusieve werkovereenkomst had met de
handelaar. Meijeringh had in totaal 575 schilderijen op
voorraad in zijn winkel, waarvan het merendeel, net als
dit werk, een Bijbels onderwerp had. De winkel bevatte
voornamelijk schilderijen van onbekende schilders en met
een gemiddelde waarde van vijf gulden waren zij relatief
goedkoop. Voor een breed publiek betaalbare schilderijen
met veelal oudtestamentische
onderwerpen moeten
het specialisme geweest zijn van deze kunsthandelaar.
Tot de winkelwaar van Meijeringh behoorden vier
schilderijen met het onderwerp "Pharao in 't Roo meir" (De
doortocht door de Rode Zee), waarvan er twee geschilderd
waren door Slordt. Van andere onderwerpen had hij soms
wel zes uitvoeringen geschilderd door Slordt, wat de indruk
wekt dat ook De doortocht door de Rode Zee waarschijnlijk
vele malen door de schilder behandeld is. De twee ons
bekende schilderijen zijn dus niet per definitie de twee
werken die in de bij zijn dood opgemaakte inventaris
worden genoemd, maar zullen waarschijnlijk wel via zijn
winkel zijn verhandeld. De constatering dat Meijeringh
zich met het aanbod van zijn winkel vooral toelegde op
goedkope schilderijen verklaart de seriematigheid, en
de observaties uit de eerste alinea dat er is bespaard op
materiaalkosten en dat de productie weinig arbeidstijd
heeft gekost (men rekende in uurloon). Om winst te kunnen
maken op een schilderij dat rond de vijf gulden opbracht
moest de kunsthandelaar het voor nog minder geld laten
produceren. Wat Slordt dan per schilderij verdiende, daar
kunnen wij slechts naar gissen, maar heel veel kan het niet
zijn geweest.
De toeschrijvingvan het schilderijaan BarentJansz. Slordt vond
plaats in het kader van het promotieonderzoekvan AngelaJager
naar een ondersegment van de Amsterdamse kunstmarkt in de
GoudenEeuw.

Een unieke DVDmet
verhalen en onthullingen
uit het Edams Museum
Edam heeft een rijke historie, die mede in het Edams
museum tot uiting komt. Het gebouw is het eerste
stenen koopmanshuis van Edam dat werd gebouwd
in 1540. Het museum heeft een gevarieerde collectie
bestaande uit onder andere schilderijen, prenten en een
verzameling objecten van de familie Boot.
De makers van de DVD Kronieken Edam, zijn echte
storytellers Zij hebben een verzameling verhalen,
onthullingen en impressies van Edam bijeengebracht. Het
is een zoektocht geworden naar de bijzondere verhalen
achter de objecten in het museum. Er zijn onthullingen
en ook ontdekkingen, zoals een aantal bijzondere graven
in de Grote Kerk, die een directe relatie met objecten in
het museum blijken te hebben en er is zelfs een primeur:
een niet eerder bekend document uit de oudheid is in de
archieven naar boven gekomen.
Een aantal objecten in het museum staat garant voor een
verhaal of geschiedenis dat zich in de rijke historie van
Edam heeft afgespeeld. Zo is er natuurlijk het pronkstuk
van het museum het schilderij van Trijntje Keever, die
met haar extreme lengte op de kermissen in het hele land
werd getoond en zelfs op koninklijk bezoek kon rekenen.
Inhoud van de DVD:
Het programma op deze unieke dvd duurt meer dan een
uur en bestaat naast een aantal sfeerbeelden van Edam
uit een rondleiding door het museum met daarbij diverse
achtergrondverhalen over de diverse objecten.
De schrijfster Lydia Rood vertelt in een openhartig
interview over haar relatie met Trijntje Keever en hoe deze
haar inspireerde voor het schrijven het boek "meisje aan
de ketting". Trijntje Keever is weer tot leven gebracht op
de kermis en in de Grote Kerk. Ook is er het verrassende
verhaal over een sinds jaren vergeten, bijzondere collectie
boeken die werd herontdekt in de Librije van de Grote Kerk.
TWeevan deze boeken zijn via een lange weg uiteindelijk
in het museum terecht gekomen. Er is een fantastische
ontdekking vastgelegd van een nog niet eerder getoond
document in relatie tot Michiel de Ruyter, waarschijnlijk
uniek in Nederland. De leden van Oud Edam kunnen
deze DVD bestellen voor de actie prijs van € 14,95 door
een mailtje o.v.v.DVD met naam en adres te sturen naar
surie.edam@quicknet.nl. De DVD's kunnen dan op zater
dag 15 en donderdag 20 december tussen 11:00 en 14:00
uur worden opgehaald en afgerekend in het oude Stadhuis
op het Damplein.
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Pas verschenen
Van Jan Bouwes, bekend van zijn vaste rubriek in de Stadskrant 'Edam van eeuw tot eeuw', een wandeling door
Edam, is opnieuw een boekje verschenen onder de dezelfde titel. Daarin worden aan de hand van ansichtkaarten en
foto's woningen, gebouwen en stadsbeelden van toen en nu naast elkaar gezet. Ook nu weer valt op hoezeer de stad
in de loop der tijd is veranderd en gemoderniseerd. De beelden van voorheen zijn daarom zo interessant omdat de
namen van gefotografeerde personen worden vermeld, alsook de verhalen erachter. Liefhebbers die de rubriek uit de
Stadskrant uitknippen en verzamelen kunnen nu terecht bij de Edamse boekhandels.

Nieuwe leden
Opnieuw konden we dit jaar een aantal nieuwe leden verwelkomen:
J.R.van Werkhoven
Edam
D.Verloop
Leerdam
R. Nibbering
Edam
E. v.d. Laar
Edam
O. Friederichs
Warder
B.S.van Gulik
Edam
Fam. v. Hilst
Edam
M. Langerij s/S tuut
Oosterblokker
J.F.M.Asselbergs
Edam
B.de Boer
Edam
A.M.Vrugt
Edam
J.M. Plas
Edam
G.A.W.Burghouts
Warder
A.H. Bosma
Waalre
Onze vereniging telt nu 974 leden

Vereniging
Oud Edam
Verenigingshuis
GraafWillemstraat 8, 1135WP 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
Grafischeverzorging:
Met Name Reclame, Edam
Drukwerk: Drukkerij Keizer en
Van Straten bv, Edam
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