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De kunstbakker en zijn vriend 
de kasteelheer

Toen Leendert Spaander in 1881 zijn herberg aan de haven in 

Volendam had gekocht kwam er leven in de brouwerij. Dit gebeurde 

natuurlijk niet zomaar, hij schreef kunstacademies aan met 

uitnodigingen om naar Volendam te komen. Hij ging gekleed als 

Volendammer ook beurzen en manifestaties af om zo volk naar 

zijn hotel te krijgen. Zo leerde hij o.a. de Duitse kunstschilder 

Carl Windels kennen, die in 1896 het beroemde schilderij maakte 

“artist kom binne”. Dit uitnodigende bord hangt nog steeds in de 

gelagkamer. Talloze bekende en minder bekende schilders hebben 

daarna decennia lang bij Spaander het dorp Volendam met zijn 

botters, fraaie doorkijkjes en klederdracht geschilderd.

Rossenaar en Rijswijk, twee 
transportbedrijven uit Edam

C.W. Rave, schepper van de 
decoraties in de Schepenzaal

Ledenuitstapje naar 
Den Haag en omgeving

Schilderij van een Volendamse in de kunstbakkerij, onlangs verworven door het 
Edams Museum.
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Kunstbakker

Peter Sluisman

Het kan niet anders dat ook Edam hier een graantje 
van meepikte. De kunstschilders uit de romantische 
school waren op zoek naar het Holland van Johannes 
Vermeer, Paulus Potter, Pieter de Hooch, Jacob Ruisdael 
enz. Ze vonden dit niet alleen terug in Volendam, maar 
ook in “de schone slaapster” Edam. Het museum was 
in 1895 een feit en verschillende schilders hebben hier 
met vaak Volendammer modellen geschilderd. Een van 
de bekendste was Nicolaas van der Waay de schilder 
die ook de gouden koets mocht schilderen. Naast het 
museum was er ook een mogelijkheid bij bakker Herman 
Beek op de hoek van de Keizersgracht en Spuistraat. Hij 
had naast de bakkerij een Oud-Hollandse kamer met 
een antieke schouw met diverse oude voorwerpen (het 
museum heeft onlangs een schilderij gekocht met dit 
interieur. Deze bakker was een bijzonder persoon, want 
naast dat hij brood bakte, schilderde hij zelf ook en 
handelde hij in kunst en allerlei antiek. Daarom werd hij 
in Volendam al heel gauw “de kunstbakker” genoemd.
Of de schilders moesten betalen voor deze locatie is 
mij niet bekend maar sommigen hebben zijn interieur 
verfraaid door enige deurtjes te beschilderen onder 
anderen de Duitser Ludwig Noster. Dit kan echter ook uit 
vriendschap zijn gedaan. Bij het slopen van zijn woning 
in 1933 zijn de deurtjes gelukkig bewaard gebleven en 
naar het Zuiderzee museum in Enkhuizen gegaan. Dat 
de kunstbakker een schare vrienden had is zeker, gezien 
het deurtje met tekst “Ook voor de heele Kunstbakkerij” 
van vriend R. Cleve 21/9 ’92 dat bewaard is gebleven. Het 
deurtje komt niet uit het huis van de kunstbakker maar 

uit het Heerenlogement. Van deze relatie en vriend 
Richard Cleve weten wij sinds kort meer.

Duits officier wordt kunstschilder
Richard Cleve werd geboren op kasteel Leckow in 
Achterpommeren (Pruisen) als zevende zoon van Konrad 
Karl Cleve en Julie Amalie Katharina von Wedemeyer. 
Na zijn middelbare schooltijd werd hij reserveofficier 
in het tweede garde-veldartillerieregiment van het 
Koninklijke Pruisische leger met als garnizoensplaats 
Berlijn/Potsdam. Daarnaast begon hij een studie 
rechtsgeleerdheid, die hij in 1886 afrondde met een 
promotie. Na deze elitaire opleiding lag de wereld 
voor hem open. Een grote militaire carrière lag in 
het verschiet. Echter niet voor Richard, hij had meer 
affiniteit met kunst en cultuur dan met militaire zaken 
en rechtswetenschap. Toen hij met groot verlof ging en 
eenmaal vrij man was, besloot reserveofficier dr. R.Cleve 
zijn leven een verrassende wending te geven. Hij nam 
schilderlessen en vertrok in 1887 naar Noord-Holland. 
Daar sloot hij zich aan bij de schilderkolonie in opkomst 
rondom hotel Spaander in Volendam. Zijn naam zette 
hij in hetzelfde jaar in het gastenboek. Of zich werk van 
Cleve in de collectie Spaander bevindt is niet bekend. Hij 
signeerde zijn schilderijen lang niet altijd en soms is de 
signatuur in de loop van de tijd onleesbaar geworden. 
Mocht hij schilderijen verkocht hebben dan kunnen ze 
overal terecht zijn gekomen. Voor zover wij weten is er 
geen werk bij de bekende veilinghuizen in de loop van 
de tijd geveild. 

Keizersgracht, links op de hoek tussen de bomen de kunstbakkerij.
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Vermeend spion
Cleve bleef in Noord-Holland tot zijn huwelijk in 1900. 
Waar hij precies gewoond heeft, valt niet te achterhalen. 
Wellicht heeft hij een tijdlang bij Spaander gewoond, 
maar tegen het einde van de negentiende eeuw huurde 
Cleve in Velsen kamers bij ene Van de Spiegel. In Velsen 
werd Cleve onderwerp van een anonieme aantijging. 
Deze beschuldiging leverde hem bijna een eeuw later 
reputatieschade op. Wat was er gebeurd? De minister 
van oorlog ontving een brief, gedateerd 27 maart 1897, 
van de chef-generale staf A. Kool waarin de Duitse 
reserveofficier dr. R. Cleve in een kwaad daglicht werd 
gesteld. Hij zou spioneren bij de stelling van Amsterdam. 
In de brief van Kool stond dat een persoon die anoniem 
wenste te blijven Cleve had zien rondzwerven bij de 
stellingwerken. Hij zou geheime informatie verzamelen 
en die in grote dienstenveloppen doorsturen naar zijn 
moeder, die met hem onder een hoedje zou spelen. 
Cleve kende nogal wat mensen die met de stelling van 

Amsterdam te maken hadden. Het ging echter allemaal 
om losse vermoedens. Als schilder trok hij natuurlijk 
het veld in en dat er forten werden gebouwd kon 
iedereen zien, dus zo geheim was dat nu ook weer niet. 
Het afweergeschut werd bovendien besteld bij de firma 
Krupp uit Duitsland. Het is dan ook nooit tot een echte 
aanklacht gekomen. 

Terug naar Berlijn
Richard Cleve gaf Velsen als woonplaats op, toen hij 
op 3 juni 1900 in het huwelijk trad met Frida Almande 
Ferdinande Mollard, dochter van de regeringsraad 
Maximillian Carl Phillip Mollard. De vader van Frida 
stierf toen ze vier jaar was, haar moeder hertrouwde 
met Rudolf von Mollard uit Gora. Op Schloss Gora, een 
imposant renaissance bouwwerk, is Frida opgegroeid 
en van daar uit getrouwd. Het jonge paar Cleve-Mollard 
koos Berlijn als woonplaats en liet in het stadsdeel 
Berlin-Wilmersdorf een nieuw huis ontwerpen door 
de architect Hans Grisebach. Richard Cleve was 

3

Schilderij van de kaasmarkt van C. Springer
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zeer betrokken bij het bouwproces. Hij liet allerlei 
bouwelementen, reliëfs, zuilen en erkers uit Nederland 
komen en in de gevel verwerken. Ook het trappenhuis 
met zijn in Noord-Holland gekochte tegeltableaus 
ademen een Hollandse sfeer. De contacten met de 
Nederlandse vrienden bleven bestaan, onder andere 
met de familie Del Court van Krimpen die op huize 
Rooswijk in Velsen woonde. Carl Windels heeft daar een 
schilderij gemaakt van Frida. Van Richard maakte hij in 
1906 een potloodtekening.

Kasteel Cannenburgh als pied-à-terre
Omdat Nederland bleef trekken gingen zij op zoek naar 
een voornaam onderkomen. Via een bevriend echtpaar 
kwamen zij terecht bij kasteel Cannenburgh in Vaassen. 
Frida Cleve-Mollard werd in 1906 officieel eigenares van 
de Cannenburch, maar ze liet het beheer van het kasteel 
over aan haar man. Voorlopig bewoonden de Cleves het 
kasteel gedurende de zomermaanden. Ze spaarden 
kosten noch moeite om het kasteel in oude luister te 

herstellen met respect voor het verleden. De Hattumse 
historicus F.A. Hoefer, maar ook E.W. Moes, die werkte 
aan een boek over Nederlandse kastelen, waren graag 
geziene gasten op kasteel Cannenburgh. In de tijd dat 
het koninklijk paar nog permanent op het Loo woonde, 
kwam ook prins Hendrik, de echtgenoot van koningin 
Wilhelmina wel op bezoek.

Ook onze kunstbakker Herman Beek heeft oude en 
antieke zaken geleverd aan zijn vriend de kasteelheer. 
Vijf deuren op de bovenzaal en het veloute behang in 
het boudoir van het kasteel zijn zeker afkomstig uit 
Edam. Er is een briefkaart bewaard gebleven van 22 mei 
1907 waarin hij aan de opzichter en huisbewaarder, de 
heer Labberton, schrijft dat hij volgens afspraak met de 
heer Cleve om 7 uur vertrekt uit Edam en in de middag 
op de Cannenburgh hoopt te zijn om het een en ander 
in orde te brengen.
Het voert te ver voor dit artikel hoe het verdere leven van 
Richard en Frida op de Cannenburgh verder is verlopen. 

Onteigening
Richard stierf op 11 april 1936. Frida veel later op 12 
december 1958. Het kasteel werd na de oorlog door de 
Nederlandse Staat onteigend. Het was immers bezit van 
de vijand en die hadden we verslagen. Dat de Cleve’s 
geen enkele sympathie hadden voor en met de nazi’s 
en zich juist als goede Nederlanders hadden gedragen 
(waarvan vele getuigenissen) deed niet ter zake. En 
zo waren Richard Cleve en zijn vrouw Frida Cleve-
Mollard de laatste particuliere eigenaren van kasteel 
Cannenburgh.
Het kasteel is sinds 1951 in beheer bij de Stichting 
Vrienden van de Gelderse Kastelen. Toen in 1990 het 
standaardwerk verscheen over de Cannenburgh en 
zijn bewoners nam de directeur in zijn inleiding het 
vermeende spionageverhaal klakkeloos over. Cleve’s 
kunstenaarschap was vast een dekmantel geweest voor 
zijn subversieve activiteiten. Want wie had ooit een 
schilderij van Richard Cleve gezien? Waarom stond zijn 
naam niet vermeld in de Pieter Scheen of een andere 
schilderlexicon. En zo liep de naam Richard Cleve 
reputatieschade op. Zelf heeft hij hier gelukkig geen 
weet van gehad. Later onderzoek heeft aangetoond dat 
de aantijgingen volkomen onterecht zijn geweest.

P.S. Het deurtje dat Richard Cleve schilderde in 1892 
in het Heerenlogement van Edam is bij de sloop in 
1942 hiervan gered door de familie Broeze. Han Broeze 
verkocht het in 2002 aan een Amsterdamse antiquair. 
Ondergetekende zag het daar staan en kocht het. Zowel 
de antiquair als ikzelf vonden de tekst raadselachtig 
,,wie noemt zich nou Kunstbakker” Pas toen ik in 2006 
in Edam kwam wonen heb ik het geheim kunnen 
ontrafelen.

Bron: mevr. W. Smit-Buit, vrijwilliger op kasteel Cannenburgh

Deurtje met rechtsonder de tekst “ ook voor de heele 
kunstbakkerij” (foto Steef Reilingh)
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Oud Edam krijgt gift van Rabobank
De vereniging Oud Edam is bijzonder blij met een gift 
van tweeduizend euro van de Rabobank Waterland en 
Omstreken. Dit geld is bedoeld voor een project van onze 
vereniging waarbij eigen publicaties zoals periodieken 
en diverse boekuitgaven door een professioneel bedrijf 
worden ingescand. Het digitale materiaal wordt daarna 
op de website van onze vereniging geplaatst. Het betreft 
hier meer dan 3000 pagina’s tekst en een kleine 1000 
foto’s en ansichten. De teksten zijn inhoudelijk van hoge 
kwaliteit en worden hierdoor voor een groot publiek 
toegankelijk. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan historici die onderzoek 
doen, maar ook aan een scholier die een werkstuk 
over de geschiedenis van Edam wil maken. Veel leden 
en niet-leden, tot ver in het buitenland, zullen aan 
het bekijken plezier beleven. Kort geleden hebben 
we een zoekmachine toegevoegd aan de website 
zodat u binnenkort met het intikken van bijvoorbeeld 
‘Lingerzijde’ alle artikelen over en oude foto’s  van deze 
straat vindt.

Nadat wij ons eigen archief op het internet hebben 
geplaatst willen we onze leden gaan oproepen oude 
foto’s en filmpjes aan ons uit te lenen waarna we die 
ook digitaliseren en op de website zetten. Daarna krijgt 
de eigenaar zijn materiaal weer terug met eventueel 
een digitale versie op hoge resolutie voor eigen gebruik. 
Zonder de Rabobank Waterland en Omstreken hadden 
we dit project niet zo voortvarend kunnen oppakken.

Mogen wij uw e-mailadres?
Graag willen we als bestuur leuke, belangrijke en actuele 
zaken meer direct met onze leden communiceren. 
Hiervoor gaan we een nieuwsbrief ontwikkelen die per 
e-mail naar de leden zal worden verstuurd. Op onze 
website oud-edam.nl kunt u hiervoor uw e-mailadres 
invoeren. Misschien goed om vandaag nog even te doen?

Met een vriendelijke groet,
Wim van den Essenburg,
Voorzitter Vereniging Oud Edam

Sponsoring

Jong Edam (1898). Deze foto verscheen eerder in het aprilnummer van ons blad op klein formaat, waardoor de jongens 
minder goed herkenbaar waren. De foto is gemaakt door de beroemde fotograaf M.H. Laddé. In samenwerking met 

fotograaf J. Siewers is van alle jongens een foto genomen. Die zijn in een gedenkboek t.g.v. de inhuldiging aan Koningin 
Wilhelmina aangeboden (voor naamlijst zie website oud-edam.nl)
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Transportbedrijf Rossenaar

Rossenaar en Rijswijk, twee transportbedrijven 
uit Edam
In het vorige periodiek is aandacht besteed aan transportbedrijf Rijswijk. Nu de geschiedenis van transportbedrijf 
Rossenaar, begonnen in de jaren dertig van de vorige eeuw. Het bedrijf had eveneens een boeiende ontwikkeling en 
is nog steeds gevestigd in Edam. Nu heeft de derde generatie Rossenaar de leiding. 

Antoon Rossenaar begint met bodedienst in 
Edam
Antoon Rossenaar was afkomstig uit een echte 
transportfamilie. Zijn vader startte in 1911 een bus- 
en transportbedrijf in Purmerend en ook zijn ooms 
waren werkzaam in het vervoer. Zelf had hij al 
ervaring opgedaan bij de firma Van Essen en Simons, 
beurtschippers in Edam. 

Toen in 1931 de treindienst van Volendam via Kwadijk 
naar Alkmaar werd opgeheven greep hij de kans om voor 
zichzelf te beginnen en richtte hij het transportbedrijf 
op en begon met een auto-besteldienst, vijf maal per 
week tussen Edam en Alkmaar.
Antoon begon alleen met een vrachtwagen en werkte 
eerst vanuit zijn woonhuis op de Bult 11. De contacten 
in Alkmaar liepen via Café Burgering aan de Achterweg, 
dat fungeerde als bestelhuis. In de crisisjaren was het 
beginnen van een eigen bedrijf een gok maar het lukte 
hem een goed bestaan op te bouwen voor het gezin. 
Zijn vrachtauto kon hij stallen in een garage aan de 
westzijde van de Kaasmarkt, nu het pand met de 
gevelsteen van de Edamse Meermin. Later kocht hij een 
café en woonhuis aan de Bierkade/Kapsteeg met een 
garage waar twee auto’s in konden (nu het voormalige 
pand van de Glazenmaker).

Toen de oorlog uitbrak wist hij zijn kostbare vrachtwagen 
te behouden - de Duitsers namen al het rijdend materiaal 

namelijk in beslag - door hem te verstoppen onder een
hooiberg in de Beemster. Lag het bedrijf daardoor stil? 
Neen, want hij schafte een boot aan en deed tot mei 1945 
alleen nog transporten over het water naar Alkmaar. 
Ook deed hij transporten met paard en wagen omdat er 
een gebrek was aan brandstof. Op 1 januari 1943 volgde 
een uitbreiding van het bedrijf door overname van de 
dienst van R. Bouwes Edam-Hoorn. 

Hernieuwde start 
Na de oorlog maakte het bedrijf een nieuwe start, kon 
de vrachtwagen weer tevoorschijn worden gehaald en 
werd men financieel ondersteund vanuit de Marshall 
hulp. In 1951 nam hij de lijndienst naar Zaandam over 
van C. Rijswijk.
Er werd dus gereden met vaste diensten op Alkmaar, 
de Zaanstreek, Hoorn en Amsterdam. Dit waren de 
bodediensten, maar daarnaast werden er allerlei 

Dik Rinkel

Oprichter Antoon Rossenaar

Antoon Rossenaar met de Edammer kaasjes, die door 
hem gebracht zijn naar de kaasmarkt van Alkmaar
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in het blad Beroepsvervoer wordt dan vermeld dat 
transportbedrijf Rossenaar te Edam vol trots het 
complete wagenpark bestaande uit twee Internationals 
en twee Dodges voor het schilderachtige raadhuis van 
Edam had opgesteld. Dit idee werd, zoals we zagen 
in het vorige Periodiek, in 1970 overgenomen door 
transportbedrijf Rijswijk bij hun 25-jarig jubileum.
 In 1962 overleed de oprichter en zijn zoon Cor nam het 
roer over maar deze overleed in 1964 waarna moeder 
Rossenaar als eigenaresse de scepter zwaaide over het 
bedrijf. Dit is een wat groot woord want de jongens 
wisten immers wat er moest gebeuren. Klanten te woord 
staan en de telefoon aannemen was haar belangrijkste 
taak.

Verhuizing naar het industrieterrein
In 1968 verhuisde het bedrijf van de Kaasmarkt naar de 
Ambachtstraat 9-11 en een jaar later namen zeven van 
haar zoons, Antoon, Chris, Kees, Gerard, Henk, Koos en 
Joop, het bedrijf over. Decennialang werkten ze samen in 
het familiebedrijf. 

goederen voor klanten vervoerd. 
Hoe ging dat dan allemaal in z’n werk? Binnen het 
gezin was het van jongs af aan meewerken vaste prik. 
Al was het maar helpen bij het in- en uitladen. Maar 
als je eenmaal kon rijden dan werd je ingezet voor het 
bedrijf. Elke zoon had dan ook zo z’n eigen vaste ritje. 
Om tien uur ’s ochtends moesten de vrachtwagens leeg 
zijn voor de diverse bodediensten, maar daarvoor had 
men er al het nodige werk en transport opzitten zoals 
bijvoorbeeld op dinsdag kaashalen uit Limmen voor 
de Gestam. Dan startte je al om half vier in de vroege 
ochtend. Moeder Rossenaar was dan de wekker en je 
nog een keer omdraaien was er niet bij.
Omdat ze deels in dezelfde vijver visten was 
transportbedrijf Rijswijk zoals we nu zouden zeggen 
een con-collega, maar doordat Nederland na de oorlog 
volledig moest worden opgebouwd was er voor beide 
bedrijven voldoende emplooi. 

Jubileum
Op 7 september 1956 bestond het bedrijf 25 jaar en 

Het wagenpark voor het stadhuis van Edam t.g.v. het 40-jarig jublieum in 1971.
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Het pand aan de Ambachtstraat werd echter ook te klein 
en in 1996 verhuisde men naar de Beitelstraat 27. Hier 
werd een loods van ruim 1250 m2 in gebruik genomen 
voorzien van kantoorruimte en laaddocks1). Mevrouw 
Rossenaar onthulde de eerste steen in het bijzijn van 
haar kinderen, verdere familie en andere bekenden.                                                                                          
Door de vraag naar meer opslagcapaciteit werd in 2007 
het naastgelegen pand aangekocht waardoor men er nu 
totaal 2500 m2 ter beschikking heeft.

Nog een echt familiebedrijf
Door de jaren heen gingen een aantal Rossenaars 
met pensioen, totdat er nog drie broers over waren. In 
2001 werd besloten dat het tijd was voor de volgende 
generatie. Op dat moment trad de huidige driekoppige 
directie aan en zij houden het motto van de oprichter in 
ere: “Goede service bieden en stug doorgaan”. 
Het wagenpark in de huiskleuren rood en blauw 
vervoert voor een groot aantal vaste klanten door heel 
Nederland - Belgie - Luxemburg - Duitsland en Noord-
Frankrijk goederen van 1 kg tot 30.000 kg per zending. 

Dit gebeurt met 6 trekker-oplegger-combinaties, 1 
motorwagen-aanhanger-combinatie en 2 zogenaamde 
LZV Combinaties.

Bronnen:
•  Historisch Purmerend september 2014 artikel over  

de familie Rossenaar
• Website Rossenaar Edam
• Diverse krantenartikelen
• Interviews met Henk en Joop Rossenaar
• Waterlands Archief

1) Laaddocks en losdocks worden gebruikt door vrachtwagens 
die willen laden en lossen. Hierdoor hoeft men niet meer het 
hoogteverschil te overbruggen van de laadruimte van de 
vrachtwagen. Via docks kunnen heftrucks en steekwagens 
direct de vrachtwagen in.

Een vrachtauto van Rossenaar vrachtdiensten uit 1954 bij de kaaswaag. Op de achtergrond is nog deels zichtbaar de 
vrachtauto van Dirk Vels, die ook op Alkmaar reed.
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C.W. Rave, schepper van de decoraties in de 
Schepenzaal
In het augustusnummer 2015 beschreef Wim de Wolf het strenge optreden van Justitie. De verhoren van overtreders, 
verdachten en getuigen door schout en schepenen vonden plaats in de Schepenzaal in het stadhuis, waar ook de 
strafeisen en vonnissen werden uitgesproken. Die zaal heeft om zijn functie van rechtszaal de decoraties gekregen 
die we nu nog altijd kunnen bewonderen en die door hun sfeer deze zaal tot een geliefde trouwlocatie hebben 
gemaakt.

Wie staande aan de kade van de Voorhaven (noordzijde) 
kijkt naar het Edamse stadhuis aan het Damplein, zal 
in de verstilde weerspiegeling in het water eronder 
makkelijk in eeuwen terug kunnen gaan. De tijd van de 
barokmuziek, die als van nature de bouwstijl begeleidde 
van het stadhuis dat de Edamse municipaliteit in 1737 
liet bouwen.

In een tijd, dat de Edamse economie in een recessie 
verkeerde, werd het nieuwe stadhuis in gebruik 
genomen en moest de Schepenzaal toch een voorname 
autoriteit uitstralen. Daar waar men doorgaans (denk 
aan het stadhuis op de Dam in Amsterdam) bas-reliëfs 
toepaste, beeldhouwwerk of imposante schilderstukken 
en fresco’s van gerenommeerde meesters koos Edam 
voor een goedkopere techniek: doek gespannen op 
tengellatten, behangsels. Die werden beschilderd met 
een uitdragende boodschap, die het gezag van het 
rechts- en bestuurscollege moesten benadrukken.
Geruime tijd hebben wij het in Edam moeten doen 
met de kennis, dat deze schilderingen -in opdracht 
van de vroedschap- waren aangebracht door een 
decoratieschilder, Rave geheten (1). Van de kunstenaar 

zelf, alsook van zijn overige werk was nauwelijks iets 
bekend.

In 2014, het jaar dat het Edams Museum wegens 
funderingswerkzaamheden moest worden gesloten, 
was de gemeente Edam-Volendam zo welwillend om 
de Raadzaal voor het publiek tijdens de kaasmarkten 
open te stellen. Vanwege het succes werd de Raadzaal 
dit jaar wederom opengesteld, ook tijdens Open 
Monumentendag, waar vele belangstellenden van 
gebruik hebben gemaakt. Daarbij kwamen niet alleen 
de technische vervaardiging van de muurschilderingen 
en de bijzondere kwaliteit van de rococostoelen en het 
overige meubilair ter sprake, maar kon nu ook verhaald 
worden over de persoon achter de kunstwerken.
 
Levensloop
Christiaan Willem Rave, geboren in Erfurt in 1705/6, 
verkreeg in 1729 het poorterschap van Amsterdam. Hij 
was toen bijna 24 jaar oud. In Amsterdam vestigden zich 
van oudsher migranten, die met hun bekwaamheden 
en vakmanschap de stad tot een concentratie van 
hoogwaardige ambachten maakte. De destijds nog 

Robert Lammers   

Decoraties Schepenzaal

De zalving van koning Salomo, 1738, W. Rave
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maar recent voltooide grachtengordel bood een scala 
aan stadspaleizen, waar een decoratieschilder jaren 
zou kunnen werken. Toch vindt men daar niet zijn 
belangrijkste oeuvre, maar in Edam.
Rave was een jaar eerder, op 22 juli 1728, in ondertrouw 
gegaan met Magdalena de Bruijn, dochter van een 
lakenperser, Bartholomeus de Bruijn en Willemijntje 
Brakel. Het paar had zich gevestigd in de Heintje 
Hoekssteeg, niet ver van het Oudekerksplein. Uit dit 
huwelijk werden tussen 1729 en 1752 twaalf kinderen 
geboren.

Op verschillende adressen heeft hij zijn hele verdere 
leven in Amsterdam gewerkt. Er zijn stukken gevonden, 
die aangeven dat Rave als meester (-schilder) bij het Sint 
Lucas Gilde ingeschreven heeft gestaan. Voorts heeft hij 
in 1759 en 1765 een leerling bij het Gilde aangemeld. 
Zijn zoon Willem (1734) trad in zijn voetsporen, door 
zich in 1761 bij het Gilde in te schrijven. Aangenomen 

mag worden dat Rave sr. vanaf dat moment ter 
onderscheiding zijn beide doopnamen Christiaan 
Willem is gaan gebruiken. In 1738 signeerde hij in Edam 
zijn werk nog met W. Rave.

Rave hertrouwde in 1757 met Jacoba Noelmans. Hij was 
toen twee jaar weduwnaar geweest. De kunstenaar 
overleed op 12 november 1766 en werd begraven in de 
Oude Lutherse kerk aan de Singel.
De notaris die het testament executeerde, noemde uit 
de boedel 21 schilderijen apart, zonder vermelding 
van een kunstenaarsnaam. Mogelijk werken van de 
overledene zelf, tussen 1 en 15 gulden getaxeerd. De 
niet nader gespecificeerde collectie prenten werd in 

1767 overgenomen door een zekere Christoffel Smit.
Zijn zoon Willem mocht bij de boedelscheiding t.g.v. 
het tweede huwelijk, het huis in de Vijzelstraat voor 
6000 gulden uit de boedel overnemen, inclusief 
alle ‘gereedschappen en al het vaatwerk tot de 
gladschilderswinkel behorende en de natte en drooge 
verfstoffen’.

In de testamentaire boedel trof men ook een lijst aan 
van debiteuren, de klantenkring van Chr. W. Rave, en 
daar zitten een paar interessante namen tussen:
Zoals van de weduwe van Dirk Trip. Van kapitein Trip 
(zoon van regent Dirk Trip sr) had Rave een portret 
geschilderd, het enige portret dat van de hand van hem 
bekend is. Deze Trip was een telg uit de familie van de 
gebroeders Lodewijk en Hendrick Trip die in Amsterdam 
in 1660/62 door Justus Vingboons het Trippenhuis lieten 
bouwen. 

Vanaf 1816 herbergde dit huis de nationale kunst-
collectie, als rijksmuseum, totdat in 1885 het 
Rijksmuseum van Cuypers werd opgeleverd.
Voorts van de weduwe van Jan Barend Bicker, koopman/
policitus, telg uit de invloedrijke Bicker familie. En de 
weduwe van burgemeester Mr. Lieve Geelvinck. Het 
huidige Geelvinck-Hinloopen museum, is in de loop der 
tijd beide van bekende Amsterdamse regentenfamilies 
bewoond.

Het Binnen- of Pietersgasthuis
Op 11 april 1759 was Rave door de regenten van 
het Binnen- en Pietersgasthuis aangesteld als vaste 
schilder van de huizen die het gasthuis in eigendom 

Een bovendeurstuk van W. Rave in de antichambre van buitenplaats Waterland, Velzen-Zuid.
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had: de huizen in de stad en in de ‘Noordse Bosch’, en 
de wevershuizen aan de Noorderstraat ter weerszijden 
van de Vijzelgracht. Aangenomen wordt, dat het hier 
om huisschilderwerkzaamheden ging. 
Het niveau waarop Rave schilderde, bevond zich 
kennelijk in het brede gebied tussen kunstschilderen 
en huisschilderen; in de nalatenschap was sprake van 
een ‘gladschilderswinkel’ wat dichterbij het decoratieve 
aspect dan de schone kunst ligt. Maar het feit, dat het 
portret van Trip een zekere geoefendheid verraadt, 
maakt het niet onwaarschijnlijk dat hij méér soortgelijk 
werk heeft gemaakt, dat echter nog wel gevonden moet 
worden.

Zalving van koning Salamo
Een van de twee grote muurschilderingen in de 
Schepenzaal betreft de zalving van koning Salomo door 
de priester Zadok.
Een sprong terug in de tijd nu: omstreeks 970 v. Chr. was 
David, de tweede koning van het Verenigd Koninkrijk 
Israël, stervende en - in de ogen van de profeet Nathan 
althans - niet meer bekwaam. Zijn erfopvolger en 
vierde zoon Adonia, had eerder al getracht de macht te 
grijpen, maar deze coupe werd verijdeld door Nathan 
en Bathseba (vrouw van David, maar ook moeder van 
Salomo), zodat het aan Nathan te danken was dat 

Salomo tot koning werd gezalfd. Weliswaar in bijbelse 
termen een goddelijke voorzienigheid om David een 
waardiger opvolger te geven, maar politiek gezien nogal 
beladen (intrige) (2). Hoe het zij, het heeft mij altijd 
gefascineerd waarom een groots bijbels tafereel als de 
zalving van Salomon door priester Zadok is gekozen 
door het 18e eeuwse Edams stadsbestuur.  

Toen ik die vraag voorlegde aan dr. R. Harmanni, 
werkzaam bij de Rijksdienst voor Kunsthistorische 
Documentatie, was deze zo vriendelijk zijn publicatie in 
de bundel Studies on Dutch and Flemish Portraiture of 
the 16th-18th Centuries aan mij te zenden Zijn 
interpretatie van de keuze voor de twee grote 
schilderstukken met Salomo was, dat stadsregenten 
graag refereren aan wijs bestuur en er van beide 
voorstellingen reeds prenten bestonden, die praktisch 
gezien, door Rave als schets zouden kunnen zijn 
gebruikt. Van de zalving bestaat er een ets van Gerard 
de Lairesse uit 1668.
Tot slot wil ik u niet onthouden dat G.F. Händel in 1727 
ter gelegenheid van de kroning van George II tot vorst van 
Groot-Brittanie en Ierland een viertal kroningsliederen 
componeerde waarvan het eerste Zadok the Priest is 
geheten. Het Edamse stadhuis kwam gereed in 1737. Zou 
er een verband kunnen bestaan tussen dit muziekstuk 
en de opdracht van de vroedschap?

Met dank aan Dr. R. Harmanni voor zijn hulp bij de zoektocht 
naar C.W. Rave.

Bronnen, referenties, noten: 
(1) In het stadsarchief van Edam (Waterlandarchief 
Puremerend) worden de aanbesteding, rekening en betaling 
van deze opdracht bewaard. Archief stad Edam foegangsnr. 
649, memorieboek van burgemeesteren, 1723-1741, 
stadsrekeningen 184 en bijlagen 184a
(2) Oude testament 1 Koningen 38-40

Studies on Dutch and Flemish Portraiture of the 16th-18th 
Centuries, bundel Liber Amoricum voor Rudolf Ekkart, 2012

Beeldbanken, Museum Catharijne Convent en Rijksmuseum 
Waterlandarchief, Stadsarchief Amsterdam

H. de Bruijn, ‘Het stadhuis van Edam’, Oud Edam jg. 17 
(augustus 1993)

Zalving van koning Salamo, ets van Gerard de Lairesse 
(1668).
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Excursie

Dik Rinkel

Ledenuitstapje naar 
Den Haag en omgeving
Zaterdag 3 oktober was een mooie zonnige dag, een 
uitgelezen dag voor het jaarlijkse uitstapje van Oud 
Edam. Dit keer een combinatie van een bezoek aan een 
landgoed en een stedentrip. In de ochtend werd Kasteel 
Duivenvoorde in Voorschoten bezocht en in de middag 
Den Haag en Scheveningen. 

Rond half negen was het een drukte van belang op het 
busstation van Edam want dit keer waren er zoveel 
belangstellenden dat er twee bussen nodig waren voor 
het ledenuitstapje. De reis naar Voorschoten verliep 
zonder problemen en keurig op tijd kwamen we aan 
bij het kasteel waar we werden opgewacht door de 
slotvoogd Arend Slot, een zeer toepasselijke naam want 
veel kasteel(slot)heren hadden de naam Arend.
Gezien de grote groep vergde alles een goede organisatie, 
maar onze gastheren en -vrouwen hadden meer met 
het bijltje gehakt want de rondleiding was tot in de 
puntjes verzorgd en iedereen kreeg de gelegenheid om 
een kopje koffie of thee te drinken.

Kasteel Duivenvoorde
Het landgoed heeft een omvang van 262 hectare 
weidegrond, bos en tuin en in het hart ligt het kasteel 
dat altijd familiebezit is geweest totdat de laatste 

eigenaresse van Duivenvoorde vijftig jaar geleden het 
moedige besluit nam om het erfgoed in een stichting 
onder te brengen. Zo kon een waardevol cultuur-en 
natuurmonument integraal als levend centrum voor 
het nageslacht bewaard blijven. Een deel van het 
kasteel wordt nog bewoond door leden van het geslacht 
Schimmelpenninck van der Oye, afstammelingen van 
de oudst bekende bewoner, Philips van Wassenaer uit 
het jaar 1226. 

Bij binnenkomst in het ruime voorhuis voelden we 
ons, als in een tijdmachine, teruggeplaatst in het 
verleden. Dat gevoel bleef tijdens de rondgang door 
de vertrekken. Het was alsof de bewoners even waren 
weggelopen. Elk vertrek had zijn eigen verhaal en 
charme. Zo konden we dus, met de uitleg van de gids 
erbij, genieten van het meubilair en de vele schilderijen 
waarbij opviel dat vele bewoners waren geportretteerd. 
Maar ook van het oosters porselein, het serviesgoed 
en het beeldhouwwerk.  Vooral de mangelkamer was 
bijzonder waarbij de gids vertelde hoe bewerkelijk en 
arbeidsintensief het behandelen van o.a. het tafellinnen 
was.

Alles was een lust voor het oog. Wat een rijk bewaard 
bezit! Dit kasteel was dus een complete verrassing 
temeer daar velen van ons het niet kenden en wat later 
bleek het hoogtepunt van de dag.

Ontvangst en uitleg door de slotvoogd van Duivenvoorde
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Na dit bezoek kregen we een voortreffelijk lunch, in 
de vorm van een uitgebreid buffet, bij Van der Valk De 
Gouden Leeuw waarna de reis werd vervolgd naar Den 
Haag en Scheveningen. 
Om twee uur stapte een stadsgids in de bus die ons veel 
wetenswaardigheden over de Hofstad vertelde. Door 
wegopbrekingen was het wel wat lastig de goede weg 
te vinden maar we bewonderden o. a. 
de binnenstad, de diplomatenwijk, het 
Statenkwartier en Scheveningen. Na 
deze rondtoer van een uur werden we 
afgezet bij het Vredespaleis.

Het Vredespaleis
Het Vredespaleis is de zetel van 
diverse internationale organisaties, die 
geschillen tussen landen behandelen 
om zo tot een vreedzame oplossing te 
komen. In 1899 werd in Den Haag de 
eerste Vredesconferentie gehouden 
en de Amerikaan Carnegie doneerde 
een groot bedrag voor de bouw van het 
Vredespaleis waarin het Arbitragehof en 
een bibliotheek gehuisvest werden. Het 
paleis heeft prachtige tuinen en staat 
vol met geschenken van de deelnemers 
van de Haagsche Conventie. 
Helaas was het voor ons niet mogelijk 
de tuinen en het paleis te bezichtigen 
maar konden we wel een bezoek 
brengen aan het bezoekerscentrum met een eigentijdse 
tentoonstelling en filmbeelden, waarin het ontstaan van 
het paleis en de instellingen uit de doeken werd gedaan. 
Na afloop namen velen van ons een ijsje en genoten van 

het mooie zonnige weer voordat de bussen ons brachten 
naar het Kurhaus in Scheveningen voor een drankje in 
de Kurzaal.

Het Kurhaus  
Het Kurhaus ligt aan de boulevard van Scheveningen en 
is gebouwd in een tijd dat de elite nog gebruik maakte van 
kuuroorden op het Europese vasteland. Scheveningen 
met Den Haag in de achtertuin was natuurlijk een 
prachtlocatie. Het Kurhaus heeft roerige tijden gekend. 
Een van de grootste attracties was de aangeboden 

muziek. O.a. Edith Piaf, Duke Ellington, Bela Bartok 
traden hier op en wie herinnert zich niet het optreden 
van de Rolling Stones, dat eindigde in een complete 
chaos? Ook hebben sinds de oprichting vele beroemde 
gasten het Kurhaus bezocht. In het gastenboek dat 
sinds 1893 in gebruik is en waarin Prinses Wilhelmina 
als eerste haar naam schreef komen we namen tegen 
van Winston Churchill, keizer Hiro Hito van Japan en 
schilders van de Haagse School, zoals Mesdag en Jozef 
Israëls, die illustraties aanbrachten.

Helaas voldeed het uitserveren van de koffie en thee 
niet aan de verwachtingen die je in een gelegenheid 
met een dergelijke allure mag verwachten, maar dit 
valt de organisatie niet te verwijten. Joop en Anneke 
van Overbeek, Bert Creemers en Peggy Andries hebben 
weer uitstekend werk geleverd. Een woord van lof is dan 
ook zeker op z’n plaats. Wist u dat zij de ledenuitstapjes 
al bijna 40 jaar (sinds 1978) organiseren en daarbij 
secretarieel ondersteund worden door Mirjam de Vries? 
Probleemloos arriveerden we om 18.00 uur weer in 
Edam en zo kwam een einde aan deze leerzame en 
gezellige dag. 

NB. De fotorapportage van Cor van Bruggen is te zien op onze 
website www.oud-edam.nl

Interieur van kasteel Duivenvoorde.

Afsluiting op het terras van het Kurhaus



OUD EDAM |  JAARGANG 39 | DECEMBER 2015 |  NUMMER 314

Buitenplaatsen in de Purmer

Corrie Boschma-Aarnoudse

BINNENKORT VERSCHIJNT EEN UNIEK BOEK

Buitenplaatsen in de Purmer
Investeren en buiten leven in een Noord-Hollandse polder

Al vroeg in de 17e eeuw trokken Amsterdamse regenten 
en kooplieden naar buiten om ver van de stank en 
drukte van de stad in hun buitenhuizen van de zomer 
te genieten. De drooglegging van de Beemster in 1612, 
en tien jaar later van de Purmer, was waterstaatkundig 
een indrukwekkend huzarenstukje en opende een 
nieuw perspectief voor deze groep bevoorrechte 

Amsterdammers. Verschillenden van hen trokken in het 
open, strakke polderlandschap fraaie buitenplaatsen 
op en richtten er lommerrijke tuinen in. Uniek aan 
de buitenplaatscultuur in de droogleggingen is  de 
samenhang tussen het zomerhuis en het agrarisch 
bedrijf. Zo waren verschillende Amsterdamse eigenaren 
zelf actief als ossenweiders. Dat vertaalde zich 
architectonisch in een representatieve buitenplaats, soms 
met goudleerbehang in de meest deftige kamers, maar 
ook met een aangebouwde boerderij aan de achterzijde. 
Een vreemde eend in de bijt moet de Ridderhofstede 
van de familie Vernatti aan de Oosterweg zijn geweest, 
vergelijkbaar met Ilpenstein.

Van verschillende buitenplaatsen is de architectuur 
bekend door ontwerptekeningen van Philip Vingboons 
en een tweetal schilderijen van de 17e-eeuwse schilders 
C. Holsteijn en J. van de Velde. Het gaat om Westwijck, 
Ransbosch en WolffenHoeck. Het laatste buiten aan de 
Oosterweg genoot al in de 17e eeuw landelijke bekendheid 
dankzij de vermaarde orangerie, waarin zijdehandelaar 
Pieter de Wolff exotische planten kweekte.

In de 18e eeuw trokken de rijke Amsterdamse families 
zich terug uit de Purmer. Economisch zat het tij tegen, 

Buitenplaats Westwijck, C. Holstein

WolffenHoeck, J. van der Heijden
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onder andere door de dramatische veepestepidemieën. 
Notabelen uit Edam, Monnickendam en Purmerend zagen 
vervolgens hun kans schoon en kochten de landerijen 
met de daarop staande huizen. Zoals de families Van 
der Ley, Van Wallendal, Teengs, Lakeman, Versteegh en 
De Leeuw. Niet alleen om hun land aan veeboeren te 
verpachten, maar het blijkt dat deze houthandelaren 
boomkwekerijen op hun grond inrichtten met soms wel 
duizenden bomen! Verschillende families kozen er voor 
hun buitenhuizen permanent te bewonen en stichtten 

soms nieuwe buitenplaatsen, waarvan Wolffwijck en 
Zantwijck voorbeelden zijn. De bevolkingsafname en 
het uitsterven van vele notabele families in de steden 
in de late 18e eeuw, ook in Waterland, waren desastreus 
voor de buitenplaatscultuur. De glans en glorie uit eerder 
tijd kreeg vervolgens in de Franse tijd de genadeslag. 
Opmerkelijk is dat Jan van Wallendal, die toch wel één 
van Edams meest notabele burgers uit het verleden kan 
worden genoemd, zich inliet met sloopactiviteiten en het 
verdwijnen van verschillende buitens kan op het conto 
van deze mecenas worden geschreven. Maar ook het van 
huis uit Edamse aannemersduo Rieder en Prins heeft 
hierin een grote rol gespeeld.

In het boek is alles te lezen over de lotgevallen van 16 
buitenplaatsen in de Purmer en van de families die daar 
goede sier maakten met hun tuinen en herenhuizen.

Uitgever: Stichting Uitgeverij Noord-Holland

Verschijnt voorjaar 2016

Voorintekenprijs: € 19,95 na 1 april € 24,95

www.uitgeverij-noord-holland.nl/ 

bestellen@uitgeverijnoordholland.nl 

Door het oog van 
Springer
De tentoonstelling “Door het oog van Springer”, neemt 
je mee in de wereld van Cornelis Springer (1817-1891), 
één van de bekendste, negentiende-eeuwse schilders 
van stadsgezichten. Voor deze tentoonstelling in het 
Zuiderzee Museum in Enkhuizen heeft ons Edams 
Museum twee aquarellen ingezonden. 

Cornelis Springer was destijds de eerste schilder die  
zich toelegde op topografisch herkenbare stadsgezichten. 
Met zijn schetsboek reisde hij door het land, om op locatie 
studies te maken, waarin hij de toenmalige situatie heel 
accuraat vastlegde. 
In zijn atelier werkte hij deze schetsen vervolgens uit 
tot schilderijen, waarbij hij de werkelijkheid op subtiele 
wijze aanpaste aan zijn artistieke wensen. Meestal deed 
hij dit zo verhuld, dat het niet direct opviel. 

Springer had een voorliefde voor Zuiderzeesteden waar 
hij zich waande in de Gouden Eeuw. In de expositie 
“Door het oog van Springer” zijn tekeningen, aquarellen  
en schilderijen te zien van Enkhuizen, Hoorn,  
Medemblik, Edam, Monnickendam, Amsterdam, 
Naarden, Harderwijk, Elburg, Hindeloopen en Makkum. 
De expositie loopt van 12 december 2015 tot 10 april 2016.

De boerderij Zantwijck heeft nog de allure van een 
buitenplaats.
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Korte berichten

Nieuwe leden
Onze Vereniging mocht het afgelopen jaar als nieuwe 
leden verwelkomen:
Marjon Medik
Jan Smit
Joop Klinkhamer & Petra van Niftrik

Huub Bexkens
Olga Hulskemper
Dirk Dijkshoorn
Sebastiaan van Stigt
Margo & Diederik Meijer-de Beijer
Karen Schilder-van der Meer

Vereniging 
Oud Edam 
Verenigingshuis 
Graaf Willemstraat 8, 1135 WP Edam 
IBAN: NL27 RABO 0113 8859 11 
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

Grafische verzorging:  
Met Name Reclame
Drukwerk:  
Koopmans’ Drukkerij bv

Bestuur en redactie wensen u prettige 
feestdagen en een goed en gezond 2016!

Foto Wil Tjoa 2015

Prinsenstraat omstreeks 1912/13. (Foto familie Gaarthuis)


