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Op zoek naar Edam
buiten Edam

Het Nut ontruimde het huis
met de struis

Uniek bord met het wapen
van Keizer Karel V

Zilveren inktstel aan het Nut geschonken door vlootofficier J. H. van Kinsberegen

De Maatschappij tot Nut van het Algemeen is onlosmakelijk
verbonden met de stad Edam. In 1784 werd er in het mooie huis (met
de struisvogel in de gevel) van de arts Martinus Nieuwenhuis aan de

Ties van Dijk leraar op
Edamse stadstekenschool

kaasmarkt besloten tot oprichting van eerder genoemde genootschap.
Het eerste departement van het Nut werd daarmee een feit. In
navolging van dit initiatief ontstonden in de jaren daarna op talrijke
plaatsen departementen. Hoofdzetel werd Edam. Helaas duurde het
niet zo lang of de prinsgezinde vroede vaderen van Edam associeerden
de Maatschappij met de patriotten en verdachten die van subversieve
activiteiten. Zij dwarsboomden het Nut zodanig dat besloten moest
worden Edam te verlaten, Martinus voelde zich zo bedreigd dat hij
Edam ontvluchtte met medenemen van de administratie.
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Het huis met de struis
Peter Sluisman
De doelstelling van het Nut was om het volk door
onderwijs en cultuur te ontwikkelen, niet om de
zittende macht omver te werpen. De aantijgingen
waren dus niet terecht, maar het waren roerige tijden.
De gevestigde orde, veelal voorstanders van stadhouder
Willem V, de zogenaamde orangisten, en patriotten
die opkwamen voor meer zeggenschap en democratie
bestreden elkaar fel.
Gelukkig zijn de verlichtingsidealen niet in de kiem
gesmoord maar sloegen aan. Het Nut werd een belangrijk
orgaan met talrijke departementen door het hele land.
Men stichtte spaarbanken, scholen en ontwikkelde vele
onderwijsboeken en educatief materiaal, waarvan de
talloze centsprenten nog getuigen. Ook bij rampen was
het Nut actief; zo maakten veel nutsleden zich dienstbaar na de overstroming van 1825. Maar langzaamaan
veranderde de tijd, er kwam een onderwijswet en ook
op sociaal terrein kwamen er belangrijke verbeteringen.
Met die veranderingen verloor het Nut een deel van
zijn functie. Departementen zijn in de loop van de
tijd opgeheven, maar anderen bloeiden weer op.
Tegenwoordig worden er cultuurgerichte cursussen en
interessante lezingen gegeven.
Departement 1, het huis van Martinus Nieuwenhuis is
tot op heden eigendom van de Maatschappij, maar niet
langer de vergaderzetel van het hoofdbestuur. Het pand
wordt nu in zijn geheel verhuurd. Toen het voor dit
doel verleden jaar werd leeggeruimd, was dat een goed
moment om te kijken of er nog objecten waren die voor
Edam bewaard konden blijven. In goed overleg werden
er een aantal geselecteerd. Er is materiaal naar de U.V.A
in Amsterdam gegaan en naar het onderwijsmuseum
in Dordrecht.
De bedoeling is dat de voor Edam waardevolle objecten
volgend jaar in een vitrine in het stadhuis te zien zijn.
Een drietal van deze objecten wil ik wat nader toelichten.

Een antieke Chinese schotel
Dergelijke kostbare wanddecoraties kon uitsluitend de
heersende klasse zich permitteren. De bestuurders van
het Nut werden veelal gekozen uit de bovenlaag van de
bevolking. De schotel is bijna honderd jaar ouder als de
datum van oprichting. Hij is vervaardigd in China tussen
1667 en 1721 in de zogenaamde Kang-Shi periode.
Na een machtswisseling in China investeerde keizer
Kang-Shi in de porseleinproductie. In zijn regeerperiode
werd het mooiste blauw-wit porselein gemaakt en
technisch is dit daarna nooit meer overtroffen. Aan de
voorkant een decor van zonnebloemen en de achterkant
is gemerkt met een van de acht kostbaarheden.

Anieke Chinese schotel

’t Algemeen ter erkentenisse voor het goede en
schoone door dezelve Maatschappij gesticht”. Op de
andere kant: “Op den achtentwintigsten verjaardag
derzelver Maatschappij, dankbaar geschonken door
den Oud-Luitenant Admiraal J. H. van Kinsbergen, Grave
van Doggersbank”.

Een bijzonder zilveren inktstel
Het is gemaakt door L. Bennewitz te Amsterdam in
1812. Het is geschonken door een van de beroemdste
zeehelden van die tijd. De tekst op de ene kant luidt:
“Aan Hoofdbestuurders der Maatschappij tot Nut van
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Van Kinsbergen was een doorgewinterde zeeofficier, die
carrière gemaakt had in Rusland in dienst van tsarina
Catharina de Grote, waarbij hij hoge onderscheidingen
had verworven. Terug in het vaderland maakte hij zijn

Voorzittershamer
Een eikenhouten hamer in een mahoniehouten kist.
De hamer is versierd met zilveren banden, gemaakt
door zilversmid J. Helweg in Amsterdam 1822 – 1853.
Het komt niet veel voor dat voorzittershamers gemaakt
werden van eikenhout. Eikenhout is vrij grof van nerf en
daarom worden deze hamers dan ook meestal gemaakt
van het luxere mahonie of een andere tropische
houtsoort. Maar eerst de tekst op de zilveren banden:

Van Speyk hij is
onsterfelijk 5 februari 1831
Departement zijn wrak den
naneef Heilig Waterland
Het verhaal gaat dat deze hamer gemaakt zou zijn
van het hout dat overbleef nadat Jan van Speijk,
commandant van ’s lands kanonneerboot nr. 2 voor
Antwerpen, zijn schip opblies om te voorkomen dat het
in handen van zijn vijanden viel.

Voorzittershamer met raadselachtige tekst

uit de Kang-shi periode

Of dit verhaal op waarheid berust weten we niet, maar
het zou verklaren waarom de hamer van eikenhout is.

reputatie waar in de vierde Engelse oorlog, zoals in
1781 in de slag bij de Doggersbank. De kansen waren
gelijk, de Engelse oorlogsvloot onder bevel van admiraal
Hyde Parker en de Hollanders onder bevel van admiraal
Zoutman met Van Kinsbergen als eerste officier.
Mede dankzij zijn strategisch inzicht en ervaring werd
de zeeslag geen nederlaag, maar eindigde die tactisch
onbeslist. Terug in het vaderland werden zij als grote
overwinnaars en helden ingehaald. (in het museum
van Elburg wordt veel aandacht besteedt aan J. van
Kinsbergen)
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Het wapen van Edam
Dik Rinkel

OP ZOEK NAAR EDAM BUITEN EDAM

Het wapen van Edam in Broek in Waterland, een
Edamse gevelsteen op de grachtengordel en de
gelijkenis tussen de doopbogen van Edam, Broek
in Waterland en Vlissingen.
In het laatste Periodiek van 2014 is aandacht besteed aan het Edamse wapen in Volendam en Monnickendam.
Nu gaat onze zoektocht zuidelijker en wel naar Broek in Waterland, waar we in de dorpskerk tot onze verrassing een
dubbelwapen zien met daarop het wapen van Edam en een doopboog die overeenkomst vertoont met de doopboog
in de Grote Kerk van Edam en in de Sint Jacobskerk van Vlissingen. Vervolgens gaan we naar Amsterdam waar we
op de Prinsengracht een kopie van een gevelsteen uit Edam aantreffen.

Het wapen van Edam in de Sint Nicolaaskerk in
Broek in Waterland
Evenals de Grote Kerk van Edam is de kerk gewijd aan
St. Nicolaas, de schutspatroon van de handelaren en
zeevarenden. Het is het oudste gebouw van het dorp en
bezit een bijzonder fraai interieur. In de kerk bevindt zich
maar één gebrandschilderd raam uit 1729; in de tachtiger
jaren heeft men besloten in de overige ramen, die in
slechte staat verkeerden, de wapens aan te brengen van
de gemeentes van Waterland waaronder het niet officiële
dubbelwapen van de gemeente Edam-Volendam. Aan de
gemeente Edam-Volendam werd een bijdrage gevraagd
in de kosten van de beglazing door de firma Bogtman van
f. 750,–. Dit dubbelwapen is na de fusie per 1 januari 2016
met de Zeevang ook historie geworden.

Het dubbelwapen van Edam-Volendam

De overeenkomst tussen de doopboog in Broek
en Waterland en in Edam en een voorganger in
Vlissingen
In protestantse kerken vormt de preekstoel het
middelpunt van het kerkgebouw; daaromheen gebeurde
alles waaronder het dopen van kinderen. Vroeger stonden
de mensen tijdens de dienst in de kerk en bij een doop
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wilde men graag dichtbij staan om alles goed te kunnen
zien en dat kon nogal eens gedrang geven. Daarom
kenden vele kerken een dooptuin, een omheining op de
plek van het doopvont om zo voldoende plaats te maken
voor de doopouders en hun kind. Een dooptuin kwam
voornamelijk voor in kerken rond de Zuiderzee, ZuidHolland en Zeeland.
Ook de Broeker kerk kent een dooptuin en heeft bij de
ingang een doopboog uit 1685 waarvan de bovenzijde veel
overeenkomst vertoont met de doopboog in de Grote Kerk
van Edam.
Deze doopboog heeft aan de bovenzijde twee engelenfiguren. Ze zijn geknield en houden met de linkerhand
een opengeslagen bijbel vast en met de rechterhand een
schildje met het gemeentewapen; aan de achterkant het
jaartal 1685 en de voorstelling van een man met een staf.
In de schilder- en bouwkunst werden twee engelen vaak
afgebeeld bijvoorbeeld ter weerszijde van Maria of Christus.
Deze symboliek wordt hier op een andere wijze voortgezet.
Nu in het midden het Bijbelse Woord, het voornaamste
in de protestantse eredienst en een verwijzing door de
engelen naar het wapen, een verwijzing dat het Woord
voor haar inwoners bestemd is.
Aan de onderzijde heeft deze doopboog een andere
vorm en is hij hoger dan in Edam. De dooptuin inclusief
kerkenraadsbanken in Edam kwam tot stand in 1657. In
een gedicht wordt hier melding van gemaakt: “Soo wierd
de Doopelinghen een nieuw beschut gemaackt, waarin de
Ouderlinghen en ganschen kerckeraadt haar binnesittingh
heeft”.
De doopboog in de kerk van Edam werd gegoten door
Elias Eliasz. van Vliet jr. (1635-1672) die in Amsterdam het
geelgietersambacht uitoefende. De familie Van Vliet had
in het gehele land een uitstekende naam opgebouwd als
gieters van kerkelijk koperwerk. De doopboog in Edam
dateert uit 1657 en die van Broek in Waterland uit 1685. Die
van Edam is dus ouder en Van Vliet jr. was in 1685 toen al
overleden. Aangenomen moet worden dat de maker van
deze boog, Jan Quinckensteyn, de houten modellen van de

erven Van Vliet heeft overgenomen en deze heeft gebruikt
voor de bovenzijde van de doopboog in Broek.

Edamse stadsbestuur zijn gedaan en de Broekers hebben
dit idee overgenomen.

De gedateerde gevelsteen van een trekschuit aan de
Prinsengracht.

Doopboog Broek in Waterland: (foto auteur)

Als we nog zuidelijker gaan vinden we in Zeeland in de Sint
Jacobskerk van Vlissingen twee doopbogen die dateren uit
1655 en 1656. Deze kerk kreeg na de reformatie eveneens
een andere indeling en een dooptuin. De doopbogen zijn
gemaakt twee resp. een jaar voor de doopboog in Edam
uit 1657. Ze zijn bijna identiek m.u.v het bovenste deel. In
Vlissingen houden de twee engelen met hun rechterhand
een kan vast, terwijl in Edam en Broek zij het stadswapen
vasthouden. Deze wijziging zal zeker op verzoek van het

Wandelend door het centrum van Amsterdam komt men
een grote verscheidenheid aan gevelstenen tegen, hoog aan
de gevel, boven een deur of aan de zijkant van een pand.
De laagste gevelsteen van Amsterdam bevindt zich aan
de Prinsengracht en is een kopie van een gevelsteen in de
Prinsenstraat in Edam.
In 1698 liet timmerman Steven Pijkeren een reeks gebouwen
bouwen aan de Prinsengracht 552 - 660. In de gevel van
Prinsengracht 556 was geen gevelsteen aangebracht,
maar in 1940 heeft de toenmalige bewoonster van het
pand, mevrouw Van Eeghen, adjunct-archivaris van het
Gemeente Archief van Amsterdam, een gevelsteen laten
inmetselen. Deze gevelsteen is een afgietsel in cement
van de gevelsteen in de Prinsenstraat 19 in Edam met als
voorstelling een trekschuit waarbij de schipper aan het roer
staat met op de achtergrond een kerktoren, een molen en
een paar bomen.
In 2011 is de gevelsteen door Wil Abels, een bekend
restaurateur van Amsterdamse gevelstenen, opgeknapt.

Gevelsteen in de voorgevel Prinsengracht 556 (foto auteur)

In de linkerbovenhoek is het jaartal 1699 opgenomen dat
vermoedelijk verwijst naar het bouwjaar van de panden
want dit jaartal komt op de Edamse gevelsteen niet voor.

De gevelsteen van een trekschuit in de
Prinsenstraat.

Doopboog in de Grote Kerk van Edam: twee engelen
figuren die zoals in Broek dezelfde houding aannemen
en een bijbel vasthouden. Aan beide zijden een schildje
met het gemeentewapen en het jaartal 1657
(foto auteur)

In de voorgevel van Prinsenstraat 11 bevindt zich
ingeklemd tussen twee baardmankoppen het originele
exemplaar. De gevel dateert uit 1910 en verving een ouder
woonhuis met houten gevel. Edam is lang afhankelijk
geweest van het vervoer per trekschuit.
Vanuit Monnickendam meerde men af bij de Monnickendammer Poort. Op een tekening van Isaac Ouwater van
deze plek zijn naast de trekschuit ook de molen, die hier
stond en de speeltoren afgebeeld. De afbeelding op de
gevelsteen vertoont hiermee overeenkomst en de maker
van de gevelsteen zal hoogstwaarschijnlijk op deze plek
zijn inspiratie hebben opgedaan.
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Het wapen van Edam

De Prinsenstraat omstreeks 1910 met links op de hoek de woning waarvan de voorgevel werd vervangen door de
huidige gevel met trekschuit en baardmannen

De gevelsteen heeft nog een afgietsel
Een zelfde gevelsteen bevindt zich ook in de gevel van
het woonhuis aan het Klein Westerbuiten 19. In 1967
liet de heer Plas zijn oude vochtige woning slopen en
bouwde hiervoor in de plaats de huidige woning. In de
bouwaanvraag wordt niet gerept over de gevelsteen maar
we kunnen aannemen dat er indertijd bij het bouwen

van de voorgevel Prinsenstraat 11 nog een tweede
afgietsel in cement is gemaakt en dat de heer Plas
uitkijkend over het water van de Schepenmakersdijk de
gevelsteen van een trekschuit op zijn woning toepasselijk
vond want Edam was via dit water verbonden met de
trekvaart.
Bronnen:
- Waterlands Archief en Stadsarchief Amsterdam
- Periodiek Vereniging Oud Broek in Waterland
- Wikipedia
- Brochure geschiedenis van de Broeker Kerk
- Website Vereniging van Amsterdamse Gevelstenen
- Ons Amsterdam
- W.P. Costerus: De Geschiedenis van de Groote of Sint
Nicolaaskerk, “Van de brandt binnen Eedam geschiet”
- John Dehé, Trekschuiten rond Edam
Noten:
Botticelli en Hans Memling in de schilderkunst, Madonna met
kind en twee engelen en in de bouwkunst bij diverse kerken een
timpaan met een Christusfiguur geflankeerd door twee engelen.
o.a. in Vezelay, Frankrijk.

Gevelsteen Prinsenstraat 11
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Oud nieuws uit het museum
Peter Sluisman

OUD NIEUWS UIT HET MUSEUM

Uniek bord met het wapen van Keizer Karel V
Het Edams museum heeft sinds kort een fraaie aardewerken schotel met een doorsnee van 39 centimeter in
bruikleen gekregen, maar heeft de mogelijkheid tot aankoop. Het bord is lang geleden in stukken gevonden in het
centrum van Edam. De huidige eigenaar is van mening dat deze schotel eigenlijk weer terug moet naar plaats van
herkomst. Voor het museum maar zeker ook voor de stad een zeer waardevolle schotel.

Weinig teruggevonden
Wat opmerkelijk is dat weinig van dit toch prachtige
aardewerk uit overlevering tot ons gekomen is. In geen
enkele overgebleven inboedel is een dergelijk stuk
bekend. Alles wat nu in de musea of bij particulieren
staat is in de bodem gevonden. In Alkmaar is bij de
stadvernieuwing in de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw veel van dit soort aardewerkafval gevonden.
Het is dan ook vrijwel zeker dat hier slibaardewerk
in productie is geweest. Ook in de Streek (tussen
Hoorn en Enkhuizen) schijnt men dit soort aardewerk
geproduceerd te hebben.

Wapen van Karel V

Slibaardewerkbord, eind 16e eeuw

Luxe slibaardewerk
We hebben het hier over een schotel uit de bloeiperiode
van het Noord-Hollandse slibaardewerk tussen 1590 tot
1650. In de 16e en 17e eeuw kwamen veel plaatsen in
Noord-Holland tot grote bloei en rijkdom. Denk hierbij
aan steden als Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, de Rijp, maar
ook Edam beleefde zijn grootste bloei in die periode. Door
deze welvaart ontstond er vraag naar luxe aardewerk
met name het fraai gedecoreerde slibaardewerk.
Bij slibaardewerk werden met slappe witte klei
allerlei versieringen aangebracht op roodbakkend
aardewerk. Meestal gebeurde dit met een koehoorn
waarin men een gaatje en daarin een rietje had
aangebracht (ringeloortechniek).
Dit fraai uitziende aardewerk leende zich bij voorkeur voor gelegenheidsopdrachten: huwelijksborden,
geboortekommen, maar ook voorwerpen met alleen
maar jaartallen en namen. Maar dat niet alleen, ook
decoraties met soldaten, vogels, bloemen, heraldische
motieven en bijbelse voorstellingen komen voor. Het
museum bezit een schotel met een Adam en Eva
afbeelding uit deze periode. De prachtig gedecoreerde
vuurstolpen zijn het meest spectaculair.

Als we kijken naar het bord dat we nu in bruikleen
hebben gekregen dan valt onmiddellijk de grote
dubbel koppige adelaar op met tussen de koppen wat
gedraaide krullen. Deze gedraaide krullen stellen een
vuurslag voor. Het maken van vuur is eeuwenlang
moeizaam geweest. Er werd met een vuursteen en zo’n
ijzeren vuurslag tegen elkaar geketst totdat er een vonk
afsprong die dan in tondelzwam of licht ontvlambaar
materiaal moest ontvlammen. De combinatie van een
dubbele adelaar en een vuurslag doet onmiddellijk
denken aan Keizer Karel V. Zijn devies was namelijk
Plus Oultrie: steeds verder. Hij wilde namelijk dat zijn
rijk als een lopend vuur steeds groter en machtiger
zou worden. De vuurslag stond hier symbool voor. De
schotel kunnen we dateren circa 1590. Keizer Karel
regeerde tot 1555 waarna Philips II het voor het zeggen
kreeg in de Nederlanden.
Het aardige is dat ons museum rechts in de gevel een
klein kraagsteentje heeft met het wapen van Keizer
Karel V “de dubbele koppige adelaar tussen twee
zuilen”. Dit in combinatie met de gotische korbelen
binnen in het pand doet ons veronderstellen dat het
huis voor 1555 gebouwd moet zijn. Overigens kunt
u van de kant van het museum het wapen met de
keizerskroon in de Dam zien. Kennelijk was de roem en
bewondering voor deze Keizer Karel zo groot dat men
omstreeks 1590 nog een sierschotel liet maken met zijn
wapen en devies.
Kortom deze zeldzame en prachtige schotel afkomstig
uit onze stad mogen we niet voorbij laten gaan. U zou
ons kunnen helpen deze zeldzame schotel te verwerven.
Wordt daarom nu vriend van het museum. De schotel is al
te bewonderen op de eerste etage van het museum.
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Het kerkraam van Edam
Jack Otsen

Het kerkraam van Edam
In 1606 schonken de stadsbestuurders van Purmerend een glasraam aan de Grote Kerk van Edam. In later jaren
volgden schenkingen in de regio aan Beemster (1623), Marken (162), De Rijp (1654), Schardam (1662) en Warder
(1670). Schenkingen van ramen – gebrandschilderd of blank glas – vond de gehele 17e eeuw plaats. Purmerend
schonk in heel Noord-Holland zo’n 25 kerkramen, bovendien werden schenkingen gedaan in de vorm van een
som geld voor het herstellen van een kerk of voor nieuwbouw.
Vanouds werd het schenken van een glasraam gezien
als een investering in het hiernamaals. Volgens de
katholieke leer kon de hemel worden bereikt met het
doen van goede werken. Behalve door het betrachten
van naastenliefde kon de hemelse zaligheid worden
bereikt met goede gaven. Uitwassen als het kopen

voor Gods woord, vandaar de centrale plaats van de
preekstoel.
Toch werd na de reformatie de traditie van schenking
van kerkramen voortgezet, al of niet met bijbelse
voorstellingen. Purmerend kreeg in 1521 – kort na
het afbranden van de kerk – van
Haarlem een glasraam ‘alsoe die
brouwers van deser stede aldaer
veel bier slijten.’ Hier speelden
duidelijk
zakelijke
belangen
een rol: Purmerend zou zich
ontwikkelen tot een belangrijk
distributiecentrum van Haarlemse
biersoorten.
Een ander motief speelt een rol bij
de schenking van een kerkraam
aan De Rijp. Op 6 januari 1654 werd
het dorp getroffen door een brand
die ook de kerk in de as legde. De
Purmerendse burgemeesters lieten
al drie dagen na de ramp een brief
uitgaan naar de regenten van De
Rijp waarin hulp werd aangeboden
‘tot vertroostinge met aanbiedinge
van alle vrunt ende nabuerlijk
behulp.’ De hulp bestond uit het
aanbieden van een kerkraam. Ook
kregen de Rijpers in de daarop
volgende jaren gelegenheid via een
loterij en een collecte in Purmerend
geld in te zamelen voor de getroffen
bewoners.

Het glasraam van Edam

Het Purmerender raam in de grote kerk

en verkopen van aflaten riep een reactie op van de
hervormers. Minder gericht op uiterlijk vertoon, meer
op eenvoud en soberheid. De hervorming keerde
zich tegen de misstanden, alsof de hemel te koop is.
In protestantse kerken minder opsmuk en meer oog
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De schenking van glasramen
vond
z’n
neerslag
in
de
boeken van de burgemeesters
en de vroedschappen. In de
rekeningenboeken konden soms
bedragen gevonden worden van
de kosten. De zoektocht in de
archieven leverde zo’n dertig
plaatsen op, waaraan Purmerend bijdroeg in de vorm
van donatie van een raam of een bijdrage in de kosten
voor de bouw van een kerk.

Het origineel van het besluit om het raam aan Edam te schenken

Op 5 juni 1606 vergaderde het stadsbestuur over het
verzoek van de kerkmeesters van Edam, nadat vier jaar
daarvoor in 1602 de kerk was afgebrand:
Is oock goet gevonden datmen die van Edam thaere versoeck
bij requeste gedaen uijt naburige compassie sal geven een
glas in de verbrande kercke aldaer mits dat de burgemeesters
selve doen maecken. Ende is verstaen dat men Jan Glas
‘tbackenwerck sullen doen maecken.
De stadsbestuurders deden de schenking met de
voorwaarde dat de kerk herbouwd zou worden. Uit de
literatuur blijkt dat de herbouw 24 jaar duurde en dat de
glazen na voltooiing van de bouw werden aangebracht.
Het is niet bekend welk bedrag glazenier Jan Sijmisz. Glas
(hij had naam gemaakt!) rekende voor deze opdracht.
De rekeningenboeken van de burgemeesters uit deze
periode zijn niet in het archief overgeleverd. Doorgaans
betaalde het stadsbestuur meer dan honderd gulden
voor een gebrandschilderd glas-in-lood-raam. In de
kerk van Medemblik vervaardigde Jan Sijmisz. Glas een
kerkraam voor 121 gulden en 11 stuivers. De Purmerendse
glazeniers Bruin en Pieter Gerrits Glasemakers rekenden
voor het kerkraam in De Rijp 105 gulden.

Goed nabuurschap
Het lijkt er op dat de meeste schenkingen in Waterland
werden gedaan als een teken van goed nabuurschap. Net
als bij De Rijp toonden de stadsbestuurders compassie
met de ingezetenen van Edam. Maar ook zakelijke
motieven speelden een rol. Zo kreeg de kerk van Warder
in 1670 een glasraam mits de dorpelingen gehoor gaven
aan de oproep om de kazen in Purmerend op de markt
te brengen en niet in Edam.

het rampjaar 1672. De erop volgende neergang met
agrarische crises noopte het stadsbestuur tot bezuinigen
wat ten koste ging van bijdragen aan naburige kerken. De
kerken in de Schermer (1663) en Warder (1670) waren de
laatste die konden rekenen op bijstand. De bestuurders
van Zunderdorp kregen in 1778 nog de gelegenheid om
in Purmerend een collecte te houden voor herstel van de
brandschade, maar van schenking van glasramen was
geen sprake meer.
Ook het onderhoud van de eigen ramen zal een rol
gespeeld hebben bij de verminderde schenkingen: die
kosten waren hoog. In de rekeningenboeken lijkt er geen
einde te komen aan het herstel en vernieuwen van de
ramen. Herstel van het glas-in-lood, het dichtstoppen
van naden of het herstel van stukjes uitgewaaid glas.
Van de Purmerendse kerkramen is niet veel meer te
zien: in Edam en De Rijp zijn ze nog te bewonderen. De
meeste vensters zijn in de loop der tijd verloren geraakt
door aantasting van weer en wind en de afbraak van
kerkgebouwen.

Bronnen:
- Waterlands Archief, Resolutieboeken van de vroedschap en
burgemeesters, inv. nr. 94.
- Zsuzsanna van Ruyven-Zeman e.a., Edam - De glazen van de
Grote Kerk, Monument van kunst en geschiedenis, uitg. van
de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Edam-Volendam 1994.
- Jack Otsen is lid van de redactie van het verenigingsblad van
de historische vereniging Purmerend

Neergang
De meeste schenkingen vonden plaats in de bloeiperiode
van de Gouden Eeuw, waaraan een eind kwam met
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Watersnood 1916

Watersnood 1916
In tal van dorpen en steden in Waterland en Zaanstreek wordt dit jaar de watersnood van 1916
herdacht met het thema 100 jaar droge voeten. Zo ook in Edam, waar het Edams Museum in een
tentoonstelling aandacht besteed niet alleen aan deze, maar eveneens aan vele vloeden voordien.
De watersnood was voor onze stad bij lange na niet zo rampzalig als op Marken, waar 17 doden
vielen, of in Volendam, waar 400 van de 600 woningen onder water kwamen te staan. De foto’s
in deze collage laten zien dat het water in de binnenstad niet hoog stond, soms nauwelijks boven
de dorpel kwam; het veroorzaakte wel overlast en schade, vooral voor de vele stadsboeren. In de
buitengebieden was de waterstand hoger en verplaatste men zich per roeiboot. De watersnood had
overigens veel ernstiger kunnen zijn als niet in de rampnacht soldaten van het fort en inwoners
van Volendam in een heroïsche strijd een doorbraak op het Noordeinde hadden voorkomen. Een
verzakking in de dijk van de Zeevang benoorden de zeesluis kon tijdig worden gestut.
Snel na de overstroming werd begonnen met de aanleg van een kistdam vanaf de molen van
Banning via de Baandervesting naar de zeesluis en werden de watergaten in de vesting afgesloten.
Door het water in het zo omsloten gebied weg te pompen wist men weldra de binnenstad van Edam
watervrij te maken.

Edam gezien vanuit de Purmer.
Links de molen van Teengs

Vierhonderd van de zeshonderd woningen in
Volendam kwamen onder water te staan.

10
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(De foto’s zijn merendeels afkomstig uit de verzameling van Garrelt Bont uit Monnickendam)

De trekschuit van Nierop.
Voortgetrokken door een
motorboot maakte hij regelmatig tochten met (ramp)
toeristen en goederen.

Chaos bij de hondenhemel

De meelmolen van Banning, gezien vanuit de richting
van café Thomas Groot. Soldaten en arbeiders leggen de
kistdam aan.

Nogmaals de meelmolen van Banning met rechts de
aangelegde kistdam en de Purmerbrug.
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Watersnood 1916

Het Klein Westerbuiten gefotografeerd
vanaf de molen. De kistdam is gereed.
Op de achtergrond het Hof van Holland
Soldaten dichten een watergat in de Baandervesting

Arbeiders werkzaam
aan de kistdam op de
Baandervesting

Werkzaamheden bij de zeesluis

Werkzaamheden bij de zeesluis

De tramremise van Edam

12
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De Nieuwehaven gezien naar het Oosten.
Op de achtergrond de kettingbrug. Geheel
rechts de woning van de kunstenaar
W.O.J. Nieuwenkamp. Zijn prachtige
tropische kas ging verloren

De ‘huisjes van Nieuwenkamp’,
woningen aan de Noordzijde van de
Nieuwehaven zijn bereikbaar met
de roeiboot

De Keetzijde in Edam

De voormalige boerderij van veehouder Duim aan het eind van
de Doelenstraat. Zijn kinderrijk gezin verhuisde noodgedwongen
naar de bovenverdieping, de hooizolder. Zijn vee vond tijdelijk
onderdak in de Grote Kerk
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Leraar op de Edamse stadstekenschool
Erik de Graaf

TIES VAN DIJK

Beoogd voogd van
Rottumeroog werd
leraar op Edamse
stadstekenschool
Door een boek en een tentoonstelling over Marten
Toonder senior kwam onlangs een map tekeningen
uit de jaren - 1890 van de zoon van de strandvoogd
Guitje Klaassen van Dijk van Rottumeroog boven
water. Met veel gevoel en precisie legde Ties van Dijk
het eilandleven aan het eind van de 19de eeuw vast
op zijn tekenpapier. Reden voor een zoektocht naar
de kunstenaar, die eigenlijk zijn vader als voogd had
moeten opvolgen.
In de Gooi- en Eemlander van 12 juli 1972 stond een foto
van een gevelsteen op een woning in Eemnes. De bewoner
kon de afbeelding van een zeilboot met een meeuw en
de titel ‘Oog in ’t Zeil’ niet plaatsen. Vermoedelijk had
een vroegere bewoner zich laten inspireren door het
IJsselmeer, dacht hij. Twee weken later vergrootte de
krant het raadsel door de ontdekking van een vrijwel
identieke gevelsteen aan de Voorhaven in Edam. Alleen
het onderschrift ‘Oogh int Seyl’ deed archaïscher aan. De
krant vroeg zich af welk van de twee het origineel was,
maar ook of er misschien nog meer van die stenen in
omloop waren.

Zelfportret Ties van Dijk, rond 1900 (coll.
Openluchtmuseum, Warffum)

De speurtocht van de Gooi- en Eemlander werd op
1 augustus 1972 afgesloten onder de kop ‘Raadsel
gevelstenen opgelost’. Volgens mevrouw Van Baars uit
Laren was de gevelsteen gemaakt door de kunstenaar
Ties van Dijk, die tot aan zijn overlijden in 1967 in het
huis in Eemnes had gewoond. Van Dijk zou volgens
haar afkomstig zijn van een verzwolgen Zeeuws eiland.
Van Zeeland was hij naar Edam verhuisd, vertelde ze,
waar hij de steen met de oud-Hollandse tekst maakte.
Toen hij later naar Eemnes verhuisde metselde hij daar
eenzelfde steen in de gevel.

De dynastie Van Dijk

Gevelsteen op Voorhaven 74
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De oplossing van het raadsel klopte niet helemaal. De
maker van de twee gevelstenen was inderdaad Ties van
Dijk, maar met de Zeeuwse achtergrond zat de krant
ernaast. Ties van Dijk werd niet op een Zeeuws eiland
geboren, maar in 1873 in Warffum in het noorden van
Groningen. Zijn vader, Guitje Klaassen van Dijk (18331912), was de vierde voogd van Rottumeroog uit een
familiedynastie, die het Groningse Waddeneiland sinds
1782 beheerde. Als bevoegd gezag waren de voogden
in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de
veiligheid op en om Rottumeroog. Een stabiel eiland
brak tenslotte bij stormvloeden de sterkste golven en
beschermde daardoor het vasteland van Groningen.
De kapen op Rottumeroog hielpen de scheepvaart bij
de navigatie. Bij schipbreuken in de buurt moesten de
voogden redden wat er te redden viel en als strandvoogd
moesten ze aangespoeld strandgoed bergen. Dat

allemaal voor een bescheiden provinciaal salaris en
gratis huisvesting in de voogdwoning op het eiland.
Daarnaast vergaarden de voogden als zelfstandig
ondernemers extra inkomen. Aanvankelijk door op
konijnen te jagen en hun vellen te verkopen en later
door eieren van meeuwen, scholeksters, grote sterns en
bergeenden te rapen. Dat bleek een goudmijn. De beste
eieren gingen voor de verkoop naar de vaste wal, de
tweede soort was voor eigen consumptie op het eiland en
de slechtste eieren gingen naar de varkens. De voogden
hadden hun moestuin en lieten tegen betaling het vee
van Groningse boeren op het eiland grazen. In mei
pasten er dertig koeien op een schip van Noordpolderzijl
naar Rottumeroog, in oktober konden nog geen twintig
vetgemeste koeien per schip terug.
Driemaal ging het ambt van voogd van Rottumeroog
over van vader op zoon. Guitje Klaassen van Dijk was de
vierde voogd uit de dynastie. Hij groeide op het eiland
op en werd van jongs af aan gezien als opvolger van
zijn vader. Na zijn opleiding aan de School voor Wis- en
Zeevaartkunde in Veendam keerde hij rond 1857 terug
naar het eiland om in de praktijk te worden voorbereid
op de toekomst. In 1865 volgde hij zijn vader Klaas
Guitjes definitief op. De nieuwe voogd trouwde in 1866
met Evertje van der Kooi uit Rasquert. Het echtpaar
kreeg tien kinderen, waarvan slechts twee dochters.
Twee zoons overleden vroeg, maar tussen de overigen
dacht Guitje Klaassen van Dijk de vijfde voogd uit de
familiedynastie te vinden.
Ties van Dijk werd in 1873 als het vijfde kind van de voogd
en zijn vrouw geboren. Hij bracht zijn eerste kinderjaren

door op het eiland, maar woonde van zijn zesde tot zijn
zestiende bij zijn grootouders in Warffum. Daar doorliep
hij de lagere school en vanaf 1885 de driejarige HBS. In
1888 keerde hij terug naar Rottumeroog om te worden
klaargestoomd tot opvolger van zijn vader.

Eierzoeker Marten Toonder
Op het eiland woonde de voogd met zijn gezin en een
wisselend aantal arbeiders. In de zomer was er tenslotte
meer werk dan in de winter. De arbeiders kwamen over
het algemeen uit Noord-Groningen. In het zomerseizoen
nam de voogd ook altijd een aantal jonge jongens uit
Warffum aan voor het eierrapen en om de schapen en
koeien te hoeden. In mei 1890 kwam de tienjarige Marten
Toonder uit Warffum naar het eiland. Uit armoede
kon zijn grootmoeder, bij wie hij opgroeide, niet meer
voor hem zorgen. Op het eiland was altijd genoeg te
eten. Marten Toonder zou tot eind 1898 op het eiland
blijven, zomer en winter. Hij begon als eierzoeker, werd
later schaapsjongen en koeienhoeder en uiteindelijk
schippersknecht.
Ties van Dijk en Marten Toonder woonden en werkten
van 1890 tot 1897 gelijktijdig op Rottumeroog.
Aanvankelijk hadden ze nauwelijks contact. Ties was zes
jaar ouder en bovendien de zoon van de baas. Dat schiep
afstand. Later raakten de jongens bevriend. Tijdens het
werk leerden ze elkaar waarderen en wisselden ze van
gedachten. Marten droomde hardop van een carrière
op zee. Ooit zou hij de wereldzeeën bevaren. Ties wilde
helemaal niet als opvolger van zijn vader op het eiland
blijven. Hij wilde naar de grote stad om kunstenaar te
worden, maar zijn vader vond dat niets. Van tekenen en

Voogdboerderij op Rottumeroog, ca 1896, Ties van Dijk
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Toonder Studio’s, waar de verhalen van Ollie B. Bommel
en Tom Poes werden gemaakt en kapitein Toonder werd
vereeuwigd in legendarische stripfiguren als kapitein
Wal Rus en Kappie. Zijn schrijvende zoons Marten en Jan
Gerhard stimuleerden hun vader op hun beurt om zijn
levensverhaal op papier te zetten.

Zeilboot met sprietzeil en köb

Een van de vele Edamse tekeningen

beeldhouwen kon je niet leven, was de overtuiging van
de voogd. Het was hooguit tijdverdrijf naast het werk.

Ties en Marten verlaten Rottumeroog
Op het eiland tekende Ties van Dijk schetsboeken vol
met impressies van het eilandleven. Als hobby, maar
wel met veel talent en gevoel voor zijn onderwerpen. Dit
kon niet eeuwig duren. Op een vroege voorjaarsmorgen
in 1897 sloop de drieëntwintigjarige Ties naar de zolder
van de eilandboerderij om Marten te vragen hem naar
de zeilboot op het strand te brengen. Vandaar zeilde
hij naar de vaste wal, zonder dat zijn vader het wist.
Marten wist dondersgoed wat er aan de hand was, maar
hielp Ties die ochtend te vluchten om definitief voor de
kunst te kiezen. Toen vader Guitje Klaassen van Dijk in
1908 met pensioen werd hij opgevolgd door Hendrik
Toxopeus. Er was geen opvolger beschikbaar binnen de
familie.

In Eemnes las Ties van Dijk in 1955 een recensie van het
boek Klei en zout water van Kapitein Marten Toonder
senior. Ties van Dijk schreef de auteur een brief in de
hoop dat hij na achtenvijftig jaar ‘een oude jeugdvriend’
terug zou vinden. Per kerende post liet Toonder senior
weten dat hij inderdaad de gezochte persoon was. Ties
van Dijk schreef vervolgens over zijn leven sinds hun
afscheid op Rottumeroog in 1897. In de zomer na zijn
vlucht slaagde hij voor zijn toelatingsexamen voor de
Tekenacademie in Amsterdam. Drie jaar later haalde
hij een onderwijsbevoegdheid. Hij studeerde verder,
illustreerde kinderboeken en gaf vanaf 1903 ruim dertig
jaar les aan de tekenschool in Edam.
Halverwege de jaren dertig nam hij ontslag en liet
hij een huis bouwen in Eemnes. In de gevels van de
huizen, waarin hij in Edam en Eemnes had gewoond,
had hij een steen gemetseld van, zoals hij schreef:
‘onze grote open boot met sprietzeil en een köb’ (köb is
Gronings voor meeuw). ‘Oogh int Seyl’ was duidelijk een
herinnering aan hun Rottumeroog. Nog jaren hielden
de hoogbejaarde mannen contact. Meestal schriftelijk,
maar soms bezochten ze elkaar in Eemnes of Oegstgeest.
Ze spraken plat Gronings, afgewisseld door stiltes die
weer door een diepzinnig ‘jao, jao’ werden verbroken.
Marten Toonder senior overleed in 1965 in Oegstgeest.
Twee jaar later stierf Ties van Dijk in Eemnes, ongehuwd
en kinderloos.

Vondsten van Ties’ oeuvre
Marten Toonder bleef tot eind 1898 op Rottumeroog.
Na zijn diensttijd bij de marine werd hij matroos op de
grote vaart. Zonder veel toekomstperspectief, want hij
was vrijwel analfabeet. Een vriend op een schip van de
Rotterdamse Lloyd stimuleerde Marten te gaan leren.
Hij worstelde zich in een jaar moeizaam door De laatste
der Mohicanen heen. Met geleend geld, wat spaargeld
en hulp van schoolmeester Van Braambeek uit Warffum
bereidde hij zich vanaf 1902 voor op de zeevaartschool.
Twee jaar later werd hij inderdaad aangenomen in
Delfzijl. In 1905 haalde hij zijn diploma Derde Stuurman.
Met veel talent, doorzettingsvermogen en hulp. Vijf jaar
later haalde hij ook het diploma Eerste Stuurman.
Met zijn diploma’s kon Toonder eindelijk opklimmen
van matroos tot kapitein bij de Rotterdamse rederij Van
Nievelt Goudriaan & Co. Hij loodste zijn schepen door
de Eerste Wereldoorlog en bevoer alle wereldzeeën tot
aan de Tweede Wereldoorlog. Van 1941 tot 1945 werkte
hij in Londen voor de vertegenwoordiging van de
Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd. Na de oorlog
hielp senior zijn zoon Marten Toonder junior in de
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Door de publiciteit over het boek en de tentoonstelling
over Marten Toonder senior ontving ik in januari tot
mijn verrassing een map met tekeningen van Ties
van Dijk, gemaakt in de jaren-1890 op Rottumeroog. In
tientallen tekeningen toonde Ties van Dijk het leven op
Rottumeroog. Duinlandschappen, het strand en de zee. De
voogdwoning, binnen en buiten, en alle opslagschuren. De
‘Vijf Gebroeders’, het schip van de voogd, ‘geankerd op het
Wad over BB’ (bakboord dus). De kajuit van het zeilschip,
met en zonder bemanning. De helling in Delfzijl, waar
Ties van Dijk en Marten Toonder twee weken waren voor
een opknapbeurt voor de Vijf Gebroeders. Bladzijden vol
liefdevolle portretten van familieleden. Zijn grootmoeder
Auke Ties Tiessen, zijn broers en zussen, eierzoekers,
schaapsjongen, gestaalde arbeiders. De hond Cito,
de schapen, de koeien en de zeehonden op het Wad.
Uniek materiaal, dat een prachtig beeld geeft van het
eilandleven aan het eind van de negentiende eeuw. En
een geschenk voor mij als Toonderbiograaf: portretjes
van de veertienjarige Marten en zijn grootmoeder Liesbet
Postema, die gemaakt moeten zijn toen zij in 1893 een

Olieschilderij van Het Heerenlogement, Ties van Dijk

paar maanden het huishouden in de eilandboerderij
runde. Het nieuw gevonden werk van Ties van Dijk vormt
een prachtige aanvulling op eerder werk van Ties van
Dijk, dat in het museum in Warffum te bewonderen valt,
onder andere een zelfportret en een schilderij van de
voogdboerderij op Rottumeroog.
Nieuwsgierig naar de kunstenaar Ties van Dijk reisde
ik begin februari naar Edam, waar hij dertig jaar lesgaf
aan de plaatselijke Stadsteekenschool. Bij particulieren
thuis vond ik schilderijen van Edam. Het waren stukvoor-stuk nazaten van leerlingen van Van Dijk, die soms
zelfs nog na zijn dood in 1967 werken van hem hadden
gekregen. In huiskamers in Edam vond ik schilderijen
van de Grote Kerk van Edam en van een besneeuwde
binnenstad met de Speeltoren. Han Broeze, de zoon van
Van Dijks leerling Gerrit Broeze haalde zonder aarzelen
de mal van de zeventig- á tachtigjarige gevelsteen
‘Oogh int seyl’ uit zijn werkplaats. Ninie Wiertz, dochter
van tekenschoolleerling Arian Ton, toonde me Van
Dijks tekeningen van Edam, die vergelijkbaar waren
met die uit de map van Rottumeroog. Opvallend veel
stadsgezichten en portretten van gewone mensen. Zijn
leerlingen, vissers in de Voorhaven, bakker Dirk Stil, een
trompettist van de Harmonie. In fijne potloodstreken.
Nog nieuwsgieriger geworden deed ik februari een
oproep in de Gooi- en Eemlander. Wie kon me op het
spoor van nog meer werk van Ties van Dijk brengen,
vroeg ik in een krantenartikel. Het leverde een
fantastische reactie op van een dochter van de vrouw die
Van Dijk in zijn laatste jaren verzorgde. Zij erfde na zijn
dood al zijn kunstwerken en zelfs zijn huis in Eemnes.
Zij schonk ook veel kunstwerken aan haar familieleden

en aan oude bekenden van Ties van Dijk. Zo kwamen
ook enkele van zijn werken terug naar Edam, waar ze
nog steeds door de nazaten van zijn leerlingen aan de
Stadsteekenschool worden gekoesterd.
De auteur van dit artikel publiceerde in oktober de
biografie Marten Toonder senior. Van eierzoeker tot
zeekapitein (Uitgeverij Passage, Groningen 2015); de
tweede druk verscheen in mei 2016.
Bronnen:
– Gooi- en Eemlander: 12 juli 1972; 27 juli 1972’; 1 augustus
1972.
– Derk Schortinghuis, Van het volk is niets bekend geworden….
Dagboeknotities van Guitje Klaassen van Dijk. Voogd van
Rottum 1865-1908 (Groningen 1982); Egge Knol ‘Rottumeroog
in 1861’. Stad & Lande 20 (2011) nr. 2, 20-27.
– Marten Toonder senior, ‘Mijn leven’ (ongepubliceerde
levensherinneringen), in: Archief Toonder, Letterkundig
Museum, Den Haag.
– Jan Gerhard Toonder bewerkte die herinnering tot de romans
Eiland in de verte (Amsterdam 1959) en De oudste ochtend
(Amsterdam 1960).
– Kapitein M. Toonder senior, Klei en zout water (Amsterdam
1954).
– W.H. de Wolf, ‘Stads Teekenschool leidde honderden Edammers
op’, in: Oud Edam. Periodiek uitgegeven door de vereniging
Oud Edam (jaargang 31, nr. 2 (augustus 2007) 1-5.
– E-mail van Eiso Toonder (kleinzoon van Senior, zoon van
Marten junior) aan Erik de Graaf, 15 juli 2013.
– Gooi- en Eemlander, 19 februari 2016.
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Wie het weet mag het zeggen
Peter Sluisman

Danni Lowinski zaait twijfel
Op 10 december van het vorig jaar werden er TV opnamen van de advocatenserie Danni Lowinski (SBS6) in ons
stadhuis gemaakt. Danni ging trouwen. De uitzending was op 29 februari 2016. Ik heb het zelf niet gezien, maar
naast Danni is het schoorsteenstuk met daarop Vrouwe Justitia kennelijk goed in beeld geweest.
Onder Justitia ligt een onduidelijk vrouwenfiguur met handboeien. Er blijkt op Facebook nogal discussie te zijn
geweest wat deze figuur nou voorstelde. Was dit een geketende slaaf of slavin? En zo ja, wat heeft dit met Justitia
c.q rechtspreken te maken? En zo nee, wat stelt de figuur dan voor?
Vragen waar men natuurlijk op Facebook zo gauw niet uitkwam. Wel ontving ik daarop van twee mensen
tegelijkertijd een mail die zich wat verder in het vraagstuk verdiept hadden.

Beeldengroep: vrouwe Justitia met onder haar voeten koning Midas en Medusa of Invidia

Nu heb ik zelf in Periodiek jaargang 35, nr. 2,
augustus 2011 ook al eens aandacht besteed aan dit
schoorsteenstuk toen ik plotseling zag dat dit toch wat
onbestemde figuur onder Justitia haargroei van slangen
had. Dit valt niet meteen op, maar als je dichtbij staat
zie je wel dat er slangen uit het hoofd komen. Mijn
conclusie was dat dit niemand anders kon zijn dan
Medusa, een mythologische figuur die het kwaad
personifieert. Justitia overwint het kwaad en slaat het
in de boeien.
De twee mannen die mij mailden hadden echter een
andere visie. Zij dachten dat het Invidia zou moeten
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zijn, ook een mythologisch figuur die de nijd, afgunst,
symboliseert. Verder merkte een van deze mannen op
dat de combinatie Medusa en Justitia nooit voorkwam.
Zij baseerden hun verhaal op een beeldengroep die te
zien is in de schepenzaal van het voormalige stadhuis
(nu paleis) op de Dam in Amsterdam. Ik ben natuurlijk
zelf gaan kijken. En ja, daar troont Justitia met gouden
zwaard en weegschaal. Achter haar straalt de zon van
de goddelijke gerechtigheid. Onder haar rechtervoet
ligt de Phrygische koning Midas, herkenbaar aan zijn
ezelsoren.

In Memoriam

In
Memoriam
Op de dag van het
overlijden van onze
penningmeester Hans
de Boer ontvingen wij
als bestuur van Oud
Edam nog een email
van zijn hand. Het ging
over de keuze voor
een drukker van het
nieuwe boek van de
vereniging. Hans zijn eerste zin in de email was:
“De kwaliteit staat bij mij op nummer 1”. Deze zin
tekent Hans ten voeten uit. Niet alleen kwaliteit in
zijn werk, maar ook kwaliteit van het leven. Want
Hans was een levensgenieter, genoot van de natuur,
van motorrijden en was graag onder de mensen.
Hans was een prettig mens, geen dwarsligger,
maar altijd op zoek naar consensus.

Schoorsteenstuk in de schepenzaal van oude stadhuis

Hij symboliseert de hebzucht. Aan haar linkervoet
ligt Invidia of nijd, een van de zeven hoofdzonden,
uitgebeeld als een verschrompeld wijf, ook met
slangenhaar. De slangen in plaats van hoofdhaar
zijn de kwade gedachten. Net als hebzucht was nijd
een slechte raadgever voor Justitia en dus voor de
schepenen, die een objectief oordeel moesten vellen
zonder eigenbelang of andere bijgedachten, die het
recht konden schenden. Zo verwoordt een boekje het
dat is uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling
“Verborgen verhalen”, die liep tot 27 september 2015 in
het paleis op de Dam.
In eerdere publicaties over het paleis en op hun website
staat echter dat deze figuur Medusa zou zijn. Willem
Rave, de schilder van onze schepenzaal, werkend
en wonend in Amsterdam, zal daar ongetwijfeld de
beeldengroep in het stadhuis hebben gezien en die
heeft hem mogelijk geinspireerd voor zijn Edamse
schoorsteenstuk. De Edamse figuur is echter geboeid.
Wie had hij voor ogen, Medusa of Invidia?
Maar wie het echt weet mag het zeggen.

Over zijn werk zei hij “ik boek het meteen, dan
ben je altijd bij en loop je niet achter”. Dat dit
werd gewaardeerd blijkt ook wel uit de vele
verenigingen in Edam die met succes een beroep
op Hans deden om de boekhouding te verzorgen.
De
Stadskrant
noemde
hem
terecht
“de
penningmeester van Edam”.
Nét als wij als bestuur bespraken dat we het
over de begroting van het komende jaar moesten
hebben toverde Hans met een brede glimlach de
conceptbegroting tevoorschijn. Met hetzelfde plezier
kondigde Hans elke vergadering weer aan dat er nog
maar een paar leden de contributie nog niet hadden
betaald en dat dat beter ging dan vorig jaar. Vlak voor
de rondvraag dook Hans het keukentje in en zette
een fles wijn op tafel. Van die momenten genoten we
samen.
Er zijn tal van redenen waarom we als Vereniging
Oud Edam Hans missen. Deze vallen in het niet als
we denken aan het gemis van de familie van Hans,
en met name zijn dochter Pam.
Wij wensen hen veel sterkte.
Namens het bestuur van de Vereniging Oud Edam,
Wim van den Essenburg,
voorzitter.
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Boekpresentatie
Leontien Rosier

Boekpresentatie “Edam stad in beweging”
Op woensdag 25 mei was het zo ver: het boek “Edam stad in beweging”, waar jaren aan is gewerkt, lag in grote
stapels te wachten op de officiële presentatie. De Swaen was volgepakt met leden van Vereniging Oud Edam en andere
belangstellenden die het boek hadden besteld. Voorzitter Wim van den Essenburg opende de avond door kort stil te staan
bij het plotselinge overlijden van penningmeester Hans de Boer. Hans speelde een belangrijke rol bij de uiteindelijke
totstandkoming van het boek.
van de bebouwing zeer interessant.”
Van benamingen als ‘dode stad’ en ‘schone slaapster’
willen de jonge wetenschappers niets weten. “Steden zijn
altijd in beweging”, legt Reinout uit, “dus ook Edam. Vanaf
de stichting als plaats in het veen, de groei met de havens
en de gouden tijd, met de aanleg van scheepswerven,
industrieën en boerderijen. Edam kende zijn bloeitijd in
de 16e en de 17e eeuw. Dit was een enorm gunstige periode.
Daarna zette een verval in, een verval dat nog een lang stuk
in de negentiende eeuw doorliep. De laatste tweehonderd
jaar zijn zeer belangrijk voor de Edammer geschiedenis.
De impact van de groei van infrastructuur, industrieën
en woningen is in de negentiende eeuw groter dan ooit
Burgemeester Van Beek met het zojuist ontvangen boek,
tevoren. Het interessante is, dat bij deze veranderingen
in het midden de auteurs rechts Leontien Rosier
steeds meer de vraag werd gesteld naar hoe om te gaan
met het verleden. Meer dan in veel andere steden was
het contrast tussen, weliswaar vervallen, maar prachtige
Het boek, deel acht in de historische reeks van Oud Edam,
gebouwen uit een glorierijk verleden en de voortuitgang
beschrijft de ruimtelijke ontwikkeling van Edam in de
groot. Het is dan ook niet toevallig dat Edammers al
afgelopen 200 jaar. Misschien wel de meest spannende
heel vroeg doorkregen dat ze iets heel bijzonders in
en dynamische periode uit de lange geschiedenis van
handen hadden.” Uitgebreid historisch onderzoek in het
onze stad. Hoe Edam opkrabbelde van een ‘dode stad’
Waterlands Archief en het Kadaster, maar ook het zelf
met bittere armoede en verkrotting tot wat het nu is: de
vervaardigen van gedetailleerde kaarten lag aan dit boek
parel van de Zuiderzee. Het boek beschrijft hoe in de 19e
ten grondslag.
en 20e eeuw de economie, of juist het gebrek daaraan,
en de vooruitgang het stads-beeld bepaalden. “Steeds
veranderende tijden stellen steeds andere eisen aan een
Was er nog een eye-opener?
stad”, legt auteur Reinout Klaarenbeek uit. “Iedere tijd laat
Reinout: “Edam is voor de monumentenzorg echt het
zijn sporen na. In Edam, en dat is zo boeiend, zijn al die
voorbeeld van opknap door bewoners. Regelgeving uit de
sporen in gebouwen, straten en wijken te zien. Het boek
overheid is belangrijk en noodzakelijk, maar de bewoners
laat zien dat de geschiedenis niet ver weg is. Het gaat over
moeten zelf voor hun historische stad zorgen. De liefde
de dagelijkse leefomgeving en daar zijn de inwoners altijd
voor de stad, die uit zoveel respectvolle restauraties
bij betrokken.”
en nieuwbouwprojecten spreekt is mooi om te zien.
Onderzoek naar de historische stad is hiervoor overigens
onmisbaar.” Daan, die voor dit boek de geschiedenis en
Het is ook het verhaal hoe stadsvernieuwing en monude rol van Monumentenzorg in Nederland en Edam heeft
mentenzorg in Edam al vroeg hand in hand gingen.
onderzocht, heeft nog een laatste toevoeging: “Edam is op
Verkrotting betekende sloop, denk maar aan de Kleine
het gebied van erfgoedzorg een voorloper. Dat merk ik niet
Kerk in 1883. “Maar al snel zagen de Edammers in dat je
alleen aan de prima staat waarin de historische gebouwen
met slopen juist mooie gebouwen kwijtraakt en een deel
van de stad verkeren maar ook de manier waarop de
van de geschiedenis wist”, vult co-auteur Daan Schaars
inwoners het erfgoed koesteren. Ik krijg de indruk dat
aan. “Ze vroegen zich af: ‘hoe combineren we ons verleden
Edammers trots zijn op de geschiedenis van de stad en dit
met de vooruitgang?’ Daarin liep Edam echt voorop: al in
graag willen delen met de buitenwereld.”
een vroeg stadium hadden ze door dat het behoud van
Burgemeester Willem van Beek nam uit handen van de
erfgoed bijdraagt aan de kwaliteit van je leefomgeving. Kijk
auteurs het eerste exemplaar in ontvangst, “nu het nog
maar naar het Edams Museum. Dat is in al in 1893 gered”.
kan” zoals hij zei; zijn ambtsperiode loopt immers ten
Het was met een frisse blik dat de auteurs, sociaalgeograaf
einde.
Reinout Klaarenbeek en bouw- en architectuurhistoricus
En de toekomst? Cabaretier Maarten Ebbers sloot met een
Daan Schaars, enkele jaren geleden aan de slag gingen.
speciaal lied over de toekomst van Edam naadloos op de
Reinout: “Edam is een typisch Hollands stadje. Wij zijn
inhoud van het boek aan en rondde de avond af met een
beide opgegroeid in Brabant en dan zijn al die waterwegen
loflied op onze stad.
met die markante bruggetjes en het poppenkastachtige
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Een telegram uit Edam
Dik Rinkel

Een telegram uit Edam voor de
beroemde Franse schrijver Emile Zola
Wat is de reden geweest dat in het notulenboek van het Muziekgezelschap Apollo op 18
januari 1898 de navolgende tekst is opgenomen? “Door de leden van Apollo is op Maandag
24 januari 1898 een telegram van hulde gezonden aan den Franschen schrijver Emile Zola,
die in de laatste dagen den roem zijns Naams heeft verhoogd door zijn moeilijke strijd voor
de onschuld van den veroordeelde Kapitein Dreyfus. Door de voorzitter werd den leden, die
daarvoor het initiatief hebben genomen, dank betuigd en op zijn voorstel werd de tekst van
het telegram met de onderteekeningen in het notulenboek geplaatst”.

De Dreyfusaffaire
De joods-Franse officier Alfred Dreyfus werd beschuldigd
dat hij een spion van Duitsland zou zijn en werd
veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, die
hij op Duivelseiland moest uitzitten. De veroordeling

Postzegel van Frankrijk uit 1967 wegens het
overlijden van Emile Zola 65 jaar geleden.

voorgedaan, Zola werd als een held geëerd. De vrijheid
van meningsuiting had zijn ultieme overwinning
behaald en Dreyfus werd gerehabiliteerd. De Edamse

Inhoud telegram uit het notulenboek van Apollo. Het telegram werd door 12 leden ondertekend. Vertaling: Emile Zola.
Paris- Zonder over de kwestie Dreyfus te oordelen, onze zeer gemeende waardering voor uw heroïsche daad voor
waarheid en recht. De leden van Apollon, Edam

bleek echter gebaseerd op valse verklaringen en
bewijsmateriaal. Het proces van Dreyfus voor de
krijgsraad vond plaats achter gesloten deuren en was in
juridisch opzicht zeer gebrekkig. Dreyfus zelf hield zijn
onschuld vol.
De beroemde schrijver Emile Zola bracht dit opzettelijk
gebruikmaken van vals materiaal door de overheid in de
openbaarheid. In het progressieve blad L’Aurore schreef
hij een open brief getiteld J’Accuse (Ik beschuldig) aan de
president van de Franse Republiek.
Deze brief verscheen op 13 januari 1898. Het artikel
sloeg in als een bom. Zola werd tot enige maanden
gevangenisstraf veroordeeld wegens laster. Hij ging
in hoger beroep maar week, zonder de uitspraak af te
wachten, naar Engeland uit, vanwaar hij in 1899 naar
Parijs terugkeerde. Inmiddels had zich een ommezwaai
in de publieke opinie ten gunste van Dreyfus

elite reageerde snel, want tussen 13 en 18 januari 1898
zitten maar enkele dagen. Daarnaast hebben zij door het
verzenden van dit telegram ook een steentje bijgedragen
aan het eerherstel van Dreyfus en hebben zij laten zien
waarvoor zij staan.
Dat deze affaire ook na honderd jaar nog altijd tot de
verbeelding spreekt werd weer eens duidelijk tijdens de
Burgemeester Dales Lezing 2015 waar de schrijver en
journalist Abdelkader Benali een lezing hield over het
jaarlijkse thema over artikel 1 van de Grondwet met als
titel “We hebben een Emile Zola nodig”.
Bronnen:
– Waterlands Archief
– Wikipedia
– Dagblad Trouw: Ingekorte versie Burgemeester Dales lezing
2015
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De KLM en Edam
Dik Rinkel

De KLM en Edam van vliegtuig tot huisje
Wat heeft de KLM, onze nationale trots, nu met Edam zult u zich afvragen. Niet alleen schepen kregen de naam
Edam maar ook een vliegtuig en een van de Delfts blauwe KLM huisjes staat in Edam. Altijd kaas en paling aan
boord van de Edam.
Met deze zin opende een krantenartikel op 8 augustus
1946 met de volgende inhoud:
Gistermiddag heeft op Schiphol de vijfde DC-4 van de
KLM op originele wijze de naam “Edam” gekregen. Het
platform van de luchthaven bood een vrolijke aanblik.
Een aantal vrouwen en meisjes in Volendammer
kostuum voerde al zingende een volksdans uit, terwijl
de mannen met hun wijde broeken vol bewondering naar
de luchtreus stonden te kijken. Ook het muziekkorps
van Volendam in klederdracht was aanwezig en gaf aan
het geheel een vrolijke noot. De burgemeester1 van de
gecombineerde gemeenten Edam en Volendam verrichtte
de doopplechtigheid met de gebruikelijke fles champagne.
Twee kaasdragers in witte pakken en strohoeden plaatsten
een berry volgeladen met Edammer kazen voor de “Edam”
en de burgemeester verklaarde dat Edam en Volendam er
voor zullen zorgen, dat het vliegtuig altijd kaas en paling
aan boord zal hebben om aan de passagiers te serveren.
De gasten uit Edam en Volendam mochten vervolgens een
vlucht maken en natuurlijk vloog gezagvoerder Groeneveld
laag over de beide dorpen. Bij de terugkeer kreeg ieder lid
van de bemanning een Edammer kaas ten geschenke. Zeer
voldaan vertrokken de gasten daarop naar huis.
De KLM Douglas DC 4-1009 PH-TCE “Edam”2 werd
kort na de oorlog gebouwd in de VS en landde op 12
juli 1946 op Schiphol. Voordat het vliegtuig gedoopt
werd met de naam Edam3 maakte het een proefvlucht
naar Stockholm en Curaçao. Met het vliegtuig werden
er daarna veel intercontinentale vluchten gemaakt

De cockpit van de Edam

waaronder een zestigtal vluchten naar Australië met
Nederlandse emigranten. Het vliegtuig heeft tot 2
juli 1958 dienstgedaan en werd toen verkocht aan de
Griekse luchtvaartmaatschappij Olympic Airways.

De KLM huisjes
De Delfts blauwe grachtenhuisjes, in de volksmond
KLM huisjes genoemd, worden op intercontinentale
vluchten door de KLM aangeboden aan reizigers.
De KLM is hiermee begonnen in 1952.
De vliegtuigmaatschappijen mochten in die tijd geen
cadeautjes geven om klanten te trekken en de KLM liet
daarom deze huisjes maken, gevuld met likeur en later
jenever met als motto “wij mogen toch zelf weten hoe
wij de drank aan onze klanten schenken?”.
De miniatuurhuisjes zijn replica’s van huizen in
Nederland uit de 16e t/m de 20e eeuw, meer dan de helft
betreft panden in Amsterdam. Over de gehele wereld
worden de huisjes gezien als icoon van Nederland.
De verschillende KLM huisjes hebben allemaal een
nummer. Het nummer hoort bij een grachtenpand. Van
Edam is er een huisje in omloop en wel een kopie van
het Edams Museum (nummer 20).

Voor het vliegtuig een groep vrouwen in Volendammer
kostuum die de bemanning een Edammer kaasje
overhandigd. (collectie Waterlands Archief)
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De KLM huisjes 19 t/m 25 waaronder 20 het Edams Museum

De KLM Douglas DC 4 net Edam gedoopt

Tot 1995 werden ze in Nederland en daarna in
Singapore gemaakt. Er zijn meer dan 93 huisjes en
over de productie en de inhoud is veel
juridische strijd gevoerd. Het voert
echter te ver de historie hiervan in dit
artikel te behandelen. De huisjes zijn
gewilde verzamelobjecten.
Of de inhoud van het KLM huisje werd
gecombineerd met paling en kaas en
of de klanten, die met de Edam vlogen
ook nummer 20 aangeboden kregen is
in de boeken niet te vinden, maar dit was natuurlijk
wel een ideale combinatie.

Bronnen:
– Wikipedia
– Waterlands Archief
– KLM-archief
– Cor Bootsman-Edam, 600 jaar stad.
Noten:
1) Burgemeester C.G.M. van Baar
2) DC4=Type aanduiding van de Douglas Aircraft Company,
1009=naoorlogs model dat maximaal 86 passagiers kon
vervoeren, PH-TCE=Vliegtuigregistratienummer (PH is
Nederland)
3) Andere DC-4’s kregen o.a. de naam Schiedam en Twenthe.
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Korte berichten

PAS VERSCHENEN
Onlangs is in het kader van de herdenking van de watersnood van 1916
het jaarboek van het Volendams Museum verschenen met de titel ‘1916,
Volendam onder water’. Daarin verhaalt Piet Koning in woord en beeld over
de redding van de dijk aan het Noordeinde en de doorbraak van de dijk
bij Katwoude in de rampnacht van 13 op 14 januari 1916 en de gevolgen
daarvan voor Volendam, alsook voor Edam.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
De Algemene Ledenvergadering, die in mei j.l. niet door kon gaan door het ontbreken van de jaarlijkse rekening
en verantwoording na het plotselinge overlijden van onze penningmeester Hans de Boer, zal nu worden
gehouden op donderdag 22 september a.s. om 20.00 u in De Swaen, wellicht bij veel leden beter bekend als
de voormalige Lutherse Kerk aan de Voorhaven.

LEDENEXCURSIE
De jaarlijkse excursie voert ons dit jaar naar de
Hanzestad Zwolle, de hoofdstad van Overijssel.
De stad ontstond in de Middeleeuwen en kreeg in
1448 stadsrechten. Als handelsstad trad Zwolle toe
tot het Hanzeverbond en beleefde in de 15e eeuw
zijn gouden eeuw. Veel van de rijke historie van de
stad is bewaard gebleven.
Het belooft een mooie en interessante dag te worden.
In de bijlage bij dit Periodiek treft u de uitnodiging
met inschrijfformulier aan.
Wacht niet te lang met inschrijven en insturen.

VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST
Ook deze bijeenkomst kon dit voorjaar geen doorgang vinden. Het
bestuur wil nu haar vele medewerkers eind oktober uitnodigen. Zij
krijgen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging.

OPEN MONUMENTENDAG
De 30ste editie van de Open Monumentendag valt dit jaar op het
weekend van 10 en 11 september a.s. Het evenement heeft als
thema Iconen en Symbolen. Op welke
wijze dit in Volendam en Edam wordt
uitgewerkt is ons nu nog niet bekend.
Zeker zal een programmaboekje ter
beschikking komen bij het VVV.
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