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INLEIDING
Bijde haveningang van Edam, half verscholen
achter de dijk, staat tussen verbouwde boer
derijtjes en arbeidershuisjes een merkwaardig
huis, 'De Meeuwen' geheten. Een wit paleisje
met veel frivool houtwerk en met door rozen
omrankte pilaren aan de voorzijde. Niet min
der opvallend dan het huis zelf zijn de men
sen die hier hebben gewoond en nog wonen.
Bijzondere mensen bouwen of kiezen bijzon
dere huizen, en misschien kiezen bijzondere
huizen ook bijzondere bewoners. Hoe dit ook
zij, de hoofdpersonen van dit boek - het huis
èn zijn bewoners - zijn onlosmakelijk met el
kaar verbonden.
Het was de gedachte van de redactie van
deze reeks om nu eens enkele figuren voor
het voetlicht te brengen die in de 20e eeuw
het leven in Edam kleur hebben gegeven.
Mensen die 'anders' waren en op hun eigen
wijze Edam hebben verrijkt, los van eventu
ele maatschappelijke verdiensten.
Een van de eerste kandidaten om in dit boek
een rol te spelen was Willem Antoon Noot
hoven van Goor, de excentrieke bewoner van
het huis De Meeuwen tussen 1910 en 1924.
Met de bewoner kwam ook het bijzondere
huis De Meeuwen zelf in beeld.
De zoektocht naar de geschiedenis van het
huis heeft een geheel onverwachte kijk op het
sociale en culturele leven in het Edam van de
vroege 20e eeuw opgeleverd. Duidelijk werd
dat het stadje in die jaren volstrekt niet 'sliep',
maar bevolkt werd door internationaal be
kende schilders, een plaats was waar de fine
fleur van de toneelwereld geregeld te gast was
(bij Noothoven), maar ook een gemeente die
voorop liep op het gebied van monumenten
zorg en cultuurbehoud. De zoektocht kwam
vooral neer op het ontrafelen van netwerken
die allemaal in Edam samenkwamen. Dit ont
rafelen leidde het onderzoek tot ver buiten
Edam, zoals naar de mondaine, decadente
kringen van Den Haag, naar verschillende
vorstenhoven in Europa, en zelfs naar de gan
gen van de wereldberoemde danseres Isadora

Duncan, met wie Noothoven een korte, maar
hartstochtelijke verhouding heeft gehad.
Bij dit alles bleken bewoners van De Meeu
wen een belangrijke rol te spelen. Noothoven
van Goor, hoe prominent ook aanwezig in dit
boek, bleek niet de enige markante bewoner
geweest te zijn. We ontmoeten hier bijvoor
beeld nu vergeten, maar indertijd internatio
naal bekende schilders als Ludwig Noster en
Antoon van Welie, beiden portrettisten van
vorsten en celebrities. De eerste, hoogleraar
aan de kunstacademie van Berlijn en hof
schilder van keizer Wilhelm II, was de nestor
van al die Duitse schilders die in deze streek
oud-Hollandse, in het bijzonder Volendamse,
tafereeltjes kwamen schilderen. Edam was
toen in zekere zin een dependance van Mo
lendam, zoals bekend een geliefd oord voor
buitenlandse schilders die aan de toen heer
sende 'Hollandgekte' leden. Zijn opvolger
in De Meeuwen, Van Welie, bracht Edam in
contact met de beau mondevan Den Haag. Hij
was het die zijn Haagse vriend Noothoven
van Goor naar Edam haalde. Met de komst
van Noothoven in De Meeuwen, die zich zelf
afficheerde als bastaard van koning Willem
III, brak een vrolijke en turbulente tijd aan
in Edam waarover nog steeds anekdoten de
ronde doen.
In het wel en wee van het huis De Meeuwen
zelf wordt deze geschiedenis aardig weer
spiegeld. Ooit een arbeidersbedoeninkje, la
ter een koffiehuis, brak met de komst van Van
Welie en Noothoven een bloeiperiode aan:
toen werd het gebouw getransformeerd in
een paleisje met de naam 'De Meeuwe'. Het
afgezonderde huis aan de dijk werd een mid
delpunt van de vroege 20e eeuwse Europese
kunstwereld.
Na het vertrek van Noothoven volgde een
lange periode van verval, totdat het in 1953
werd gekocht door Aart Roos (weer een
schilder!) en zijn vrouw Amy Hilversum. De
Meeuwen kreeg een tweede jeugd.
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Het Huis De Meeuwen

Een paleisje in de weilanden
Boven Edam ligt de Zeevang: een weidse,
ongeschonden
veenweidepolder
die door
een kronkelende dijk wordt gescheiden van
het blinkende water van de voormalige Zui
derzee. Wie van deze fraaie kant de eerste
bebouwing van Edam, of eigenlijk gezegd
van het Oorgat, nadert zal zich verbazen over
dat merkwaardige
huis dat daar temidden
van een typisch Hollandse entourage van
stolpboerderijen
en arbeidershuisjes
staat te
pronken. Een wit paleisje met een door ro
zen omrankte zuilengalerij, geheel omgeven
door een kleurige bloemenzee. Het is het
huis De Meeuwen. Wat doet dit excentrieke
huis, dat aan de Vecht of in Blaricum niet
zou misstaan, hier temidden van die boerse
omgeving? In de volgende hoofdstukken zal
duidelijk worden dat ook deze prinses van
het Oorgat maar van eenvoudige komaf is en
zich pas in de 20e eeuw aristocratische allures
heeft aangemeten.
Maar eerst iets over de geschiedenis van de
naaste omgeving van het huis: het Oorgat.
Dit buurtje aan de monding van de haven

van Edam was ooit een zelfstandige gemeen
schap en is pas in 1402 bij Edam gevoegd. Het
moet al bestaan hebben voordat de kersverse
stad Edam in 1357 toestemming kreeg een
nieuwe haven te graven tussen de stad en de
Zuiderzee ter plaatse van het Oorgat (de oude
verbinding via de IJe voldeed niet meer en is
vervolgens bij Volendam afgedamd). Waar
schijnlijk bestond hier al een haventje aan de
monding van een veenstroompje, het 'andere
gat' (later verbasterd tot Oorgat) dat toegang
gaf tot de Zeevang.
De Zuiderzee onmiddellijk voor de deur is
niet zonder gevolgen gebleven voor de ruim
telijke ontwikkeling van de buurt. De Zeedijk
voor het huis De Meeuwen oogt nu welis
waar solide, maar moest door de eeuwen
heen diverse keren worden verplaatst. Zo is
op de oudste kaart van Edam (1560) te zien
dat de dijk van de polder De Zeevang toen
meer naar het oosten lag. Deze dijk is na een
grote watersnood naar het westen verplaatst.
Na de laatste waternood in 1916 werd de dijk
rondom het huis voor het laatst aangepast.
De dijken rondom de Zuiderzee werden toen
alle versterkt en verhoogd. Er werden bin-

Illustratie 1. Het buurtje aan de Zeevangszeedijkvan bovengezien. In het midden het huis De Meeuwen, rechtsbo
ven de gracht van het Fort Edam.
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Illustratie 2. 1920:de schoorsteenvan het stoomgemaalDe IJzerenMan is zojuist neergehaald.Op de brokstukken
staat, te midden van zijn buurtgenoten, een tevredenbewoner(in witte pantalon) van het huis De Meeuwen,de
heer W.A.Noothovenvan Goor.
nenbermen
aangelegd om meer tegendruk
te kunnen geven aan eventuele hoge water
standen van de zee. De meeste wegen op de
kruinen van de dijken werden vervolgens
verlegd naar deze binnenbermen.
Voor De
Meeuwen ontbrak echter de ruimte voor een
aan te plempen binnenberm, zodat men hier
de dijk maar heeft verplaatst. De weg kwam
nu pal voor het huis te lopen.
De IJzeren Man
Een andere ingrijpende verandering
betrof
de afwatering van de polder De Zeevang. Dit
geschiedde vroeger met behulp van wind
molens, maar na een lange periode van toe
nemende wateroverlast besloot het polderbe
stuur stoomgemalen in te zetten. Zo verrees
in 1873 naast het huis dat De Meeuwen zou
gaan heten een stoomgemaal met de mar
kante naam De IJzeren Man. Het is bijna niet
voor te stellen hoe de bewoners van dit huis
van hun lustoord konden genieten naast het
gedreun van de zware stoommachine en die
rokende schoorsteenpijp. Gelukkig voor hen
is De IJzeren Man in 1920 afgebroken. Op
een foto van deze afbraak staat temidden
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van buurtgenoten een tevreden bewoner van
het huis, in zijn witte pantalon, op de zojuist
neergehaalde
schoorsteen. We zullen deze
heer nog ontmoeten.
Behalve voor het water zelf waren de bewo
ners van het Oorgat eertijds ook kwetsbaar
voor aanvallen van óver het water. Het buur
tje lag immers open en bloot aan de Zuider
zee, als het ware in de frontlinie, onbeschermd
door vestingwerken
zoals Edam zelf. In de
praktijk is het met oorlogsgeweld wel meege
vallen, maar de dreiging was er. In het laatste
kwart van de 19e eeuw was er weer sprake
van oorlogsdreiging, maar nu van een andere
orde: het wapengekletter tussen Duitsland en
Frankrijk. De Pruisische bedreiging uit het
oosten en de daarop volgende Frans-Duitse
Oorlog leidde er uiteindelijk toe dat er in 1875
een Vestingwet werd aangenomen. Rondom
de stad Amsterdam werd een ring van for
ten, de zogeheten 'Stelling van Amsterdam',
aangelegd die de hoofdstad kon beschermen
tegen een eventuele buitenlandse
invasie.
Deze ring zou bij oorlogsdreiging
worden
gesloten door het land rond de forten onder
water te zetten. Ook bij Edam, bij het Oorgat,
9
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zou zo'n fort verrijzen, het meest noordelijke
van de ring.
In 1885 werd begonnen met de aanleg van dit
fort. Gigantische hoeveelheden zand werden
op de slappe veenbodem gestort om het ter
rein bouwrijp te maken, een werk dat twee
jaar in beslag heeft genomen. Maar intus
sen had de wapenwedloop
niet stilgestaan.
De Duitse wapenindustrieel
Krupp had een
nieuwe granaat ontwikkeld, waardoor het
bouwplan van de forten aanzienlijk moest
worden herzien. Gewapend beton was nu
een vereiste. Door een en ander begon men
pas in 1908 met de werkelijke bouw van het
fort bij Edam.
Frontlinie
Het huis de Meeuwen kwam dus in zekere
zin in de frontlinie te liggen. Het toeval wil
dat het toen in bezit was van een bekende
Duitse kunstenaar, die zeer nauwe betrekkin
gen onderhield met de 'vijand': hij was niet
alleen intiem met de Duitse keizer Wilhelm II,
destijds zijn werkgever, maar ook een goede
bekende van Krupp, de producent van de
granaten voor de op handen zijnde oorlog.
Maar terwijl Europa zich opmaakte voor de
Grote Oorlog, genoot deze kunstenaar van
zijn buitenhuis met tuin en van de gastvrij
heid die hij in Edam ontmoette. We zullen
later kennis met hem maken.
Achter zijn huis gingen de werkzaamheden
aan de stelling gestaag voort en na vijf jaar
was het fort gereed. Net op tijd, want een jaar
later brak de Eerste Wereldoorlog uit.
Maar gedurende deze oorlog, die zich bui
ten onze grenzen afspeelde, bleef het in het
Edamse fort bij exercities en schietoefeningen
op het buitendijkse terrein. De militairen heb
ben zich echter zeer verdienstelijk gemaakt
voor de Edamse gemeenschap tijdens de wa
tersnood van 1916. Er ontstonden persoon
lijke banden met de Edamse bevolking, ook
met de bewoner van De Meeuwen. Een aantal
van hen is na de oorlog in Edam blijven han
gen. Het fort stond toen echter weer leeg, op
de fortwachter met zijn gezin na. De laatste
vijftig jaar diende het als opslagruimte.
De
natuur greep, zoals bij de meeste van deze
forten, haar kans, zodat het terrein is herscha
pen in een paradijsje van rust, met een grote
diversiteit aan flora en fauna.
10

Als we de geschiedenis van dit hoekje van
het Oorgat overzien, moeten we concluderen
dat de omgeving van De Meeuwen als het
ware is toegegroeid naar de sfeer en allure
van dit arcadisch buitenplaatsje. Was de villa
eerst nog een vreemde eend in de bijt naast
arbeidershuisjes, een rokend stoomgemaal en
een kaal defensiewerk; nu grenst het aan het
lommerrijke fortterrein en riant verbouwde
boerderijtjes en daglonershuisjes, grotendeels
bewoond door rustzoekende 'import'. Maar
hiermee is de vraag niet beantwoord wat die
eerste villabewoners hier destijds zochten.

Buitenlust
Niet alleen de omgeving van het huis is in de
loop der tijd veranderd, ook het huis zelf is
ingrijpend veranderd. Zo heeft het, voordat
het zijn bestemming als villa vond, totaal an
dere functies gehad. En los daarvan hebben
de opeenvolgende
bewoners het geregeld
aangepast aan hun specifieke wensen. Omdat
men gelukkig steeds voortborduurde
op wat
er was, bevat het huis bouwsporen die die ge
hele ontwikkeling verraden. Het is een huis
met een verleden, met een karakter. Het is al
leen geen eenvoudige zaak om die littekens
uit het verleden te lezen en te interpreteren.
Maar we zullen het proberen.
Het is nu bijna niet meer voor te stellen dat de
villa De Meeuwen ooit een arbeiderswoning
is geweest. Gedurende een groot gedeelte
van de negentiende eeuw woonde hier een
eenvoudig arbeidersgezin,
de familie Kek.
Het leven van een plattelands arbeidersgezin
in die periode was niet eenvoudig. Het basis
inkomen was meestal niet toereikend, zeker
niet omdat de werkzaamheden
seizoensge
bonden en ongewis waren. Met neveninkom
sten probeerde men de touwtjes aan elkaar
te knopen, zo ook het gezin Kek. Uit een ge
boorteakte van Klaas Kek (1816) blijkt dat zijn
vader Cornelis visventer van beroep was.
Naast het visventen, een seizoengebonden
activiteit, had de familie ook de beschikking
over een hooi- en graslandje aan de andere
zijde van de dijk. Dit landje met de naam De
Kokerij is nu het parkeerterrein
van de ha
ven. De naam De Kokerij is waarschijnlijk
afkomstig uit de 17 eeuw toen er op het ter-
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rein traan gekookt werd. Het grasland werd
gebruikt voor kleine agrarische activiteiten.
Achter het huis werd het hooi opgeslagen in
een kleine kapberg.
Klaas Kek bleef er zijn hele leven wonen en
liet na zijn overlijden in 1871, naast wat een
voudig huisraad, één varken en twee schapen

Kadasterkaart
Hoe het huis er in de tijd van de Keks precies
uitzag is onbekend. In theorie kan het zijn af
gebroken om plaats te maken voor het hui
dige huis, maar hiertegen pleiten de volgende
waarnemingen.
Op de eerste kadastrale kaart Edam uit 1819
is de omvang van het bebouwde grondopper
vlak van het toenmalige huis op het perceel
nauwkeurig aangegeven. Dit grondvlak komt
vrij aardig overeen met dat van het huidige
huis (de latere uitbouwen niet meegeteld).
Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat het om
hetzelfde huis gaat, want het zou op de oude
grondslag geheel herbouwd kunnen zijn.
Uit een kaart is dat niet op te maken, maar
in principe wel uit de constructie en bouw-

elementen van het huis zelf, al is daarvan
veel verdwenen als gevolg van latere ver
bouwingen. Op grond van enkele van zulke
bouwelementen,
zoals de balklagen van de
verdieping, lijkt het huis uit het einde van de
18e of het begin van de 19e eeuw te dateren.
Maar opmerkelijk is dat de bouwmuren van
de basis van het huis bijzonder zwaar zijn
uitgevoerd: de enkelvoudige
stenen muren
hebben een dikte van maar liefst 30 cm. Zo'n
zware bouwmethode was en is in deze regio
zeer ongebruikelijk en valt al helemaal niet
te rijmen met een arbeiderswoning.
Zulke
eenvoudige
woningen
werden doorgaans
zo licht mogelijk gebouwd, zodat men geen
dure fundering nodig had. Een verdieping,
zoals De Meeuwen heeft, ontbrak bij dit soort
woningen dan ook vrijwel altijd.
De dikkere bouwmuren die we bij het huis
De Meeuwen hebben aangetroffen komen we
echter wel tegen bij de rijkere stenen huizen
uit de periode vanaf de 17e eeuw. Deze hui
zen en pakhuizen werden wel voorzien van
funderingen op palen. Het is dus goed moge
lijk dat gedeelten van het huis overblijfselen
zijn van zo'n rijk 17e eeuws huis. De kaart

Illustratie3. Het Oorgat in de 17eeeuw op de bekendekaart van ]oan Blaeu (editie Frederikde Wit, 1698). Dui
delijkis te zien dat er destijds veel meer huizen stonden dan tegenwoordig.In de inzet is het forse dwarshuister
plaatsevan het latere huis De Meeuwen vergrootweergegeven.
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gebouwd en ingericht als koffiehuis. Gezien
de oude bouwsporen
die we hebben aan
getroffen, zoals de uitzonderlijke dikke ge
vels, ligt het meer voor de hand dat Jongert
het toenmalige arbeiderswoninkje,
dat zelf
waarschijnlijk voortkwam uit een veel ouder
gebouw, aanzienlijk heeft vertimmerd maar
niet afgebroken. Bij deze verbouwing is de
huidige hoofdvorm ontstaan.
Een oude foto van het huis uit ca. 1903 laat
zien dat het huis toen al wit was.
Het met bloemen en klimplanten begroeide
terras rondom het bovenlokaal op de eerste
verdieping was gedeeltelijk overdekt. Op
merkelijk is dat dit terras om een forse boom
heen is gebouwd. Op de foto is nog goed te
zien waar ooit de loopbrug naar de weg op
dijk op dit terras eindigde. Onder het terras
bevond zich rechts tegen het huis een kleine,
voor afzonderlijke bewoning bedoelde aan
bouw, die later een integraal deel van het
huis zou vormen.
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Illustratie 4. Het KoffiehuisBuitenlust, ca. 1903.
van Joan Blaeu (uitgave 1698, naar situatie ca.
1665) bevestigt deze suggestie. Ongeveer op
de locatie van het huis De Meeuwen staat een
groot dwarshuis met twee verdiepingen
en
een kap getekend. Het gebouw onderscheidt
zich duidelijk van de minder hoge belenden
de panden.
De kaartenmaker
heeft duidelijk gepoogd
hier een voornaam pand aan te geven, maar
hoe natuurgetrouw
zijn weergave was is de
vraag.
Het is mogelijk dat restanten van dit huis ge
bruikt zijn voor het arbeiderswoninkje
uit het
begin van de 19e eeuw. Zuinig als men was
- bouwmaterialen
waren toen relatief duur placht men vroeger in de bouw immers alles
wat nog bruikbaar was aan een oud pand op
nieuw te gebruiken. Om hierover zekerheid
te krijgen is een uitvoeriger bouwhistorisch
onderzoek van het huis nodig.
Koffiehuis
In 1872 veranderde de functie van het huis:
voor een deel bleef het een woonhuis, maar
op de eerste verdieping kwam het koffiehuis
Buitenlust, een uitspanning met uitzicht over
12

de Zuiderzee. De nieuwe eigenaar, Comelis
Jongert, was een ondernemende middenstan
der.
Zo bezat hij naast het koffiehuis Bui
tenlust en de stukjes hooi- en grasland, waar
onder de het landje De Kokerij, ook nog een
ander woon- en winkelhuis met een tapperij
op het Oorgat. Deze tapperij stond bekend als
Edams Welvaren.
Al na een paar jaar, in 1878, verkocht hij al
zijn onroerende goederen. Dankzij deze ver
koop hebben we een redelijk beeld van de in
richting van het etablissement Buitenlust. Er
stonden toen: een bierstelling met toebeho
ren, veertig stoelen, tien tafeltjes, een biljard,
vijftig bierglazen, acht karaffen, tien likeur
glazen, drie lampen en verder vijfhonderd
ledige kruiken en flessen, zonder statiegeld.
Jongert boerde blijkbaar ook nog, want achter
het huis stond een kapberg met inhoud.
Een aankondiging van een openbare verko
ping in 1876 sprak van "een voor weinige ja
ren gebouwd en doelmatig ingericht koffiehuis en
herberg, genaamd; 'Buitenlust' te Edam, op het
Oorgat. Deze zaak levert door deselfs ligging een
uitstekend middel van bestaan op".
Deze advertentie suggereert dat Cornelis Jon
gert het huis toen helemaal opnieuw heeft

Transacties
Na verschillende transacties werd in 1879 de
koopman Simon de Boer Hendrikzoon
ei
genaar van het (koffie)huis, alsmede van de
hooi- en graslandjes. Daar Simon naast kas
telein ook veehandelaar was, kwamen deze
stukjes gras- en hooiland, waaronder
het
landje De Kokerij aan de haven, hem goed van
pas. Na twintig jaren relatieve rust kwam er
in 1900 een verandering in het leven Simon
de Boer. Een jaar na de dood van zijn vrouw
Grietje Keijzer, vertrok Simon, inmiddels drie
en zestig jaar oud, met zijn huishoudster naar
de Nieuwe Haven. Toch deed Simon de uit
spanning niet van de hand: hij verpachtte het
koffiehuis, misschien wel als oudedagvoorziening. Verschillende pachters, die elkaar
snel opvolgden, hebben gepoogd het koffie
huis te runnen. Waarschijnlijk omdat de om
zet en de winst behoorlijk tegenvielen stopten
de meeste uitbaters er al gauw mee. Uit de
afgegeven vergunningen blijkt dat, in verge
lijking met andere etablissementen in de ge
meente, de omzet laag was. De gemiddelde
omzet van sterke drank lag per uitspanning
of kroeg rond de 450 liter, terwijl het koffie
huis Buitenlust in de boeken stond voor een
debiet van 25 tot 50 liter. Natuurlijk is de
sterke drank niet maatgevend voor de werke
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lijke omzet van het etablissement. In een kof
fiehuis kan men verwachten dat sterke drank
slechts een klein deel vormde van al wat men
er serveerde.
Tevens ligt het voor de hand
dat het aan zee gelegen koffiehuis het hoofd
zakelijk van de zomermaanden
moest heb
ben. 's Winters zal het er stil zijn geweest. Om
het koffiehuis een nieuwe impuls te geven
werd het in 1902 nogmaals verbouwd, maar
het mocht niet baten. In 1904 viel het doek
definitief voor de uitspanning. Het koffiehuis
werd na 34 jaar gesloten. Een roemloos einde
voor het café Buitenlust, maar voor het huis
brak een nieuwe periode aan.

Een Duitse schilder
In de zomer van 1908 lag het oude café aan
de dijk er nog verlaten bij. Het was een Duitse
kunstschilder, Ludwig Noster (1859-1910), die
het oude café ontdekte en er plannen mee had.
Als romanticus was hij wellicht extra gechar
meerd van de verwaarloosde toestand van het
witte, door groen overwoekerde huis. Hoe het
ook zij, in de herfst van datzelfde jaar mocht
hij zich eigenaar noemen van het oude café.
Voor het huis brak een nieuw tijdperk aan:
vanaf 1908 is het bijna alleen maar gebruikt
door kunstenaars en levenskunstenaars.
De blijkbaar zeer bemiddelde
Noster was
geen onbekende in Edam: hij kwam al jaren
in het schilderachtige stadje en was er een
graag geziene gast. De Meeuwen was niet het
eerste huis dat hij hier kocht, want hij was al
eigenaar van de panden Grote Kerkstraat 38
en Voorhaven 63. 17
Professor Ludwig Noster was niet de eerste
de beste: een internationaal vermaard kunste
naar met bijzondere connecties. In 1888 werd
hij hofschilder van Wilhelm II, die in datzelf
de jaar gekroond was tot keizer van Duits
land. Dat juist Noster deze vererende functie
kreeg, was niet helemaal toevallig, want hij
en de keizer zelf hadden schilderles gehad
van professor Otto Knille (1832-1898). 18
Het Duitse hof was in de jaren '60 en '70 van
de 19e eeuw een centrum van kunstzinnig
heid, wat te danken was aan de liefde voor
kunst van de vader van Wilhelm II, Friedrich
III, en vooral van diens vrouw Victoria, de
dochter van de Engelse koningin Victoria. Zo
13
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was Victoria erelid van de academie voor de
beeldende kunst in Berlijn en stichtte daar het
Königliche Kunstgewerbe Museum (Koninklijke
Kunstnijverheid
Museum) als dochterinsti
tuut van het South-Kensington
Museum in
Londen (Victoria en Albert Museum). Ze be
zocht geregeld diverse Wereldtentoonstellin
gen waar ze kunst kocht voor haar Museum.
Dit prinsenpaar
had met vele kunstenaars
vriendschappelijke
betrekkingen.
Victoria
schilderde ook zelf, daarbij begeleid door
Otto Knille die bij de keizerlijke familie kind
aan huis was. Ze werd vooral geïnspireerd
door de barokke Hollandse stillevens uit de
17e eeuw. Dit kijkje achter de schermen van
het hof ontlenen we aan de memoires van
haar zoon, de latere keizer Wilhelm II (18591941), die zelf met zijn broer Heinrich in 18731874 les had van Knille.
Düsseldorf
Zoals gezegd kreeg de jonge Noster op de
kunstacademie ook les van deze Otto Knille
die op zijn beurt was opgeleid aan de ver
maarde academie van Düsseldorf. Na zijn
studie in Berlijn reisde Ludwig dan ook naar
Düsseldorf om zich verder te bekwamen. De
academie hier was gespecialiseerd in roman
tische landschap- en marinekunst. Om de fi
nesses te leren werden leerlingen veelal naar
het buitenland
gestuurd, in het bijzonder
naar Holland, immers de bakermat van deze
thema's. Hier konden ze zich laten inspire
ren door de oude 17e eeuwse landschaps- en
interieurschilders
en door de nog bestaande
entourage van landschap, stadjes en 'primi
tieve' boeren en vissers. Ook Noster zal al
als student om deze redenen naar Holland
zijn gereisd.
Uiteindelijk, in 1885, vestigde Noster zich in
Berlijn, waar hij hoogleraar aan de academie
werd. Zijn atelier had hij in het keizerlijk slot,
dicht bij zijn werkgever dus. De keizer liet
zichzelf veelvuldig op pompeuze wijze por
tretteren. Dat was immers voor de propagan
da noodzakelijk. Zo werden ook ansichtkaar
ten met zijn portret verspreid. Later maakte
Wilhelm II gebruik van modernere middelen.
Hij had tientallen fotografen en cineasten in
dienst om zijn optredens vast te leggen.
Noster was waarschijnlijk niet de enige schil
der aan het hof. Van een andere Duitse schil
14

der, Max Fleck (1870-onbekend), die trou
wens ook in Edam actief is geweest, is een
portret van de keizer uit 1914 bekend.
Fleck
heeft evenals Noster in Berlijn gestudeerd.
Het is onbekend of ze samen actief waren aan
het hof, of dat Fleck een opvolger was van
Noster. Hofschilders hadden natuurlijk een
prachtige entree bij de elite in het algemeen.
Hun kostje was gekocht. Zo heeft Noster bij
voorbeeld in 1896 de industrieel Friedrich Alfred Krupp geportretteerd.
Wanneer Noster voor het eerst Holland heeft
bezocht is onbekend. Het vroegste werk uit
zijn Hollandse periode dat wij hebben kun
nen achterhalen dateert uit 1893: een jonge
Volendamse in een interieur.
Zie pagina 49 voor afbeelding
in kleur.
Illustratie 5. Een Volendamse
in een interieur, olieverfop
houten paneel door Ludwig
Noster, 1893. Uit de tekst op
het schilderijtjeblijkt dat het om
een geschenk ging aan een oude
vriend: "Voor de Knor [....on
leesbaar] de oude vriend/
van hem/ 1893 Edam".
Waarom buitenlandse schilders in deze jaren
en masse Holland bezochten is al aangestipt.
Maar dat verklaart nog niet waarom een ge
fortuneerd hoveling en portrettist van vors
ten als Noster uitgerekend in Edam diverse
huizen opkocht. Als het hem ging om het
vastleggen van het Volendamse vissersleven
kan men zich voorstellen dat deze eliteschil
der dit liever deed vanuit een gerieflijk pied a
terre in Edam dan vanuit een rumoerig hotel,
laat staan een stinkende visserswoning in Volendam zelf. Nu was hij, getuige bijvoorbeeld
een prachtig paneeltje met een Volendams
meisje, zeker wel in bepaalde
Volendamse
elementen geïnteresseerd. Het ging hem ech
ter niet om het rauwe gedoe in het eigentijdse
Volendam, maar om de verstilde sfeer van
het ware, 17e eeuwse Hollandse leven bin
nenshuis.
Die sfeer was bij uitstek in Edam,
'de schone slaapster', voorhanden, zeker ook
achter de gevels. De tijd had hier immers eeu
wen stil gestaan.

Stijlkamers
Noster en zijn collega-genreschilders
waren
aangewezen op wat er in Edam en Volendam
aan geschikte interieurs voor hun romantisch
geënsceneerde schilderijen voorhanden was.
Dat bleek niet eenvoudig, want hoewel het
huiselijke leven in Volendam de schilders
inspireerde, waren de mogelijkheden in het
dorp om dergelijke tafereeltjes te schilderen
beperkt. De meeste woningen in Volendam
waren doorgaans te klein met weinig licht en
waren bovenal bevolkt met grote gezinnen,
niet bepaald een plek om rustig een schilderij
te maken. Ook moeten we niet vergeten dat de
mannen vaak op zee waren en een 'vreemde'
in huis tijdens hun afwezigheid niet gewenst
was. Enkele slimme ondernemers speelden op
deze behoefte in. Zo liet Leendert Spaander
in zijn Hotel Spaander een paar stijlkamers
bouwen en inrichten voor de schilders. Hier
hadden de schilders alle ruimte om interieurs
naar behoefte in te richten en hun modellen te
positioneren.
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Ook in Edam was een dergelijke stijlkamer te
vinden. Deze was eigendom van de onder
nemende bakker Herman Beek. Naast zijn
bakkerij had hij een antiekwinkel op de hoek
Spuistraat - Keizersgracht, ook wel bekend
als Old Dutch Home.
De bakker ventte in het vissersdorp Volendam
zijn brood uit met een handkar. Hij verkocht
echter niet alleen brood, hij had een andere
lucratieve handel gevonden: op de terugweg
nam hij soms antiek mee voor zijn winkel in
Edam. Het interieur van deze winkel, inge
richt als stijlkamer, werd een geliefd decor
voor kunstschilders.
Op veel schilderijen is
dit interieur met de aankleding te herkennen,
onder andere op een schilderij van Rudolf
Possin. De stijlkamer werd, gezien de combi
natie met de bakkerij, ook wel de Kunstbak
kerij genoemd.
Als blijk van dank hadden kunstschilders
beschilderingen aangebracht op de betimme
ring van het interieur. Noster, die in 1896 nog
niet beschikte over een eigen atelier in Edam,
maakte dankbaar gebruik van de Kunstbak-

Illustratie6. Old Dutch Home,de 'Kunstbakkerij',op de hoekSpuistraat-Keizersgracht,in de jaren twintig van de
vorigeeeuw.
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Illustratie 7. Het interieur van de Kunstbakkerij,een geliefddecor voor velekunstschilders.
30
Zie pagina 50 voor afbeelding
in kleur.
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Illustratie 8. Een meisjein
klederdracht,geschilderddoor
Ludwig Noster op een paneel
van een bedsledewandin de
Kunstbakkerij,met een dankwoord:"Aan de heele Kunst
bakkerij [...onleesbaar.] / de
oude vriend/ L. Noster./ 17
sep. 1896".
kerij, getuige het al vermelde paneeltje met
het Volendamse meisje dat uit het interieur
van de bakkerij afkomstig is. Hierop heeft
hij een dankwoord aan de Kunstbakkerij ge
schilderd. Ook de eerder genoemde schilder
Max Fleck liet een beschildering van een Volendammer jongen en meisje achter op een
bedstedewand.
In 1935 werd het huis helaas
16

gesloopt en na een kleine omzwerving zijn
gedeelten van het interieur in het Zuiderzee
museum terecht gekomen waar het paneeltje
van Noster nog steeds te bewonderen is.
Edams Museum
Ook het Edams Museum aan de Dam was
zeer geliefd bij de kunstschilders.
Ludwig
Noster heeft er enkele van zijn tafereeltjes ge
maakt. In tegenstelling tot de eerder genoem
de stijlkamers, is dit huis voor een groot deel
werkelijk afkomstig uit de 17 eeuw. De grote
kruiskozijnen en openstaande luiken belich
ten de ruimte. Het donkere houtskelet, de
plavuizenvloer en de eiken trap contrasteren
bescheiden met de met zonbeschenen witte
wanden. Voor de bezoekende kunstenaars
aan het Edams Museum moet dit werkelijk
een openbaring zijn geweest. Dit was waar ze
voor naar Holland waren gekomen!
Maar het waren niet deze schilders die dit
oude huis met zijn interessante interieur heb-
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ben ontdekt, maar het alerte gemeentebe
stuur van Edam zelf. Dit college had het huis
in 1893 aangekocht om de dreigende sloop
te voorkomen en heeft toen diverse promi
nenten op het gebied van kunst en cultuur
gevraagd om advies en steun bij het behoud
van het huis, alsmede bij het opzetten van een
museum.
Zo werden de gevels gerestaureerd en gere
construeerd onder het toeziend oog van jhr.
mr. Victor de Stuers en de architect dr. P.J.H.
Cuypers.
Deze heren waren toen de voor
aanstaande autoriteiten waar het ging om
het beschermen van het nationale erfgoed.
Pierre Cuypers is vooral bekend als architect
van het Rijksmuseum in Amsterdam dat een
paar jaar daarvoor geopend was (1885). Vele
katholieke kerken en het Centraal Station in
Amsterdam staan op zijn naam . Maar naast
deze activiteiten op het gebied van historise
rende nieuwbouw was hij ook één van de eer
ste Nederlandse restauratiearchitecten.
Victor
de Stuers, toen hoofd van de afdeling Kunsten
en Wetenschappen
van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, geldt als de aartsvader
van het nationale cultuurbehoud.
Beide he
ren kenden elkaar goed. De Stuers was één
van de ijveraars geweest voor de bouw van
het Rijksmuseum, en eveneens nauw betrok
ken bij restauraties van vele kastelen. Naast
deze heren werd ook de hoofddirecteur van
het Rijksmuseum, jhr. B.W.F. van Riemersdijk, gevraagd te adviseren bij het nieuwe
Edams Museum.
Het toenmalig
Edamse
gemeentebestuur
had met andere woorden de beste adviseurs
in die tijd op het gebied van restauratie en
beheer van erfgoed geconsulteerd.
Dit was
zeer bijzonder, want het behoud van ons erf
goed was in deze periode bepaald nog geen
vanzelfsprekende
zaak. Deze opzienbarende
initiatieven zeggen iets over het culturele kli
maat in het Edam van die dagen.
Stichters
Na wat financiële strubbelingen
en zoeken
naar sponsors kon het Edams Museum op
5 augustus 1895 geopend worden. Het Mu
seum werd niet alleen ruim gesteund door
de bevolking maar ook door vermogende
kunst- en oudheidliefhebbers
van elders.
Deze donateurs werden als 'stichters' van
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het museum te boek gesteld. De namen die in
deze lijst voorkomen waren in de toenmalige
kunstwereld niet onbekend. Jhr mr Victor de
Stuers was de eerste die als stichter toetrad.
Anderen waren onder meer de kunstminnen
de D. Franken Dzn te Le Vésinet bij Parijs, de
kunstverzamelaar
P. van Eeghen, kunsthis
toricus en verzamelaar jhr prof. dr. J. Six, de
liberaal A.C. Wertheim (allen uit Amsterdam
afkomstig), alsmede de bekende kunsthistori
cus en verzamelaar dr. A. Bredius uit 's-Gravenhage.
De betrokkenheid van deze perso
nen heeft er zeker toe geleid dat het museum
en Edam nationaal en internationaal bekend
werden in de cultuurwereld.
Het museum was als het ware een tijdscapsule uit de 17e eeuw. Bij uitstek hier konden de
kunstschilders terugkeren naar de tijd waar
naar zij op zoek waren. In 1899 werd in het
jaarverslag van het museum vermeld dat men
overwoog de benedenvertrekken
op verzoek
van kunstenaars onder bepaalde voorwaar
den beschikbaar te stellen: "In het bijzonder be
houdt de karakteristieke benedenwoning hare aan
trekkelijkheid vooral ook voor de dikwijls zoo hier
als te Volendam verblijvende schilders. De Com
missie heeft dan ook gemeend, toen aan haar door
kunstenaars van naam het verzoek werd gericht
om nu en dan in de benedenvertrekken werkzaam
te mogen zijn, hieraan niet te veel bezwaren in den
weg te leggen.
Het museum werd inderdaad een gewilde
stek voor kunstschilders.
In het bijzonder
schilders uit de Duitse steden Berlijn en Düsseldorf bleken gecharmeerd
van het histo
rische interieur. Zo ook Ludwig Noster die,
getuige het jaarverslag van 1904 van het mu
seum, in Edam geen onbekende was: "Van de
gelegeheid om in het museum werkzaam te zijn
werd gebruik gemaakt door den hier ter stede wel
bekende Berlijnschen kunstenaar Ludwig Noster,
Hofschilder van Z.M. den Duitschen Keizer".
Drie panden
In de jaren daarna maakte Noster echter geen
gebruik meer van het Museum: hij beschikte
inmiddels zelf over zijn eigen historische in
terieurs in de panden aan de Grote Kerkstraat
en de Voorhaven. Dat de professor hier maar
liefst drie panden kocht wijst erop dat hij in
de eerste plaats leerlingen en collega's wilde
laten delen in het genot van onderdak en de
17
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het feit dat toen Noster gestorven was, diens
weduwe het huis in de Grote Kerkstraat aan
Possin heeft verkocht.
Anders dan Noster is
Possin ook vaak in Volendam gesignaleerd.
In Hotel Spaander in Volendam hangen nu
nog enkele van zijn werken. Zelf is hij daar
ook vereeuwigd: in de gelagkamer hangt een
pakkend portret van hem, getekend door
Willy Sluiter.
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Tot de Eerste Wereldoorlog schilderde Rudolf Possin nog regelmatig in het Edams Mu
seum." Maar de oorlog maakte een abrupt
einde aan deze kosmopolitische
periode in
Edam. De buitenlandse schilders gingen te
rug naar hun vaderland.
Sommige van de
jonge schilders gingen onder de wapenen
en kwamen misschien wel tegenover elkaar
te staan. De hofschilder Ludwig Noster heeft
dat allemaal niet meer meegemaakt,
want
vier jaar voordat zijn keizer een einde maakte
aan deze vooroorlogse bloeitijd, was hij over
leden.
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Illustratie 9. Het grafmonument van LudwigNoster
en zijn vrouw in de stad StrzelceKrajenskiein Polen
(voor 1945, in tijd van Ludwig was dit nog: Friendeberg in der Neumark in Pruisen).
juiste decors voor hun konterfeitsels. Dat laat
ste waren de huizen aan de Grote Kerkstraat
en Voorhaven bij uitstek, met hun historische
interieurs en oude vensters waardoor het
prachtige licht binnenkwam: ideale settings
voor de 'Volendamse' tafereeltjes met model
len in klederdracht.
Het buiten De Meeuwen had weliswaar geen
historisch interieur, maar het was er wel goed
toeven voor Ludwig Noster en zijn collega's.
Bovendien kon men van hier gemakkelijk te
voet Volendam bereiken. Het waren succes
volle kunstenaars die het huis aan het Oorgat
in het begin van de vorige eeuw bezochten.
We noemen in het bijzonder Rudolf Possin
(1861-1922), die bekend was als portrettist en
genreschilder. Waarschijnlijk was hij een stu
dievriend van Noster, want ook hij heeft les
gehad van Knille. Dat er nauwe betrekkingen
waren tussen beiden mag worden afgeleid uit
18

De kosmopoliet
Antoon van Welie
Een paar maanden na het overlijden van
haar man reisde een rouwende Anna Nos
ter af naar het schilderachtige Edam om en
kele zaken af te handelen. We gaan ervan
uit dat ze ooit eerder in Edam was geweest,
want ze handelde immers persoonlijk de za
ken af en wist redelijk de weg. Ze zal zeker
oude vrienden en bekenden hebben ontmoet,
want het aantal buitenlandse kunstenaars dat
deze contreien bezocht had een hoogtepunt
bereikt. In Edam was men zich in 1910 niet
bewust van de dreigende toekomst en er zou
in de resterende jaren voor het uitbreken van
de Grote Oorlog in het stadje en rondom het
huis De Meeuwen nog veel gebeuren. Zoals
de entrée van nieuwe bewoners in het huis:
het begin van een periode waarin het nodige
stof zou opwaaien.
Anna Noster had die zomer de twee huizen
in het centrum van Edam al verkocht. Aan het
einde van de zomer verkocht ze haar laatste
huis, aan het Oorgat, aan de toen beroemde
kunstschilder
Antoon van Welie.
Anders
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dan de meeste schilders die zich in deze re
gio nestelden, die veelal jong, nog onbekend
en uit het buitenland afkomstig waren, was
Van Welie een Nederlandse schilder die zijn
sporen al had verdiend. Maar echt genesteld
in Edam heeft deze vermogende kosmopoliet
zich niet: na een jaar was hij weer vertrokken,
al hield hij zijn bezit hier aan. Als hij niet de
wereld afreisde voor zijn opdrachten, ver
bleef hij in zijn vaste woonplaats, de residen
tiestad Den Haag. Wel bezocht hij zijn Edamse 'buiten' regelmatig en verbleef dan kortere
of langere tijd bij zijn jongere vriend, de heer
Noothoven van Goor. Deze Noothoven van
Goor had het huis vrijwel direct betrokken na
koop door Van Welie, in de herfst van 1910,
om er voorlopig niet meer te vertrekken.
Nieuwswaarde
Blijkbaar had zo'n periodiek bezoek van Van
Welie aan Edam genoeg nieuwswaarde
om
er aandacht in de krant aan te besteden, zoals
blijkt uit een berichtje in een regionale krant
van 5 juni 1912; "Op het ogenblik vertoeft in onze
stad (red. Edam) op het buiten 'De Meeuwen' van
Jonkheer W. Noothoven van Goor, de beroemde
schilder Antoon van Welie, wiens portret met
Illustratie 10. Antoon van Welie,foto in het tijdschrift
De Prins, 25 mei 1912.
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enige afbeeldingen van zijn voornaamste schilder
stukken in "De Prins" stond. "
Opmerkelijk, maar veelzeggend, zijn de on
juistheden in dit krantenberichtje: het buiten
De Meeuwen was toen nog in het bezit van de
schilder zelf en Noothoven van Goor, die het
huis voor van Welie beheerde, was helemaal
geen jonkheer.
Uit het stukje blijkt overigens wel dat de nu
geheel vergeten Van Welie destijds een 'be
kende Nederlander'
was. Zijn levensloop
beantwoordt aan het cliché dat soms bij be
roemde schilders van toepassing is: hoogte
punten en diepe dalen. De hoogtepunten en
dalen van deze bekende Nederlander waren
bij zijn leven voor de toenmalige journalisten
een geliefd en 'smeuïg' onderwerp om over te
schrijven. Vele gebeurtenissen van zijn leven
zijn daarom uitvoerig terug te vinden in kran
ten en tijdschriften uit die periode.
Antoon van Welie (1866-1956) moest van zijn
vader een fatsoenlijk beroep leren, en wel
dat van notaris. Toch heeft de jonge schilder,
door toedoen van zijn moeder, een klassieke
beeldende kunstopleiding
kunnen volgen.
En met succes. Als veelbelovende aspirant
kunstschilder ontving hij van Koning Willem
III een beurs die het hem mogelijk maakte om
als 'pensionaire' een reis van vijf maanden
door Zuid Europa en Duitsland te maken.
Een prima gelegenheid voor de jonge schilder
om in contact te komen met de kunstwereld
van Europa. Na deze reis schreef hij zich in
bij het Hoger Instituut der Schone kunsten in
Antwerpen, waarvoor hij van de Belgische
koning ook een beurs ontving, iets wat voor
een Hollander zeer uitzonderlijk was.
Van Welie probeerde na zijn studies de kost
te verdienen met het maken van reclame-af
fiches. Maar in 1895 keerde het tij: hij werd
aangesteld als tekenleraar aan de Koninklijke
School voor Nuttige en Beeldhouwkunsten
in Den Bosch. Vanaf dit moment nam zijn
carrière een vlucht. Een oud-docent spoorde
hem aan zich geheel te gaan wijden aan de
schilderkunst en zijn werk te exposeren. Zijn
eerste expositie had hij in 1899 in de hem ver
trouwde stad Antwerpen, gelijktijdig met een
tentoonstelling
over de zeventiende-eeuwse
schilder Antoon van Dijck (1599-1641). Mede
door zijn persoonlijke inzet werd het een
doorslaand succes. Er kwamen lovende kri19
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tieken van de internationale pers waarin Van
Welie als veelbelovend werd beschouwd. Hij
was nu doorgebroken
tot de internationale
kunstwereld. Zo werd hij na de expositie in
Antwerpen gevraagd om zijn werk in Parijs
(1901) te exposeren, waarna er een tentoon
stelling in Berlijn volgde.
Portretten
Deze doorbraak betekende dat de groten der
aarde uit die periode zich graag door Van
Welie lieten schilderen. Hij maakte portret
ten van leden van vele koningshuizen, indu
striëlen, politici, toneelspelers, maar ook van
Mussolini en Hitier. Een bijzondere band had
hij met de rooms katholieke kerk, wat blijkt
uit het feit dat het Vaticaan hem in 1905 vroeg
om Paus Pius X te schilderen. Voor dit karwei
verbleef hij negen maanden in het Vaticaan,
in een speciaal voor hem ingericht atelier. De
katholieke schilder kreeg in zijn leven nog
meer opdrachten van de kerk: zo portretteer
de hij ook de pausen Benedictus XV (1920) en
Pius XI (1922), alsmede enige kardinalen en

andere vooraanstaande
leden van het roomskatholieke establishment.
Den Haag werd voor deze man van de wereld
de thuisbasis. Hij kocht er een voornaam huis,
waarin hij ook zijn atelier en zijn kunstcollec
tie onderbracht.
In de residentiestad kreeg
Van Welie een interessante vriendenkring,
die uiteraard ook voor hem poseerde. Een
goede vriend van Antoon was bijvoorbeeld
Abraham Bredius, de directeur van het mu
seum het Mauritshuis en één van de cultuur
liefhebbers die, naar we hierboven zagen, be
trokken waren bij de stichting van het Edams
Museum. Deze connaisseur en kunsthistori
cus was een autoriteit in de kunstwereld en
bezat net als Van Welie een collectie oude
meesters. Beide heren hadden de beroemde
schrijver Louis Couperus als gezamenlijke
vriend. Later trad bij deze vriendenkring ook
nog de dichter Willem Kloos toe, die evenals
Couperus en Bredius door Van Welie is ge
portretteerd.
Naast de kunsten en literatuur had Van We
lie grote belangstelling voor het toneel en ver-

Illustratie 11. Portret van dr. Abraham Brediusdoor
Antoon van Welie,olieverf,1910.

Illustratie 12. Portret van Louis Couperus door Antoon
van Welie,aquarel.
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dat hij de gave had om de persoonlijkheid van
de geportretteerde
heel goed weer te geven,
met andere woorden om het portret iets meer
te geven dan een zuivere weergave van het
uiterlijk. Het heet dat Van Welie de mensen
kon schilderen zoals ze van binnen waren,
hun persoonlijkheid.
Het persoonlijke con
tact met de geportretteerde en de goede sfeer
tijdens de sessie waren daarbij essentieel, niet
alleen voor het resultaat, maar ook om de
klant in te pakken. Hoe dat ging wordt be
schreven in een interview waarin de schilder
vertelt over hoe hij de Paus X portretteerde.
Hij liet zijn model zoveel mogelijk over zich
zelf vertellen, om zo zijn gelaatsuitdrukking
en zijn karakter in zich te kunnen opnemen,
zodat hij dit zo zuiver mogelijk kon weerge
ven. In het interview merkte hij lachend op
dat hij, voordat het werkelijke schilderwerk
nog gedaan moest worden, al klaar was met
de observatie van zijn model: "want ook uit de
bewegingen kan men reeds dikwijls de persoonlijk
heid van iemand kennen".
De Franse kunstcriticus
Camille Mauclair
heeft tijdens Van Welie's hoogtijddagen een

Illustratie 13. Portret van W.A. Noothovenvan Goor,
aquarelvan Antoon van Welie.
Waarschijnlijkis dit portret geschilderdbij van Welie
thuis, in Den Haag. Achter de in het wit gekledejon
gemanhangt een ander, in 1911 in Parijs vervaardigd
schilderijvan Van Welie:een liggendedame op sofa.

Illustratie 14. Portret van latere vriend en secretaris
van Antoon van Welie:L.J. Koelemeydoor Antoon van
Welie,olieverf Den Haag 1918.

bleef hij graag in deze kringen. Hij kende en
schilderde menig internationaal bekend ar
tiest, zoals Sarah Bernhardt, Isadora Duncan,
de chansonnière Yvette Guilbert en de man
nelijke 'Sarah Bernhardt',
de toneelspeler
Edouard de Max. Ook heeft hij uiteraard onze
nationaal
beroemde artiesten geschilderd,
zoals de toneelspeelster Theo Mann Bouw
meester, de 'Bernhardt' van Nederland, en de
toen beroemde acteur Eduard Verkade. Een
prachtig theatraal portret van deze acteur als
Hamlet is nu nog steeds te bewonderen in de
Amsterdamse Stadsschouwburg.
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Persoonlijkheid
Waaraan was het succes van Van Welie als
persoon en kunstenaar te danken? Men vond
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monografie over de schilder geschreven
(1924), waarin hij speciaal aandacht besteedt
aan de portretkunst van de kunstenaar. Zo
maakt hij een interessante vergelijkingen tus
sen twee portretten van twee jonge mannen,
vrienden van Van Welie: onze Van Nootho
ven van Goor en ene Koelemey: "Vergelijkde
afbeeldingenvan 2 jonge elegante mensen. De een
is Monsieur Noothoven van Goor, de andere is
Koelemey.Het portret van de eerste is fantasievol
licht en amusant en het benadrukt de souplesse
van de schilder. Deze slanke jongeman, gezien in
een wit kostuum, de schoenen wit, een bloem in
het knoopsgat,de hoed van stro in de nek, de siga
ret in de vingers, klaar om zo te vertrekken.".
"Als tegenstellingde afbeeldingvan M. Koelemey,
geschilderd met mooiekoudeen somberetonen, de
sierlijkheid is er niet minder, maar de ziel blijkt
helemaalverschillend:die van eenjonge ingetogen
nadenkendeman 49
Door zijn persoonlijkheid en manier van wer
ken was Van Welie een graag geziene gast in
hogere kringen, wat onder andere blijkt uit
de felicitaties die hij op zijn zestigste verjaar
dag kreeg. Zo ontving hij gelukswensen van
het Vaticaan en van diverse nationale en in
ternationale politici, waaronder de Italiaanse
dictator Benito Mussolini.
Modeverschijnsel
Tegen de internationale faam stak die in eigen
land echter mager af. Het genre portretten dat
Van Welie beoefende werd in het calvinistische
Nederland toch al nauwelijks gewaardeerd.
Maar los daarvan vonden enkele toenmalige
kunstcritici zijn werk oppervlakkig, zonder
diepgang en te flatteus. De schilder werd be
schouwd als een modeverschijnsel. In de
kranten ontstond een hele discussie over de
kwaliteiten van Van Welie's werk. Speciaal
pijnlijk moet het voor Van Welie geweest zijn
toen zo'n discussie losbrandde nadat hij had
aangeboden een portret te maken ten behoeve
van een Watersnoodfonds. Na het verschijnen
van een advertentie, in 1920, waarin dit door
middel van een loterij werd aangeboden, volg
de een stuk waarin een criticus niets van Van
Welie's werk heel liet. Deze criticus vroeg zich
zelfs af of de winnaar van deze loterij zich wel
gelukkig moest prijzen met een portret van
Van Welie. Een troost was dat hierna weer di
verse pleidooien voor zijn oeuvre volgden.
22

Langzaam was de populariteit van de schil
der tanende. Een juridisch proces, waarin
Van Welie beschuldigd werd van het bijschil
deren of retoucheren van een Jozef Israëls, zal
daarbij zeker ook een rol hebben gespeeld. In
1923 werd Van Welie namelijk voor de recht
bank gedaagd door Isaac Israëls, de bekende
zoon van Jozef Israëls. Hij werd ervan be
schuldigd een figuur bijgeschilderd te hebben
op een van de vele schilderijen Kinderen der
Zee van vader Jozef. Deze toevoeging had hij
overigens gemaakt op verzoek van de eige
naar van het schilderij. Gelukkig liep het voor
van Welie met een sisser af, maar het was wel
weer een deuk in het imago van de schilder.
Mogelijk heeft deze affaire bijgedragen tot
zijn weigering om toe te treden als lid van de
Haagse Kunstkring. Overigens was hij, ook
tijdens zijn hoogtijdagen, bij geen enkel ge
nootschap aangesloten, hoewel zijn vrienden
toch lid waren van dit genootschap. Pas in
1937 wilde hij zich aansluiten bij de Haagse
Kunstkring.
Levenswijze
Niet alleen Van Welie's werk werd bekriti
seerd, ook zijn levenswijze en seksuele ge
aardheid. Hij woonde samen met zijn vriend
Bob Koelemey, die hij in gezelschap voorstel
de als zijn secretaris. Voor de buitenwereld
hield hij deze vriendschap verborgen, totdat
door een incident bij een grotere kring bekend
werd dat Van Welie homoseksueel was.
In 1920 werd de residentie opgeschrikt door
wat te boek staat als 'Het Haagse Zedenschandaal'. Het was de liberale Haagse krant
Het Vaderland, die op vrijdag 12 maart in
dat jaar de zaak aankaartte in het volgende
bericht: "Naar wij vernemen is de politie hier ter
stede op het spoor gekomenvan een uitgebreidzedenschandaal van niet nader te omschrijvenaard,
waarbij ookpersonen uit de meergegoedestanden
betrokkenzijn. "
In de kranten werd vervolgens druk gespecu
leerd wie deze personen zouden kunnen zijn.
Zo werd er gesuggereerd dat de schrijver
Louis Couperus, Abraham Bredius en prins
Hendrik erbij betrokken waren. Deze 'hoog
waardigheidsbekleders' zouden door de po
litie tijdens de inval via de achterdeur in vei
ligheid zijn gebracht. Er ontstond een ware
heksenjacht. Ook Van Welie's naam komt in
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dat kader voor in een anonieme brief die ver
zonden was aan de Haagse Kunstkring waar
in hij als een 'jonge flikker' wordt aangeduid.
Uiteindelijk bleek van een groot deel van de
verhalen niets waar te zijn, maar Van Welie
was gebrandmerkt en daardoor beschadigd.
Homoseksualiteit was in die jaren nog een
groot taboe.
In de jaren dertig wist de schilder zijn werk
niet te vernieuwen. Hij bleef achter bij de ont
wikkelingen in de moderne kunst. Zijn critici
bleken gelijk te krijgen.
De 'modeschilder' Van Welie was uiteinde
lijk 'broodschilder' geworden en hij had de
kracht verloren zijn portretten dat niveau
mee te geven dat men van hem gewend was.
Vlak voor de oorlog legde hij zich ook steeds
meer toe op religieus werk.
Kritieken werden steeds genadelozer. Een
schilderij van koningin Wilhelmina en de
prinsessen Juliana en Beatrix werd door een
recensent in het Parool van 5 februari 1949
omschreven als : "een persiflage? Een grappen
makerij?Een konterfeitselvan tante Betje? Nee,
een schilderij van de officiëleHaagse portrettist
Antoon van Welie( ) Wat een geld kost dit al
lemaal!" Voor een eens zo gevierd en gelau
werd schilder als Van Welie moet een der
gelijke kritiek wel dodelijk zijn geweest. In
datzelfde jaar stierf zijn vriend en levensgezel
Bob Koelemey. Antoon zelf volgde hem zes
jaar later, op negenentachtig jarige leeftijd, in
zijn ooit zo beminde Den Haag. Hij was lang
zaam in vergetelheid geraakt.

Van Welie in Edam
Antoon van Welie is de tweede societyschilder die eigenaar van het huis aan de dijk is
geworden. Zijn voorganger Noster had het
spoor naar Holland gevolgd, zoals dat door
de toonaangevende Duitse kunstacademies
was uitgezet. Ook al lag zijn ziel eigenlijk bij
een ander soort schilderkunst, hij wilde als
hoogleraar zijn studenten laten delen in de
entourage van Edam-Volendam. De motieven
van Van Welie zijn minder duidelijk. Vóór
1910 is er geen enkele connectie te vinden
tussen hem en Edam of Volendam. Tijdens
zijn studie trok hij Europa door en bezocht
voornamelijk grote steden zoals Parijs, Rome

en Venetië. Het platteland kon hem blijkbaar
weinig bekoren. Zelf kwam hij uit een klein
Gelders dorp en men kan zich voorstellen dat
hij blij was deze benauwde wereld van zich af
te kunnen schudden. Temidden van de soci
ety, daar voelde hij zich thuis.
Maar de plaatsjes Edam, Volendam en Mar
ken waren inmiddels meer dan 'platteland'
en meer dan een fraai oud-Hollands décor:
het waren oorden waar je geweest moest zijn,
zeker als kunstenaar. Toute de kunstwereld
was er present. Als Van Welie een rijk man
zonder meer was geweest had hij wellicht
een villaatje achter Wassenaar gekocht, maar
hij was kunstenaar en zocht de nabijheid van
gelijkgestemden. Zo'n gelijkgestemde was
bijvoorbeeld Noster die in gelijke kringen
vertoefde. Maar kenden ze elkaar?
Als ze elkaar ontmoet hebben dan moet het
wel in Berlijn zijn geweest. Deze stad had zich
in het begin van de 20e eeuw tot een befaamd
internationaal cultureel centrum ontwikkeld,
dat met zijn vele galeries en kunstenaarscafés
een grote aantrekkingskracht had op jonge
buitenlandse kunstenaars. Ook Van Welie
was present. Na zijn tentoonstelling in Parijs
(1901)exposeerde de jonge kunstenaar in Ber
lijn bij de galerie Schulte, Unter der Linden.
Van Welie gold toen als de 'coming man' van
de internationale portretschilders en had in
de pers al veel lovende kritieken gekregen.
Het ligt dus voor de hand dat Ludwig Noster
geïnteresseerd was in dit aanstormde Neder
landse talent, zeker omdat diens werkterrein
en stijl grote overeenkomsten vertoonden
met het zijne. Maar blijkbaar bood deze jonge
Hollander nog iets meer, iets vernieuwends.
Je zou dus zeggen dat er reden genoeg was
voor Noster om de tentoonstelling te bezoe
ken en kennis met het nieuwe talent te ma
ken. Maar, hoe waarschijnlijk ook, we weten
niet of deze ontmoeting daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden. Ook niet of Van Welie later
zijn oudere collega wel eens heeft opgezocht
op diens buitentje aan het Oorgat.
Maar ook zonder Noster zal Van Welie het
spoor naar deze streken hebben gevonden.
Een bezoek aan tenminste Volendam en Mar
ken was een must voor elke kunstenaar. En
Van Welie heeft hier niet alleen gekeken en
geborreld met bentgenoten, maar ook ge
schilderd. Maar dat deed hij overigens pas
23
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toen hij zich al lang en breed in het Oorgat
had gevestigd. Het vroegst van hem bekende
Volendams tafereeltje dateert namelijk uit
1911, dus ruim een jaar nadat hij eigenaar van
De Meeuwen was geworden.
'De twee ouden van Volendam'
Voor Van Welie die ruim leefde van zijn por
tretten, lijken de door Volendam en Marken
geïnspireerde schilderijen een bijproduct ge
weest te zijn. Maar blijkbaar had hij er plezier
in en bovendien succes mee. Het was de tijd
dat zulke tafereeltjes buitengewoon
gewild
waren. Eén van deze schilderijen, 'de twee
ouden van Volendam' uit 1911, is zelfs aange
merkt als een hoogtepunt van zijn schilders
kunst. Het werd in datzelfde jaar nog ver
kocht aan het museum voor moderne kunst
Du Luxembourg in Parijs: "to be included
in the contemporary immortality" vond het
blad The Gentlewomen. Of dit schilderij erlllustratie 15. Volendamsmeisjemet kat door Antoon
van Welie,aquarel, 1916.

toe heeft bijgedragen dat Van Welie in 1912
de Franse onderscheiding 'Het kruis van het
legioen van Eer' mocht ontvangen is echter
niet zeker.
De catalogus van de 45 werken van Van We
lie die in 1912 bij Boussod in Den Haag wer
den tentoongesteld geven een aardig inzicht
in waar de kunstenaar zich in die jaren mee
bezighield. Naast het bekende werk hingen
er slechts twee schilderijen die op Volendam
betrekking hebben: Hilletje Butter (een veel
geschilderd Volendams model) en Volendammers wachtend op de boot. Een zeer kleine min
derheid dus, maar wel hogelijk gewaardeerd.
Voorts hingen er op de tentoonstelling veel
tekeningen van personen die we in dit boek
zullen tegenkomen: bekenden uit de toneel
wereld, zijn vriend Willem Anton Noothoven
van Goor en mevrouw Verloren van Themaat
- baronesse van Lawick (die later in een be
langrijk Edams evenement een rol zou krij
gen).
Het huis aan het Oorgat had deze schilder
dus niet echt nodig om die luttele Volendamse doekjes te schilderen. Het was een rustig
pied a terre voor werk en sociale contacten.
Maar het was ook de plek waar zijn kleur
rijke vriend Noothoven van Goor vertoefde:
misschien wel de belangrijkste reden om zich
geregeld naar Edam te begeven.
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De nieuwe waranda was de eerste aanzet tot
een grote metamorfose van het huis. Bij de
aanvraag voor de bouwvergunning
werd een
prachtige tekening met de bekende Toscaanse zuilenrij meegeleverd. Op deze tekening
stond ook voor het eerst de illustere naam
van het huis: De Meeuwe(n). Het is onduide
lijk wie nu de creatieve geest is geweest die
deze metamorfose heeft vormgegeven. Was
het de kunstzinnige eigenaar of zijn vriend
Noothoven van Goor?
Voordat beiden het huis in Edam betrokken,
hadden ze alle twee afzonderlijk een zekere
ervaring met het verbouwen en inrichten van
hun onderkomens.
Hun vroegere verrich
tingen op dit terrein kunnen misschien licht
werpen op het 'auteurschap' van het huis De
Meeuwen.
Havezate
Voor Noothoven van Goor was het niet de
eerste keer dat hij een huis dat niet zijn ei
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gendom was liet verfraaien. Voordat hij naar
Edam verhuisde had hij vier jaar, van 1906
tot 1910, op de havezate De Heest bij het Gel
derse Lochem gewoond. Hij huurde dit huis,
dat prachtig is gesitueerd in een bocht van
het riviertje de Berkel, van de adellijke fami
lie Van Heeckeren, bij wie het al eeuwen in
bezit was. Noothoven moet zich aangetrok
ken hebben gevoeld tot de feodale sfeer van
het huis en de leefstijl van de plattelandsadel,
waarmee hij zich ongetwijfeld zal hebben ge
ïdentificeerd.
In 1908 liet hij de van oorsprong laatmid
deleeuwse
havezate
omtoveren
van een
eenvoudig landhuis tot een sprookjesachtig
buitenverblijf.
Nogal bevreemdend,
omdat
hij immers slechts huurder was. Deze plot
selinge bouwdrift heeft wellicht te maken
met zijn relatie met niemand minder dan de
fameuze danseres Isadora Ducan, waarover
later meer.
Hoe het ook zij, het is niet mis wat toen verspij-

llluslratie 16. De havezateDe Heest in 2006. Achter het trapgeveltjelinks bevondenzich destijds het appartement
en de studio van de danseres Isadora Duncan.

De metamorfose van het huis
Enkele maanden nadat de eigendomsakte was
gepasseerd, betrok Antoon van Welie samen
met Willem Anton Noothoven van Goor het
huis. Een echtpaar uit 's-Gravenhage verzorg
de de huishoudelijke
taken voor de heren.
Noothoven van Goor gedroeg zich al als de
eigenlijke heer van het huis. Hij was nog niet
eens in het bevolkingsregister
ingeschreven,
toen hij op 19 oktober 1910 een vergunning
aanvroeg voor het verbreden en veranderen
van de waranda voor het huis. Door een op
lettende ambtenaar werd hij een maand later
alsnog ambtshalve
inschreven. Van Welie
stond in die periode weliswaar in Edam in
geschreven, maar of hij er ook daadwerkelijk
acht maanden achteréén heeft gewoond is de
vraag. Het lijkt er in ieder geval op dat hij het
beheer van het huis overliet aan zijn vriend.
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kerd en gebouwd is, zoals een nieuw koets
huis, een ophaalbrug, een fraaie erker en een
duiventoren. In het oude koetshuis werd een
appartement met atelier voor Isadora Duncan
ingericht. Het huis als geheel onderging een
gedaantewisseling
doordat de sobere ramen
werden vervangen door exemplaren met zeer
kleine ruitjes, de dakkapellen werden voor
zien van trapgevels en vooral doordat alles,
muren en ramen, witgeschilderd werd.
De gelijkenis tussen De Heest en De Meeu
wen is frappant, vooral wat betreft de kleine
ruitjes en het overheersende wit. Het is dan
ook waarschijnlijk dat vooral Noothoven de
hand heeft gehad in de metamorfose van De
Meeuwen, althans wat het exterieur betreft.
Het Jacobahuis
Ook de eigenaar van De Meeuwen, Van Welie, had de nodige ervaring met het verbou
wen en inrichten van huizen. Naast het huis
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De Meeuwen bezat hij nog twee andere hui
zen, één in Den Haag en één in London. Het
Haagse huis, het 'Jacobahuis' (genoemd naar
zijn moeder) aan de Wilhelminastraat had hij
in 1909 gekocht.
Over het interieur van dit laatste huis zijn we
goed ingelicht. Een journaliste die Van Welie
in 1921 bezocht voor een interview was be
hoorlijk onder de indruk: "Is het te verwonderen dat ik op het eerste ogenblik stil van verbazing
stond rond te kijken naar al het vele moois om
ons heen ? schrijft ze. Het huis kwam bij haar
over als een klein museum. Aan de wanden
hingen schilderijen van oude meesters zoals
Rembrandt, Caravaggio, Pieter Bruegel, Ru
bens en andere bekende schilders. Van Welie
legde uit dat hij veel aan het huis had ver
bouwd om, na zijn vele reizen, een 'plekje'
te hebben waar alles naar eigen smaak was
ingericht. Hier voelde hij zich geheel afgezon
derd van de hem onwelgevallige
moderne

Illustratie 17. De achtergevelvan het huis De Meeuwen (2006). Op de erkers twee medaillons:links een portret van
eenjongeman ('Willem lil') en rechts het wapen van de stad Edam.

Illustratie 18. Het huis De Meeuwen vanuit zuidoostelijkerichting gezien, ca. 1920. Rechts van het huis staat een
huisjedat ookbij het complexbehoort,in volksmond de 'Kapel'genoemd.Doordat de stammen van de leilindenook
wit zijn geschilderdwerd de suggestiegezvektalsof de zuilenrij over de hele lengte van het complexdoorliep.
buitenwereld.
Zijn passie was, al van jongs
af aan, het verzamelen van antiek: " als kind
reeds bracht ik elke gulden ik gespaard had of van
mijn vader kreeg naar de antiquair". 70
Niet alleen de journaliste was onder de indruk
van het interieur, ook de architect Jan Stuyt
schreef hierover in 1919 een lovend artikel.'
Hij constateerde dat dit interieur was samen
gesteld uit elementen die afkomstig waren
uit diverse stijlperioden, maar dat vond hij
niet storend. De kunstenaar was immers vrij
van de belemmering van strenge wetten van
bouwkundige
compositie. Zo lag een Oud
hollandse, op zijn 17e eeuws ingerichte kamer
met zware Normandische meubelen naast een
petit salon in een "exquise franse smaak". Het
gehele interieur was rijk gedecoreerd: sierlijke
schouwen, deuren met reliëfs, glas in lood en
wandbetimmeringen.
Een opmerkelijk detail
in het huis was een houten, met snijwerk ge
decoreerde trap die vrij in de Oudhollandse
hal stond. De trap eindigde in een nis waarin
Van Welie een soort altaar had geplaatst.
Helaas is het huis met dit uitzonderlijke inte
rieur in 1945 verwoest bij het bombardement
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op het Bezuidenhout. Maar afgaand op deze
beschrijving en de bewaard gebleven foto's
doet het interieur sterk denken aan dat van
De Meeuwen, zoals we nog zullen zien.
Het Londense huis (Eldonroad 10, Kensington) kocht Van Welie in 1912. Dit grote huis
leek aan de buitenkant wel wat op het huis
in Edam: het had forse ramen waarin kleine
ruitjes zaten, de gevel was versierd met twee
cartouches en voorzien van een erker met
daarboven een balkon.
De Meeuwen
Hoe zag het huis De Meeuwen er in de peri
ode tussen 1910 en 1920 precies uit? Het huis
zelf bevat nog steeds vele elementen uit die
tijd, maar vooral wat het interieur betreft is
veel veranderd. Door middel van oude foto's
hebben we toch een goed beeld van zowel ex
terieur als interieur.
Het huis heeft zijn hoofdvorm gekregen toen
het nog een café was, dus vöör de tijd van de
heren. Het huis was toen al wit. Nadat de wa
randa in 1910 was verbouwd heeft het huis
rond ca. 1912 nog een aantal verbouwingen
27
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Illustratie20. Defraaie symmetrischetuin van De Meeuwen,ca. 1915-1924.Op het bankje W.A. Noothovenvan
Gooren zijn vrouw Gertrude en op de grond de knecht van het echtpaar, Piet Hooghiemstra.
Illustratie21. De tuin, ca. 1915-1924.

Illustratie 19. De voorzijdevan het huis De Meeuwen vanuit zuidwestelijkerichting, ca. 1919.
Achter de karakteristiekeboom,die in het terras was geïntegreerd, is nog net het stoomgemaalmet schoorsteen
zichtbaar.
ondergaan. Waarschijnlijk is toen de waranda
dichtgezet met de kenmerkende ramen met
kleine vensters en zijn ook de erkers aan de
achtergevel gemaakt met ook daar de voor
het zo pand karakteristieke vensters.
Het huis werd vrijelijk gedecoreerd, los van
welke architectuuropvatting
dan ook. Op ge
vels verrezen siervazen en de erkers werden
voorzien van een wapen van Edam en een
medaillon van een jongeman, waarvan be
weerd wordt dat het Willem III betreft. Het
oude terras werd omgetoverd in een prach
tige daktuin met zelfs een kleine theekoepel.
Het huis werd één bloemenzee: overal zijn
bloemen en planten geplaatst, waar ook maar
de mogelijkheid was om iets te laten bloeien.
28

De fraaie tuin achter het huis had een sym
metrische indeling, met de zonnewijzer cen
traal opgenomen in een cirkel van buxushagen. Evenals op het huis zelf stonden ook in
de tuin overal siervazen en ornamenten, die
afkomstig waren van oude huizen elders.
Zo maagdelijk wit en helder als het exterieur
was, zo donker maar bijzonder kleurig was het
huis van binnen. Dankzij oude interieurfoto's
van rond 1915 weten we hoe het er van bin
nen uit heeft gezien. Het aardige is dat deze
foto's aan de achterzijde voorzien zijn van
toelichtingen op het interieur van de toenma
lige bewoner: Willem Anton Noothoven van
Goor. De zwart-witfoto's hebben hierdoor let
terlijk en figuurlijk kleur gekregen.
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Illustratie23. "Hall met trap in de MeeuwenEdam", ca. 1915.Dezeen volgende
foto'szijn aan deachterzijde
voorzien
van toelichtingen
van de toenmalige
bewoner,bloothoven
van Goor.
Illustratie22.De beganegrondvan DeMeeuwenzoalsin 1920(opbasisbouwtekening
1953).
Behalve over deze foto's beschikken we over
een gedetailleerde boedelbeschrijving uit deze
tijd. Deze bevestigt dat De Meeuwen rijkelijk
was ingericht. De inboedel, inclusief het opge
slagen deel, werd toen getaxeerd op tl.11475,-,
een enorm bedrag voor die tijd. 74
Maar laten we aan de hand van de foto's met
hun bijschriften een rondgang maken door
het huis.
Interieur
We komen binnen in de centrale hal met
een imposante monumentale trap en grote
schouw met een 'cosy' zithoekje. Zoals bij
riante, vrijstaande huizen uit deze periode
gebruikelijk was, vinden we verder, naast de
gebruikelijke werkruimten, een aantal 'luxevertrekken', zoals een rookkamer, een salon,
30

een werkkamer en een speciale eetkamer.
Maar we blijven eerst even in de hal. Hier is
de fraaie trap in Lodewijk IV stijl omgeven
door een zwaar aandoend interieur, deels in
een neo-Hollandse renaissance stijl. Geheel
volgens de mode van de 19e eeuw bevindt
zich langs de wanden een lambrisering met
daarboven een brokaten behangsel. Al het
houtwerk is verguld, terwijl de wanden en
plafond in oud groen met brokaat, respectie
velijk in violet zijn uitgevoerd.
Nu betreden we door een zwaar versierde
deur tegenover de grote schouw de rookka
mer. De kleuren slaan ons hier tegemoet: hel
oranje, afgewisseld met een vlekkerig 'schild
pad'. Het oranje plafond lijkt beroet alsof hier
al eeuwen is gestookt en gerookt. De oranje
kamer maakt verder een gezellige, informele

indruk: de haard staat aan en de papagaai
Lore maakt een kabaal van je welste.
Aan de andere zijde van de hal vinden we de
eetkamer. Hier is het behang van oud-rood
gekleurd zijde, terwijl de lambrisering hard
groen is geschilderd. Er bevinden zich een
zware antieke kast en een met kristal en zilver
gevuld buffet. Als we via de trap in de hal
naar boven gaan komen we in de salon. Ook
hier staat de haard aan. Het eerste dat opvalt
is een levensgroot portret van Noothoven van
Goor, afgebeeld als een vorst, in uniform met
zijn steek op schoot. Het bevindt zich tussen
twee, door gordijnen aan het zicht onttrokken
deuren. De kleurstelling in het vertrek oogt
wel aardig. Het zwarte, zilvergrijs beklede
empire meubilair contrasteert mooi met de
groene lambrisering en het gele brocaat be
hang en dito plafond.
De rest van het huis laten we maar even voor
wat het is, want we willen ook graag nog even

de 'Weimar kamer' zien, zoals de gastheer
Noothoven van Goor zijn werkkamer in het
aparte aanbouwtje aan de oostzijde van het
hoofdgebouw pleegt te noemen. Het schijnt
dat de Edammers dit vertrek de 'Kapel' heb
ben gedoopt. Het is onmiddellijk duidelijk
waarom: midden in de ruimte staat een an
tiek, 17e eeuws doophek, met een koperen
doopboog, voorzien van houtsnijwerk dat
het Lam Gods voorstelt. Aan de éne zijde van
het hek bevindt zich de eigenlijke werkkamer
met een iepen- en mahoniehouten ladetafel in
het midden. De bewoner noemt dit het 'oude'
gedeelte, wat zou moeten blijken uit de hou
ten betimmering en het antieke goudlederen
behangsel. De andere zijde van het vertrek
maakt een gezelliger indruk met zijn boeken
kasten en wanden van oud-blauw satijn met
goudborduursel. De gastheer noemt het dan
ook zijn lievelingshoekje: "very cosy". Verder
is dit vertrek aangekleed met donker-eiken
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Illustratie 24. "Hall - deur naar de rookkamer
rechts hangt schoonvader uit den tijd toen hij met
z'n yacht reisde", aldus Noothovenvan Goor,ca
1915. Deze versierdedeur is nog aanwezig in het huis.

meubelen, oud-roze gordijnen en een zwart
vloerkleed.
Het volle, pompeus ingerichte interieur maakt
een ouderwetse indruk: het past geheel bij
de mode van de latere 19e eeuw en vertoont
geen spoor van de smaak van omstreeks 1915.
Eigenaar Van Welie had niet veel op met mo
derniteit. Het interieur van De Meeuwen ver
toont dan ook grote overeenkomsten met dat
van zijn huis in Den Haag. Dat is geen ver
rassing, want volgens de boedelbeschrijving
zou een groot gedeelte van het meubilair in
De Meeuwen eigendom van de schilder zijn.
Hij was immers een gepassioneerd verzamelllustratie 25. "Rookkamer - de Meeuwen - hel oranje fluweel- wanden oude sjaals - plafond en rest
schildpad - 't beste wat ik heb als kleur - Lora is een weinig exited" (Noothovenvan Goor, ca 1915). Het
beestjestond zo te wippen dat er op defoto alleen een vage witte plek is te zien.

Illustratie26. "Hoekje Salon de Meeuwen - panelen en houtwerk groen
lakwerk - behang geel bro
kaat en de rest geel - meubelen met zwart en zilvergrijs bekleed"(c«. 1915).Aan de wand hangt een portret
waaropde bewonerzeifis uitgedost in een historisch uniform.
Illustratie 27. De 'Kapel' (ca. 1915):
"t oude gedeelte van Weimar
- koorhek van Hoorn - de wan
den grijs de charme - van oud
blauw satijn goudborduursel".
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laar van antieke meubelen. Misschien bezat
hij daarom diverse huizen: in deze woningen
kon hij zijn collectie onderbrengen en er peri
odiek van genieten.
Maar hoe zat het dan met de feitelijke bewo
ner, Noothoven van Goor? Wat was er dan
van hem? Kennelijk was hij trots op dit huis
en zijn interieur, zoals duidelijk blijkt uit de
bijschriften op de foto's. Deze suggereren
zelfs dat dit alles van hèm was. We komen la
ter nog op de eigendomskwestie terug, maar
het lijkt welhaast zeker dat Van Welie een
stempel op het interieur, inclusief de fraaie

antieke trap, heeft gedrukt, al zal ook Noot
hoven een inbreng hebben gehad. Het auteur
schap van het huis zelf hangt nog. Mogelijk
zijn de typisch klassieke elementen zoals de
zuilengalerij aan Van Welie toe te schrijven,
maar de frivole en sprookjesachtige elemen
ten van De Meeuwen, zoals de ramen met de
kleine ruitjes, de siervazen en de tuinaanleg
zijn, zoals we al eerder vaststelden, ongetwij
feld een creatie van Noothoven van Goor. Zo
als hij De Heest had opgeleukt, zo is hij ook
aan het Oorgat aan de slag gegaan.

DEEL 2

DE 'JONKHEER' VAN DE MEEUWEN
W.A. NOOTHOVEN VAN GOOR
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Willem Anton Noothoven
van Goor
Het tweede gedeelte van dit boek is geheel
gewijd aan ongetwijfeld de meest kleurrijke
bewoner die het huis De Meeuwen heeft ge
kend. Mèt de bewoner heeft ook dit gedeelte
een iets andere toon gekregen dan het voor
gaande.

zelf was hij als het ware een meeuw die toch
steeds naar deze veilige ducdalf aan de haven
van Edam terugkeerde. En als hij thuis was,
was hij ook zeer aanwezig: Noothoven heeft
in Edam een onuitwisbare indruk gemaakt.
Maar waarom? En waarom besteden wij zo
veel aandacht aan deze charlatan zonder
beroep die behalve De Meeuwen weinig blij
vends aan Edam heeft nagelaten? Zijn erfenis
bestaat slechts uit verhalen, enkele portret
ten van de hand van zijn vriend Van Welie
(onder meer de fraaie tekening die nu in het
Damhotel hangt), en een handvol foto's, in
het bijzonder de foto's die van hem gemaakt
zijn als 'hoofdpersoon'
van de onafhankelijk
heidsfeesten van 1913. Maar op enige echte
verdienste voor de stad hebben we hem niet
kunnen betrappen. Zoals we nog zullen zien
liet hij het, zijn pretenties als spil van de ge
meenschap ten spijt, nogal eens afweten als
hem iets op maatschappelijk terrein gevraagd
Illustratie 29. W.A.Noothovenvan Goorals 'soeverijn
vorst' Willemtijdens de onafhankelijkheidsfeesten
van
1913,houtskooltekeningdoor Antoon van Welie,Edam
1913.Het portret hangt nog steeds in het Damhotel
in Edam. Op een bronzenplaatje op lijst staat: 'Aan
Edams Fanfare Corps/ Willem/ Frederika Louisa'.

Illustratie 28. De 'dandy' Noothovenvan Goor,foto
van omstreeks1920.
Willem Anton Noothoven van Goor, die als
vriend en huisbewaarder
van Antoon van
Welie in 1910 het huis betrad heeft er een fri
vool lustoord van gemaakt. Hij heeft er tot
1924 met de nodige tussenpauzes gewoond.
De rusteloze levensgenieter
was namelijk
altijd op reis en meestal te vinden in aange
name oorden elders in Europa. Toch was De
Meeuwen voor hem een geliefde thuishaven:
36
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werd. Toch mag deze twijfelachtige figuur
wat ons betreft toetreden tot het pantheon
van bekende, markante Edammers. Hij was
een paradijsvogel temidden van mussen.
In zijn artikel Over Aart Roos en zijn opmerke
lijke huis (Het Vrije Volk, 10.8.1963) beschrijft
Hans van Straten de entrée van de man "over
wie de Edammers zich nóg verbazen: Willem
Anton Noothoven van Goor, 24 jaar, zijns be
dunkens een zoon van koning Willem III en
naar het oordeel van allen die hem hebben
gekend een grand-seigneur."
Dat was hij: Noothoven was zo anders dan
men hier gewend was: door zijn extravagante
gedrag, zijn 'vorstelijke' uitstraling en zijn
spraakmakende
bezoekers was deze 'jonk
heer' (zoals hij abusievelijk, maar zeker niet
tot zijn ongenoegen, werd betiteld) een storm
wind door het verbaasde provinciestadje die
nog lange tijd stof deed opwaaien.
Vedettes
Noothoven was het gesprek van de dag. Van
zijn personeel vernam men bijzonderheden
over zijn beroemde bezoekers, waaronder ve
dettes uit de toneelwereld. Men hoorde trou
wens zelf flarden van de concerten die hij in de
achtertuin hield op een speciaal daartoe aan
gebracht podium. Er werd druk gespeculeerd
over zijn vermeende koninklijke afkomst: zo
zou het portretmedaillon
op de achtergevel
van De Meeuwen zijn eigen vader Willem III
voorstellen! En er werd gefluisterd dat hij iets
met de beroemde Amerikaanse danseres Isadora Duncan zou hebben gehad. Ook vroeg
men zich af hoe hij toch aan al dat geld kwam.
In de Oost vergaard, zo werd verondersteld.
De mondaine kant van Noothoven speelde
zich voor de Edammers op afstand af, zo niet
zijn amicale omgang met 'het gewone volk'.
Geregeld gaf hij rondjes in de café's waar hij
aanlegde. Ook de kinderen vergat hij niet: als
die in de week voor de kermis aan zijn deur
het bekende "Louw louw trek eens aan mijn
touw" zongen, daalde een regen van sinaas
appels vanaf het balkon neer. De werklieden
die bij hem klusten konden altoos rekenen op
een goede beloning, en - na gedane arbeid
- op een gezellige gezamenlijke borrel. "Dat
men daarmee doorging tot de hele zaak de
horlepiep danste kunt u op gezag van oudEdam rustig van mij aannemen", aldus de

al eerder aangehaalde Hans van Straten. In
het bijzonder met zijn eigen personeelsleden
ging hij vrijmoedig en genereus om. Zo waren
ze niet, zoals gebruikelijk, ondergebracht
in
muffe, donkere zolderkamertjes, maar in ver
trekken aan de achterzijde van het huis, met
uitzicht op de tuin. Met zijn huisknecht ging
hij zelfs op vakantie.
Maar wie was deze Noothoven van Goor
eigenlijk? Hij heeft geen brieven nagelaten,
noch een dagboek. Om hem tot leven te kun
nen wekken waren we aangewezen op de
vele opgetekende verhalen en anekdotes en
op gesprekken met enkele van zijn verre fa
milieleden en met de nazaten van Edammers
die hem goed hebben gekend. Het beeld van
hem is dus voor een groot gedeelte gebaseerd
op 'oral history'. Er zijn natuurlijk wel enige
concrete archivalia, maar het houdt niet over.
Zelfs zijn geboorte-akte bleek verdonkere
maand. Naarmate de speurtocht in het leven
van deze bon vivant vorderde werd de mist
rond hem eerder dichter dan dat hij optrok.
De tegenstrijdigheden
tussen wat bekend was
(vaak wat hijzelf had meegedeeld) en wat uit
de schaarse bronnen bleek, stapelden zich op.
Dat maakte deze speurtocht natuurlijk extra
spannend. De belangrijkste oorzaak van deze
mystificaties is Noothoven zelf: voor hem was
het leven één carnaval, een maskerade waarin
hij zijn rollen speelde. Koningszoon, Indiëganger, het bleek allemaal niet waar. Maar
wat klopt er nu eigenlijk wel?
Bastaardzoon?
Over de afkomst van Noothoven ging een pi
kant verhaal de ronde dat hij zelf waarschijn
lijk in de wereld heeft gebracht: hij zou een
bastaardzoon zijn van koning Willem III.
Deze veronderstelde
verwekker, geboren in
1817, was koning der Nederlanden van 1849
tot aan zijn dood in 1890. In 1839 trouwde hij
met zijn nicht Sophia van Württemberg. Het
was een slecht huwelijk, mede veroorzaakt
door Willems buitenechtelijke
affaires waar
hij geen enkel geheim van maakte.
Na het overlijden van Sophia in 1877 trouwde
de inmiddels 61-jarige Willem in 1879 met de
twintigjarige prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. Op 31 augustus 1880 kregen zij een
dochter: Wilhelmina. Er gaat een hardnek
kig, maar nooit bevestigd verhaal dat vraag37
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tekens zet bij Willems vaderschap: hij zou in
die tijd fysiek niet meer in staat geweest zijn
om kinderen te verwekken. Mocht dit verhaal
waar zijn, dan kan er bij de in 1881 geboren
Willem Anton weinig koninklijk bloed door
de aderen hebben gestroomd. Ook op andere
gronden moeten we zijn bastaardschap naar
het rijk der fabelen verwijzen. Veelzeggend is
echter wel dat Noothoven deze niet onbespro
ken koning tot zijn vader heeft uitverkoren.
De Edammers was het overigens worst. Toen
Hans van Straten het gerucht over Noothovens afkomst voorlegde aan een 'oude Edam
mer' mompelde deze: "Och, dat zeiden ze van
burgemeester Calkoen óók. "
De enig echte vader van Willem Anton was
Dirk van Goor, die geboren werd op 8 oktober
1827 in het Gelderse plaatsje Buuren als zoon
van Dirk van Goor, een koopman uit Tiel, en
Benjamina Maria Lulius. De familienaam
luidde oorspronkelijk Van Goor, dus zonder
'Noothoven'. Waarom deze naam Noothoven
later aan de familienaam is toegevoegd is niet
met zekerheid bekend. Het stond natuurlijk
sjiek. In de 19e eeuw hebben meer families
hun naam op deze wijze status gegeven. Maar
voor Dirk was er waarschijnlijk ook een strikt
persoonlijk motief: de naam van zijn groot
moeder, Marie Aletta Noothoven, dreigde uit
te sterven. Hoe het ook zij, op 23 maart 1850
kreeg hij toestemming om de naam Nootho
ven van Goor te voeren, zoals blijkt uit een
met de hand geschreven aantekening op zijn
geboorteakte. 78
Met deze naamsverdubbeling werden als
het ware twee predikantenfamilies verenigd.
In Dirks familie vinden we dominee Jacob
Meinard van Goor, wiens kapitaal nog zou
bijdragen aan Willem Antons extravagante
levenswijze (daar komen we nog op terug).
Bij de Noothovens kwamen al in de 18e eeuw
predikanten voor. Ook de overgrootvader
van Dirk was dominee. Het was deze predi
kant die Willem I inzegende bij diens kroning
in 1813. Wellicht heeft dit feit bijgedragen aan
het zeer bijzondere oranjegevoel van zijn na
zaat Willem Anton.
Maar er is nóg een mogelijke inspiratiebron
voor het bastaardverhaal. Er liepen wel dege
lijk Noothoven van Goors rond met koninklijk
bloed in de aderen. Willem III had namelijk
een buitenechtelijke relatie met ene Hendrica
38

Maria Bohnekamp (1814 - 1855).
Hieruit is een zoon geboren, Hendricus Hermanus Bonnekamp, wiens kleindochter Anna
Geertruida trouwde met Dirk Noothoven van
Goor. Zij waren de ouders van de schrijfster
Mary Noothoven van Goor, die we later nog
zullen tegenkomen.
Drukkerij
Dirk van Goor, de toekomstige vader van
Willem Anton, vertrok op vijftienjarige leef
tijd naar Gouda, waar zijn oudere broer Gerard drie jaar eerder een drukkerij annex
boekhandel was begonnen. De jonge Dirk
trok bij zijn broer in om van hem het druk
kersvak te leren. Na acht jaar achtte Dirk de
tijd rijp om voor zichzelf te beginnen. Hij ver
huisde naar Leiden en kocht daar een pand in
de Breestraat. Het jaar daarop, op 3 juli 1851,
trouwde hij met de achttienjarige Helena
Cornelia van der Post. Dirk en zijn Cornelia
betrokken de woning boven de zaak in de
Breestraat en kregen zeer kort op elkaar maar
liefst negen kinderen. Van Willem Anton was
nog geen spoor te bekennen.
Mocht het zakelijk goed met hem gaan, privé
was niet alles rozengeur en maneschijn. In fe
bruari 1880 werd het huwelijk tussen Dirk en
zijn vrouw ontbonden en verhuisde Cornelia
naar het Belgische Gent. De formele reden
voor de scheiding is niet meer te achterhalen,
want het archief van de Arrondissements
rechtbank in Den Haag is tijdens het bombar
dement in de Tweede Wereldoorlog in vlam
men opgegaan en de kerkelijke archieven
geven geen reden van echtscheiding. Maar de
oorzaak laat zich wel raden: een vrouw.
Kort daarna, op 26 mei van dat jaar, vertrok
Dirk met vier van zijn negen kinderen, een
dochter en drie zoons, naar Amsterdam en
vestigde zich aan de Keizersgracht 723. Sail
lant detail is hierbij dat de kinderen die bij
Dirk bleven wonen door hun moeder werden
onterfd.
Toen de succesvolle drukker en uitgever
zich na zijn scheiding in Amsterdam liet in
schrijven werd aangetekend dat hij "zonder
beroep" was. Wat was er gebeurd? Kort
daarvoor, in 1879, had Dirk een deel van zijn
boekenvoorraad laten veilen. In het voor
woord van de betreffende catalogus wordt
het volgende gemeld: "De reden die den heer
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Van Goor noopt een zeer belangrijk deel van zijn
fraaiefonds in veilig te brengen is, dat na een veel
jarige werkzaamheidde massa artikelen te groot
werd.De behoefteaan wat rustiger en wat kalmer
werkzaamheidmaakt verdereexploitatievoor hem
moeilijk."Dit is merkwaardig, zo niet onge
loofwaardig, want iets eerder dat jaar had
Dirk een geheel nieuwe fondslijst uitgegeven
met bijna uitsluitend kinderboeken. Van be
hoefte aan rust was toen kennelijk nog geen
sprake. Een en ander duidt op een overhaas
te beslissing. Had het iets met de komende
scheiding te maken?
Scheiding
Een scheiding in de 19e eeuw was op zich
al iets ongewoons, want doorgaans werd de
schijn opgehouden, hoe treurig ook het hu
welijk in werkelijkheid was. Hier was meer
aan de hand. Op 27 maart 1881, dus een jaar
later, trouwde Dirk in Rotterdam met de 42jarige Edith Elisabeth Hartman, die toen al
drie maanden zwanger was. Veelzeggend is
dat Dirks nog inwonende kinderen twee da
gen na de huwelijksvoltrekking met Elisabeth
het huis verlieten en vervolgens de onterving
door hun moeder ongedaan probeerden te ma
ken. Gezien alle emoties rond de scheiding en
het tweede huwelijk kan het haast niet anders
dan dat Elisabeth Hartman al een rol speelde
in Dirks leven toen hij nog met Cornelia ge
trouwd was. Een rol die bedreigender was
dan van zo maar een maltresse: Dirk had echt
voor een ander gekozen. Maar om te kunnen
scheiden had hij liquide middelen nodig om
Cornelia schadeloos te stellen, en die waren
er onvoldoende. Dit verklaart waarschijnlijk
de feitelijke verkoop van zijn bedrijf en hun
bezittingen. Cornelia moet furieus op Dirk
geweest zijn en koos ervoor om zo ver moge
lijk bij hem uit de buurt te wonen.
Zes maanden na de huwelijkssluiting schonk
Elisabeth het leven aan een zoon, Willem An
ton, vernoemd naar haar ouders Willem Hart
man en Antonetta Margaretha Karpesteijn. In
april 1889 verhuisde het nieuwe, uitgedunde
gezin naar Hilversum om in november van
dat jaar weer terug te keren naar Amsterdam.
Dirk vestigde zich op Frederiksplein 50 en zat
daar alles behalve stil. Van 1883 tot 1895 was
hij directeur van de Amsterdamsche Courant.
Op 14 november in dat laatste jaar kwam hij

echter te overlijden. Mevrouw Noothoven
van Goor-Hartman en haar zoon vertrokken
naar Den Haag.
Geboorteakte
De start in het leven van de jonge Noothoven
was dus niet zonder problemen; maar ook
weer niet zo uitzonderlijk. Wel uitzonderlijk
is de vreemde geschiedenis van zijn geboorte
akte die weer voedsel zou kunnen geven aan
de mythe van zijn afkomst. Deze akte bleek
zich namelijk niet op de gebruikelijke plaats
in het bevolkingsregister van Amsterdam te
bevinden en leek definitief te zijn verdwenen.
Pas tijdens ons onderzoek dook de zoekge
raakte geboorteakte van Willem Anton op in
het dossier van een totaal andere familie Van
Goor.
Nadat Dirk met vrouw en de negenjarige
Willem Anton vanuit Amsterdam naar Hil
versum waren verhuisd, werden als nieuwe
bewoners van het pand Keizersgracht 723
Constantinus van Goor met zijn gezin inge
schreven. Deze Constantinus behoorde tot
een Amsterdamse familie Van Goor en was,
voor zover bekend, geen familie van Dirk.
Het toeval wil dat deze Van Goors, net als
hun Goudse naamgenoten, ook drukkers en
boekhandelaren waren. Merkwaardig genoeg
staat Willem Anton in de klapper van de bur
gerlijke stand ingeschreven als een van de
kinderen van deze Constantinus. Hoe heeft
dit nu kunnen gebeuren? Een fout van de
ambtenaar, die de twee families Van Goor op
het zelfde adres per abuis heeft verwisseld?
Twee weken na de dood van haar man ver
scheen Elisabeth met haar zoon en twee van
zijn ooms voor het gerecht van het Arrondisse
ment van Amsterdam voor het aanwijzen van
een toeziend voogd, een 'vaderfiguur', voor
haar kind. De kandidaten daarvoor waren
de genoemde ooms: Jacob Meinard, uitgever
te Gouda, en Gualtherus Johannes Cornelis.
Gualtherus, dik in de veertig en zonder werk,
werd blijkbaar niet het meest geschikte voor
beeld voor de jongen van vijftien bevonden.
Het werd dus Meinard, een hard werkende
middenstander met een solide bedrijf. Met
"Zo waarlijk helpemij god almachtig" aanvaard
de hij de taak. Enige hulp van boven zal hij
ongetwijfeld nodig hebben gehad om zijn vrij
gevochten neefje in het gareel te houden.
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Wat dan volgt is een periode van bijna tien
jaar waarin er geen enkel spoor van Willem
Anton te vinden is. Totdat hij in 1905 opeens
weer opduikt, geportretteerd door de beken
de schilder Antoon van Welie. En twee jaar
later zien wij hem terug aan de zijde van nie
mand minder dan de wereldberoemde
danseres Isadora Duncan.

Isadora Duncan
Isadora Duncan
werd op 26 mei
1878 geboren in
de Amerikaanse
stad San Francisco, Californië,
als Dora Angela
Duncanon. Haar
ouders
waren
geëmigreerde
Ieren die, net als
Illustratie 30. Isadora Duncan.
zoveel van hun
landgenoten, na
het mislukken van de aardappeloogst
wa
ren verhuisd naar het beloofde land aan de
andere kant van de oceaan. Ze vertoonde al
op jonge leeftijd belangstelling voor de dans
kunst, maar van het klassieke ballet wilde zij
niets weten. Dus ontwikkelde zij een geheel
eigen stijl, waarbij zij zich liet inspireren door
de oude Grieken. Het was nieuw en baarde
opzien. Op zestienjarige leeftijd wijzigde zij
haar voornaam in het chiquer klinkende Isadora. Niet veel later vonden haar eerste op
tredens plaats in steden als Chicago en New
York. Maar het was, zoals bij zoveel eigenzin
nige kunstenaars
uit Amerika, Europa dat
haar vernieuwingsdrang
op de juiste waarde
wist te schatten en haar in de armen sloot.
Boedapest, London, Parijs, Berlijn en Mos
kou, alle grote steden lagen aan haar voeten.
In 1909 begon zij aan de verwerkelijking van
haar grootste droom: het over de hele wereld
oprichten van dansscholen voor kinderen.
Vanaf dat moment was het leven van Isadora
een voortdurende
zwerftocht door Amerika
en Europa, met als het belangrijkste doel geld
bij elkaar te schrapen voor haar tournees en
voor haar scholen.
Ook haar persoonlijke leven was turbulent.
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Haar ouders scheidden in 1899, wat haar
(voorlopig) genas van het aangaan van hu
welijksbanden.
Ze ontpopte zich tot een
groot voorstandster
van de vrouweneman
cipatie. Maar ook had ze hartstochtelijk lief,
al was geen van haar relaties een lang leven
beschoren. Een belangrijke rol in haar leven
speelde de bekende Britse theaterregisseur en
toneelschrijver Gordon Craig die zij in 1904 in
Berlijn leerde kennen. Uit hun relatie werd in
1906 een dochter geboren: Deirdre.
In 1909 kreeg ze een relatie met Paris Singer,
de zoon van naaimachinemagnaat
Isaac Sin
ger, uit welke verbintenis haar zoon Patrick
werd geboren. Beide kinderen kwamen tra
gisch om het leven door verdrinking. De auto
waarin zij zaten reed in de Seine omdat de
chauffeur vergeten had de handrem aan te
trekken.
Toch is ze tenslotte nog echt gehuwd ge
weest: in 1922 trouwde ze met de achttien
jaar jongere Russische dichter Sergej Jessenin.
Isadora was toen inmiddels 44 jaar. Jessenin
bleek zwaar aan de alcohol verslaafd te zijn.
Tijdens haar tournee's, waarbij hij haar verge
zelde, was ruzie schering en inslag. Een jaar
na hun huwelijk keerde Jessenin terug naar
de Sovjet-Unie. Hier werd hij opgenomen in
een psychiatrische inrichting waar hij zichzelf
in 1925 ophing.
Ook Isadora's dood kenmerkt zich niet door
alledaagsheid. Toen zij op 14 september 1927
in het Franse Nice haar open Bugatti startte
en weg wilde rijden, raakte het uiteinde van
haar rood-zijden sjaal die zij om de hals droeg
verstrikt in een van de spaakwielen. Isadora
werd uit de auto getrokken en enkele meters
meegesleurd. Door de onverwachte ruk brak
haar nek.
In 1968 maakt de Engelse regisseur Karei Reisz
de film 'Isadora' met Vanessa Redgrave in de
hoofdrol. De film is gebaseerd op Duncans
autobiografie My life. Isadora werd nog geen
50 jaar.
Getuigenissen
De rol die Noothoven in het leven van Isa
dora heeft gespeeld is één van die vele schim
migheden in de biografie van onze held. Op
grond van diverse getuigenissen gaan we er
vanuit dat ze elkaar gekend hebben. Ook al
wordt hij niet met naam en toenaam in haar
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autobiografie genoemd, er is wel sprake van
een zekere Pim. En er wordt nog steeds op
De Heest gesproken over Isadora. Maar wan
neer en hoe hebben ze elkaar leren kennen?
Dat moet naar alle waarschijnlijk in 1907 zijn
gebeurd.
Vanaf 1904 had Isadora ('Topsy'), zoals ge
zegd, een relatie met Gordon Craig ('Ted'),
haar manager, van wie zij spoedig in verwach
ting raakte. In 1906 verbleef het paar even in
Nederland, in Noordwijk, waar Isadora zich
had gevestigd in 'Villa Maria' aan de Noord
zee.
Op 24 september werd hun dochter
Deirdre geboren. In november vertrok het
paar op uitnodiging van Eleonora Duse naar
Florence. Deze beroemde Italiaanse actrice
had Craig gevraagd het decor te ontwerpen
voor de voorstelling Rosmersholm van Henrik
Ibsen. In Florence stortte Craig zich op het
ontwerpen en schilderen, terwijl Isadora met
Elenora optrok en als tolk optrad.
In de winter vertrok Isadora echter weer voor
nieuwe tournees (onder meer in Polen) en
bleef Craig in Florence aan het werk. De zor
gen voor de kleine Deirdre werden overge
dragen aan Eleonora Duse. De scheiding van
haar gezin viel Isadora zwaar en om dichter
bij de haren te kunnen zijn tekende ze voor
een aantal optredens in Nederland. Daar was
ze in januari. Hierover schrijft ze in haar au
tobiografie: "De eerste avond, dat ik op het po
dium verscheen in Amsterdam werd ik overvallen
door een vreemde ziekte. Ik geloof, dat deze enigs
zins met de melk in verband stond, het was zeker
wat men melkkoorts noemt en na de uitvoering
viel ik voorover en moest naar het hotel gedragen
worden." 87
Toen Isadora uit Florence vertrok was Deir
dre nog aan de borst zodat de moeder nu last
had van overtollige moedermelk. Dit en de
zware bevalling waren er de oorzaak van dat
Isadora volledig instortte. De verdere voor
stellingen werden afgeblazen. Toen Craig dit
hoorde verliet hij spoorslags Florence om zijn
geliefde in Amsterdam bij te staan. Na en
kele weken vertrok hij echter weer, nu naar
Nice, waar de Rosmersholm (met Duse in de
hoofdrol) opgevoerd zou worden. Isadora is
hem spoedig gevolgd om hem bij zijn werk
bij te staan. In april was ze echter weer in Ne
derland voor optredens in Amsterdam, Den
Haag, Utrecht, Leiden en Haarlem.

Illustratie 32. Isadora dansend in een theater.
Toen werd het Isadora duidelijk dat haar
relatie met Craig geen lang leven meer be
schoren was. Zij in Holland, en hij in Nice, in
Isadora's gedachten aanbeden door andere
vrouwen. Het maakte haar zieker dan ziek en
ze kreeg het gevoel langzaam weg te kwijnen.
Ze maakte het uit, maar bleef wel met Craig
corresponderen.
'Pim'
Maar nu Noothoven, alias 'Pim'. Hij zou zich
volgens haar autobiografie My life hebben
aangediend tijdens haar eerste verblijf in Am
sterdam, in januari 1907:
"Ik besefte, dat aan deze toestand een einde moest
komen. (...) Ik moest een geneesmiddel vinden en
ik dacht aan de wijsheid der homeopaten. En daar
alles wat men wenst voor iedereen komt, zo kwam
ook het geneesmiddel.
Op een middag kwam hij bij mij binnen: mooi, goe
dig, jong, blond, in de puntjes gekleed. Hij zei:" Mijn
vrienden noemen mij Pim."
Ik zei:"Pim, wat een lieve naam. Bent u kunste
naar?"
"O, neen," riep hij uit, alsof ik hem van een mis
daad had beschuldigd.
"Wat heb je dan? Een groot idee?"
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" O, hemelneen. Ik hebhelemaalgeen ideeën."
"Maar een levensdoel?"
"Och, welnee."
"Maar wat doeje dan?"
"Niets."
"Maar je zult toch wel wat doen?"
"Ja," antwoorddehij nadenkend,"ik bezit een heel
aardige verzamelingsnuifdozen uit de achttiende
eeuw."
Het klinkt als een absurde dialoog uit Monty
Python. Hoe dan ook, het klikte tussen Isadora
en deze charmante dandy. Impulsief nodigde
Isadora hem uit om samen op reis te gaan:
"Ga je met me mee naar Rusland, Pim?"
"O, ik zou het graag doen," antwoordde hij snel,
"alleen, moederis er. Ik zou haar nog wel kunnen
overtuigen, maar er is iemand - en Pim bloosde
- iemand die heel veel van me houdt en die me
misschienniet zou toestaan te gaan. "
"Maar we kunnen wel stilletjes gaan." En zo
maaktenwe dan het plan, dat er na de laatste voor
stelling een auto aan de toneeldeurzou staan, die
ons meezou nemen de velden in. (...)
Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat Tim'
toen een verhouding had, maar met wie?
Wat dan in Isadora 's boek volgt is een wilde
autorit met een achtervolging waarin 'Pim'
zegt: "Ze zit achter mij aan."
Scène
Graag hadden we geweten wie er achter hem
aanzat. Het zal wel niet zijn moeder zijn ge
weest. Eenmaal veilig op de plaats van be
stemming aangekomen beschrijft Isadora een
scène die nog absurder is dan die van hun
eerste ontmoeting:
Poen xoijin Petersburg aankwamen,stond ik ver
steld, toen de bagagedragerachttien koffersopvroeg
uit de trein, alle met Pim's voorlettersgekenmerkt.
"Maar wat betekentdat?" zei ik verbaasd.
"O, dat is mijn bagage maar," zei Pim. "Deze is
voor mijn boorden,dezetweevoormijn linnengoed,
deze zijn voor mijn complets en deze voor mijn
schoenen.In die tweezijn mijn vesten met bontvoe
ring, ze zullen mij goed te pas komenin Rusland."
In het Hotel de l'Europe was een bredetrap en Pim
holdeieder uur van de dag die trap op en af, telkens
gekleedin een ander gekleurd completen met een
andere das om, tot grote bewonderingvan de men
sen om hem heen. (...)
Pim's aanwezigheidgaf mij nieuw leven, nieuwe
vitaliteit. Misschien kende ik voor het eerst van
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mijn leven de vreugde,eenvoudig,onbezorgdjong
te zijn. Hij lachte om alles en sprong en danste
maar in het rond. Ik vergat mijn verdriet en leefde
in het ogenblik,was zorgeloosen gelukkig.Het ge
volg hiervan was dat mijn dansuitvoeringenover
vloeidenvan nieuwe leven, nieuwe vreugde.In die
tijd componeerdeik het 'Moment-Musical' en dit
maaktebij de Russen zoveelopgang, dat ik het ie
dere avond zesmaalmoestherhalen.Het 'MomentMusical , was de dans van Pim, het 'Genot van het
ogenblik',het MuzikaalMoment.88
Hier stopt Isadora's verhaal over 'Pim' even
plotseling als het begonnen is. Maar mogen
we deze Pim identificeren als Willem Anton
van Noothoven? Hij had het in elk geval künnen zijn, met zijn voorkomen en optreden, zijn
grappen en grollen en zijn koffers vol modi
euze kledij. 'Pim' is bovendien een koosnaam
voor Willem. Dat van die snuifdozen (een
hobby waar we Noothoven niet op hebben
kunnen betrappen) was misschien slechts een
inside grapje. Zeker is in elk geval dat deze
Pim geen verzinsel was. In de verschillende
biografieën over Isadora, zijn uiteenlopende
theorieën over de persoon 'Pim' beschreven.
In één biografie wordt gesuggereerd dat het
karakter Pim, verzonnen was om als alibi te
dienen voor de breuk met Craig. Isadora's
aangenomen dochter Irma Duncan beves
tigde echter zijn bestaan in een interview met
Francis Steegmuller, de auteur van Your Isa
dora: "we children met him once in Neuilly
in 1908." Volgens haar was hij niet meer dan
een van de vele voorbijgaande liefjes van
haar moeder. Zoals Isadora de ontmoeting
met 'Pim' beschreef in haar autobiografie dat
hij het 'genot van een ogenblik was'.
De impulsieve vlucht naar Rusland plaatst
ons echter nog voor een probleem. Volgens
Isadora zijn ze direct, in januari dus, uit Am
sterdam vertrokken, maar dat klopt niet met
de feiten. (Zie boven). Pas eind december 1907
reisde ze af naar St. Petersburg. In januari en
april 1908 was ze in Moskou. Dus zo impul
sief was dat reisje niet. Isadora heeft blijkbaar
van haar leven een vie romancéegemaakt.
De Heest
Isadora zelf schrijft niets over een eventueel
verblijf op De Heest. Ook in het plaatselijke
bevolkingsregister is geen spoor van haar te
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vinden. Maar Lien Driessen, de huidige be
woonster van het koetshuis van het buiten, is
er zeker van dat de beroemde danseres in het
huis verbleven heeft. De bewijzen zijn er te
zien. En men weet nog te verhalen over de
boottochtjes die zij regelmatig met Noothoven
gemaakt zou hebben op het riviertje de Berkel. In een witgeschilderd roeibootje, gekleed
in een wit tropenkostuum en vergezeld van
een wit hondje, zette Noothoven met Isadora
koers naar de havezate De Cloese, de verblijf
plaats van jonkvrouw Taets van Amerongen,
alwaar een kopje thee werd genoten.
Toch is het vreemd dat Isadora hier niets over
heeft geschreven. Zeker als we bedenken dat
Noothoven, door de dochter van Isadora be
schreven als een vluchtige liefde, zich zo heeft
ingespannen om het Isadora naar het zin te
maken op de Heest. De vele verbouwingen
getuigen ervan en het voetenbad, waar zij
zich waste na 's ochtends blootsvoets op het
grasveld gedanst te hebben, is nog steeds
aanwezig.
Dit alles is een overtuigend bewijs dat Willem
Anton Isadora aanbad en elke vorm van rea
liteitszin uit het oog had verloren. Voor hem
moest zij toen de grote liefde in zijn leven zijn
geweest.
Voor Isadora lag dat anders. Haar relatie met
Craig mocht dan niet zijn wat het moest zijn,
uit haar gedachten was hij niet. Ze correspon
deerde nog met hem en in 1909 werkte ze met
hem samen in Moskou. Maar ernstiger voor
Willem Anton was dat Isadora in dat jaar
hevig verliefd werd op Paris Eugene Singer.
(Volgens Isadora, die zich in My life vaker
met jaartallen vergist, zou dat al in 1908 zijn
geweest).
De gegevens over de relatie van Noothoven
en Duncan zijn al met al wel erg summier:
ontmoeting in januari 1907, een reis naar Rus
land aan het eind van dat jaar en een verblijf
van 'Pim' in Neuilly in 1908, waar Isadora een
huis en studio had gekocht. De boottochtjes
op de Berkel moeten misschien vooral in april
1907 worden gesitueerd, toen Isadora een
reeks voorstellingen in Nederland had.
Het is een korte affaire geweest die in elk ge
val al weer was afgelopen vóór 7 april 1909,
toen Noothoven een merkwaardig testament
liet opmaken waarin hij zijn koetsier, de actri
ce Rika Hopper en een nicht tot erfgenamen

bombardeerde. Zijn affectie voor zijn per
soneel is bekend, evenals die voor actrices,
maar de bekende Nederlandse toneelspeel
ster Rika Hopper komt wel heel plotseling
uit de lucht vallen. Bekend is dat Noothoven
haar zeer bewonderde 91 maar dit testament
suggereert dat zij meer was dan dat. Was zij
misschien die dame in het bootje? Hoe dan
ook, van Isadora geen spoor: zij was uit het
leven van Willem Anton verdwenen.

Noothoven en Van Welie
"Den grote Hollandse schilder Van Vley schil
derde zijn portret [dat wil zeggen van 'Pim']
tegen een achtergrond van tulpen, gouden tulpen,
purperen tulpen, roze tulpen en heel zijn verschij
ning was verkwikkenden fris als een bed lente
tulpen. Zijn goudblond haar leekeen perk gouden
tulpen, zijn lippen waren als roze tulpen, en als
hij mij omhelsde,was het mij of ik ivegzweefdeop
een perk met duizenden tulpen, zoals zij bloeienin
Holland, in de lente."
Illustratie32 Houtskooltekening
vanIsadoraDuncan
doorAntoonvan Welie,1907.
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Hier is nog even Isadora Duncan aan het
woord over de Tim-episode'
Maar wie was
die Van Vley? Hoewel 'een grote Hollandse
schilder', komt hij in geen enkel handboek
voor. Isadora zal de naam niet goed hebben
onthouden. Het moet haast wel om Antoon
van Welie gaan, de bekende society-schilder
die we al eerder hebben ontmoet. Van hem is
een portret uit 1907 van Duncan bekend: ze
kenden elkaar dus. En Van Welie heeft Noot
hoven menigmaal geschilderd (al kennen we
van hem niet dit 'tulpenportret').
Het eerste bewijs van contact tussen Nootho
ven en Antoon van Welie dateert uit 1905, toen
Van Welie een portret van de jeugdige bon vivant maakte als geschenk voor diens moeder.
"Voor mevrouw Noothoven van Goor [onleesbaar]
van Antoon van Welie" staat erop. Dat niet
Noothoven maar Van Welie dit portret aan zijn
moeder schonk is een aanwijzing dat er eerder
warme relaties bestonden tussen Van Welie
en de familie Noothoven. Dat beide mannen
elkaar goed kenden is niet verwonderlijk. Ze
woonden in het Bezuidenhout op een steen
worp afstand van elkaar en bewogen zich in
dezelfde mondaine kringen van de residentie.
Als men elkaar niet op een 'ontvangst' trof,
dan was het wel in het theater of in een 'ver
dacht huis'. Over de reputatie van Van Welie
(en andere Haagse prominenten) hebben we
het al gehad, maar ook Noothoven moet zich
als een vis in het water hebben gevoeld in dit
milieu. Het was een schijnwereld waar hij zijn
exhibitionistische aard kon botvieren.
Maatjes
Dus al jaren voordat Noothoven
Isadora
leerde kennen waren hij en Van Welie, alias
Van Vley, dikke maatjes. De veronderstelling
ligt voor de hand dat Van Welie, die zoals ge
zegd Duncan in 1907 heeft geportretteerd, zijn
vriend bij de danseres heeft geïntroduceerd.
Misschien heeft hij daar spijt van gekregen,
want voor Willem Anton had hij zelf bijzon
dere gevoelens, zoals in dit boek al eerder is
gesuggereerd. Bijna zou je denken dat hij de
'zij' was die het paar op hun vlucht achter
volgde. Noothoven was in elk geval een haast
onuitputtelijke
bron van inspiratie voor de
schilder. De reeks portretten die hij van hem
gemaakt heeft kan nu worden aangevuld met
het (verloren gegane?) tulpenportret.
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Zie pagina 53 voor afbeelding
in kleur.
Illustratie 33. Portret van W.A.
Noothovenvan Goordoor
Antoon van Welie,Den Haag
15 december1905.Het schilderij
is aldus gesigneerd:"Voor me
vrouw Noothoven van Goor
[onleesbaar] van Antoon van
Welie".
als Noothoven zelf is ook een aantal van zijn
portretten in Edam beland, waar ze zich nog
steeds bevinden, in het Damhotel en bij enkele
particulieren.
Over de werkelijke relatie tussen beide man
nen weten we niets met zekerheid. Ze hebben
in 1911 enige tijd samen in De Meeuwen ge
woond.
Daarna kwam Van Welie periodiek
langs in 'zijn' huis, tot de vrienden met elkaar
braken. Het moet voor de homoseksuele Van
Welie aantrekkelijk geweest zijn om met de
vijftien jaar jongere Willem Anton een huis te
delen. De kunstschilder zal ongetwijfeld meer
dan alleen vriendschappelijke
gevoelens voor
hem gekoesterd hebben. Dat spat van de por
tretten af die hij van Noothoven gemaakt
heeft. Op een daarvan zien we een blonde,
gesoigneerde
jongeheer met uitgesproken
vrouwelijke trekken, bloem in knoopsgat en
wit pochet in de borstzak. Eerder in dit boek
hebben we een Franse kunstcriticus over Van
Welie aan het woord gelaten die wees op het
verschil tussen een vroeg portret van een le
venslustige Noothoven en een contemporain
portret van zijn meer serieus ogende secreta
ris en levenspartner Bob Koelemey. Dit moge
zo zijn, in andere portretten lijkt Noothoven
in houding, uitstraling en uitdossing frap
pant op deze geliefde van Van Welie.
Zie pagina 54 voor afbeelding
in kleur.
Illustratie 34. Portret van Noot
hovenvan GoordoorAntoon
van Welie,1908.Het portret
vertoonteengrote gelijkenismet
het eveneensafgebeeldeportret
van BobKoelemey,de secretaris
en minnaar van Van Welie.
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Hoe kwam De Meeuwen aan zijn naam?
Toen Van Welie en Noothoven neerstreken in het
voormalige koffiehuis en tijdelijk onderkomen
van de schilder Noster, is het gebouw niet alleen
omgetoverd in een lustoord, maar kreeg het ook
een naam. Op de tekening die Noothoven indiende
voor het verbreden van de verbouw van de veran
da wordt het huis, zoals eerder opgemerkt, aan
geduid als 'De Meeuwe'.
In een krantenartikel
uit 1912 heet het echter al 'De Meeuwen'. Zo zou
het blijven.
Het was een tijd dat prestigieuze huizen het niet
zonder naam konden stellen. In 1911, dus in de
zelfde tijd, liet bijvoorbeeld het puissant rijke
schilders- en kunstverzamelaarsechtpaar Singer
in Laren de villa 'De Wilde Zwanen' bouwen (nu
opgenomen in het Singermuseum). Het huis kreeg
deze naam omdat de Singers zich zwanen voel
den: ze kwamen en gingen, net als trekvogels, met
het wisselen van de seizoenen.
De overeenkomst met de 'trekvogels' aan het
Oorgat dringt zich op. Uitkijkend over zee ligt
het voor de hand dat zij zich meer met meeuwen
identificeerden. Zij, of hij? Aanvankelijk lijkt er
immers slechts sprake te zijn van één 'meeuwe'.
Misschien moeten we er niets achterzoeken en
riep het witte huis zelf associaties op met meeu
wen, of dat er nu eentje was of meer.
Er komt echter nog een andere 'meeuw' in aan
merking als inspiratiebron: het toneelstuk De
meeuw van Anton Tsjechov uit 1892. Dit stuk is,
na aanvankelijk te zijn uitgefloten, in 1899 aan een
ware triomftocht door de Russische theaters be
gonnen. Het zou nog tot 1930 duren voordat het
in Nederland werd opgevoerd, maar Van Welie en
Noothoven zullen er zeker van hebben gehoord.
Beiden waren, zoals we hebben gezien, kind aan
huis in de toneelwereld. Dat was een kleine, maar
uitgesproken internationale wereld: de kopstukken
kenden elkaar, van New York tot Moskou.
Moskou
In die jaren was Moskou een van die steden waar
hèt gebeurde. De hoofdrol speelde de grote toneelvernieuwer Stanislawski (pseudoniem van Konstantin Sergejewitsj Alexejew) die in 1898 het
Moskous Kunst Theater oprichtte en daar onder
meer de stukken van Tsjechov bracht (zijn vedette,
Olga Knipper, zou later met Tsjechov trouwen) 95
Stanislawski kende de grote theatertalenten van
zijn tijd persoonlijk, zoals Sarah Bernardt en Eleonora Duse. En hij kende Isadora Duncan goed. Zij

was het die die andere theatervemieuwer, Gordon
Craig, in 1908 met Stanislawski in contact bracht,
met als resultaat dat Craig door Stanilslawski werd
gecontracteerd als regisseur aan zijn theater. Beide
mannen zouden hun hele leven contact houden.
Met de weduwe Olga Knipper (Tsjechov was in
1904 overleden) begon Craig een intensieve, maar
platonische relatie.
Noothoven zat dus dicht bij het vuur en moet
van Tsjechov en zijn stukken hebben gehoord.
Misschien is hij zelf tijdens zijn verblijf in Rus
land getuige geweest van een opvoering van De
meeuw. Maar ook op het Nederlandse thuisfront
was men goed op de hoogte van de ontwikkelin
gen in Rusland. De toneelspeler Eduard Verkade
(in 1907 geportretteerd door Van Welie) was een
persoonlijke vriend van Gordon Craig. Hetzelfde
geldt voor Herman Roelvink, een pionier van de
toneelvernieuwing in Nederland in het begin van
de 20e eeuw.
Het zou dus best kunnen dat Noothoven en/of Van
Welie zich door De meeuw van Tsjechov hebben
laten inspireren. Maar wat in het stuk moet hen
dan hebben aangesproken?
De meeuw speelt zich af op een landgoed gelegen
aan het water, dat wordt bezocht door acteurs,
schrijvers en wetenschappers die keuvelen over
kunst, het leven, de kunst van het leven en het le
ven als kunst. Zo ging het ook toe op De Meeuwen
in Edam, eveneens gelegen aan het water. En net
als bij De Meeuwen bevond zich in de tuin vol
gens de regie-aanwijzing van Tsjechov "een tijde
lijk opgericht toneeltje voor dilettantenvoorstellin
gen". De eigenlijke meeuw bij Tsjechov is echter
de in het wit geklede Nina Zaretsjnaja. Verliefd en
onbegrepen stort ze, gezeten op een steen bij het
maanovergoten meer, haar hart uit: "Vader en zijn
vrouw vinden het niet goed, dat ik hier kom. Ze
beweren, dat het hier veel te artistiek toegaat. ... ze
zijn bang dat ik misschien nog toneelspeelster wil
worden.... Maar ik voel me zo tot dit meer aange
trokken, net als een meeuw...."
Onbegrepen zijn en willen zweven als een meeuw,
misschien was dat het. Maar of we in Edam met
één of twee onbegrepen meeuwen van doen heb
ben is niet duidelijk.
Abrupt einde
Noothoven en Van Welie zijn verscheidene
jaren een onafscheidelijk
duo geweest. Zo
speelden beiden een belangrijke rol tijdens de
voorbereidingen
en de totstandkoming
van
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de onafhankelijkheidsfeesten
in 1913. Maar
er kwam een abrupt einde aan deze vriend
schap.
Op 3 februari 1915 gaf Willem Anton aan zijn
vriend en notaris De Grient Dreux opdracht
tot het opstellen van enige huwelijkse voor
waarden voor zijn huwelijk met Getrude Nelson. Hierin valt onder meer te lezen:
"Ene vordering tot rekeningen en verantwoording
voor gevoerd beheer ten laste van Meester D. van
Houten te 's Gravenhage, waarvan het bedrag on
bekend is. De comparant verklaart dat door den
Heer Antoon Johannes Maria van Welie te Lon
den wordt beweerd eene schuld ten laste van hem,
comparant, en ten behoeve van dien Heer van We
lie tot een bedrag van Zesduizend gulden met drie
en een half percent rente, welke vordering evenwel
door den comparant wordt betwist." 97
Wat betekent dit gedoe om geld? Kennelijk
boterde het niet meer tussen de heren.
Enkele jaren daarvoor nog, in 1912, was door
D. van Houten, in opdracht van Van Welie,
een akte tot overeenkomst opgemaakt tussen
Noothoven en Van Welie 98 Hierin maakten
zij afspraken over het gebruik en beheer van
De Meeuwen. Wat zij toen precies met elkaar
zijn overeengekomen
is niet bekend, want
de akte is spoorloos. Dit is overigens uiterst
vreemd, aangezien notariële akten tot in leng
te der dagen bewaard horen te blijven.
Noothoven mocht het huis blijkbaar gebrui
ken en namens Van Welie beheren, die vooral
in Den Haag en Londen vertoefde. Maar ook
in 1915 is hij kennelijk nog geen eigenaar, an
ders zou het in de huwelijkse voorwaarden
als zijn bezit zijn opgevoerd. Merkwaardig
genoeg is helemaal niet duidelijk geworden
wanneer het huis dan wel zijn eigendom is
geworden, zelfs niet of hij het ooit echt beze
ten heeft.
En dan is er die vordering van Van Welie op
Noothoven van f 6.000,00, door de laatste be
twist. Huurschuld? Een persoonlijke lening?
Overnamekosten
van het meubilair? Moge
lijk vond Noothoven dat het bedrag kon wor
den weggestreept tegen de onkosten die hij
voor het beheer had gemaakt. Hoe dan ook,
kennelijk was een moment aangebroken om
af te rekenen.
Dit gesteggel om geld doet denken aan het
geruzie van scheidende echtelieden. Duide
lijk is dat het helemaal mis was tussen beide
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Illustratie 35. Gertrude
Nelson, olieverfvan George
Hering, Edam 1915.
heren. Dat de vijandschap diep zat, blijkt wel
uit het feit dat Willem Anton in dat zelfde
jaar 1915 zijn vrouw Gertrude Nelson niet
liet portretteren door Van Welie, maar door
de bekende George Hering, de schoonzoon
van de Volendamse hoteleigenaar Leendert
Spaander.

Een nieuw leven
Noothoven koos dus wéér voor een vrouw,
Gertrude Nelson. Hetzij uit liefde, hetzij om
aan de sociale conventies tegemoet te komen.
De homoseksuele
schrijver Couperus (een
goede bekende van Van Welie en Nootholllustratie 36. Gertude Nelson,foto in het tijdschrift
De Kroniek van oktober1916.
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ven) was immers ook gehuwd. Het ligt voor
de hand om in deze stap van Willem Anton
de oorzaak van de scheiding tussen beide
mannen te zien, al is niet uitgesloten dat de
breuk met geruzie over geld is begonnen.
Hoe het ook zij, met het schilderij van Hering
- een schoffering aan het adres van Van We
lie - werd definitief een punt gezet achter de
vriendschap. Elf jaar later moeten zij elkaar
weer gezien hebben tijdens de feestelijkhe
den ter ere van hun beider kennis, de actrice
Theo Mann-Bouwmeester,
die op dinsdag 26
oktober 1926 gehuldigd werd tot officier in de
Orde van Oranje Nassau.
Maar of de ruzie
tussen hen ooit is bijgelegd?
Wat we ook van Noothovens seksuele pro
fiel mogen denken, zeker is dat hij veel met
vrouwen ophad, liefst oudere vrouwen. "Op
De Meeuwen woonde hij als een vorst met
zijn veelal oudere vriendinnen. Er bestaat een
portret van omstreeks 1910, waarop hij zich
aanhankelijk vlijt aan de zijde van mevrouw
Botnia, een generaalsweduwe."
Aldus de be
schrijving van de journalist Hans van Stra
ten. Van die dames weten we weinig, maar
omstreeks 1913 diende zich een inderdaad
drie jaar oudere vrouw aan, die niet meer
van zijn zijde zou wijken, de hiervoor ge
noemde Gertrude Nelson. Zij was even oud
als Duncan en ook uit Amerika afkomstig. Ze
werd geboren 23 mei 1878 in Sand Point USA,
als dochter van de rijke 'spijkerkoning' Char
les Nicolas Nelson.
Romantisch verhaal
Noothoven zou Noothoven niet zijn, als er niet
rond zijn ontmoeting met ook deze vrouw een
romantisch verhaal zou ontstaan, ditmaal uit
de koker van de Edamse volksoverlevering:
Tijdens een vakantie,
aldus dit verhaal,
maakte de Amerikaanse familie Nelson, va
der Charles, moeder Ada en dochter Ger
trude, per boot een reis naar Europa. In het
kleine Nederland aangekomen laveerden zij
hun vaartuig over de Zuiderzee en voeren de
Edamse haven binnen. Daar, aan het haven
hoofd, werden zij opgewacht door een opval
lende jongeling die zich had uitgedost als de
prins van Oranje. De jonge Gertrude zag de
'vorst' en raakte spontaan verliefd, tot ver
over haar oren. De liefde bleek wederzijds te
zijn, dus de zaak was gauw beklonken.

Zie pagina 58 voor afbeelding
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Illustratie 37. Portret van
Noothovenvan Goor met een
hond op zijn schoot,door
Antoon van Welie,
17 november1911.
Het had zo kunnen gaan, want zo'n rol was op
het lijf van Noothoven geschreven. Bovendien
liep hij in 1913, het jaar van de stadsfeesten,
rond als een oranjevorst. In deze kledij is hij
door Van Welie getekend (het portret hangt in
het Damhotel). Marijke Zwaan uit Edam, de
weduwe van een achterneef van Noothoven,
weet te vertellen dat inderdaad de boot van
de familie Nelson voor Edam lag afgemeerd.
Charmeur als hij was, wist hij Gertrude te ver
overen. Na een aantal gesprekken fiatteerde
Gertrude's vader het huwelijk. Deze door de
wol geverfde industrieel was echter wel zo
verstandig om huwelijksvoorwaarden
te be
dingen, zodat al wat zij inbracht haar eigen
dom zou blijven.
Hoewel het niet helemaal zeker is dat de
ontmoeting in 1913 plaatsvond, verbleef een
Amerikaans gezelschap, inclusief een vermo
gende dame, toen aanwijsbaar in deze omge
ving. De Provinciale Noordhollandsche Courant
van 23 juli van dat jaar plaatste namelijk het
volgende bericht: "Een Amerikaanse dame
heeft in de vorige week, vermoedelijk - naar
zij meent - te Edam of Monnickendam, ver
loren een taschje, inhoudende een speld met
paarlen en diamanten, een paarlen collier met
diamanten sluiting en een broche. Een en an
der moet een waarde vertegenwoordigen
van
14.000,00 dollar."
Gertrude? Moeder Ada?
Wie zal het zeggen.
Trouwen
Noothoven en Gertrude trouwden, twee jaar
later, op 14 juli 1915 in de St. Margereth's
Church te Westminster,
Engeland.
Maar
eerst, op 3 februari, zaten zij samen, op aan
dringen van vader Nelson, tegenover nota
ris Petrus de Grient Dreux in Edam om hun
financiële zaken te regelen. Deze De Grient
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Dreux was een goede bekende van Nootho
ven, een vaste borrelgenoot in het Damhotel.
Om te beginnen werden door de notaris aan
het paar nieuwe testamenten voorgelegd ter
vervanging van hun oude wilsbeschikkingen
(in het geval van Noothoven het merkwaar
dige testament van 1909): "Ik beroep al mijn
vroegere uiterste wilsbeschikkingen. Voor het ge
val ik op het ogenblik van mijn overlijden mocht
zijn gehuwd met mejuffrouw Gertrude Nelson,
dochter van den heer Charles Nicolas Nelson te
Long Island New York en thans wijlen mevrouw
Ada Finch, benoem ik genoemde mejuffrouw Ger
trude Nelson tot mijne enige erfgename. " 105
Voor Gertrude stelde hij een gelijke tekst op
in het Engels.
Bij deze testamenten werden ook de al be
sproken huwelijksvoorwaarden
op papier
gezet, waarin naast de gezamenlijke bezit
tingen hun persoonlijke bezittingen werden
geïnventariseerd.
Deze lijst, die maar liefst
vijf foliovellen beslaat, is buitengewoon inte
ressant omdat alles, van het kleinste theele
peltje tot aan de grootste meubelstukken, elk
broche en elk speldje, tot in de kleinste detail
is beschreven (vermeld is al dat het huis De
Meeuwen hierin ontbreekt). Toen de spullen
van het echtpaar in maart 1950, na de dood
van Gertrude Nelson, werden geveild, duur
de de veiling maar liefst drie dagen.
De bruid die Noothoven had veroverd was
bepaald niet onbemiddeld, zoals de lijst ten
overvloede aantoont. Ze bezat aandelen ter
waarde van $ 20.000,00 en f 1.656,00 aan con
tanten. Daarnaast was zij eigenares van "meu
bilair, waaronder
tafelservies, schilderijen,
tapijten, empire meubelen en handweefsels,
zich bevindende in een huis te Parijs rue Lauriston 40, ter waarde van vijfentwintigdui
zend gulden." En alsof dit nog niet genoeg
was kon Gertrude zich tooien met een keur
aan sieraden, briljanten en juwelen.
Een aantal van deze sieraden blijkt overigens
door Willem Anton aan haar te zijn geschon
ken: "welke goederen oorspronkelijk hebben
behoord tot de nalatenschap van de moeder
van den Heer van Goor." Hieronder vinden
we zeer persoonlijke voorwerpen zoals een
antieke gouden empire poederdoos met wa
pen en initialen N.v.G. en een gouden dames
sigarettenkoker met initialen N.v.G.
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Dit laatste illustreert niet alleen de spreek
woordelijke vrijgevigheid
van Noothoven,
maar in dit geval ook zijn oprechte affectie
voor Gertrude. Voor Van Welie was geen
plaats meer.
Spilzieke oom
Ook al kon hij rechtens niet beschikken over
het kapitaal van zijn vrouw, Noothoven ging
de eerste jaren van zijn huwelijk gewoon
door met zijn zeer kwistige levenswijze, tot
groot ongenoegen van zijn familie. "Mijn va
der vond het maar niks, zo'n spilzieke oom.
Werken moest je voor je geld", vertelt ons
Mijnhart Noothoven van Goor Sr, een ach
terneef van Willem Anton. En volgens Hans
van Straten hebben zijn familieleden aan het
begin van de Eerste Wereldoorlog de hoof
den bij elkaar gestoken en Willem Anton
onder curatele gesteld wegens verkwisting.
Die schande kon hij voor de Edammers niet
verdragen en daarom zou hij uit de gemeente
zijn vertrokken.
Dat beeld berust echter op
een misvatting.
Noothoven en zijn vrouw zijn in 1915, na de
hierboven genoemde onenigheid met Van
Welie, inderdaad
uit Edam vertrokken.
Aanvankelijk wilde het echtpaar in Parijs
gaan wonen, Gertrude had haar huis in die
metropool aangehouden. Maar Frankrijk was
nog in oorlog, dus kozen ze voor het zekere en
vestigden ze zich in het Huis Hoevelake, na
bij Amersfoort. Dit kapitale pand was eigen
dom van baronnes Schimmelpenninck
van
der Oye. De Kroniek van oktober 1916 weet te
vermelden dat het Huis Hoevelake door "de
voor zijn kunstzin bekende heer Noothoven
van Goor" zeer stijlvol werd ingericht.
Het
valt dus te betwijfelen of Noothoven zich ook
maar iets van de kritiek van zijn familie heeft
aangetrokken. Een minder 'kwistig' leven zal
hij in Hoevelaken niet hebben geleid.
In 1919 vestigde het echtpaar Noothoven van
Goor zich weer in Edam.
Geld
Hoe kwam Noothoven aan al dat geld dat
hem zijn leven lang in staat heeft gesteld om
op grote voet te leven? Gewerkt heeft hij naar
ons weten nooit.
Zelf schijnt hij beweerd te hebben dat hij zijn
geld verdiend had in Nederlands-Indië.
Nu

Een Volendamsein een interieur, olieverfop houten paneel door LudwigNoster, 1893. Uit
de tekstop het schilderijtjeblijkt dat het om een geschenk ging aan een oude vriend: "Voor
de Knor [....onleesbaar] de oude vriend/ van hem/ 1893 Edam".
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Eenmeisjein klederdracht,
geschilderd
doorLudwigNosteropeenpaneelvan
eenbedstedewand
in de Kunstbakkerij,
meteendankwoord:
"Aan de heele
Kunstbakkerij[...onleesbaar]/ de
oude vriend/ L. Noster./ 17 sep.
1896".
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is er een blanco pagina in zijn leven, tussen
1895en 1906. Hij zou toen inderdaad in de
Oost geweest kunnen zijn, zoals zovele jonge
mannen die avontuur en rijkdom zochten.
Bovendien waren twee van zijn halfbroers
hem voorgegaan: Cornelis, die al op 20 okto
ber 1877,oud 23 jaar, op de Agnieta Plantage
te Deli gestorven was, en Jacob Meinard, van
wie we weinig meer weten dan dat hij op 25
februari 1892 in Soerabaya in het huwelijk
was getreden met mejuffrouw C.M. van Ee.
Echte bewijzen dat Willem Anton in de kolo
nie is geweest, laat staan dat hij er als piep
jonge man een vermogen zou hebben opge
bouwd, ontbreken. Toch is er de getuigenis
van de inmiddels overleden jonkvrouw Taets
van Amerongen-Bieruma Oosting dat Noot
hoven op zijn terugtocht uit Indië Parijs heeft
aangedaan (de route over Parijs was toen ge
bruikelijk voor repatrianten uit de Oost). In
Parijs zou hij, tussen twee haakjes, baron Van
Heeckeren hebben ontmoet, de eigenaar van
landgoed De Heest.
Er is reden om de bron van Willem Antons
vermogen dichter bij huis te zoeken: het ka
pitaal van de familie (Noothoven) van Goor
zelf. De basis voor dit kapitaal is gelegd door
JacobMeinard van Goor, hervormd predikant
te Amsterdam, die in 1828 zijn vermogen na
liet aan Dirk van Goor en diens vrouw Benjamina Maria Lulius. Zij waren de ouders
van de drukker /uitgever Dirk van Goor, de
vader van Willem Anton. Deze Dirk jr heeft,
zoals we zagen, zijn erfdeel (een kwart van
het geheel) goed gebruikt. Hij investeerde
met succes in zijn bedrijf, kocht verschillende
huizen en handelde in aandelen en obligaties,
waardoor hij zijn vermogen aanzienlijk zag
groeien. Bij zijn dood in 1895 liet hij een be
drag na van fl. 458.905. Nu een bedrag van
vele miljoenen euro's.
Willem Anton moest de erfenis echter delen
met zijn moeder en de zeven kinderen uit
het eerste huwelijk van zijn vader. Na aftrek
van de successierechten kreeg hij fl. 56.427
toebedeeld. Hij was toen vijftien jaar, dus het
zou nog tot 1902 duren, toen hij meerderjarig
werd, voor hij zelf over het geld kon beschik
ken.
Zijn moeder erfde van Dirk de som van fl.
110.263.116Zij zal echter ook eigen kapitaal uit
haar familie hebben bezeten. Toen zij in 1908

stierf viel al wat zij toen bezat toe aan haar
enige zoon, Willem Anton. Een testament is
echter niet gevonden, dus we weten niet om
hoeveel het ging. Maar het kan niet anders
dan dat Willem Anton toen een zeer vermo
gend mens was.
Twee hypotheken
Noothoven is met zijn geld enige tijd uit
beeld verdwenen. Eén van de eerste tekenen
van leven is een brief gedateerd 2 november
1906. Hierin verzocht hij notaris Mr. M. Boll
uit Enkhuizen om twee hypotheken, die tot
zijn vaders erfenis behoorden, te royeren.
Een soortgelijke brief heeft hij ook verstuurd
naar de notarissen Van der Hoeven en Hoogerwerf te Rotterdam. Deze drie hypotheken
bedroegen respectievelijk fl. 3.033, fl. 1.544
en fl.10.128, samen dus een bedrag van fl.
14.707. Het zal slechts een deel van zijn ver
mogen zijn geweest.
Meer informatie biedt het merkwaardige tes
tament dat hij in 1909,na de breuk met Isadora
Duncan, liet opmaken. Hij liet toen maar liefst
fl. 40.000 na aan zijn koetsier Barend Wagemand en diens vrouw Cato van Hermaarden.
De actrice Rika Hopper, van wie Noothoven
een groot bewonderaar was, zou fl. 15.000
ontvangen. De rest van zijn gelden en bezit
tingen zou toevallen aan zijn nicht Agnetta
Elizabeth Hendrika Riesz-Noothoven van
Goor. In het licht van wat Noothoven zelf
had geërfd is dit niet veel, tenzij de bulk van
zijn vermogen in die 'rest' schuilging.
Edamse periode
In 1910 brak voor Noothoven de Edamse pe
riode aan. Gezien zijn uitgavenpatroon moet
zijn vermogen in de loop der jaren danig zijn
geslonken. Vandaar dat Getrude Nelson een
geschenk uit de hemel leek. Maar volgens de
al eerder besproken huwelijksvoorwaarden
bezat Noothoven niettemin het volgende:
"Een kapitaal groot nominaal Een en tachtig
duizend vijfhonderdgulden, ingeschreven in het
twee en een half percent Grootboekder Nationale
Schuld, in vollen eigendom,gesteld onder beheer
van Notaris Kramer te Rotterdam."119
Dit bedrag was indertijd door zijn vader ge
leend aan de Nederlandse Staat. Beleggingen
in het Grootboek der Nationale Schuld kun
nen gezien worden als obligaties die één keer
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in de tien jaar worden uitgeloot. De rente
van 2,5% was gegarandeerd tot het moment
waarop 'de lening', werd ingelost. Zo ontving
Willem Anton ieder half jaar een bedrag van
fl. 2.037.
Voorts wordt genoemd: "Een kapitaalgroot no
minaal twee en twintig duizend gulden ingeschre
ven in hetzelfde Grootboek,in blooten eigendom,
onder vruchtgebruik van Cornelia den Hartogh,
oud een en zestigjaar. " Dit was voorlopig dood
kapitaal, want Noothoven zou pas over de
rente kunnen beschikken na het overlijden
van voornoemde Cornelia den Hartogh.
Vervolgens is er sprake van "Het vruchtgebruik
van een kapitaal groot nominaal twee en veertig
duizend vijfhonderdgulden, ingeschrevenin het
zelfde Grootboek,waarvan de blooteeigendombe
hoort aan de EvangelischeLuthersche Gemeente
te Rotterdam." Noothoven had over dit kapi
taal dus het vruchtgebruik, dat wil zeggen
het recht om andermans goed te gebruiken
en de vruchten daarvan te trekken (de rente),
als ware hij zelf de eigenaar. Vader Dirk had
dit bedrag indertijd formeel aan de Luther
sche Gemeente 'geschonken', maar in feite
aan de Staat geleend. Een in die tijd bekende
constructie, die de kerk verplichtte te zorgen
voor het grafonderhoud van de schenker (in
dit geval Dirk). Pas na de dood van Willem
Anton zou de rente toevallen aan de Evan
gelische Luthersche Gemeente te Rotterdam.
Tot het zover was ontving hij een halfjaarlijks
bedrag van fl. 425.
Als we dit alles bij elkaar optellen had Noot
hoven een kapitaal van fl. 146.000 uitstaan en
was verzekerd van een vast jaarinkomen van
fl. 4.925.
En dan waren er natuurlijk de roerende goe
deren, maar blijkbaar bestond over de eigen
domsrechten daarvan verschil van mening:
"Meubilair en verder roerend goed, zich bevin
dende gedeeltelijk in het huis "de Meeuwen" te
Edam en gedeeltelijkbij den heer Reens, antiquair
te Hoorn, specifiekomschreven in den aan deze
minute vastgehechten staat ter waarde van Elf
duizend vierhonderd vier en zeventig gulden om
trent een belangrijkdeel van dezegoederen wordt
door na te noemenHeer van Weliehet eigendoms
recht beweerd,welk recht door den Comparant in
deze niet wordt erkend." Eerder hebben we al
vastgesteld dat het meeste meubilair waar
schijnlijk door Van Welie was ingebracht,
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immers een fanatiek verzamelaar van antieke
meubelen uit de 17e en 18e eeuw.
Het in de akte keurig vermelde "geld ter som
van vijfhonderd gulden" dat Noothoven ten
tijde van het opmaken van de huwelijksvoor
waarden gewoon 'op zak' had, laten we hier
maar zitten. Duidelijk is dat Noothoven in
derdaad een rijk man was. Ook is duidelijk
dat hij geen carrière in de Oost nodig heeft
gehad om tot deze welstand te geraken.

De onafhankelijkheids
feesten van 1913
Vanaf het moment dat Noothoven in De
Meeuwen kwam wonen, moet het gegonsd
hebben van de geruchten. Want wie was deze
buitenissige vreemdeling die door de kranten
met de titel van jonkheer beschreven werd?
Menig Edammer zal, in eerste instantie, met
enige argwaan naar het opvallende gedrag
van hun nieuwe stadsgenoot hebben geke
ken. Maar met zijn charme en vrijgevigheid
in de plaatselijke cafés wist hij de vooroorde
len snel te doen vergeten. Binnen de kortste
tijd wist hij zijn plek in het sociale leven van
Edam te veroveren. Hij gaf ongetwijfeld kleur
aan het leven in het Zuiderzeeplaatsje. Aan
zijn vele feesten, verkleedpartijen en andere
maskerades aan de Zeevangszeedijk was
het te danken dat het label van 'feestvierder'
voorgoed aan zijn naam werd verbonden.
Het lijkt alsof hij de aandacht en bewonde
ring van de mensen om hem heen nodig had
als ware het een eerste levensbehoefte. Daar
bij mag enige vorm van ijdelheid hem niet
ontzegd worden. Als hij zich maar even kon
profileren stond hij vooraan.
Het was zijn cafévriend, notaris De Grient
Dreux, met wie hij in de feestcommissie ter
gelegenheid van de onafhankelijkheidsfees
ten in 1913 plaatsnam. Dat jaar was het hon
derd jaar geleden dat ons land werd bevrijd
van de Franse overheersing en 'Het Konink
rijk der Nederlanden' ging heten. Door het
hele land werden feesten georganiseerd, zo
ook in Edam.
Het comité om alles voor te bereiden en in
goede banen te leiden bestond, net als tijdens
de stadsfeesten in 1957 en 2007, uit prominen-

Portretvan W.A.Noothovenvan GoordoorAntoonvan Welie,DenHaag15december1905.Het schilderijis aldus
gesigneerd:
"Voor mevrouw Noothovenvan Goor [...] van Antoon van Welie".
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te Edammers.
Ook Van Welie (met wie het
blijkbaar nog 'goed' was) zat in het comité.
Dat Noothoven voor dit gezelschap werd uit
genodigd, spreekt vanzelf. Hij was bepaald
'notabel' en was vanwege zijn uitbundige
deelname aan het sociale leven in Edam een
perfecte schakel tussen de notabelen en de
burgerbevolking.
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Portret van Noothovenvan Goordoor Antoon van Welie,1908.
Het portret vertoont een grote gelijkenismet het eveneensafgebeeldeportret van BobKoelemey,de secretaris en
minnaar van Van Welie.
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Hoogtepunt
Het hoogtepunt van de festiviteiten, die zich
op woensdag 23 en donderdag 24 juli zouden
afspelen, moest een historische en allegorische
optocht worden, waarin vier onderdelen uit
die veelbewogen jaren van onze vaderlandse
geschiedenis zouden worden verbeeld. Ten
eerste de Bataafse Republiek, zoals ons land
heette na de verovering door de Fransen in
1795. Ten tweede het Koninkrijk Holland (de
vazalstaat van Napoleon), geïllustreerd door
het bezoek van koning Lodewijk Napoleon
in 1807. Vervolgens de inlijving bij Frankrijk,
verbeeld door het bezoek van keizer Napo
leon met zijn gevolg aan ons land op 15 okto
ber 1811. En tenslotte het Koninkrijk der Ver
enigde Nederlanden. In dit laatste onderdeel
zouden uiteraard Zijne Koninklijke Hoogheid
Willem Frederik, Prins van Oranje Nassau,
Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden
(de latere koning Willem I dus) en zijn gema
lin Frederika Fouisa Wilhelmina, prinses van
Pruisen, optreden.
Achteraf is Noothoven beschouwd
als de
grote stimulator en mecenas van deze fees
ten, maar dat is ten onrechte.
In de boek
houding van het comité staat achter de vele
binnengekomen giften nergens de naam van
Noothoven. Zijn naam wordt echter wel ge
regeld vermeld in de rubriek 'uitgaven'. Ook
was hij zelden aanwezig bij de vergaderingen.
Maar al schitterde hij daar door afwezigheid,
uit de notulen blijkt dat hij wel degelijk werk
heeft verzet. Zo was hij samen met de heren
J.E. Van Niftrik, C.J. Eeltink en G. Van Wijk
lid van een afzonderlijke commissie die een
gondelvaart zou organiseren. Hij was met Nifrik verantwoordelijk
voor de tekst over dat
onderdeel in de feestgids. Ook anderszins
zou hij zich verdienstelijk maken.
De vergaderingen van het feestcomité von
den plaats in het toenmalige
Damhotel.

Illustratie 38. Noothovenals Willem1,samen met zijn
'gemalin', Wilhelminavan Pruisen, alias mevrouw D.
Verlorenvan Themaat,barones van Lawick(1913).
Volgens de notulen zijn deze bijeenkomsten
schijnbaar keurig en netjes verlopen.
Maar
wie ooit een vergadering van een dergelijk
comité heeft meegemaakt, weet dat gekrakeel
en botsende inzichten niet van de lucht zijn.
Het is niet moeilijk voor te stellen dat bijvoor
beeld de verdeling van de rollen in de histo
rische optocht met hoog oplopende emoties
heeft plaatsgevonden. Voor wie waren de be
langrijkste rollen van de hoogwaardigheids
bekleders van toen weggelegd? Wie mochten
de kostuums van de vorsten en generaals uit
1813 aantrekken?
Uiteraard de eigentijdse
notabelen, want de optocht was in zekere
zin een afspiegeling van de sociale structuur
en het hiërarchische leven van het Edam uit
1913. Het kwam erop neer dat de belangrijk
ste rollen naar de leden van het feestcomité
zelf gingen.
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Illustratiebehorendbij pagina 46.
Oranjebloed
Noothoven kreeg de rol toebedeeld van prins
Willem. Wellicht heeft hij zijn vermeende
Oranjebloed in de strijd geworpen om deze
begeerde rol te mogen spelen. Of misschien
het feit dat een van zijn voorvaderen, domi
nee Noothoven, in 1815 de kroning van deze
vorst heeft ingezegend.
Voor de rol van zijn 'gemalin', Frederika
Louisa Wilhelmina van Pruisen, die naast
hem in de koets zou plaatsnemen,
viel de
keuze op mevrouw D. Verloren van Themaat,
barones van Lawick. Deze adellijke dame was
geen Edamse maar "een vriendin van de heer
Noothoven van Goor".
Voor het middenkader in deze optocht waren
gelukkig genoeg gegadigden te vinden. De
tweede viool is altijd nog beter dan helemaal
geen viool. Maar de invulling van de rollen
van de boeren, burgers en buitenlui lag toch
wat moeilijker. In de notulen staat te lezen
dat als er niet voldoende personen gevonden
konden worden voor de groepen "zonder
baard of knevel", er door bemiddeling van de
burgemeester assistentie van Volendammers
gevraagd zou worden. Blijkbaar had dit nog

geen succes, want twee weken later lezen we
in de notulen het voornemen om "per adver
tentie en per afzonderlijke uitnodiging over
te gaan tot de werving van deelnemers aan
den optocht waaraan nog 93 personen in on
dergeschikte rollen ontbreken."
Van verbroedering tussen beide kommen was
toen blijkbaar ook al geen sprake. Volendam
mers waren alleen goed genoeg om met de pet
in de hand mee te lopen als ze nodig waren.
De organisatie van de optocht had heel wat
voeten in aarde, vooral de aanschaf van stof
fen en de vervaardiging van alle kostuums.
Wat dit betreft heeft Van Welie zich nog ver
dienstelijk gemaakt: "De heer Van Welie deelt
mede, dat de stof der japonnen voor de dames
in de laatste groep is gekocht en dat binnen
kort tot de vervaardiging van de verschillen
den kostuums kan worden overgegaan." Op
vrijdag 16 mei werd een speciale bijeenkomst
belegd in het Heerenlogement voor alle per
sonen die in de optocht zouden meelopen.
De firma A. Semé en Zonen werd opgetrom
meld om de maten voor de kostuums op te
meten. De kostuums van Noothoven en van
Van Welie werden echter gehuurd: kosten

Illustratie 39. De aankomst van het rijtuig met het 'vorstelijk' paar bij het stadhuis van Edam (1913).

GertrudeNelson, olieverfvan GeorgeHering, Edam 1915.

56

57

Het Huis De Meeuwen

De 'jonkheer'

van De Meeuwen

Illustratie behorendbij pagina 47.
respectievelijk f 25,00 en f 30,00.
Beide heren gingen met de duur
ste kostuums aan de haal. De
kleding voor burgemeester
H.J.
Calkoen, nota bene erevoorzit
ter, kostte slechts f 20,00, terwijl
het gewone volk met een pak van
f 3,00 werd afgescheept.
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Portret van Noothovenvan Goor met een hond op zijn schoot,door Antoon van Welie,17 november1911.
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Omkleden en grimeren
Voor het verkleden en grimeren
van de deelnemers werd door
Noothoven een 'kapgelegenheid'
aan het Oorgat geregeld, vanwaar
de grote optocht zou vertrekken.
De café-eigenaar
C. Kwantes
kreeg de opdracht om ervoor te
zorgen dat er tijdens het opstellen
voor de tocht voldoende koffie,
brood en verdere verversingen
voorhanden zouden zijn.
En er moesten natuurlijk wagens
komen en zeker een passend
rijtuig voor de vorst en zijn ge
malin. De heren Noothoven en
Van Welie verklaarden zich be
reid "om pogingen aan te wen
den om voor de optocht voor
groep IV een statiekaros te krij
gen waarin de Prins zal moeten
plaatsnemen." In hun groep zou
bovendien nog een praalwagen
meerijden: "De heren Van Welie
en Van Wijk geven, op verzoek
Illustratie 40. De omslag van het programmaboekjevoor het onafhanke
van den Voorzitter rapport om
lijkheids/eestin 1913, ontwerp Antoon van Welie."Voor dit kunstwerk
trent de hoedanigheid en inrich
ting van de zegenwagen in de poseerdenmejuffrouwC.D. Calkoenals de Nederlandsemaagd, de heer
Noothovenvan Goor,die de kaashandeluitbeeldde,en de heer H. Dekker
laatste groep. Bij den Voorzitter
waren berichten ingekomen, dat Jz., die de spinnerij voorstelde".
deze wagen niet voldoende sterk
genoeg zoude zijn en dat zij zeer
nam hij zelf 1500 stuks voor zijn rekening.
wankelend was. Genoemde heren verklaren
"Voor dit kunstwerk poseerden mejuffrouw
dat ook maar enig gevaar is buiten gesloten
C.D.
Calkoen als de Nederlandse maagd, de
en dat de wagen vooraf met ene voldoende
heer
Noothoven
van Goor, die de kaashandel
zwaarte is belast geworden."
uitbeeldde, en de heer H. Dekker Jz., die de
Van Welie was aanvankelijk alleen adviseur
spinnerij voorstelde", zo berichtte De Nieuwe
van het comité, maar op 10 mei trad hij offi
Noordhollandsche Courant in juli. Beide heren
cieel toe. Blijkbaar had hij zin in een gezellige
op dit titelblad zouden zo te zien ook Noot
tijd in Edam met zijn vriend Willem Anton. Hij
hoven (rechts) en Van Welie (links) kunnen
was verantwoordelijk
voor het ontwerp van
zijn. Ook schreef Van Welie de teksten voor
de omslag van het programmaboekje.
Van de
de advertenties die in de grote bladen zoals
2500 exemplaren die hiervan gedrukt werden
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het Nieuws van de Dag en het Handelsblad,als
mede in diverse kleine bladen werden gepu
bliceerd.
Groot succes
De feestelijkheden zijn een groot succes ge
worden, ondanks enkele tegenslagen zoals
het slechte weer. We geven nu de pers van die
dagen het woord, om te beginnen De Provinci
ale NoordhollandscheCourant van 26 juli 1913:
"De feesten, die, zoals we in ons vorig nummer
mededeelden,dinsdagavond door den heer W.A.
Noothovenvan Goor, ter gelegenheidvan de aan
komst van de gemalin van den soevereinenVorst
op de huize "De Meeuwen" schitterend waren in
geleid, werden de volgende dag voortgezet. (....)
Dat het opstellenvan eenstoet meertijd vereistdan
waarop men gewoonlijkrekent, bleekookthans. In
plaats 12 uur, zoals het programma aangaf, verliet
de stoet eerst tegen 2 uur het Oorgat. (....) Het
laatste gedeeltevan deze stoet werd gevormd door
een allegorie. Op een zegewagen,getrokken door
vier witte paarden, wasgezeten de EdamseStedenmaagd (uitgebeelddoor mejuffrouwC.D. Calkoen,
de dochter van de burgemeester)en een vredesen
gel (mejuffrouwM. du Pain). Voorts werden on
der andere landbouw, scheepvaart,schilderskunst
en muziek door enige op de wagen gezeten dames
voorgesteld, terwijl anderen, daarachter lopend,
het juichende volk moesten uitbeelden." 126
Een enthousiaster verslag vinden we in de
Purmerender Courant van 27 juli:
"Met een enthousiasme, die niet te beschrijven
valt, heeft onze stad woensdag en donderdag de
onafhankelijkheidsfeesten
gevierd. Willen we een
geregeld verslag geven, dan zouden we kolommen
kunnen vullen, maar daar de redactieons wel niet
zoveelplaatsruimte zal toestaan, zullen we maar
in een paar regelsonze indruk weergeven.We we
ten niet, wat we het meestezullen roemen:de in
huldiging van H. K. H. Prinses Frederica Louisa
van Pruisen, den optocht, de gondelvaart of de
verlichting.
Zoals men weet begonnendefeesten dinsdagavond
op het Oorgat, dat schitterend geïllumineerd was.
Toen H. K. Hoogheid ten huize van haren gast
heer, W.A. Noothoven van Goor, aangekomen
was, verleende zij audiëntie en werd er ter hare
ere een vuurwerk afgestoken,terwijl op zee tivee
oorlogsbodemseen spiegelgevechtzouden houden.
Jammer, dat de regen zo spoedigeen einde aan dit
feest maakte.
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De regen heeftookveelvan de versiering bedorven.
Het frisse was er af. Gelukkighadden de buurten
nog geen lampions hangen, zodat die behouden
bleven.
Boven aller verwachting klaarde woensdag het
weer op, en toen de optocht door de straten trok
scheen reeds het zonnetje zoeer. De historische
optocht is uitstekend geslaagd. Alles verliep zeer
geregeld. Jammer dat we dat niet zeggen kunnen
van de gondelvaart. Het spijt ons dan ookvoorhen
die van de bootjeszoveelwerkgemaakthebben,dat
zij gedeeltelijkmislukte. Een magnifiekgezicht le
verden anders al die gondels op.
Ondanks den wind besloten de buurtcommissies
woensdagavondde straten toch maar te verlichten
en om een uur of negen was alles gereed. De stad
leektoen wel een sprookjeswereld.Sommigebuur
ten maakten kolosaaleffect.
Donderdaghadden eerst defeesten voor de school
kinderenplaats en des middagswerdende volkspelen gehouden,die ook uitstekendvan stapel liepen.
Des avonds werden de straten weer verlicht.
Een talrijk publiek vulde beide dagen de straten
van onze stad; vooralde eerste dag was er dikwijls
geen doorkomenaan.
Doch wat medehet mooistevan hetfeest was;geen
wanklank is gehoord, dronkemanstoneeltjeshad
den niet plaats." 127
Een ander krantenbericht citeerde zelfs letter
lijk de toespraak die prins Willem, Noothoven
dus, tot het Edamse volk heeft gehouden.
Dansvloer
Na de officiële programmapunten feestten de
notabelen door, onder aanvoering van Noot
hoven van Goor, die maar niet genoeg kon
krijgen van zijn rol als de prins. "Tijdens de
onafhankelijkheidsfeesten liet hij een breed
plankier slaan van de woning af, over de zee
dijk, naar het tegenoverliggende land, waar
een houten dansvloer was gelegd en elke
avond groot bal werd gegeven. Zelfs had hij
een soort oorlogsbodem naar Edam laten ko
men voor een slag op het IJsselmeer", weet
zijn toenmalige bediende Dekker zich later
nog te herinneren.
Op dat plankier hoste
men opgewekt door tot het ochtendgloren,
zo heeft Hans van Straten te horen gekregen.
Het volgende gesprek zou zich toen ook heb
ben afgespeeld:
"Meneer, ze donderen erdoorheen," jammer
den de buren.
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Illustratie41. DedansvloertegenoverDeMeeuwen,aan genezijdevandedijk(1913).Op de Zuiderzeeliggende
tweegepavoiseerde
'oorlogsschepen'.
"Rustig laten donderen," zei Noothoven van
Goor.
Van de uitnodigingen voor het bal aan het
Oorgat op 22 juli is die aan de notaris De
Griend Dreux in het Waterlands Archief be
waard gebleven:
"H.H. K.K. H.H. de SouvereineVorst en Vorstin
der Nederlanden noodigen Monsieur de Griend
Dreux uit tot een instuif, die gegeven zal worden
op H. derzelver Chalet De Meeuwen na Hunne
blijde intrede in Edam, op Dinsdag 22 juli a.s.
s'avondste 9 ure."
De volgende dag volgde een diner in het
Damhotel. Hierbij trad Van Welie op als cere
moniemeester:
"DeOpperceremoniemeester
van Z. K. H. den SouvereinenVorst der vereenigdeNederlanden,heeft
de eer U namens H.H.K.K.H.H. den Souvereinen
Vorsten de SouvereineVorstin uit te noodigentot
deelnemingaan den maaltijd, die bij gelegenheid
van het verblijfvan H.H.K.K.H.H.binnen de stad
Edam,zal worden gehouden op Woensdag23 juli
1913 's middags 7 uur, in de Herberg van ouds
"d'Eenhoorn", thans Dam-Hotel aan de Keizers

gracht aldaar. De Opperceremoniemeester,
Antoon
van Welie.VerplichtCostuum: Mode vóór 1815."
De feesten hebben in Edam een ongelooflijke
indruk nagelaten. Een journalist van de Nieuive
NoordhollandscheCourant tekende bijna vijftig
jaar later de volgende herinneringen op uit de
mond van de al vermelde heer Dekker:
"De heer Dekker heeft een grote herinnering aan
dat machtigefeest. Hij leerde in die tijd het meisje
kennen,dat zijn vrouw zou zijn. Zij maakteroosjes
in 'Nova Vita', een pand aan het Oorgat en hij ver
zorgde tussen al de bloemenmakendejongeren de
grammofoonmuziek.Deze Edammerwas bediende
bij de heer Noothovenvan Goor,die toen nog onge
trouwd was." (Volgen beschrijving van huis en
tuin en de boven geciteerde beschrijving van
de dansvloer op het buitendijkse landje). "Als
gisteren herinnert de heer Dekker zich nog deze
dagen, vol stemming en jolijt en een gondelvaart,
die tot de allermooiste,ooit in Edamgehoudeneve
nementen, kan worden gerekend, maar die helaas
niet volkomentot haar recht is gekomen,omdat de
feestcommissiewat te lang tafeldeop deze glorie
dag en vele malen het glas ledigde."
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Schoolcommissie
2 juni 1913,
Edel achtbare heren,
Gaarne neem ik mijne benoemingals lid van de
schoolcommissieaan.
Met de meestehoogachting,
W.A. Noothovenvan Goor.131
Met dit simpele briefje ging Noothoven ak
koord met zijn benoeming tot lid van de com
missie van plaatselijk schooltoezicht. Hij werd
hiermee de opvolger van de heer J. F. Hielaars
die naar de gemeente Utrecht vertrok.
De schoolcommissie hield zich bezig met het
verbeteren van het onderwijs in Edam en Volendam. Vooral op facilitair gebied, zoals het
aanbrengen van tuimelramen en het vervan
gen of vernieuwen van meubels en leermid
delen, was de commissie actief.
Op de vergadering van 7 april 1913 werd het
volgende verzoek van het gemeentebestuur
aan de orde gesteld: "een voordracht te willen
doen toekomen ter vervulling der vacature ont
staan, door het bedanken van den heer J. F. Tielaars Jr." In totaal waren er drie kandidaten
die voor deze functie in aanmerking kwamen:
de heren H. Smit, R. J. Houwing en W.A.
Noothoven van Goor. Na stemming won de
laatste glorieus door het behalen van zeven
van de dertien stemmen.
Deze benoeming viel in dezelfde periode
waarin Noothoven ook zitting had in het
comité voor de onafhankelijkheidsfeesten.
Vreemd is dat niet. Voorzitter van de feest
commissie was notaris P. de Grient Dreux en
l secretaris de heer J. C. Leijnen. Beide man
nen waren als respectievelijk penningmeester
en secretaris ook lid van de schoolcommissie.
Het was een tijd van 'ons-kent-ons'.
Bijna een jaar later ontving de schoolcommis
sie een schriftelijke bevestiging van het ge
meentebestuur dat de heer W.A. Noothoven
van Goor was benoemd.
Tot zover niets aan de hand, ware het niet dat
voorzitter Tuijn opmerkte dat "genoemde
heer van Goor tot heden, door afwezigheid,
nog niet de bij de wet vereiste eed heeft kun
nen afleggen, zodat hij nog niet als lid dezer
commissie kan plaats nemen." Noothoven
schitterde dus weer door afwezigheid, net
62
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als bij het feestcomité voor de onafhankelijk
heidsfeesten. Werd zijn absentie in dit laatste
comité nog getolereerd, bij de schoolcommis
sie lag dit anders. Hier was zijn aanwezigheid
meer dan gewenst, al was het alleen maar om
hem officieel te kunnen beëdigen.
Tot aan januari 1915 werd in nagenoeg de
zelfde bewoordingen het volgende zinnetje
steeds in de notulen herhaald: "De heer Noot
hoven van Goor kon tot heden, wegens afwe
zigheid, niet worden beëdigd zodat hij geen
zitting kan nemen." Dit gedrag van Noot
hoven moet de commissie, in het bijzonder
voorzitter W. J. Tuin, een doorn in het oog ge
weest zijn. Een groot deel van de vergadertijd
ging aan deze kwestie verloren.

de installatie zijn geboortebewijs zou moeten
tonen en dat deze akte onvindbaar zou zijn,
zoals hiervoor beschreven is. Maar in 1915
moet de akte nog aanwezig zijn geweest,
omdat hij wel heeft kunnen trouwen, wat on
mogelijk zou zijn zonder een geboorteakte.
Misschien moeten we de oorzaak in zijn per
soonlijkheid zoeken: wèl kunnen optreden in
alle mogelijke potsierlijke rollen, maar bang
om zich bloot te geven in een serieuze com
missie.

Briefje
Pas op 11 januari 1915 werd de knoop door
Noothoven zelf doorgehakt. Hij schreef het
volgende briefje aan de gemeenteraad:
"Aan den Raad der gemeente Edam,
De ondergetekendeneemt de vrijheid te berichten,
dat hij door voortdurende afwezigheid genood
zaakt is, zijn ontslag te nemenals lid der Commis
sie van plaatselijkschooltoezicht.
Eloogachtendverblijft hij, W.A. Noothoven van

Dit hoofdstuk gaat over de Noothoven zoals
de Edammers 'in de straat' - zijn personeel,
de mensen die bij hem klusten, zijn stamta
felgenoten - hem hebben gekend. Het is de
Noothoven, zoals hij is blijven voortbestaan
in de herinnering: de genereuze pias. De ver
halen over zijn tijd in De Meeuwen zijn talrijk,
maar inmiddels uit de tweede of derde hand.
Vaak is de bron ervan niet meer te traceren.
Het waarheidsgehalte van specifieke anekdo
ten is derhalve soms twijfelachtig. Ze zeggen
echter veel over het beeld dat men van hem
had. Daarom mogen ze hier niet ontbreken.
De 'oral history' heeft voor een groot deel be
trekking op de opmerkelijke omgang met zijn
personeel.
Naast tijdelijk personeel dat Noothoven in
cidenteel inhuurde voor zijn feesten en de
klusjesmensen die zeer geregeld bij hem over
de vloer kwamen, was er natuurlijk het vaste
personeel op De Meeuwen.
We beginnen met Antje van Vlaanderen, ge
trouwd met Jacob Kunst. Antje was de was
vrouw en ook verantwoordelijk voor andere
lichte huishoudelijke taken. Ook moest ze le
veranciers te woord staan als die bijvoorbeeld
met een rekening aan de deur kwamen. Het
wilde dan geregeld gebeuren dat de heer des
huizes nog in bed lag. Als Antje dan op de
slaapkamerdeur klopte en haar boodschap
overbracht, was het antwoord steevast: "Mijn
jas hangt aan de kapstok, Antje. Daar zit mijn
beurs in. Je pakt maar wat je nodig hebt."
Antje weigerde in zulke gevallen categorisch
om aan dit verzoek te voldoen, bang als ze

Goor."™
Voor de opvolging van dit spooklid van de
commissie waren de heren H. H. Riepema en
P. de Jong kandidaat.
Twee vragen roept dit alles op: waarom wilde
Noothoven lid worden van deze commissie,
en waarom liet hij daar vervolgens verstek
gaan?
De eerste vraag is het gemakkelijkst te be
antwoorden. Noothoven stond in 1913 in de
volle belangstelling en had het gevoel een
belangrijke rol in het maatschappelijk leven
van Edam te spelen. Weliswaar had hij zelf
geen kinderen, maar zo'n onder-onscommis
sie leek hem wel wat. Bovendien zou het wel
erg rustig worden na de feesten. En misschien
was hij iemand die geen nee kon zeggen.
Maar waarom hij in de commissie nooit zijn
gezicht heeft laten zien, is vreemd, ook al zou
hij een hekel aan vergaderen hebben gehad.
Het kan zijn dat hij juist op al die vergader
data in het buitenland verkeerde. Deze reden
voerde hij immers zelf op in zijn ontslagbrief
je. Maar ook dit lijkt onwaarschijnlijk. Even is
gedacht dat hij het liet afweten, omdat hij bij

Een grapjas in Edam:
de verhalen en roddels

was dat mocht er ooit geld verdwenen zijn,
zij hier de schuld van zou krijgen. Maar het
tekent het goede vertrouwen dat Noothoven
in zijn mensen had en de informele wijze
waarop hij met hen omging.
Wassen deed Antje in de avonduren bij haar
thuis. Op een gegeven moment werden deze
extra werkzaamheden haar te veel. Het gezin
Kunst breidde uit en Antje kwam tijd te kort
om goed voor haar kinderen te zorgen. Ze be
sloot om ermee te stoppen. Telkens als zij de
schone was naar 'De Meeuwen' bracht, nam
zij zich voor om de boodschap over te brengen
dat het deze keer echt de laatste was. Maar
telkens wist Noothoven haar weer over te ha
len. Totdat het haar man Jacob te gortig werd.
Gewapend met een mand vol gewassen kle
ding liep hij naar De Meeuwen en gooide, om
zijn woorden kracht bij te zetten, het textiel
door de woonkamer. De lange onderbroek
van Noothoven bungelde aan de lamp. De
heer des huizes vond dit wel amusant, is in
elk geval niet in woede ontstoken. Maar of
Antje nadien ooit nog de was voor Nootho
ven heeft gedaan is niet bekend.
Huisknecht
Een veel hechtere relatie had Noothoven met
zijn beide mannelijke personeelsleden: Piet
Hooghiemstra en Kees Koning.
Piet was de zoon van Willem Hooghiemstra,
de adjudant van het Fort Edam tijdens de mo
bilisatie en huisvriend van Noothoven. Ook
Piet zelf lag daar in dienst en mocht tegen
betaling van een fooi geregeld op De Meeu
wen in uniform voor de gasten paraderen.
Toen hij in 1918 afzwaaide en op zoek was
naar een betrekking, is hij op voorspraak van
zijn vader door Noothoven aangenomen als
huisknecht op De Meeuwen. Hij ontpopte
zich daar als een 'brother-in-arms' van Noot
hoven. Zo spanden beiden samen om de door
Getrude Nelson ingestelde drooglegging van
haar drankzuchtige echtgenoot te omzeilen.
Het codewoord was "zullen we even de konij
nen gaan voeren?" Als grote dierenvrienden
begaven ze zich dan naar het konijnenhok, al
waar Piet een kruik jenever had verstopt.
Kees Koning was een Volendammer, ge
trouwd met Antje Buys. Ook Kees kon, als
goed Volendammer, het alcoholgebruik van
zijn baas wel waarderen. En net als Piet Hoog63
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Illustratie 42. Het hondjeMaus van Noothoven,pastel
van Annemarie von Huene, Oberammergau1925.
Deze Baronessevon Hoyningen-Huene (1888-1969)
was een dochter van de voormaligeopperstalmeester
van de Tsaar van Rusland.
hiemstra had Noothoven ook met Kees zo zijn
afspraken gemaakt. Als zij er samen op uit
trokken kreeg Kees de opdracht om 'Ome Jan'
ook mee te nemen. 'Ome Jan' was de code
naam voor de bontjas van Noothoven. In deze
jas, wist Kees, zat altijd een kruikje jenever
verborgen.
Kees Koning, die als motto had 'Pluk de dag
en alle dagen lol, zolang de muziek speelt kan
je dansen', en Noothoven waren aan elkaar
gewaagd. Toch waren er momenten dat ook
de huisknecht versteld stond van het impul
sieve gedrag van zijn werkgever.
Zo gebeurde het dat de twee op de dijk in
Volendam liepen, uiteraard in gezelschap
van 'Ome Jan', en Noothoven op het idee
kwam om een tochtje met een botter te ma
ken. Volgens Kees was dat niet zo maar snel
te regelen, volgens Noothoven wel. Zo werd
een botter 'geleend', zonder dat de eigenaar
hiervan op de hoogte werd gesteld. Het schip
voer uit, terwijl de boze schipper met zijn
vuist zwaaiend op de dijk achterbleef. Het
duo bleef vier dagen weg. Weer aan wal gaf
Noothoven Kees de opdracht om de eigenaar
van de botter te zoeken en hem uit te nodigen
in Hotel Spaander. Daar kreeg de schipper
een schadevergoeding
die de inkomstender
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ving zodanig vergoedde dat de man zei: "As
jullui nag ien kair wille vaore, dan moete jullui ut maor zegge, hoor." Zo werd de vrede
gesloten en daar moest op gedronken wor
den.
Het was vooral de combinatie Noothoven van
Goor en Kees Koning die aanleiding heeft ge
geven tot hilarische momenten. De verhalen
over dit duo overtreffen elkaar in absurditeit,
getuige de volgende anekdote.
Kees werd regelmatig op pad gestuurd om
Maus, Noothovens hondje, uit te laten. Zo
gebeurde het dat Kees op een van deze wan
delingen door de regen werd overvallen,
vervolgens Maus aan een boom vastbond en
zelf een café indook om 'te schuilen voor de
regen'. Terwijl Kees zich tegoed deed aan een
consumptie werd Maus buiten door een reu
gedekt. Dit bleef niet zonder resultaat, want
enige tijd later werden de bewoners van De
Meeuwen verblijd met een nest jonge pup
pies. Op de vraag van Noothoven of Kees
wist hoe dit mogelijk was, antwoordde de
man in sappig Volendams: "Ik eb ut in elk ge
val niet daon."
Op 3 mei 1925 kregen Kees en zijn Antje een
zoon: ze noemden hem Willem. 136
Practical jokes
Noothoven was een werkgever die het beste
voor had met zijn mensen, maar hij mocht
hen ook graag te grazen nemen met wonder
lijke practical jokes. Een van zijn 'grappen' be
stond er uit dat hij het petroleumstel waarop
gekookt werd voluit draaide. Hierdoor kwam
de keuken in een mum van tijd zwart van het
roet te staan. Dit tot het grootste plezier van
de dader, maar uiteraard tot groot ongenoe
gen van het personeel want dat mocht de
boel al mopperend weer schoonmaken. Maar
toen de keuken eenmaal weer toonbaar was
gemaakt, vergat Noothoven niet om hen rij
kelijk te belonen. Dat Noothoven bepaald niet
krenterig was ervoer de bekwame, maar nog
pas twaalfjarige timmerman
Gerrit Broeze
die regelmatig aan het werk was in De Meeu
wen. Zijn zoon Han weet te vertellen dat het
zijn vader verscheidene keren is overkomen
dat Noothoven hem vroeg: "Zeg Gerrit, heb
jij vandaag al een fooi gekregen?"
Gerrit antwoordde hierop geheel naar waar
heid: "Ja, meneer."
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Hoofdschuddend keek Noothoven dan naar
Gerrit en zei: "Stommerd, je moet altijd nee
zeggen." Vervolgens gaf hij de verbaasde
jongen nog een rijksdaalder als beloning voor
zijn eerlijkheid.
Ook de toenmalige uitbater van Het Damhotel keek in 1953 nog met plezier terug op de
tijd van Noothoven: "Ik heb eens twee koffers
voor hem naar de trekschuit gedragen. Ik was toen
piccolo in het Hof van Holland. Daar gaf hij mij
een zilveren rijksdaalder voor. Ik wist niet wat mij
overkwam. Het was mijn halve weekloon. Meneer
Noothoven van Goor gaf het geld met handen vol
uit. Hij was een beroemdheid in Edam en in de
verre omtrek." 138
Maar ook de klusjesmannen waren wel eens
het mikpunt van Noothovens licht-sadistische 'plagerijen'. Zo gebeurde het eens dat
een werkman na gedane arbeid beloond werd
met een paar borrels, om daarna nog even
naar het plankier aan de waterkant gestuurd
te worden. Omdat 'er iets los zat'. Wankelend
op de benen zette de nietsvermoedende
man
zijn voeten op het plankier, dat door Nootho
ven kort daarvoor met groene zeep was in
gesmeerd. Een glijpartij, een schreeuw en een
plons waren het gevolg. Noothoven, die ui
teraard van de prins geen kwaad wist, bood
de kletsnatte klusjesman nog een paar borrels
aan om op te warmen. Ook werd er voor dro
ge kleren gezorgd. Na nog enkele glazen aan
Bacchus geofferd te hebben kreeg de man een
nieuw pak aan en waggelde over het Oorgat
naar huis. In een jurk.
En wat te denken van die schilder die de op
dracht had gekregen om het interieur blauw
te schilderen en die, toen het werk af was, al
les direct daarna in groen moest overschilde
ren?
Een graag geziene gast
Overal waar Noothoven zich vertoonde trok
hij als vanzelf mensen naar zich toe. Of an
ders zochten zij hem wel op. Hij was in ieder
geval een graag geziene gast. Het gebeurde
regelmatig dat hij zich, na een verblijf buiten
Edam, met de koets van de tram liet halen.
Zag men het rijtuig eenmaal door Edam rij
den, dan gonsde het door de straten: "Noot
hoven is terug". Het was bij iedereen bekend
dat hij bij thuiskomst in Edam altijd een bor
reltje ging drinken in café De Zon van de

familie Prijs, gelegen op de hoek van Voor
haven tegenover het Oorgat. Iedereen waar
schuwde iedereen en in een mum van tijd zat
het etablissement stampvol met mannen die
daar 'toevallig' zaten en 'heel verbaasd' wa
ren als ze Noothoven zagen binnenstappen.
In werkelijkheid zaten zij daar in afwachting
van het rondje voor de zaak dat hij ongetwij
feld zou geven.
Als al deze verhalen waar zijn, dan moet De
Meeuwen een zoete inval zijn geweest. Hij
omringde zich niets liever dan met publiek
te zijner ere. Willem Anton Noothoven van
Goor, de hoofdrolspeler in een door hem zelf
geschreven en geregisseerd stuk over zijn le
ven.
Vertrek
Vijf jaar nadat Noothoven en zijn Gertrude in
1919 hun rentree in Edam hadden gemaakt
(na hun verblijf in Huis Hoevelake) verlieten
zij geheel onverwacht het huis aan de Zuider
zee.
Volgens Hans van Straten is de aanleiding
een heel prozaïsche geweest: elektriciteit. In
deze tijd werd Edam van stroom voorzien en
gaandeweg kwam er ook een kabel de kant
van de Zeedijk op. In afwachting van de
aansluiting liet Noothoven van Goor, die tot
dusver alles met gas en olie had verlicht, zijn
hele huis voorzien van lichtpunten en stop
contacten. Maar de kabel kwam maar niet.
Toen Noothoven ten leste bij burgemeester
Th.C.P.M. Kolfschoten ging informeren waar
de aansluiting bleef, schijnt de burgervader
gezegd te hebben:
"Kijkt u eens hier, Edam is een arme gemeen
te. Wij hebben geen geld. Daarom hadden wij
gedacht: als u die kabel eens betaalde?" Nu
ging het Noothoven van Goor volgens Van
Straten helemaal niet om die kabel. "Het ging
hem ook niet om het geld. Dat liet hij nog al
tijd met volle handen door de propere straat
jes van Edam rollen. Maar dit slimmigheidje
van burgemeester Kolfschoten viel bij hem
nét verkeerd. Er knapte iets in hem. Zijn lief
de voor Edam en de Edammers stierf op dat
moment een tragische dood. "Nu ga ik hier
weg", zei hij."
'Marocco Haus'
Er is echter ook een andere verklaring
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heeft hij in Oberammergau
neer laten zetten
om daar de wereldberoemde
passiespelen te
kunnen bijwonen.
Ook Noothoven, die ook anderszins wel wat
van Ludwig weg had, was een groot liefheb
ber van theater. Hij huurde al in 1922 het
Marocco Haus om de passiespelen te kunnen
bijwonen. Zijn knecht Hooghiemstra
kreeg
nog een ansichtkaart van hem uit Oberam
mergau. In 1924, na hun plotselinge vertrek
uit Edam, waren de Noothovens er weer, nu
vergezeld van Piet Hooghiemstra. In 1927, na
de vermoedelijk verkoop van De Meeuwen,
werd hij samen met zijn vrouw eigenaar van
het Marocco Haus.
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Illustratie 43. Het interieur van het MaroccoHaus in
Oberammergau,met een bijschriftvan Noothovenvan
Goor: "de eetkamer".
baar. Omstreeks deze tijd heeft het echtpaar

Edam definitief de rug toegekeerd om zich te
vestigen in het 'Marocco Haus', een curieus
paleisje bij Oberammergau
in Duitsland. Dit
huis —het bestaat nog —heeft een interessante
voorgeschiedenis
die wel past bij de nieuwe
bewoner.
Het witte bouwwerk in oriëntaalse stijl stond
in 1878 als paviljoen op de Wereldtentoon
stelling in Parijs, maar is daarna door koning
Ludwig II van Beieren opgekocht en overge
bracht naar Oberammergau.
Deze Ludwig,
die in 1886 krankzinnig is verklaard, leefde in
een zelf geschapen wereld van sprookjeskas
telen en Wagneriaanse operadrama's. Zo was
hij de bouwheer van het bekende Wagnerfestspielhaus in Bayreuth. Het Marocco Haus
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Rusteloos leven
Oberammergau, waar Noothoven vaak rond
liep in Lederhosen, was niet de laatste halte
in zijn rusteloze leven, al heeft het echtpaar
het Marocco Haus altijd aangehouden. Op 17
augustus 1925 verhuisde het paar naar zijn
geboortestad Den Haag, maar later blijken ze
op Long Island in Amerika te verblijven. Van
hier keerde hij op 16 januari 1932 weer terug
naar Nederland.
Een week later, op 24 ja
nuari, overleed hij in zijn huis aan de Konin
ginnegracht 83 te Den Haag. Op zijn sterfbed
schijnt hij tot de behandelende
geneesheer
gezegd te hebben: "Ik ben nu 52, maar ik heb
voor 104 jaar geleefd. Wat mij betreft kan het
nu afgelopen zijn."
Zijn vrouw Gertrude plaatste de volgende
advertentie:
In memoriam. In dearest memory of my beloved
husband Willem Anton Noothoven van Goor, the
embodiment ofsimplicity, loving kindness andfortitude. Died on January 24th. 1932 at the Hague.
G. Noothoven van Goor-Nelson.
Een andere, intrigerende advertentie die na
zijn overlijden verscheen luidde: In Memoriam
van Willem Anton Noothoven van Goor, overle
den 24 januari 1932. Door een, die hem goed ge
kend heeft. Hij leed het Leven met een Lach. En
liet het Leven zonder Klacht. Hij was een Held.
T.N.P. 145
Wie was deze T.N.P.? Familie? Een vriend?
Een geheime minnaar of minnares? Zelfs bij
zijn dood wist Noodhoven nog raadsels op te
roepen. De onbekende heeft hem overigens
treffend getypeerd: ernst is nooit zijn sterkste
punt geweest.
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Ruim zeventien jaar later, op 2
december 1949 stierf Gertrude
Nelson, 68 jaar oud. Noothoven
en Gertrude liggen beiden begra
ven op begraafplaats Oud Eik en
Duinen in Den Haag in een fami
liegraf, verenigd met Noothovens
moeder Elisabeth Hartman.

Illustratie 44. Noothovenin Oberammergaumet Piet Hooghiemstra,
vermoedelijkin 1924.

Illustratie 45 en 46. Op volgendepagina's:
Links: Vakantiekiekjesvan Gertrude en WillemAnton, een blad uit het
fotoalbum van Piet Hooghiemstra.In het midden het paar 'op de Etna'.
Rechts:De Noothovensin Oberammergau,eveneenseen blad uit het
fotoalbum van Piet Hooghiemstra.Links onder Noothovenin Leder
hosen voor het MaroccoHaus.
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Het naschrift:
een meisjesroman
Willem Anton Noothoven van Goor is niet
meer dan een vrolijke voetnoot in de geschie
denis. Nu de verhalen van zijn tijdgenoten
verstomd zijn, leek totale vergetelheid zijn lot
te zijn, ware het niet dat dit boek daar nu een
stokje voor gestoken heeft. Maar toch heeft
zijn wereld, zij het in verhulde vorm, ook in
de literatuur een plaats gekregen. Alleen is de
roman, waarin hij, Van Welie, De Meeuwen en
zelfs Isadora Duncan in vermomming rond
waren, inmiddels net zo vergeten als onze
held zelf. Het gaat om de in 1949 verschenen
en indertijd gunstig ontvangen roman Sa
rabande van Mary Noothoven van Goor, een
nicht van Willem Anton. Deze Mary zal onge
twijfeld Noothoven op De Meeuwen hebben
bezocht. Zij was dertien toen hij voorgoed uit
Edam vertrok, dus oud genoeg om zich din
gen uit het leven van haar achterneef te her
inneren. Herinneringen die ongetwijfeld een
diepe indruk op haar hebben gemaakt.
Sarabande gaat over de vriendschap tussen
het Hollandse meisje Heieen en de in Ame
rika geboren Jennifer van Stavoren, die met
haar Nederlandse vader Gerry in het dorp
van Heieen is komen wonen in het huis 'De
Zeehoeve', een groot wit huis dat jarenlang
leeg had gestaan en nu door de nieuwe be
woner is verbouwd. "Het huis zelf is wit en
tamelijk laag. De bouwstijl doet denken aan
een herenboerderij met bijgebouwen, maar
dan in luxueuze uitvoering." De Meeuwen?
De Heest? In elk geval een huis waarin Noot
hoven zich thuis zou hebben gevoeld.
De nieuwe bewoner, Gerry, in Amerika een
succesvolle beeldhouwer, wordt door de va
der van Heieen aldus beschreven: "Overigens
moet die nieuwe bewoner een zonderling zijn
en alleen en uitsluitend voor zijn werk leven.
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Een bewijs van zijn eigenaardigheid vind ik
al, dat zo een man, die in Amerika op het top
punt van zijn roem staat, het in zijn hoofd
haalt zich in een Hollands zeedorpje te gaan
begraven. Ik vind dat heel merkwaardig."
Mocht Noothoven voor deze beeldhouwer
model hebben gestaan - hij was ook zonder
ling en heeft zich eveneens in de provincie
begraven - dan bepaald niet wat het 'uitslui
tend leven voor zijn werk' betreft! Wat dit be
treft lijkt hij van rol te hebben gewisseld met
de hardwerkende Van Welie: overigens ook
geen gewoon mens.
Dochter Jennifer, in haar witte pij en omge
ven door wit meubilair, roept in elk geval
zeer duidelijke associaties op met een goede
bekende uit Willem Antons leven, namelijk
Isadora Duncan. Haar nieuwe vriendinnetje
vraagt wat ze wil worden: "Danseres," ant
woordt Jennifer. "Alles zou ik willen dansen,
de zee, de wolken, de wind, de zon, de maan,
alles.... Het hele leven zou ik willen dansen."
Het is echter niet deze Jennifer aan wie in het
boek een tragisch einde a la Duncan wordt
toegeschreven, maar haar moeder die in
Amerika om het leven was gekomen: "Toer
ze hem (Gerry) verliet, had ze er mooier uit
gezien dan ooit, in een wit mantelpak, het
stroblonde haar in vlechten om het hoofd
gewonden. Hij was met haar in de lift naar
beneden gegaan en had haar nagekeken, toen
ze weg reed. Ze chauffeerde altijd zelf, dat
deed ze graag. De wagen was open geweest
en ze had zich een witte voile om het hoofd
geknoopt, waarvan de lange einden wapper
den in de wind. Toen ze de hoek omging, had
ze omgekeken en hem overmoedig toegela
chen."
Willem Anton Noothoven van Goor en zijn
wereld, opgegaan in een meisjesroman: een
beter einde had hij zich niet kunnen wensen.
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De Meeuwen na het vertrek
van Noothoven
Na het definitieve vertrek van Noothoven in
1924 werd De Meeuwen in 1927 gekocht door
Willem Jacobus Krijnen, slachter van beroep,
die het pand drie jaar later weer verkocht. De
lokale pers schreef dat de bekende villa De
Meeuwen na enige jaren van leegstand weer
bewoond zou worden door een Duitse kunst
schilder.
Deze Wilhelm Heinrich Burger
werd op 10 december 1930 ingeschreven als
bewoner van het huis, samen met zijn vrouw
Emma Stijlfen.
Willi Hans Burger-Willing,
zoals zijn artiestennaam luidde, werd gebo
ren op 28 oktober 1882 in Keulen-Kalk. Hij
studeerde aan de Academie van Düsseldorf.
Burger was een realist, een genre- en land
schapschilder met een voorliefde voor land
arbeiders en boerentaferelen.
Hij heeft een
kleine tien jaar in Edam gewoond alvorens in
1933 met zijn echtgenote naar zijn geboorte
land terug te keren. Toch heeft Burger vóór
zijn overlijden in 1966 nog eenmaal De Meeu
wen willen zien.
De huidige bewoonster
Amy Roos spreekt tenminste nu nog over een
Duitse kunstschilder die ooit bij haar op be
zoek is geweest.
Nadat Burger De Meeuwen had verlaten werd
het pand publiek geveild en voor een bedrag
van fl. 4100,- door eerdergenoemde
slager
Krijnen teruggekocht.
Het was hem waar
schijnlijk niet om het woongenot te doen. Krij
nen bleef zelf in Amsterdam wonen en kocht
De Meeuwen
ditmaal als beleggingsobject.
Het huis verkeerde op dat moment al in een
behoorlijke staat van verval als we het com
mentaar van De Waterlander van 1933 mogen
geloven dat verscheen naar aanleiding van
deze verkoping van de "de villa 'De Meeu
wen' aan het Oorgat eens bewoond geweest
door den heer Noothoven van Goor": "Bi; een
bezoek aan deze villa viel wel zeer sterk op, dat het
vroeger zoo keurige gebouzv zeer vervallen is . De
verschillende kamers met gouden biezen afgezet
en schitterend door de vele afgewerkte spiegels, de
fraai bewerkte balustrade de serre, met het schitter
de uitzicht op de dijk, de platte daken, kortom alles
zal grondig moeten worden opgeknapt, alvorens
de vroegere sfeer zal worden terug gevonden. De
tuin is helaas geheel verwaarloosd en slechts het
72

pad met de kleine groene boompjes wijst nog even
uit, hoe de oorspronkelijke aanleg is geweest." 153
Griet Mooy
Na de oorlog, in 1947 kon er een nieuwe ei
genaar geregistreerd worden in de persoon
van Jacoba Went.
Ook zij zou het pand niet
bewonen en nog enige jaren in Amsterdam
blijven wonen voordat zij verhuisde naar
het Gelderse Buren. De eigenlijke bewoner
van het pand was een veel spraakmaken
der dame: Griet Mooy. Naar verluidt was zij
een ex-café chantant zangers
dan wel een
concertzangeres
die optrad tot in Duitsland
en Oostenrijk
of een artieste die onder de
Frans klinkende naam Margaritha Beauclaire
als explicateur bij stomme films werkzaam
was geweest in de bioscoop van haar vader.
In Edam echter stond zij bekend als 'Het kattenvrouwtje'
en was zij naar eigen zeggen
de dochter van 'de rijke bakker Mooy'. Deze
bakker had zijn winkel aan het begin van de
Voorhaven aan de lichte kant. Griet was ge
trouwd geweest met violist Jo Jansen, de zoon
van een organist en muziekleraar in Edam.
Deze Jansen had echter zijn vrouw verlaten
voor een maitresse in Amsterdam.
Griet Mooy kwam in 1947 in De Meeuwen
wonen en sinds haar intrek is het pand zien
derogen verder achteruit gegaan. Zij was
niet al te bedreven in het huishouden en het
schoonhouden
van haar onderkomen.
Het
verblijf van rond de twintig katten zorgden
ervoor dat er volgens zeggen in het huis een
"ondraaglijke
stank" hing.
Het huis zelf
was volgens Amy Roos, die na haar het huis
zou gaan bewonen, "helemaal overwoekerd
met planten. De achtertuin was een ware jun
gle. Een wildernis van brandnetels en troep.
Verder was het huis helemaal scheef gezakt.
In alle muren waren overal gaten gemaakt
voor de katten".
Schilder en restaurateur Jan de Boer herin
nert zich dat hij als zesjarige jongen met zijn
ouders op bezoek kwam bij 'Tante Griet',
die volgens eigen zeggen familie van zijn
vader was.
Griet Mooy bewoonde toen al
leen de bovenverdieping.
Vanaf de trap in de
ontvangsthal kwam men via een luik in het
woongedeelte. Beneden was het domein van
haar katten die een frank en vrij leven leidden
tussen hun eigen uitwerpselen. De woon- en
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leefomstandigheden van Griet waren bedroe
vend. "De meubels die er stonden moesten
ooit mooi en antiek geweest zijn, maar ver
keerden net als het huis in een zeer vervallen
staat". "Als wij op visite kwamen dan gin
gen mijn ouders na het verplichte kopje koffie
aan de slag om orde op zaken te stellen en het
huis weer enigszins leefbaar te maken", aldus
De Boer.
Ze gaf de indruk een verwende vrouw te zijn
die niet voor zich zelf kon zorgen en was geen
makkelijk mens. Toch straalde het interieur
met de vele schilderijen nog steeds een oude
grandeur uit. Mevrouw Mooy kleedde zich er
naar de verouderde chique mode uit de jaren
dertig, "een bontje om haar hals, terend op
haar verleden". Nadat Griet op latere leeftijd
met haar bezittingen verhuisde naar Voor
haven nummer 122, rechts van de Katho
lieke Kerk, huurde Jan de Boer, die met vier
vrienden aan amateur-archeologie
deed, van
haar de oude turfschuur achter haar huisje
om daar bodemvondsten
in op te slaan. Zo
doende bleef hij in contact met de oude me
vrouw, wier leven oogde als een gestagneerd
tijdsbeeld. Ook in haar nieuwe woning bleef
zij trouw aan haar wonderlijke levensstijl en
zelfs tot aan het begin van de jaren zestig
bleef zij zich kleden in haar jurken van dertig
jaar geleden.
Griet Mooy's buurman op de Voorhaven was
M. Carmejoole, badmeester op het strandbad.
Hij had haar huis gekocht voor een bedrag
van fl. 16.000 onder de toezegging tot haar
dood voor haar te zorgen. Die belofte heeft hij
niet helemaal kunnen nakomen. Een brand in
haar huis en een gebroken been zorgde er
voor dat hij haar heeft laten opnemen in een
verzorgingstehuis
in Bloemendaal. Voor het
eerst werd ze daar goed verzorgd en kreeg zij
gevarieerd te eten. "Voorheen kookte ze een
keer in de veertien dagen een grote pan soep
met veel groente en een klont roomboter.
Daar leefde ze dan van", aldus Jan de Boer.
Maar in het verzorgingstehuis
ontpopte de
magere Griet Mooy zich tot een dikke vrouw.
Zij is daar begin jaren zestig overleden, ruim
tachtig jaar oud.
Aart en Amy Roos
De Meeuwen verkeerde op het moment dat
Aart en Amy Roos-Hilversum
het pand in
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1954 op hun zoektocht naar een woning ont
dekten, in een deplorabele staat. Geen riole
ring, geen verwarming, geen elektra of water
en geen toilet. "Het huis van Doornroosje.
Alsof het honderd jaar geslapen had en geen
mens ooit in of uit het huis was gekomen...
Het leek wel een ruïne uit een sprookje van
Grimm", zo merkte Amy later op. Een plaat
selijke makelaar raadde hun het onbezonnen
plan af om er wat van te maken. Want naar
zijn stellige mening zou mevrouw Mooy haar
woning nooit opgeven. Aart en Amy leenden
echter een bedrag van zesduizend gulden om
de bouwval aan de Zeevangszeedijk te kun
nen kopen van het 'Kattenvrouwtje'.
Het pri
eel met de pilaren stond op instorten en het
pand was aan alle kanten verzakt. Deuren
hingen half in de hengsels, in de ramen zat
geen glas en vervuilde gordijnen wapperden
onheilspelend naar buiten. Kinderen liepen
in een grote boog om het gebouw heen en in
de wandelgangen
had het huis de bijnaam
van 'spookhuis' gekregen.
Het aanvankelijke plan was om van het huis,
dat uit twee delen bestond, de vleugel op te
knappen. Er zouden riolering, verwarming,
water en licht aangelegd worden alsmede een
badkamer, zodat Griet Mooy in dat gedeelte
van het huis kon blijven wonen. Maar zoals
voorspeld door de makelaar weigerde zij het
pand te verlaten. "De winter die daarop volg
de was echter zo streng dat ze bijna is dood
gevroren, aldus Amy: "Dat heeft haar doen
capituleren."
Subsidie
Volgens Hans van Stratens verslag van zijn
bezoek aan het kunstenaarshuis
in Het Vrije
Volk in 1963 merkte Aart Roos na de verbou
wing op: "Het was Hitchcock-achtig. Het huis
was een bouwval, toen ik het aan een kennis
wilde laten zien, zakte mijn vrouw door de
trap." Om het huis weer bewoonbaar te ma
ken, vroeg hij een bescheiden subsidie van
fl. 1600. Er kwam een inspecteur kijken, zag
het bouwval en zei: "Gooit u de boel maar
tegen de grond." Naar het geld kon Aart flui
ten. Maar hij riep woedend door de telefoon:
"Dan doe ik het alleen." Zeven jaar heeft hij
erover gedaan. Kamer na kamer heeft hij op
geknapt, en ook het vooraanzicht werd ten
dele in oude luister hersteld. "Nu woont hij
73

166

167

Het Huis De Meeuwen

dan ook in een huis als weinig anderen", al
dus Van Straten." 165
Het aanzien van De Meeuwen veranderde in
derdaad aanzienlijk onder de vaardige han
den van Roos. Daarbij zijn een aantal sporen
die herinneren aan Noothoven en Van Welie
gelukkig gespaard gebleven. Onder andere
de prachtige eikenhouten deur links in de hal,
de balustrade van de trap naar de eerste ver
dieping en op deze verdieping het met glas
afgeschutte zonneterras.
Aart Roos (Zaandam 28 augustus 1919) is de
vierde kunstschilder die De Meeuwen heeft
bewoond. Hij wordt beschouwd als een be
langrijke abstract-expressionistisch
schilder
van na de oorlog. In de zestig jaar waarin hij
als kunstschilder werkzaam is geweest heeft
hij een enorm oeuvre opgebouwd, bestaande
uit gouaches, olieverf- en acrylschilderijen,
litho's, tekeningen, beelden, muurschilderin
gen, sgraffito's, mozaïeken en glas in lood
ramen. Het schilderen zat Roos van jongs af
aan in het bloed. Na zijn schooltijd vond hij
werk als leerling huis- en decoratieschilder.
Daarnaast volgde hij een cursus letter- en re
clameschilderen. Zijn roeping, kunstschilder
worden, is dan al een feit. Het was zijn leer
meester Gerrit Woudt die hem stimuleerde
toelatingsexamen te doen voor de Rijksacade
mie voor beeldende Kunsten in Amsterdam.
Aart werd aangenomen en zijn studiegenoten
daar waren onder andere Corneille en Karei
Appel. Tijdens deze jaren ontstonden zijn eer
ste schilderijen. De oorlog dwong hem echter
zijn penseel neer te leggen en in 1944 dook hij
onder in Westzaan. Omdat in deze periode
het schilderen in de vrije natuur te gevaarlijk
was legde Roos zich daar toe op het maken
van stillevens.
Zwerven
Na de oorlog brak er in augustus 1946 voor
Aart Roos een tijd van zwerven aan. Een reis
die hem bracht van Friesland tot aan Men
ton in Zuid-Frankrijk. Lang duurde dit vrije
leven echter niet. Een jaar later vestigde hij
zich weer in zijn geboorteplaats Zaandam en
het maken van stillevens maakte plaats voor
het portretteren van mensen en het schilde
ren van landschappen.
Voor zijn inkomen
werkte hij toen echter nog voornamelijk als
reclametekenaar.
Samen met de kunstenaars
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Illustratie 47. De achterzijdevan het huis De Meeuwen
in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Cor Dik en Jan Kassies was Roos dan ook de
voornaamste pleitbezorger van de invoering
van een contraprestatieregeling
voor beel
dend kunstenaars in de Zaanstreek. Na Am
sterdam was Zaandam hierdoor de tweede
Nederlandse gemeente die deze regeling zou
invoeren. In 1951 wist Aart zijn eerste schil
derij aan de gemeente Zaandam te verkopen.
Er zouden er nog vele volgen, zodat hij het
zich spoedig kon permitteren te stoppen met
het reclamewerk.
In 1953 ontmoette Aart Roos op een feest in
de Amsterdamse sociëteit De Kring Amy Hil
versum met wie hij een jaar later in het huwe
lijk zou treden. Het kersverse paar vestigde
zich nog datzelfde jaar op De Meeuwen, waar
in de loop der jaren niet alleen het huis, maar
ook Amy's trots - de tuin - volledig werd ge
restaureerd.
Ondanks de prachtige ligging van het huis
bleef Roos nog lang werkzaam in Amster
dam. Samen met de schilder Ed Dukkers
huurde hij een zolder van een pakhuis aan de
Lauriergracht om vijf jaar later, in 1962 van
atelier te verhuizen naar de Noorderstraat 81.
Het voorbereidende
werk zoals tekeningen
en voorstudies maakte Roos in Edam, waarna
deze in zijn Amsterdamse atelier in groot for
maat op het doek werden uitgewerkt. In 1972
deed zich echter de kans voor een paar boe
renstallen met hooischuur naast De Meeuwen
te kopen. De opgedane ervaring met de ver-

Illustratie48. Een portret van Amy Roos-Hilversumdoor Aart Roos.Schets uit de jaren vijftig.
bouwing van zijn woonhuis kwam nu goed
van pas. Van de schuren maakte hij een groot
atelier met veel licht. Vanaf dit moment was
Edam de plek waar Roos in alle rust kon wer
ken en waar zijn nieuwe 'kinderen' het licht
zagen.
Ook de waardering voor zijn werk
had niet te lijden onder zijn vertrek uit de stad.
In 1979 werd Roos op uitnodiging lid van de
kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae in Am
sterdam. In hetzelfde jaar werd er een grote
overzichtstentoonstelling
georganiseerd van
Aart Roos' oeuvre in de Grote Kerk in Edam.
Maar liefst 143 werken van zijn hand werden
hier geëxposeerd. Volgens Roos zelf "een van
mijn mooiste herinneringen."

Kunstenaarschap
Na dit succesvolle eerbetoon volgden er en
kele jaren van stilte. Gebrek aan inspiratie
en onzekerheid
over zijn kunstenaarschap
maakten dat zijn productiviteit zo goed als
nihil was. Roos gaf er de voorkeur aan zijn
atelier te verbouwen. Het was ook in deze tijd
dat hij stopte met het geven van les aan de
Koninklijke Academie voor Beeldende Kun
sten in Den Haag. Rond 1982 kwam hij deze
moeilijke periode te boven en brak er een tijd
aan waarin zijn werk werd betiteld als fris
en eigentijds met nieuwe dimensies. De titel
'de Nestor van de Waterlandse kunstenaars'
bleek meer dan verdiend. In 1995 organiseer75
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Illustratie 49. Aart en Amy Roosals de graaf en gravin
du Monoir les Mouettes,tijdens de stadsfeestenin
1957, ter viering van 600jaar stadsrechtenEdam.
de het Museum Waterland te Purmerend een
gezamenlijke
eretentoonstelling
voor Aart
Roos met werk van medekunstenaars
als Ger
Lataster, Jan Sierhuis, Pierre van Soest en Pieter Defesche.
In 2003 verhuisde Roos naar het verzorgings
tehuis De Tien Gemeenten in Purmerend. Het
schilderen had hij een paar jaar daarvoor al
opgegeven. Een jaar later werd op initiatief
van collega's en vrienden de Stichting Aart
Roos opgericht, die zich inspant voor een mo
nografie over het leven en werk van de kun
stenaar, de organisatie van een nieuwe over
zichtstentoonstelling
in een vooraanstaand
museum en het verkopen van zijn werken.
Van Aart Roos kan niet worden gezegd dat
hij bekend stond als een kunstenaar die zich
in zijn atelier opsloot. Samen met Amy was hij
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altijd te vinden in het culturele- en uitgaans
leven van Edam. Niet alleen als kunstenaars,
ook als levenskunstenaars
voegden zij zich
als het ware naar het leven van hun illustere
voorgangers op De Meeuwen. Zo baarden zij
veel opzien tijdens de stadsfeesten van 1957,
waarin zij gekleed gingen als adellijke mid
deleeuwse echtelieden. Amy is nog regelma
tig te zien aan het uiterste puntje van het IJsselmeer in Jazzclub Mahogany Hall of op het
Jan van Nieuwenhuyzenplein
tijdens de jaar
lijkse muziekdag, volop genietend dansend
en wapperend met een lange shawl als ware
zij de reïncarnatie van Isadora Duncan.
Met het maken van de schitterende sgraffito
op de achtergevel van 'De Meeuwen' heeft
Roos definitief zijn stempel op het huis gezet,
die zegt: In dit huis wordt kunst gemaakt. En
hierbij gaat het niet alleen om tastbare kunst
zoals beelden en schilderijen en hun schep
pers Noster, Van Welie, Burger en Roos zelf,
maar ook om mensen die het leven tot een
kunstwerk hebben gemaakt zoals Willem Anton Noothoven van Goor.
Illustratie 50. De sgraffitovan Aart Roosop de achter
gevel van het huis De Meeuwen.

VERANTWOORDING
Dit zesde boek uit de Historische Reeks van
Oud Edam is het resultaat van een groeipro
ces. De aanvankelijke werktitel luidde 'Para
dijsvogels van Edam'. Het boek zou moeten
gaan over kleurrijke en bijzondere inwoners
van Edam uit de 20e eeuw die hun sporen in
het stadje hebben nagelaten, hetzij in kunst
werken of gebouwen, hetzij in verhalen. Een
boek derhalve over personen en hun nala
tenschap. De meest kleurrijke paradijsvogels
onder de kandidaten, de dandy W.A. Noot
hoven van Goor en de kunstschilder Antoon
van Welie, vestigden de aandacht op het huis
De Meeuwen, waar niet alleen zij maar ook
andere bijzondere gasten en bewoners onder
dak hebben gevonden. Zo is dit huis centraal
komen te staan, met Noothoven van Goor als
meest spraakmakende bewoner.
Over deze Noothoven van Goor waren in
1998 in De Stadskrant, nieuwsblad voor EdamVolendam, e.o. enkele artikelen gepubliceerd
door Hans Keijzer, theaterproducent
en to
neelschrijver. Het sprak dus vanzelf dat hij
voor medewerking
aan dit boek benaderd
werd. De architectonische nalatenschap van
Noothoven (en van andere, aanvankelijk be
oogde 'paradijsvogels') werd aan Hans Boon
stra, monumentenadviseur
van de gemeente
Amsterdam, toebedeeld. Beiden hebben zich
vooral op huis de Meeuwen en Noothoven
van Goor geworpen en op de wereld van
kunstenaars die opdoemde naarmate zij zich
verder verdiepten in de geschiedenis van de
bewoners van De Meeuwen.
Daarom gaat dit boek nu over de geschiede
nis van een huis en zijn bewoners. Huizen
zijn al lang een object van de architectuurge
schiedenis en bouwhistorie, maar pas sinds
enige jaren wordt ook de be woningsgeschie
denis bij het huizenonderzoek
betrokken. Dit
heeft te maken met een omslag in de bescher
mingspraktijk en het denken over de monu
mentenzorg. Werden monumenten
in het
verleden vooral beschreven en gewaardeerd
op grond van kunsthistorische
waarden, in
de toekomst zal de cultuurhistorie hierbij een
steeds belangrijker rol spelen. Dit boek laat
zien hoe vruchtbaar deze benadering is. De

bewoners van De Meeuwen hebben hun huis
niet alleen bewoond, maar zichtbaar ook in
wendig en uitwendig verbouwd tot een 'kun
stenaarsbuiten'; een architectloos huis zonder
kunsthistorische referenties, dat ontegenzeg
gelijk uniek en waardevol is. In het voetspoor
van de bewoners hebben daarom ook de sa
menstellers van dit boek een bijzondere be
tekenis willen geven aan dit huis zowel als
aan de plek, en in bredere zin ook aan Edam;
aan de historische 'kern', om in de taal van de
moderne monumentenzorg
te spreken. Want
juist de bewoningsgeschiedenis
laat zien hoe
nauw de wereld van onze lokale paradijsvo
gels was verbonden met de nationale kunst
wereld in het Haagse en de internationale
'beau monde'.
Hulp
Onmisbaar bij de speurtocht die het samen
stellen van dit boek bleek te zijn, was de
hulp van Wim Strating, medewerker van het
Waterlands Archief te Purmerend, die met
onstuitbaar enthousiasme half Nederland af
reisde op zoek naar archiefstukken die wer
kelijkheid van mythe konden scheiden. Met
de meedenkende en meeschrijvende redactie
is uiteindelijk dit boek tot stand gekomen.
Een groot aantal mensen heeft geholpen met
het verstrekken van inlichtingen en het ter be
schikking stellen van foto-materiaal.
In de eerste plaats noemen wij Amy RoosHilversum, de huidige bewoonster van De
Meeuwen en belangrijkste getuige van de
geschiedenis van het huis in de jaren '50. Zij
heeft haar huis en fotoalbums voor ons open
gesteld.
Ook Kees Hooghiemstra uit Edam, de zoon
van de knecht van Noothoven, en Meinard
Noothoven van Goor Sr. uit Arnhem, de ach
terneef van een van de hoofdpersoon, heb
ben ons met hun verhalen en fotoalbums van
waardevolle informatie voorzien. Voorts heb
ben de volgende 'informanten'
bijgedragen
aan het verhaal: Dirk Besseling, Jan de Boer,
Han Broeze, Jan Bouwes, Lien Driessen, Jaap
Garms, Baron J.G. van Heeckeren tot Overlaer, Nico Kemper, Geertje Koning-Mossel,
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Joop Kunst, Gerrit Kunst, Mark Mastenbroek,
Bernard Noothoven van Goor, Meinert Noot
hoven van Goor, mevr. Schuttemaker-Kunst,
John de Visser, Marijke Zwaan en Annie
Zwarthoed. Ans Kleijheeg-Meijlink was zo
vriendelijk om haar genealogisch onderzoek
naar de familie Noothoven van Goor ter be
schikking te stellen.
Op de havezate De Heest zijn we ontvangen
door een van de huidige eigenaren: Robert
Barendsen. Hij toonde ons de vele facetten
van de havezate. Ook Jan Harenberg, een
deskundige van Gelderse Kastelen, leverde
informatie over het leven van Noothoven op
De Heest.
Jan Bouwes heeft uit zijn collectie enkele fo
to's beschikbaar gesteld. Kees Hooghiemstra,
Cees de Boer, Fam. Plat, L'Auberge Damhotel
en Volendams Museum hebben hun schilde

rijen ter beschikking gesteld om deze te laten
fotograferen door Wil Tjoa.
Tenslotte zijn wij erkentelijk voor de informa
tie die we hebben gekregen uit de nationale
en internationale kunstwereld, onder andere
van Karin van Lieverloo (Museum Het Valk
hof, Nijmegen), dr. Dawn Leach (Kunsta
cademie Düsseldorf), Lori Belilove (Artistic
Director, Isadora Ducan Dance Foundation,
New York), drs. Anton Kos (Zuiderzeemuse
um, Enkhuizen), J. Kwakman (Hotel Spaan
der, Volendam), Maartje de Haan (Museum
Mesdag, Den Haag), Stella van der Kruk (Vo
lendams Museum, Volendam), Sigrid Stache
(Schloss Linderhof, Oberammergau)
en Yves
Marek (Museé du Luxembourg, Parijs).
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Links op de grond staat een portret van Amy Roos.
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