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Kaas is niet weg te denken in het menu van een groot gedeelte van de wereldbevol
king. Duizenden jaren geleden is bij toeval ontdekt dat de vaste stoffen in melk
gescheiden kunnen worden van het vocht en als kaas geruime tijd bewaard kon
den worden. Een revolutie, want melk werd binnen de kortste keren zuur en
moest dus direct genuttigd worden.
Elke boer, elke regio had zo zijn eigen manier van kaasmaken. De rijke uitstalling
in onze kaaswinkels getuigt daarvan. Zo maakten de boeren van Noord-Holland
al sedert de middeleeuwen een handzaam rond kaasje, de 'Edammer', genoemd
naar het stadje Edam dat vroeger een belangrijk distributiecentrum van zulke
kazen was.
De Edammer is wereldberoemd geworden. Met tulpen, klompen en Frau Antje
behoort deze kaas tot het exportlogo van Holland. "Oh, van de kaas!" klinkt in
verre buitenlanden als de naam Edam valt. Duizenden toeristen komen 's zomers
op Edam af om te zien hoe de Edammertjes vroeger verhandeld werden. Dat de
export van deze kaas aanzienlijk is gedaald en dat zelfs de Edammers tegenwoor
dig de voorkeur geven aan Goudse kaas, doet niets af aan de grote faam. Redenen
genoeg om nieuwsgierig te zijn naar de oorsprong, de geschiedenis en de oorzaken
van het grote succes van juist deze kaas.
De redactie van de Historische reeks van de Vereniging Oud-Edam stelt zich ten
doel de geschiedenis van Edam levend te houden door het publiceren van toegan
kelijke boeken over interessante deelaspecten van de historie van de stad. Niet
alleen bedoeld voor de Edammers zelf, maar ook voor historisch geïnteresseerden
in het algemeen. 'De geschiedenis' bestaat immers uit een optelsom van kleine
geschiedenissen. Zo zijn in het verleden de vestingwerken, de molens, de trek
schuiten, de boeren van Edam, maar ook een bijzonder huis met bijzondere bewo
ners aan de orde geweest. In 2010 realiseerde de redactie zich, op zoek naar een
nieuw onderwerp, dat uitgerekend de historie van dat product dat Edam op de
wereldkaart had gezet tot dan toe als het ware vergeten was: de Edammer kaas.
Deze omissie diende natuurlijk terstond te worden goed gemaakt. Er werd een
auteur aangezocht, Mare Argeloo, van oorsprong Alkmaarder en van huis uit bio
loog en schrijver van onder meer populair-wetenschappelijke publicaties over
natuurbescherming, die zich vervolgens met grote inzet op dit onderwerp gestort
heeft. Dit boek is het resultaat van zijn zoektocht. Het is de eerste echte biografie
van de 'Edammer'.
In het boek wordt de lezer meegevoerd op een lange reis die omstreeks het jaar
1000 aanvangt met de komst van de eerste boeren in de omgeving van Edam en
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Schoolplaatuit de serie 'Onze
zuivelbereiding,de verkoop van de boter,
de melk en de verschillendesoorten kaas',
illustratie door A.M. Güthschmidt
eindigt in 2010 toen de Europese Unie de 'Edammer' voorzag van een keurmerk
dat kwaliteit en herkomst uit Holland zou moeten waarborgen. In die duizend jaar
is de wereld onherkenbaar veranderd, zoals uiteraard ook in dit boek beschreven
wordt, maar de Edammer kaas is vele eeuwen eigenlijk ongeveer zichzelf gebleven,
uiterlijk althans. Vanaf het prille begin is in Noord-Holland kaas gemaakt, zeker al
rond het begin van de jaartelling. In de 12 eeuw bestond blijkbaar al een levendige
handel in kaas. Maar hoe die kazen er toen uitzagen is onbekend. In de 15 eeuw
echter worden in de Hanzestad Kampen grote hoeveelheden cleyne casekens van
uit Edam aangevoerd: het geboortebewijs van de typische Edammertjes. Deze
kaasjes werden gemaakt in de omgeving van Edam, in de polder Zeevang, waar
men, gedwongen door de toenemende verdrassing van het land, volledig op melk
veehouderij was overgegaan. In de volgende hoofdstukken zien we de
Edammertjes de wereld veroveren, ziekten, economische recessies en stormvloeden
ten spijt. Maar we zien ook hoe de productie van deze kazen niet langer aan Edam
en omgeving was voorbehouden en ook elders plaatsvond: Edammer werd een
soortnaam. Een belangrijk moment in deze ontwikkeling was het droogleggen in
de 17 eeuw van de Beemster en de Purmer, droogmakerijen die uiterst geschikt
bleken voor de melkveehouderij. Het sluitstuk van dit proces voltrok zich in deze
eeuw: de enige plek waar in Nederland nu nog Edammers worden geproduceerd is
Marum in Groningen. Ironisch genoeg worden elders in de wereld volop kazen
gemaakt die onder de naam 'Edammer' worden verkocht.
En Edam zelf? Al worden de kazen hier niet meer gemaakt, opgeslagen worden ze
er nog wel, tot voor kort in de vele kaaspakhuizen die de stad sieren. Meest
Goudse kazen, maar ook Edammers. En aan het roemruchte kaasverleden wordt
eer gedaan in de vorm van de toeristische kaasmarkt in de zomermaanden. De
echte kaasmarkt werd in 1923 opgeheven.
Het boek laat in detail zien hoe in de loop der tijd de kaas werd geproduceerd en
verhandeld, hoe men worstelde met voorschriften en heffingen, hoe men vanaf de
19 eeuw serieus aan kwaliteitsbewaking ging doen en hoe de introductie van de
melkfabriek in het laatste kwart van de 19 eeuw het leven op het platteland heeft
veranderd, vooral dat van de vrouw. Want het waren vanouds de boerenvrouwen
die dag en nacht bezig waren met de productie van die vele miljoenen cleyne case
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1 EDAM EN DE ZEEVANG,
DE NOODGEDWONGEN BAKERMAT
VAN DE EDAMMER
1.1

V

an zompig veen naar schraal gras

De ontginning van de Zeevang omstreeks
het jaar 1000 aan de kant van het latere
Warder.Het riet en het moerasbos langs
de rivier zijn opgeruimd en de eerste
sloten worden gegraven.De ontginners
huisden nog in provisorischehutten.
(SchilderijHenk Tol, ontwerp Anthonie
Heidinga)

Ruim 1000 jaar geleden ligt het gebied tussen Hoorn en Amsterdam er verlaten,
nat en mistroostig bij. Geen wonder dat de ontginning en bewoning van dat
gebied zich in de geschiedenis van Noord-Holland laat hebben voltrokken. De
komst van de eerste bewoners wordt gekenmerkt door hun strijd tegen het water
en door het in cultuur brengen van het land om in hun levensbehoefte te voorzien.
De natuurlijke omstandigheden duwen die ontwikkeling in de richting van de
melkveehouderij.^
De speurtocht naar de geschiedenis van de Edammer begint op het zand. Hier
hadden zich vanaf 5000 voor Christus strandwallen en duinen ontwikkeld die de
kust afsloten en een natuurlijke barrière vormden tegen de oprukkende zee. Op en
rond deze zandruggen zijn in verschillende golven de eerste bewoners van dit
gebied gekomen en gegaan, gedreven door de mogelijkheden die klimaat en land
schap boden. Men boerde er op het zand en op de kwelders langs enkele rivier
mondingen. Mogelijk is hier 3000 jaar geleden al kaas gemaakt, ver van het hui
dige Edam, in het westen van de provincie. Dieper landinwaarts ontwikkelde zich
een uitgestrekt en zompig veenlandschap bestaande uit voedselrijk riet- en bosveen langs de rivieren en enorme, voedselarme hoogveenkoepels die destijds tot
meters boven NAP uitgroeiden. Dit landschap werd doorkruist door een wirwar
van veenriviertjes. Sporadisch trokken pioniers en durfallen deze natte woestenij
in, zelfs om te boeren. Zo is van het veen rond Assendelft bekend dat in de eeu
wen voorafgaand aan onze jaartelling al van bewoning sprake was. Vanaf onge
veer het jaar 800 werden ook andere veengebieden in de kop van Noord-Holland
en in West-Friesland voor landbouw geschikt gemaakt. Droogte en zandverstui
vingen, stormvloeden, en een toenemende bevolkingsdruk op de zandgronden in
de 10 tot en met 12 eeuw dreef kustbewoners in grotere aantallen het natte en
onontgonnen binnenland in. Ongeacht de herkomst van deze pioniers was er een
gemeenschappelijk doel: het land geschikt maken om er voedsel te kunnen pro
duceren. De verovering van het drassige binnenland had echter een hoge prijs.
Door het ontwateren - men groef parallelle slootjes dwars op de natuurlijke
riviertjes - en door het beakkeren van het veen daalde de bodem binnen korte tijd
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dramatisch.

De grond werd allengs te nat voor akkerbouw

binnenwater

kregen bij stormen

ging verloren en in het binnenland
de Purmer. Dijkbouw
genoemde

ontstonden

heeft de restanten

duidelijk

van Edammers

grote meren zoals de Beemster en

van het oude land gered. De vorming van

meren zou echter een godsgeschenk

nog zo'n 400 jaar duren voordat
deze meren de productie

en erger: de zee en het

vrij toegang tot het land. Veel land langs de kust

blijken te zijn. Maar het zou toch

werd op welke wijze de bodem van

op zou stuwen.

Links op het kaartje: Noord-Holland
omstreeks het jaar 750, toen de

De eerste Zeevangers en Edammers

ontginning van het veen (bruine tinten)

e

De eerste bewoners

Bewoning bevond zich vrijwel alleen op

c

of ll

in de omgeving

van het latere Edam vestigden zich in de 10

eeuw op de flanken van het hoogveen

Middelee

genoemd,

een veenrivier

gebied was binnengedrongen.

nog moest beginnen. Bijna onherkenbaar.

waarop

ter weerszijde

van de IJe ook wel

men varend vanuit de Zuiderzee

Hier ontstonden

de nederzettingen

westzijde (genoemd naar de Middelee) en Warder aan de oostzijde.
'dependance'

het

Middelie aan de
Of Axwijk als

van Middelie toen al bestond is onzeker. Het oude ontginningsland-

Purmer

de strandwallen en duinen in het westen

de riviertjes (lichtbruin). Let op de huidige
kustlijn (zwarte lijn).
Daarnaast: dezelfde kaart, ingezoomd op
het gebied dat later de Zeevang en
Waterland ging heten. De rode stip: de
plek waar Edam zou ontstaan. De

(okerkleuren) en op Texel , Wieringen en

reconstructie van het gebied buiten de

kwelders in het noorden. Het veen

huidige kust is zeer hypothetisch. Marken

bestond uit voedselarm hoogveen
(donkerbruin) en voedselrijker veen langs

bestond in elk geval nog niet als eiland,
(kaart naar Besteman et al. 1994)

Almere

legenda
ontginning van het veen
vanuit vroeg bewoonde gebieden
voedselarm hoogveen

veenrivier
veenrivier (gereconstrueerd)

Luchtfoto van de Zeevang met de

huidige oeverlijn

zogenaamde 'veerverkaveling', waar de

huidige ligging Edam

planmatig gegraven sloten aan
kilometers

weerskanten van het veenriviertje
optimaal afwaterden

12

HOE DE EDAMMER DE WERELD VEROVERDE

EDAM EN DE ZEEVANG

de

de

Je

Het begin van het verhaal: het melken.
Deze koeien zijn door de boer in de
melkbocht bijeengedrevenom door zijn
vrouw of dochter gemolken te worden.
Deze gravure van Lucas van Leydenuit

schap ten noorden van Edam, met sloten schuin gericht op de IJe, is tot de dag
van vandaag bewaard gebleven. Maar ook dit landschap is slechts een restant van
datgene dat de eerste ontginners aantroffen. Veel land is in de loop der eeuwen
verdronken in de Zuiderzee, inclusief een gebied langs de verdwenen Oosteree:
ook hier verlies en verdrassing van land. Hier en daar heeft men getracht het land
vruchtbaarder te maken door het opbrengen van opgedolven klei. Maar het waren
stuiptrekkingen in een poging graan op veen te telen. In de loop van de 14 eeuw
verdween de graan teelt uit dit gebied, al heeft men altijd nog op slootkanten het
een en ander op kleine schaal weten te verbouwen.
In 300 jaar tijd had het zompige veengebied tussen Hoorn en Amsterdam een
gedaanteverwisseling ondergaan en was de basis gelegd voor kaasbereiding. De
zure veengrond en het drassige karakter daarvan hadden akkerbouw in de
Zeevang tegengewerkt. De melkveehouderij was de belangrijkste vorm van land
bouw geworden, hoewel op veel plaatsen de natte en zure ondergrond voor
respectievelijk koeienpoten en grasgroei niet optimaal waren. Deze melkveehou
derij vormde de basis voor de productie van kaas.
Uit de IJe opgebaggerde scherven uit de laat 12 eeuw duiden op een nederzet
ting op de plaats van het huidige Edam. Het zal destijds een plek zijn geweest
waar goederen werden aan- en afgevoerd ten behoeve van de boeren in het bin
nenland en waar vissers hun thuisbasis hadden. Het is aannemelijk dat tussen
1250 en 1300 de dijk rond de Zeevang werd aangelegd als bescherming tegen het
water. Deze dijk sloot de verbinding tussen IJe en Zuiderzee af. Tevens werden een
dijk en een open dam, of uitwateringssluis, respectievelijk langs en in de IJe aan
gelegd. Deze werken vonden waarschijnlijk plaats tussen 1282 en 1310. In deze
periode is voor het eerst sprake van Adam. Dit Adam bestond waarschijnlijk uit
wat huisjes langs de rivier, gebouwd op de aangeplempte dijk langs de IJe. Een
overtoom moet het mogelijk hebben gemaakt om bootjes in en uit het bedijkte
gebied te slepen. De eerste haven bevond zich in het buitendijkse deel van de IJe,
mogelijk in een gegraven zijarm daarvan, het Spui. In de hierop volgende decen
nia verandert Edam van een nederzetting naar een dorp en in 1357 werd Edam
stadsrecht verleend. In de tweede helft van de 14 eeuw is van een duidelijke uit
breiding van de stad sprake, want graaf Willem V had in 1357 Edam ook toe
stemming gegeven om een nieuwe haven aan te leggen. De Voorhaven werd de
nieuwe oost-west geörienteerde haven en de bescheiden verzameling huizen van
vissers en boeren veranderde in een stad in miniatuurformaat.

1510 ('Het Melkmeisje')laat goed zien
wie de hoofdpersonen in het
melkveebedrijfwaren: de koe en de
vrouw

FT
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1.2
Wester Koog
Etersheim

|

de

dam en de Zeevang, stadse aspiraties in roerige tijden

Met het in de 13 en 14 eeuw toenemende aantal inwoners in Edam, de
Zeevang en de gebieden daarbuiten ontstaan uiteenlopende sociaal-economische
relaties tussen bewoners van het platteland en inwoners van een meer stedelijke
bebouwing. Een ontwikkeling die van grote invloed zal zijn op onder andere de
landbouw en de handel. In Holland, en daarmee de Zeevang en Edam, raakt een
groot deel van de bevolking werkzaam in de zuivelproductie.

Ooshuizen

BEEMSTER
MEER

Grondeigendom rond Edam
ZUIDERZEE

Hobrede

'Axwijk

De Zeevang omstreeks 1250, met de
oudste dorpen Warder, Middelieen Drei.
Axwijk en Edam bestonden toen
waarschijnlijkook al, terwijl Kwadijk in
opkomst was als opvolger van Drei. De
dorpen in het noorden, Oosthuizen en
Etersheimbehoorden ooit tot
Kennemerlandmaar worden nu ook tot
de Zeevang gerekend. Op de kaart
schemertde huidige topografie door

\

' >. Kwêdfjker.'polder

e

Verkaveling
Zeevang en Zuidpolder
legenda

PURMER MEER

Zeevang en Zuidpolder

Edam

aangrenzendepolders

De grond rond Edam waar melkvee werd gehouden was grotendeels in handen
van zelfstandige boeren, al waren hun voorouders ooit horig geweest.
Grondeigendom betekende een eigen productie van levensmiddelen en een bron
van inkomsten in klinkklare munt. Maar ook de machthebbers, de graaf van
Holland en de familie Persijn, heren van Waterland en de Zeevang, pikten uiter
aard een flink graantje mee. Niet alleen in de vorm van heffingen en belastingen
maar ook als grondeigenaar. Zo beschouwde de graaf zich rechtmatig eigenaar
van de begeerlijke Warderbroek, het later bedijkte gemeenschappelijke weidege
bied van de Wardenaren ten zuidoosten van Edam (de Zuidpolder). Anders dan
een groot deel van het land in de Zeevang, was deze polder gezegend met een
dunne kleilaag die door overstromingen was afgezet. Deze voedselrijke laag
maakte de grond zeer geschikt voor melkveehouderij. Voedselrijk gras zorgde
voor een hoge melkopbrengst. In 1282 deelde Floris V zijn rechten op de inkom
sten (zuivelproducten!) met zijn vazal Nicolaas Persijn. Later werd de polder door
de graaf voor een flinke prijs aan Edam verhuurd. De verhouding tussen de bevol
king en het 'gezag' was gespannen en had al eerder in de 13 eeuw tot de nodige
onlusten en verzet geleid. De Warderbroek illustreert hoe het agrarisch bedrijf in
die periode functioneerde: privé-akkers bij de dorpen en gemeenschappelijk
gebruikte weide- en hooilanden elders. Een bewijs dat veeteelt een niet weg te den
ken rol speelde. Daarbij werden zuivelproducten een factor van betekenis in de
ontwikkeling van zelfvoorzienendheid naar markteconomie.
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Rond 1350 telde Edam zo'n 150 inwoners en de Zeevang ongeveer 500. Het was
het begin van een periode waarin de inwoners van Europa zwaar op de proef wer
den gesteld. Een aaneenschakeling van economische tegenslagen en ziekten, zoals
de pest, eisten hun tol. Door sterfte loopt het bevolkingsaantal in Holland terug.
Tegelijkertijd treedt er een verschuiving op van wonen en werken op het platte
land naar de stad. De klap van de grootste pestepidemie in 1349 lijkt snel over
wonnen en Edam wordt in deze periode een heuse stad met onder andere een
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Edam omstreeks 1400. Van een kleine
nederzettinglangs en bij de dam in de IJe
breidde Edam zich na de stadsrechten van
1357 spoedig naar het westen en oosten
uit langs de nieuw gegravenverbinding
tussen de Zuiderzee en de Purmer. In de
verte de oude dorpen Warder en Middelie.
(SchetsAnthonie Heidinga)

Noord-Holland in 1550, in kaart
gebracht door Christiaan Sgrooten (dit is
een kopie ervan uit 1850). De kaart toont
op dramatische wijze wat van het
Noorderkwartier was overgeblevenna de
exploitatie van het veen: afgeslankt en
uitgehold. Alleenin het noorden zijn al
meren drooggelegd,in de komende eeuw
zou met het droogmaken echt ernst
worden gemaakt
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koopkrachtiger middenklasse. Rond 1400 kent Edam ongeveer 600 inwoners, een
verviervoudiging in 50 jaar tijd. Uit de aard van de berichtgeving uit de eerste helft
van de 15 eeuw klinkt opnieuw een weinig rooskleurig beeld van het leven in
Edam en de Zeevang door. Zo was daar de zware storm en grote overstroming uit
1403. Levende have, als belangrijkste bron van levensonderhoud, liet massaal het
leven waardoor de stad Edam belastinginkomsten van de bewoners misliep. In het
midden van de 15 eeuw breekt een periode van voorspoed aan. Om van de toe
genomen welvaart te profiteren voerde het stadsbestuur in 1462 een nieuwe belas
tingmaatregel in en uit de administratie daarvan ontstaat een beeld van de melk
veehouderij van Edam en de Zeevang.
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Veehouderij: kaas
Rond 1460 telde Edam met de Zeevang 3300 tot 3400 inwoners. Met 90 inwo
ners per vierkante kilometer betekende dit toen al een hoge bevolkingsdichtheid.
Van de Edamse stedelingen bezat iets meer dan de helft vee en land. De Edamse
elite had de helft van de stadsveestapel in bezit. Soms bezaten zij vier of vijf
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den het inkomen aan als spinster of weefster. De basis van het bestaan bleef ech
ter liggen in de zuivelproducten. Als de prijzen van graan aan het einde van de
15 eeuw gaan stijgen en de kaasprijs vrijwel gelijk blijft, ontstaan er nieuwe pro
blemen. Met het geld dat met de kaasverkoop werd verdiend kon niet voldoende
graan voor het bakken van brood gekocht worden. Voor een gezin uit de stad was
het in deze tijd niet ongewoon dat tot 70 procent van het jaarinkomen aan het
kopen van graan werd besteed. Als ook de belastingplicht vervolgens hoog blijft
is die optelsom voldoende voor de bewoners van onder andere Edam en de
Zeevang om in het geweer te komen. In wat de 'Opstand van het Kaas- en
Broodvolk' is gaan heten trekken de inwoners van het Noorderkwartier ten strijde
tegen de machthebbers. Felle gevechten breken in 1491 en 1492 uit als protest
tegen de hoge graanprijzen, de lage kaasprijzen en het belastingsysteem. Het was
uiteindelijk een grootschalige legerinzet die een einde aan de opstand maakte. Uit
de opstand wordt het belang van de kaasproductie en -handel voor het
Noorderkwartier duidelijk. Als die onder druk kwamen te staan raakte dat de
kern van het bestaan van de inwoners van dit gebied.
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koeien. De minder draagkrachtigen moesten het met een of twee koetjes doen. Op
het platteland bezat ruim 80% van de inwoners land en iets meer dan 70% vee.
Meer dan de helft van de veehouders op het platteland bezat vijf of meer beesten.
In totaal bezaten de Edammers zo'n 1000 koeien, en de bewoners van de Zeevang
een honderdtal meer. Het maatschappelijk belang van de veehouderij was daar
mee groot. De veehouderij was rond Edam voornamelijk op de melkproductie en
de bereiding van zuivel gericht. Al keuterboerend voorzag het grootste deel van de
bevolking zich aldus in het levensonderhoud. Een landschappelijke lappendeken
van langwerpige wei- en hooilandjes was ontstaan, gescheiden door afwaterings
slootjes en bezet door twee tot zes koeien. De matige kwaliteit van de weilanden
op het veen rond Edam had een lage koezetting per morgen tot gevolg en de
geproduceerde melk bevatte waarschijnlijk weinig vet, wat de houdbaarheid van
de kaas ten goede kwam. Een morgen komt overeen met de hoeveelheid grond die
een boer op een ochtend met een ossenwagen kon ploegen (0.8 hectare). In de
Zeevang was het aan het einde van de 15 eeuw gebruikelijk om een koe op 1.2
tot 2.5 morgen te houden, afhankelijk van de kwaliteit van het land. Een jaar
productie van tegen de 1000 liter melk per koe was toen waarschijnlijk het maxi
maal haalbare. De natte, zure en soms ziltige bodem ten spijt bood 1000 liter melk
goede mogelijkheden om een groot deel daarvan in een langer houdbare, beter
transporteerbare en goed verkoopbare vorm om te zetten: kaas.

Oude kaaspers. Van dit type, het oudste
bekende, zijn er drie in Noord-Holland.
Door het gewicht van stenen wordt de wei
uit de wrongel gedrukt

7*
De vroegst bekende kaasvorm uit NoordHolland, gevonden bij Uitgeest.De vorm
voor een plat kaasje dateert uit het begin
van de jaartelling.Foto Provinciaaldepot
voor archeologie,Wormer

Meer vraag, meer kaas, meer belasting
De sterk toenemende stadsbevolking en de opkomst van een stadse leefstijl waarin
de vraag naar luxe zuivelproducten toenam stuwden de kaasproductie op. Aan de
andere kant moesten de zuivelboeren een aanzienlijk deel van hun inkomen als
belasting afstaan. Als aanvulling op de zuivelinkomsten raakten veel mannen
werkzaam als veensteker of visser. Een kleiner deel verdiende letterlijk en figuur
lijk zijn brood in de baksteen-, kalkoven- of scheepvaartindustrie. Vrouwen vul-

p. 22/23: De voormaligeIJe in de
Zeevang ten noorden van Edam
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Een kogge beladen met kaas en andere
zaken verlaat omstreeks 1350 Edam op
weg naar Kampen, getrokken door de
modderige IJe richting Volendam.Bijna

verleden tijd, want na 1357 kon het schip
door een nieuw havenkanaal naar het
Oorgat Edam verlaten. (SchilderijRob
van Eerden, ontwerp Anthonie Heidinga)

aas en boter vinden hun weg naar de markt

Voorspoed of rampspoed, de handel in bepaalde producten gaat steeds commer
ciëler vormen aannemen en zorgt voor welvaart. Boter en kaas worden belang
rijke consumptie- en handelsproducten en gaan een hoofdrol vervullen in het eco
nomische verkeer. Gespecialiseerde zuivelmarkten en weegfaciliteiten ontstaan.
Het noorden van Holland, waaronder de Zeevang, neemt in deze ontwikkeling
het voortouw. Kaas wordt big business.
Reeds in 1116 werd in Alkmaar over de handel in kaas belasting geheven.
Inwoners van deze stad kregen vrijstelling van het betalen van begrafenisgeld op
voorwaarde dat zij een twintigste deel van de opbrengst van de kaasproductie aan
de kerk zouden schenken. In 1277 sluit Jan Persijn, Heer van Waterland en de
Zeevang, een overeenkomst met de bewoners van de Zeevang waarin de laatsten
een gift doen aan de schout in de vorm van kaas. Dit zijn fragmentarische aan
wijzingen dat kaas in de 12 en 13 eeuw als betaalmiddel werd ingezet. De jaarof seizoensmarkt als handelsplaats voor goederen en producten wordt in Holland
voor het eerst zichtbaar aan de kust, in Egmond en Alkmaar. Nabij de Abdij van
Egmond wordt in 1140 een seizoensmarkt gehouden en er zijn aanwijzingen voor
een seizoensmarkt rond dezelfde tijd in Alkmaar. In de 13 eeuw komen er meer
tot ontwikkeling, met name in het kustgebied en het rivierengebied van Holland.
Markten in de veengebieden van Holland verschijnen als ook daar van perma
nente bewoning sprake is. De eerste vermelding van een dergelijke markt rond de
Zeevang en Waterland dateert uit 1342 of 1343 en heeft betrekking op Mon
nickendam. De tweede seizoensmarkt waar melding van wordt gemaakt betreft
Edam. In 1357 mogen hier drie markten gehouden worden: een achtdaagse markt
vanaf de zondag twee weken voor Pasen, een achtdaagse markt vanaf 24 juni en
een achtdaagse markt startend op de eerste zondag na 1 oktober. En daarna
droogt de informatie over de markt van Edam op. Pas in 1526 wordt de markt
van Edam weer vermeld als Karei V het recht van vrije weekmarkt en het recht
van waag aan de stad gunt.
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Markten
Twee typen markten ontstaan in het Middeleeuwse Holland. Een kleinschalige
markt waar rondreizende handelaren en lokale producenten zich richten op con
sumenten uit het omringende gebied en een grootschaliger markt waar regionale
producenten hun waar verkochten aan handelsreizigers die de ingekochte waren
vervolgens weer op andere plaatsen doorverkochten. Deze grootschalige handel
vond plaats op naar product gespecialiseerde markten. Zuivelmarkten leken nog
het meest op deze grootschaliger en gespecialiseerde markten. Markten die tussen
1350 en 1500 zijn ontstaan zijn vooral geconcentreerd in juli en oktober. Hieruit
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blijkt het belang van de zuivelproductie. De julipiek heeft betrekking op de aan
voer van in het voorjaar gemaakte kaas. Edammer kazen moeten in geuren en
kleuren op deze julimarkten aanwezig zijn geweest. In de bedrijvigheid van stalle
tjes vol groenten, zaden en granen, waar alcohol rijkelijk gevloeid zal hebben,
moeten de grauwgele Edammers een vertrouwd én in het oog springend verschijn
sel zijn geweest. De zure lucht van de rijpende kaas zal op warme julidagen een
niet te vermijden stempel op de markt hebben gedrukt.

Waaghuizen

HOÜKN

de

De Zeevangmet de dorpen, Edam en de
Warderbroek.Uitsnedevan de vroegste
topografischekaart van C.R.T.
Krayenhoffuit 1823
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Het belang van Edam en de Zeevang en omgeving voor de kaasproductie wordt
vooral duidelijk uit de opkomst van de waaghuizen. Waar zuivelmarkten ontbra
ken of op te grote afstand lagen van de kaasproducerende melkveehouders ont
stonden eenvoudigere faciliteiten zoals waaghuizen. Waterland en de Zeevang
waren de koplopers in Holland waar het het ontstaan van weegfaciliteiten voor
de zuivel betreft. De vroegste vermelding van waaghuizen in Axwijk, Purmerend,
Broek in Waterland, Waterland en Uitdam ligt tussen 1359 en 1375. Voor Axwijk,
op zo'n drie kilometer van Edam, wordt in 1375 voor het eerst melding gemaakt
van een weegfaciliteit. Dit waaghuis was echter geen lang leven beschoren. Het
verdwijnen van het waaghuis in Axwijk was ongetwijfeld niet ten nadele van
Edam. De waaghuizen waren een belangrijke schakel tussen de vraag uit de stad
en het aanbod van het platteland. De ontwikkeling van waaghuizen voor boter en
kaas was in het Holland van de 14 en 15 eeuw een vrijwel exclusieve aangele
genheid van Hollands Noorderkwartier, het gebied boven het IJ. Op een vermel
ding van een waaghuis in Valkenburg, bij Leiden, in 1360 na, verschijnen waag
huizen ten zuiden van het IJ pas in de loop van de 16 eeuw.
Het dichte netwerk van waaghuizen en markten droeg bij aan het zo laag moge
lijk houden van kosten voor het vervoer van de kaas. Er was altijd wel een waag
huis in de buurt. In internationaal opzicht zijn de kaaswaaghuizen waarschijnlijk
een typisch Hollands verschijnsel. De oorsprong van de waaghuizen lijkt daarmee
een reactie te zijn op de aard van de kaasproductie in Hollands Noorderkwartier.
Die was in handen van honderden, zo niet duizenden, kleine melkveehouders die
meer zuivel produceerden dan zij konden consumeren. Daar sprong de landsheer
op in door deze handel te faciliteren met markten en waaghuizen, en daarmee
inkomsten te genereren. Dit toont tevens het belang van dit deel van Holland voor
de kaasproductie. Waar zuivel op de kleine boerenbedrijven in bijvoorbeeld
Vlaanderen voornamelijk een bijproduct was van een veehouderij die op vlees en
mest was gericht, en waaghuizen pas een eeuw later ten zuiden van het IJ ver
schijnen, was kaas voor de Zeevang, Waterland, het oosten van Kennemerland en
West-Friesland big business. De ontwikkeling van zelfvoorzienende landbouwer
naar kleine ondernemer zette daarmee door. De romantiek van de zelfkazende
boerin deed het goed op een schilderij. In werkelijkheid was het bestaan van een
boerenfamilie gericht op het bijbenen van de maatschappelijke omwenteling
waarin de opkomst van de steden en daarmee de vraag van de stedelijke bevol
king naar onder nadere zuivelproducten de toon zette. Het uitsluitend produceren
voor eigen behoefte was definitief historie geworden. De zuivelproductie zou een
belangrijke kurk worden waarop de economie van Edam en de Zeevang de
komende tijd ging drijven.
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Siem de Boer: "Gras op veen is minder voedzaam

Het zicht uit het keukenraam
boerderij

van de

van Siem de Boer in de

dan op klei."

die hebben een lagere voedingswaarde.

vroeger als een wat zachtere kaas werd

Dat is algemeen

ervaren ten opzichte

bekend. Vlotgras, vos-

Zeevang is gevuld met koeien.

sestaat, witbol en veldbeemd

Noordhollands

zwartbont

vee staat roer

groeien

van andere kazen,

koeien kregen op den duur de naam
Noordhollands

zwartbont

vee. De oor

ondanks het feit dat het totale vetgehalte

sprong van onze koeien ligt dus in
Friesland, waarna

goed op veen, en doen het ook beter op

door grassoorten

loos aan de kant van het water dat hen

een vochtige ondergrond.

Op klei daar

vossestaart hier laag was. Ik herinner

ken om de melkproductie

scheidt van het erf van de boerderij.

entegen doet bijvoorbeeld

Engels raai

me dat onze buurman boter maakte van

Echter, op het arme gras van de

Alsof ze weten dat daar hun baas en

gras het beter, en dat geeft meer vet in

zijn melk. Die was vreselijk zacht van

Zeevang kregen onze Noordhollandse

bazin wonen. En waarschijnlijk

is dat

de melk. Het kleigehalte

structuur en smaak, heerlijk. Maar het

zwartbonte

ook zo. Koeien in de Zeevang,

koeien

varieert van perceel tot perceel en is

was ook gezonder.

schijten dunner, op klei vaster. Op veen

veelal laag. In algemene zin kun je zeg

vroeger een dierenarts

gen dat de kleirijkste gebieden

altijd Edammers uit de maand mei heb

op het veen, verantwoordelijk
melkproductie

waaruit

voor de

in het verleden

de Edammers en tegenwoordig
Beemsterkazen

zuidoosten

worden gemaakt.

Een

in de Zeevang

in het

van de Zeevang liggen, in

de Zuidpolder.

Daar is door overstromin

als witbol,

vlotgras en

Wij hadden hier
en die wilde

En zo zijn klei en kaas, vet en gras, en
water en veen onlosmakelijk

beves

verbonden

van een legpuzzel

Noordelijker

tigd. Er zaten gezonde

in."

gezondheid

vet, koe en water uiteindelijk

kaas ople

veren.

"In de Zeevang is onderbemaling

pas

Zeevang,

rond Hobrede en Warder,

is

bij."

Daar zouden gezonde vetten in zitten.
En later werd dat door onderzoek

in de

Koeien op veen

ben, gemaakt van melk van vers gras.

gen in het verleden klei afgezet.
en westelijker

problemen.

te verhogen.

moet er daarom krachtvoer

gesprek met Siem betekent het oplossen
waarin veen, gras,

wij verder gingen fok

linolzuren

Van klei in de grond naar linolzuren

in

met elkaar

als het de kwaliteit

en

van kaas betreft. Siem de

Boer uit de Zeevang leest zijn koeien en

minder klei aanwezig."

het laboratorium.

Klei en kaas lijken daarmee een goed

loos van de situatie in het weiland

naar

het laboratorium

onder

zijn koeien zo goed mogelijk te laten

Siem schakelt moeite

zijn land. In combinatie

met kennis uit

probeert hij daarmee

huwelijk gesloten te hebben. Een beeld

de resultaten uit wetenschappelijk

vanaf 1970 op gang gekomen. Vanaf

dat aansluit bij de tijd dat de polders

zoek. En tenslotte wordt de rol van de

presteren. Op het veen betekent dat wel

dat moment werd er zoveel water uitge-

Beemster en Purmer ontstonden.

koe daar ook nog aan toegevoegd.

dat bemesting en bijvoeren

malen dat de grond droger werd. De

was de bodem kleirijker

grond zakt hier vijf tot acht millimeter

Zeevang wat in de smedigheid

per jaar. Die drogere grond gaf onder

kaas tot uiting komt.

Fries-Hollandse

andere meer kansen voor voedzame

"Kaas uit de Beemster is een zachte

mende ras in Nederland.

grassoorten

kaas door het vet wat uit het rijkere gras

beldoelkoe,

als het Engels raaigras.

Engels raaigras

houdt niet van vochtig

land. In combinatie

met bemesting ver

dween daarmee wel de diversiteit
grassoorten

aan

uit het veenweideland."

beschikbaar

Daar

dan in de

beeld raakt compleet.

van de

komt. Je zag dit ook naar

voren komen bij het fokken van vee. De
beste fokkers zaten in West-Friesland

Het

rijker zijn in vergelijking

"In de Zeevang zie je voornamelijk

het

ras, het meest voorko

Noord-Holland

Dat is een dub-

werd dat ras verder
Die

en

slag. De koeien waren daar gezonder."

van zijn vak. Welk gras doet het het
beste op de veengrond

en levert de

beste melk? Die vraag was vroeger nog
belangrijker.

Waar tegenwoordig

gras

Als Siem wat meer in detail treedt blijkt
dat gras op veen ook voordelen

had.

Het groeide er snel en de grote variatie

met kunstmest en koeien met krachtvoer

aan grassoorten

worden ondersteund

soorten op. Minder vet dan gras op klei,

waren boeren eeu

wen geleden veel meer aan de goden
overgeleverd.
"De grassoorten

grond groeien zijn minder voedzaam,
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leverde specifieke vet-

maar wel vet met kwaliteit.
"Vet van gras op veen heeft een andere

die van nature op veen

samenstelling.

Maar

landschap voor terug waar 600 jaar
eerder de Edammer ontstond.

de Beemster. Dat kwam door de grond

Daarmee komt Siem snel bij de essentie

die op de klei grazen en groeien.

daar krijgt Siem een uitzicht over een

voor vlees en melk. In

gefokt om meer melk te produceren.

nog belang

met de koeien

Het komt wat zachter

over. Misschien dat Edammer daarom

HOE DE EDAMMER DE WERELD VEROVERDE

•»

1.4
j|

) e geboorte van kleine Edammer kaasjes

Naarmate de handel steeds grotere vormen aan gaat nemen worden registratie
systemen belangrijk om de handel in kaart te brengen. De handel in kleine
Edammer kaasjes wordt expliciet in dergelijke registers vermeld. Daaruit blijkt de
unieke positie van de Edammer -in vorm, aantal en herkomst.
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Internationale handel
Aansluitend op een regionaal handelscircuit met zuivelproducten ontstond een
meer internationaal georiënteerde handel in uiteenlopende producten in Europa.
Amsterdam nam bij deze internationale handel een steeds belangrijker positie in.
Tarwe en rogge waren belangrijke producten die in de loop van de 14 eeuw met
name uit het noordoosten van Europa naar Amsterdam werden vervoerd. Ook
schippers uit Edam verruimden hun blik en voeren in de 15 en 16 eeuw regel
matig naar bijvoorbeeld Danzig (Polen) voor rogge en met wisselende ladingen
naar Newcastle en Huil (Engeland). In de administratie van de scheepspassages
door de Sont, tussen het oosten van Denemarken en het zuiden van Zweden,
komen uit dezelfde tijd enkele tientallen doorvaarten van schepen uit Edam naar
voren. Deze internationale handelslijnen waren voornamelijk gericht op de invoer
van rogge en op materiaal ten behoeve van de scheepsbouwindustrie. Kaas of
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Het doolhof van veenriviertjes, sloten en vaarten in de lage delen van Hollands
Noorderkwartier moet vanaf de 14 eeuw druk bevaren zijn geweest met met
melk, boter en kaas beladen bootjes. De nabijheid van en het grote aantal mark
ten en waaghuizen betekenden dat de zuivelproducten relatief eenvoudig afgezet
konden worden. De schepen en bootjes werden met stokken vooruit geduwd,
getrokken of voeren op de wind. Waar het vervoer van koeien en melk tegen
woordig voor het grootste deel over de weg plaatsvindt en de waterlopen van de
Zeevang, Waterland en omringend laagland voornamelijk door sportvissers en
toeristen worden bevaren, is er weinig fantasie nodig om je filevorming van melk, kaas- en botervervoerende vaartuigen op de sloten en vaarten in de Zeevang in
de 15 eeuw voor te stellen. Het drukke vaarverkeer werd mede veroorzaakt door
de melkdorst van de grotere steden in Holland. Zo werd een groot deel van de
melk uit het zuidelijk deel van Waterland vanaf de 16 eeuw niet in kaas omgezet,
maar naar Amsterdam vervoerd. Voor de melk van de Zeevang was dit geen optie,
Amsterdam lag te ver weg om de melk daar vers aangeleverd te krijgen. Edam en
de Zeevang werden ook daardoor in de richting van kaasproductie geduwd.
Regulering van het vaarverkeer was noodzaak om een goede doorstroming en
afhandeling van de kaasschepen in Edam mogelijk te maken getuige een voorbeeld
van een verkeersvoorschrift in de stadskeuren van Edam uit 1450.
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Kaasjes naar Kampen
Tussen Pasen en 15 mei 1440 werd

-s .2

de handel van de Edamse schippers
ClaesJan
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Pondtolregister

Pieter Jansz en

ingeschreven.

In hun

schepen bevonden zich 17 vaten
boter, 12 schipponden

Newcastle

.r^f.
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kaas, 2600

en eenige cleyne casekens en twee

h

ton haring. Daarvoor

Gdansk

moesten zij

twee gulden, 28 stuivers, 4.5 leeu
wen en twee Vlaamse grooten afdra

Kingston
p r*^

F'
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gen. Een jaar later deden de Edamse
schippers Arent Jansz, Claes Pietersz

Keulen
k'ouen

en Peter Jacobsz Kampen aan. Hun
lading bestond uit acht ton boter, zes
Exportplaatsen

Brouage

Noordzee

1. Enkhuizen
2. Hoorn
3. Amsterdam
4 Kampen
5 Hasselt
6 Deventer
7 Zutphen
8. Rotterdam
9 Dordrecht
10. Goes

schipponden

kaas en 1 2000

kleine

Edammer kaasjes, die 22 stuivers en
24 Vlaamse grooten opleveren.

de

de
de

Coppenz,

Heyn Symonsz in het Kamper

Een kwart tot een derde van de zuivelproducten uit de Zeevang, Kennemerland,
West-Friesland en Waterland werd naar de aan de IJssel gelegen handelsplaats
Kampen vervoerd. Boter en kaas waren de belangrijkste artikelen in het Kamper
Pondtoltregister dat van 1439 tot 1441 werd bijgehouden. Het is in dit register
dat kaas aangeleverd uit Edam onder vijf verschillende namen en spellingen in de
boeken voorkomt: cleyne casekens, cleyne kasekens, kleine kaasjes, kleine
Edammer kaasjes en Edammer kaasjes. Het is opvallend dat vrijwel uitsluitend de
registratie van kazen uit Edam in aantallen en naar omvang -klein- werd aange
geven, terwijl dat voor kaas uit bijvoorbeeld Hoorn, Monnickendam of
Purmerend in gewicht -schipponden- ging. Het aantal uit Edam aangevoerde
cleyne casekens dat in het Kamper Pondtoltregister wordt vermeld is ruim 82000.
De aanvoer van kleine kazen uit andere plaatsen uit Holland bedroeg slechts
enkele duizenden. Het vervoer over de Zuiderzee van de kazen uit Edam werd, in
de periode waarop het register betrekking heeft, uitgevoerd door 37 Edamse
schippers. Edam en de Zeevang hadden daarmee een unieke positie in zuivelproducerend Holland ingenomen: een jaarproductie van enkele tienduizenden, kleine
Edammer kaasjes, die door eigen schippers naar Kampen werd vervoerd. Het
levensritme van de Edammers en inwoners van de Zeevang werd voor een belang
rijk deel gedicteerd door de productie van hun kaas. Want het was niet alleen
Kampen waar Edammer kaasjes terecht kwamen. Ook markten en wagen in de
omgeving van Edam, en andere handelsplaatsen waren plekken waar de Edammer
werd afgezet. In combinatie met consumptie voor eigen gebruik moet een Edams
veehoudend gezin in het midden van de 15 eeuw honderden tot mogelijk dui
zend kaasjes op jaarbasis hebben geproduceerd.

)

boter komen in de beschikbare bronnen niet naar voren als door deze schippers
vervoerde producten. De internationale handel in zuivelproducten uit Edam en de
Zeevang verliep via tussenliggende handelsplaatsen in het oosten en zuiden van
Holland. In belangrijke handelscentra in het IJsselgebied en in Brabant werden
boter en kaas afgezet en doorvervoerd naar steden als Keulen, Gent en Rouen. Uit
de tolregistratie van Zutphen uit 1393 tot en met 1395 wordt duidelijk dat
Hollandse boeren in ieder geval al aan het einde van de 14 eeuw kaas voor het
buitenland produceerden. Een kwart van de tolinkomsten werd hier verkregen uit
de handel in boter en kaas naar Duitsland.
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Edammers buitengaats: historisch
bekende bestemmingenvan Edammer
kaas en hun handelaren vóór 1600. In de
inzet: de exportplaatsen op Nederlandse
bodem waar Edammer kaas verhandeld
werd

De oversteek van Edam in oostelijke richting over de Zuiderzee bedroeg hemels
breed zo'n 55 kilometer. Dit gebeurde roeiend of zeilend, soms meerdere keren per
jaar. Niet zelden een hachelijke onderneming. Wind en regen hadden vrij spel op
de onberekenbare Zuiderzee en de golven speelden soms met de bootjes. Want
bootjes waren het. De schippers waren niet alleen verplicht een afdracht te beta
len voor de aangebrachte waar, ook voor hun schip moesten zij betalen. Voor een
scepe moest een gulden tol betaald worden en voor evers, jachtevers, watersche
pen, kleine schepen en schuiten was een halve gulden voldoende. Bescheiden
bedragen die aangeven dat de Edammer Zuiderzeevloot uit kleine schepen
bestond met een lengte van maximaal ongeveer elf meter.

Stadszegelvan Staverenuit 1369, waarop
een kogge staat afgebeeld. De kogge was
het meest populaire type vrachtschip in
Noordwest-Europa in de 13 tot de 15
eeuw
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1.5

M

eer koeien, meer melk, meer vrouwen, meer
Edammers?

De productie van Edammers komt in een stroomversnelling. Dit wordt met name
veroorzaakt door de grote melkgift die de boeren uit de koeien weten te halen.
Daarnaast lijken vrouwen een doorslaggevende rol te spelen bij de vlucht die de
kaasproductie in Edam en omgeving neemt.
Edammervrouw. Kostuumpaneeltjeuit
circa 1550 uit een serie van 24, met
voornamelijkNoord-Hollandse vrouwen

de

Om tot een rechtvaardiger verdeling van de belastingdruk te komen werd door
's lands bestuurders rond 1500 een groot deel van de inwoners van Holland ten
noorden van het IJ naar hun levenssituatie gevraagd. Waar waren ze werkzaam?
Hoeveel vee bezaten ze? Deze informatie is vastgelegd in de Enqueste van 1494 en
de Informatie van 1514 en gaf een nog niet eerder vertoond inzicht in leven en
welzijn in onder andere het Noorderkwartier. Uit de Informatie komen voor
Edam scheepsbouw en scheepvaart als belangrijkste economische activiteit naar
voren. Uit onderzoek naar belastingregisters van Edam ontstaat een aanvullend
beeld waarin kaas een hoofdrol speelt. Rond het begin van de 16 eeuw bezat een
huishouden in de stad Edam gemiddeld 2,3 koeien, goed voor een jaarproductie
van onder andere 20 kilo kaas. Als de jaarlijkse kaasconsumptie van een Edams
huishouden op acht kilo wordt gesteld, dan kon de overblijvende 12 kilo verkocht
worden. Een belangrijk deel van de kaas- en boterproductie van stadshoeren was
daarmee op de handel gericht. Voor de inwoners van het platteland was de hoe
veelheid te verkopen zuivel nog groter. In de dorpen en gehuchten van de Zeevang
bezat driekwart van de huishoudens tussen de vier en zes koeien. Een dergelijke
veestapel maakt het mogelijk dat 80% van de melk, boter en kaas naar de markt
en waaghuizen ging. Dit geeft aan dat de zuivelsector een belangrijke bron van
inkomsten was die niet uit de Informatie naar voren is gekomen. Een bestaan dat
geheel op de kaasbereiding was gericht bleek al eerder niet langer mogelijk. Waar
de inwoners van de Zeevang een kleine honderd jaar eerder een bijverdienste had
den als scheepsbouwer, turfwinner, schipper, visser of dijkgraver was dit nu, voor
namelijk voor de mannen, de hoofdbron van bestaan geworden en werd met de
handel in boter en kaas het inkomen aangevuld. Bijverdienste of hoofdverdienste,
de omvang van deze zuivelproductie was enorm en droeg in belangrijke mate bij
aan de welvaart van die tijd, en zou ten grondslag liggen aan de welvaart die in
het nabije verschiet lag.

Verhoging van de melkproductie
de
I

!
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De veestapel van Edam en de Zeevang kwam in het midden van de 16 eeuw, na
een achteruitgang in de decennia hiervoor, opnieuw op meer dan 2000 dieren te
liggen. Met behulp van boerenverstand werkte de Hollandse melkveehouder aan
een verhoging van de melkproductie per koe. Deze steeg door onder andere betere
verzorging van de dieren en betere hygiëne in de stallen. Zo maakt het
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Illustratie in J. Le Francq van Berkhey,
Natuurlijke historie van het rundvee in
Holland, Leiden 1805. Op deze
'geslachtsplaat' wordt geillustreerdhoe
een koe in tien jaar 143 nakomelingen
kan krijgen.
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Rekenboeck van de Friese boer Rienck Hemmema uit 1570-1573
melding van een melkgift van 1350 liter per jaar per koe. De meest
indrukwekkende cijfers komen op naam van de uit Italië afkom
stige reizende koopman Lodovico Guicciardini. Zijn geschied
schrijving uit 1567 van het leven in Holland werd door Cornelius
Kiliaan in het Nederlands vertaald. Guicciardini vermeldt dat ze
bij Assendelft (hemelsbreed circa 20 kilometer van Edam) 4000
koeien hebben, met een jaarlijkse melkgift van meer dan 8000
stoopen. Uitgaande van deze maat (een stoop is een inhoudsmaat
voor natte waar, in Edam bekend onder de naam een 'biertje' 1.14 liter) is Giucciardini bij boeren op bezoek geweest waarvan
de koeien de haast onwaarschijnlijke hoeveelheid van 2280 liter
melk per jaar leverden. In de rest van Europa lag de melkgift in
deze tijd niet boven de 800 liter per jaar per koe. Hollandse en
Friese melkveehouders hadden de melkproductie van hun koeien
tot in de perfectie verheven. Zonder krachtvoer uit een fabriek,
zonder kunstmatige grasgroeimiddelen, en vaak op een zurige en
drassige veengrond.
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Kaas, het domein van vrouwen
Stond het leven op het land rond Edam dan geheel in het teken van
koeien en kaas? Het antwoord is ja. Er is geen spoor te vinden van
een smidse of een timmerwerf in de dorpen van de Zeevang. Het
inkomen werd verdiend als loonarbeider en met name de mannen
trokken daarvoor naar Edam of Amsterdam. Het platteland was
daardoor voor een belangrijk deel het domein van vrouwen. En
ook dat fenomeen speelt een rol bij de nadruk die op de kaasbe
reiding in de Zeevang lag. Het aantal zelfstandige vrouwen was in
de tweede helft van de 15 en de eerste helft van de 16 eeuw
zowel op het platteland rond als in de stad Edam gestegen. Dit
aandeel was naar Hollandse maatstaven opvallend groot. En het
melken der koeien en het bereiden van kaas was een aangelegen
heid van vrouwen. Dit betekende dat ook zelfstandige vrouwen
een bron van inkomsten hadden. Een hoge bevolkingsdichtheid in
de Zeevang, veel koeien op het platteland, een hoge melkproduc-
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tie, veel kaasproducerende vrouwen,
dus veel Edammers? Toeval of niet,
deze samenloop van omstandigheden
werkte de kaasproductie in Edam en
omgeving in de hand.

De kleine Edammer
De Edammer had in anderhalve eeuw
tijd dus naam gemaakt. Maar waar
mee eigenlijk? Het belangrijkste ken
merk dat over de Edammer in het
midden van de 15 eeuw wordt
genoemd betreft het formaat: klein.
Het ontstaan van een kleine kaas is
waarschijnlijk een bewuste keuze
geweest. Grote kazen moesten in die
tijd bekend zijn geweest onder de
inwoners van Edam en omgeving. En
toch richtten zij zich op de productie
van kleine kazen. De makkelijke han
teerbaarheid van de kaasjes kan
hierin een rol hebben gespeeld. Bij het
productieproces, bij het keren van de
kazen tijdens de rijping en bij het ver
handelen van de kazen. Kleiner en
lichter maakte het werk minder
zwaar. Een kleine bolronde kaas had
een lagere prijs dan een grote platte
en daarmee kwam kaas ook binnen
bereik van een groter koperspubliek.
En toch was kaas een luxeproduct.
De stedelijke middenklasse kon zich
kaas veroorloven, maar moest desal
niettemin diep in de buidel tasten.
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anderde deze melk in een dikke, witte brij die eetbaar
bleek. Deze brij is men gaan bewerken en drogen wat
de eerste primitieve

kazen opleverden.

zingen voor kaasbereiding

De eerste aanwij

in Nederland

dateren uit 800

jonge koeien. Door stremsel toe te voegen wordt de melk

jaar voor Christus. In Friesland werden toen aardewer
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tollige vocht, de wei, weg te laten lopen. Vergelijkbaar
aardewerk

De

is in Groningen

begin van onze jaartelling;

vaten

gedaan en tot kaas geperst. Tenslotte wordt de Edammer

bodemdoorsnee

in een pekelbad

bodem, verondersteld

houdbaarheid
Wekenlange

Titelprent van het werk van de Italiaanse
koopman en reizigerLodovico
Guicciardiniover de Nederlanden uit
1567

stremmiddel

en gemaakt uit de lebmaag van

wrongel wordt in de karakteristieke
M. D. IX VII.

op

Dat gebeurt door de

melk te laten stremmen. Het meest gebruikte

senproduct.
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jaar geleden bij toeval op de vorming

van kaas zijn gestuit. Melk werd bewaard

vloeibare

De naam Edammer kan verwijzen
naar de plaats waar de kazen werden gemaakt of naar waar de kazen werden ver
handeld. In het laatste geval zou dat betekenen dat Edam slechts een doorvoerha
ven van kazen uit een veel groter gebied dan uitsluitend Edam en de Zeevang was.
De naam Edammer zou in dat geval ook betrekking kunnen hebben op kaas uit
bijvoorbeeld West-Friesland of van boeren uit de omgeving van Alkmaar. Dat lijkt
om twee redenen niet waarschijnlijk. Ten eerste is het grote aantal kaasjes uit
Edam waarbij specifiek de toevoeging kleine wordt genoemd opvallend. De meer
dan 82000 cleyne Edammer casekens nemen een opvallende plek in het Kamper
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Pondtolregister in en deze toevoeging wordt niet gemaakt bij de aanvoer van
kazen naar Kampen uit bijvoorbeeld Hoorn of Alkmaar. Het Kamper
Pondtolregister vermeldt naast Edam 12 plaatsen uit het Noorderkwartier waar
vandaan kaas werd aangevoerd. Door het grote aantal markten en wagen ligt het
voor de hand dat de kaas van deze 12 aanvoerplaatsen in de directe omgeving van
deze plaatsen is gemaakt. Edam en de Zeevang zijn daarmee de bakermat van de
cleyne casekens. De vorm en het formaat werden hét kenmerk bij de grote door
braak van de Edammer in de 17 eeuw, de Gouden Eeuw.

gedompeld

waarmee

de stevigheid

en

toeneemt, en de smaak wordt verbeterd.
rijping

maakt de kaas uiteindelijk

gevonden

en stamt uit het

relatief grote potten met een

van 20 centimeter en een gat in de
om de wei door weg te laten

lopen. Met de komst van de Romeinen in onze omgeving
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44 procent.

inmiddels vaste voet aan de grond gekregen.
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De herkomst van kaas is in nevelen gehuld. De meeste
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komen niet verder dan dat nomadische
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2 HET ONTSTAAN VAN EEN
WERELDMERK

Plattegrond van Edam door Frederik de
Wit, ingekleurd, 1674
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ieuwe polders, de Edammer verlaat de Zeevang

Stijgende grondprijzen maken grondspeculatie lucratief. De Beemster en het
Purmermeer, grenzend aan de Zeevang, worden in de eerste helft van de 17
eeuw van water in land omgezet om aan de grondhonger te voldoen. De kaas
productie neemt daarmee een hoge vlucht en de stadsbestuurders van Edam wil
len een graantje van deze ontwikkeling meepikken.
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In de eerste helft van de 16 eeuw produceerde meer dan de helft van de 55.000
huishoudens die Holland telde boter en kaas. De vraag naar zuivel kwam onver
minderd uit de snel groeiende steden. In ruim anderhalve eeuw verdrievoudigde
tot 1680 het aantal inwoners van Holland en woonde het grootste deel van hen
in de steden. Grondspeculatie door de Hollandse elite werd in deze tijd een steeds
algemener verschijnsel. De pachtprijzen gingen in Noord-Holland in sommige
gevallen tussen 1520 en 1560 met 300 tot 400 procent omhoog. Wie grond in
bezit had en dit verpachtte zat dus op een goudmijn. Grond waar voornamelijk
gras groeide, gras dat door koeien in melk werd omgezet, en melk die door vrou
wen tot boter en kaas werd bereid. De boeren die grond pachtten moesten voor
een deel met de opbrengst van de kaasbereiding aan hun pachtplicht zien te vol
doen. De zuivelprijzen schommelden echter en bleven regelmatig achter bij de stij
ging van de pachtprijzen. De inkomsten voor de pachtende boer namen in tijden
van lage kaasprijzen dus af, terwijl de verpachtende landeigenaar door de stij
gende pachtprijzen de inkomsten zag toenemen. De invloed van een goede bodem
gesteldheid op de pachtprijs wordt uit de ten zuidoosten van Edam liggende
Warderbroek duidelijk. Tussen 1476 en 1569 stijgt de pachtprijs van dit vrucht
bare gebied met een factor zes, van 162 naar 1002 pond. De waarde van de lan
den in de Zeevang ten noorden van de stad Edam nam echter slechts mondjesmaat
toe. Een indicatie dat het land ten noorden van Edam van mindere kwaliteit was.

De mijnen van Holland: haring, boter en kaas
p. 42/43 Oude ansichtkaart van de IJe
tussen Edam en Volendam
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De kaashandel zoals zichtbaar op markten en waaghuizen lijkt uiteindelijk aan te
geven dat Edam en omgeving vooral profijt hebben gehad van de zuivelproductie.
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Edam manifesteerde zich vanaf het midden van de 16 eeuw nadrukkelijk in de
kaashandel. Zowel de bereikbaarheid als de staat van onderhoud van de kaas
waag werd verbeterd. Dit gebeurde op initiatief van de stadsbestuurders en de
landsheer. Het doel hiervan was te voorkomen dat kaasboeren en -handelaren
hun waar naar de waaghuizen van Monnickendam of Purmerend lieten vervoe
ren. Daarmee zou de stad veel inkomsten mis lopen. Zo werd in 1546 voor de
helft aan de kosten voor de reparatie van het waaggebouw en de aanschaf van
nieuwe balansen en weegschalen bijgedragen. In 1566 liet Edam een nieuwe vaart

Detail van de plattegrond van Edam door
Frederik de Wit uit 1674. De Kaasmarkt
en de Kaaswaagwaren gevestigdin de
huidige Breestraat,toen Kaasstraat
geheten (hier met één -s geschreven).
Nummer 4 op de kaart wordt bij de
legenda de Waeghgenoemd. De nummers
1, 2 en 3 zijn respectievelijkhet Raadhuis,

de Vismarkt en het Lijcester,in Edam
tegenwoordighet Lancester,de Beursof
de Boterhalgenoemd. Ten noorden van
de Kaasmarkt het Nieuwvaartje. Deze
werd in 1566 gegravenom de
toegankelijkheidvoor de kaasschepen
komend uit de Zeevang te verbeteren
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(Nieuwvaartje) graven waardoor het voor boeren makkelijker werd het waaghuis
te bereiken. De kaashandel kreeg pas echt de wind in de zeilen toen de bestuur
ders zich ook op de situatie buiten de stadsmuren van de stad gingen richten. In
overleg met onder andere Monnickendam werd een wagenweg naar Amsterdam
aangelegd en in 1594 droeg Edam met 40 gulden bij aan de aanleg van een brug
over de Zuider-IJe en een weg naar Zunderdorp. De kost ging duidelijk voor de
baat uit. Binnen enkele jaren steeg het pachtbedrag voor het waaghuis van 90 naar
375 gulden. Edam werd daarmee rond 1600 een belangrijk distributiecentrum
voor kaas. Het is in deze tijd dat Guicciardini over Edam meldt dat hier zoveel en
zulke goede kaas wordt gemaakt dat de burgers er zeer rijk van worden zodat de
stad ook in andere bedrijvigheid grote bloei kende.

Gouden Eeuw
In het midden van de 16 eeuw werd de uitvoer van zuivelproducten voor
Holland geschat op een miljoen gulden. Een naar die tijd enorm bedrag. De
gewesten Holland en Zeeland schrijven in 1586 dat de uitvoer van vis en haring,
boter en kaas als de mynen van Holland worden beschouwd. Het was een periode
waarin de visserij, met name op haring, en daarmee samenhangend de scheeps
bouw een grote bloei doormaakten. Visserij, scheepsbouw en de handel in zuivel
producten speelden daarmee een vooraanstaande rol in de welvaart die Holland
op dat moment kende. Maar de koek was nog niet op. De Republiek der Zeven
Verenigde Nederlanden werd in 1588 een feit en het gewest Holland was een van
de zeven gebiedsdelen waaruit de Republiek bestond. Het was de vooravond van
de Gouden Eeuw en de bomen leken tot in de hemel te groeien. In 1602 werd de
Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht en de verenigde Nederlanden wer
den een wereldspeler van formaat op onder andere militair en zakelijk gebied. In
Amsterdam bouwden de kooplieden het ene grachtenpand na het andere. Zij
richtten hun handelsblik ook op gebieden net buiten Amsterdam. In een tijdsbe
stek van enkele decennia veranderde het maatschappelijke speelveld radicaal. Een
nieuwe staatkundige situatie was een feit, de bevolking, met name in de steden,
nam explosief toe en kende een forse bovenlaag van welgestelden en: nieuw ont
wikkelde landwinningstechnieken kwamen beschikbaar.

Landhonger: Beemster en Purmer drooggemaakt
De Nederlandse kooplieden zagen hun kans schoon om met hun goed gevulde
portemonnee, met het grote reservoir aan arbeidskrachten en met de verbeterde
landwinningstechnieken de binnenmeren van Hollands Noorderkwartier droog te
leggen. Met de interesse van de hoofdstedelingen werden diverse spijkers op hun
kop geslagen. De rijke Amsterdamse grachtengordelbewoners hadden een nieuw
beleggingsobject gevonden: nieuw land. En, maar dat was eerder een kwestie van
wishful thinking dan van wetenschap, de klei die op de bodem van sommige
meren was afgezet bleek de perfecte voedingsbodem voor sappig gras. De inspi
ratie en creativiteit van zelfbenoemd ingenieur Jan Adriaensz. Leeghwater uit De
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Zuiderzee

Polder Zeevang

Links:Plattegrond van Edam, met alle
stedelijkebebouwing zoals deze in 1550
aanwezigwas. Kaart gebaseerdop kaart
in C. Boschma,Edam, behouden stad

Kaart van de Beemsterdoor Hessel
Gherritsz.uit 1613. Het noorden is
rechts. De Schermeris nog niet bedijkt en
drooggemaakt

Rijp en de ontembare daadkracht en financiële draagkracht van de Amsterdamse
koopman Dirck van Oss stonden aan de basis van de grote droogmakerijen in het
Noorderkwartier. Enkele tientallen molens gingen in 1609 aan de slag om het
water uit het Beemstermeer te malen. Een zware storm blies het bijna leeggemalen meer in januari 1610 weer vol met water. Dirck van Oss wist echter van geen
wijken en in 1612 werd een nieuwe poging tot droogmaken ingezet. Ditmaal met
succes. Op 19 mei 1612 was de Beemster genoegzaam geheel van water ontledigd
zoals polderbestuurder en autodidact-historicus Jacobus Bouman het in 1875
beschreef. Iets meer dan twee maanden later was de verkaveling gereed en konden
de landeigenaren en pachters van de nieuwe grond zich op de productie richten.
Een jaar na de drooglegging van de Beemster beschrijft Bouman hoe akkerbouw
en weiland zich tot elkaar verhielden.

Zuidpolder

Purmer

legenda
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kaasmarkt
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46

Oofthuyfcti

j7
t'Airrilmiim
>7--K,
.---t bv Hcflêl GherrtUz^ -k-u-rJam
v opt Water mJe Paseaerf

meter

HOE DE EDAMMER DE WERELD VEROVERDE

HET ONTSTAAN VAN EEN WERELDMERK

47

Jaar op jaar werd de opbrengst vergroot en nam het oppervlak weiland toe ten
koste van akkers. De geschiedenis die zich een paar honderd jaar eerder in het
veen rond Edam had voltrokken leek zich te herhalen. Waar in de Zeevang veen
en water de graanteelt tegenwerkten, werd in de Beemster de akkerbouw voorna
melijk door de natte ondergrond naar de achtergrond gedrongen. De kleilaag op
de bodem van het voormalige meer zorgde voor een betere graskwaliteit ten
opzichte van het gras op het veen in de Zeevang. De veestapel nam toe en in 1614
werd al melding gemaakt van eene niet onaanzienlijke hoeveelheid boter en kaas
die werd geproduceerd. Deze ontwikkeling zette door en in 1632 telde de veesta
pel 14.500 beesten waaronder 6000 runderen. De kaasmakerij was hoofdzaak
geworden, schrijft Bouman. Tien jaar later wordt de jaarlijkse kaasproductie in de
Beemster geschat op 800.000 pond.
De interesse in nieuwe grond en de vooruitzichten daar uiteindelijk winstgevende
kaas uit te produceren moet voor hoogwaardigheidsbekleders en financieel draagkrachtigen een aantrekkelijk vooruitzicht zijn geweest. Nu de Beemster droog lag,
richtten Dirck van Oss en de stadsbesturen van Edam en Monnickendam zich op
6 december 1612 tot de Staten, het bestuur van de Republiek. Gezamenlijk dien
den zij een verzoek in om het volgende grote meer droog te malen, de Purmer. De
bezwaren waren niet van de lucht. Van de steden Alkmaar en Purmerend, van de
dorpen Katwoude, Purmerland en Ilpendam, van het Hoogheemraadschap (opge
richt in 1555 om centraal de strijd tegen het water aan te gaan). Inpoldering zou
de doorvaart belemmeren en de waterberging beperken. Maar Edam en
Monnickendam lieten zich niet uit veld slaan. De herkomst van een groot deel van
de kazen op de waag van Edam van buiten de Zeevang moet de stadsbestuurders
op het idee hebben gebracht om dit herkomstgebied en daarmee de kaasaanvoer
te vergroten. De Beemster en de Purmer waren de twee grote meren die aan de
westkant aan de Zeevang grensden. Deze droog leggen zou de kaasproductie een
enorme impuls geven. Als volgende zet in dit kaasschaakspel rond de Purmer
kochten Edam en Monnickendam Purmerland, Ilpendam en nabijgelegen gronden
op. De Staten stelden enkele bescheiden voorwaarden aan een inpoldering, ten
faveure van Alkmaar en het Hoogheemraadschap. Maar Edam was waar het
wilde zijn, namelijk aan de vooravond van een nieuwe inpoldering. In 1622 was
polder de Purmer een feit. Ook na de droogmaking hield Edam stevig vat op de
zaak. Het stadsbestuur van Edam was een van de belangrijkste partijen in de toe
wijzing van de gronden en nam zitting in het eerste waterschapsbestuur. In die
bestuursrol dwong Edam af dat vergaderingen van het bestuur altijd binnen de
vestingen van Edam plaats moesten vinden. Dit tot ongenoegen van
Monnickendam en Amsterdam. Tegen de afspraken in werd op 26 mei 1620 een
bestuursvergadering in Monnickendam belegd, en op 15 februari 1625 in
Amsterdam. Geld uit grond en kaas was de achtergrond van dit getouwtrek. Kaas
die verhandeld moest gaan worden op de markt en waag van Edam. Dat kaas een
belangrijke inkomstenbron voor steden met een waag was blijkt onder andere uit
de kaasaanvoer in 1648 naar de waag van Alkmaar. De kaasproductie uit de pol
ders draaide op volle toeren en in dat jaar werd er op een recorddag meer dan
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Kaart van de Purmer in 1683, door
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480.000 pond kaas op de Alkmaarse waag gewogen. Tijdens deze groei werd het
model van de kleine ronde Edammer meer en meer gemeengoed onder de kaas
makers van Noord-Holland. De grote doorbraak werd mogelijk door de aanleg
van polders als de Beemster en de Purmer.
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Eric Hulst: "De Edammer was vooral een handig kaasje'

De fabriek van CONO-kaasmakers
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aas tegen de stroom in

Oorlogen, belastingmaatregelen en veeziekten doen hun invloed gelden op kaas
productie en -handel. Vaak is deze invloed negatief, soms positief. Tegen de stroom
in of met de stroom mee, de kaasproductie laat naar het einde van de 18 eeuw

dt

een forse toename zien.
De Koemarkt in Purmerend in 1789.
Diversesoorten vee werden hier
verhandeld. Na epidemieënonder het vee
kregen de veehoudershun veestapelweer
snel op peil. De uitbraken van veepest
stonden de groei van de kaasproductie op
langeretermijn niet in de weg

de

De totstandkoming en instandhouding van de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden vanaf het einde van de 16 eeuw ging niet zonder slag of stoot.
Oorlogen, vooral met Spanje, Frankrijk en Engeland, waren een beproefd middel
om je positie te verdedigen of verbeteren. De Republiek had na Spanje het grootste
en meest geavanceerde leger van in ieder geval Europa. Het aantal manschappen
verdrievoudigde bijna tussen 1588 en 1607. Kortom, de Republiek was een wereld
macht zonder weerga. En dat kost geld. Om de oorlogsvoering te financieren en
handelsschepen een veilige vaart te garanderen werden licenten en convooien gehe
ven, belastingmaatregelen die speciaal in het leven waren geroepen om de strijd met
de vijand mogelijk te maken en de handel te beschermen. De zuivelproductie ont
kwam niet aan deze vorm van belastingheffing. In een lijst van licenten uit 1584
komt klootkaas naar voren. Twee gulden en tien stuivers belasting moest worden
betaald voor 100 stuks klootkaas. Deze heffingen waren zwaar in vergelijking tot
de dan heersende zuivelprijzen. Maar de passage verraadt tevens iets over de aard
van de Edammer. De Edammer werd naar z'n ronde vorm klootkaas genoemd.
Voor klootkaas werd een hogere heffing opgelegd dan voor andere (Hollandse,
Friese, Emder) kazen. Dit suggereert dat de Edammer van een betere kwaliteit was,
of dat de naamsbekendheid haar zo ver vooruit was gesneld dat deze kaas beter in
de markt lag en er meer belasting over geheven kon worden. De lijst van convooien
en licenten werd naar gelang de maatschappelijke rust of onrust - oorlog - telkens
aangepast. Tussen 1603 en 1655 moest 14 tot 22 procent van de waarde van de
Hollandsche en alle andere zoetemelksche kaas als convooi- of licentiebelasting
worden afgedragen. Zoals het ondernemers betaamt waren de protesten niet van de
lucht tegen deze regelgeving en de financiële consequenties daarvan. In 1687 wor
den de desastreuze gevolgen voor de kaasuitvoer pakkend beschreven.
" ... daerdoor de prijsen van het suyvel mittertijt nog leeger te loopen, tot de uyterste ruïne van den beklaegenden Boer; en verval van de ivaerde van de landerijen ...
tot bijnae op niets "
Naast deze belastingheffingen werd handel met de vijand regelmatig verboden.
Kaasexporten waren daardoor niet mogelijk. Een duivels dilemma. Kaas was een
belangrijk exportproduct en voorzag in een gestage inkomstenstroom voor boeren,
handelaren en besturen. Aan de andere kant vond men het niet gewenst de fysieke
staat van de vijand te onderhouden met gezonde Nederlandse kaas.
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Naast de invoering van licenten en convooien, en het instellen van handelsverbo
den drukte ook de grondbelasting zwaar op leven en welzijn van de boeren. Dit
wordt duidelijk als de grondbelasting wordt uitgedrukt in hoeveelheden kaas. De
grondbelasting stond in 1632 in Holland gelijk aan de verkoopwaarde van 12.5
miljoen pond kaas, nam toe tot 21 miljoen pond rond 1680, tot gemiddeld 44 mil
joen pond per jaar in de periode 1704-1712. In de polder Schermer steeg tussen
1680 en 1708 de grondbelasting in kaas uitgedrukt van 75.000 naar 300.000
pond per jaar. Deze zware belastingdruk wordt als een van de oorzaken gezien
voor een economische teruggang die zich in de tweede helft van de 17 en begin
van de 18 eeuw voltrok. Tegelijkertijd maakten teruglopende grondprijzen in
1650 abrupt het einde aan de aanleg van nieuwe droogmakerijen. De Gouden
Eeuw is voor veel zuivelboeren daarmee een halve Gouden Eeuw. De prijs van de
kaas gaat tussen 1650 en 1770 op en neer, maar laat vooral een licht neergaande
lijn zien. En, zoals hiervoor al zichtbaar werd, een lage prijs betekent dat er veel
kaas geproduceerd moest worden om aan de belastingplicht te kunnen voldoen.

Veepest
Maar de grootste klap voor de melkveehouders kwam uit een andere hoek, een
opeenvolging van ziekten en epidemieën onder het vee. Voor 1651 wordt hierover
in de Kronyk van Alckmaer het volgende geschreven.

"(...) byna door geheel 't Noorderlandt, vele Koebeesten met seere Monden dat
sy niet en konden eten, daer door oock geen goedt Suyvel en werde gemaeckt ."
De cijfers over de sterfte onder runderen spreken boekdelen. Tijdens de zwaarste
epidemie stierven er tussen herfst 1744 en voorjaar 1745 in het Noorderkwartier
54.300 runderen op een bestand van 77.600. Perioden van veeherstel gaven in de
meeste gevallen ook herstel van de kaasaanvoer en -prijzen te zien. Muizenplagen
deden daar nog een schepje bovenop. Het land werd door de ondergrondse gang
enstelsels van deze knaagdieren onbegaanbaar. De rijkdom aan muizen in de
Zeevang werd onder andere duidelijk uit de bijnaam die de polder in de 17 eeuw
verkreeg: Moeder der Muizen. Mensenvoeten, koeienpoten en wagenwielen zak
ten er in weg, soms tot bot- en asbreuken aan toe.

Prent uit 1745 van Jacob Eussen,getiteld
'Gods slaande hand over Nederland door
de pest-siekteonder het rundvee' . De
landsheer en zijn vrouw rechts horen
klachten aan van de boeren. De boeren
zijn op de achtergrond bezig hun
gestorven vee te begraven

de
Glas uit de 18e eeuw, met ingegraveerdde
tekst: 'Het walvaaren van de Edammer
Kaasmarkt' en de wapens en namen van
Jacob Teengsen Willem de Gelder.De
Gelderwordt in 1773 vermeld als schepen
van Edam, Teengswordt in 1780 als
bestuurder van de stad vermeld
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Was het nu allemaal kommer en kwel voor de kaasboeren? Waarschijnlijk niet.
Het voeren van oorlog had naast een verhoogde belastingdruk ook een voordeel.
De tienduizenden monden van de soldaten moesten gevoed worden. De Hollandse
resolutieboeken, de administratie waarin bestuursbesluiten werden vastgelegd,
melden van 1585 to 1587 regelmatig kaasaankopen als proviand voor het leger.
Daarbij werden de meeste aankopen in het Noorderkwartier gedaan waaruit een
voorkeur voor de Edammer spreekt. Maar er speelde nog iets mee dat de kaas
boeren in tijden van tegenspoed bevoordeelde: de bevolkingsgroei. Beter gezegd,
de bevolkingsexplosie. Slechte kaasprijzen en economische malaise onder stede
lingen ten spijt, de afzetmarkt voor kaas was enorm vergroot. En door de iets ach
terliggende bevolkingsgroei op het platteland ten opzichte van de stad waren er
relatief steeds minder plattelanders die kaas maakten voor steeds meer stedelin
gen. In de tweede helft van de 17 eeuw liep het aantal inwoners terug. Echter,
de aantallen bleven veel hoger ten opzichte van de periode van voor de onstuimige
groei en de nadruk op wonen in de stad bleef bestaan. De vraag naar kaas zal iets
afgenomen zijn, maar bleef dermate groot dat het Noorderkwartier zich als
belangrijk Edammer kaascentrum van het land kon handhaven.
De snelheid waarmee veehouders hun veestapel na de epidemieën weer op peil
kregen, door import en natuurlijke aanwas, toont aan dat er reserves aanwezig
waren, in geld en natura, om de klap te boven te komen. Tevens bleken veeboe
ren flexibele ondernemers te zijn die afhankelijk van bijvoorbeeld prijsontwikke
lingen snel wisten om te schakelen van vlees- naar kaasproductie en andersom. En
alle schommelingen in kaasproductie en -prijs ten spijt, wie iets meer afstand
neemt en de kaascijfers in het Noorderkwartier over een langere periode bekijkt
ziet een gestaag toenemende hoeveelheid kaas die in het Noord-Hollandse veenweidegebied wordt geproduceerd. Zo ligt tussen 1767 en 1804 het aantal gepro
duceerde ponden kaas in daljaren in Noord-Holland ten noorden van het IJ tus
sen de 13 en 15 miljoen pond, en in piekjaren op 18 tot 20 miljoen pond. Er was
geen veeziekte of belastingmaatregel die de productie van kaas, lees Edammers, in
het Noorderkwartier kon stuiten.
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Houten kaasvorm voor Edammer kaas,
met deksel:de volger

e zoetemelkse Edammer verovert de wereld

De vraag naar Edammer neemt in de 18 eeuw een hoge vlucht. De ronde gele
wordt geroemd en geprezen en komt op een voetstuk te staan, als volvette kaas
uit volle melk die in Noord-Holland ten noorden van het IJ geproduceerd wordt.
Ook in het buitenland blijft de Edammer hoog gewaardeerd; hij wordt een steeds
belangrijker exportproduct.

'
C

Illustratie uit J. Le Francq van Berkhey,
Natuurlijke Historie van Holland Leiden
1811, plaat LXI. De boerin en de boer
maken (Leidse)kaas. Eerst het zeven van
de melk, vervolgenshet kneden van de
wrongel. Dan het doeken van de kaas en
het persen met de kaaswip. De wrongel
gaat daarna in het kaasvat, dat in de
bodem gaatjes heeft om de wei te laten
weglopen.Tenslottegaat de kaas
maximaal vijf uur onder de kaaspers
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Rondreizende kooplieden, wetenschappers en schrijvers stuiten in de 18 eeuw
op uiteenlopende plaatsen in het Noorderkwartier op Edammers. Het regent
superlatieven als zij de kaas proeven. Le Francq van Berkhey komt in zijn in 1769
verschenen werk Natuurlyke historie van Holland woorden te kort als hij de kwa
liteiten van de Edammer beschrijft. De in 1729 in Leiden geboren arts, natuuron
derzoeker en dichter bezoekt tientallen steden en dorpen in Noord-Holland. Als
hij vanuit het westen op Edam aankomt wordt duidelijk dat water en moeras hier
nog steeds de boventoon voeren. Hij treft (...) een waterig Land, vol moerassen
en laage wateragtige gronden ; ja de laagste Landstreek van gantsch NoordHolland. (...) dog het is ryk in goede weilanden, op welke ook de veebouw met
veel voordeel geoefend word. Hij proeft Edammer in de polder de Purmer.
"/« en op deeze Boerderyen word het maaken van Kaas, byzonder van
Zoetemelkscbe, in volkomenheid en met de uiterste zindelykheid geoefend; ook
perst men er de beste present-kaas, die in gantsch Noord-Holland bereid word.
Deeze kaazen, alschoon meest in de Purmer en hier aan grenzende Beemster
gemaakt, zyn doorgaans beroemd en bekend met den naam van Edamsche kaas;
eene lekkerny, gezegend, voedzaam, en zoo voortreflyk voor den Vaderlander,
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Kwaliteit, houdbaarheid en smaak
Anders dan men nu misschien denkt, was de Edammer toen, gelijk de kazen uit
Utrecht en Zuid-Holland, een volle- of zoetemelkse kaas. De aanduiding 'zoete
melks' komt al voor in 1579, wanneer de Edammer Pieter Fransz 41 gulden en
vijf stuivers ontvangt voor de levering van 825 pont soetemelck kaesen. Het bete
kent dat de voor de kaas benodigde melk niet werd afgeroomd, wat in de woor
den van Le Francq van Berkhey voor bijvoorbeeld Goudse kaas betekende dat uit
ongemeen vette room puikgoede kazen gemaakt werden. Het tijdschrift De
Koopman heeft het in 1768 over De Edammer Zoetemelks. Boekei schrijft dat
sedert onheuglijke tijden in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland zoetemelksche kaasbereiding plaats vindt en hij beschrijft de waardering voor de Edammer
in de 18 en l
eeuw als volgt.

Koperen oproomschaal die op de
boerderij diende om room van de melk te
scheiden.De avondmelk werd, na een
nacht in de oproomschaal, 's ochtends
afgeroomd als de lichtere room uit de
melk bovenop was komen te drijven. Van
de room werd boter gemaakt. Later, in
kaasfabrieken, werd voor het afromen de
melkcentrifugegebruikt. Het afromen van
een deel van de kaasmelk werd later inzet
van de 'kaaskwestie': hoe vet moest of
mocht de Edammer zijn?

"De volvette Noordhollandsche kaas stond gunstig aangeschreven, in 't bijzonder
die, welke bereid werd in de omgeving van Edam. De naam Edammer kaas ging
in de loop der tijden over op de geheele productie van het Noorderkwartier."
Naast het formaat, klein en rond, is hiermee een volgend kenmerk van de
Edammer boven water, de bereiding uit volle melk. Chomel gaat in zijn in 1778
verschenen en duizenden pagina's tellende Algemeen huishoudelijk-, natuur-,
zedekundig- en konstwoordenboek uitgebreid op de bereiding van zoetemelkse
kaas in. Zoetemelkse kaas die in de ogen van Chomel door de Huislieden in
Holland, Friesland en elders in deeze Nederlanden wordt gemaakt. Edammer kaas
werd in de ogen van Chomel gekenmerkt door de rode kleur.
"ƒ« Noord-Holland, omtrent Edam en elders, is men gewoon, de Zoetemelksche
kaasen, als ze droog zijn, met een roode koleur van buiten aan de zijden over te
verven, welke koleur met een sterk afkooksel van fernambukspaanders aan
dezelve lichtelijk gegeven word, en deeze Kaasen zijn in Duitschland, Frankrijk en
elders meer, daar ze na toe gezonden worden, in groote achting, en worden aldaar
voor de beste gehouden (...)."

p. 60/61: De kaasmarkt in Edam in vol
bedrijf, circa 1900
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IJzerenexport kaasverpakking

Bij de smaak van Edammers uit de 18 en 19 eeuw plaatste Boekei vraagtekens.
Het was in zijn ogen meer een belangrijk exportartikel waarbij de kwaliteit werd
bepaald door de mogelijkheid van verre verzending. De kwalificatie van Le
Francq van Berkhey - eene lekkerny - heeft waarschijnlijk meer te maken met een
gebrek aan vergelijkingsmateriaal en een smaakwaardering die op een ander peil
stond ten opzichte van hoe hedentendage de smaak van kaas wordt geïnterpre
teerd. De grote doorbraak van de Edammer in het buitenland maakte het nood
zakelijk dat een lange houdbaarheid essentieel was. De kaas moest immers zee
reizen van twee tot drie maanden doorstaan, onder sterk wisselende
klimaatomstandigheden. Van Indonesisch warm tot Siberisch koud. Smaak was
daarmee een indicator van de houdbaarheid. Een smakelijke kaas betekende
waarschijnlijk niet veel meer dan dat hij niet bedorven was. Bederf werd tegenge
gaan door de kaas met azijn en bier in te smeren. Een harde korst was van groot
belang om de houdbaarheid te vergroten. De kaasmakers uit het Noorderkwartier
hadden daarvoor speciale technieken ontwikkeld. De wrongel waaruit de
Edammer werd geperst werd naverwarmd met warme wei en niet met water, zoals
gebruikelijk op andere plaatsen. Een extra harde korst was hiervan het resultaat.
Een andere manier om tot een harde korst te komen was de wrongel in een doek
in de kaaskop te plaatsen waarna de kaas geperst werd. Het
gebruik van een doek zou een hardere korst tot gevolg heb
ben. Tenslotte was de toevoeging van extra zout een
beproefde conserveringsmethode om een har
dere korst, maar daardoor ook zoutere kaas
te verkrijgen.

Groeiende export: de
Edammer een wereld
merk
Waar de export van de
cleyne casekens uit Edam en
omgeving al in de 15 eeuw
plaats vond, kwam de grote
internationale
doorbraak
rond 1600. Bij deze door
braak richtten particuliere han
delaren - kaaskopers - zich voor
namelijk op de grootschalige
handel terwijl de leden van een kaaskopersgilde meer waren betrokken bij
kleinschaliger handel. De in Nederland
geproduceerde kaas ging voor het grootste
deel naar het buitenland. In een reconstruc
tie door Boekei van het belang en de omvang
van de zuivelhandel voor Holland vanaf het einde
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De Kaaswaagin Edam, nieuw gebouwd in
1778. In deze tijd zal ook de Kaasmarkt
verplaatst zijn naar het plein gelegenvoor
de waag, het Jan van Nieuwenhuizenplein. De tegeltableaus,circa 1900
vervaardigddoor De Distel in
Amsterdam,stellen Handel en Nijverheid
voor. In het pand hangen twee
weegschalen:een grote uit 1625 en een
kleine uit 1644.
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Het belang van de Nederlandse zuivelexport en de positie van de Edammer daarin
wordt verder duidelijk als de handel met Duitsland en Frankrijk onder de loep
wordt genomen. Duitsland was onverminderd een belangrijk afzetland voor
Hollandse kaas. Deze handel vindt zijn oorsprong in de de 14 en 15 eeuwse
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producten

waar de opslag in de vroegste dagen van de

werden gelegd.

"Betreffende de Verzending van Boter en Kaas, die is van beiden groot; van het
eigen Inlandsch goed echter, wind het de laatste. De grootste trek is op Oost- en
West-Indiën, naar de Kusten van Afrika, op Archangel, hier en daar na de OostZee, ook op zommige plaatzen in Duitschland, op Keulen, op meest geheel

uit Edam. De

fase in de kaasbe

dat in algemene ruimten van boerderijen

Wapenschildvan Edam in de voorgevel
van de Kaaswaag. De beschrijvingervan
luidt: ' In keel, een stier van Sabel,
staande op een losse grond van sinopel.
De stier vergezelden chef van drie,
zespuntige,naast elkaar staande sterren
van goud. Het schild aan de bovenzijde
vastgehoudendoor een beer in zijn
natuurlijke kleur'

komen

voor rijping van jong naar oud, en als tussensta

tion van kaasfabriek

van de 16 eeuw wijst hij nadrukkelijk op het positieve effect van de droogma
kerijen op de kaas- en boterproductie, zoals de grote 'droogmaker' Leeghwater
(1575 -1650) zelf al had voorzegd.
De Edammer werd op uiteenlopende wijzen geroemd en geprezen. Kaaskopers uit
Amsterdam en het Noorderkwartier dienden verzoeken in tot het verkrijgen van
een uitvoerrecht op klootkaas. De kaaskopers merkten op dat de Edammer naar
alle gewesten in zeer grote hoeveelheden werd verzonden, in tegenstelling tot de
Stolksche, de voorloper van Goudse kaas, die in hun ogen slechts weinig werd uit
gevoerd. Het beroep van kaaskoper wordt ook in Edam uitgeoefend. IJsack
Cornelisse is Kaescooper aan het einde van de 17 eeuw, Jacobus Hanneman in
het begin van de 18 eeuw. De Edamse schepen waarmee Edammers in deze tijd
worden vervoerd dragen de toepasselijke naam Kaas-Koper of Kaaskoperij.
Aanwijzingen dat ook in Edam ondernemers aanhaakten bij de opmars van de
Edammer. De expansiedrang van de Nederlandse kaas, en met name de Edammer
daarin, komt ook naar voren in een uitgave van het tijdschrift De Koopman uit
1768.

eeuw en waren waarschijn

lijk bestemd voor de kaashandel,
Koe, Vlijt, Volharding,

sle

de

Vrankryk, vooral Paris, Rouën, Nantes, Bordeaux &c, (...) op Spanjen en
Portugal, Italiën, Genua (...) en meest op alle gewesten des Waerelds, (...). In
Duitschland alléén wordt jaarlyks, veele honderden centenaaren Kaas, uit
Holland en Vriesland getrokken (...). De Edammer Zoetemelks, en de Leidsche
Komeine Kaas, is onder die allen buitenlandsch het meest begeerd ."

Houten pakhuis in Oosthuizen uit de
17 eeuw,Westeinde7.
l age verdiepingenzorgden voor een
maximumaan vloeroppervlak

val

een grote opslagcapa

bereikt, en de kazen binnen handbe

reik bleven tijdens het keren.
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" Vooral de welsmakende Edammer roodkorsten waren er zeer gezocht, doch ook
de Friesche zoetemelksche kazen werden, na rood geverfd te zijn voor Edammers
verkocht. (...) Een geduchte concurrentie ondervond ons zuivel in NoordDuitschland van de Oostfriesche kaas. Een grote hoeveelheid daarvan werd ieder
jaar uit Oost-Friesland en Holstein over Bremen en Hamburg naar Duitschland
vervoerd. Gelijk de Friesche werden deze kazen rood geverfd om voor Edammer

£-? ' r/

v

h'

zuivel door te gaan. "

Oostzee

Naast Duitsland was Frankrijk een belangrijk afzetland voor Hollandse kaas. Aan
het einde van de 16 eeuw was dit land de grootste afnemer van Hollandse zui
vel via voornamelijk Rotterdam, Breda en Zeeland. De hieropvolgende 150 jaar
liep de handel met Frankrijk door zeeoorlogen en politieke twisten forse schade
op. In de 18 eeuw herstelde de zuivelhandel zich en werd kaas weer naar vele
steden verscheept: Nantes, Bordeaux, Marseille, Parijs, Rouen, St. Malo,
Bayonne, Dieppe, La Rochelle. In 1779 waren de spanningen tussen beide landen
weer eens hoog opgelopen wat tot gevolg had dat op 18 september van dat jaar
de invoer van Noord-Hollandse kaas - Edammers - werd verboden. Als gevolg van
dit invoerverbod daalde de prijs van zoetemelkse Edammer op de markt van
Hoorn met ongeveer tien pond naar tussen de vijf en zes pond. Aan het einde van
de 18 eeuw komt er een einde aan de Republiek der Verenigde Nederlanden als
in 1795 Frankrijk binnenvalt en de Bataafse Republiek wordt gesticht. In de jaren
daarna valt Engeland de nieuwe republiek enkele keren aan op de kust van
Holland. Dit leidt er onder andere toe dat in 1799 terugtrekkende Franse troepen
hun woede op de zuivel richten. De pastoor van Castricum doet daar verslag van.

/

de
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Kingston

de
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Rouen
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1 Enkhuizen
2 Hoorn
3. Amsterdam
4 Kampen
5 Hasselt
6 Deventer
7 Zutphen
8 Rotterdam
9 Dordrecht
10. Goes

Brouage

Bordeaux
•Bayonne
Marseille

zuiveltransporten over de Zuiderzee naar tussenhandelsplaatsen als Kampen en
Deventer. Later wordt ook veel kaas naar Duitsland via Amsterdam (NoordDuitsland), en Rotterdam en Dordrecht (Rijngebied) vervoerd. Van Hoorn is
bekend dat deze stad regelmatig bezoek kreeg van Duitse kaaskooplieden. De
Edammer bleef ook in de 17 en 18 eeuw voor de Duitse markt een toonaan
gevende kaas. Van alle in Hamburg geïmporteerde kaas was 15 procent - 602.745
Edammers - tussen 1778 en 1800 uit de haven van Edam afkomstig. Edam was
daarmee voor Hamburg in hoeveelheid kaas gerekend na Amsterdam de tweede
afscheephaven.

Tekeningvan alle stadia van
kaasbereidingop de boerderij. De
Volendammerdracht van beide boerinnen

"Hef getal der geroofde en gestoolene Edamsche en Lijdsche kaasen is ontelbaar.
En die kaasen, die jong en nog in 't zout waaren, met sabels doorhakt en ver

is bedoeld voor toeristen

nield.

Handelsplaatsenwaar tussen 1600 en
1800 Edammer kaas werd verhandeld. In
rood de plaatsen waarnaar al voor 1600
Edammer werd geexporteerd, in blauw de
nieuwe bestemmingentussen 1600 en
1800

Duitsland kende niet alleen kaasliefhebbende consumenten, maar ook gewiekste
kaasproducenten die op de bekendheid van de Edammer mee wilden liften,
getuige het werk van Boekei over kaasexport in de 18 eeuw.
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De kaasmarkten van Alkmaar en Hoorn waren in deze tijd de onbetwiste num
mers een en twee, gevolgd door de waag van Purmerend. Edam nam, stuivertje
wisselend met de waag van Medemblik, tussen 1767 en 1805 in het
Noorderkwartier de vierde of vijfde plaats in naar het aantal ponden kaas dat er
werd verhandeld. In 1778 werd de Edamse kaaswaag, zoals deze thans aan het Jan
van Nieuwenhuizenplein ligt, gebouwd. Tussen 1790 en 1799 werd op de mark
ten in het Noorderkwartier jaarlijks gemiddeld 18.000.000 pond kaas verhandeld.
Het aandeel op de markt van Edam bedroeg 1.100.000 pond, een krappe 6.5 pro
cent van het totaal. Het is onduidelijk hoeveel hiervan voor de buitenlandse markt
was bestemd. Het is mogelijk dat een groot deel van de Edammers via tussenhan
delaren direct op transport naar het buitenland werden geplaatst en waag noch
markt hebben bereikt. Aan het einde van de Franse tijd, in 1814, bedroeg de uit
voer van Hollandse kaas 32.000.000 pond. De zoetemelkse kaas, waar voor het
grootste deel Edammers mee werden bedoeld, maakte in dat jaar 75 procent van
deze export uit. Op grond van cijfers van de markt in Leiden lag de prijs van de
Edammer een fractie boven die van de Stolksche - Goudse - en ruim boven die van
de Leidse kaas. Cijfers die aangeven dat de waarde van de kaasexport enorm was
en dat de Edammer daarin de voornaamste rol speelde. In de eerste helft van de
19 eeuw waren de belangrijkste afzetlanden Engeland, Frankrijk, Portugal,
Duitsland, Spanje, Zweden, Noorwegen, de Baltische staten en Rusland.
Oorlog en handel in kaas bleken opnieuw onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Uitvoerverboden van kaas werden voorgesteld, aangenomen en weer afgewezen,
kaastransport vond onder quasi neutrale vlag naar quasi neutrale havens plaats

om vervolgens toch in vijandelijk gebied terecht te komen. Zo bleef handel met
Duitsland toegestaan en werden Edammers naar het Noordduitse Emden ver
scheept. Deze bestemming was echter een dekmantel om de Edammers naar
Nieuw-Emden, een verboden Engelse bestemming, te vervoeren. De gewaardeerde
en unieke positie van de Edammer komt op uiteenlopende wijze naar voren. Ten
opzichte van zijn zoetemelkse Stolksche evenknie, in de dalende prijzen op de
markt van Hoorn ten tijde van stagnerende buitenlandse handel, en bij de pro
ductie van fopedammers in Friesland en Noord-Duitsland. De Edammer was een
wereldmerk geworden. Waar tegenwoordig miljoenen euro's worden geïnvesteerd
om merken bekend te maken en artikelen daarvan verkocht te krijgen had 300
jaar geleden de Edammer naam gemaakt zonder de hulp van een gelikte marke
tingcampagne. Als kaas uit volle melk en als merk dat werd gekenmerkt door
rond, vaak geel en soms rood, klein en houdbaar. Nu de Edammer mondiaal zo'n
sterke positie had en schijnbaar iedereen Edammer kaas kon en ging maken en
namaken zou "het merk Edam" een woelige en onzekere tijd tegemoet gaan.

Hygienebij de kaasbereidingwas een
groot goed. Hieronder lijkt dat toch niet
in alle opzichten serieuste worden
genomen.Aan de Nieuwe Haven is een
man met lang schort bezig kazen te
schrobben;jongens staan met een
Edammer in elke hand klaar voor aan- en
afvoer.Op de wallekant is een stel
planken op schragen gelegdom op te
werken, naast een tobbe met een emmer.
Het water uit de tobbe is duidelijk ook de
Nieuwe Haven ingestroomd. De kazen
zullen na behandelingweer in de handkar
belanden om vervolgensweer op de
borden in het pakhuis terecht te komen

Zindelijkheid in de kaasbereiding, de
basis van proper Nederland?
Rode parafine om de Edammer
voorkwam verontreiniging,beschadiging
en uitdroging
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poetsen en boenen was een van de karakte

en -geschreven als zij geconfronteerd

de

Daar kwam bij dat de zuivelbereiding

Holland toen kleinschalig

merendeel van de bevolking
Schrobben,

eeuw. Welgestelde
de

tot gevolg.

aan

en kwaliteit
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6

Gerro de Boer: "Ik heb heimwee

naar kaas van een halve eeuw geleden.'

Gerro de Boer houdt kantoor met uit

sprong van zijn interesse voor Edammer

"Nu heeft alle kaas dezelfde

zicht op de kaaswaag

kaas.

komt uit een fabriek,

van Edam. In de

smaak. Het

en hoe goed we de

Holland eigenlijk

verlaten heeft. De

kaasmarkt van Edam doet er alles aan

zomer betekent dat een grote drukte als

"De familienaam

de wekelijkse

herinner mij nog de verhalen van m'n

ben, kaas uit een fabriek heeft één

den. Maar dat is in de ogen van Gerro

Holland als de bakermat van de

opa over hoe hij rond 1900 vanuit

smaak. Ik kijk wel eens met heimwee

geen probleem.

Edammer in stand te houden."

Warder,

terug naar de tijd van de kaasfabrieken

kaasmarkt wordt gehou

Integendeel,

als voorzit

gaat terug tot 1650. Ik

in het noorden van de

kaasbereiding

ook in de vingers heb

om het beeld van de Zeevang en Noord-

ter van de stichting Kaasmarkt Edam

Zeevang,

kunnen er in zijn ogen niet genoeg men

kazen naar de markt van Edam ging. Ik

geleden.

sen kennis nemen van de eeuwenoude

kom zowel van m'n vaders als m'n moe

kaasbereiders,

met hun eigen technieken

kaashandel

was ingegeven

Tel daar de herkomst van

ging. Niets nieuws onder de zon.

in Edam. Wekelijks

bezoe

met zijn boot gevuld met

en zuivelcoöperaties,

ders kant uit families van agrariërs,

en voorkeuren.

ken soms meer dan 3000 bezoekers uit

respectievelijk

melk, en de kwaliteit

alle uithoeken van de wereld de kaas

veehouders.

markt van Edam. Meer dan 100 vrijwilli
gers leggen dan ziel en zaligheid
uitvoering

in de

van een schouwspel dat in het

midden van de 15^

eeuw zijn oor

sprong vindt. Met blonde kaasmeisjes,

veehandelaren

en melk

honderden

gele en rode

Edammers en, als parel op de kroon, de
kaaswaag.

"Het initiatief

voor een herrijzenis

van

van de bodem en

De koestering van een eeuwenoud
duct en een eeuwenoude

bedrijfsvorm

door de winkeliersvereni

Commercie

en cultureel erfgoed zijn een

verbintenis

aangegaan

mijn ouders nog heel anders dan nu. Tot

karakter. Dat sprak me aan. De ambach

mercie aan de basis heeft gestaan van

rond 1950 was de Zeevang nog een

telijke bereidingswijze

de opmars van de Edammer in Holland

vaarpolder;

maker kwam terug in de smaak."

en de rest van de wereld. Gerro de Boer

Daar raakt Gerro een gevoelig

en al die andere vrijwilligers

die werd na de ruilverkave

ling die daarna werd uitgevoerd

een rij-

polder."
Een makelaar

met z'n voeten in het

van iedere kaas

punt.

zoals de com

Hoe bekend de Edammer ook over de

Edammer kaasmarkt bewaken

grens mag zijn, in Nederland

voortbestaan

bolronde

leidt de

gele kaas tegenwoordig

veen. Gerro woont ten noorden van

bestaan in de kaasmarge.

Edam en heeft nog een bescheiden vee

brieken zijn verdwenen,

stapel. Een leven zonder vee en zonder

van kaasmaker

een

De kaasfa
en het ambacht

raakt uit beeld.

van de
nu het

van dat culturele erfgoed.

En met succes. Aan de aantallen
enthousiasme

Spanje, Indonesië,

Duitsland,

Rusland, Frankrijk,

België, Japan, de

Italië,

kaas is ondenkbaar.

"Ik ken in Noord-Holland

"De smaak van de kaas, en met name

maker die Edammers maakt, in De

lige winkeliersvereniging.

den zal het niet liggen. Laat de

de Edammer heeft me altijd geïnteres

Weere. En tot in de jaren 90 van de

Edammers maar rollen.

seerd. Koeien op klei zijn volgens mij

vorige eeuw kwam de beste Edammer

jaren 80 van de vorige eeuw zijn
geweest. De initiatiefnemers
eigenlijk

vonden het

van de gekke dat er niets met

beter dan koeien op veen. De eerste

uit De Vereeniging

vind ik vaak groter, geven meer melk.

betekent dat dat de Edammer Noord-

zo'n bekend merk, zo'n bekende naam

Als je alle voedingssupplementen

als stad gedaan werd. Gelukkig

andere hulpmiddelen

er in de omgeving

waren

van Edam nog men

sen te vinden die het oude ambacht van
"handjeklap"

verstonden.

We waren

en

vergroten weg denkt zou er per jaar wel
eens een verschil van 1.000 liter melk in
het voordeel van een koe op klei kunnen
zijn. Het gras op veen is anders dan het

te laten zien, maar ook de handel

gras op klei. En dat levert weer andere

De markt bleek een schot in de

roos."
een verrassende

Hij verkoopt onroerend

goed en vee, en behartigt

de belangen

van de Edammer kaasmarkt.
bestaan als veehandelaar
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melk op en daarmee andere kaas."
Gerro werpt een blik op een tijd die

Gerro is ondernemer,
ondernemer.

in Limmen. Al met al

om de melkgift te

daarmee in staat niet alleen de kaasjes

daarin.

nog een kaas

inmiddels ver achter ons ligt. Een tijd
dat gras van doorslaggevende

invloed

was op de kwaliteit van de melk. En

In zijn

daar kwam later de invloed van kaasbe

ligt de oor

reiding op de kwaliteit en de smaak bij.
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en het

van de bezoekers uit

de kaasmarkt ontstond onder de toenma
Dat zal in de

pro

het gras bij op en je had kaas met

Het leven was in de tijd van

paard en wagen en een T-ford voor
kaasvervoer,

zo'n halve eeuw

Iedere fabriek had zijn eigen

Verenigde Staten en al die andere lan

de

3 EEN WERELD VEROVERD, EEN
KAAS VERLOREN?
3.1

P
De NoordHollandse boerin
aan het kazen.
J.J. van Brederode,
Paysanne [Nord
Hollande], Haarlem
[circa 1860]. De
houten kaasvormen
waren moeilijk
schoon te maken en
daarom vaak
bronnen van
verontreiniging

De kwaliteit van de Nederlandse kaas, met name de Edammer en Goudse, komt
onder druk te staan. De productie en export worden niet wezenlijk geschaad,
maar een verandering in de kaassector is noodzakelijk om de vooraanstaande
positie van Nederland op dit gebied te handhaven. Vooruitstrevende kaasmakers
nemen het voortouw.

"De bestemming der Noordhollandsche boerin als zoodanig,

is

keezen, keezen, altijd keezen; is
bestendig te zorgen dat de melk die
's ochtends en 's avonds na "melkerstaid" wordt binnen gebracht,
niet uit ga dan in de gedaante

de deur
van

goed, gezonde en niet barstende
kaas. En dat geeft haar dagelijks

den tijd vindt om kinderen te krijgen.
krijgt zy ze; in groote

menigte. Maar ook als het "puppie"
(de pas geborene)

een dag of drie

door de buren is "gekeken",
deszelfs bewonderde
heid het betamelijk

en in

tegenwoordig
aantal van suiker

stukken (beschuiten met suiker) gege
ten werd, verlaat zy de kraamkamer
alweder en begeeft zich oogenblikke-

,
dc

lijk aan de kaastobbe."
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De eerste helft van de 19 eeuw laat onverminderd een enorme zuivelexport zien.
Boekei schreef over de periode 1824-1827 dat onze uitstekende zuivelproducten
een der rijkste bronnen van uitvoer voor ons land leverden. In vergelijking met de
kaasproductie per koe 300 jaar daarvoor was deze vervijfvoudigd naar meer dan
200 kilo. En nog steeds speelden vrouwen in de kaasproductie een hoofdrol, zoals
Nicolaas Beets in 1841 beschrijft.

zoo

veel werk, dat men niet weet hoe zy

Nogthands

rutgaten en pissers

Naar een betere kaasproductie: meer hygiene,
moderne technieken
Er zat echter een schaduwkant aan de onafgebroken euforische stemming over
Hollandse kaas. Zuivelbolleboos Nederland had plaatsgenomen in een ivoren
toren en de immer stijgende exportcijfers en inkomsten werkten verblindend. Aan
de bereidingswijze van kaas was de afgelopen 250 jaar niets wezenlijks veranderd.
Eeuwenoude productietechnieken stonden niet ter discussie. Die waren er immers
verantwoordelijk voor dat de Edammer een onverwoestbare reputatie had opge
bouwd waarin de lange houdbaarheid en daarmee de mogelijkheid tot verre ver
zending centraal stonden. En stilstand betekent achteruitgang. Waar Holland bij
de start van de 17 Gouden Eeuw de toon zette, en de productie van en handel
in Edammers in een stroomversnelling raakten, waren de rollen twee en een halve
eeuw later omgekeerd. In diverse Europese landen was de kaasbereiding verbeterd
en ook in Amerika ging men zich er op toeleggen. Vaak gebeurde dat met een
frisse blik en onder voor Nederland nieuwe omstandigheden: in bescheiden kaas
fabriekjes, niet gehinderd door vastgeroeste principes. Met name verontreiniging
van de melk voorafgaand of tijdens het productieproces op de boerderij was ook
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de

voor sommige vooruitstrevende Nederlandse kaasbereiders een doorn in het oog.
Meer aandacht voor zindelijkheid en de introductie van mechanische bereidings
wijzen was naar hun mening een eerste stap naar een betere kaasproductie.

Vernieuwers: Wouter Sluis en Piet Boekei
In de tweede helft van de 19 eeuw wordt kaasproducerend Nederland pas goed
geconfronteerd met de consequenties van hoe hier de kaasbereiding en -handel
250 jaar lang onveranderd is gebleven. De in 1827 in Hoogkarspel geboren boe
renzoon Wouter Sluis is de eerste die de knuppel in het hoenderhok gooit. Sluis
verhuist in 1844 naar de Beemster en legt zich daar in eerste instantie toe op een
verbetering van de veestapel. Hij richt zich met name op de melkgift. Als hij 24
jaar later met enkele van zijn koeien en stieren naar de markt in Gorkum afreist
wordt hij overladen met prijzen. Met de kaasmakerij stond hem een vergelijkbare
verbetering voor ogen waarmee hij zich nadrukkelijk losmaakte van de gangbare
en in zijn ogen verouderde technieken.

Kritiek
Zolang de export garant bleef staan voor een grote en gestage inkomstenstroom
was het eenvoudig kaascriticasters de mond te snoeren. Als gevolg daarvan was
er soms meer aandacht voor de kwantiteit dan voor de kwaliteit en werden
Edammers steeds vaker uit ontroomde melk gemaakt. De Edammer werd een
speelbal tussen commercieel ingestelden die het wat minder nauw namen met de
kwaliteit en vooruitstrevende boeren die met moderne technieken de kwaliteit van
de kaas wilden verbeteren. Sporadisch gesjoemel met de kaasproductie werd al
eerder aan de kaak gesteld. In 1723 wordt voor het eerst zichtbaar dat marchan
deren met het vetgehalte niet werd geduld. Op initiatief van de steden Alkmaar,
Hoorn en Enkhuizen wordt een boete van kracht als bij de bereiding van
Edammers afgeroomde melk werd gebruikt. Landbouwcommissaris ("minister")
Jan Kops komt in 1810 met een bereidingsvoorschrift voor het maken van NoordHollandsche Kaas uit de combinatie van volle avond- en ochtendmelk. De kwali
teit van de geproduceerde Edammers laat in zijn ogen veel te wensen over.

"(...) zoo moet zeker de plaatselijke
gesteldheid

van dit gedeelte van ons

Departement

ook veel toebrengen

tot

het goed reüsseren van die soort,
welke aldaar onder den naam van
Edamsche Kaas gemaakt wordt: een
naam die zij daarvan

ontleent, dat te

Edam de eerste Kaas van deze soort
ter Markt is gebragt,

doch heden

komt te Edam de minste qualiteit,

"Kaasmaken
en

is niet afhankelijk

is eene der minste Markten van

der toebedeelden

Noord-Holland.

den bodem of van de woning,

"

van

geluk of toeval, niet van meer of min
zegen, niet van

althans niet in dien zin, dat men in
kaasgebreken

heeft te berusten.

Kaasmaken is een wetenschap

die

beoefend dient te worden."

Links: De Edammer in Suriname.Plaat
XVI uit P.J. Benoit,Voyagea Surinam uit
1839 toont links de winkel in 'vette
waren' van Isak Abraham LevijAron,
waar midden op de toonbank een ronde,
rode Edammer prijkt
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Sluis gaat met een ontembare energie beurzen, boerderijen en bedrijven af om wie
het maar wil horen te informeren over zijn inzichten in een verbeterde kaasberei
ding. De rol van hygiënisch werken staat daarin centraal en zo wordt houten kaasbereidingsapparatuur vervangen door metalen, en wordt in algemene zin gestreefd
naar het werken onder meer gestandaardiseerde omstandigheden. Dat laatste
betreft bijvoorbeeld de introductie van de thermometer ter vervanging van "de
blote hand" bij de controle van de temperatuur tijdens verschillende productie
stappen. Hoongelach is niet zelden wat Sluis ten deel valt. Maar hij zet door. Als
Sluis enkele keren heeft meegewerkt met zijn vrouw die 's ochtends en 's avonds
de kaas maakt wordt het hem duidelijk dat dit zware werkzaamheden zijn waarin
de techniek verbetering moet brengen. In Engeland had Sluis kennis gemaakt met
een meer fabrieksmatige kaasbereiding en daar lag in zijn ogen een deel van de
oplossing voor de vastgelopen wijze waarop in Nederland werd gekaast. Hij
startte in 1872 een klein kaasfabriekje dat meer het karakter had van een labora
torium. Met uitvindingen als een roermachine voor de melk en het gebruik van
een stoomketel voor de verwarming van afgeroomde melk produceerde hij zijn
eerste 'nieuwe' Edammers. De kwaliteit was niet al te best en in zijn omgeving
klonk regelmatig Wie kaast volgens de methode Sluis, die heeft het in zijn hoofd
niet pluis!.
Wouter Sluis stond echter niet alleen. Als hij op 21-jarige leeftijd al heeft getracht
menig heilig kaashuisje omver te gooien wordt in Assendelft Piet Boekei geboren.
Boekei groeide op op de kaasmakerij van zijn ouders en is 12 jaar als hij zijn eer
ste kazen produceert. Als hij in 1864 een lezing en demonstratie over kaas maken
van Wouter Sluis bijwoont krijgen zijn ideeën over een verbeterde kaasbereiding
nog meer vorm. De beroerde kwaliteit die in zijn ogen de Nederlandse kaas
bereikt had, sterkte hem in zijn mening dat een drastische verandering onder de
zuivelproducerende boeren nodig was. Boekei kon niet verkroppen dat de kaas die
op de Noord-Hollandse markten werd aangevoerd van zo'n slechte kwaliteit was.
In 1879 verhuisde hij naar de Wieringerwaard waar hij volgens de geheime
Boekelmethode kaas ging bereiden. Boekei trok met zijn eerste productie
Edammers naar de markt van Medemblik. En meteen was het raak. Hij ontving
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de hoogste marktprijs en had na het bezoek aan deze markt een vooruitziende blik
waar het de toekomst van de kaasmarkten betrof.

"Het bleek mij dat de markt van
Medemblik

Sluis en Boekei waren trendsetters. Hun inspanningen zouden gedoemd zijn zon
der resultaat te blijven als zij geen navolging zouden vinden. De meningen waren
echter sterk verdeeld binnen zuivelend Nederland. Individuele boeren en over
koepelende organisaties buitelden over elkaar heen in de zoektocht naar de beste
productie- en organisatievorm. Zo wordt over de kaasproductie in 1845 in
Amsterdam een pamflet uitgeven waarin Noord-Hollandse kaasmakers worden
gewaarschuwd tegen kwade praktijken. Echter, enige afgeroomde melk wordt bij
het kaasmaken toegestaan waarmee de deur op een kier wordt gezet om het
gebruik van licht afgeroomde melk bij de bereiding van Edammers mogelijk te
maken. Vier jaar later wordt een groot landbouwkundig congres gehouden waar
sterk afstand wordt genomen van een fabrieksmatige kaasproductie. Dergelijke
initiatieven zouden niet steunen op de geldende volkszeden en er viel aldus geen
goede uitslag uit te verwachten. Deze twee aspecten - vetgehalte van de kaas en
fabrieksmatige kaasbereiding - zouden de komende decennia de discussies binnen
kazend Nederland bepalen.

niet door de voornaamste

kaashandelaren

werd bezocht, doch

alleen door onderhandsche

kooplie

Het boerenleven.Litho's van Emrik en
Binger,uitgave van I. De Haan, Haarlem,
De afgebeeldekaasjes zijn Edammers

den. Die markt zou dus langzamer
hand verdwijnen,

evenals in andere

Zuiderzee-stadjes

ook is gebeurd."

het

"De

gebreken

van de kaas waren

toen veel en velerlei:

bekend,

prut

gaten en pissers als ze in de ergste
graad

Ingekleurdeansichtkaart van de
Edamse Kaasmarkt, circa 1900

dan

voorkwamen.

De kaas kreeg

in de huid openingen

waaruit

vocht kwam, en een heel gewoon ver
schijnsel was het, dat de kaaswormen

Edam

over de kaasplanken

huppelden.

de

weer

winter

gebreken

kwamen

voor: scheuren

door te koude afwerking,

In

andere

in de huid
niet rijpen

door te koud zouten. En door te lang
zouten een ongenietbaar

stuk eten."

Kaasmarkt .

p. 76/77 Het draaien, kleuren (met
parafine) en stempelenvan Edammer kaas
in een pakhuis. Verzamelplaatjevan de
Belgischefirma Liebigvoor vleesextract
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J[ 3 e nieuwe Edammer: uit de fabriek, en van volvet naar
vet, naar mager

Schoolplaat uit de serie 'Onze
zuivelbereiding,de bereidingvan
Goudscheen Edammer kaas in de fabriek',
illustratie door A.M. Güthschmidt

De kaasproductie verhuist met gepaste tegenzin van boerderij naar fabriek.
Nieuwe productietechnieken maken het tevens mogelijk om één maal per etmaal
Edammers te maken, van gedeeltelijk afgeroomde melk. Als met name in
Friesland Edammers fabrieksmatig van steeds magerder melk worden gemaakt
barst de bom. De kaaskwestie is geboren.
Een belangrijke stap ten faveure van de vernieuwers kwam er in 1871 toen 29
vooruitstrevende landbouwers de Vereeniging tot Ontwikkeling van den
Landbouw in Hollandsch Noorderkwartier oprichtten. Wouter Sluis zou daarin
15 jaar lang een actieve rol vervullen, onder andere als bestuurslid. Door het uit
schrijven van prijsvragen trachte deze en andere verenigingen de kwaliteit van de
zuivelbereiding te verbeteren. Zo werd in 1874 een prijsvraag uitgeschreven door
de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. De in Antwerpen geboren Pierre
Jean Hollman liet deze mogelijkheid niet aan zich voorbij gaan. Hij had als
geneesheer een praktijk in Edam en was geïnteresseerd in uiteenlopende zaken,
van wiskunde tot kaasbereiding. Hij diende zijn lijvige Handboek voor den
Kaasmaker in Nederland bij de maatschappij in en ging met de eer strijken.
Hollman pleit hartstochtelijk voor een fabrieksmatige kaasproductie en gaat in op
het onderscheid tussen Goudse kaas en Edammers.
"Goudsche

en Edammer kaas heb

ben elk haren eigenaardigen

smaak,

welligt meer toe te schrijven aan de
weide dan aan de bewerking.
Bekend toch is het dat de kaas uit
verschillende
geheel

polders, overigens op

dezelfde wijze daargesteld,

groote afwijkingen
vert."
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in smaak ople

De eerste kaasfabriekjes
De deuren van de eerste kaasfabriek in Nederland werden in 1871 in Broek in
Waterland geopend. De aanleiding voor deze opening moet wrang zijn geweest
voor kaasbereidend Nederland. Twee in Engeland en Amerika werkzame
Nederlanders staken op Engels initiatief de Noordzee over en gingen in Waterland
aan de slag. De situatie werd nog schrijnender toen bleek dat deze fabriek zich toe
ging leggen op de productie en export van Amerikaanse en Engelse kaas. De ver
nedering van de Nederlandse kaassector was van korte duur. De fabriek wist
slechts korte tijd kaas te produceren vanwege tegenvallende resultaten. De inven
taris van de opgeheven fabriek kwam in 1872 in Wieringerwaard terecht. Twintig
boeren hadden zich hier verenigd en legden zich in eerste instantie ook op de pro
ductie van Engelse kaas toe. Deze kaas viel vaak op de boot naar Engeland al uit
elkaar en de restanten werden retour gestuurd. Mede op grond van aanbevelingen
van de Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollandsch
Noorderkwartier verlegde men de koers in Wieringerwaard richting Edammers.
En niet zonder succes. Boeren in dit deel van Noord-Holland hadden geen eeu
wenlange traditie met kaasmaken. Zij stonden enigszins onbevangen tegenover
een nieuwe manier van werken. Binnen korte tijd ontstond er een dagproductie

ste

Melkinname op de kaasfabriek 'De
Prinses' te Ursem

De melkbus, symbool van de vernieuwing
van de kaasbereidingen de opkomst van
kaasfabrieken

beter gesneden kon worden. Investeringen waren daarmee onvermijdelijk.
Uit het oogpunt van een efficiëntere productie en de mogelijkheid om dure appa
ratuur aan te schaffen besloten de twintig boeren uit de Wieringerwaard in 1875
samen te gaan werken onder de toepasselijke naam samenkazerij. De boeren hiel
den de organisatiestructuur eenvoudig en investeerden niet in grote, nieuwe
gebouwen. Op deze wijze ontstonden op onderlinge grondslag tot en met 1890 31
samenkazerijen en kaasfabrieken in Noord-Hollands Noorderkwartier. Het is
opvallend dat de organisatievorm van deze fabrieken meer afhing van een toeval
lige samenloop van omstandigheden dan van een duidelijke voorkeur. Er werd
samengewerkt in coöperatievorm, als naamloze vennootschap, als firma of als
maatschap. En soms lag er niets anders dan onderling vertrouwen ten grondslag
aan het samenkazen. Al met al waren er in 1906 in het Noorderkwartier 106
kaasfabriekjes ontstaan. De productiekracht van de individueel operende boeren
was in die tijd nog groot. Zij namen 58 procent van de kaasbereiding voor hun
rekening. Vijf jaar later lag de productie van de fabrieken - inmiddels 135 - op
gelijke voet met die van de individueel opererende boeren. De 135 fabrieken had
den het kazen van minimaal 4000 boeren overgenomen. De rest zou spoedig vol
gen.

van 250 Edammers die van gedeeltelijk afgeroomde melk werd gemaakt: "In die
fabriek is in dien tijd gewone Edammer kaas gemaakt, en heeft men 6 centen voor
1 liter melk gemaakt, waarvan de helft geroomd werd geleverd."
De kwaliteit van deze Edammers werd positief beoordeeld. Het bestuur van de
Vereeniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollandsch Noorder
kwartier kende twee maal een getuigschrift toe en een prijs van 100 gulden. De
reputatie mocht in Wieringerwaard verbeterd zijn, in internationaal opzicht was
er nog werk aan de winkel. Op de internationale landbouwtentoonstelling in
1884 in Amsterdam sloeg Nederland een modderfiguur. De tientallen Edammers
wisten zich vooral in negatieve zin te onderscheiden, wat een jurylid tot de uit
spraak bracht dat "het ingezondene ... over het algemeen van zeer slechte kwali
teit [was]. De kaas is merendeels kort, nat en los, terwijl de reuk ook veel te wenschen overliet" .
De Edammer was nog steeds de modelkaas die op de duizenden boerderijen door
tienduizenden handen in Noord-Holland ten noorden van het IJ werd geprodu
ceerd. En nu werd hij ook in fabrieksmatige zin gemaakt. Een onverwachte wen
ding in een gebied waar de kleine, individualistisch ingestelde boer niet graag
afstand deed van zijn zelfstandigheid. De zuivelboeren stonden echter met de rug
tegen de muur. De export daalde weliswaar niet veel, maar de vraag nam enorm
toe. En daar profiteerden in het begin van de 20 eeuw vooral kaasmakers en
-handelaren uit andere Europese landen, Amerika en zelfs Nieuw-Zeeland van.
Meeliften op deze toenemende vraag kon onmogelijk verwezenlijkt worden met
de kleinschalige Nederlandse boerderijproductie. Tevens verschenen uit het bui
tenland de eerste apparaten op het toneel waarmee de kaasproductie sneller en
beter ter hand kon worden genomen, zoals de kaassnijder waarmee de wrongel

Melkbussen

Kaasfabriekin Wieringerwaard,een van
de eerste fabrieken in Noord-Holland die
Edammer kaas maakte met gedeeltelijk
afgeroomde melk

Een zogenaamd Swartzvat, waarin melk koel tot
de volgende ochtend
bewaard kon worden
door het vat in ijswater of
koud grondwater te zetten

In de winter stond de kaasproductie in Noord-Holland op een laag pitje. Koeien
werden twee maal per etmaal gemolken - 's ochtends en 's avonds - en in het koude
seizoen met weinig melkproductie
werd de avondmelk vaak weggezet.
De volgende ochtend werd de room
daarvan afgeschept voor de boterbereiding en de avondmelk werd bij de
ochtendmelk
gevoegd waarna
er
gekaasd werd. Met de komst van koel
technieken, zoals van de Zwitser Swartz
die ijs gebruikte, kon men de avondmelk
ook in het warme seizoen bewaren en de
kaasproductie tot een maal per etmaal
terug brengen. Bij gebrek aan ijs legden
de Noord-Hollandse
melkveehouders
melkvaten in het koele water van de pol
dersloten om het zelfde effect te bereiken.
Vanaf 1850 werd deze wijze van kaasbe
reiding meer en meer gemeengoed. Een
belangrijke aanvullende drijfveer om hier
toe over te gaan lag in de verlichting van
het arbeidsproces. Vrouwen waren ver
plicht twee keer per etmaal kaas te maken,
j. Deze arbeidintensieve dag- en nachttaak

iRMfHIM

80

HOE DE EDAMME.

EEN WERELD VEROVERD

werd door het samenvoegen van de
avond- en ochtendmelk tot een
dagtaak teruggebracht.
Met de
komst van de eerste kaasfabriekjes
veranderden de werkzaamheden op
de boerderij daardoor drastisch. De
samengevoegde avondmelk en och
tendmelk werd van de boerderij
naar de fabriek gebracht en ont
stond op het Noord-Hollandse
platteland ontstond het beeld van
langs de weg geplaatste melkbus
sen. De fabrieken kregen door deze
productiewijziging de naam dagfabriek.

"In Friesland (...) is deze industrie nu
bijna geheel naar de fabrieken

ver

plaatst, welke, vooral in de winter
maanden,

zeer belangrijke

hoeveel

heden kaas maken in de bekende
Goudsche en Edammer modellen
(...). Die kazen in Goudschen
Edammer vorm, worden

en

ontroomde

melk van zeer

verschillend

vetgehalte,

ook wel van

uitsluitend gecentrifugeerde

melk,

dus zoo goed als alle vet-

delen zijn ontnomen.

Op de kaaskeu

ring van den Bond zag onze commis
sie kaas in Goudsche en Edammer

Een belangrijke stap naar kwaliteitsbewaking was de oprichting van kaascontrolestations waarvan in 1906 in Hoorn en Den Haag de eerste werden geopend. De
handelaren en producenten stonden echter niet te trappelen om vrijwillig hun kaas
te laten keuren waarbij een hoog vetgehalte werd verlangd. Uiteindelijk is er in
1912 van rijkswege besloten om meerdere keurmerken voor kaas in te voeren, een
45, 40, 30 en 20% keurmerk als aanduiding voor het vetgehalte in droge stof van

modellen bereid uit melk met

Knoeierij: de kaaskwestie
Bij de opkomst van de fabrieksma
tige kaasbereiding waren sommige
producenten er toe overgegaan
kaas uit steeds sterker ontroomde
melk te maken en die in de vorm
van Edammers te verkopen. Met
name in Friesland gebeurde dit,
soms zelfs onder de toevoeging
vette Hollandse kaas. De in 1885
opgerichte
Vereeniging
tot
Bestrijding van Knoeierij in den
Boterbandel breidde vanwege deze
wanpraktijken haar activiteiten en
naam in 1896 uit tot 'en kaashan
del'. De kaaskwestie was geboren.
In 1898 laat de Nederlandse Kamer
van Koophandel in Londen een
onderzoek uitvoeren naar de waar
dering van Nederlandse kaas in
Engeland. Een conclusie uit dat rap
port luidt dat de invoer van kaas in
dezelfde vorm en kleur als Edammer en
Goudse, maar met een laag vetgehalte niet accep
tabel is. In de daaropvolgende jaren kwakkelt deze situatie door. Op 30 novem
ber 1904 bespreekt de Hollandsche Maatschappij van Landbouw een rapport dat
in haar opdracht is geschreven en de situatie rond de kaaskwestie belicht; alle
krachten moeten worden ingespannen om het werelddébouché, dat onze

De kaaskwestie houdt de gemoederen flink bezig. Het rapport van de Hollandsche
Maatschappij van Landbouw wordt aan de Nederlandse regering voorgelegd. Een
wettelijke regeling is in de ogen van de Maatschappij noodzakelijk om de kwali
teit van de beroemde Edammer te behouden. Met name de handel naar Engeland
lijdt er onder wat uit een verslag van de Nederlandse Kamer van Koophandel in
Engeland blijkt.

bereid uit

gedeeltelijk

waaraan

Hollandsche kaas heeft, te behouden en zoo mogelijk te vergrooten. Met name de
productie van Edammers en Goudse kaas in Friesland wordt flink bekritiseerd.

0.05 pCt. vet."

Foto van J.H.P. Coppens van het interieur
van kaasfabriek Nooitgedacht in OostKnollendamin 1920
"In Manchester

(...) is

Nederlandsche

kaas een weinig

bekend artikel. (...) Toen de prijzen
van de Amerikaanse
voorjaar

kaas in het

buitengewoon

hoog stegen

(...) was er een prachtige
heid om Nederlandsche

gelegen
kaas vasten

voet in dit district te geven. (...)
Hierdoor

aangelokt,

kocht een hun

ner een grote hoeveelheid,
20,000

plm.

kazen in Friesland. De quali-

teit dezer kazen was echter zoo
slecht, dat door deze bezending
eens de Nederlandsche

in

kaas een

slechten naam kreeg en moeilijk ver
koopbaar

werd. Het gevolg hiervan

is geweest, dat Nederlandsche
nu weder nagenoeg
markt verdwenen

Melkbus van de Coöperatieve
ZuivelfabriekDe Takomst in Wolvega,
eind 1980 gestopt met het ophalen van
melkbussen
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zeker afzetgebied
moedelijk

kaas

geheel van die

is, en een bijna
voorloopig

en ver

voor langen tijd verloren

is."
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1872

1890

1904

1926

De groei-explosievan de NoordHollandse kaasfabriekenen hun even
snelle verminderingin aantal door fusie
en regionaleconcentratie op kaart in
beeld gebracht: 1872, 1890, 1904, 1926
en 1940 zwarte stippen zijn dagfabrieken,
de rode zoetemelksefabrieken (naar P.
van Druenen, Een begeerlijkproduct)

1940.

p.84/85: C. Jetses, 'In de weide'

••
Kaasfabriek De Eensgezindheidin
St.-Maartensbrug,opgericht in 1911.
Foto Zijper Museum, Niestadt-collectie

de kaas. Ondanks het feit dat Nederlandse kaas in de periode waarin de kaas
kwestie speelde zwaar bekritiseerd werd laten de exportcijfers een stijging zien.
Tussen 1880 en 1903 stijgt de export met 21 miljoen kilo naar 49 miljoen kilo.
Het is in deze periode dat er een hogere prijs gaat ontstaan voor Goudse wagen
wielen ten opzichte van bolronde Edammers. Een opvallende ommekeer waarin
de voorkeur voor volvette kaas, de Goudse, naar voren kwam.

Edammer kaasbereiding in het noorden
van Noord-Holland
Een blik op de kaasbereiding

de

een groter publiek in zwartwit

zichtbaar.

In Limmen werd

treert de opmars van de Edammer in Noord-Holland.

in 1905 door vijf boeren en een boerin kaasfabriek

Aan het einde van de 17

Vereeniging

melkveehouders

Personeelvan de kaasfabriek in
Spijkerbooraan de kaastobbe in 1925

in Limmen en de Zijpe illus

eeuw telde de Zijpe 200

met 60 inwonende

was het aantal inwonende

meiden naar 91 gestegen bij

een gelijk aantal melkveehouders.
inwonende

meiden. In 1742

Het grote aandeel

opgericht.

in de geschiedenis

De productie

De

van Edammers heeft

van deze fabriek centraal gestaan.

De meeste Edammers uit Limmen werden verhandeld
het Edamse kaashandelshuis

via

Gestam.

meiden geeft het belang van kaasbereiding

aan. Het ligt voor de hand dat de productie van
de

Edammer kazen in de Zijpe aan het einde van de 17

de

en begin van de 1 8

eeuw is ontstaan. De sterke stijging

van het aantal inwonende

meiden is daar een aanwij

zing voor. Rond 1850 vindt de overgang
nog uitsluitend melkveehouderijen

plaats naar

door stijgende

kaas-

prijzen in die tijd. Het zijn Edammers uit de Zijpe die via
de markten van Schagen en Alkmaar verhandeld
den. Als enkele tientallen

jaren later de eerste foto's van

het kaas maken uit de Zijpe verschijnen
derden rijpende,
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Kees Schardam: "Gras bepaalt de aard van de kaas"

Wie voor de geschiedenis

van de

Edammer uit handen gegeven."

"De afstand tot een kaasfabriek

was in

in Marum, Groningen

worden nog

Edammer door Edam wandelt wordt op

Kees doet zijn verhaal in een decor van

Friesland vaak groter. De lange reistijd

Edammers geproduceerd.

z'n wenken bediend.

houten stellingkasten

ging ten koste van de kwaliteit

Onbegrijpelijk

Van authentieke

gevelstenen met een melkmeisje als
afbeelding,

het prachtige

waaghuis

het Jan van Nieuwenhuizenplein,

aan

tot

plastic Edammers in miniatuurformaat.

waar honderden

melk. Met name de room was snel aan

is oorspronkelijk

del is dit pakhuis inmiddels te klein

bederf onderhevig.

drogere kaas. Met de opkomst van aller

geworden

de Friezen wat op bedacht. Om de

lei moderne Nederlandse

smaakverandering

vettere en vollere smaak van de Goude

en ontbreekt het aan de juiste
Moderne

pakhuizen

met kli

Alle historie en moderne afgietsels daar

maatinstallaties

van ten spijt kent Edam nog slechts een

hebben de plaats ingenomen van de his

toevoegen.

handelshuis

torische kaaspakhuizen.

daar een voorbeeld

"De smeuiïgheid

een specialiteit

Voorhaven

liggen de oude kaaspakhui

is het niet. De Edammer

kazen liggen te rijpen. Voor de kaashan

faciliteiten.

in Edammer kaas. Aan de

van de

op industrieterreinen

verdoezelen

van het gras is van

Maar daar hadden

van lang transport te

ging men smaakversterkers
Kruidnagel

kazen en de

kaas bleef er voor de Edammer maar
een markt over, het buitenland.

in de kaas is

van. Nagelkaas,

een wat hardere en

nu

Daar is

de naam Edammer nog ijzersterk."

voor kaasliefbebbers,

zen van de firma Gestam. In 1916 start

doorslaggevende

was vroeger niets meer of minder een

Edammer kaas. Geroemd

ten de kaashandelaren

van de kaas. De grond in de Zeevang

manier om mindere kwaliteit van melk

smaak? Aanbeden

was arm en werd beweid door honder

en kaas te verbergen."

tocht door de stellingen van het kaas

Schardam en

Groot hier hun kaashandelshuis,

later

invloed op de smaak

bekend onder de naam Gestam. Aan

den kleine boeren. De melk die werd

het begin van de twintigste

geproduceerd

den de pakhuizen
bevoorraad

eeuw wer

van de firma Gestam

door meer dan 20 kaasfa-

brieken uit de wijde omgeving.

Het han

om z'n

om z'n vorm? De

pakhuis van de firma Gestam, en de

bevatte weinig vet.

De kennis van Kees en zijn liefde voor

nuchtere kijk van Kees Schardam op

Vetarme melk geeft hardere en drogere

de Edammer staan in schril contrast met

kaas plaatst de bijzondere

kaas. Dat werd nog versterkt wanneer

wat er in een eeuw is veranderd.

de Edammer in een ander daglicht.

de melk werd afgeroomd.

Edammers worden in Edam niet meer

ontstaan van de kleine Edammer kaasjes
is in de optiek van Kees een praktische

Het lag

positie van
Het

delshuis zette op haar beurt de kaas

daarom voor de hand om in de omge

gemaakt en zijn in Noord-Holland

weer uit naar een groot aantal landen

ving van Edam kleine kazen te maken.

zeldzaamheid

over de wereld.

Dat maakte de handel in deze kazen

"Ik kan me nog een paar kleine produ

laag rond Edam en met name dat gege

centen voor de geest halen die nu nog in

ven vormde de aanleiding

bescheiden

van kleine kazen. Bijkomend argument

vierde generatie

Kees Schardam

is de

uit het kaashandelaren-

geslacht. Bijna dagelijks

is hij nog te

vinden in het oude kaaspakhuis.

Een rij

ook eenvoudiger

en het lage vetgehalte

betekende een betere houdbaarheid

en

daarmee transporteerbaarheid."

en op klompen, een soort kaasdokter.
Ook een man met een verhaal,

Gras is in de visie van Kees de allesbe

zeker

geworden.

aantallen

keuze geweest. De melkopbrengst

Edammers maken.

Zo proberen we commissiekaas

zige man gekleed in een blauwe stofjas

een

uit

was

tot het maken

was dat een klein formaat de handel

Winkel weer nieuw leven in te blazen.

baarheid

Een grote teloorgang,

kwamen. En de smaak? Die leek ten

dat is het. Alleen

en het transport ten goede

palende factor bij wat voor kaas je pro

tijde van het ontstaan van de Edammer

duceert. En de aard van het gras komt

een bijzaak.

voort uit de aard van de grond en het

zijn, maar dat had meer met houdbaar

"In 1951 zijn van Europese kazen de

klimaat. Maar ook het transport van de

heid en minder met smaak te maken.

namen en herkomst vastgelegd.

melk is van invloed op de kwaliteit van

waar het Edammer kaas betreft.

gebeurde

Dat

in Stresa, in het noorden van

Italië. Het was de bedoeling
deze wijze de kwaliteit

om op

de kaas. Noord-Holland
kleine kaasfabrieken

en eigenschap

en er was weinig

tijd nodig om de verse melk van boerde
rij naar fabriek te brengen.

Edammer kaas kwam op lijst B terecht

Koelinstallaties

wat onder andere betekende dat het

hoe korter de reistijd naar zo'n fabriek

voorwaarden,

andere landen geproduceerd
worden.

En daarmee

mocht

hebben we de

in

moest goed

was rijk aan

pen van diverse kazen te waarborgen.

ook, onder bepaalde

De kwaliteit

bestonden nog niet en

was, hoe meer dat de kwaliteit

van de

êi

melk en daarmee de kaas ten goede
kwam. In Friesland lag dat anders.
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e Edammer verder onder druk en
verlaat Noord-Holland

De fabrieksproductie breidt zich uit. Aanvankelijk blijft de Edammer in handels
volume Neerlands nummer 1-kaas. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de rollen in
korte tijd omgekeerd, de Goudse verschijnt aan kop. De Edammer krijgt met een
ware identiteitscrisis te maken. De productie verlaat Noord-EIolland en komt in
Groningen terecht.
Reclamevoor de melkcentrifugevan de
Zweed Gustaf de Laval

ste

In enkele decennia had zich vanaf 1871 een revolutie in de bereiding van
Edammers voltrokken. Duizenden boerenfamilies waren overgestapt naar kaas
bereiding in de dagfabrieken, en er werd van afgeroomde avondmelk gebruik
gemaakt. Nieuwe technieken hadden hun intrede gedaan waarin de uitvinding
van de melkcentrifuge in 1878 door de Zweed Gustaf de Laval centraal stond.
Daarmee kon de room eenvoudig en snel van de rest van de melk gescheiden wor
den. De concentratie van kaasbereiding in Noord-Holland van duizenden boer
derijen naar tientallen fabrieken kreeg in de 20 eeuw een nog ingrijpender ver
volg. In Sint-Maartensbrug was de inboedel van de twee dagfabriekjes die het
dorp kende samengevoegd tot een grote fabriek. Een fabriek waarin stoomketels,
centrifuges en pompen het beeld bepaalden. De romantiek van de zelfkazende
boerin was al enigszins verwaterd met de komst van de samenkazerijen en dagfa
brieken. De schaalvergroting en productiewijziging die deze nieuwe fabriek moge
lijk maakte zouden dat beeld definitief veranderen. Naast kaas werd er in deze
fabriek ook boter gemaakt. Daarmee was de kaas- én boterbereiding verplaatst
van boerderij naar fabriek. Met de komst van de nieuwe fabriek in SintMaartensbrug in 1911 werden de melkleverende boeren niet alleen uitbetaald
naar hoeveelheid melk, maar ook naar het vetgehalte van de melk. De naam dagfabriek verdween en nu alle bestanddelen van de volle zoete melk buiten de boer
derij werden verwerkt tot boter en kaas werden de nieuwe fabrieken zoetfabriek
genoemd.

Van dagfabriek naar zoetfabriek
Opeenvolgende rijkswegenplannen zagen vanaf 1927 het licht en Nederland ging
infrastructureel op de schop. In combinatie met verbeterde koeltechnieken werd
het nu mogelijk om met melkvrachtwagens grotere afstanden af te leggen tussen
boerderij en fabriek. Uit oogpunt van kostenbesparing kon het werk daardoor in
minder fabrieken uitgevoerd worden. De dagfabrieken waar uitsluitend kaas werd
gemaakt verdwenen. In 1930 waren er nog slechts 22 over, terwijl het aantal zoetfabrieken tot meer dan 70 was gegroeid. Ruim 400 zelfkazende boeren trachtten
buiten de fabrieksmatige werkwijze een boterham te verdienen. De landbouwcri
sis van 1931 en 1932 en de daarop volgende Tweede Wereldoorlog dwong de
fabrieken tot verdere aanpassingen. De overgang van dagfabriek naar zoetfabriek
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zette zich door en na 1940 zijn het uitsluitend zoetfabrieken en enkele tientallen
zelfkazende boeren die Edammers produceren. De efficiëntieslag gaat verder en
vele zoetfabrieken voegen zich samen waarmee hun aantal daalt tot 31 in 1954.
In dat jaar zijn nog 46 zelfkazende boeren actief in het Noorderkwartier. De kaas-

Koe

het karakter van een weloverwogen

tiatieven volgen. De gerichtere

stand. De komst van Amerikaanse

op melkproductie

koeien. Klein van stuk en grauw tot
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tussen 1 878 en

naar 4500

1 885 veroorzaakte

opschudding

Holland ten noorden van het IJ wor

waren zij met mini
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zig in de Hollandse
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midden van de 16

eeuw. Hoe

onder de Nederlandse

boeren. Ten
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den vanaf 1900 West-Friesland

eerste werd er door met name West-

de Beemster belangrijke

Friese boeren veel geld verdiend

bieden waarbinnen

aan de verkoop van melkkoeien

melkproductie

den, hoe meer boter en kaas daaruit

naar Amerika.

gemaakt kon worden.
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Een verhoging

En, en dat was door

voor de langere termijn,

van de melkgift heeft daarmee cen

de Amerikanen
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van
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door deze gebie
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de verwarrende
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Book. Waar rond 1850 Amerikanse
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koeien garant stonden voor een jaar

aan een gedegen administratie
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van 300 pond,

wetenschappelijk

wisten Nederlandse

koeien melk te
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den Hollandse
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Stamboek van de grond. Andere ini

De stap van gras naar melk loopt via

maal 200.000

Koeienrassen in nederland
20. SCHOTSEHOOGLANDER
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Poster met inheemseen buitenlandse
koeienrassen.UitgaveWageningen
University
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productie in dit gebied bedraagt in 1954 bijna 25 miljoen kilo, een vertienvoudi
ging ten opzichte van het dieptepunt in de Tweede Wereldoorlog. De productie
wordt voor meer dan 99 procent door de zoetfabrieken voor hun rekening geno
men. Het aandeel van de zelfkazende boeren was verwaasloosbaar klein gewor
den.

p. 94/95 Kaaslossenuit een schip voor
het pakhuis van de Gestam aan de
Voorhaven

Het inpakken en verzegelen
(banderolleren)van kaas voor de tropen

De Goudse kaas wint het
Wat was er nog typisch Edams aan een Edammer in de tweede helft van de 20
eeuw? Dag- en zoetfabrieken waren ook in de Zeevang van de grond gekomen. In
Middelie, Edam, Oosthuizen en Warder werd fabrieksmatig en op gestandaardi
seerde wijze kaas geproduceerd. De kaasmarkt werd in korte tijd een relict uit ver
vlogen tijden. En waar honderden boerinnen uit de Zeevang en 37 Edamse schip
pers tussen 1439 en 1441 het monopolie hadden op het bereiden en verhandelen
van duizenden karakteristieke cleyne casekens, doorkruisten tientallen vrachtwa
genchauffeurs Noord-Holland 500 jaar later met in hun tankwagens melk uit alle
windstreken van Noord-Holland om daar op uiteenlopende locaties Edammers
van te laten maken. Het volvette karakter van de Edammer had plaats gemaakt
voor een klinisch geproduceerde 40+kaas die overal gemaakt kon worden. Als
essentie van de Edammer was overeind gebleven zijn kleine, bolle en ronde for
maat. Dat formaat met een 40+inhoud bleef tot de Tweede Wereldoorlog de
modelkaas die door de zoetfabrieken en zelfkazers in het Noorderkwartier werd

De radicale

veranderingen

ook hun weerslag

hadden

op de handel in

Edammers. In 1916 richten de

Aanvoer van kaas bij het pakhuis van de
Gestam aan de Nieuwe Haven

Edamse kaashandelaren

Groot en

Schardam de kaasexportvereniging
Gestam op. Zij betrekken hun kaas
van meer dan 20 kleine kaasfabrieken en worden daarmee een concur
rent van de van overheidswege
ganiseerde

kaasmarkt.

veranderende
schaliger

geor

Het

wegennet en de groot

kaasproductie

sluiten

tevens niet meer aan bij de traditio
neler georganiseerde
Daarnaast

kaasmarkten.

vindt men het verhandelen

van kaas in de buitenlucht

niet meer

gepast. De kaas zou te snel uitdr
ogen. In rap tempo verdwijnen
kaasmarkten
stadsbeeld.
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gelegen.

De Edammer kaasmarkt

wordt in 1923 opgeheven.
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uit het Nederlandse

geproduceerd. Landelijk lag de productie van 40+Edammers ruim boven die van
volvette, Goudse kaas. In 1940 werd ruim 61.000 ton Edammers en ruim 28.000
ton Goudse geproduceerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog valt de kaasproduc
tie ver terug, tot een kwart van het vooroorlogse peil. In 1946 komt de productie
weer snel op gang en komt van volvette kaas in dat jaar zelfs boven het vooroor
logse niveau te liggen. En wat doet de 40+kaas, de Edammer? Die herstelt zich in
1946 nauwelijks en naar gewicht is de productie van Goudse volvette kaas in een
klap drie keer zo hoog. De rollen zijn omgekeerd. De volvette Goudse had de
Edammer in prijs al naar de kroon gestoken en nu komt zijn handelsvolume ook
boven dat van de Edammer te liggen. De positie van de Edammer als Nederlands
kaaskroonjuweel is voorbij. De reden voor deze positiewisseling is lastig in een
oorzaak te vatten. De opkomst van Edammers uit landen als Duitsland, Amerika
en Nieuw-Zeeland kan daarin een rol hebben gespeeld. Daarnaast ontstonden er
betere conserveringsmethoden voor volvette kaas en in combinatie met transport
mogelijkheden als vrachtwagen en vliegtuig kwam deze kaas daardoor binnen
bereik van een wereldpubliek. Veel Noord-Hollandse boeren en fabrieken gingen
na de Tweede Wereldoorlog over op de productie van volvette Goudse kaas. Een
toegenomen vraag naar deze kaas lijkt daar de achtergrond van. Wat in deze toe
genomen vraag de doorslag heeft gegeven is onduidelijk. Een smaakkritischer
publiek met een voorkeur voor volvette kaas kan daaraan ten grondslag hebben

Tot en met 1960 stijgt de Nederlandse productie van Goudse volvette kaas naar
133.000 ton en die van Edammer naar 59.000 ton. Daarmee was de Edammer
teruggekomen op het vooroorlogse peil. Bij de sterke groei van de Nederlandse
kaasproductie en -export betekende dit een achterblijvende positie. De Goudse en
Edammer zouden nog verder uit elkaar groeien. De toegenomen voorkeur voor
volvette 48+kaas wordt duidelijk uit de stijgende productiecijfers. Lagen deze in
1960 op 133.000 ton, in 2009 produceert Nederland ruim 555.000 ton volvette
kaas. De 40+kaas probeert daarbij aan te klampen met een productie in 2009 van
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Midden boven: De fabriek in Warder
Midden onder: De fabriek Ons Belangin
Middelie

ZuivelfabriekNeerlandia in Stompetoren
is de laatste fabriek in Noord-Holland die
op grote schaal Edammersmaakt: begin
jaren 80 van de vorige eeuw 1200 stuks
Edammer per uur

ruim 158.000 ton. Binnen deze productie van 48+ en 40+kaas laten de klassieke
platte Goudse kaas en de Edammer bol in beide gevallen tussen 2000 en 2009 een
dalende productie zien, de Goudse platte van ruim 244.000 ton naar ruim
188.000, De Edammer van ruim 52.000 naar bijna 34.000 ton. De stijging van de
totale omvang komt voor rekening van Goudse en Edammer in korstloze vorm.
Die verdubbelt in beide gevallen naar respectievelijk 134.000 en 60.000 ton tus
sen 2000 en 2009. Gemak dient de mens. Duitsland was ondertussen de grootste
kaasproducent van de Europese Unie geworden en produceerde in 2009 ruim
226.000 ton Edammer kaas, een kleine 70.000 ton meer dan Nederland.

het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw wordt de productie van Edammers
hier opgevoerd tot een maximum van 1.200 stuks per uur. Het is tevens de tijd dat
melkbussen uit het landschapsbeeld van Noord-Holland verdwijnen ten faveure
van melkkoeltanks. Op 26 juni 2007 valt het doek voor de Noord-Hollandse
Edammer als de fabriek Neerlandia in Stompetoren haar deuren sluit. Het aantal
kaasfabrieken in Noord-Holland is daarmee tot vier gedaald. Cono, zoals De
Coöperatie vanaf het begin van jaren 70 in de vorige eeuw wordt genoemd, legt
zich hoofdzakelijk toe op de productie van volvette Goudse kaas onder de naam
Beemster in haar fabriek in Middenbeemster. De productie van Edammers wordt
overgenomen door de kaasfabriek in Marum, Groningen. Daar had men zich in
1986 al gespecialiseerd in Edammers en ruim 20 jaar later kwam de Nederlandse
productie daarvan in de provincie Groningen te liggen.

Links: Edam had ook even een
zuivelfabriek;hij was gelegenaan het
begin van de Voorhaven.De Coöperatieve
Zuivelfabriek Edam was in bedrijf tussen
1918 en 1942. De boeren moesten hun
melk er zelf heen brengen

mi

Concentratie van de productie; de Edammer naar Groningen

I

In het noorden van Noord-Holland bleven na 1960 twee zuivelcoöperaties over,
Noord-Holland en De Combinatie. De Edammerproductie kwam bij de zuivelfa
brieken van De Combinatie te liggen. De Goudse volvette kaas was in NoordHolland echter de belangrijkste kaas geworden. De fabriek Neerlandia in
Stompetoren, onderdeel van De Combinatie, was uiteindelijk de enige die zich op
de productie van Edammers richtte. Met de sluiting van de laatste zuivelfabrieken
in de Zeevang - Warder en Middelie in respectievelijk 1967 en 1970 en Edam al
in 1942- was de productie van Edammers daarmee geheel buiten de geboorte
grond van deze kaas komen te liggen. De fabriek in Stompetoren wordt het hart
van de Nederlandse Edammerproductie in de tweede helft van de 20 eeuw. In
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Han Plas: "Edammers rolden vanzelf naar het kaaspakhuis."

Han Plas begon in 1975 zijn loopbaan

worp twee kazen in een ton gedaan en

de bolle Edammers een voordeel

in de kaas. Hij trad in dienst bij het

gelijktijdig
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aan af. Aan een balk in de hoogste ver

ste zaak van de wereld wat zich voor en
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de export. Het is voor Han de gewoon

vaak onzichtbaar
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lastiger werken."
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vaak te keren."

handwerk.

Een deel van het werk zoals dat vroeger
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bezig de kazen te lossen. Dat gebeurde

zelfs waar het werkzaamheden

betreft

tot drie keer in de week. Er kwamen dan

die ook hij slechts uit overlevering
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kade naar het pakhuis. Daar reden kar

liep er een spoorrail

van de

Voorhaven.

retjes overheen die de kaas het pakhuis
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uropese keurmerken als reddingsboei?
De in Groningen geproduceerde Edammers treden in de voetsporen van hun voor
gangers uit de 15 eeuw en worden in tientallen landen afgezet. De Nederlandse zui
velsector begint een offensief om het imago van de Edammer op te poetsen. De ont
vangen Europese keurmerken blijken echter papieren tijgers.
Op de fabriek in Marum wordt meer in stuks dan in gewicht gedacht. De productie
kan tot 100.000 knikkers per dag worden opgevoerd; een dagproductie die ruim boven
de totale aanvoer van cleyne casekens in Kampen tussen 1439 en 1441 ligt. Voor de
kenmerkende kleur verhuizen de Edammers naar Leerdam in Zuid-Holland. Daar
worden ze rood geparafineerd. Vervolgens waaieren vrijwel alle Marumer Edammers
naar een honderdtal landen uit. Dat doen ze in 23 verschillende soorten. Edammers
met tuinkruiden, met sambal, speciale Edammers voor Egypte en Japan. En een
bescheiden aantal Edammers voor Nederland. Het geheim van de Edammers uit
Marum schuilt volgens Hans Zandstra, de kaasmaker, in de aard van het productie
proces. Het draaien aan de knoppen maakt de kaas en dat vak verstaat alleen de kaas
maker. Hij of zij bepaalt de drainagesnelheid - het uitlekken van de wei -, de pekelduur,
het toevoegen van zuurstof, de temperatuurinstelling. En binnen het uitgangspunt dat
het een 40+kaas moet zijn is de Klant vervolgens Koning. Dat verklaart het bestaan van
Edammers met sambal, of met een rode buitenkant of, als het echt moet, een blauwe.

Conventie van Stresa, keurmerken en kaas op papier

De kaasfabriek van CONO
Kaasmakersin de Beemster.Het
nieuwe gebouw werd in 2008
ontworpen door de Edammer
BastiaanJongerius
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De productie van Edammers in Marum bestaat bij de gratie van de wereldverovering
door de Edammer die zes eeuwen geleden in gang is gezet en waar de grote naamsbe
kendheid van de kaas aan is te danken. Die naamsbekendheid heeft kaasproducenten
in vele landen ertoe gebracht Edammers (na) te maken en te verhandelen. Vijftig jaar
nadat de kaaskwestie zuivelend Nederland op z'n grondvesten had doen trillen en
nationale kaasregelgeving in 1912 een feit werd begint het verhaal weer van voren af
aan. In 1951 werd de Conventie van Stresa van kracht. De bescherming van bepaalde
typen kaas naar herkomstgebied en bereidingswijze werd hierin geregeld. Nederland
sloot zich in 1955 bij deze conventie aan. Maar de Conventie bepaalde dat de
Edammer als een kaas mocht worden beschouwd die ook buiten Nederland geprodu
ceerd kon worden zolang er maar aan bepaalde voorwaarden werd voldaan.
Belangrijke kenmerken van de Edammer waren het vetgehalte (40+kaas) en de bol
ronde vorm. Herkomst van de melk was geen issue. Gelijk kaashandelaren en -produ
centen in de voorafgaande eeuwen deden werden ook nu de grenzen van afspraken,
zoals gemaakt onder de Conventie van Stresa, opgezocht. Zo werd in 1988 het Franse
bedrijf Deserbais veroordeeld wegens het in Frankrijk invoeren van in Duitsland gepro
duceerde "magere" 30+Edammers. Frankrijk had de Conventie van Stresa onderte
kend, Duitsland niet...
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Beschermde Oorsprongsbenaming

Fj
ven uit deze landen, zij allen verzetten zich heftig tegen het Nederlandse voorne
men om in Nederland geproduceerde Edammers van een keurmerk te voorzien.
Tevergeefs. Op 2 december 2010 wordt de Edammer als Edam Holland inge
schreven in het register van de EU-keurmerken. Voor de buitenlandse producen
ten van Edammers was er echter niet veel veranderd. Zij mochten hun kaas onder
de naam Edammer blijven verkopen, zonder de toevoeging Holland.

(BOB)

De kwalificatie van kaas kreeg in 1992 een nadere invulling met het ontstaan van
keurmerken opgesteld door de Europese Unie. Die keurmerken zouden traditio
nele landbouwproducten moeten beschermen en promoten, de inspanningen van
duizenden boeren, ambachtelijke voedselproducenten en het Europees landelijk
erfgoed beschermen, en de consument vertrouwen bieden bij de aanschaf van zo'n
product. De eerste keurmerken die voor Nederlandse kaas werden aangevraagd
zijn in 1996 verleend aan Noord-Hollandse Edammer en Noord-Hollandse
Gouda. Beide kazen kregen het keurmerk BOB, Beschermde Oorsprongs
benaming. Noord-Hollandse Edammer zou gekenmerkt zijn door de ligging van
de weidegebieden. De omliggende Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer hebben
het gras en daarmee de melk een specifiek karakter gegeven, dat van invloed zou
zijn op de smaak van de Noord-Hollandse Edam. Een slimme marketingzet of een
erkenning van zes eeuwen kaashistorie? Beide BOB-kazen mogen uitsluitend uit
Noord-Hollandse melk gemaakt worden en onderscheiden zich van elkaar door
een verschil in vetgehalte, respectievelijk 40+ en 48+. De Edammer met EU BOBkeurmerk is echter een kaas op papier gebleven. Tot productie is het 15 jaar na de
toekenning van het keurmerk niet gekomen. Het keurmerk is er, maar de kaas
niet.

^.kdit/q
BOB:BeschermdeOorsprongsbenaming
en BGA:BeschermdeGeografische
Aanduiding. Edammer kaas heeft wel een
BOB-status,maar de kaas is tot nu toe
nooit gemaakt
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Koeienin de wei bij Warder

Naast dit offensief om het blazoen van de Nederlandse Edammer met keurmer
ken op te poetsen stak de kaaskwestie een paar jaar eerder min of meer geruisloos
opnieuw de kop op. De toegenomen vraag naar magere kaas, met name in
Nederland, leidde in 2005 tot een aanpassing van overheidsvoorschriften voor
onder andere de Edammer. In de Landbouwkwaliteitsregeling 2006 gold de
Edammer vanaf dat moment als een kaas met een vetgehalte van 30+ in droge
stof. En zo bleef de Edammer een speelbal tussen commerciële belangen en histo
risch besef. Zes eeuwen lang is er aan de Edammer gesleuteld waarbij het oor
spronkelijke volvette karakter meer en meer naar de achtergrond is gedrongen.
Wie pakt de handschoen in Noord-Holland op en zorgt voor een grootschalige
terugkeer van de echte Edammer? Als een zoetemelkse kaas uit niet afgeroomde,
volle melk.

Beschermde Geografische Aanduiding (BGA)
In 1998 werd in opdracht van de Nederlandse zuivelindustrie een onderzoek uit
gevoerd onder 7200 consumenten uit zes Europese landen (Nederland, Duitsland,
België, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). Het onderzoek was gericht
op bet onderbouwen van de faam van Edam Holland bij de Europese consument.
En die onderbouwing kwam er. Er bleek een sterke associatie te bestaan tussen het
merk Edam als kaas en het land Nederland. Een derde van de ondervraagden
legde die koppeling spontaan. Een score die vergelijkbaar is met beroemde kazen
als Camembert (Frankrijk) en Feta (Griekenland). Zo'n 90 procent van de deel
nemers aan het onderzoek zag Nederland als de enige of belangrijkste producent
van Edammers. De in Nederland geproduceerde Edammer werd daarmee ook als
de originele Edammer gezien en de ondervraagden waren bereid tot 10 procent
meer te betalen voor een in Nederland geproduceerde Edammer ten opzichte van
een Edammer afkomstig uit een ander land. Tien jaar later vormden de resultaten
uit dit onderzoek de onderbouwing om voor Edammers, en Goudse kaas, het
Europese BGA-keurmerk aan te vragen, Beschermde Geografische Aanduiding.
De voorwaarden voor het BOB-keurmerk werden mogelijk als te knellend erva
ren. Productie, verwerking en bereiding moeten daarvoor binnen een bepaald
geografisch gebied plaatsvinden. Voor het BGA-keurmerk geldt dat slechts voor
minimaal een van de drie stadia. Het uitblijven van commercieel succes met de
BOB-Edammer kan de stap naar "minder karakteristieke" BGA-kazen verklaren.
Het regende protesten tegen deze Nederlandse BGA-aanvraag. De Duitse over
heid, de Franse, Oostenrijkse, Tsjechische, Amerikaanse en Australische, bedrij-
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De aanvoer van kaas vanuit de Zeevang
vond lang plaats met schuiten en scheepjes.
Eerst via de Muursloot door de zogenaamde
'melkpoortjes' ten oosten van de Grote
Kerkstraat; na 1566 via de Ooster Kerkpoort
door het Nieuwvaartje
Handjeklap tussen handelaar en verkopende
veehouder.De verkoop van een partij kaas is
erg lang op dezelfdewijze gegaan. De kazen,
ronde Edammersuit de omgeving,daar
naartoe gebracht door de boeren en later
door handelaren, lagen netjes tweehoog op
straat gestapeld. Over de kaas werden
zeildoekengelegdom uitdrogen te
voorkomen. Door middel van handjeklap of
handslag ging men loven en bieden, waarna
koper en verkoper het met elkaar eens
werden over de prijs. Daarop volgde een
handdruk. Daarna brachten kaasdragers de
partij naar de weegschaalop kaasberries of
in manden. Hierna vond de partij zijn weg
richting kaaspakhuis of een schip of kar.

De kaasmarkt van Edam herontdekt
Edam, een woensdagochtend in juli. In een decor van Hollandse schildersluchten van grijze en witte wolken tegen een felblauwe achtergrond maken kaasdra
gers zich gereed voor een schouwspel dat meer dan twee eeuwen geleden voor
het eerst aan het Jan van Nieuwenhuizenplein werd opgevoerd. Tegelijkertijd
vaart de met Edammers geladen boot De Toekomst in zuidelijke richting door
de J.C. Brouwersgracht. Bij de loswal aangekomen, op de overgang van gracht
naar plein, werpt de schipper de Edammers in tweetallen naar de kaasdragers
op de wal. Een houten kaaskar met grote rode wagenwielen en gevuld met meer
dan 200 ronde gele kazen overbrugt de laatste 50 meter tussen oever en het hart
van de markt. Een traditie in ere hersteld.
De informatie over het ontstaan en de geschiedenis van de kaasmarkt in Edam
is schaars. In 1357, het jaar waarin aan Edam stadsrecht werd verleend, werd
voor het eerst melding gemaakt van een drietal markten in Edam. Twee van
deze markten vonden in het voorjaar plaats en stonden vooral in het teken van
de aanvoer van kaas en boter. Pachters van de waag woonden in de directe
omgeving daarvan. Zo bevond de waag zich in 14/9 in de Breestraat, nabij het
huis van pachter Claes Heijn Soets die op de hoek Dam-Breestraat woonde. In
1526 verschaft Karei V aan Edam het recht van vrije weekmarkt en het recht
van waag aan de stad. In 1778 verhuist de kaasmarkt naar het Jan van
Nieuwenhuizenplein.
Waar 500 jaar geleden de Edammers hun reis over de wereld begonnen, maken
hedentendage inwoners uit Italië, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Rusland,
Indonesië, Amerika en vele andere landen de reis in omgekeerde richting. Zij
willen ooggetuigen zijn van de bakermat van een van de bekendste kazen ter
wereld. Op initiatief van de toenmalige winkeliersvereniging van Edam werden
in 1989 na een pauze van 66 jaar de gekleurde kaasberries ontstoft, werd de
kaasboot van een nieuw verfje voorzien en meldden meer dan honderd vrijwilli
gers zich aan die met kennis van zaken de kaashandelstraditie in ere herstelden.
De ondernemers wilden hun stad via het bekendste product dat Edam heeft
voortgebracht weer op de kaart zetten.
Acht keer per jaar, in juli en augustus, trekken zo n 3000 bezoekers naar Edam.
De heropleving van de kaasmarkt is daarmee een schot in de roos. In een leven
dig schouwspel gaan de bolronde Edammers en de platte Beemsterkazen van
links naar rechts over de markt, troeven "ouderwetse kaashandelaren elkaar
luidruchtig af op zoek naar een goede prijs en verwennen "nieuwerwetse" kaas
meisjes de bezoekers met kaas uit het vuistje. Na afloop van de markt zijn de
buitenlandse en Nederlandse bezoekers een ervaring van meer dan 500 jaar
kaasgeschiedenis rijker.

Op de Kaasmarkt mogen ook de kaasmeisjes
niet ontbreken
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"(...) les fromages

Daar lig je dan, met je geeloranje, licht glimmende buitenkant. Zeshonderd jaar
gestremde geschiedenis in bijna twee kilo kaas. Je overleefde woeste baren, klie
vende zwaarden en hongerige maden. Ter bescherming smeerden ze je in met azijn
en bier, of met extra zout. Je kreeg als wrongel een bad van warme wei voordat
je een wilgenhouten kaaskop in ging. Daar werd je sterk van, vooral van buiten.
Met je gepantserde korst was je vervolgens in staat grote afstanden te overbrug
gen. Je werd geliefd, van Duitsland tot Japan. Je populariteit stond garant voor
een belangrijke bijdrage aan de stads-, gewest- en staatsschatkist. Smaak speelde
daarin een ondergeschikte rol. Fijnproevers waren 500 jaar geleden op de vingers
van een hand te tellen, en in het land der blinden is eenoog koning. En die koning
dat was jij.

(...) des hollande,

ronds comme des têtes coupées, barbouillées de sang séché, avec cette
dureté de crane vide qui les fait nommer tètes-de-mort. (...) Nederlandse
kazen, rond als afgehakte

hoofden,

besmeurd met geronnen bloed, zo

later smaak je van pittig en pikant, via ziltig tot vrij mild en zoetig. Met een
vleugje noot op de koop toe. En dan de herkomst van al die smaken. Is het het
geheim van de kaasmaker? Of komt juist de aard van het gras en de grond er in
naar voren? Misschien is je belangrijkste smaakkenmerk wel het gebrek daaraan.
Meer een allemanskaas. En dat kon je worden door je houdbaarheid en handel
baarheid. Het bijpassende uiterlijk van harde korst, rode kleur en ronde vorm
prikkelde de fantasie van menig schrijver, zoals Émile Zola in zijn boek Le ventre
de Paris.

hard als een lege hersenpan,
waarom

ze doodskoppen

worden

genoemd."

Smaak of geen smaak, koud liet je ons dus nooit. Dat je nog lang in ons midden
mag blijven, als boegbeeld en rots in de branding van zes eeuwen Nederlandse
kaasgeschiedenis.

In je geboorteplaats Edam had men er tevens een handje van je uiterlijk op te fris
sen door je rood te kleuren met kleurstof uit de fernambukboom uit Brazilië. Dat
werd een van je handelsmerken. Het verhaal gaat dat die roodkleuring van Franse
rodewijnvaten kwam, waarin je werd vervoerd. Of door kleurstof uit de klaproos.
Geloofwaardiger is, naast fernambuk, de roodkleuring met annatto uit de orleaanboom uit Zuid-Amerika. Maar dat is allemaal verleden tijd. Tegenwoordig
word je in een rood parafinebad gedompeld. In je hart blijf je echter het liefst
gewoon een blonde Hollandse kaas.

Ansichtkaart van de Kaasmarkt rond
1900

Dat gesol met je buitenkant kon je nog wel hebben. Er werd pas echt aan je poten
gezaagd toen ze je binnenkant onder handen gingen nemen. Je was te dik, zei men.
Een excuus om munt te slaan uit je aantrekkelijke uiterlijk. Ontdaan van je vet
zijn de kapers op de kust met het belangrijkste onderdeel van je verschijning aan
de haal gegaan, je mooie bolronde vormen. Het stapje terug van volvet naar vet
was niets minder dan een lijdensweg. Het kostte je honderd jaar daar aan te wen
nen. Opnieuw honderd jaar later werd je tot een vervolgafslankkuur gedwongen.
Je verloor daarmee niet alleen je vet, maar vooral je zoetemelkse ziel.
Je schoot een beetje door toen je als twaalfponder onder de naam Middelbare en
zelfs twintigponder onder de naam Malbolle op de markt ging liggen. Voor de
Fransen, en sinds kort ook weer de Nederlanders, vermom je je nog wel eens als
vier kilo zware oranje commissiekaas. Mimolette heet je dan chique op z'n Frans.
Het vertrouwde gewicht van ruim anderhalve kilo past je echter het beste. Je hebt
Edam, de Zeevang en zelfs Noord-Holland verlaten. Je bent een wereldburger
geworden en opgegaan in de massa. De duizenden Edammers kazende NoordHollandse boerenfamilies zijn geschiedenis, op een na. In De Weere, WestFriesland, worden nog kaaskoppen gevuld voor de bereiding van Edammers. Een
schrale troost na 600 jaar gemorrel aan je uiterlijk en innerlijk.
En je smaak? Tja, dat blijft een lastig punt. Want wie weet hoe een Edammer in
1489 gemaakt uit zoetemelk uit de Warderbroek gesmaakt heeft? Zes eeuwen
\
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Opening van de Edamse Kaasmarkt door
Mevrouw K. Heerschop, burgemeester
van de Zeevang
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DANKWOORD
Het bestuur en de redactie van de Historische Reeks van de Vereniging Oud Edam
en uitgeverij Uniepers hebben op uiteenlopende wijze de totstandkoming van dit
boek mogelijk gemaakt en begeleid. Ik dank Ben de Croock (Uitgeverij Uniepers),
Anthonie Heidinga (voorzitter redactiecommissie), Oscar Henar, Dik Rinkel,
Hans van Royen en Jan Sparreboom hartelijk voor de plezierige en vruchtbare
samenwerking. Corrie Boschma-Aarnoudse was een belangrijke informatiebron
over de geschiedenis van Edam en de rol van kaas voor de stad, waarvoor veel
dank. Gerro de Boer, Siem de Boer, Eric Hulst, Han Plas en Kees Schardam waren
bereid tot een interview en de publicatie daarvan in het boek, waarvoor hartelijk
dank. De volgende personen, naast genoemde redactieleden, gaven tips over een
specifiek onderdeel of waren behulpzaam bij het literatuuronderzoek: Saskia van
den Berg (Purmerends Museum), Siem de Boer (Warder), Jessica Dijkman
(Universiteit Utrecht), André Dumont (www.dumont-andre.nl/woordenboek/s.
html), Jacob Haker (www.zuivelhistorienederland.nl), Piet Heikamp (Bibliotheek
Wageningen UR, Speciale Collecties), Timme Helmes (Zijerveld, Bodegraven),
Ritzo Holtman (Gewichten en Maten Verzamelaars Vereniging), Eric Hulst
(Cono, Midden-Beemster), Henk Komin (Historisch Genootschap Beemster),
Sjaak Koopman (Kaasboerderij Koopman, De Weere), Willem Messchaert
(Kolhorn), Kees Otter (Historische Vereniging De Zijpe), Fred Raaijmakers
(FrieslandCampina,
Lutjewinkel), Marcel Sampimon
(Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam),
Kees Schardam (Gestam, Edam), Jurriën Scheepstra
(Productschap Zuivel), Mw. Smith (Cremerie Smith
Kaas, Vlissingen), Joke Stielstra (FrieslandCampina,
Leeuwarden), Dick Veerman (foodlog.nl), Aad
Vernooij (Nederlandse Zuivel Organisatie) en
Hans Zandstra (Friesland Campina, Marum).

Kaasdragersbehoorden tot een gilde.
Er waren binnen het gilde meerdere
groepen van kaasdragers. Zo'n groep
werd een veem genoemd, dat zijn eigen
kleuren had. Zij liepen met de berries
van hun eigen kleur en waren ook
herkenbaar aan de kleur van het lint
waarmee hun strohoed getooid was
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Aarnoudse, Haag, Nelissen en Tjoa (2003), Dijkman (2010), Van Gijssel en Van
der Valk (2005), Van Heeringen (2005), Smit (1919) en Van der Woude (1972).
Voor hoofdstuk 2 zijn dit Van Bavel en Gelderblom (2009), Boekei (1929),
Boschma-Aarnoudse (2003), Bouman (1857), Guicciardini (1567) en \an der
Woude (1972), en voor hoofdstuk 3 Boekei (1929), Croesen (1931), Van Druenen
(1990), Kruithof (1956), Lambers, Dehé en Hulst (2001) en Van der Zande
(1905), en diverse publicaties van het Productschap Zuivel en de Nederlandse

Toen de Vereniging Oud Edam mij vroeg dit boek te schrijven was mijn eerste
gedachte: "Bestond dat boek dan nog niet?" Nee, en al gauw bleek dat de
Nederlandse kaasgeschiedenis sowieso mondjesmaat te boek is gesteld. Vanaf dit
moment maakte zich een soort automatische alertheid van mij meester. Net als na
de aanschaf van een nieuwe auto. Daarvoor zag je dat model niet, en sinds je er
zelf in reed zag je ze overal. In dit geval stond het vizier op Edammer, op het obses
sieve af. Ik herinner me dat ik bij de start van het schrijven een bezoek bracht aan
Jakarta. Tijdens een lunch in deze metropool hing aan de muur van het restaurant
waar ik zat een aankondiging van Edam & apple salad. Op het dwangmatige af
schoot ik een foto van de schoolbordmenukaart. Als anekdotisch gegeven interes
sant, als bijdrage aan dit boek van ondergeschikt belang. Maar ik stond in de
Edammerkaasmodus, en daar ging het om. Het speurwerk naar de Edammer en
vervolgens het verhaal op papier krijgen heeft zich chronologisch afgespeeld. Jaar
na jaar, decennia na decennia, eeuw na eeuw werden afgepeld waarmee telkens
een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis kon worden toegevoegd. Deze speur
tocht was een spannend proces. Je wist van tevoren niet welke wending het ver
haal zou nemen. Alle wendingen in de levensloop van de Edammer hebben er toe
geleid dat de kaas een ongekende faam heeft opgebouwd, wereldwijd, economisch
van grote waarde werd, én dat tijdens die ontwikkeling z'n specifieke kaaskarak
ter verwaterd is. Bol en geel of rood leek voldoende om als Edammer door het
leven te gaan, de kwaliteit van de kaas was daar soms ondergeschikt aan. Naast
de bewogen geschiedenis van het uiterlijk en vooral innerlijk van de Edammer
ontstond ook het beeld van een ontheemde kaas. De Edammer is gaan zwerven en
in diverse landen zijn kaasmakers en -handelaren zich over de kaas gaan ontfer
men. Laten we voor het gemak aannemen dat dit gebeurde als oprechte kaasinte
resse gezien door een zakelijke bril. Het effect was het ontstaan van onder andere
Duitse, Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse Edammers met als tragisch ijkpunt het
vertrek van de Edammer uit de provincie Noord-Holland aan het begin van deze
eeuw. Wie wil snuiven aan de historie van deze wereldkaas kan in de maanden juli
en augustus het beste een bezoek brengen aan de kaasmarkt van Edam. Met name
de geschiedenis van de laatste honderd jaar wordt daar verbeeld. In combinatie
met dit boek kijkt u dan mogelijk anders tegen die gele bol van 1.8 kilo aan.

Zuivel Organisatie.
Gevelsteenin de gevelvan kaaspakhuis
De Koe aan de Nieuwe Haven in Edam.
Afgebeeldis een Lakenfelder

Het verhaal van de levenswandel van de Edammer is gebaseerd op publicaties
waarin de geschiedenis van de melkveehouderij, de kaasbereiding en de kaashan
del zijn beschreven, van koffietafelboek tot proefschrift. En zoals dat met weten
schappelijk onderzoek gaat is er sprake van verschillend en voortschrijdend
inzicht. Als gevolg hiervan lopen de inzichten hoe melkveehouderij, kaasbereiding
en kaashandel ontstaan zijn en in de tijd zijn veranderd regelmatig uiteen, met
name als er een beeld wordt gereconstrueerd van een tijd die ver achter ons ligt en
waarvan geschreven bronnen schaars zijn. Een aantal bronnen is van groot belang
geweest bij het schrijven van dit boek. Voor hoofdstuk 1 zijn dit Van Bavel en
Gelderblom (2009), Boekei (1929), Boschma-Aarnoudse (2003) Boschma-
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de wereld

veroverde

De geschiedenis van een rond kaasje
"Je werd geliefd, van Duitsland tot Japan. "
Dit boek beschrijft de geboorte, de opkomst en het
succes van een kaas die, zoals de titel zegt, de wereld
veroverd heeft. De Edammer. Deze bolle, gele of in
een rood jasje gestoken kaas is immers
wereldberoemd geworden en is met tulpen, klompen
en Frau Antje niet weg te denken uit het exportlogo
van Holland.
Dit boeiend geschreven en rijk geïllustreerde boek
toont aan hoe belangrijk de productie en handel van
kaas altijd zijn geweest voor de samenleving van de
Lage Landen. De Edammer speelt daarin een
hoofdrol. De lezer wordt meegevoerd op een lange
reis die duizend jaar geleden aanvangt met de komst
van de eerste boeren in de omgeving van Edam en
eindigt in 2010 toen de Europese Unie de 'Edammer'
voorzag van een keurmerk dat kwaliteit en herkomst
uit Holland zou moeten waarborgen. Sinds
mensenheugenis is kaas gemaakt, maar omstreeks
1400 is in Edam en omgeving een handzaam
kaasje ontwikkeld dat het erg goed deed in de
exporthandel: de geboorte van de Edammer.
Auteur Mare Argeloo, Alkmaarder en van huis uit
bioloog, beschrijft hoe in de loop der tijd de kaas
werd geproduceerd en verhandeld, hoe men
worstelde met voorschriften en heffingen, hoe men
vanaf de 19e eeuw serieus aan kwaliteitsbewaking
ging doen en hoe de introductie van de
melkfabriek in het laatste kwart van de 19e eeuw
het leven op het platteland heeft veranderd, vooral
dat van de vrouw, de hoofdpersoon van het
kaasbedrijf. Een weg van vallen en opstaan, van
natuurrampen, oorlogen dan wel perioden van
voorspoed. En er wordt beschreven hoe de
Edammer in de loop der tijd Edam steeds verder
heeft verlaten. Momenteel wordt deze kaas
fabrieksmatig binnen Nederland alleen nog in
Groningen geproduceerd. De eens bloeiende
kaasmarkt van Edam is echter herrezen, maar nu
alleen als toeristische attractie.
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