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OP ZOEK NAAR EDAM BUITEN EDAM

Uitreiking
Gele Steentje 2018

Het wapen van Edam in
De Rijp en Egmond aan Zee

Dé winkelstraten
van weleer, Lingerzijde en
Kleine Kerkstraat

Oud Edam
viert feest

Het raam in de Grote Kerk van De Rijp, geschonken door Edam
na de brand in 1654

Onze reis op zoek naar Edam buiten Edam is nog niet beëindigd.
We zijn al in diverse plaatsen geweest 1) en gaan nu naar De Rijp en
Egmond aan Zee. In beide plaatsen vinden we het wapen van Edam
op heel verschillende wijze weergegeven.
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Het Edammer raam
Dik Rinkel

Het Edammer raam in De Rijp
De Rijp groeit in de zestiende eeuw uit tot belangrijke
handelsplaats. In korte tijd verandert het aanzien van
het oorspronkelijke vissersdorp in een rijke plaats met
deftige koopmanswoningen en fraaie burgerwoningen.
Het krijgt de faam van ‘schoonste en heerlijkste dorp
van gants Hollandt’
In de nacht van 6 op 7 januari 1654 legt een enorme
brand een groot deel van het dorp, vol houten woonen pakhuizen, in de as. De Grote Kerk wordt herbouwd
op de oude fundering. De kerk krijgt een nieuwe toren
en voor de ramen doet men een beroep op de steden,
bestuurslichamen en inwoners. Glas was namelijk in die
tijd bijzonder en duur. Dit beroep is niet tevergeefs want
in de jaren 1655 tot 1666 worden in totaal 23 ramen aan
de kerk geschonken en geplaatst. Op vier ramen staat
een religieuze voorstelling, andere laten het wapen van
de stad en andere versieringen zien.
Elk raam werd dus als het ware gesponsord. Een
schenking had dikwijls een economisch belang en men
kon soms niet achterblijven omdat andere steden ook
schonken.
Edam schonk ook een raam, een schenking die meer
voorkwam want onze stad heeft verschillende ramen
aan andere kerken geschonken o.a. aan Krommenie,
Ilpendam, Schermerhorn, Medemblik, Watergang en
Landsmeer Over economisch belang gesproken: Edam
had een bijzondere band met De Rijp omdat men

de doorvoerhaven was vanaf de Zuiderzee en voor
Landsmeer schonk men met de voorwaarde dat een
sluisje bij Ilpendam, waarbij Edam belang had, in orde
gebracht zou worden 2).
In een van onze vorige periodieken is dit raam al
uitvoerig beschreven 3), daarom volsta ik met een korte
beschrijving.
De voorstelling laat in het midden het Edammer
stadswapen zien dat bestaat uit een antiekrode koe met
drie sterren, erboven omgeven door een lauwerkrans. De
koe staat op gras, een verwijzing naar de veeteelt, die zo
belangrijk was voor de stad.
Het symbool van Edam is al acht eeuwen een stier
en dus geen koe en bij de restauratie in 1904 heeft de
restaurateur dit niet aangepast 4). Hierboven drie grote
zware en beweeglijke engelen onder een baldakijn. In
het panorama zijn geen elementen van het huidige
Edam te vinden. Behalve het houtbewerkings- en
timmermansgereedschap, dat een verwijzing is naar de
scheepsbouw, is ook een schip in aanbouw op de helling
afgebeeld.
De glasschilder heeft een grapje in het raam gepenseeld
in de vorm van een hondenkop. Het raam dateert uit
1655 en is geschilderd door Jozef Oostvries, die onder
het jaartal zijn handtekening zette. Hij was afkomstig
uit Hoorn en had een voorkeur voor grote figuren die hij
vanaf borsthoogte afbeeldt.
Er kan worden gesteld dat in de glasschilderkunst van
de zeventiende eeuw Edam min of meer als voorbeeld
is genomen. Tussen 1606 en 1625 werden in Edam 35
glazen geplaatst. Hierbij werd bij de plaatsing van de
door de steden van het Noorderkwartier geschonken
ramen een vaste hiërarchische opstelling gehanteerd.
Het Alkmaarse raam op de as, de hartlijn van de kerk,
geflankeerd door Enkhuizen en Hoorn, Monnickendam
en Purmerend rechts en Edam en Medemblik links. Deze
opstelling is dus ook in De Rijp gevolgd.

Detail uit het Edamse raam in De Rijp
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Raamverdeling in de Grote Kerk van De Rijp

De achterwand van de burgermeestersbank met rechtsboven de Edamse stier

Daarnaast komt het wapen van Edam voor in het
raam van de steden uit het Noorderkwartier. Met het
Noorderkwartier bedoelen we Holland boven het IJ.

centraal gelegen en het maakte ook duidelijk, dat dit
dorp dat bekend stond om de walvisvaart, scheepsbouw
en de overslag van goederen belangrijk was.

Het raam van de zeven steden in het
Noorderkwartier.

Om de betekenis te onderstrepen is op het achterschot
in het midden een voorstelling van Salomo’s rechtspraak
uitgesneden. Koning Salomo wist door een wijze truc de
waarheid in een rechtszaak te achterhalen. Dit mooie
Bijbelse verhaal werd meer toegepast in zalen waar recht
gesproken werd, we kennen immers in het raadhuis van
Edam ook een afbeelding van het oordeel van Salomo.
De schepenen onderbouwden hiermee hun gezag en
werden hierdoor geïnspireerd om even verstandig en
rechtvaardig te oordelen.

Deze voorstelling herinnert aan de Vrede van Munster
(1648) die het einde van de 80-jarige oorlog betekende.
Het maakt duidelijk hoe belangrijk deze vrede voor
Holland was want in hetzelfde jaar kreeg de Nieuwe
Kerk en een jaar later de Oude Kerk van Amsterdam ook
een raam gewijd aan de vrede.
Het raam dateert uit 1655 en is geschonken door de
Gecommitteerde Raden van de Staten van Waterlant
en het Noorderquartier zoals vermeldt in het raam.
Gangbaar is echter om te spreken van de Gecommitteerde
Raden van de Staten van West-Friesland en het Noorder
Kwartier!
Jozef Oostvries is hier ook de schilder. Hij tekent bij het
Edamse raam de stier (koe) bruin en in dit raam de stier
wit. Hier is ook weer de vaste hiërarchische opstelling
gehanteerd. Alkmaar bovenaan, daaronder Hoorn en
Enkhuizen, dan Edam en Monnickendam en tenslotte
Medemblik en Purmerend.

Het Edamse wapen in de herenbanken.
De kerk telt vier herenbanken met een overkapping.
Hier zaten de ‘hoge heren’: kerkelijke ambtsdragers,
stadsbestuurders en rijke families. Een van de
herenbanken is de zogenaamde “ burgemeestersbank”.
Hierop zijn de stadswapens van de zeven steden
uitgesneden op het achterschot. Het is een simpele
weergave. De Edamse stier kijkt zoals gebruikelijk naar
links maar de zespuntige sterren ontbreken.
Op de aldus gemarkeerde zitplaatsen vergaderden de
burgemeesters van die steden viermaal per jaar. Hoewel
De Rijp geen stadsrechten had was de plaats mooi

Detail Edamse stier in de burgemeestersbank

De hiërarchie in de burgemeestersbank is niet toegepast.
Waarom is niet duidelijk. De burgemeesters van Edam
en Hoorn zitten hier naast de eerste en belangrijkste
stad van het Noorderkwartier Alkmaar. Opmerkelijk
omdat eigenlijk op de plaats van Edam de burgemeester
van Enkhuizen had moeten zitten. Alkmaar stemde
immers in de Staten van Holland als eerste van het
Noorderkwartier, daarna Hoorn en Enkhuizen en dan in
vaste volgorde Edam, Monnickendam, Medemblik en als
laatste Purmerend.
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De preekstoel in de
Protestantse Kerk in Egmond
aan Zee
Deze fraaie kerk en rijksmonument
is in 1746 aan het uiterste
‘Oosteinde van het dorp, gebouwd
op Lands kosten”, hoog en droog
op het duinzand. Zover mogelijk
van de zee want immers, drie jaar
tevoren was de oude Agneskerk
net als het hele ‘Westeinde’ van
het dorp in de zee verdwenen. In
1799 verblijven hier 300 soldaten
van de Frans-Bataafse troepen
die in oorlog zijn met de Russen
en Engelsen en slag leveren bij
Bergen. In 1911 breidt men de kerk
uit met een vierde zijvenster en in
1993 is de jongste restauratie.
In deze kerk staat een mooie
preekstoel en tot onze verrassing
vinden we op het front de wapens
van de zeven steden van het
Noorderkwartier
waaronder
het wapen van Edam. In het
midden het wapen staart het
wapen van West-Friesland. De
preekstoel is achttiende-eeuws.
De wapenschilden zijn misschien
19de-eeuws, het model van de
koningskroon is eerst in juni 1816
vastgesteld.
Wapens op de preekstoel van de Protestantse Kerk in Egmond aan Zee

De slotkapel in Egmond aan de Hoef
Na De Rijp vervolgen we onze weg eerst naar Egmond
aan de Hoef. Hier vinden we de slotkapel, een kerk bij
de ruïne van het “kasteel op den hoef”. De kapel
werd tijdens het beleg van Alkmaar in 1573 zwaar
beschadigd en in 1633 in opdracht van de Staten
van Holland hersteld. Bij die gelegenheid bieden
o.a. de zeven steden van West-Friesland en het
Noorderkwartier
gebrandschilderde
ramen
aan,
waaronder Edam. Helaas is het raam van Edam
verloren gegaan en er zijn ook geen kartons bewaard.
Waarschijnlijk is dit raam gesitueerd geweest aan
de linkerzijde van het koor. Dit raam heeft nu geen
schildering.
In de kapel bevindt zich ook een raam van de stad
Haarlem dat de Slag bij Damiate verbeeldt. Dit raam
vertoont sterke overeenkomsten met het raam uit de
Grote Kerk van Edam.
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Bronnen:
Glazen verhalen uit de Grote kerk in De Rijp
Boekje: Informatie over de Nederlandse Hervormde kerk van
De Rijp
Brochure “Enige bijzonderheden over de Protestantse Kerk in
Egmond aan Zee
Stichting “Behoud Rijper Glazen”
Simon Groenveld: “Schenkingen van gebrandschilderde glazen
in Holland in de zestiende en zeventiende eeuw
Pierre Mens- De Rijper Glazen
Noten:
1) Periodieken 2014/3-Volendam/Monnickendam, 2016-1
Broek in Waterland/Amsterdam, 2016/2-Heeswijk, Dordrecht
2) Memorieboek van burgemeesters 27.07.1627
3) Periodiek jrg. 32, nr. 1 april 2008 Jaap Molenaar: Edammer
raam in De Rijp.
4) Het glas was beschadigd en onduidelijk qua voorstelling. In
1904 is een groot deel vernieuwd op 19e eeuws glas. Jhr. Victor
de Stuers had ook opdracht gegeven om van de koe een stier te
maken; deze opdracht is door de restaurateur niet uitgevoerd.

Uitreiking Gele Steentje 2018
Wim de Wolf

Uitreiking Gele Steentje 2018
Een pluim op de hoed van hen die in het afgelopen jaar bijgedragen hebben aan de verfraaiing van de stad en behoud
van ons cultureel erfgoed, dat is het Gele Steentje. De uitreiking vond plaats in de algemene ledenvergadering van
19 juni j.l. De procedure van de verkiezing verliep dit keer anders dan voorheen. Uit de lijst van objecten, opgesteld
door een werkgroep van het bestuur, konden de leden van de vereniging voor het eerst een keuze maken en via de
website hun stem uitbrengen. Een mooie aanleiding om eens een wandeling door onze mooie stad te maken en de
genomineerde objecten van nabij te bekijken.

De genomineerden waren:
Lingerzijde 6 – 8, Mathijs Wanders heeft op Lingerzijde
6 een geheel nieuw huis gebouwd en dit samengevoegd
met nummer 8. Het bijzondere is dat de verbinding niet
op straathoogte is maar op de eerste verdieping. Daardoor
wordt niet alleen een mooi doorkijkje op het erf geboden,
maar is een deel van een oude doorgang naar het Jan van
Wallenplein, de vroegere Moordenaarssteeg, waardoor
voorheen de koeien vanaf het Boerenverdriet naar de
beestenmarkt werden gebracht, in ere hersteld.
Lingerzijde 33 -45, de bewoners verdienden een plaats op de
lijst in verband met de manier waarop de herbestemming
van de voormalige panden van het Hoogheemraadschap
gestalte heeft gekregen, waarbij historische onderdelen
als de theekoepels en de gevelwand mooi in tact zijn
gebleven.
Waardering was er ook voor het herstel van de kade aan
de JC Brouwersgracht, de gemeente Edam – Volendam
heeft daarbij niet alleen gekozen voor handhaving van
het materiaalgebruik, maar ook voor het behouden en
terugbrengen van de karakteristieke wasplaatsen.
Burgemeester Versteegsingel 2 – 3, een ensemble van
een rijks- en provinciaal monument, bestaande uit de
Zuidpoldermolen, het stoomgemaal met kolenloods en
de waterkering, waarbij de restauratie van de bijzondere
waterkering, het gemaal met zijn kolenloods in het oog
springen. Gemaal en loods zijn door de eigenaar, fam.
Nieuweboer, gerestaureerd. De restauratie van de waterkering was het initiatief van het Hoogheemraadschap
Hollands Noorder Kwartier.

Esther en Mathijs Wanders met
Gele Steentje en bloemen

diepe kelderruimte. Die kelder heeft heel wat voeten
in de aarde gehad; eerst moest een damwand geslagen
worden om verzakkingen en beschadiging van nabij
gelegen woningen te voorkomen en vervolgens omzichtig
worden gegraven omdat daar in het oudste gedeelte van
de stad archeologisch onderzoek moest worden verricht.
Daarbij werden potscherven gevonden en een kleine
vuurplaats. De bovengrond bleek nogal verstoord door
eerdere bebouwing, maar dieper was aan de aardlagen te
volgen hoe de grond in de loop der eeuwen is opgehoogd.
Inmiddels wonen Esther
en Mathijs in hun nieuwe
woning, waarvan de
voorgevel mooi aansluit
bij zijn werkplaats en
het karakter van de
Lingerzijde. De leden
van onze vereniging
hebben deze verrijking
beloond met het Gele
Steentje.

Tijdens de vergadering bleek dat de meeste stemmen
waren uitgebracht op Lingerzijde 6 – 8 . Esther en Mathijs
Wanders ontvingen daarop met felicitaties het Gele
Steentje vergezeld van een mooie bos bloemen.
Mathijs Timmerwerken staat er achter het raam van ’t
Pakhuis, de werkplaats op Lingerzijde 8.
Hij is gespecialiseerd in restauratie en renovatie en
wat dat betreft is er in Edam volop werk. Zijn bedrijf
verving de woning op nummer 6 waar voorheen de
familie Ton woonde, hij was een prominent lid van de
vereniging Oud Edam. De woning is ruim en gerieflijk,
heeft – hoe kan het ook anders – een mooie planken
vloer en fraaie grenen balkenconstructie en bezit een

Lingerzijde 6
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Dé winkelstraten van weleer
Frans Kuiper

Dé winkelstraten van weleer,
Lingerzijde en Kleine Kerkstraat

Lingerzijde op een schilderij van Oene Romkes de Jongh (ca. 1850)
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Buurtvereniging Rond de Speeltoren
Een van de weinige nog actieve buurtverenigingen in
Edam is de buurtvereniging “Rond de Speeltoren”. Deze
vereniging werd opgericht voor de viering van 650 jaar
stadsrechten en bestond in 2017 10 jaar.
In de kerstperiode zijn de straten feestelijk verlicht en de
overige tijd van het jaar staan er prachtige bloempotten
met geraniums. Teneinde het jubileum nog meer glans
te geven werd het idee geopperd een boek over deze
winkelstraten te maken. De uitdaging is opgepakt door
Maisa van der Kolk en Frans Kuiper. Om te ontdekken
of er nog mooie verhalen bestonden over de voormalige
bewoners en de winkel die men dreef, is Maisa zo goed
als alle huizen langs geweest om de huidige bewoners
te interviewen. Daarnaast mocht er ongelimiteerd geput
worden uit de archieven van Gerrit bij ’t Vuur. Frans
heeft vervolgens de door Maisa genoteerde verhalen
gestroomlijnd en aangevuld met verhalen uit zijn eigen
historie in Edam en de Periodieken van Oud Edam.

zijn. De ene van Cornelis Springer (1817 – 1891) en de
andere van Oene Romkes de Jongh (1812 – 1896). Beide
heren hebben tegelijkertijd geleefd. Van Oene de Jongh is
bekend dat hij zich heeft laten inspireren door Cornelis
Springer, maar wie het originele idee heeft gehad
hebben we (nog) niet kunnen achterhalen. Naar alle
waarschijnlijkheid zal Oene wel het werk van Cornelis
hebben gekopieerd, maar zeker is dit allerminst. Het
meest opmerkelijke verschil tussen beide schilderijen
is het jaargetijde. Oene geeft een winters beeld weer
met sneeuw op de daken en kale bomen. De versie van
Cornelis laat het vroege voorjaar zien. Op het schilderij
van Oene staat de centrale man zonder hond, terwijl in
de versie van Springer een hondje naast de man op de
voorgrond staat.
Dat twee bekende schilders hetzelfde tafereel hebben
geschilderd is natuurlijk heel opmerkelijk en voor Edam
uniek dat het een Edams straatbeeld laat zien.

Ontdekkingstocht
Het boek is in mei 2018 gepresenteerd op de ALV van de
buurtvereniging. In nauwe samenwerking met uitgeverij
De Stad (Luc van de Berg), Peke Kuiken en zijn dochter
(vormgeving) is er door de schrijvers een prachtig boek
gemaakt. Dit boek vormt een welkome aanvulling op
de geschiedenis van Edam en is een must voor een
ieder die geïnteresseerd is in de historie van Edam. Ook
de vereniging Oud Edam werd enthousiast en mede
door de financiële bijdrage van de vereniging en acht
andere sponsoren is het mogelijk geworden dit boek te
realiseren.
De eerste oplage van 300 exemplaren was al binnen twee
weken uitverkocht en er werd besloten om een herdruk
van 200 exemplaren te doen. Het boekje is nog te koop
bij “De Leuke Keuken” Kleine Kerkstraat 2 in Edam voor
de prijs van € 15,-.

Cover: Cornelis Springer of Oene Romkes de
Jongh?
Op de voorkant van het boek is de Lingerzijde afgebeeld
met zicht op de Speeltoren. Het schilderij is gemaakt rond
1850 door Oene Romkes de Jongh (1812 – 1896). Al zijn
stadsgezichten munten uit door hun zeer nauwkeurige
uitwerking.
“Het schilderij geeft een getrouw beeld van de
Lingerzijde en de Speeltoren. De regenpijpen lieten
hun water zo op straat lopen (zoals nu nog steeds het
geval is bij een aantal huizen in deze straten). Het was
ook de tijd van paardentractie en onbestrate wegen.
Er waren al wel stoepen, anders liepen de huizen vol
met regenwater. Ook in Edam was er sprake van enige
vorm van klederdracht. De venter draagt een tas aan
zijn riem, waarschijnlijk zaten daar de centen in. Ook
de kolenbakken aan de puien zijn zichtbaar, gas was
er uiteraard nog niet. Paarden werden zelden gezadeld,
maar een deken was er wel.”
Heel opvallend is dat er van dit schilderij twee versies

Het boek is een ware ontdekkingstocht geworden die
start bij de Speeltoren. Er worden niet alleen verhalen
verteld óver oud-bewoners van de beide straten, maar
ook door bewoners en oud-bewoners. Het geeft een beeld
van de Voorstraat en de Torenstraat (zoals deze straten
vroeger heetten) als de prominente winkelstraten van
Edam in de 19e en 20ste eeuw. Samen met de Bult
behoren de beide straten tot de oudste kern van Edam.
In de Lingerzijde en de Kleine Kerkstraat waren bijna
huis aan huis winkeltjes gevestigd met etalage aan de
straatkant. Van de 100 panden die beide straten tellen
waren er maar liefst 88 die een winkel/bedrijfsfunctie
hebben gehad. Als je goed kijkt kun je bij vele huizen
nog de voormalige etalage zien.
De ontdekkingstocht, want dat is het zeker, volgt de
Lingerzijde vanaf de Speeltoren tot aan de Westervesting.
De voormalige Kleine- of Mariakerk werd, wegens
bouwvalligheid, in 1883 gesloopt. De Speeltoren is
gelukkig blijven staan en is nu nog steeds een van de
meest bepalende monumenten van Edam.
Onderweg bent u de Kwakelsteeg gepasseerd evenals
de voormalige panden van Uitwaterende Sluizen. Op de
terugweg een klein uitstapje de Kapsteeg in en via de
Kleine Kerkstraat weer naar de Speeltoren.
U wordt deelgenoot van de verhalen van onder anderen
Gerrit bij ’t Vuur, een van de oprichters van de vereniging
Oud Edam. Voufke bij ’t Vuur, de dochter van Gerrit, stelde
ons in de gelegenheid om royaal gebruik te maken van
het archief van haar vader. Ook zijn er verhalen van en
over de familie Huisink.

Lingerzijde 29
Daarnaast komt u tot de ontdekking dat een van de
oudste huizen van Edam Lingerzijde 29 is, het huis van
Ada en Henk van Poelgeest.
In de nacht van 14 op 15 april 1587 woedde een grote
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William Pont
Oorspronkelijk was nr. 33 het woonhuis van de familie
Pont, totdat zij met hun houthandel naar Zaandam
vertrokken. Jarenlang heeft burgemeester Calkoen in
dit huis gewoond. Het koetshuis ertegenover was ook in
zijn bezit. Aan de linkerkant in het huis was ‘het Kleine
Zaaltje’. In later jaren hebben nog vele Edammers hier
dansen geleerd bij dansschool Cornelisse. In dit ‘Kleine
Zaaltje’ zat nog goudlederen behang. De burgemeester
had dit huis gekocht en kort na de aanvaarding kwam er
een koopman die graag het goudlederen behang wilde
kopen. Hoe dat verhaal verder afgelopen is kunt u in het
boek lezen.
Ook vernamen we dat mevrouw Teengs die op nr. 39
woonde een zeer sociaal bewogen dame was. Zij had een
luikje in de schutting laten maken naar nr. 41 met een
soort aanrechtje. Af en toe schoof ze door het luikje een
lekkere maaltijd naar de grote familie Roskam.

Lingerzijde 55

Lingerzijde op een schilderij van Cornelis Springer

brand, die vrijwel alle huizen aan de noord- en zuidzijde
van de straat in de as legde. Als een van de weinige
huizen werd nr. 29 gespaard. Het oorspronkelijke huis is
rond 1530 gebouwd door scheepseigenaar Heijn Fransz.
Vervolgens werd de rijke reder en houthandelaar Claes
van Dreij de eigenaar. Hij woonde op nr. 29 en gebruikte
de tuin van nr. 31 als werf voor zijn houtopslag. In 1562
werd hij burgemeester en is dat vele jaren geweest.
Rond 1740 krijgt het pand zijn huidige uiterlijk met een
binnenkamer in Zaanse stijl met twee bedsteden.
Ook lezen we dat op de plaats van Lingerzijde 3 en 5,
oorspronkelijk het logement/slijterij van Klaas Veen,
”De Speeltoren” stond. In de jaren 30 van de vorige eeuw
brandde het echter tot de grond toe af. Het was een
zeer rumoerig café en het stamcafé van diverse antigeheelonthouders.
Op Lingerzijde 23 woonde de familie Tel die tevens een
winkel in kruideniers- en koloniale waren hadden.
Oorspronkelijk was de voordeur in het midden met
twee ramen aan de zijkanten. Nu is de voordeur aan
de linkerkant met de grote ramen rechts. Het was een
groot gezin met negen kinderen. Muzikaliteit stond
hoog in het vaandel. Jan Tel bespeelde het carillon van
de Speeltoren, Cor Tel was de componist van het EVC
clublied bij het 12½-jarig bestaan van de club.
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We maken even een sprongetje en komen nu uit
bij Lingerzijde 55. Dit huis is in 1906 gebouwd door
architect C. van Doornik in opdracht van zijn zwager
Jan Banning, de molenaar van het Klein Westerbuiten.
Zijn kleindochter, Heleentje van Capelle, zong het zeer
bekende liedje: “Af en toe gaan Pa en Moe met ons naar
de Speeltuin toe”. Op de originele 78-toeren plaat uit
1951 staan als uitvoerenden vermeld Ger de Roos en Het
Orkest Zonder Naam met zang van de kleine Heleentje
en De Karekieten. Op 1 januari 1952 bereikte het lied de
hoogste notering in de hitparade van de KRO. Het lied
bezingt de geneugten van een dagje naar de speeltuin,
hoewel het evenzeer waarschuwt tegen eventuele
negatieve gevolgen (misselijk van de limonade en het
draaien). Zowel de tekst (Ma draagt broodjes in een mand
/ pa de trommel met verband) als het arrangement zijn
wel geduid als voorbeeld van de bezadigde jaren vijftig.
Het boekje staat vol met dit soort verhalen uit het verre
en recente verleden, maar het voert te ver om nog meer
sluiers op te lichten. Na deze ontdekkingstocht is er een
wereld van weleer voor u open gegaan. Net als bij mij
wordt uw nieuwsgierigheid bevredigd in dit boek. U zult
te weten zijn gekomen wie waar woonde en wie wat
deed. Een aantal anekdotes zal u zeker bijblijven.
De buurtvereniging mag met recht trots zijn op dit boek
en we kunnen u beslist aanraden het boek te kopen.
De schrijvers hebben heel veel reacties mogen ontvangen.
Onder andere van onze oud-stadgenoten Ruud den
Haan en Wim Wagenmakers. Nog altijd komen zij graag
naar Edam en stuurden ons de volgende verhalen over
Lingerzijde 35 en 53:

Lingerzijde 35
In 1970 sloopte het Hoogheemraadschap de historische
panden 35, 37, 41 en 43 om hier kantoren te bouwen.
Van het Hoogheemraadschap konden Ruud en Wim de
hardstenen halsgevel met apart jaarletterrozet kopen.

Het jaartalmedaillon gebruikten wij zelf in onze winkel
als decoratiestuk. Het wordt zorgvuldig bewaard in de
kelder van ons appartement in Amsterdam. De zeer
zware halsdelen (5 delen) waren indertijd allemaal gaaf
en zijn door Bertus Butter en zijn staf naar zijn werf
verplaatst (industrie terrein Edam) en vlak bij het hek/
de straatzijde gedeponeerd, netjes naast elkaar. Hij bood
transport en opslag aan omdat in die tijd vrijwel al onze
timmer-, restauratie- en verbouwingwerkzaamheden
door hem werden uitgevoerd. Wij waren een beste klant
en wij konden het prima met Bertus en zijn eerste
timmerman Wim van der Nes vinden. De gevelstukken
werden/worden? voor ons bewaard op de werf van
Bertus Butter de aannemer (thans Huiberts) op het
industrieterrein. De halsgevel is officieel nog steeds ons
eigendom en is misschien ooit opnieuw toe te passen
bij reconstructies in Edam? Wanneer er een herplaatsing
zou worden overwogen in Edam stellen wij graag de
gevelstukken gratis ter beschikking en wij zijn er zeker
van dat ook Huiberts daar zo over denkt.

Lingerzijde 53, bewoonster Dina Kuiper
Eind jaren ’70 werden wij benaderd door Jopie Palsgraaf,
dochter van de garagehouder wiens garage gedurende
vele jaren naast Dina Kuiper gevestigd was aan de
Lingerzijde.
Zij was als een dochter voor Dina. Toen het steeds
lastiger werd voor Dina om zich in huis te verplaatsen,
begeleidde Jopie haar met de verhuizing naar een kamer
in De Meermin.
Jopie kwam bij ons in de antiekwinkel (in die tijd nog de
Spuistraat nr. 17, kan ook al Kaasmarkt nr. 8 geweest zijn)
om te vragen of wij misschien geïnteresseerd waren in
wat antiek meubilair. Ze legde de situatie uit en vertelde
erbij dat een andere bekende Edamse antiquair een te
laag bod had uitgebracht. Met die informatie kwamen
wij voor de eerste keer in het huis van Dina Kuiper.
Tijdens onze eerste kennismaking werden wij door de
intelligente en humoristische Dina getoetst/bekeken.
Wij waren gemotiveerd en deden extra ons best om bij
haar in de smaak te vallen. Uiteindelijk konden wij alles
kopen met uitzondering van de meubeltjes die mee
verhuisd werden naar de Meermin. Tot aan haar dood
hebben wij regelmatig contact met haar gehouden.
Dina verzamelde alles wat op haar weg kwam, gooide
niets weg en bewaarde het netjes gevouwen of gestapeld
van de kelder tot en met de zolder. Antiek meubilair en
huisraad, verpakkingen, publicaties en verzamelingen
van alles en nog wat. Alles vanuit haar jeugd tot en met
de tijd dat zij alleen verder leefde op dit adres.
Probleem om de boedel te kunnen aankopen was het
geld, wij waren immers nog niet zo lang ondernemer.
Nadat wij tot een akkoord kwamen over de prijs 5.000,00
gulden (voor die tijd een flinke som geld), en het Dina
ook duidelijk was dat wij dat geld niet zo maar even op
tafel konden leggen, moest er een oplossing gezocht
worden.
Die kwam er door onze contacten met het Zuiderzee

Museum in Enkhuizen. In verband met de woon- en
gebruiksvoorwerpen uit het begin van de 19e eeuw was
men daar direct geïnteresseerd.
Samen met Dina maakten wij een verdelingsplan. Er
was een gedeelte huisraad dat met haar meeging naar
de Meermin, een deel dat wij er uithaalden voor onze
winkel en de rest was voor het Zuiderzee Museum. Dina
gunde ons de handel duidelijk, een ander zou aan deze
constructie niet van harte hebben meegewerkt.
Het museum betaalde voor deze overigens aanzienlijke
‘rest’ de aankoopprijs van 5.000,00 gulden. Zij mochten
voor dat bedrag werkelijk alles wat ‘los’ zat meenemen.
De antieke en curieuze boedel is uiteindelijk verdeeld
over een aantal van de buitenhuisjes in het museum.
Historisch gezien is het voor het Zuiderzee Museum een
van de interessantste aankopen geweest voor dat doel
in die tijd.
De medewerkers van het museum waren zo grondig en
actief bij het verzamelen/verhuizen dat wij nog moesten
ingrijpen toen zelfs het buitendeurbeslag en de koperen
trekbel dreigden te worden losgeschroefd.
In de jaren dat Dina Kuiper in de Meermin woonde,
hebben wij nog herhaalde malen meubelstukken op haar
verzoek behandeld tegen krimp. De vochtige situatie
van de Lingerzijde (halfsteensmuren) en het verschil
met de te warm gestookte kamertjes in De Meermin was
oorzaak van veelal onherstelbare krimpscheuren.
Bijzonder detail nog was de voorkamer van Lingerzijde
53. Deze ruimte werd een periode lang verhuurd aan de
tandarts Jan van Beers. Na zijn vertrek is de kamer nooit
meer gebruikt. Wat van deze tandartspraktijk restte was
o.m. een speciaal en imposant houten wandmeubel voor
allerlei instrumenten.
De buurtvereniging “Rond de Speeltoren” werd
opgericht in 2007 voor het vieren van de feesten
rond het 650 jaar stadsrechten Edam in de
Lingerzijde en Kleine Kerkstraat. De vereniging
heeft zich onderscheiden door het organiseren van
een groot aantal activiteiten. Zo werden de etalages
van de huizen waarin vroeger winkels waren
gevestigd in ere hersteld en de vele bezoekers
genoten van de nostalgische uitstraling. Daarna
kwam er een oude-ambachten dag, waarop zowel
in de Kleine Kerkstraat als de Lingerzijde veel oude
ambachten werden getoond, zoals de glasblazer,
de glas in lood maker, de mandenvlechter, etc. etc.
De dag erop werd een oude-muziek dag gehouden
waar veel oude instrumenten bespeeld werden.
Als klap op de vuurpijl kwamen op initiatief van
Maisa van der Kolk meer dan 650 blokfluiten bijeen
in de Grote Kerk. De vereniging is nog steeds
springlevend getuige het feit dat ’s zomers bij heel
veel huizen een mooi verzorgde bloembak staat
en in de kerstperiode de straten feestelijk verlicht
zijn. Het 10-jarig bestaan wordt nu gevierd met
het uitbrengen van dit unieke jubileumboek vol
verhalen over het verre en recente verleden.
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Houten beeld
Leendert de Jonge

De houten min uit het meer
Het is een oud beeld, deze voorstelling van een vrouw, gehuld in wier en andere waterplanten en wordt gedateerd
in een periode tussen 1300 en 1550. We hebben dus te maken met een middeleeuws beeld van de meermin, die
volgens de legende in 1403 uit het Purmermeer werd opgevist. Het Rijksmuseum heeft dit houten beeld verworven
in 1883 na de afbraak van de Kleine Kerk. Het lag daar destijds op de zolder. En nu dus in het depot van het Rijks.
De stadsbrouwers van “De Witte Os”, actief van 20152018, kwamen het beeld op het spoor op zoek naar een
etiket voor een van hun bieren.
De vrouw is in broze staat, ledematen zijn afgebroken.
Ik ken het beeld alleen van een foto, maar bij scherp
kijken lijken er verfresten zichtbaar op de linkerdij en
het is aannemelijk dat zij ooit groen beschilderd is, zoals ook de meermin in het zoutraam van de Grote Kerk.
Het beeld had een plaats in de Purmerpoort, ook wel
Westerpoort, Westenderpoort, Noord-Westerpoort of
Middelieërpoort genoemd, één van de zeven stadspoorten van Edam, afgebroken in 1836.
Op de sokkel van het beeld stond de volgende tekst:
“Dit beeld hier opgericht tot een gedachtenis
Wat in het Purmermeyr voorheen gevangen is.
Anno 1403”
Wanneer de Purmerpoort gebouwd is, is niet precies
bekend. Wel weet men dat de eerste poortwachter van
de Westerpoort Jonge Jaep Lammertsz was in de periode
tussen 1577 en 1581. Het kan zijn dat het beeld destijds
is geplaatst.
Op een ets uit 1784 van een anonieme prentmaker is
het volgende te lezen:” Afbeelding van het Beeld, Meermin
genaamd, in de Purmer-Poort te Edam Staande, die in 1610,
volboud is; het is van Steen, nú (1784) zeer beschadigd.”
Zou het kunnen dat het houten beeld vervangen is door
een stenen beeld na de verbouwing in 1610 of was het
wellicht gepleisterd?
De legende van de vangst van de meermin werd in het
verleden als een ware gebeurtenis doorverteld. Het beeld
in de poort was dan ook lang een bezienswaardigheid
voor Edam.

De houten min (Rijksmuseum)
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De Nederlandse kroniekschrijver Joannes a Leydis of Jan
Gerbrandsz. van Leiden (overleden in 1504) schrijft over
de meermin:
“In het jaar 1403 brak een stormvloed de dijk door
van de Purmer-Ye bij Edam en zette de streek onder
water. Edamse meisjes die in een schuitje de Purmer
overstaken om de koeien te gaan melken, vonden in
het water een smerige, naakte vrouw. Ze sleurden haar
in hun bootje en brachten haar naar de stad. Niemand
verstond haar taal en zij begreep niets van het Hollands.
Ze werd gewassen en kreeg vrouwenkleren aan. Van
overal stroomde het volk toe om haar aan te gapen. Ze
verhuisde naar Haarlem waar ze leerde spinnen en nog
vele jaren leefde. Men begroef haar op het kerkhof omdat

Links de Purmerenderpoort, vaag zichtbaar boven de ingang het beeldje van de meermin

ze gewoon was aan het kruis enige eer te bewijzen.”
Zo ook doet Casparus Wachtendorpius in 1645 verslag
van het verhaal van de Meermin in het achtste boek
binnen De oude Hollandsche geschiedenissen ofte korte
Hollandtsche rym-kronyck.
In de 18e eeuw wordt het verhaal opgetekend in de
Vaderlandsche Chronyk of jaarboek van Holland, Zeeland en
Friesland.
In onze tijd schreven C. Knispel-van ’t Hof in “Het
ongetemde zeewijf” en Lydia Rood in “De dochter van
de zeemeermin” eigentijdse versies van het verhaal.

1) Objectnummer BK-NM-8651-A, Rijksmuseum
2) Vestingwerken van Edam, Historische reeks Oud Edam
3) Vic de Donder, De lokroep van de zeemeermin ISBN 90-2696350-5
4) Chronologisch woordenboek, 2001, Nicoline van der Sijs

Het woord ‘min’ in de betekenis van ‘gering’ wordt voor
het eerst opgetekend in het jaar 1236, ‘meermin’ in de
betekenis van ‘zeevrouw’ in 1240.
Een eeuwenlang actueel verhaal met een moraal over
hoe onder een ogenschijnlijk vreemd en wild uiterlijk
toch een beschaafd wezen schuilt.
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75 jaar Oud Edam
Foto's: Renout van Maanen

Oud Edam viert feest
Op 19 oktober was het op de kop af 75 jaar dat Vereniging
Oud Edam werd opgericht.
Het was 1943, hartje oorlog, er was schaarste, Edam
raakte meer en meer in verval, niemand wist wanneer
en hoe de oorlog zou aflopen, maar toch waren er
mensen die vooruitdachten en de vervallen panden in
hun mooie stadje voor de ondergang wilden behoeden.
De kunstbakkerij op de hoek van de Keizersgracht en de
Spuistraat was al gesloopt en het statige pand aan de
Voorhaven, nummer 137, wachtte hetzelfde lot.
We weten het allemaal: het pand kon worden gered,
missie geslaagd, Oud Edam was een feit. Vijfenzeventig
jaar later reden voor een feestje!

Grote belangstelling
En dat was het, kunnen we nu wel zeggen. Er was een
enorm opkomst en iedereen had er zin in. Leden uit heel
het land waren naar de Grote Kerk gekomen om met
elkaar het glas te heffen op onze vereniging. Er waren
zusterverenigingen uit de hele regio. Ook de gemeente
was ruim vertegenwoordigd, met de aanwezigheid van
burgemeester Lieke Sievers en de wethouders Albert
Koning, Wim Runderkamp en Hans Schütt.
Er was bewust gekozen voor een informele avond.
Tiny Janssens en het team vrijwilligers van de Grote
Kerk zorgden dat de bar was bemand en de hapjes,
gezond en duurzaam, waren verzorgd door Edammer
ondernemers. Elkaar ontmoeten en van gedachten
wisselen waren deze avond minstens zo belangrijk als
de officiële onderdelen van het programma.

Burgemeester Sievers ging in haar openingswoord
terug naar die eerste periode van Oud Edam. Het
eerste jaarverslag, dat door de oorlog noodgedwongen
pas eind 1945 kon worden gedrukt, was daarbij een
bron van informatie. Zo bleek dat er vanaf het eerste
moment al nauw contact was met de gemeente: de
toenmalige burgemeester Van Baar was nauw betrokken
bij de oprichting, de directeur gemeentewerken was
aanspreekpunt voor het uitstel van de sloopplannen
en hoewel normaal gesproken de gemeenteraad
zoiets beslist, ging de burgemeester al vrij snel over
tot het vaststellen van een Monumentenverordening.
Vanaf dat moment konden de gemeente en Oud Edam
samen optrekken in het belang van het behoud van het
stedenschoon in Edam.
“In feite kan ik in één adem vanuit het oprichtingsjaar
meteen doorschakelen naar dit jubileumjaar,” vervolgde
de burgemeester.
Want er is nog steeds nauw contact. De burgemeester
benoemde de recente betrokkenheid van Oud Edam
bij de herontwikkeling van de Hoogstraat en het
Korsnästerrein en het Actieprogamma Integrale
Veiligheid. Maar ze benoemde ook heel eerlijk dat het
niet altijd pais en vree was, dat er regelmatige wrevel en
wrijving was - met de toevoeging dat de gemeenschap
trots mag zijn op de bestuursleden en vrijwilligers van
Oud Edam die allemaal het beste voor hebben met hun
stad.
“Dat wij als gemeente daarbij heel soms een ander
standpunt innemen, is iets wat wij zo goed mogelijk
proberen uit te leggen. Dit in de hoop en verwachting dat
hierdoor begrip kan worden opgebracht voor het andere
standpunt.”
Tot slot verwees de burgemeester naar het belang van
het Gele Steentje en prees daarmee de betrokkenheid
van de vereniging en inwoners bij de instandhouding
van al het moois dat Edam te bieden heeft. Aansluitend
bood ze de voorzitter een chèque van maar liefst
€ 250 aan, waarvoor het bestuur uiteraard een passende
bestemming gaat zoeken, in lijn met de doelstellingen.

Burgemeester Lieke Sievers feliciteert Oud Edam
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Voorzitter Leontien Rosier neemt cadeau van de
gemeente in ontvangst

Werk aan de winkel

Zorg voor een beschermd stadsgezicht

Ook voorzitter Leontien Rosier greep terug naar die
eerste jaren. Want bij dat eerste jaarverslag kregen de
187 leden een boekje cadeau: het verslag dat de destijds
beroemde Franse reisschrijver Henri Havard schreef over
zijn verblijf in Edam in 1873. Je zou het bijna vergeten,
maar in 1873 was de wereld al redelijk modern, maar
hier was het maar een dooie boel. Een stadje aan de rand
van de bewoonde wereld en behoorlijk in verval. Zonder
Henri Havard hadden we misschien niet zo veel geweten
over die tijd. En dankzij Oud Edam werd die kennis
verspreid. Oud Edam zou Oud Edam niet zijn als de
reisimpressie van Henri Havard niet van voetnoten was
voorzien, zoals hoe het nou echt zat met Trijntje Kever
en dat de klokken van het carillon dateren van 1561. De
historie van Edam toegankelijk maken was toen ook
al een van de doelstellingen, naast het monumenten
redden. En wat dat laatste betreft: er was werk aan de
winkel!

Met een sprong in de tijd is het 1977 en ziet Oud Edam
dat hard werken wordt beloond: in 1977 is Edam het
officieel waard om Beschermd Stadsgezicht te worden.
De vesting is vanaf dat moment ook Rijksmonument,
in zijn geheel. Omdat hij er nog zo gaaf bijligt en de
afbakening tussen stad en ommeland heel duidelijk is.
Voor Edam is dat natuurlijk van grote betekenis, want
op de vesting leer je fietsen, laat je de hond uit, doe je je
trainingsrondje – kortom: daar haal je je frisse neus. De
vesting hoort bij ons.
De vereniging is zeer vereerd. Het Periodiek schrijft: “Het
is namelijk de erkenning dat Edam met zijn bebouwing,
zijn oorspronkelijke bestratingen, hekken, hagen en
tuinen van grote waarde is in cultureel en historisch
opzicht. Dat die waarde behouden dient te blijven en
beschermd wordt met wettelijke regels tegen allerlei
invloeden”.
Zo’n beschermd stadsgezicht brengt wel weer andere
uitdagingen met zich mee. We worden opeens, met
de gemeente, hoeders van het stadsbeeld. Het gaat
over het grote geheel van Edam binnen de vesting, het
natuurschoon eromheen, de bomen, de oude vaarwegen,
maar ook het daklandschap.

De toespraak van de voorzitter

In het eerste jaarverslag werd weliswaar met
dankbaarheid benoemd dat de monumenten van onze
stad gespaard waren gebleven, maar het brandstoftekort
had veel schade aangericht. En zo ging het van start.
Redden wat er te redden val. Restaureren dus!
Er waren heel wat zorgenkindjes in die eerste tijd.
Als je latere jaarverslagen bekijkt, zie je keer op keer
opduiken. Prinsenstraat 14. Eilandsgracht 7, 8 en 9 en
daar tegenover het houten huis.
Het heeft ongetwijfeld heel veel moeite gekost, zo kort
na de oorlog, want er was schaarste en hoe rijk was het
Rijk? Maar het lukte de vereniging eigenlijk ieder jaar
maar weer om rijkssubsidie te verwerven. Je wilt niet
weten hoe Edam er nu zou zien als Vereniging Oud Edam
niet zo had gehamerd op restauratie van al die panden.
Die zorgenkindjes van toen zijn nu de paradepaardjes
van de stad, waar toeristen vol verwondering naar
kijken. Al die verschillende huizen, allemaal met hun
eigenheid, die samen Edam vormen zoals het in de loop
van vele eeuwen is gegroeid.

Voor Oud Edam zijn er nu nieuwe wegen om in te slaan,
want het gaat nu ook over bestemmingsplannen en de
oude kom als geheel. Hoe krijgt Edam gezicht, zonder
aantasting van historische waarden? Hoe vullen we
gaten op? Hoe passen we de wetten en regels toe? Het
kernpunt wordt: niet alleen die individuele panden
– ieder met hun eigen verhaal – maar ook het wezen
van de stad (alles wat er sinds die tijd is gebeurd, is na
te lezen in het Periodiek. Alle nummers staan op de
website).
Het zijn vragen die ook nu nog leven. Ook nu gaat
het om bestemmingsplannen. We hebben in Edam, los
van de vesting, 176 rijksmonumenten, 95 gemeentelijke
monumenten, 8 provinciale monumenten waaronder
het Fort, dat deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam en dus onder het UNESCO-werelderfgoed valt.
We hebben te maken met het restaureren, maar ook
met het verbouwen van monumenten. We hebben zeker
nu, nu er zoveel bouwprojecten zijn, te maken met het
wezen van de stad. De toekomst van het Korsnästerrein
(we wachten op een bestemmingsplan). De invulling van
het gat dat de brand in de Hoogstraat heeft geslagen,
gekoppeld aan het brandweerterrein. Er staat dus heel
wat te gebeuren. Werk aan de winkel.
Laten we ervoor waken om Edam opeens uit te willen
vinden en misschien de verkeerde keuzes te maken of
precedenten te scheppen waar we straks enorm veel
spijt van hebben. Edam heeft zichzelf al uitgevonden.
Daar heeft het eeuwen over gedaan. Met steegjes,
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75 jaar Oud Edam

Oud-voorzitters in gezelschap van de nieuwe voorzitter, de burgemeester en Prof. Pleij

straatjes, waterlopen, grachten en pleinen. Met zijn
opbouw van laag naar hoog. Kleine huisjes aan de rand.
Stadspaleizen, nou ja - naar Edamse begrippen, in het
centrum. Dat is het ritme van de stad. Eigenlijk kun je
zeggen: al die huizen en huisjes – hoe klein ook, zijn
beeldbepalend en vormen samen het wezen van de stad.
Laten we dat wezen respecteren.

hoe de financiële reserve op langere termijn ten goede
kan komen aan de doelstellingen van de vereniging.
Na de slotwoorden “we staan bol van de plannen en u
hoort van ons!” was het tijd om de oud-voorzitter Wim
van den Essenburg in het zonnetje te zetten en hem te
bedanken voor zijn voorzitterschap.

De gemeente heeft een zorgplicht jegens de oude kom.
Wij als vereniging ook. We zullen dus goed moeten
samenwerken, wat ook al veel gebeurt. Het is heel fijn
dat de gemeente bij grote issues de belanghebbenden,
waaronder Oud Edam, in een vroeg stadium bij het
hele proces betrekt. Daar maken wij graag gebruik van.
Maar de rol van Oud Edam blijft: kritisch zijn en blijven.
De luis in de pels. Hopelijk vindt kan de gemeente daar
mee leven.

Boordevol plannen
Met een korte blik in de toekomst sloot de voorzitter
af: we hebben niet alleen te maken met de grote
bouwprojecten, maar ook met de verduurzaming van
onze monumenten. Daar wil de vereniging met raad
en daad een bijdrage aan leveren. Ook wordt gekeken
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Wim van den Essenburg ontvangt bloemen

Herman Pleij
Na een volgende ronde hapjes en
drankjes sprak professor Herman
Pleij over erfgoed, nostalgie en
noodzaak. Je zou erfgoed bijna
als bindmiddel in de samenleving
kunnen zien, nu we de verzuiling
al decennia achter ons hebben
gelaten. En we zoeken dat erfgoed
dicht bij huis. De lokale geschiedenis, de ikgeschiedenis, maakt het verleden toegankelijk. Maar
Een enorme inspiratie, dit verhaal van Herman Pleij. En
hoe ga je ermee om? Wat is authenticiteit? Je kunt een
vanuit ons een oproep aan onze leden: kom maar op
mooi pand hebben in je stad, maar wat is het verhaal
met die verhalen!
van dat pand in de loop van de eeuwen? Herman Pleij
sprak over uiteenlopende zaken als zijn oma,
die geen talent had om wollen zwembroeken
te breien, over een toerist in Edam die vroeg
waar de ‘uitgang’ van de stad was - alsof het
een pretpark was, over de kaalslag tijdens die
de wederopbouw en de vooruitgangsgedachte
na de oorlog in vele plaatsen plaatsvond,
om ruim baan te geven aan supermarkten
en warenhuisketens – ten koste van 16e en
17e-eeuwse panden. Zelfs de Amsterdamse
grachten – nu UNESCO Werelderfgoed –
dreigden gedempt te worden en daarmee het
loodje te leggen.
Koester je erfgoed, maar niet puur uit
nostalgie, was de boodschap. Vertel het
verhaal. Wie woonde waar, wat betekende
de plek? Markeer die plek. Leg contact
met je erfgoed en geef het door. Zet er een
weerbestendig bordje neer met dat verhaal,
zodat onze nazaten over 200 jaar nog steeds
Geboeid wordt geluisterd naar de lezing van Prof. Pleij
weten hoe wij hier leven en leefden.
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Ledenexcursie 2018
Leontien Rosier

Oud Edam verkent Historische Driehoek.
Verslag van een geslaagde dag
Zaterdagochtend half tien. De zon schijnt uitbundig, de
neuzen van alle 44 reizigers zijn geteld en de bus kan
met een gerust hart vertrekken. Het is 6 oktober 2018.
Oud Edam gaat op stap. De eerste zaterdag van oktober
is traditioneel de dag van het jaarlijkse ledenuitstapje.
Dit jaar staat de Historische Driehoek op het programma:
Hoorn, Medemblik en Enkhuizen. Rode draad: historisch
vervoer. De comfortabele touringcar wordt na een
eerste korte rit ingeruild voor de strenge bankjes van de
Museumstoomtram tussen Hoorn en Medemblik.
Er zijn drie nieuwe gezichten aan boord. Na veertig jaar
en even zovele uitstapjes hebben Joop en Anneke van
Overbeek, Bert Creemers en Peggy Andries het stokje
overgedragen aan Peter Jansen, Peter Keuchenius en
Leontien Rosier. Geïnspireerd door het enthousiasme van
Joop hebben zij voor deze bestemming gekozen. Dicht
bij huis, verwant met onze eigen historie. Een bomvol
programma, maar de stemming zit er meteen al in!

locomotieven te bewonderen, waaronder enkele voor
kenners en liefhebbers zeer bijzondere exemplaren!
Dat is dus ons eerste museum van deze dag. En het
brengt ons, met een tussenstop in Wognum, vanzelf naar
de eerste etappeplaats: Medemblik.
De kleinste, maar wel de oudste stad van West -Friesland.
Het kreeg in 1289 al stadsrechten van Graaf Floris V.
Onderweg is er tijd voor koffie en gebak, er wordt gekletst
en naar buiten gekeken en de kersverse voorzitter
assisteert de conducteur bij het knippen van 44 kaartjes.
In Medemblik is er een keuze tussen museumbezoek
en een stadswandeling. In het stadsmuseum, pal
naast het station, waar de Oudheidkundige Vereniging
‘Medenblick’ over permanente expositieruimte beschikt,
zijn bodemvondsten te bewonderen zoals prachtig
majolica, maar ook een portret van de Koning Radboud,
wiens naam nog altijd voortleeft in het kasteel van
Medemblik.
De stadswandelaars worden getrakteerd op idyllische
plekjes, zoals het voormalige weeshuis (met binnenplaats)
en de Heerensteeg – waar de heren ‘s avonds in het donker
op damesbezoek gingen in de witte weduwenhuisjes die
daar nog altijd staan. Maar uiteraard ook de kerk en de
plek waar de Munt ooit stond. Medemblik had in vroeger
eeuwen het recht om munten te slaan. En onze gids heeft
daar het levende bewijs van bij zich!

Het oude tramstation van Hoorn

De stoomtram – die kennen we allemaal. Ook Edam had
een tram. Er wordt soms met weemoed over gesproken
en niet helemaal onterecht. De tram speelde destijds een
cruciale rol in het plattelandsvervoer. Daar waar de trein
niet kon komen (omdat een spoor aanleggen niet haalbaar
was) en op plekken waar de wegen primitief en moeilijk
begaanbaar waren, zorgde de tram voor ontsluiting,
mobiliteit en zelfs vervoer van landbouwproducten!
Inmiddels is de tram de Museumstoomtram geworden,
met als ‘hoofdkwartier’ het oude tramstation van Hoorn.
Gelukkig was er voor vertrek nog tijd om de verschillende
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Wandeling door historisch Medemblik

Het is een beetje een race tegen de klok, want het schip
De Friesland kent vaste vertrektijden. We moeten dus
door! Op naar de volgende bestemming: Enkhuizen. Ook
dit schip is een museum. Tussen 1956 en 1988 deed het
dienst als veerboot naar Vlieland en Terschelling en nu
is het varend erfgoed. Wij genieten aan boord van de

Het museumschip Friesland

lunch en de zon, voordat we voet aan wal zetten bij het
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.
In het Zuiderzeemuseum gaat het voornamelijk om één
ding: hoe zag het leven rond de Zuiderzee eruit voor de
komst van de Afsluitdijk. Los van huizen uit Friesland,
Overijssel en Urk, zagen we buitendijkse huisjes uit
Monnickendam, moestuintjes, een statig grachtenpand
uit Hoorn.

drankje op het terras in een heerlijke nazomerzon, als
sluitstuk van een geslaagde dag. Juist zo leuk omdat het
dichtbij was, waardoor je weer met andere ogen naar je
eigen woonplaats kijkt.
En volgend jaar? Terug in de bus werd Breda al genoemd
en met gejuich ontvangen. Utrecht riep iemand anders,
Rotterdam - keus genoeg. We laten tijdig weten wat de
bestemming wordt, zodat we weer met een gezellige
groep op stap kunnen!

Maar ook een voor Edammers vertrouwd pand dat zijn
roots heeft in Voorhaven 49. Delen van het oorspronkelijk
16e-eeuwse houtskelet dat bij een restauratie in 1964
werd aangetroffen, werden naar Enkhuizen overgebracht
en vormen de basis van dit houten huis, waarvan er
vroeger veel meer waren. Het rieten dak is een verwijzing
naar de bouwstijl van voor de grote stadsbranden
van 1587 en 1602. Het gebruik van riet en hout was in
verband met brandgevaar destijds al dubieus – er waren
zelfs subsidies voor wie een hard dak aanlegde, maar na
die grote branden werden riet en hout helemaal taboe in
Edam.
Nog een herkenbaar beeld voor enkelen uit het
gezelschap: een TBC-huisje, zoals het ook in Edam in de
jaren ’50 was te zien. Een besmettelijk zieke werd in een
losstaande soort serre verpleegd, dat in de tuin stond en
mee kon draaien met de zon. Frisse buitenlucht moest
het doen en mede voor genezing zorgen.
De nazit

Naar goed Edams gebruik was er nog even tijd voor een

OUD EDAM | JAARGANG 42 | DECEMBER 2018 | NUMMER 1

17

De omvorming van een kerk
Wim de Wolf

Van St. Nicolaaskerk naar Grote Kerk,
de omvorming van een rooms-katholiek naar
een protestants godshuis
Onder druk van een aantal invloedrijke calvinisten,
onder wie enkelen die de beeldenstorm in Antwerpen
hadden meegemaakt, en de dreiging van Sonoy met zijn
geuzenvloot koos de vroedschap, het stadsbestuur, in
juni 1572 eieren voor zijn geld en ging over naar Prins
Willem van Oranje.
Daarmee werd de gereformeerd kerk de overheersende
godsdienst. De rooms-katholieke bezittingen werden
door het nieuwe stadsbestuur geconfisqueerd. De kerkgebouwen gingen over in protestantse handen.
Hoe verliep die overname voor de Grote Kerk en hoe
gaf die jonge calvinistische kerk zonder veel kerkelijke
structuur vorm en inrichting aan haar zo juist verkregen
bezitting.
Een uitsnede van de kaart van De Wit (ca. 1660) geeft
de situatie in 1572 van het kerkelijk kwartier wellicht
het best weer. Tot in detail is de kerk weergegeven
in vorm en omvang zoals we hem nu nog kennen.
Uitzondering vormt de torenspits. Die is nu korter dan de
oorspronkelijke hoogte van 110 voet, ongeveer 30 meter,
en werd meerdere keren door de bliksem getroffen,
waarop brand ontstond. In 1602 was dat rampzalig –
waarover later meer – in 1699 bluste de stromende regen
de ontstane brand. Daarna besloot men de spits in te
korten.

ook een terminarishuis verbonden zijn geweest van
de Minderbroeders. Het kloostercomplex wordt na de
overname in 1572 omgedoopt in Prinsenhof. Sindsdien
diende het als vergader- en ontvangstgelegenheid,
waar in 1572 de eerste Synode van Noord-Holland werd
gehouden en waar de classis Edam, de hoogheemraden
van de Purmer of de schutterij regelmatig vergaderden of
hoge gasten werden ontvangen. Het complex is daarna
regelmatig heringericht of verbouwd. Prins Willem
heeft het ook een tijd bestemd als herstellingsoord voor
gewonde soldaten. Van het hele complex rest nu nog de
naam klooster(tuin) en de kosterij met hulpkerk van de
protestantse gemeente.

Bouw van de kerk
Aangenomen wordt dat omtrent 1400 opdracht werd
gegeven tot de bouw van een stenen kerkgebouw in een
stad die nog bestond uit houten huizen. In 1414 bepaalde
graaf Willem VI dat iedereen die poorter van de stad
wilde worden “de heilige kerck sal geven een duijsent
steens of gelt daarvoor, ende hij sou sijn poorterschap
niet genieten eer hij betaelt heeft”. Oorspronkelijk is het
een (driebeukige) kruiskerk geweest. Begin 1500 werden
die smalle zijbeuken verbreed en kreeg het schip van de
kerk zijn huidige hallenvorm. In een tweede bouwfase
werd de kerk in lengte verdubbeld en bereikte deze in
1540 haar huidige vorm en grootte, een godshuis waarin
de status en het aanzien van de stad tot uitdrukking
werd gebracht. Na de tweede wereldoorlog berichtte een
regionale krant dat de eerste dienst ter herdenking van
de bevrijding in 1945 werd bijgewoond door meer dan
2000 Edammers. Het moet er wel erg vol geweest zijn,
maar het zegt wel iets over een gebouw gebouwd in een
tijd dat Edam hooguit 3000 inwoners had.

Rijk interieur

Uitsnede van de kaart van Frederik de Wit van het
kerkelijk kwartier ca. 1660

Ten zuiden van de kerk bevond zich, het Maria
Magdalena convent, het klooster van de zusters van
de derde orde van Sint-Franciscus. Dit klooster wordt
al in 1427 genoemd in een schotboek. Daaraan moet
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Wat betreft het interieur van de Sint-Nicolaaskerk
moeten we het stellen met de summiere beschrijving
van ds. Kruijthoff in zijn boek uit 1756 over de grote
brand van 1602. De kerk moet er ook van binnen indrukwekkend en rijk hebben uitgezien: houten gewelven kunstig beschilderd met engelen, kleurrijke
ramen “met sancten en sanctinnen, beelden van het
oude bijgeloof”, scenes uit het leven en lijden van heiligen en martelaren of uit de apocriefe boeken. Van een
van die ramen is bekend wat erop was afgebeeld dankzij een bewaard gebleven opdracht van het stadsbestuur
van Haarlem in 1518 om voor Edam een raam te maken:
“Onze Lieve Vrouwe, Sinte Baef, Sinte Marten, Sinte Joris
mitte Paeus, en de keijser, soe oock hoe de wapens van
Haarlem vercregen is aan deen zijde ende historie van

gemaakt van enige vernielingen op het kerkhof en
ontvreemding van enkele kostbaarheden uit de kerk,
waarom bewaking wordt ingesteld. De pastoor klaagde
er bij het stadsbestuur over dat lieden niet de hoed
afnamen als hij zich met het heilig oliesel naar een
stervende begaf en op een zeker moment voelde hij zich
zo bedreigd dat hij om bescherming vroeg en kreeg. De
nachtwacht moest zijn huis bewaken.

Religieus erfgoed

De kerk gezien vanuit het koor

den heijligen cruse aan dander zijde” Nadat dit raam bij
de grote brand verloren ging, schonk Haarlem in 1606
opnieuw een raam, waarop de verovering van Damiate
aan de monding van de Nijl tijdens de vijfde kruistocht
(1217 – 1221) verbeeld wordt en waaraan Haarlem zijn
stadswapen te danken zou hebben.
Het koor werd afgesloten door een prachtig koorhek
van “goutgeel koper, met alderleij ranken, loofbladeren,
bloemen, vruchten en vogelen doorvlogen” Over het
priesterkoor zwijgt hij, maar als men nu de grote, bijna lege
ruimte ziet dan is het niet onwaarschijnlijk dat net zoals
in St. Bavo in Haarlem aan weerszijden fraai bewerkte
banken hebben gestaan, die bij de brand verloren zijn
gegaan. Wel vermeldt Kruijthoff drie zilveren scheepjes
en een tweetal zilveren kastelen, enkele kronen en de
aanwezigheid van maar liefst drie orgels. Uit andere
bronnen weten we dat vele altaren de kerk gesierd
moeten hebben. Die werden veelal onderhouden door
gilden, genootschappen of rijke families. Altaren gewijd
aan Sint-Hubertus, Sint-Nicolaas uiteraard, patroon
van de zeevaarders, Sint-Eloy beschermheilige van de
smeden en Sint-Jozef, schutspatroon van de (scheeps)
timmerlieden. In genoemde bronnen vinden we ook
de kosten terug voor het ouderhoud en het op gezette
tijden lezen van de mis.

Zoals al verteld werden na de machtswisseling de
rooms-katholieke bezittingen geconfisqueerd. Openbare
missen werden verboden. De rooms-katholieke kerk
moest ondergronds. Een bijltjesdag bleef echter uit.
Pastoor Meindert Jansz. van Enkhuizen kreeg wel te
horen dat hij er beter aan deed om te vertrekken; de
zusters van het klooster mochten tot hun dood blijven
wonen. De bezittingen van hun orde werden weliswaar
verkocht. De Sint-Nicolaaskerk wordt herdoopt tot Grote
Kerk en “van alle afgoderij gesuijverd en gerijnigt”. De
aanwezige devotiekunst werd grotendeels verwijderd
en later verkocht. Zo deed de stad in 1581 het prachtige
koorhek, alsook een aantal kandelaren die op het altaar
hadden gestaan van de hand. Vijf jaar later worden “enige
silveren scheepkens” voor f 800 aan de stad Dordrecht
verkocht. In 1572 had Willem van Oranje trouwens al
aan Sonoy opgedragen om alle kerkelijke bezittingen te
inventariseren en de overtollige te verkopen. Langs deze
weg is zo het een en ander verdwenen, waarover Edam
zich beklaagde.

Beeldenstorm
De politieke en religieuze spanningen in de Nederlanden
kwamen in 1566 tot uitbarsting. Na een hagenpreek
in Steenvoorde in de buurt van Duinkerke trokken de
gelovigen op naar het naburige Sint-Laurentiusklooster
en vernielden daar alle beelden. Zij meenden daarmee
God een dienst te bewijzen. Was niet alle beeldendienst
vervloekt? Het was het begin van wat wij nu aanduiden
als de beeldenstorm, die aan Edam en trouwens veel
andere plaatsen voorbijging. In plaatsen waar de
calvinisten in de minderheid waren en daar waar het
bestuur krachtig genoeg was vonden geen onlusten en
plunderingen plaats.
Edam bleef in die tijd voor geweld en plundering
gespaard. Wel was er onrust en dreiging. Buiten de
stad werd een hagenpreek gehouden. Er wordt melding

Het wierookvat, destijds in bezit van Edamse parochie

Toch wisten de rooms-katholieken een aantal kostbaarheden te redden, zoals een rijk bewerkt wierookvat,
dat zich nu in de nieuwe Sint-Bavo in Haarlem bevindt,
een koorkap met velum en een kostbare kazuivel. Ook
een aantal kostbare boeken uit de beginperiode van
de boekdrukkunst (zogenaamde incunabelen) wist men
in veiligheid te brengen, die nu deel uitmaken van het
boekenschat van de parochie.
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vensters en de orgels ging verloren, de pilaren werden
ernstig beschadigd.

Wederopbouw

Het orgel uit 1663

Catastrofale brand
Wat stelde de gereformeerde kerk ervoor in de plaats
nadat de devotiekunst grotendeels was verwijderd
en hoe werd dat in de Grote Kerk gerealiseerd. In het
Calvinisme stond en staat het bijbelse woord centraal
en dat probeerde men in inrichting en decoratie tot
uitdrukking te brengen. Hoe dat in Edam in de jaren
direct na 1572 gebeurde, daar weten we niets van. Want,
in de nacht van 23 op 24 februari 1602 sloeg de bliksem in
de spits van de toren waarop brand uitbrak en doordat de

De wederopbouw werd in twee fasen uitgevoerd. Eerst
werden de minst beschadigde toren, het koorgedeelte
en het Zuiderportaal met Librije aangepakt. Het
Noorderportaal bleef gespaard. Na 1608 volgde in de
tweede fase het schip, dat in 1628 voltooid werd. Mede
door geldgebrek was het herstel sober. Daarbij gingen
zelfs de laatste herinneringen aan de voormalige roomskatholieke kerk verloren. In die periode zijn 35 nieuwe
ramen aangebracht, schenkingen van veelal andere
steden, van staatsinstellingen en bedrijven. In de
herstelde kerk werd de nadruk op de verkondiging van
het Bijbelse woord tot uitdrukking gebracht door de
centrale plaats van de kansel, geaccentueerd door de
dooptuin, een afgescheiden ruimte om de preekstoel.
Op meerdere plaatsen werden tekstschilderijen of
tekstborden aangebracht met een selectie van Bijbelteksten veelal uit het Nieuwe Testament. Maar op één
van die borden wordt de lezer toch herinnerd aan de
kerkbrand als straf van God en gewaarschuwd voor het
helse vuur: “och denk dan hoe schricklick die brand is die
eeuwigh sal duren”

Weerstand tegen orgel
Gereformeerde predikanten liepen destijds in navolging
van Calvijn niet warm voor het orgel
in de kerk en zagen dat het liefst
verwijderd. Daarvan werd in de
praktijk vaak afgeweken omdat de
stadsbesturen, meestal eigenaar, hun
orgel graag aan belangrijke gasten
toonden en lieten horen. Pas in 1663
werd de wederopbouw voltooid met het
gereedkomen van een volwaardig orgel,
gebouwd door Barent Smit, in opdracht
van de burgemeesters van Edam.

Het net gerestaureerde tekstschilderij van de tien geboden op de stenen tafels
spits door de storm op het dak van de kerk terecht kwam
brandde de kerk die nacht geheel uit. En niet alleen de
kerk, ook delen van het klooster werden beschadigd en
een groot aantal woningen in de Grote Kerkstraat ging
in de vlammen op. Een ramp van grote omvang die in
het land opschudding verwekte en in talloze gedichten
is vastgelegd. Tot midden 1800 werd de ramp jaarlijks
in een kerkdienst herdacht. Wat nog aanwezig was uit
de roomse tijd, zoals de mooie gewelven, de prachtige
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Nadat de drie protestantse genootschappen besloten te fuseren en men
de dure luxe van drie kerkgebouwen
bezat, is de monumentale Grote Kerk
in een stichting ondergebracht: de
Stichting Monumentale Kerken Edam
(SMKE). Wellicht mag men stellen dat
de Grote Kerk voortaan van en voor alle
Edammers is.

Literatuur
W.A.T. Kruythoff, Geschiedverhaal van de vuur en watersnood,
de stad Edam
W.P. Costerus Pzn, De Grote Kerk en haar bezitters
A.A. de Kok Edam de schoone slaapster

Nieuws van het Edams Museum
Robert J Lammers

Een stadsportret met personen bij een
burgerwachthuis
Het Edams museum kent haar missie: opbouw van een collectie die de rijke geschiedenis van de stad Edam in
beeld kan brengen. Dat daarbij gestreefd wordt om ondanks een beperkt budget een hoge kwaliteit in te kopen (of
in bruikleen aan te nemen) mag helder zijn. En soms doet zich een situatie voor dat je de mogelijkheid ziet en krijgt
een bijzondere aankoop te doen die je in alle nuchterheid niet kon verzinnen.

Het Prinsenhof gezien vanaf de Grote Kerkstraat (ca 1850)

Zoiets gebeurde aan het eind van het jaar 2017 toen
twee pendanten van Isaac Ouwater (de oostelijke en
westelijke stadspoorten van Edam) te koop werden
aangeboden. Door externe geldschietende partijen werd
welwillend meegewerkt aan een vlotte aankoop.
Daarbij ontvang je als museum leerzame en vérstrekkende adviezen, missie- opdrachten bijna, die je wel
even doen nadenken over jouw rol in het geheel:
een stadsmuseum, dat de Collectie Nederland helpt
verfraaien! Zonder overdrijving had de Vereniging
Rembrandt al 135 jaar geleden deze term in het vizier
met als doelstelling: kunst laten thuiskomen. Denk
daarbij maar aan de Goudstikker–collectie, Marten en
Oopjen en andere succesverhalen: het lukt ze wel.

Het schilderij
Nog nauwelijks van de euforie van deze gebeurtenis
bekomen en met nieuwe kennis van zaken omtrent stijl,
werk en tijdgenoten van Ouwater, kwam ons museum
voor de tweede keer een werk van de schilder op het
spoor: A TOWNSCAPE WITH FIGURES OUTSIDE A CIVIC
GUARDHOUSE.
Deze verkooptitel is een nogal anonieme benaming en
zonder straat of plaatsnaam moeten we het doen met de
enige concrete aanduiding a civic guard house. Wellicht
heeft Isaac Ouwater, als hij althans deze titel zelf bedacht
heeft, daarmee het gebouw links willen verheffen tot
eye catcher in dit werk. Het feit, dat hij afwijkt van de in
zijn tijd zo populaire pendanten zou kunnen betekenen,
dat hij dit Edamse stadsportret als ‘bijvangst’ heeft
gemaakt, toen hij in 1788 in deze omgeving werkte.
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Nieuws van het Edams Museum

en het polderbestuur van de Purmer. De eerste
vergadering werd op 16 augustus 1572 in het Prinsenhof
gehouden. De Krijgsraad van de Schutterij vergaderde
ook in het Prinsenhof en hield er zijn jaarvergadering/
maaltijd. Het ging hier dus meer om een plaats van
voorname allure. Het bijbehorende terrein werd door de
schutterij gebruikt.”
Dat we hier te maken hebben met het voormalige
Prinsenhof wordt bewezen door een tekening uit 1847
van Jan Striening (leraar Stadsteekenschool) in de
collectie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
Ook hier weer de gekruiste musketten en drie beelden.
Die drie beelden op het gebouw stelden prins Willem I,
prins Maurits en prins Frederik Hendrik voor en moeten
zijn aangebracht toen het middeleeuwse Minderbroederklooster op deze plek na 1572 (Reformatie) werd getransformeerd naar een gebouw met openbare functie.

Het poortje van het Prinsenhof

Aangezien civic guardhouse staat voor: burgerwachthuis, moet worden aangenomen, dat het hier
om de Edamse schutterij gaat. Dit vermoeden wordt
versterkt door de gekruiste musketten in de reliefs
boven het witstenen poortje links.
In zijn artikel in het Perodiek (jaargang 30, 2006 ,nr.2)
schrijft Jaap Molenaar in 2006: “..... Op oude kaarten van
Edam is te zien dat in de loop der tijd in dit vierkant
diverse gebouwen hebben gestaan, onder andere een
minderbroederklooster en een oude -mannenhuis. Het
klooster is in de zestiende eeuw afgebroken om plaats
te maken voor het Prinsenhof. Hier vergaderden o.a.
de afgevaardigden van de classis van Edam, de Noord
Hollandsche Synode, die hier om de zes jaar bijeenkwam,
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Als we het schilderij als geheel bekijken, valt
onmiddellijk op, dat de toren van de Grote Kerk door
Ouwater verplaatst is: het Zuiderportaal zien we in het
schilderij terug als een opening met een ronde boog.
Direct links van deze ruimte, houdt bij Ouwater het
kerkgebouw op en heeft hij de toren er tegen gezet, alsof
deze keurig met de as tegen de nok was gebouwd; de nok
van het Zuiderportaal met Latijnse school en consistorie
dan wel te verstaan. Het hele dak van het schip heeft
hij in artistieke vrijheid weggelaten. Mogelijk heeft
hij een evenwicht gezocht in het perspectief. Mogelijk
heeft hij voor een mooie compositie zijn (voor)tekening
in zijn Amsterdamse atelier anders uitgewerkt, niet
ongebruikelijk in zijn tijd. Een schilder als Emanuel de
Witte (1617-1692) verzon hele kerkinterieurs of plaatste
grote delen van andere kerken daar waar hij goed
dunkte.
Een ander opvallend detail is het licht, dat zich achter
de poort/ingang laat zien, je zou er zo een doorkijkje van
denken naar een binnenplaats, maar uitvergroot blijkt
het wel degelijk een kerkinterieur te zijn.
De figuren op het schilderij zijn gekleed naar traditie
in Ouwaters schilderijen: het Galante Tijdperk, een
informele benaming in de aanloop naar de Romantiek
in de kunst. Hoewel er niet altijd van galant optreden
sprake is, getuige de figuur direct rechts van de ingang.

Isaac ouwater
Werd geboren op 31 juli 1748 en gedoopt in de Amstelkerk
in Amsterdam. Hij was de zoon van Isaac Ouwater sr (die
hem ook het schildersvak leerde) en Margaretha van den
Bergh. Toen Isaac 4 jaar was verhuisde het gezin naar
Den Haag.
In 1772 op zijn 24e keert Isaac terug naar Amsterdam
en trouwt met Anna Louisa Charlotte Dorensla. Het
echtpaar krijgt zes zonen: Johannes Constantinus,
Isaak Bernardus, Abram, Isaack, Jacobus Theodorus
en waarschijnlijk is Anna bij de geboorte van Jacobus
Martinus, in 1783, overleden.

Tekening van het poortje van het Prinsenhof (1847)

Al vrij snel na zijn intrek in Amsterdam, maakt hij een
schilderij dat hem grote bekendheid bezorgt.
Het verbeeldt de situatie op 25 oktober 1779 bij de
aanvang van de verkoop van loten voor de 66ste

Generaliteitsloterij in een pand in de Kalverstraat. Het
pand aan de rechterkant werd ooit bewoond door Jacob
van Ruisdael, het huis aan de linkerkant door Aert van
der Neer. Het werk werd vervaardigd voor Jan de Groot,
die destijds de eigenaar was van het loterijkantoor.
Jan van der Heijden en Gerrit Adriaansz. Berckheyde
golden als zijn grote voorbeeld voor het genre waarin hij
schilderde. Tijdgenoten waren o.a. Jan Ekels de Oude en
Jan ten Compe.
Toen het schilderij met het Prinsenhof en de Grote Kerk
eenmaal met zekerheid geïdentificeerd kon worden als
een Ouwater bleek de Vereniging Oud Edam deze aankoop
mogelijk te willen maken en kon het aankooptraject
worden ingezet. Die werd succesvol afgesloten met
Trafalgar Galeries in Londen. In Nederland werd bij
restaurateur John Polder een inschatting gevraagd van
de staat waarin het verkeerde. Zijn expertise wees uit,
dat het doek aan de achterzijde in slechte staat was en
het aan de voorzijde zelfs hier en daar door de verflaag
heen schemerde. Reiniging en conservering zou sowieso
noodzakelijk zijn, maar waarschijnlijk ook retouche.
Een nieuwe lijst was eveneens nodig, aangezien de
bestaande een anachronisme bleek.
Mede dank zij de steun van Oud Edam, kunnen al deze
werkzaamheden binnenkort worden aangevangen. Het
Edams Museum dankt de Vereniging Oud Edam daarvoor
oprecht.

Schilderij van Ouwater van het loterijkantoor in Amsterdam
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Korte berichten

Bestuur en redactie wensen u prettige
feestdagen en een goed en gezond 2019!
© Hein Nieuweboer

Schenking
Kortgeleden ontving de vereniging van de fam. Cees
Groot een schenking van een aantal kunstwerken
van
Edamse
kunstenaars
Het betreft hier werk van
H. Weegewijs (ets van de
Zuidpoldermolen, 1934), van
W.O.J. Nieuwenkamp, A. van der
Vossen (enkele houtsneden) en
J. Bander. De fam. Groot is lid
van Oud Edam en woont nu in
Duitsland. Het bestuur zal voor
deze schenking een passende
bestemming weten te vinden.

Nieuwe hoofdredacteur
Met ingang van 2019 zal Ben Kuenen het
hoofdredacteurschap van het Periodiek overnemen
van Wim de Wolf. Ben is in Edam zeker geen
onbekende. Hij is eindredacteur bij het bekende
blad Quote.

Nu in de winkel
Het Museumjaarboek 2018, een uitgave van de Stichting Vrienden
Volendams Museum, is onlangs verschenen. Zoals ieder jaar is dit
weer een prachtig verzorgd werk en bevat
interessante artikelen, zoals ‘Volendamse
sagen en bijgeloof: voorbij de oorsprong
van het veulen’ van Jaap Zwarthoed en
‘Over de vissers en hun strijd om een haven
en een eigen afslag’ van Kees de Boer.
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