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De kalkovens in Axwijk

Dat scheepsbouwers en zoutzieders hun ambacht ooit binnen de vestingmuren 
uitoefenden mag als bekend worden verondersteld. Weinigen weten echter 
dat in de onmiddellijke nabijheid van Edam ook schelpen werden gebrand. 

Het wapen van Edam 
in Schermerhorn en 

Hippolytushoef

Grote Kerk wint Gele Steentje

Hond en haan

Kalkovens in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen (foto: Peter Keuchenius)
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Tekst Jack Otsen i.s.m. Herman Rijswijk

In zijn boek Over de Zeevang gesproken… uit 1978 wijdt 
Chris Lenstra een hoofdstukje aan de kalkovens die 
volgens hem in Middelie nog steeds een gangbare 
plaatsaanduiding vormen, ‘hoewel geen enkele inwoner 
over het bestaan ervan kan vertellen’. Een bewoner had 
bij het graven in zijn tuin ooit zo’n duizend bakstenen 
gevonden, vermoedelijk restanten van de fundering. 
Spitten in de archieven leverde nog enkele interessante 
gegevens op, waarvan in dit artikel de neerslag.

 Op deze uitsnede van de kaart van Uitwaterende Sluizen (1680) 
staan naast de kalkoven een volmolen en rechtsboven zaagmolen 

De Bruinvis

Over de plaatsbepaling leveren de kaarten van 
Uitwaterende Sluizen uit 1680 en die van de Gemeente-
Atlas, getekend door Jacob Kuyper in 1871, de nodige 
informatie. Met behulp van de zoekmachine Delpher 
kon de exacte plek gedocumenteerd worden: aan het 
Grasdijkje in Axwijk, nabij de stad Edam. 
  

Advertentie uit de Opregte Haarlemsche Courant, 1862

In een advertentie in de Opregte Haarlemsche Courant 
werd in 1862 de veiling aangekondigd van het bedrijf, 
bestaande uit een kalkbranderij met twee ovens, een 
blushuis, knechtenwoning, kalkschuur en roerende 
goederen. De notariële akte, gepasseerd bij notaris 
Zoutmaat Brugman, geeft informatie over de beide 
verkopers. Jan Schoon, koopman uit Alkmaar, was voor 
de helft eigenaar van de kalkbranderij, verkregen uit 
de erfenis van zijn vader Cornelis Schoon. De andere 
helft behoorde toe aan Maria Boes, getrouwd met 
Joost Out, veeweider en mede-eigenaar van zoutkeet 
De Star in Edam. Zij was deeleigenaar geworden uit 
de nalatenschap van Adrianus Boes. Out trad op als 
gemachtigde van de zes nagelaten kinderen. De nieuwe 
eigenaar werd timmerman Willem Klok uit Axwijk. Hij 
betaalde 1152 gulden voor het onroerend goed, exclusief 
materiaal en gereedschappen. Voor de complete 
inboedel, die verplicht in de koop zat, betaalde hij nog 
eens 899 gulden. Niet inbegrepen bij de koop was het 
afdak aan de knechtenwoning, blijvend eigendom van 
de bewoner, Cornelis Doets. De opgave van grondstoffen 
en verdere benodigdheden geeft een goed beeld van het 
ambachtelijke karakter van de schelpbranderij. 

1 geladen oven     ƒ 200,-
305 mud kalk     ƒ 213,50
7 schuiten schulpen    ƒ 84,-
1 kalkschuit     ƒ 300,-
1 schuitje met riemen    ƒ 25,-
2 wagens     ƒ 10,-
1 kalkzeef     ƒ 8,-
4 ijzeren en 3 houten schoppen   ƒ 6,-
2 schulpbakken     ƒ 6,-
8 schragen     ƒ 8,-
5 turfmanden     ƒ 5,-
1 kalkhouw     ƒ 1,-
50 zakken     ƒ 7,50

Zoals de notarisakte laat zien waren Schoon en Out niet 
de eerste eigenaren. De notulen van de vroedschap uit 
1649 geven aan wie de stichters van de schelpbranderij 
waren. In 1649 kregen Magnus Vincentsz, oud-schepen 
van de stad, en Jan Coppersz Vijselaer c.s. het octrooi om 
voor zes jaar een kalkoven te exploiteren met uitsluiting 
van anderen. Een jaar later werd vergunning verleend 
voor een tweede oven. Bovendien kregen ze van de 
stadsregering gedaan dat kalk aangevoerd van buiten 
de stad werd belast met vijf stuivers per hoed. Het dorp 
Axwijk viel, net als Middelie, Warder en Kwadijk, sinds 
1414 onder de jurisdictie van Edam. In 1656 kregen 
Vijselaer en zijn zwager Taems Outgersz uit de erfenis 
van Magnus Vincentsz de beschikking over het hele 
bedrijf. Maar wat dreef genoemde kalkbranders tot 
vestiging van dit bedrijf in Axwijk?

Stankoverlast
De oorsprong van het schelpbranden ligt verborgen in de 
vroege middeleeuwen. Het moet dan ook tot de oudste 



OUD EDAM |  JAARGANG 43 | OKTOBER 2019 |  NUMMER 1

bedrijfstakken in ons land worden gerekend. Schelpen 
konden in grote hoeveelheden worden gevonden langs de 
kusten van de Noordzee en de Zuiderzee. Schelpvissers 
brachten hun vangst naar kalkovens, waarin met behulp 
van turf de vereiste temperaturen werden gestookt om 
de schelpen gaar te krijgen. Na het branden werden de 
schelpen met water overgoten. Dit zogenaamde blussen 
moest nauwgezet gebeuren en bepaalde de kwaliteit 
van de schelpkalk. Omdat de chemische processen 
nog niet helemaal werden doorgrond en het branden 
onregelmatigheden vertoonde, was de kwaliteit niet 
constant.

 De eerste primitieve kalkovens

In Edam waren in de zestiende eeuw al vestingwerken – 
muren en poorten – tot stand gekomen, maar de meeste 
huizen werden nog in hout opgetrokken. Vermengd 
met zand en steengruis vormde de schelpkalk een 
metselspecie die bakstenen woonhuizen stevigheid 
kon geven. Voor de vestiging van de kalkbranderij in 
Axwijk waren enkele factoren van belang. Vanwege 
stankoverlast en ook voor de veiligheid werd dit 
soort bedrijven, waaronder ook taanderijen en 
buskruitfabrieken, geweerd uit de stad. De keuze voor 
Axwijk kan gelegen hebben in de aanwezigheid van 
voldoende arbeidskrachten. Het dorp viel onder het 
rechtsgebied van Edam en de nabijgelegen stad met 
bouwnijverheid was belangrijk als afnemer van de kalk. 
De kalkovens waren goed bereikbaar via de ringvaart 
van de Purmer. Turfschippers en schelpvissers, die van 
de kust van de Zuiderzee de grondstoffen aanvoerden, 
konden met hun schuiten in Axwijk aanmeren, terwijl 
het eindproduct over weg of water naar aannemers kon 
worden getransporteerd. 

Naast de kalkbranderij aan de Grasdijk stond nog 
een windmolen die schelpzand maalde. Deze was in 
bezit van Jan Jansz Vijselaer, zoon van Jan Coppersz 
Vijselaer, tevens diens opvolger in de kalkbranderij. In 
een schelpzandmolen werden schelpen met kantstenen 
fijngemalen. Na het zeven werd een poeder verkregen 
dat – volgens de literatuur daarover – werd gebruikt 
voor de fabricage van fijn aardewerk, terwijl de grovere 
bestanddelen werden benut als schuurmiddel. Na zijn 
overlijden in 1694 werd het schulpsant meulentie door de 
erven Vijselaer verkocht aan Sijmon Claasz Boom, met 
als gevolg dat deze molen in latere archiefbronnen met 
De Boom wordt aangeduid.

Deeleigendom
In de transportboeken van Edam zijn opeenvolgende 
eigenaren opgenomen, vaak vanwege de hoge 
investeringen in deeleigendom. Jammer genoeg 
ontbreken gegevens over de bouw van de ovens. Tot 
ver in de negentiende eeuw werd de schelpbranderij 
uitgeoefend in primitieve ovens met de vorm van 
een afgeknotte kegel. Het is niet waarschijnlijk dat 
de Axwijkse kalkbranders gebruikmaakten van de 
moderne schachtovens, in 1860 ontwikkeld door de 
Alkmaarse meester-metselaar W.F. Stoel. Deze vonden 
veel navolging vanwege het lagere brandstofverbruik en 
de betere kwaliteit kalk.

 Purmerender Courant, 1898

Welmoet Outgers, de weduwe van Jan Coppersz Vijselaer, 
legateerde in haar testament uit 1679 haar jongste zoon 
Jan Jansz Vijselaer met de halve branderij, omdat hij 
‘sedert de dood van zijn vader nu omtrent 10 jaer de 
kalkneeringe alleen heeft bestiert ende waergenomen en 
dat sulx de winst bij de kalckovens gevallen naast godt 
door sijn naarstigheijt ende vigilantie is opgekomen’. 
Hij werd hiermee enig eigenaar, omdat hij al eerder van 
zijn vader het andere deel had geërfd. Na Jan Vijselaer 
werd het bedrijf verkocht aan een driemanschap: 
Pieter Cornelisz en Cornelis Gerritsz uit Axwijk en 
Claes Adriaensz uit Hoorn. Vanaf dit transport bleven 
de kalkovens tot 1862 in bezit van katholieke families, 
waaronder de familie Schouten. In 1725 deed Claes 
Adriaensz afstand van zijn helft ten gunste van Pieter 
Pietersz van Axwijk, die op zijn beurt negen jaar later 
zijn deel weer afstond aan Taems Claesz Schouten. En 
twaalf jaar nadien werden de broers Pieter en Lammert 
Pietersz eigenaar van de ‘geregte helft in de kalkovens 
met haer toebehorende gereedschappen, staande op het 
end van Axwijk’.

3
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De indruk bestaat dat de eigendom binnen bepaalde 
families rouleerde. De patroniemen van de eigenaren 
ontnemen het zicht op de familieverhoudingen. Wel raken 
gedurende het laatste kwart van de achttiende eeuw de 
geslachtsnamen in zwang, waarbij de namen Graef, 
Reijnders en Ruijter de patroniemen in de akten aflossen. 
Voor genealogen ligt hier nog een terrein van onderzoek 
braak. In 1781 verkochten Lammert Ruijter en Claes de 
Ruijter ieder voor een vierde part hun belang aan Jan 
Westrik en Jacob Kok in compagnie. In 1797 deed Geertje 
Schouten, de weduwe van Jacob Kok, ‘de helft in twee 
kalkovens, een schuur en schuijt mitsgaders een huijsje 
met erve tot Axwijck’ over aan haar zoon Klaas Kok.

Nieuwe cementsoorten
In 1805 komen we een bekende tegen: Cornelis 
Schoon werd deeleigenaar voor een bedrag van 600 
gulden. Voor 300 gulden verkocht hij een kwart van 
zijn helft aan Adrianus Boes, ook al eerder in beeld in 
de eigendomsgeschiedenis. En zo belanden we bij de 
advertentie met de veiling uit de Opregte Haarlemsche 
Courant, waarbij Willem Klok voor 2051 gulden de 
nieuwe eigenaar werd. Het is de vraag of timmerman 
Willem Klok ‘de in volle werking zijnde kalkbranderij’ 
heeft uitgebaat. Hij zou in elk geval te maken hebben 
gekregen met concurrentie van andere cementsoorten. 
Door toevoeging van fijn gemalen tufsteen (tras) werd 
een betere kwaliteit mortelspecie bereikt. Bovendien 
waren rond 1850 de dagen van het natuurcement 
geteld. Met het zogenaamde portlandcement en de 
latere ontwikkeling van betontechnieken werden veel 
constructies mogelijk die met het oude natuurcement 
niet te realiseren waren. In elk geval valt uit het kadaster 
op te maken dat de eerste oven in 1864 is gesloopt 
en de tweede in 1870. In de gemeenteverslagen van 
Middelie wordt geen melding gemaakt van de sloop en 
ook andere bronnen geven geen informatie prijs. Zo is 
dit ambachtelijk bedrijf in de mist van de geschiedenis 
verdwenen.

Op deze plek aan het Edammerdijkje (destijds Grasdijkje) stonden 
de kalkovens, met iets verderop de schelpzandmolen 

Kaart uit de Gemeente-atlas uit 1871, getekend door Jacob Kuyper

Naschrift
In dit artikel ligt de nadruk op de eigendomswisselingen 
van de kalkbranderij in Middelie. Voor een uitgebreidere 
beschrijving van dit ambachtelijke bedrijf zou 
systematisch onderzoek van de notulenboeken van 
de burgemeesters en vroedschappen – onder andere 
over de accijnsbetaling van de kalkbranders voor turf – 
moeten plaatshebben. Bovendien zou het aanbeveling 
verdienen het genealogisch onderzoek nog verder uit 
te diepen. Daarbij kan dit verhaal over de kalkbranderij 
dienen als een eerste aanzet voor verdere studie.
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Column

Signalement
Notities vanuit het Edams Museum.

Op de plaats waar ooit de Noorderpoort stond, staat nu een 
informatiebord, een initiatief van Oud Edam. Rechtsonder 
zijn de ‘Halsbandtoren en Oosterpoort’ afgebeeld, een 
tekening van Isaac Ouwater. Mocht dit bord te eniger tijd 
worden vervangen, en dat valt toch wel te verwachten, 
dan kan die tekening plaatsmaken voor een reproductie 
van het overeenkomstige schilderij dat sinds voorjaar 
2018 in bezit is van het Edams Museum. Het is een van de 
twee Ouwater-pendanten die het museum kort daarvoor 
op een veiling van Christie’s in Londen wist te verwerven. 
De andere laat de Purmer- en Monnickendammerpoort 
zien. Twee representaties van het laat-achttiende-eeuwse, 
intussen goeddeels verdwenen Edam. 
Nog altijd verkeert het Edams Museum in de roes van 
deze aanwinsten: flonkerende schilderijtjes van hoog 
niveau die ondanks hun bescheiden afmetingen voor 
Edam en het Edams Museum van groot belang zijn. Als 
de kunst van de tweede helft van de achttiende eeuw als 
geheel voor herwaardering in aanmerking komt, geldt 
dat zeker voor Ouwater, specialist op het gebied van 
stadsgezichten. Hij combineert een verrassend realisme 
en precieze topografie met een ongelooflijke helderheid 
en accuratesse. Ouwater zocht zijn motieven vooral in 
Amsterdam, waar hij woonde en werkte, maar deed tal 
van grotere en kleinere steden aan. Zo ook Edam. Zijn 
olieverfschilderijen baseerde hij op tekeningen die hij 
daarvóór op locatie had gemaakt.
Voor iedereen die ook maar enigszins geïnteresseerd is 
in het historische Edam zijn de stadsgezichtjes hoogst 
informatief en topografisch de moeite waard (hetgeen een 
enkeling de uitspraak ontlokte: ‘Daar staat mijn huis!’). 
Minstens zo belangwekkend is dat het schilderkunstige 
hoogstandjes betreft. Maar het gaat per saldo om meer 
dan alleen historische documenten of een vorm van 
journalistieke verslaggeving, en ook om meer dan alleen 
vertoon van virtuositeit. De schilderijtjes bezitten dat 
ongrijpbare extra dat ze een onmiskenbare meerwaarde 
verschaft. Vormen van realisme waarin iedereen zich 
kan verliezen. Vertrekpunt voor mijmeringen over hoe 
het geweest is. Maar ook: het zijn werkjes die het in 
zich hebben om uit te groeien tot iconen van Edam. Ze 
maken er aanspraak op deel uit te maken van het lokale 
collectieve bewustzijn, en aldus verankerd te raken in de 
Edamse samenleving. Het zou – als het daarom gaat – 
helpen wanneer in Edam iets soortgelijks gebeurt als wat 

zich in Utrecht heeft voorgedaan. Daar is een schilderij van 
Ouwater (gezicht op de Jacobikerk aan het Jacobskerkhof,  
Utrecht, 1780) in de vorm van een tegeltableau in 
de openbare ruimte aangebracht. Uitvergroot en 
vandalismebestendig. Een navolgenswaardig voorbeeld.

Unieke ontmoeting
De paneeltjes zijn misschien wel 200 jaar ‘verstopt’ 
geweest in de collectie van een Engelse aristocratische 
familie in Styvechale Hall, Warwickshire. Hoe en wanneer 
ze daar gekomen zijn – en waarom – zal altijd wel een 
raadsel blijven. Vaststaat dat ze – op één uitzondering 
na: een regionale tentoonstelling in 1948 – nooit 
tevoorschijn zijn gehaald. Hebben ze daar al die tijd 
ongeweten gehangen, nu zijn ze terug op de plaats waar 
ze horen en te zien op de lopende tentoonstelling die 
niet zonder reden ‘Retour Edam’ heet. Is dit op zichzelf al 
uitzonderlijk, er doet zich daarnaast nóg een bijzondere 
omstandigheid voor. De tekeningen die Ouwater heeft 
gemaakt als basis voor deze twee stadsgezichten zijn 
bewaard gebleven (op zichzelf al exceptioneel; een ervan 
is benut voor het informatiebord) en tijdelijk in bruikleen 
afgestaan door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
in Amersfoort. Schilderijen en tekeningen hangen nu 
naast elkaar. Ze komen nauwkeurig overeen, op een paar 
intrigerende verschillen na, waarvan het interessant is 
ze op te sporen. Ook de tekeningen vallen op door hun 
technische superioriteit en esthetische sensibiliteit.
Deze ontmoeting van schilderijen en tekeningen is 
– in overdrachtelijke zin – 
uniek: een samenloop van 
omstandigheden als deze doet 
zich zelden of nooit voor. Maar 
ook letterlijk uniek, omdat 
ze eenmalig is. Eind oktober 
komt daar een eind aan en 
verdwijnen de tekeningen 
weer voor onbepaalde tijd 
in de ladekasten. Wie de 
geschilderde en getekende 
stadsgezichten van Ouwater 
in combinatie wil zien, heeft 
de kans tot en met 27 oktober, 
de sluitingsdatum van de 
tentoonstelling Retour Edam.

Tekst Hayo Riemersma, conservator Edams Museum

RETOUR EDAMmet de terugkeer van Pont en het weerzien met Knip / 
Ouwater / Roos / Schulman / Springer en 12 anderen

EDAMS MUSEUM31 maart – 27 oktober 2019dinsdag t/m zondag / wijzigingen voorbehouden / www.edamsmuseum.nl
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Edam buiten Edam

Het wapen van Edam in Schermerhorn en 
Hippolytushoef

Na De Rijp en Egmond aan Zee vervolgen we onze reis 
naar Schermerhorn en Hippolytushoef, waar we ook de 
Edamse stier aantreffen. 

Over de Grote Kerk van Schermerhorn is al eerder een 
zeer lezenswaardig artikel verschenen 1), maar ze past 
ook in ons thema ‘Edam buiten Edam’. Hierbij zijn zo veel 
mogelijk nieuwe feiten beschreven. 
Wie de kerk van Schermerhorn ziet, vraagt zich af hoe 
zo’n klein dorp aan zo’n grote kerk komt. We moeten ons 
echter realiseren dat deze werd gebouwd in de Gouden 
Eeuw. Hoewel de Tachtigjarige Oorlog nog niet was 
afgelopen, hadden de staten Holland, Zeeland en Utrecht 
niet veel last meer van oorlogshandelingen en Amsterdam 
was het centrum van de wereldhandel. Visserij en 
walvisvaart waren belangrijke inkomstenbronnen, en 
die hadden Schermerhorn als thuishaven. Dit maritieme 
verleden is nu nog zichtbaar op grafstenen en in de vorm 
van scheepsmodellen in de kerk. Het dorp had dus deel 
aan de welvaart en er was kennelijk genoeg geld om zo’n 
grote kerk te bouwen. 

Trekbalk met wapen
In 1634 verzocht Schermerhorn de overheid een kerk te 
mogen bouwen, ‘omdat haar ingezetenen door de kleine 
kerk verhinderd werden te komen tot het gehoor van 
Gods Woord, waardoor de gemeente bedroefd werd en 
de voorplanting van de ware religie gestuit werd’. Wie 
denkt dat er vroeger veel meer vrijheid was, vergist zich 
dus: er was een vergunning nodig om een kerk te mogen 
bouwen en toestemming om plaatselijke belastingen te 
mogen heffen ter financiering ervan. Die kwamen er, en 
in de jaren 1634-1636 werd de kerk gebouwd. Zoiets was 
een hele klus en we mogen er trots op zijn dat dit werd 
gedaan door een bouwer uit Edam: Jan Jansz Vijselaer.
De kerk is geïnspireerd op middeleeuwse vormen. Op 
een van de trekbalken van het houten tongewelf staat 
het wapen van Edam op een ovaal schild te midden 
van de tekst C,W,H,17, ~ Jan Jansz Vijselaer van Edam 
1634 ~ 67,L,C,W,H. Die letters zijn de initialen van 
Cornelis Hendriksz Wees Hoff en Laurens Cornelisz 
Wees Hoff, die in respectievelijk 1717 en 1767 het gewelf 
hebben overgeschilderd. De stenen zijn waarschijnlijk 

Tekst Dik Rinkel
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afkomstig uit de regio, want in West-Friesland waren 
steenbakkerijen. In de kerk zijn 715.000 stenen verwerkt: 
326.000 aan de buitenzijde (muren), 74.000 binnen 
(kolommen) en 315.000 in de toren. Met de bouw was 
14.000 gulden gemoeid. Ter vergelijking: een groot huis 
kostte in die tijd circa 400 gulden. En dan te bedenken dat 
er geen andere middelen waren dan 180 gulden per jaar, 
afkomstig uit de heffingen op bier. Toch ging Vijselaer 
met Schermerhorn in zee, want de Gecommitteerde 
Raden van het Noorderkwartier gaven toestemming om 
een groot aantal heffingen door te voeren voor de tijd van 
zes jaar. Het zijn er te veel om hier op te noemen, maar 
met betrekking tot de bouw wil ik er twee vermelden: 
vrijstelling van belasting op steen, kalk, leien, lood en 
andere materialen die voor de opbouw en reparatie 
van de kerk nodig zijn, en vrijdom van bier dat de 
kerkrentmeesters voor hun arbeiders nodig hebben 
gedurende de ‘timmeragie’ en opbouw van de kerk.

Kerken en molens
Ook over de Vijselaers is al uitvoerig geschreven 2), 
daarom volsta ik met het vermelden van vooral nieuwe 
feiten. Jan Jansz Coppertsz Vijselaer werd in 1604 in Edam 
geboren. Hij was de zoon van Jan Jansz Die Wit Vijselaer, 
stadstimmerman van beroep en wonende aan de 
Lingerzijde. Net als zijn vader werd Jan Jansz timmerman. 
Toen hij de kerk van Schermerhorn ging bouwen, was 
hij 30 jaar oud. Hij had al ervaring opgedaan in Edam, 
want in 1622 construeerde hij in het westelijk deel van 
de Grote Kerk de tongewelven van eikenhout (de vorige 
waren bij de brand van 1602 verloren gegaan). De kappen 
van het oostelijk deel en het kruiswerk waren al in 1603 
gemaakt door Willem Jansz Benning. Na Schermerhorn 
bouwde hij onder meer de kerken van Purmerland (1641) 
en West-Graftdijk (1651). Eveneens was hij betrokken bij 
de herbouw van de kerk van Broek in Waterland (1628) 
en de sluis van Stavoren (1652). Zijn grootste bekendheid 
kreeg hij echter als molenbouwer. Hij was betrokken 
bij de bouw van 24 molens tijdens de drooglegging van 
de Heerhugowaard (1629), in de Zuidpolder bij Edam 
maakte hij het bestek van twee molens om de Voor-

IJ droog te malen en hij bouwde de zaagmolen aan de 
Purmerringvaart (voor 1633). In 1654 had de aanbesteding 
plaats voor de bouw van een achtkantige molen in de 
Zeevang, die Jan Jansz voor 5000 gulden aannam. Het 
is duidelijk dat hij in Holland een goede naam had als 
molenbouwer, want zelfs in Leiden bouwde hij in 1644 
een achtkantige binnenkruier, samen met zijn vader. 
Op 20 december 1630 had hij een negenjarig octrooi 
verkregen voor een uitvinding die grotere opvoerhoogten 
met schepraderen mogelijk maakte, een zogenaamde 
vijzel (‘door de vergrootinge van ’t scheprad, hetwelcke 
op een andere manier wert omgedreven, waardoor het 
water hoger kon worden opgeworden en meer water 
kan worden uitgemalen’). Niet voor niets wordt Jan 
Jansz beschreven als ‘een man wel stijfzinnig dog van 
veel vernuft’. Dat hij verstand van zaken had werd 
ook duidelijk bij de bouw van de kerk van Krommenie 
(1658), waar hij met drie andere meestertimmerlieden 
in opdracht van het kerkbestuur de aanbesteding van de 
kerk en het geleverde werk door de aannemer als ‘een 
van de goede mannen’ moest beoordelen. In deze kerk 
werd trouwens ook een raam door Edam geplaatst, dat 
helaas in 1830 door een nieuw glasraam is vervangen. 
Alleen Noord-Hollandse binnensteden 3) kennen 
straatnamen die beginnen met het woord ‘vijzel’. Ook 
in Edam hebben we een Vijzelstraat. Of deze vernoemd 
is naar de uitvinding van Jan Jansz is niet bekend. Hij 
woonde ‘op ’t Nieuwe werck bij de Middelste molen’ en 
dat was niet in de buurt van de Vijzelstraat. Het is echter 
wel een mooie gedachte om deze straatnaam aan hem te 
verbinden. Vijselaer overleed in 1666 op 62-jarige leeftijd. 
Hij werd begraven in een eigen graf in de Grote Kerk van 
Edam.

Gebrandschilderd raam
Terug naar de kerk van Schermerhorn, waar we het 
wapen van Edam ook terugzien in een raam. Na de 
bouw zijn in de laatgotische spitsbogen prachtige glas-
in-loodramen aangebracht die behoren tot de Unesco 
Top-10 van gebrandschilderde ramen in Nederland. 
Ze hebben een transparant karakter met zwierige 
beschilderingen. Het was gebruikelijk dat steden en 
overheden ramen, kroonluchters en dergelijke schonken. 
Ook deze kerk kreeg zeventien ramen, onder andere 
van de zeven steden van West-Friesland en Hollands 
Noorderkwartier. Deze bevinden zich in het koor. Naast 
het Edamse glas zien we ramen van Alkmaar, Hoorn, 
Enkhuizen, Medemblik en Monnickendam. Vroeger was 
er ook een raam van Purmerend, maar dat is verloren 
gegaan, evenals zes andere ramen.
Hoe ging de ontwerper van zo’n raam te werk? Eerst 
maakte hij een ‘karton’, een tekening op exact hetzelfde 
formaat als het bestelde raam. Met behulp van dit karton 
bracht de kunstenaar de voorstelling over op het glas, 
waarna de beschilderde ruitjes in een oven werden 
gebrand. Vervolgens werden de losse ruitjes met behulp 
van loodstrip en glaskit aan elkaar gezet en was het glas-
in-loodraam klaar om geplaatst te worden. Het transport 

Handtekening van Jan Jansz Vijselaer onder de notariële akte 
waarin een akkoord tussen de erfgenamen tot stand komt
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Edam buiten Edam

had over water plaats. De prijs van een raam lag tussen 
de 50 en 150 gulden.

Twee sterren op Wieringen
Op 1 augustus 1674 was er sprake van een uitzonderlijke 
weersituatie. Een zomerstorm trok vanuit Frankrijk 
naar het noorden. Door zware onweersbuien, hagel 
en windstoten werden kerken, torens en gebouwen 
verwoest, met vele slachtoffers en maatschappelijke 
ontwrichting als gevolg. Sommige mensen meenden dat 
de jongste (laatste) dag was aangebroken, vloekbeesten 
smeekten om vergiffenis en notoire drinkers werden 
op slag geheelonthouder. In de stad Utrecht stortte 
het middenschip van de Domkerk in en in Amsterdam 
werden schoorstenen, daken, gevels en bomen vernield. 
In onze contreien raakte de kerk van Den Ilp beschadigd, 
werden de ramen aan de zuidzijde van de kerk van 
Middenbeemster totaal vernield en in Purmerend de 
torenspits. In de annalen van de stad Edam wordt het 
jaar 1674 aangehaald als een jaar met een ‘schielijke 
verandering van de weersgesteldheid’. Op 3 april was 

het ijs in de Zuiderzee nog zo sterk dat zes personen 
een tocht van Uitdam naar Marken maakten. De hevige 
storm van 1 augustus verwoestte een groot deel van de 
Zeevangszeedijk, waardoor Edam en de Zuidpolder tot 
het laatst van het jaar onder water bleven. 
In Hippolytushoef, op het eiland Wieringen, stortte het 
schip van de Hippolytuskerk in, een van de oudste kerken 
in de Kop van Noord-Holland. Met financiële steun van de 
steden van West-Friesland en het Noorderkwartier werd 
herbouw in gotische stijl in baksteen mogelijk gemaakt 
en als herinnering hieraan werd een gebrandschilderd 
raam aangebracht. In dit raam staat ook het wapen van 
Edam. Bijzonder is dat boven de stier niet drie maar twee 
sterren staan. Verder zien we de tekst:

Bij gelovens kracht en hoope
Werden de landen bewaert
En ook door goede regeringh
Daarbij past reijne liefde
Alsmede goede zeede

Het raam is gemaakt door Klaas Pietersz van der 
Meulen uit Alkmaar, van beroep glasgraveur. Zijn vrouw 
Katharina Oostfries was ‘zoo konstlievend dat zy tot in 
haar tweeenzeventigste jaar dagelyks nog yverde en zig 
naarstig oeffende, zoo in ’t teekenen als glasschilderen’. 
Van der Meulen maakte ook glazen voor de kerken van 
Alkmaar, Graft, De Rijp en Koog aan de Zaan. Een van zijn 
leerlingen was Jan Jansz Slob uit Edam.

Bronnen:
F. Allan, De stad Edam en hare geschiedenis 
G. Boomkamp, De Stadt Alkmaer met haare dorpen
H. Janse, Houten kappen in Nederland 1000-1940
Hervormde Gemeente Krommenie, Selden tyt sonder stryt, de 
geschiedenis van een dorpskerk
Stichting Oude Hollandse Kerken, Bulletin nr.83, 2016 
J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen 
(1575-1675) 
J. Buisman, Extreem weer!
A. Houbraken, De groote schouburgh der Nederlantsche 
konstschilders en schilderessen
D. M. Bunskoeke, Molens van Edam
P. Costerus en D.F. Pont, De geschiedenis der stad Edam
J. Belonje, De Heer-Hugowaard (1629-1929)
A. Bicker Caarten, Middeleeuwse watermolens in Hollands 
polderland
J. Molenaar, Straatnamen in Edam
Met dank aan Herman Rijswijk voor aanvullende informatie uit 
het archief

Noten:
1)  Periodiek Oud Edam, jaargang 33 nr.1, april 2009, Edam in 

kerk van Schermerhorn
2) C. Boschma-Aarnoudse, Edam Behouden Stad, pag. 52 t/m 55
3)  O.a. in Hoorn en Enkhuizen en de Vijzelgracht/Vijzelstraat 

in Amsterdam, die vermoedelijk vernoemd zijn naar de 
zeventiende-eeuwse bewoners Cornelis en Jan Vijselaar. 
Straatnamen die in de recente tijd zijn vernoemd zijn buiten 
beschouwing gelaten
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Jaap Molenaar
Een betrokken bestuurslid, schrijver en inspiratiebron.

Na een langdurige 
ziekte overleed op 10 
augustus jongstleden 
Jaap Molenaar, een 
betrokken lid van onze 
vereniging. Hij was 
bestuurslid tussen 
1988 en 1992, maar de 
meesten van ons zullen 
zich hem herinneren 
als schrijver in ons 
Periodiek. In 1997 trad 
hij toe tot de redactie, 
tot hij in 2013 om 
gezondheidsredenen 
moest besluiten de 
redactie te verlaten. Bij dat afscheid memoreerde het 
Periodiek dat in die periode ruim zestig artikelen van zijn 
hand waren verschenen over de meest uiteenlopende 
onderwerpen. Hij schreef graag over de boerenstand 
en zijn cultuur, waarmee hij zich verbonden voelde. 
Niet zo vreemd voor iemand die op een boerderij aan 
het Volendammerpad was geboren en werkzaam was 
als landbouwvoorlichter. Geschiedenissen van Edamse 
families – niet alleen van voorname regentenfamilies 
uit een ver verleden, maar veeleer van gewone 
burgers uit recentere tijd – kwamen in zijn verhalen 
over verdwenen winkels en beroepen tot leven. Een 
belangrijke inspiratiebron vormde zijn grote archief 
van dia’s, foto’s, fotokopieën, krantenknipsels et cetera, 
dat hij in de loop der tijd opbouwde. Een bron waaruit 
ook anderen mochten putten en die destijds belangrijk 
was bij de voorbereiding van het in 2007 verschenen 
jubileumboek Duizend jaar geschiedenis van een stad, 
waarvan hij mederedacteur was. Ook niet onvermeld 
mag blijven dat hij om zijn grote agrarische kennis 
werd gevraagd mee te werken aan de serie Waterland 
waar blijft de tijd. Dat resulteerde in zijn boekje Koeien, 
kaas en kool. Nadat hij de redactie had verlaten bleef 
hij nog wel lid van een kleine paleografiegroep, die 
oude handschriften en documenten uit het oud archief 
van Edam bestudeerde en vertaalde en daarmee 
toegankelijk maakte voor huidige geïnteresseerden. 
Twee jaar geleden moest hij ook dat opgeven.
Met zijn overlijden verliest de vereniging een groot 
kenner van Edam, haar geschiedenis en haar bewoners, 
en een inspirerend redactielid. De vereniging herdenkt 
Jaap in dankbaarheid.

Wim de Wolf

In memoriam

Sjaan Swalve
Voorhaven 106, het vertrouwde redactieadres.

Op de voorpagina 
van het allereerste 
Periodiek van Oud 
Edam, in 1977, staat 
haar adres en tot en 
met 2011 vinden we 
haar naam in het 
colofon. Op 4 maart 
overleed Sjaan 
Swalve, redactielid 
van het eerste uur. 
Sjaan, de tweede 
dochter van Wil 
Deegenaar en 
Freek Swalve, werd 
geboren op 18 
september 1935. 

Haar vader was onderwijzer aan de Openbare Lagere 
School (O.L.S.). Ze groeide op in het Jonkerlaantje,  
in het huis op de hoek bij de Noordervesting, 
toen nog met slootje en bruggetje voor de deur en 
groentetuinen aan de achterzijde. Later werd daar  
de nieuwe O.L.S. gebouwd, die inmiddels heeft 
moeten plaatsmaken voor woningbouw. Zelf heeft 
Sjaan ook jarenlang in het onderwijs gezeten.  
Ze was werkzaam als ‘juf’ in de Purmer, Papendrecht 
en de Beemster. Voor die laatste baan kwam ze 
weer in Edam wonen. Ze betrok een klein huisje 
aan de Voorhaven, nummer 106, dat lange tijd  
het secretariaat van dit Periodiek zou zijn. Liefst 34 
jaar was ze redactiesecretaris. Vanuit die functie  
deed ze regelmatig verslag van de jaarlijkse 
ledenexcursie en als vertegenwoordiger van de 
redactie zat ze ook geruime tijd in het bestuur  
van Oud Edam. Naast haar activiteiten voor onze 
vereniging heeft Sjaan ook jarenlang gezongen 
bij Zang Edam. Verder hield ze van reizen, vooral 
‘doereizen’ die in het teken stonden van weven, wol 
verven en spinnen. 
Bijna tot haar dood heeft Sjaan op de Voorhaven 
kunnen wonen. De laatste maanden is ze in de 
Meermin verzorgd, waar ze op 83-jarige leeftijd is 
overleden, dankbaar voor een prachtig leven. En Oud 
Edam is Sjaan dankbaar voor al die jaren dat ze zich 
met hart en ziel heeft ingezet voor onze vereniging.

Voufke Hermanides & Ben Kuenen
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Jaarvergadering

Tekst Leontien Rosier | Beeld Reinoud van Maanen

Grote Kerk wint Gele Steentje
De Edamse Oscar gaat naar ons grootste monument.

Tijdens de jaarvergadering van de vereniging Oud 
Edam, op dinsdag 11 juni, is de Grote Kerk door de leden 
verkozen tot winnaar van het Gele Steentje 2019, de 
prijs voor het meest aansprekende restauratieproject 
van het afgelopen jaar. In het geval van de Grote 
Kerk speelden de restauratiewerkzaamheden zich 
binnenshuis af. In de librije zijn bijzondere vaste 
meubelstukken gerestaureerd, zoals een ingebouwd 
kastje, en in het noordportaal zijn de beschilderingen 
van het kruisribgewelf in oude luister hersteld. Namens 
het bestuur van de Grote Kerk nam Rien de Vries vol 
trots de bloemen en trofee in ontvangst. ‘We zijn zeer 
verheugd en vereerd dat de leden van Oud Edam hun 
waardering uiten voor alle energie die erin gestoken 
wordt om de Grote Kerk steeds in oorspronkelijke staat 
te restaureren.’ Hij voegde eraan toe dat de Grote Kerk 
nog heel wat vrienden kan gebruiken, omdat er nog 
meer belangrijke restauraties op stapel staan. Zoals de 
toren, vanbinnen en vanbuiten. 

Respectvol
De leden van Oud Edam dragen niet alleen de Grote Kerk 
een warm hart toe, maar ook de Groenlandkerk. 

De herbestemming van dit karakteristieke pand tot 
woonhuis, een project van Arjan en Medina Hartong, 
eindigde als goede tweede. Deze particuliere restauratie 
is even smaakvol als respectvol uitgevoerd, maar 
betekende ook de redding van de tuin, een open en groen 
stukje Edam, waardoor het voormalige kerkgebouw 
zichtbaar bleef. 

Ook de overige genomineerden verdienen natuurlijk 
alle lof. Spuistraat 13, de voormalige kapsalon van 
Martin de Haan, werd weer woonhuis. Iets waarmee 
destijds, bij de aanleg van de kapsalon, al rekening 
was gehouden. Wijngaardsgracht 14 is met zorgvuldig 
gekozen materialen en details herbouwd en lijkt nooit 

uit het straatbeeld te zijn weggeweest. Tot slot werd het 
rijksmonument Lingerzijde 26 door eigenaar Bert Jan 
Wissink in eigen beheer gerestaureerd, met respect voor 
en behoud van de historisch waardevolle voorgevel. Ook 
het interieur is grootschalig hersteld. 

Rien de Vries neemt het Gele Steentje in ontvangst 
voor de Grote Kerk

De Groenlandkerk, een particulier verbouwingsproject, 
werd tweede

Spuistraat 13, van 
woonhuis naar kapsalon 

naar woonhuis

Gedetailleerde 
herbouw aan de 

Wijngaardsgracht 14
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Boeken

Feest van herkenning
Het Strandbad. Welke Edammer heeft er niet 
gezwommen of een ijsje gegeten? Op initiatief van 
Niek Bouwes werd in 1933 aan het IJsselmeer – een 
jaar daarvoor nog Zuiderzee geheten – een zandstrand 
aangelegd met badhokjes, een speeltuin, een paviljoen 
met terras en een dansvloer. Bouwes wilde hiermee 
met name Amsterdammers lokken, als alternatief voor 
Zandvoort, en Edam zo een economische impuls geven in de crisisjaren. De 
toenmalige tramverbinding tussen de hoofdstad en Edam speelde daarbij een 
belangrijke rol. Niet voor niets stond bij het Noord-Zuid Hollandsch Koffiehuis, 
naast het Centraal Station, een houten reclamebord met de tekst ‘Het mooiste 
strand van heel ons land’. Dat is ook de titel van het boek dat eerder dit jaar 
verscheen ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum van het Strandbad. Dit 
zeer lezenswaardige boek van auteurs Luc van den Berg en Harry Schuitemaker 
is rijk geïllustreerd. Vele bekende gezichten uit het – recente – verleden komen 
in beeld, wat het tot een feest van herkenning maakt voor iedere Edammer. 
Verkrijgbaar in Edam bij het Strandbad, de Stadskrant en Kathelijne’s 
Trouvailles, in Volendam bij Cas Sombroek.

Het mooiste strand van heel ons land, 96 pagina’s, € 17,50

Tekst Ben Kuenen

Familiegeschiedenis
Van de hand 
van Piet Postma 
verscheen onlangs 
het Familieboek TEL. 
Centraal in dit boek 
staat het gezin met 
twaalf kinderen 
van Kees Tel (1870-1946) en 
Annie Tel-Sentenie (1871-1947), 
dat vanaf circa 1906 woonde 
op de Lingerzijde 23 in Edam. 
Kees Tel was kruidenier, 
grutter, graanhandelaar en 
daarnaast bijna een halve 
eeuw organist van de rooms-
katholieke Nicolaaskerk aan 

de Voorhaven. Ook het voor- en nageslacht (vanaf 1645) van Kees Tel 
worden uitgebreid beschreven. Auteur Postma, achterkleinzoon van Tel en bestuurslid/
medewerker van het RK Archief Friesland, laat weten dat de eerste druk van het boek is 
uitverkocht. Bij voldoende belangstelling volgt een herdruk. Aanmelden hiervoor kan bij 
de auteur: ppostma53@gmail.com.

Familieboek TEL, 144 pagina’s/235 illustraties, € 23,50

Familieboek TEL

met o.a. een parenteel vanaf de oudst bekende 

voorvader, Dirk Tel, geboren voor 1645

samensteller: P.J.M. Postma
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Joods verleden

Tekst Migiza Victoriashoop, Waterlands Archief

Het ‘vergeten’ 
protocolboek ontsloten
Het Waterlands Archief is al bijna veertig jaar in het 
bezit van het archief van de voormalige Joodse gemeente 
van Edam (1779-1886). Nu is het tijd voor een ambitieus 
project: het verder digitaal toegankelijk maken van het 
protocolboek voor onderzoek via een co-creatieproject.

Het verhaal van het protocolboek begint in 1967. Op 2 
oktober van dat jaar, bij de onthulling van het monument 
tegenover de Joodse begraafplaats aan het Oorgat, 
overhandigde opperrabbijn Berlinger een pakket aan de 
gemeente Edam. Het betrof het archief van de voormalige 
Joodse gemeente. In dit pakket zaten onder andere een 
protocolboek, een reglement en een begraafregister. De 
gemeenteambtenaar die destijds belast was met het 
beheer van oud archief besloot het pakket toe te voegen 
aan het gemeentearchief. Geheel ten onrechte, want een 
dergelijk archief had apart beschreven en opgeborgen 
moeten worden. Een bekend gezegde luidt: uit het oog, 
uit het hart. Dat was met dit archief zeker het geval, 
want doordat het in het gemeentearchief zat, werd het 
jarenlang ‘vergeten’.

Herontdekking in de Speeltoren
Aan die vergetelheid kwam een einde na de oprichting 
van het Streekarchief Waterland (nu Waterlands Archief) 
in 1979, waar Fred Schoonheim 1) aantrad als adjunct-
archivaris. Na zijn studie was hij als jongeman door Israël 
gereisd en werd daar gegrepen door de Joodse cultuur en 
geschiedenis. Deze ervaring kwam goed van pas bij zijn 
werkzaamheden voor het Waterlands Archief. Zo ontdekte 
hij in 1980 een bijzonder stukje Joods erfgoed tijdens 
zijn inspectieronde door het archiefdepot van Edam,  

dat toen in de Speeltoren 
huisde. Zijn oog viel op een 
langwerpig archiefstuk met 
een perkamenten omslag: het 
protocolboek. Bij het openslaan 
kwamen de Hebreeuwse 
letters tot leven; dit moest 
wel om een bijzondere bron 
gaan. Het was aanleiding om 
het archief van de voormalige 
Joodse gemeente van Edam 
over te brengen naar 
het nieuw opgerichte 
streekarchief. Gezien 
de slechte staat van 
het protocolboek ging 
men over tot 
restauratie en 
werd het archief 
apart beschreven en 
netjes opgeborgen. Voor 
iedere belangstellende 
was het nu goed vindbaar. 

Asjkenazisch cursief 
Ruim dertig jaar na de inspanningen van Schoonheim 
kwam het archief van de Joodse gemeente van Edam 
opnieuw in de belangstelling te staan. In 2013 nam het 
Waterlands Archief deel aan een internationaal project 
geïnitieerd door de National Library of Israel. Hierbij 
werd het protocolboek gedigitaliseerd en beschikbaar 
gesteld via de website. Een van de belangrijkste taken 
van het Waterlands Archief is het toegankelijk maken 
van (historische) bronnen voor onderzoek, maar 
met het sec online plaatsen van een bron wordt vaak 
onvoldoende aan deze essentiële taak voldaan. Zo ook 
bij het protocolboek. Bij nadere beschouwing van deze 
historische bron door medewerkers van het Waterlands 
Archief bleken de Hebreeuwse passages moeilijk 
leesbaar. Hierop is contact gezocht met historicus dr. 
Bart Wallet van de vakgroep Hebreeuws en Jiddisch aan 
de Universiteit van Amsterdam. Zijn analyse: de tekst is 
een combinatie van Hebreeuws en Jiddisch, geschreven 
in Asjkenazisch cursief. Typerend voor West-Europese 
protocolboeken, maar tamelijk moeilijk te begrijpen 
voor lezers die er niet bekend mee zijn. 

Digitaal toegankelijke bron
Om deze bron toegankelijk te maken voor onderzoek 
heeft het Waterlands Archief zich nu ten doel gesteld 
het protocolboek te voorzien van een kwalitatieve 
transcriptie, vertaling, voetnoten en verklarende 

Het langwerpige protocolboek 
heeft een perkamenten omslag 

(foto: Waterlands Archief)

 Hebreeuwse (l.) en Jiddische (r.) teksten in het 
Edamse protocolboek (foto: Waterlands Archief)
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woordenlijst. Hiertoe worden de krachten gebundeld 
met een aantal partners in een co-creatieproject, 
waarbij ieder vanuit zijn eigen expertise een bijdrage 
levert om dit stukje Joods erfgoed toegankelijk te maken 
voor historisch onderzoek. Gedurende 2019-2020 wordt 
in drie fasen gewerkt:

Fase 1 – Hebreeuwse passages

Om de achttiende- en negentiende-eeuwse Hebreeuwse 
passages kwalitatief te transcriberen en vertalen 
is Jenneken Schouten van JMS Language Services 
ingeschakeld. 

Fase 2 – Nederlandse passages

Om de Nederlandse passages te transcriberen werkt het 
Waterlands Archief samen met leerlingen van de Joodse 
Scholengemeenschap Maimonides. Op deze manier 
maken de leerlingen kennis met het archief en de 
historische bronnen die er te vinden zijn en daarnaast 
ontdekken ze via het protocolboek hoe taal door de 
eeuwen heen verandert.

Fase 3 – Voetnoten en verklarende woordenlijst

In zowel de Hebreeuwse als de Nederlandse passages 
komen termen voor die nadere uitleg vereisen. Om 
daarin te voorzien wordt ook samengewerkt met 
leerlingen van JSG Maimonides. Zij maken zo kennis met 
de werkzaamheden voor het ontsluiten van (historische) 
bronnen.
Gedurende het co-creatieproject fungeert dr. Bart 
Wallet van de Universiteit van Amsterdam als externe 
adviseur om de kwaliteit van de transcriptie, vertaling 
en verklarende woordenlijst te bewaken.

Noot:
1) Fred Schoonheim heeft zijn ontdekkingen over de 
geschiedenis van de Joodse gemeente van Edam opgetekend in 
De Joodse Gemeente van Edam 1779-1886 (1989). 

Benefietlezing
De afgelopen tijd heeft het Waterlands Archief 
via social media berichten gedeeld over het co-
creatieproject. Dit leverde enthousiaste reacties op. 
Om het publiek nader kennis te laten maken met de 
boekgeschiedenis waarbinnen het protocolboek valt, 
is besloten een benefietlezing te organiseren: ‘Joodse 
boekcultuur na de uitvinding van de boekdrukkunst’. 
Deze wordt op woensdag 23 oktober gegeven door 
prof. dr. Emile Schrijver, algemeen directeur van het 
Joods Historisch Museum en het Joods Cultureel 
Kwartier in Amsterdam en bijzonder hoogleraar 
geschiedenis van het 
Joods cultureel erfgoed 
aan de Universiteit 
van Amsterdam. Alle 
opbrengsten van de 
lezing komen ten goede 
aan het bekostigen van 
het co-creatieproject.

Kijk op www.
waterlandsarchief.nl 
voor het laatste nieuws 
rond het project en de 
benefietlezing.

Emile Schrijver 
(foto: Monique Kooijmans)

Jenneken Schouten (r.) bekijkt het protocolboek in het 
depot van het Waterlands Archief 

(foto: Waterlands Archief)

De gemeente kreeg het archief bij de onthulling van
 ‘De tochtgenoten’ van Hubert van Lith 
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Transformatorhuisje

Hond en haan

Zakelijk expressionisme aan het Oorgat.

We lopen erlangs, fietsen er voorbij: het 
transformatorhuisje aan het Oorgat 1. Het staat naast 
de Joodse begraafplaats, vrijstaand aan de straat, 
en wordt afgeschermd door een eenvoudig houten 
hekwerk. Het is een functioneel gebouwtje, inmiddels 
zo’n honderd jaar oud. Binnenin wordt hoogspanning 
omgezet naar laagspanning. De hoogspanning is veelal 
10.000 Volt, de laagspanning wordt vervolgens gefaseerd 
naar de afnemers geleid en zo bent u thuis met 230 Volt 
van alle gemakken voorzien. Het transformatorhuisje 
werd gebouwd in opdracht van de PEN, het Provinciaal 
Elektriciteitsbedrijf van Noord-Holland, en bestaat uit 
één bouwlaag van twee steensoorten – donkerrode en 
gele baksteen – onder een schilddak, op een vierkante 
plattegrond. De twee blauwe stalen deuren zijn er niet 
voor niets: hoogspanning is levensgevaarlijk. 
Het exterieur verkeert nog in de oorspronkelijke 
staat; de bouwstijl kan worden getypeerd als zakelijk 

expressionisme. Wie goed kijkt, ziet wellicht iets van 
Berlage. Vanwege de verschijningsvorm en typologie 
is het gebouwtje beeldbepalend in de ruimtelijke 
omgeving. De vormgeving is uniek, botst niet met 
de eerdere bebouwing aan het Oorgat of met de 
historische huizen aan 
de Voorhaven. Er is geen 
aansluiting bij historische 
patronen als verkaveling, 
wegen of waterlopen. 
Het trafohuisje staat op 
zichzelf, geïsoleerd en 
tegelijkertijd verbindend. 
Bijzonder zijn de twee 
tegeltableaus met een 
waakhond en een 
kraaiende haan, symbolen 
voor waakzaamheid en 
het licht. De tegels zijn 
gemaakt in cloisonné, een 

Tekst Leendert de Jonge
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techniek van emailleren waarbij figuren of motieven 
met geplet koperdraad op een metalen ondergrond 
worden bevestigd. Het geplette draad voorkomt dat 
tijdens het verhitten van het email de kleuren in elkaar 
overvloeien. De tegels zijn ontworpen door Lambert 
Eugen Florian Bodart (1872-1945) en vervaardigd door 
De Porceleyne Fles in Delft. 

Communistisch ideaalbeeld
Architect van dit transformatorhuisje – nu gemeente-
monument – was Han van Loghem (1881-1940), een 
van de vernieuwers in de Nederlandse architectuur 
tussen 1910 en 1940. Johannes Bernardus van Loghem 
werd geboren in Haarlem als zoon van een vermogende 
bloembollenkweker. Na de hbs in Haarlem studeerde 
hij bouwkunde aan de Polytechnische School in Delft, 
waar hij college had van onder anderen Henri Evers en 
Jacob Frederik Klinkhamer. Na zijn afstuderen als civiel 
ingenieur in 1909 vestigde Van Loghem zich als architect 
in Haarlem. Zoals veel kunstenaars in die periode hing 
hij de socialistische en communistische idealen aan. Op 
zijn bureau was iedereen gelijk en hij sloot zich aan bij 
de Bond van Revolutionair-Socialistische Intellectuelen. 
Hij was overigens nooit lid van een politieke partij.
Al snel kreeg hij veel opdrachten, vooral utiliteitsbouw. 
Zo ontwierp hij tussen 1914 en 1919 tachtig 
transformatorhuisjes in Noord-Holland in opdracht 
van de KEM (Kennemer Electriciteit-Maatschappij) en 
haar opvolger PEN. Hij was ook een van de architecten 
van de woonwijk Betondorp in de Amsterdamse 
Watergraafsmeer. Andere hoogtepunten zijn de 
woningbouwcomplexen Tuinwijk-Zuid en Rosehaghe 
in Haarlem, rusthuis De Blauwvoet in Driebergen 
en het Sportfondsenbad in Haarlem. Vanuit zijn 
communistisch ideaalbeeld verbleef Van Loghem in de 

jaren twintig enige tijd in de Siberische mijnwerkersstad 
Kemerovo, waar hij woningen, scholen en andere 
bouwprojecten realiseerde. Maar hij bouwde ook 
villa’s voor de gegoede burgerij, vooral in Haarlem en 
omgeving. Van Loghem bezocht zijn opdrachtgevers op 
een voor die tijd excentrieke wijze: hij kwam voorrijden 
op een Harley-Davidson, met een monocle in het oog 
geklemd en gekleed in een kostuum vervaardigd door 
zijn echtgenote Bertha Neumeier, kunstenares en een 
van de stichters van de Haarlemse Montessorischool. 

Tijdloze gebouwtjes
Overigens heeft geen van zijn tachtig transformator-
huisjes dezelfde vorm. Van Loghem zocht altijd naar 
een ontwerp dat goed in de omgeving paste. Naast het 
transformatorhuisje aan het Oorgat zijn er binnen de 
gemeente Edam-Volendam ook exemplaren te vinden in 
Middelie en Oosthuizen, gebouwd in 1916. Wanneer we 
ze goed bekijken, zien we tijdloze gebouwtjes waarvan 
het verbaast dat ze meer dan honderd jaar oud zijn.

Bronnen:
Peter Oud, documentairemaker
Planviewer.nl
Vriendennederlandstegelmuseum.nl
Wim de Wagt, J.B. van Loghem, Landhuizen, stadswoonhuizen 
en woningbouwprojecten, beelding van levenshouding, ISBN 
90-6097-379-8
Wikipedia.org/Van Loghem
Resources.huygens.knaw.nl
Onsamsterdam.nl
R.A. Eggink, J.B. van Loghem: architect van een optimistische 
generatie, ongepubliceerde dissertatie
Historischwarder.nl
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Korte berichten

Wisseling van de wacht

Per 1 januari heb ik het hoofdredactionele stokje 
overgenomen van Wim de Wolf. Dat plaatst me voor een 
uitdagende opgave, want Wim heeft zich uitstekend van 
zijn taak gekweten. Zijn werkwijze getuigde van kennis 
en kunde. Uiterst consciëntieus doch immer bescheiden 
publiceerde hij al die jaren een lezenswaardig Periodiek. 
Toen hij me voor het ‘overnamegesprek’ thuis ontving, 
in zijn werkkamer vol boeken, was het mij meteen 
duidelijk: hier zit een belezen man die geen half werk 

levert. Hem opvolgen zal dan ook niet 
eenvoudig zijn. 

Aan de andere kant is het toch ook 
weer makkelijk, want ik beland in het 
spreekwoordelijke gespreide bedje. 
Achter het Periodiek zit namelijk een 
kleine maar gedegen club van ervaren 
redacteuren die telkens weer boeiende 
verhalen leveren, al dan niet opgediept uit 
historische archieven. En daarmee draagt 
Wim een aansprekend en gerenommeerd 
Periodiek over. Een Periodiek ook dat tot 
ver buiten de gemeentegrenzen wordt 
gelezen. Aan mij de taak die kwaliteit 
te waarborgen. En u kunt mij daarbij 
helpen. Hebt u een mooi verhaal over 
de geschiedenis van Edam, bent u in uw 
familiegeschiedenis gedoken of bezit 
u uniek beeldmateriaal? Laat het de 

redactie weten via het e-mailadres dat u elders op deze 
pagina vindt in het colofon.
Gelukkig zwaaien we Wim niet helemaal uit. Hij 
blijft schrijven voor het Periodiek en daarnaast 
vertegenwoordigt hij de redactie in het bestuur van Oud 
Edam. Wim, bedankt voor je jarenlange inzet en hopelijk 
zullen we nog vele mooie stukken van jouw hand lezen.

Ben Kuenen

De digitale nieuwsbrief
Dit Periodiek verschijnt niet maandelijks en kan daardoor 
niet inspringen op de actualiteit. Voor tussentijds nieuws van 
de vereniging Oud Edam is daarom de digitale nieuwsbrief  
gelanceerd. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief via 
de website www.oud-edam.nl. Dan ontvangt u deze met enige 
regelmaat in uw mailbox en bent u altijd op de hoogte.

Lof en bloemen tijdens de jaarvergadering voor Wim de Wolf (foto: Reinoud van Maanen)
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