
OUD EDAM |  JAARGANG 44 | JUNI 2020 |  NUMMER 1

JAARGANG 44 | JUNI 2020 | NUMMER 1

HISTORISCHE EDAMMERS

Geertje Dircks en haar familie

Ze kwam uit Edam en speelde een opvallende rol in het levensverhaal van 
Rembrandt. Herman Rijswijk dook in de archieven, op zoek naar meer sporen 
van Geertje Dircks.

Bruikleen van de eeuw

Victorie op de 
Schepenmakersdijk

Terug naar Edam

Voor Rembrandts schilderij Sara in verwachting van Tobias 
(ca. 1647, collectie National Galleries of Scotland, Edinburgh) zou Geertje 

Dircks model hebben gestaan
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Historische Edammers

Tekst Herman Rijswijk

In het Rembrandtjaar 2019 is uiteraard veel aandacht 
geschonken aan de meester zelf, een van Nederlands 
grootste schilders en waarschijnlijk ’s werelds beste 
etser, maar ook aan Geertje Dircks, de vrouw met wie hij 
het bed deelde en aan wie hij trouwbeloften zou hebben 
gedaan. Simone van der Vlugt heeft zelfs een roman aan 
haar gewijd met de titel Schilderslief. Ook in het verleden 
is over haar geschreven.1)

Geertje Dircks wordt omstreeks 1607 vermoedelijk in 
Edam geboren. Dat is niet zeker, omdat er geen doopboek 
van Edam uit die tijd bewaard is gebleven, maar wel 
zeer waarschijnlijk, want haar ouders wonen dan in 
Edam buiten de Middelieërpoort. Haar vader is Dirck 
Pietersz van Edam, haar moeder Jannetje Jans Brantges 
van Kwadijk. Op 21 februari 1599 gaan zij in Edam in 
ondertrouw in de gereformeerde kerk en ze trouwen 
vermoedelijk te Kwadijk. Daar woont in de periode van 
1560 tot en met 1594 Jan Brantges, zeer waarschijnlijk 
de vader van Jannetje. Uit dit huwelijk worden drie 
kinderen geboren: Pieter, Geertje en Eecht of Eechje. 
Dirck Pietersz woont met zijn familieleden, te weten 
zijn moeder, schoonmoeder en het gezin van zijn zuster 
Ariaentje Pieters, in een huis dat door drie gezinnen kan 
worden bewoond. Hij is omstreeks 1620 overleden, zijn 
huisvrouw Jannetje Jans woont in 1623 nog buiten de 
Middelieërpoort. Zij gaat werken als dienstmeid en in 
1640 woont ze in de Purmer aan de Ringdijk tegenover 
Kwadijk. Dat jaar, op 17 augustus, maakt ze samen met 
haar dochter Eechje Dircks, die dan in Hoorn woont, een 
zogenaamd mutueel testament 2) op ten overstaan van 
notaris mr. Jacob Huych te Edam. In 1650 woont Jannetje 
in Kwadijk. Op 28 juni van dat jaar verklaart ze, ten 
overstaan van notaris Claes Pietersz Keetman te Edam, 
dat ‘Godt Almachtich haere dochter, genaemt Geert 
Dircx woonachtich tot Amsterdam, soodanich in haer 
memorie hadden gequest datse daer door haer selffs 

niet wel en can regeren’ en dat zij en haar familieleden 
Ariaentje Pieters, Trijn Outgers en Lobberich Jacobs, 
respectievelijk de tante en ‘zusterlingen’ (nichten) van 
haar dochter, het noodzakelijk achten dat er voogden 
over Geertje worden benoemd en dat ze daartoe haar 
zoon Pieter Dircksz, wonende te Bloemendaal (onder 
Ransdorp), en Pieter Jacobsz Backer uit Ransdorp heeft 
verkoren.3)

Droge min
Het huis waarin Geertje Dircks vermoedelijk 
is geboren stond dus in Edam buiten de 
Middelieërpoort. Daar bevonden zich 
timmerwerven, waar haar vader werkzaam 
zal zijn geweest. Ze was dus zeker geen 
‘boerinnetje’, laat staan ‘een boerinnetje 
uit Ransdorp’, zoals de schildersbiograaf 
Arnold Houbraken (1660-1719) meende. Ook 
zal ze geen analfabeet zijn geweest. In Edam 
en andere steden en dorpen in Holland 
waren scholen waar kinderen onder andere 
lezen en schrijven leerden. De conclusie 
van historica en schrijfster Frouke Wieringa 
dat Geertje Dircks ‘waarschijnlijk nooit [zou 
hebben] leren lezen of schrijven, want zij 
tekende met een soort hakenkruis’, is naar 
mijn mening dan ook te snel getrokken. 
Dat Geertje met een merk tekende en niet 
met een fraaie handtekening zal eerder 
samenhangen met de omstandigheid dat ze 

geen geoefend schrijfster was. 

Geertje gaat al vroeg uit werken. Op 26 november 
1634 trouwt ze in Zwaag met Abraham Claesz, nadat 
beiden in Hoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het is niet 
duidelijk waarom zij in Zwaag trouwen; misschien heeft 
Geertje daar een ‘dienstje’. Daartegen pleit echter dat 
ze blijkens de ondertrouwinschrijving in Hoorn woont 
‘in het Moerjaenshooft op het Oude Noort’. Haar man 
heeft een aanstelling bij de Admiraliteit van Amsterdam 
als scheepstrompetter. Al snel vinden we niets meer 
van hem; waarschijnlijk is hij in 1635 gestorven. Na het 
overlijden van haar man gaat Geertje in Hoorn werken 
als kindermeisje van Trijntje Pieters Beets, dochter van 
Pieter Lambertsz Beets.4) Later zal ze in haar testament 
een legaat vermaken aan Trijntje van 100 gulden en 
‘haer testatrices contrefeijtsel’.5)

Rond 1640 is Geertje vertrokken naar Amsterdam, waar 
ze in 1642 als ‘droge min’ (kindermeisje) van Rembrandts 
zoon Titus gaat werken. Rembrandt woont sinds 1639 
in de Amsterdamse Breestraat in wat nu Museum Het 
Rembrandthuis is. Hij is dan al een vermaard schilder 
en etser. In 1634 was hij getrouwd met Saskia van 
Uylenburgh, die tot een aanzienlijke Friese familie 
behoorde. Zij is in 1642 overleden en daarom zoekt 
Rembrandt een kindermeisje voor zijn zoon. Saskia was 
zijn grote liefde en mogelijk was Hendrikje Stoffels, die 
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Het testament van Geertje Dircks (1648)
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omstreeks 1647 als dienstmeisje in Rembrandts huis 
komt wonen, zijn tweede grote liefde. Geertje Dircks was 
dat zeker niet. Toch moet Rembrandt haar trouwbeloften 
hebben gedaan, die destijds bindend waren. Geertje 
heeft het bewijs daarvoor in handen: de sieraden uit 
Saskia’s nalatenschap, waaronder een diamanten ring, 
die Rembrandt haar gegeven heeft, maar eigenlijk aan 
Titus toekomen. Dat laatste zal overigens de reden zijn 
dat Geertje deze sieraden in haar testament aan Titus 
vermaakt, ongetwijfeld op aandringen van Rembrandt. 

Huwelijkskrakeelkamer
In 1649 – misschien al eerder – gaat het mis tussen 
Rembrandt en Geertje, vermoedelijk omdat de schilder 
zijn trouwbeloften niet wil nakomen. Om Geertje af 
te kopen doet Rembrandt haar een voorstel dat zou 
moeten worden vastgelegd in een akte, door Geertje op 
14 oktober 1649 te verlijden ten overstaan van notaris 
Laurens Lamberti.6) Dit voorstel houdt in dat hij haar 
200 gulden zal betalen voor het lossen van de door haar 
verpande goederen7), dat hij haar haar leven lang 160 
gulden per jaar zal uitkeren voor levensonderhoud, dat 
het testament van Geertje wat betreft de making van 
de sieraden aan Titus ongewijzigd zal blijven en dat 
Geertje die sieraden vrij en onbelast zal nalaten. De akte 
wordt evenwel nooit getekend door Geertje. Integendeel: 
zij wendt zich tot de ‘Huwelijkskrakeelkamer’ van 
Amsterdam. Voor deze kamer verklaart Geertje als 
eiseres dat Rembrandt als gedaagde haar mondeling 
trouwbeloften heeft gedaan en haar ‘daer over een 
rinck’ heeft gegeven. Bovendien zegt ze ‘van hem 
beslapen te sijn tot diverse reijsen’ en vordert ‘getrout 
te mogen werden ofte andersins dat hij haer onderhout 
doe’. Rembrandt ontkent haar trouwbeloften te hebben 
gedaan, maar weigert uitspraak te doen over het feit dat 

hij met Geertje heeft geslapen. Uiteindelijk 
beslissen de commissarissen van de kamer 
op 23 oktober 1649 8) dat Rembrandt Geertje 
Dircks haar leven lang jaarlijks 200 gulden 
moet uitkeren in plaats van 160 gulden, 
waarbij ze voor het overige het voorstel 
dat Rembrandt haar heeft gedaan in stand 
houden, zoals blijkt uit de op 14 oktober 
1649 door Octaaf Octaafsz op verzoek van 
Rembrandt en ten overstaan van notaris 
Laurens Lamberti afgelegde verklaring.9)

Op 28 april 1650 laat Geertje Dircks, die 
dan in Amsterdam op het Rapenburg 
woont, ten overstaan van notaris Joost van 
der Ven te Amsterdam een akte verlijden 
waarbij ze haar broer Pieter Dircksz en 
haar aangetrouwde neef Pieter Jacobsz 
Backer volmacht verleent haar zaken waar 
te nemen.10) Het is merkwaardig dat twee 
maanden later, op 28 juni 1650, ten overstaan 
van notaris Claes Pietersz Keetman te Edam 
de eerdergenoemde notariële akte wordt 

verleden waarin haar moeder Jannetje Jans Brantges 
verklaart dat zij en drie familieleden van oordeel zijn dat 
er voogden over Geertje moeten worden aangesteld, gelet 
op haar geestesgesteldheid, en daartoe Pieter Dircksz en 
Pieter Jacobsz Backer voorstellen. Waarschijnlijk wordt 
dit voorstel gedaan aan de schepen van Edam, maar de 
registers van die tijd zijn niet meer aanwezig en het is 
dus niet zeker of het verzoek ook gevolg heeft gehad.

Spinhuis
In augustus 1650 wordt Geertje Dircks opgesloten in het 
spinhuis in Gouda. Dit in opdracht van de burgemeesters 
van Amsterdam en waarschijnlijk op verzoek van haar 
buren op het Rapenburg, die daartoe ongetwijfeld waren 
aangezet door Rembrandt. Voor Rembrandt zou de reden 
gelegen kunnen zijn in de omstandigheid dat Geertje – 
wederom – de van hem gekregen sieraden had beleend, 
waarmee ze handelde in strijd met hetgeen was beslist 
door de commissarissen van de huwelijkskrakeelkamer. 
De verklaringen van de buren van Geertje, afgelegd ten 
overstaan van notaris Johannes Crosse te Amsterdam, 
zijn niet bewaard gebleven. De rol van Rembrandt is 
evenwel buiten twijfel. Alleen al het feit dat Geertjes 
broer Pieter Dircksz geen enkele poging heeft gedaan 
haar vrij te krijgen uit het spinhuis doet vermoeden 
dat hij het verzoek van de buren heeft gesteund. Dat 
zal dan ook zijn gebeurd onder pressie van Rembrandt. 
Om steun van – meer – familieleden van Geertje te 
krijgen voor haar opsluiting komt in 1651 uit naam van 
Rembrandt een zekere Cornelia Jans uit Amsterdam naar 
Edam. Zij wendt zich tot Ariaentje Pieters, Trijn Outgers 
en Lobberich Jacobs, die niet weten dat Geertje in het 
spinhuis is opgesloten. Maar zij weigeren steun, aldus 
de verklaring die Trijn Outgers en Trijn Jacobs op 6 mei 
1656 afleggen ten overstaan van notaris Claes Pietersz 
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Rechtsboven de vermelding in het huwelijkskrakeelregister van 
Amsterdam (1649)
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Keetman te Edam.11) Bovendien verklaren zij dat Trijn 
Outgers in 1655 naar Rembrandt is gegaan en hem heeft 
gezegd dat ze Geertje uit het spinhuis zou gaan halen, 
dat Rembrandt haar toen heeft bedreigd, maar dat Trijn 
toch naar Gouda is gegaan, waarbij haar gebleken is dat 
Rembrandt verscheidene brieven had gezonden aan 
de magistraat aldaar met het verzoek Geertje Dircks 
niet eerder uit het spinhuis te ontslaan dan nadat haar 
broer, die uitlandig was, zou zijn thuisgekomen. Met veel 
moeite heeft Trijn Outgers uiteindelijk toestemming 
van de Goudse magistraat gekregen om Geertje mee te 
nemen naar Edam. Inderdaad is Geertje Dircks op 31 mei 
1655 ontslagen uit het spinhuis. Bij akte op 14 februari 
1656 verleden ten overstaan van notaris Claes Pietersz 
Keetman trekt zij de volmacht in die ze destijds aan 
haar broer Pieter Dircksz heeft gegeven. Pieter Jacobsz 
Backer wordt niet genoemd in die akte en zal inmiddels 
zijn overleden.12) 

Het is niet bekend wanneer Geertje Dircks is overleden. 
In sommige bronnen wordt vermeld dat ze is begraven 
in de Grote Kerk van Edam. Op 22 juni 1662, 9 oktober 
1666 en 7 augustus 1677 zijn daar vrouwen met die naam 
begraven. Geertje hoeft echter niet ín de kerk te zijn 
begraven; op het kerkhof is ook een mogelijkheid. Het is 
overigens ook niet duidelijk of ze bij haar overlijden in 
Edam woont. In het archief van de gereformeerde kerk is 
daarvan niets terug te vinden.

Noten:
1) Zie de literatuurlijst aan het slot van dit artikel
2) WA NA 482, p.537
3) WA NA 494, p.37
4)  Trijntje, gedoopt in Hoorn op 14-10-1635, dochter van 

Pieter Lammertsz van der Beets en Geerte Jans Groots van 
Schaerdam, wonende op de Oude Deel

5)  Waarschijnlijk een portret dat Rembrandt van Geertje Dircks 
heeft geschilderd

6) SAA NA 603, folio 332 en 332v
7) Met name de door Rembrandt aan haar gegeven sieraden
8) SAA Huwelijkskrakeelregisters, inv. nr.3064, p.57
9) SAA NA 603, folio 335v en 336
10) SAA NA 1093, folio 477-478 
11) WA NA 502
12) WA NA 502
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In deze notariële akte uit 1650 uiten Geertjes 
moeder en drie familieleden hun zorgen over haar 

geestesgesteldheid
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Edams Museum

Bruikleen van de eeuw
De collectie-Nieuwenkamp mag worden beheerd door het Edams Museum.

Een kunstenaar/ambachtsman die altijd aan het werk was, 
zelfs op zondag. Een workaholic pur sang die zijn kinderen 
en kleinkinderen verbood hem te storen tijdens het harde 
werken en zijn atelier tot verboden terrein verklaarde. 
Een man die bleef schetsen, tekenen, schilderen en 
etsen. Het kan dus ook niet anders dan dat Wijnand 
Otto Jan Nieuwenkamp (1874-1950) – graficus, schilder, 
architect, scheepsbouwer, schrijver, ontdekkingsreiziger, 
kunstverzamelaar en etnograaf – een enorm oeuvre en een 
grootse verzameling heeft nagelaten. Een nalatenschap 
waar je u tegen zegt. Het Edams Museum is zeer verheugd 
wereldkundig te kunnen maken dat de Stichting W.O.J. 
Nieuwenkamp vorig jaar heeft besloten enkele honderden 
tekeningen, schilderijen, manuscripten, boeken en 
objecten in langdurig bruikleen te geven. Een grote eer, 
want deze ‘bruikleen van de eeuw’ mag worden beheerd 
en biedt onuitputtelijke tentoonstellingsmogelijkheden. 

Nieuwenkamp, die ook 
aan de wieg stond van 
de Vereniging Oud Edam, 
werd in 1907 met open 
armen ontvangen als 
bestuurslid van het Edams 
Museum, toen hij het 
museum al ‘reeds dikwijls 
zijn hooggewaardeerden 
bijstand verleende’. In 
1926 verhuisde hij naar 
het Italiaanse dorpje 
San Domenico. Die 
emigratie belette hem 
niet op 25 februari 1947 
in Edam de Stichting 
W.O.J. Nieuwenkamp op 
te richten, die tot op de  

dag van vandaag een belangrijk deel van de kunstwerken, 
het archief en verzamelde artefacten van Nieuwenkamp 
beheert. In de statuten van de stichting werd uitdrukkelijk 
bepaald dat de verzamelingen en bezittingen voor publiek 
toegankelijk moeten zijn. In juli 1949 opende dan ook het 
Museum Nieuwenkamp aan de Voorhaven 137. Dit sloot de 
deuren in 1975, maar de collectie bleef onder de hoede van 
de stichting. Gezien het volume en de onschatbare waarde 
die de kerncollectie-Nieuwenkamp heeft zal een groot 
deel geconserveerd worden in het klimatologisch goed 
geoutilleerde Waterlands Archief in Purmerend. Dit zal 
tevens fungeren als depot van waaruit het Edams Museum 
te allen tijde kan putten ten behoeve van tentoonstellingen 
en bruiklenen.

Museum als decor
Om alvast een topstuk uit de unieke collectie te tonen: 
een opzet voor een aquarel van een Volendamse en profil 
in het voorhuis van het Edams Museum. Het voorhuis 
diende vaker als decor voor kunst van Nieuwenkamp, zij 
het gevuld met museumstukken en zonder afgebeelde 
personen. Een voorbeeld hiervan is een zincografie uit 
1897, toen het Edams Museum net twee jaar open was. In 
deze zincografie zijn museumstukken te zien: een slee, een 
hangend scheepsmodel, een lantaarn, een stenen beeld 
zonder hoofd en een schilderij boven de deuropening. 
Zowel in het werk met de Volendamse als in de zincografie 
is een (zeventiende-eeuws?) kinderportret te zien. Het 
vermoeden bestaat dat dit afkomstig was uit de verzameling 
familieportretten van Mr. François Bredehoff de Vicq van 
Oosthuizen (1849-1915), wiens villa was afgebroken in 
1863. De schilderijen werden uit ruimtegebrek in bruikleen 
gegeven aan het Edams Museum, maar het kinderportret 
bevindt zich helaas niet meer in de collectie. Wanneer de 
bruikleen werd teruggenomen, of op een andere manier 
verdween, moet nog worden onderzocht. Wel is duidelijk 
dat het schilderij na 1910 niet meer boven de deuropening 
hing. Op een gouache van Johannes Josseaud uit dat jaar 
is namelijk te zien dat de plaats van het kinderportret is 
ingenomen door het schilderij Het vrouwtje van Stavoren, 
dat er tot op de dag van vandaag hangt.

Eind vorig jaar verscheen het lijvige maar zeer 
overzichtelijke boek W.O.J. Nieuwenkamp, alles voor de 
kunst!, geschreven door Cary Venselaar. Met ‘slechts’ 
900 pagina’s over het leven en werk van ‘W.O.J.’ is het 
een ingekorte versie van het oorspronkelijke opus 
magnum van Venselaar, bestaande uit meer dan 
4000 pagina’s. Het documenteren en ordenen van het 
oeuvre kostte hem 35 jaar en we kunnen enthousiast 
melden dat Cary Venselaar vanaf de overdracht van de 
collectie-Nieuwenkamp het Edams Museum met raad 
en daad zal bijstaan.

Tekst Julie M.F. Hengeveld

W.O.J. Nieuwenkamp, Schets Volendamse in het voorhuis van 
het Edams Museum, vóór 1910, waterverf en potlood op 

papier (bruikleen in collectie Edams Museum)

W.O.J. Nieuwenkamp, 
Voorhuis Edams Museum, 

1897, zincografie (collectie 
Edams Museum) 
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Historisch onderzoek

Toekomst voor de Joodse begraafplaats
Stichting Joods Verleden Edam wil de oude Joodse 
begraafplaats aan het Oorgat een waardiger aanzien 
geven. Een nieuwe haag, het terugbrengen van de oude 
poort en het tonen van het begravingsregister maken 
hier deel van uit. Eerst had echter onderzoek plaats. We 
vertellen u graag wat dit opleverde.

Overal in Nederland vinden we gelukkig nog Joodse 
begraafplaatsen. Dat is niet vanzelfsprekend, want 
vele zijn door de nazi’s verwoest of op zijn minst 
gesloten. Deze begraafplaatsen liggen vaak – in elk 
geval oorspronkelijk – niet binnen de bebouwde kom, 
want in de achterliggende eeuwen werden Joden en 
hun begraafplaatsen veelal ‘verbannen’ naar decentrale 
plekken in een gemeenschap. Dat is ook het geval 
in Edam: de Joodse begraafplaats is gelegen buiten 
de vesting. Het Edamse stadsbestuur gaf in 1792 
toestemming aan ‘de leden van de Hoogduitsche Joodse 
Natie gebruik te maken van een blokhuys (onderdeel 
van de stadspoort om de doorgang te bewaken, red.) bij 
de Oosterpoort voor een kerkhof’. 
Ruim een eeuw lang, vanaf eind achttiende eeuw, kende 
Edam een Joodse gemeenschap met een synagoge, een 
ritueel bad, een eigen schooltje en dus ook een eigen 
begraafplaats. Eind negentiende eeuw vertrokken de 

meeste Joden naar – vooral – Amsterdam om daar hun 
beroep uit te oefenen. Enkele families bleven in Edam 
wonen, maar de Joodse gemeente werd in 1886 door de 
drie overgebleven mannelijke leden opgeheven. Volgens 
de Joodse wetten vereist zo’n gemeente namelijk tien 
mannelijke leden om actief te kunnen zijn.

De namen
In het Waterlands Archief bevindt zich het ‘Begravings 
Register 1793’ waarin in prachtig handschrift de 
namen van 110 volwassenen en 113 kinderen zijn 
geschreven. Dit register loopt van 1793 tot 1880 en de 
eerste overledene is Aron Lezer, die op 29 mei 1793 werd 
begraven. Veelal zien we Bijbelse namen als Abraham, 
Mozes, Jozef, Esther, Sara en Judith, maar we komen 
ook heel mooie vrouwennamen tegen als Vogeltje, 
Bloemetje, Schoontje en Duifje. Kinderen zijn apart 
vermeld op een kinderregel en meestal zonder naam. 
Dan wordt volstaan met de aanduiding ‘een kind van’ 
met daarna de naam van de vader. Een triest beeld, maar 
kindersterfte was in die tijd heel gewoon. Ook Joden uit 
de omgeving, bijvoorbeeld uit Purmerend en De Rijp, zijn 
hier begraven. De dichtstbijzijnde Joodse gemeente met 
een eigen begraafplaats was in Monnickendam.
Ook na 1880 zijn er nog enkele personen begraven. Als 
laatste was dat Mietje de Jongh, oud 90 jaar, overleden 
op 28 november 1920. Zij was weduwe van Benjamin 
Levi Berlijn, het laatste lid van de in 1886 opgeheven 
Joodse gemeente. Op de grafsteen is haar familienaam 
overigens verkeerd gespeld: er staat De Jong in plaats 
van De Jongh. De Hebreeuwse tekst luidt: ‘Hier ligt 
geborgen een dierbare en ge’eerde vrouw, Mevrouw 
Merele, Dochter van de ge’eerde heer Eli’ de Jongh, 
Weduwe van de ge’eerde heer Benjamin Berlijn. De naam 
van haar moeder is Hindele. T.N.Ts.B.H (Moge haar ziel 
gebundeld worden in de bundel van het eeuwige leven.  
Bron: 1 Samuel 25:29.) Zij overleed op zondag 17 Kislev 
5681 (volgens de Joodse kalender en jaartelling).’

Tekst Dik Rinkel

De grafsteen van Mietje de Jongh

Twee bladzijden uit het begravingsregister
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De inrichting
Van de oorspronkelijke inrichting van de begraafplaats 
resteert weinig. Na afbraak van de Oosterpoort in 
1826 stond rondom een houten hek voorzien van 
een toegangspoortje met daarboven een tekst in het 
Hebreeuws uit Ezechiël 37:12. De Statenvertaling 
luidt: ‘Daarom, profeteer en zeg tot hen: “Zo zegt de 
Heere: Zie, Ik zal uw graven openen en zal ulieden 
uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk, en Ik zal u 
brengen in het land Israëls.”’ Deze toegangspoort is nog 
zichtbaar op een oude ansichtkaart van het Oorgat. Op 
de begraafplaats stond een zogeheten metaheerhuisje 
van circa 4 bij 3 meter dat dienstdeed voor het ritueel 
reinigen van overledenen. Daarvoor gebeurde dat 
hoogstwaarschijnlijk in het ‘blokhuys’, totdat dit werd 
afgebroken. In het protocolboek of Pinkas, een schrift 
met de notulen van de synagoge, wordt vermeld dat de 
begraafplaats in 1832 is uitgebreid. De kosten bedroegen 
339,95 gulden, waarvan 263,90 gulden werd besteed aan 
een omrastering. De poort en het bord met de genoemde 
tekst werden opnieuw geverfd. Van de leden van de 
Joodse gemeente werden hiervoor 27 giften ontvangen, 
de provincie droeg 190 gulden bij en de gemeente 100 
gulden. Van het batig saldo werden boompjes geplant 
rond de begraafplaats.

Midden in de Tweede Wereldoorlog, in 
1943, is de begraafplaats officieel buiten 
gebruik gesteld. Op een luchtfoto van 12 
september 1944, gemaakt door de Engelse 
RAF, is te zien dat de begraafplaats – vooral 
aan de straatkanten – is omgeven door 
vrij grote bomen. Een luchtfoto van 26 
februari 1945 laat zien dat het aantal bomen 
sterk is verminderd. Ook het hek en de 
toegangspoort zijn in de oorlog als brandhout 
gebruikt. In 1950 is in plaats daarvan 
een ligusterhaag geplant en sindsdien 
wordt de begraafplaats, in overleg met het 
Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap 
(NIK), onderhouden door de gemeente 
Edam-Volendam. Burgemeester Boelens 
memoreerde dit nog in zijn toespraak 
tijdens de onthulling van het monument 
De Tochtgenoten in 1967. Hij trof ‘de kleine 

doch niet minder eerbiedwaardige begraafplaats in 
een deerlijk verwaarloosde toestand aan. Het werd 
als juist gezien om de gemeente op eenvoudige, doch 
waardige wijze deze weer te laten herstellen en te 
doen onderhouden’. Heden ten dage staan nog veertien 
grafstenen overeind, hoewel waarschijnlijk niet allemaal 
op hun oorspronkelijke plaats. In 1952 is namelijk het 
Oorgat verbreed, waarbij aan de zuidzijde 3 meter van 
de begraafplaats is afgehaald, die er aan de noordkant 
weer bijkwam. Met toestemming van de toenmalige 
rabbijn zijn de graven aldaar verplaatst. Het feit dat 
de grafstenen rechtop staan betekent overigens dat 
het hier Asjkenazische Joden betreft, die van oudsher 
in Oost- en West-Europa woonden. Sefardische Joden, 
oorspronkelijk afkomstig van het Iberisch schiereiland 
(Spanje en Portugal), rusten onder liggende grafstenen. 

Het onderzoek
De Joodse begraafplaats in Edam is eigendom van het 
NIK, dat als visie heeft de contemporaine geschiedenis 
van de Joodse gemeenschap en het totaalbeeld van 
de eeuwenlange Joodse invloed op de Nederlandse 
samenleving opnieuw in perspectief te plaatsen. In 
veel gevallen is een begraafplaats het enige restant van 
een Joodse bevolkingsgroep. Stichting Joods Verleden 
Edam en de gemeente Edam-Volendam zijn dan ook 
voornemens van de begraafplaats een markante plek 
te maken waar het historische verhaal van de Joodse 
inwoners en hun bijdrage aan de Edamse gemeenschap 
tot uiting komen. Door veldonderzoek wilde de Stichting 
Joods Verleden Edam inzicht krijgen waar de graven 
gelegen zijn, om vervolgens op verantwoorde wijze een 
aanpassing te realiseren. Joodse begraafplaatsen zijn 
volgens de wetten van het jodendom ‘eeuwig’ en mogen 
dus niet worden geruimd; de doden zullen op hun plek 
blijven tot de komst van de Messias. Ook mag de grond 
niet worden beroerd, dus zijn aanpassingen aan zeer 
strenge regels onderworpen en hebben instemming 
nodig van het rabbinaat. Het NIK verleende toestemming 

Op deze ansichtkaart van het Oorgat is links de oude 
toegangspoort van de begraafplaats te zien

De begraafplaats op het kadastrale minuutplan 1811-
1832; de blauwe lijnen geven de huidige locatie aan. 

Ook de Oosterpoort is goed zichtbaar
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voor het onderzoek en was er nauw bij betrokken. 
Door architect Jan Visser van De Edamse School werd 
een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Hoe is 
de indeling van de begraafplaats geweest? Zijn er nog 
graven onder de stoep aan de zuidkant en waar zijn 
deze geruimd? Is de oorspronkelijke omvang nog te 
achterhalen en zijn er nog individuele graven te vinden? 
Liggen er nog grafstenen onder het maaiveld? Kan de 
plaats van het metaheerhuisje nog worden bepaald? 
Met deze vragen gingen de onderzoekers aan de gang. Ze 
werden daarbij geholpen door geofysisch-archeologisch 
onderzoeksbureau RAAP. Geofysisch onderzoek leent zich 
uitstekend voor het opsporen van ‘verdwenen’ resten, in 
dit geval menselijk botmateriaal of grafstenen. Kort 
gezegd is er bureauonderzoek gedaan door historische 
bronnen en kaartmateriaal te raadplegen en daarnaast 
is veldonderzoek verricht volgens vier methoden: 
door gebruik te maken van een weerstandsmeter, een 
magnetometer, een geleidingsmeter en een grondradar.

De uitkomsten
Op bijgaande tekening is aan de linkerzijde een grote 
zwarte vlek te zien. Mogelijk bevindt zich daar in de 
bovenste meter van de bodem een deel van het puin van 
de afgebroken Oosterpoort. Het kunnen ook zestiende-
eeuwse muurresten zijn en dan is het denkbaar dat 
men hierop is gestuit bij het begraven. Maar indien 
het zeventiende-eeuwse muurresten betreft heeft men 
eromheen begraven. Immers, het zeventiende-eeuwse 

poortgebouw bestond nog toen de begraafplaats werd 
opgericht. Van het metaheerhuisje is weinig meer 
zichtbaar; mogelijk heeft dit op de donkere vlek midden-
rechts gestaan. Er zijn geen grafstenen onder het maaiveld 
aangetroffen. Aan de rechterzijde zijn ‘grafraaien’ te 
onderscheiden, dat zijn uitgezette denkbeeldige lijnen. 
Eventuele paden zullen in langsrichting (oost-west) 
tussen de graven hebben gelopen. De indeling van de 
begraafplaats lijkt het meest intact aan de oostkant. 
De vijf stenen daar zouden nog op hun oorspronkelijke 
plek kunnen staan; van de overige stenen is dit niet met 

Werkzaamheden met de weerstandsmeter

Mogelijke grafraaien op basis van gecombineerde data. Het 
lichtblauwe vlakje is de inmiddels verplaatste gedenksteen met 

de namen van de slachtoffers van de holocaust
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zekerheid te zeggen. Waarschijnlijk zijn er zes raaien 
geweest. Aan de zuidkant, net onder de heg, ligt ook een 
grafraai. Dit kunnen geruimde graven zijn.

De plannen
In overleg met het NIK is door De Edamse School, in 
samenwerking met de Stichting Joods Verleden Edam, 
een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de 
begraafplaats. Omdat deze binnen het beschermd 
stadsgezicht ligt en bovendien een gemeentelijke 
monumentale status heeft, is dit plan ingediend bij 
de gemeente. De omheining met een beukenhaag is 
reeds aangebracht, waardoor de begraafplaats – als de 
haag volgroeid is – een intiem en besloten karakter zal 
krijgen, en de gedenksteen met de namen van de in 
de Tweede Wereldoorlog omgebrachte Edamse Joden is 
verplaatst naar de overkant van de straat, waar deze 
aansluit bij het monument De Tochtgenoten. Verder komt 
de toegangspoort met de tekst uit Ezechiël terug. Hierbij 
komt een informatiepaneel waarop de geschiedenis van 
dit bijzondere stukje Edam wordt toegelicht. Het verhaal 
van deze ‘vergeten’ Joodse gemeenschap, die in vrede 
leefde met haar omgeving, mag immers blijvend worden 
verteld.

Geschillen

Bij geschillen binnen de Joodse gemeenschap werd 
het stadsbestuur geconsulteerd. Zo ook in 1809, bij 
een geschil tussen de ‘kerkmeesteren der joodsche 
gemeente’ en Salomon Hartog. Omdat de laatste al 
drie jaar geen contributie zou hebben betaald voor 
het onderhoud van synagoge en begraafplaats, 
mocht hij zijn gestorven zoontje daar niet begraven. 
Hartog was het daar niet mee eens; hij had wél voor 
de betreffende drie jaren contributie betaald. De 
burgemeesters van Edam beslisten dat ze zich niet 
wilden mengen in het geschil, maar gelastten 
Salomon Hartog wel zijn zoon binnen 24 uur te 
begraven. Mocht hij hieraan geen gevolg geven, dan 
werd de hoofdofficier verzocht het kind desnoods 
‘ten aarde te doen bestellen op het algemeene 
kerkhof’. Het begravingsregister geeft uitsluitsel 
over de afloop: Jozeph Hartog is op 12 oktober 
begraven op de Joodse begraafplaats.

Geraadpleegde bronnen:
RAAP-rapport 4254, geofysisch onderzoek
D.M. Bunskoeke, C. Boschma-Aarnoudse, J. Sparreboom, 
Vestingwerken van Edam, Historische Reeks Oud Edam, 1998
F. Schoonheim, De Joodse Gemeente van Edam (1779-1886), 1989
Stenenarchief.nl
Waterlands Archief
M. Nolte, Projectplan Joodse Begraafplaats Edam

Met dank aan: 
Adrie Doets, Mick Nolte, Herman Rijswijk, Wil Spanjer en 
Jan Visser

Uitsnede van de kadastrale kaart rond 1920. Het metaheerhuisje staat rechts op de begraafplaats (Waterlands Archief) 
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Ledenuitje 2019

Keizer en Vikingen
Het jaarlijkse ledenuitje van Oud Edam voerde op 5 oktober naar Huis Doorn en Wijk bij Duurstede.

Tekst Leontien Rosier | Beeld Peter Jansen, Peter Keuchenius, Leontien Rosier

De zon scheen, iedereen had er zin in en na een reis van 
dik een uur stond de koffie klaar, traditiegetrouw mét 
gebak. Een prima start van het jaarlijkse ledenuitstapje. 
De eerste stop was Huis Doorn, het kasteel waar 
de laatste Duitse keizer, Wilhelm II, uiteindelijk 
terechtkwam nadat hij aan het einde van de Eerste 
Wereldoorlog niet bepaald meer welkom was in zijn 
eigen Duitsland. Dat hij naar Nederland vluchtte had 
ongetwijfeld te maken met de eeuwenoude band van 
het Pruisische vorstenhuis met de Oranjes. De ex-keizer 

kocht het kasteel in 1919 en liet het inrichten met 
meubilair en spullen die in maar liefst 59 treinwagons 
vanuit zijn paleizen in Berlijn en Potsdam naar Doorn 
waren vervoerd. Pracht en praal alom; genoeg te zien 
dus. Maar de verbannen vorst liet ook voor die tijd 
moderne snufjes aanbrengen, zoals elektriciteit en een 
heuse wc. Tot aan zijn dood in 1941 leefde hij hier alsof 
hij nog een keizer in functie was. 
Op steenworp afstand van Doorn ligt Wijk bij Duurstede, 
het eeuwenoude vestingstadje aan de Lek dat in 1300 

Wat is een uitstapje zonder koffie met gebak?

Stadsgezicht van Wijk bij Duurstede
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stadsrechten kreeg, op de plek waar de Romeinen zelfs 
al een fort hadden gebouwd. En wie heeft niet op de 
lagere school geleerd over Dorestad, dat in de vroege 
Middeleeuwen een belangrijke handelshaven was – 
totdat de Vikingen er huishielden. 

Verkrotting
Je zou het nu bijna niet geloven, maar in de jaren 
zestig was Wijk bij Duurstede vrijwel helemaal verkrot. 
Behalve in de steenfabrieken en de fruitpluk was er 

amper werkgelegenheid. De welvaart leek op alle 
manieren aan het stadje voorbij te gaan. En dat terwijl 
het ooit een bloeiende stad was en in de vijftiende 
eeuw de woonstee van David van Bourgondië, die er 
als bisschop van Utrecht met zijn entourage woonde. 
Het was een dubbeltje op zijn kant met die verkrotting. 
Begin jaren zeventig had het gemeentebestuur van Wijk 
bij Duurstede ‘grootse’ plannen: de zwaar verpauperde 
historische binnenstad zou deels moeten wijken voor 
brede straten en nieuwbouw. Maar gelukkig waren 

De keizerlijke kapsalon

Pracht en praal uit Berlijn en Potsdam

Korenmolen Rijn en Lek is als enige Nederlandse molen 
op een stadspoort gebouwd 

Memorabilia uit vervlogen tijden
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er tegengeluiden. Als de doorgaans armlastige 
binnenstadbewoners, die hun stek niet wilden 
opgeven, en de ‘Vrienden van Wijk bij Duurstede’ 
niet jarenlang hun poot stijf hadden gehouden, 
was er weinig van het historische centrum 
overgebleven. 
Maar nu konden we er volop van genieten. Van een 
heerlijke lunch onder de molen en een bezoek aan de 
Grote Kerk, ook wel Johannes de Doperkerk geheten. 
Die had een toren zo hoog als de Utrechtse Dom 
moeten krijgen, maar dat is nooit gelukt. Van pittoreske 
doorkijkjes en stadsgezichten, van de Markt en de 
romantische Mazijk – nu een lommerrijke laan, maar 
oorspronkelijk een gracht die het kasteel van David van 
Bourgondië verbond met de Grote Kerk. Kortom: we 

kwamen ogen, oren en tijd tekort en na een wandeling 
van dik anderhalf uur én een welverdiende borrel was 
het alweer tijd om te gaan. 

In verband met het coronavirus is nog niet bekend of 
we in het vroege najaar van 2020 een uitstapje kunnen 

organiseren. We houden u op de hoogte.

Restanten van Kasteel Duurstede, waar ooit David van Bourgondië resideerde

Oud Edammers in de Grote Kerk

Rondleiding in Wijk bij Duurstede
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Edamse families

Terug naar Edam

Hoe een achttiende-eeuwse Edammer terugkeerde naar 
zijn geboortestad.

In het voorjaar van 2017 keerde ik terug naar Edam. Niet 
dat ik er eerder had gewoond. Het was meer een soort 
remigratie. Als klein jongetje was ik hier al eens met mijn 
vader, die mij wilde laten zien waar mijn wortels lagen. 
Mijn voorouders woonden vele generaties in Edam. Mijn 
vrouw en ik trokken met Dirk in ons nieuwe huis. Als 
eerste kreeg Dirk een mooi plaatsje, tegenover het raam, 
waar hij het best uitkomt in het binnenvallende licht. 
Dirk is een statig portret van een Edammer uit de tweede 
helft van de achttiende eeuw, de overgrootvader van mijn 
grootvader, die bij mijn vader boven de boekenkast hing. 
We kenden de rustige uitstraling van zijn ogen, die je 
overal aankijken, en wisten niet veel meer van hem dan 
zijn naam. Eenmaal wonend in Edam groeide de behoefte 
om op zoek te gaan naar zijn sporen.

De naam
Mijn oudst bekende voorvader is geboren rond 1595 en 
woonde aan de Nieuwe Haven. Hij werd Pieter Willemsz 
genoemd. Hij had geen achternaam. Uit het patroniem 
blijkt dat zijn vader Willem heette. Pieter trouwde in 1620 
met Meys Heyns, zodat we ervan uit kunnen gaan dat 
hij op die datum ongeveer 25 jaar oud was. Het echtpaar 
ging wonen aan de Nieuwe Haven. In 1628, midden 
in de Tachtigjarige Oorlog van de katholieke Spaanse 
overheerser tegen de protestantse Nederlanden, is de 
protestantse kerk, die kennelijk vertrouwen had in de 
toekomst, doopregisters gaan bijhouden. In dat register 
schreef Pieter in 1628 als een van de eersten zijn zoon 

Willem in: Willem Pietersz, die 
ging wonen op de Halich, thans de 
Kaasmarkt. 1, 2) Deze Willem kreeg in 
1657 een zoon die hij Pieter noemde. 
Die Pieter Willemsz trouwde in 1682 
met Annetje Jans, met wie hij ging 
wonen aan de Beestenmarkt, het 
huidige Jan van Wallendalplein. Bij 
het huwelijk van hun oudste zoon 
gebruikten zij voor het eerst de 
naam Veen. Vervolgens woonden vijf 
generaties van deze familie aan de 
Kerkstraat, het Spui en de Groote Bult 
3), nu Spuistraat 4), en waren werkzaam 
als scheepstimmerman, winkelier en/
of koopman. In het scheepsoldijboek 
van het VOC-schip De Brouwer, dat in 
1744 naar Batavia ging, is Claas Veen 
uit Edam vermeld als opvarende in de 
rang van ondertimmerman. Claas is 
een oud-oudoom van Dirk, een broer 
van zijn overgrootvader.

Dirk en Pieter Veen
Mijn zoektocht naar de sporen van Dirk, mijn laatste 
voorvader in rechte lijn die in Edam woonde, wordt 
vergemakkelijkt doordat er uit verschillende geschriften 
meer over hem bekend is. Hij is geboren in 1782 als 
zoon van Symon, die een winkel had aan het Spui. 
Dirk ging wonen aan de Groote Bult, waar hij in zijn 
levensonderhoud voorzag als winkelier/koopman. Het is 
niet bekend wat hij kocht of verkocht, wel dat er destijds in 
dat deel van Edam vele winkels waren, zoals een slagerij, 
een loodgieter, een banketbakkerij, een meubelmakerij, 
een visafslag en een winkeltje voor potten en pannen. 
Dirk trouwde met Grietje van Kollum, met wie hij zeven 
kinderen kreeg. De godsvruchtige koers in zijn leven blijkt 
als hij na het overlijden van zijn vrouw in een advertentie 
schrijft: ‘Zwaar treft ons dit verlies; doch het is Gods wil 
en ik hoop met christelijke gelatenheid mij daaraan te 
onderwerpen.’ 5)

Uit publicaties is bekend dat Dirk optrok met zijn jongste 
broer Pieter, die in 1790 is geboren. Pieter, die aanvankelijk 
in de Kleine Kerkstraat woonde, verhuisde later ook 
naar de Groote Bult. Hij was werkzaam als winkelier/
kaarsenmaker.

Schoolcommissie
In 1821 kom ik Dirk tegen als lid van de plaatselijke 
schoolcommissie. 6) Rond 1800 was het lager onderwijs, 
dat niet wettelijk was geregeld, een zaak van de oude 
Gereformeerde Kerk. De lessen hadden vooral een 
christelijk karakter. Er werd voornamelijk hoofdelijk 
onderwijs gegeven; een soort lesprogramma per kind. 
Op basis van de schoolwet van 1801 werden zogenaamde 

Tekst Christiaan Veen

Ko Graas, Binnenzijde van de Oosterpoort te Edam, olieverfschilderij, 2003. 
Het portret van Dirk hangt nu in het huis met de trapgevel (links), destijds café 
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schoolopzieners aangesteld die tot taak hadden de stand 
van het onderwijs op een redelijk aanvaardbaar niveau te 
brengen. De onderwijswet van 1806 bepaalde dat lagere 
scholen voor iedereen toegankelijk moesten zijn. Er 
werd echter nog geen leerplicht ingesteld; dat gebeurde 
pas in 1901. Voorts bleef het godsdienstonderwijs 
bestaan, maar de lessen werden neutraler. Vanaf 1806 
moest voornamelijk klassikaal onderwijs gegeven 
worden. Lijfstraffen werden afgeschaft en er werd een 
onderwijsinspectie ingesteld.
In 1821 vond het gemeentebestuur dat Edam groot 
genoeg was voor de instelling van een plaatselijke 
onderwijscommissie, die de werkzaamheden van de 
schoolopziener verving. Die nieuwe commissie werd 
bemand door de heren H. Kolff, D. Veen, P. Munnick en 
W.P. Costerus. Onder voorzitterschap van Dirk publiceerde 
het nieuwe orgaan het Rapport van de commissie belast met 
onderzoek van de concept instructie door de heer Schoolopziener 
dezes. 7) Ben Speet geeft een uitgebreidere beschrijving van 
de inspanningen van de commissie en de ontwikkelingen 
die daarna hebben plaatsgehad. 8) De commissie deed 
voorstellen over het schoolgeld en de inrichting van de 
drie lagere scholen, terwijl ze prijzen uitdeelde aan ‘de 
meest gevorderde en vlijtige kinderen’. Aldus was het 
200 jaar geleden dat het besef doorbrak dat de negatieve 
respons van straffen plaats moest maken voor een 
positieve benadering.

Gemeente- en Brandraad
Omstreeks 1832 werd Dirk lid van de gemeenteraad. In 
die tijd kende Nederland een indirect kiesstelsel (met wat 
we nu getrapte verkiezingen zouden noemen) waarin het 
recht om te stemmen afhankelijk was van een bepaalde, 
per plaats variabele aanslag in de grond- en personele 
belasting. In de steden mochten de stemgerechtigden 
een kiescollege aanwijzen dat vervolgens de leden voor 
de gemeenteraad koos. 9)

De grote stads- en kerkbranden in Edam 10) hadden de 
bestuurders aanleiding gegeven tot het nemen van 
maatregelen. Zo werd in 1806 een reglement opgesteld 
‘ter verbetering van de orde en werkzaamheden bij 
brandspuiten binnen Edam’. In 1834 werd dit reglement 
herzien en aangepast op aandringen van de Brandraad, 
waarin Dirk zitting had samen met J. Teengs, K. Somsbroek 
en G. Versteeg. 11) Een belangrijke nieuwe bepaling was dat 
alle manlijke ingezetenen boven de 18 jaar brandplicht 
hadden. Onder anderen de leden van het plaatselijk 
bestuur, geneesheren en vroedmeesters (verloskundigen) 
waren uitgezonderd van die plicht, terwijl anderen deze 
konden afkopen voor 25 gulden per jaar. Dirk, die de 
Brandraad jaren heeft voorgezeten als 1ste Kapitein, gaf 
in de bestuursvergadering van 21 juli 1843 te kennen ‘uit 
hoofde zijner gevorderden jaren aan het bestuur dezer 
stad zijn ontslag te vragen in dienst als brandspuit’. 12) 

Afbraak Oosterpoort
De volgende ontmoeting met Dirk en zijn broer Pieter is 
bijzonder. In 2017 zijn wij gaan wonen aan de Voorhaven 

10, een voormalig café aan het begin van de haven, nabij 
de plaats waar vroeger de Oosterpoort stond 13), de mooiste 
poort van de stad. 14) In 1835 besloot het gemeentebestuur 
‘voor formeele afbraak te verkoopen de stads Oosterpoort 
met de steene muur aan de Noordzijde van dezelve, 
strekkende langs het Joods kerkhof en stadsvest en het 
daarachter zich bevindende afdak, benevens de hooge 
muur aan de zuidzijde der gemelde poort, tot aan de 
ophaalbrug over het begin der oude Haven, en beslaan 
deze objecten eene lengte langs de stad van 39 ellen’.  
Met het oog op de verkoop werd een sloopbestek 
opgesteld 15) waarin werd bepaald dat ‘deze verkoop zal 
geschieden bij opbod en afslag’. Voorts werd bepaald dat 
‘de koper zal moeten stellen twee voldoende Borgen, beide 
genoegzaam gegoed, om de kooppenningen te kunnen 
guarandeeren’. Bij de afslag van deze aanbesteding werd 
de koop gemeind 16) door Adriaan Klinkenberg, wonende 
te Edam, die daarbij als borgen stelde Dirk Veen en Pieter 
Veen.
Achteraf beschouwd is deze gebeurtenis vooral bijzonder 
omdat het aannemelijk is dat Klinkenberg en zijn beide 
borgen zijn komen kijken naar de poort en aldus aanwezig 
waren nabij het café, gevestigd in het woonhuis dat wij 
nu bewonen. Mogelijk hebben zij zelfs op het terras van 
het café een biertje gedronken op de goede afloop van de 
aanbesteding.

Portretten
In 1840 zijn Dirk en Pieter geportretteerd. In de periode 
van 1823 tot 1873 reisde de ‘pourtraitschilder’ Berend 
Kunst door Europa en maakte zo’n 6000 portretten, die 
hij noteerde in een ‘werkboekje’. 17) In 1840 verbleef Kunst 
enige tijd in Edam, waar hij vijftien portretten maakte, 
onder anderen van ‘Dirk Veen en P. Veen’. Het ‘portret in 
pastel’ van Pieter is bewaard gebleven. De potloodtekening 
toont een mooi beeld van de kaarsenmaker. Het is niet 
bekend waar het portret is dat Berend Kunst van Dirk 

Onbekende kunstenaar, Portret van Dirk Veen, 1844
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maakte. Het eerdergenoemde schilderij van Dirk werd in 
1844 gemaakt door een onbekend gebleven kunstschilder. 
Opvallend in beide portretten zijn de dikke wollen jassen 
met de vesten en opstaande witte kragen daaronder.
Dirk was in de gemeenteraad gekozen in de tijd dat Carel 
van Bommel burgemeester was. Nadat Van Bommel na 
veertien jaar afscheid had genomen, begaven Dirk en 
zijn mederaadsleden zich ‘in plechtige optocht naar zijn 
woning om hem nogmaals te bedanken voor de veertien 
jaar die hij als burgemeester had gezorgd voor het wel 
en wee van zijn burgers’.18) Het ziet ernaar uit dat Dirk 
daarna nog enige tijd raadslid is gebleven onder het 
voorzitterschap van burgemeester J. Donker Hendriksz 
van 1847 tot 1852. 19, 20) 

Landbouwkundig Gesticht
De vooralsnog laatste publicatie over Dirk betreft zijn 
lidmaatschap van het bestuur van de Edamse afdeling van 
het te Montfoort bestaande Protestants Landbouwkundig 
Gesticht voor verwaarloosde personen en moeilijk 
opvoedbare kinderen. Die afdeling werd opgericht in 
1852. Ook hier geeft Ben Speet enkele voorbeelden van de 
bemoeienissen van het bestuur, waaruit blijkt dat het niet 
alleen de kinderen zijn die voor problemen zorgen. Soms 
zijn het ouderen die kinderen in de problemen brengen. 
‘De opkomst van psychologie en pedagogiek brachten het 
inzicht, dat kinderen geen kleine volwassenen zijn maar 
kinderen, die behoefte hebben aan tederheid en graag 
willen spelen.’ 21) 

Blijkens de door zijn vier zonen opgemaakte advertentie 
is Dirk in 1860 overleden in de leeftijd van 77½ jaren.

Terug in Edam
Natuurlijk geeft deze zoektocht slechts een gedeeltelijk 
inzicht in Dirk, als zoon, broer, echtgenoot, vader en 
functionaris in verschillende posities. Toch is deze 
voorvader, die 200 jaar geleden leefde, mij een stuk 

bekender geworden, evenals het stadje Edam. Dirk kijkt 
nu door het raam naar de contouren van de Oosterpoort 
in het wegdek 22) en ziet dat hij terug is.

Noten:
1)  Zie het Periodiek Oud Edam, jaargang 18 nr.2, augustus 

1994, p.13
2) Zie ook Waterland Courant, 1998-08-04, p.5
3)  Duidelijk in beeld gebracht in Tot verbeteringe van de 

neeringe deser Stede van C. Boschma-Aarnoudse, kaart 2.2, 
p.78

4) Zie Edam, de schone slaapster van A.A. Kok, p.22-26
5)  Na het afsluiten van de kopij voor dit verhaal ontdekte ik 

(in het jaarlijks uitgegeven Boekzaal der geleerde wereld en 
tijdschrift voor de protestantse kerken) dat Dirk van 1825 
tot 1854 ouderling was van de Hervormde Kerk te Edam en 
gecommitteerde van het bestuur van de (regionale) Classis 
Edam en dat hij in 1851 werd benoemd tot lid van het 
provinciaal Kerkbestuur Noord-Holland 

6)  Zie Edam, duizend jaar geschiedenis van een stad van  
B. Speet, p.150

7) Zie B. Speet, p.150-152
8)  Waterlands Archief, toegang 0652, Stad Edam- en Gemeente 

Edam, archiefstuk 821
9)  Broncommentaren VI – De lijsten van kiezers ter benoeming 

van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-
Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-
1886, door B.M.A. de Vries, p.7

10)  De stad Edam en hare geschiedenis voornamelijk beschouwd 
met betrekking tot de beide kerkbranden van de jaren 1602 
en 1699 van F. Allan (1857)

11) Waterlands Archief, notulenboeken, archiefstuk 550
12) Zie B. Speet, p.305
13)  Zie in het Edams Museum 'De Oosterpoort vanaf de 

stadszijde' van H. Krumpelman, waarop naast de poort ook 
het café is afgebeeld

14)  F. Allan stelt op p.7 ‘Inzonderheid strekte de Oosterpoort der 
Stad in den tijd tot sieraad’

15)  Dit sloopbestek is volledig afgedrukt in Vestingwerken van 
Edam van D.M. Bunskoeke, C. Boschma-Aarnoudse en  
J. Sparreboom, in de Historische reeks Oud Edam (1998)

16)  Het meinen vindt plaats doordat de persoon bij een geveild 
goed (in dit geval het recht op de door hem te slopen 
onderdelen van de poort) roept: ‘mijn’

17)  Zie www.wazamar.org/Berend-Wierts-Kunst/
werkboekje/a-1826.htm

18) Zie B. Speet, p.308
19)  In het Waterlands Archief, Gemeente Edam, Bestuur van de 

Stad en de Gemeente, ‘overzicht leden van het stadsbestuur, 
secretaris en ontvanger 1802’ is eenmaal het bestuur 
opgenomen, waarbij niet is vermeld over welke periode de 
bestuurders zijn aangesteld 

20)  Uit de in Wikipedia geplaatste lijst van burgemeesters van 
Edam-Volendam blijkt dat J. Donker in functie was in de 
jaren 1847-1852

21) Zie B. Speet, p.218
22)  Zie www.stadskrant.net/nieuws/contouren-oosterpoort-in-

wegdek-oorgat

Berend Kunst, Portret van Pieter Veen, 1840
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Gele Steentje 2020

Tekst Leontien Rosier | Beeld Martin de Haan, Reinoud van Maanen

Victorie op de Schepenmakersdijk
Met maar liefst 40 procent van de stemmen is 
Schepenmakersdijk 2 door de leden van Oud Edam 
uitgeroepen tot winnaar van het Gele Steentje 2020. 

Door de coronamaatregelen kon het Gele Steentje niet 
tijdens de jaarvergadering worden uitgereikt, dus werd 
de uitslag aan de voordeur bekendgemaakt. Trudi van 
Leuzen en Rob van der Spek konden amper geloven dat 
ze hadden gewonnen. ‘We hadden nooit gedacht dat we 
in aanmerking zouden komen, dus de nominatie was 
al een hele eer. De buitenkant moet bijvoorbeeld nog 
afgeschilderd worden.’ Voor de nominatiecommissie en 
de leden van Oud Edam was dat kennelijk geen bezwaar. 
Dit zijn panden om te koesteren, en dat hebben Trudi 

en Rob vol overgave gedaan. De 
originele en gave kaaspakhuizen 
‘Het Melkmeisje’ en ‘De Leeuw’ 
zijn rijksmonumenten en werden 
herbestemd tot woning. Veel van 
de verbouwing tot woonhuis 

had plaats aan de binnenkant, met grote  
glazen deuren in de voorgevel als toevoeging. Het was 
de winnaars al opgevallen dat voorbijgangers dit als een 
verrijking zagen ten opzichte van de voorheen gesloten 
gevelwand. ‘Tijdens het aanbrengen van die deuren, wat 
echt een heel precies werk was, kregen de timmermannen 
veel complimenten.’ 
Voor de bewoners vertalen die complimenten zich nu in 
het Gele Steentje én in een mooi, typisch Edams uitzicht 
op Scheepswerf Groot, de theehuizen van de Lingerzijde, 
de Kwakelbrug en de Speeltoren. 

Energieneutraal
Een stukje verder aan de Schepenmakersdijk werd 
huisnummer 16A een goede tweede, met een kleine 
25 procent van de stemmen. De insteek van Wim van 
den Essenburg en Janneke Rijpstra was de voormalige 
timmerloods van de Uitwaterende Sluizen zorgvuldig 
te restaureren en er een 100 procent duurzaam en 
energieneutraal woonhuis van te maken, zonder het 
karakter van het monument aan te tasten. Een hele 
opgave, maar het is hun zeker gelukt. 

Trudi van Leuzen en Rob van der Spek, 
winnaars van het Gele Steentje 2020

Schepenmakersdijk 2: twee kaaspakhuizen werden woonhuis



OUD EDAM |  JAARGANG 44 | JUNI 2020 |  NUMMER 1 17

Een bijzonder eervolle derde plaats was er voor Geert-Jan 
Hoek en Eline van Tijn, de bewoners van Voorhaven 15. 
De manier waarop zij van een loods een woonhuis met 
werkplek hebben gemaakt was goed voor bijna 20 procent 
van de stemmen. ‘We willen er een mooi Edams pand van 
maken’, was het uitgangspunt toen zij in Edam kwamen 
wonen. En dat is het ook geworden: hun huis springt in het 
oog, al was het maar door de gele achtergevel die zichtbaar 
is vanaf de Nieuwehaven. De overige genomineerden 
waren de gemeente Edam-Volendam voor de zorgvuldige 
restauratie van de brug in de Noordervesting ter hoogte 

van het Groenland en het Nieuwvaartje, en het project 
Wijngaardsgracht 18/Vestingpad 1, waar een nieuw maar 
authentiek ogend huis op een braakliggend terreintje werd 
gebouwd en een jarenvijftighuis in ere werd hersteld.

Schepenmakersdijk 16A: van timmerloods naar 
energieneutrale woning

Wim van den Essenburg en Janneke Rijpstra werden tweede 

Voorhaven 15: verrijking van het 
straatbeeld

Brug Noordervesting: geslaagde 
restauratie

Wijngaardsgracht 18 en Vestingpad 1: 
nieuwbouw en renovatie
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Hoog bezoek

18

De koster en de koning
Het bezoek van Willem II aan de Grote Kerk vanuit een ander perspectief.

Op zaterdag 6 augustus 
1842 bracht koning Willem 
II een bezoek aan Edam. 
In een bekend manuscript 
beschrijft gemeenteraadslid 
– en later burgemeester –  
J. Donker Hendrikszoon hoe 
de koning in een rijtuig door 
de stad wordt gereden en 
de Grote Kerk, de rooms-
katholieke Nicolaaskerk 
en het stadhuis aandoet. 1) 
Herman Krumpelman, hoofd 
van de stadstekenschool, 
maakte een schilderij van 
’s konings bezoek aan de 
Grote Kerk, dat nu in de 
consistoriekamer hangt. 
Daarnaast bezit het Edams 
Museum een voorstudie van 
dit schilderij.
Bij het ordenen van het ar-
chief van de voormalige 
Hervormde Gemeente Edam 
kwam nog een ooggetui-
genverslag van het konink-
lijk bezoek tevoorschijn. P. 
Rolff, de koster van de Grote 
Kerk, verkondigt dat het een 
grote eer was voor stad en 
kerk om de vorst te mogen  
ontvangen en maakt ook ge-
wag van de totstandkoming 
van bovengenoemd schilde-
rij. Het originele document, 
nu in te zien in het Water-
lands Archief, is met pen ge-
schreven en werd door Jan 
Daniël Hooijberg uitgewerkt. 
Omdat het negentiende-
eeuwse taalgebruik heden 
ten dage nog goed leesbaar 
is, is de tekst hieronder integraal weergegeven. 

Beknopt verslag betrekkelijk het bezichtigen van de 
Groote Kerk der Hervormde Gemeente te Edam, door Z.M. 
Willem den tweeden Koning der Nederlanden en hoogst 
des zelfs gevolg, tijdens Zijner Hoogheids bezoek en kort 
verblijf binnen deze Stad, op den zesden Augustus des 
Jaars Achttienhonderd twee en veertig.

Opgedragen aan het Weledel Kerkbestuur der Hervormde 
Gemeente te Edam.

Kan het niet onder de dagelijksche gebeurtenissen 
gesteld worden dat Vorsten hunne Staten doorreizen, 
veel minder dat Zij elken plaats van eenigen betekenis 
met een bezoek vereeren; hoogst zeldzaam, maar 
vereerend en verblijdend tevens, konden de inwoners 
van Edam zulks noemen toen zij op den 6e Augustus des 
Jaars 1842 van zulk een toneel getuigen waren.
Velen zagen, Ja! weleer eenen Franschen, ons 
opgedrongen Koning binnen deze Vesten 2), later nog 
eenen opgeworpen vreemden Keizer 3) als dwingeland 
onzer natien de Stad doordraven; maar een eigen Vorst, 

Met dank aan Jan Daniël Hooijberg

J.H. Krumpelman, Bezoek van koning Willem II aan de Grote Kerk te Edam in 1842 
(foto Edams Museum)
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eener wettigen en beminden Koning binnen haare 
Wallen enigen tijd zich te zien ophouden, dat had 
niemand der burgeren dezer Stad bijgewoond.
Het was dan ook niet te verwonderen dat op den 
genoemden dag binnen deze Stad, allen juichten en 
jubelden dat het uit- en inwendig feest was, want Willem 
den tweeden, Koning der Nederlanden, zou haar en hare 
bewoners met een bezoek en kort verblijf vereeren. 
De allerweegen smaak- en prachtvolle versiering aan 
openbaren en aan bijzondere gebouwen, het wapperen 
van ontelbare vlaggen waren de kennelijke bewijzen, 
de opregte tolken van het verblijd gemoed van Edams 
Burgerschaar. 
Op den meergenoemden dag, des morgens omstreeks 
ten acht uren, kondigden het gelui der klokken en 
het jubelen der menigte ’s Vorsten nadering aan; de 
opwachting, het geleide, de ontvangst en het afscheid 
van den Vorst werd door het Edel Achtbaar bestuur dezer 
Stad op eene alleszins doelmatigen, hoogsthoffelijke 
wijze verrigt, zoo wel ter veraangenaming van ’s Konings 
kort verblijf alhier, als tot uitstekend groot genoegen der 
ingezetenen; zoals elk dat weet, die met een Vaderland- 
en Koningsgezind gemoed in de algemeene vreugde 
heeft kunnen en willen deelen. 

De breedere vermelding van dat alles behoort meer in 
den Stedelijke archieven te huis. Hier kwam het ons 
gepaster voor en het was daarom alleen ons doel hier 
te gewagen van Zijner Majesteits begeerte om ook onze 
Groote Kerk te zien; dat was vooral ons Hervormden 
en om het bezienswaardige gebouw zelf, en om de 
zeldzaamheid dat er een Vorst hier ter Stede deze heilige 
plaats bezocht, hoogst vereerend en aangenaam.

Vergezeld door eene commissie uit het stedelijk bestuur, 
aan welks hoofd de Edel Achtbaren Heer Carel van 
Bommel, Burgemeester dezer Stad, gevolgd door de tot 
dezelfde commissie behoorende Edel Achtbaren Heeren 
Pieter Peeting en Hendrik Costerus, Wethouderen, 
Nicolaas Fos en Johannes Donker Hendrikszoon, leden 
van de Raad, en Jan den Bruine Joh.zn, Secretaris, 
betrad de Koning met hoogst deszelfs gevolg dezen 
heiligen grond. Z.H. werd aldaar plegtig opgewacht en 
eerbiedig begroet en begeleid door eene commissie uit 
het college van Notabelen en Kerkmeesteren, bestaande 
uit de Weledele Heeren Clemens Hendricus Zoutmaat 
Brugman, notabelen 4), en Willem Pieter Costerus met  
Jan Fekke, Kerkrentmeesteren, waarbij zich eene 
commissie uit den Eerwaarden Kerkenraed had 
aangesloten, zijnde den Weleerwaarden Heeren 
Abraham Biber en Arius Wilhelmus Martinus 
Jongeneel, Predikanten, Dirk Veen 5) en Cornelis Breedilt 
Schuitemaker, Ouderlingen, Jan Tuijn, Diaken, en  
waartoe zich nog gevoegd had eene commissie uit het 
Klassikaal bestuur als de Weleerwaarden Lambertus 
Jacobus van Dam, Predikant in de Beemster, en Jan 
Gisbert Toussaint, Predikant te Ilpendam.
Terstond bij het binnenkomen van Den Vorst liet zich 

het orgel hooren, door den heer Jan Worp bespeeld 
wordende; en alhier ter verwelkoming van den Vader 
des Vaderlands deed het ons goed de tempelwanden 
en gewelven van het aloud Wilhelmus te hooren 
weergalmen. Dat vrolijke volkslied in de Kerk? Ja! de 
Vorst mogt het dus ervaren dat ook hier ter plaatse, waar 
men God looft! Heer der Heeren! ook eert en betracht 
Zijnen Koning de verschuldigde eer te bewijzen. De 
eerste intrede in het gebouw deed reeds den Vorst 
als opgetogen stilstaan, en zijn oog gerigt hebbende 
naar het eerste glas, aan de Noordwestzijde der Kerk, 
ontging hem niet die Vaderlandschen Spreuk, die steeds 
waarheid blijft. Zoowel in de Kerk als in de Staat:
Eendragt maakt magt.
De verdere nauwkeurige bezigtiging van het gehele 
gebouw was en blijft ons tot een getuigenis, dat wij niet 
te veel zeggen als wij hetzelfde bezienswaardig noemen 
– en dan de lofspraak van den Vorst, op dezelf doelmatige 
inrigting, zoo als men die in sommige opzigten nergens 
elders vindt, strekte blijkbaar tot bewijs van ’s Konings 
belangstelling en hooge goedkeuring, zelfs bij monden 
geuit met de eenvoudige woorden (met betrekking tot de 
Viering des Heiligen Avondmaals) “Ik wenschte dat zulks 
bij ons in Den haag ook zoo kon plaats hebben”. Neen, 
wij zeggen niet te veel als wij hetzelve bij herhaling 
bezienswaardig noemen, en God dankende voor dien 
Schat; roemen op het bezit van Zulk een heiligdom.

Zoo bragt dan ook thans ons Kerkgebouw in het 
gemoed des Konings als in het onze eene dankbare 
herinnering te weeg aan het Voorgeslacht, dat, van welke 
gezindheid dan ook, zulke schoone tempels hebben 
gesticht en ons nagelaten. Vooral aan die Hervormde 
Christelijke Voorvaderen, die dit Heiligdom van den 
verschrikkelijken ramp des jaars 1602 door eendragt 
met magt, dus heerlijk hebben herbouwd, en voor het 
tegenwoordig Bestuur werd de roem gevestigd, om als 
waardige Kerkrentmeesteren genoemd te mogen en 
erkend te moeten worden.
En toch, bij al die roem is en blijft hetzelfde eenvoudig 
ingerigt; ook op het gemelde tijdstip was aan den 
gewonen vorm niets veranderd; de Koning zag hetzelve, 
zoo als wij het steeds als plaats van gemeenschappelijken 
Godsvereering gebruiken. En dat ook wij op deszelfs 
bezit hoogen prijs stellen, dat bleek den Vorst toen 
men Zijne Hoogheid de bijna afgewerkte schilderij, 
afbeeldend de geheele Kerk van binnen, ter bezichtiging 
mogt voorstellen. Ook dat stuk is met belangstelling 
beschouwd geworden en mogt ’s Vorsten goedkeuring 
wegdragen.

Na eene en andere min of meer belangrijke vraag en 
wederkerige minzame woordenwisseling, en na, door 
de toonen des orgels, thans de tolken van ons hart, 
de verzekering te hebben ontvangen dat ook ons het 
Nederlandschen bloed door den aderen vloeit, dat ook 
wij erkennen op Hollands dierbren grond vrij te leven 
van slavernij en dwinglandij, verliet den Koning deze 
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plaats. En welligt zal zijn voet dezelve nimmer weder 
betreden, en even waarschijnlijk wij van dergelijk 
voorval niet weder de getuigen zijn, maar wij ontlenen 
uit deze gebeurtenis het voortdurend genoegen dat wij 
dat Vorstelijk bezoek te dezen plaats, later in de gemelde 
schilderij opgenomen, ons steeds ter herinnering zien 
voorgesteld, en hetzelve daarin tevens tot een blijvend 
aandenken, ook voor het nageslacht zien bewaard.

Dit stuk door den heer Krumpelman, onderwijzer aan de 
Stadstekenschool alhier, voor rekening der Hervormde 
gemeente te dezen Stede vervaardigd, was op het 
omschreven tijdstip als voltooid. Enige stoffering op 
den voorgrond ontbrak nog slechts; geen wonder dat 
na dat Koninklijk bezoek het denkbeeld bij den schilder 
opkwam om van deze zeldzame gebeurtenis partij te 
trekken. En evenmin is het te verwonderen dat zijn 
voorstel bij de Heeren Kerkmeesteren bijval vondt, en 
derzelven goedkeuring verlangden. Met veel zorg en 
moeite van des schilders zijde is het zelve naar zijn 
best vermogen tot stand gekomen en enige gebreken in 
de juiste gelijkenis van alle de beelden voorbij ziende, 
wordt deze schilderij ons dubbel zo dierbaar en van veel 
grotere waarde, wat was zij voor ons eene getrouwe 
copie van den Kerk zelve. Nu is zij voor Stad en Kerk, 
voor tijdgenoot en nakomelingschap, een Historieël stuk 
geworden, een stuk van blijvende waarde.
Dezelfde hangt op daar op de collegiale Kerkelijke 
vergaderkamer ten toon, en wij, die de aanleidende 
oorzaak tot de vervaardiging van dat stuk weten en 
derzelven oorsprong kennen, en tegelijk met het daarin 
voorgestelde personeel, als met belangrijke aanleiding 
tot deszelfs plaatsing in dit stuk bekend zijn, wij zien 
het steeds met welgevallen aan. Maar het nageslacht 
zal, vooral met betrekking tot dit personeel, eenige 
geschiedkundige inlichting en aanwijzing noodig 
hebben. En daartoe is bij dit verslag gevoegd eene 
genommerde naamlijst van het voorgestelde personeel, 
benevens de plattegrond van dat gedeelte van het ruim 
der kerk waar de bewuste schilderij bij de vermelde 

gelegenheid ter bezichtiging was ten toon gesteld; 
in welken plattengrond ieders standpunt, zoo als de 
schilderij dat aanwijst, door nommer is aangeduid. 
Zijnde hier tevens bijgevoegd eene naamlijst van alle 
Kerkelijke Collegien en Besturen waaruit de commissien 
waren te samen gesteld om te fungeren bij de zeldzame 
gebeurtenis, waarvan dit kort verslag deszelfs oorsprong 
ontleende.

Na het geven van dit beknopt verslag, kan de opsteller 
zijnen taak niet geëindigd noemen zonder nog een 
ogenblik terug te keren tot den belangrijken stonde, 
waarop wij onzen Koning ons tempelgebouw zagen 
binnentreden. Ja, het verheugde ons; wij waren er 
trotsch op den Vorst in ons groot en schoon kerkgebouw 
te mogen rondleiden en tot deszelfs roem te hooren 
spreken. En bij het gevoelen door Z.H. geuit, aangaande 
de zoo geschikte gelegenheid ter viering eener uiterlijke 
plegtigheid, ging van ons wel de stille bede naar boven, 
dat de innerlijke Kerk van Christus in Zijn hart gevestigd 
mogen zijn en blijven, opdat (het zij hij ons een ogenblik 
door Zijne hooge tegenwoordigheid wil verblijden, het 
zij als hij van Zijnen koningstroon Zijne wetten en 
bevelen laat uitgaan) al Zijne handelingen het kenmerk 
mogen dragen dat Hij ons wijs en regtvaardig wil 
regeeren; en dan moet ook de Kerk van Christus, vooral 
de Hervormde, Zijne hooge bescherming ondervinden.
En nu nog eenen blik op den afbeelding der Kerk 
waarmede wij zoo zeer zijn ingenomen. Als ons oog 
met welgevallen rust op dat stuk, voor ons van dubbele 
waarde, bedenken wij het dan wel dat het slechts de 
afbeelding is van dat trotse gebouw; dat ons om deszelfs 
uiterlijk zoo dierbaar en om deszelfs innerlijke waarde 
als tempel Gods zoo na aan het hart ligt en voor het 
nageslacht moge bewaard blijven, dat de Hervormde 
Christelijke gemeente in hetzelve bloeije en toenemen 
en zich in deszelfs ongestoord bezit mogen verheugen, 
tot in lengte van dagen. Ja, eer verga de afbeelding 
eer men met de schilderij voor oogen en starende op 
puinhopen, met een weemoedig gevoel zal moeten 
zeggen: daar stond en zoo was onze Kerk.

Aan de Weledele Heeren Kerkmeesteren 
der Hervormde Gemeente te Edam.
Ter hand gesteld den 3e April 1846
door den koster van gen: Gemeente
P. Rolff Hz

Noten:
1) Zie jaargang 21 van het Periodiek Oud-Edam (1997, nr.2)
2) Lodewijk Napoleon Bonaparte, koning van Holland
3) Napoleon Bonaparte, keizer der Fransen
4) Zoutmaat Brugman was notaris
5) Zie ook het artikel ‘Terug naar Edam’ elders in deze uitgave

Hoog bezoek

J.H. Krumpelman, Voorstudie van bezoek van koning Willem 
II aan de Grote Kerk te Edam in 1842, 

aquarel, 53 x 70 cm, incl. lijst en passepartout 
(collectie Edams Museum)
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Tekst Ben Kuenen | Portretbeeld Reinoud van Maanen

‘We moeten de luis in de pels zijn’

In gesprek met Oud Edam-voorzitter Leontien Rosier 
over drie hete hangijzers.

‘Mijn toenmalige partner en ik kozen niet specifiek voor 
Edam, maar voor dit huis. Er woonden destijds kennissen 
in en toen we hun huis zagen, waren we meteen 
verliefd. Dus toen zij aankondigden te gaan verhuizen, 
meldden we ons meteen bij de Vereniging Hendrick 
de Keyser, de eigenaar van het huis. We moesten door 
een zware ballotage en men kwam zelfs kijken hoe we 
woonden in Scheveningen, maar uiteindelijk werden 
wij de nieuwe bewoners.’ Sinds 1997 woont Leontien 
Rosier in het bekende ‘houten huis’ op de hoek van de 
Achterhaven en de Breestraat. Een toepasselijke plek 
voor een voorzitter van een historische vereniging. 
Sinds 2015 was ze al secretaris van Oud Edam, maar in 
2018 nam ze de voorzittershamer over van Wim van den 
Essenburg. Midden in een turbulente tijd, want er liepen 
– en lopen – een paar hoofdpijndossiers rond de Edamse 
binnenstad. Geen makkelijke start dus, maar ze is een 
verbinder, zegt ze. ‘Diplomatie is essentieel.’ 

Leefbare stad
Verbinder of niet, het imago van Oud Edam was de 
afgelopen jaren niet altijd positief in de publieke opinie 
en op social media. De vereniging zou de vooruitgang 

tegenhouden en een veelgehoorde opvatting was: ‘Van 
Oud Edam mag niks.’ Maar is dat wel zo? Leontien: 
‘Nee, dat klopt zeker niet. Wetten en regels over wat 
wel en niet mag worden sowieso niet door Oud Edam 
gemaakt, maar door de overheid. En Oud Edam streeft 
juist naar een leefbare stad waar gewoond, gewerkt en 
ontspannen wordt. Die moet natuurlijk wel met zijn tijd 
meegaan en daar hoort vooruitgang bij. Tegelijkertijd 
mogen we niet vergeten dat Edam sinds 1977 beschermd 
stadsgezicht is. Dat is een recht dat het Rijk de stad heeft 
toegekend. Het aanwijzingsbesluit daarvan leest als een 
reisverslag: de structuur van de stad wordt beschreven, 
de IJe, de havens, de doorkijkjes. Maar het heeft wel 
degelijk een wettelijke status en Oud Edam werpt zich te 
allen tijde op als hoeder daarvan, houdt een vinger aan 
de pols. En nee, daarmee maak je je logischerwijs niet 
altijd populair. Dat leidt soms tot emotionele reacties 
op platforms als Facebook. Oud Edam moet eindelijk 
eens de 21ste eeuw binnenstappen, dat soort dingen. 
Tja, het is gewoon onze taak de gemeente en andere 
instanties bij de les te houden wat betreft het beschermd 
stadsgezicht. Bovendien is een beschermd stadsgezicht 
nooit bevroren. Moderne toevoegingen kunnen prima, 
als ze maar voldoen aan wettelijke criteria. Vooral 
authenticiteit is belangrijk; je moet niet het Hans-en-
Grietjegevoel krijgen in Edam. Neem de verbouwing van 
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de Groenlandkerk en de voormalige timmerloods van 
het Hoogheemraadschap tot woonhuizen: hadden we 
tegen kunnen zijn, maar zo’n herbestemming draagt 
bij aan de leefbaarheid van de stad. En we zijn ook niet 
mordicus tegen een parkeerterrein aan de Singelweg, 
maar willen voorkomen dat de regels van het beschermd 
stadsgezicht met voeten worden getreden. Want dat zou 
hier al snel kunnen gebeuren.’

Landschapsarchitect
Dat parkeerterrein is inderdaad een heet hangijzer. 
Hoe staat Oud Edam nu precies in deze kwestie? 
Leontien: ‘Dubbel. We zien de noodzaak om af en toe 
de parkeerdruk in de binnenstad te verminderen, maar 
tegelijk constateren we dat het beschermd stadsgezicht, 
waaronder ook het bewuste weiland valt, erdoor zal 
worden aangetast. Het bestemmingsplan is een paar 
jaar geleden al gewijzigd, zodat hier auto’s mogen staan 
tijdens kaasmarkten en andere evenementen. Prima, 
maar een permanent parkeerterrein is iets heel anders. 
Zeker als uit onderzoek van de gemeente blijkt dat het 
met de reguliere parkeerdruk in de binnenstad wel 
meevalt. Daarom pleitte Oud Edam voor een eenvoudige 
parkeervoorziening. Een weiland met auto’s erop, maar 
geen laadpalen of lantaarns. We hebben de gemeente 
gevraagd een landschapsarchitect in te schakelen en dat 
hebben ze gedaan. Hij heeft een mooi en goed ontwerp 
gemaakt met het beschermd stadsgezicht én de 
karakteristieken van het landschap in het achterhoofd. 
Zijn plan voorziet in een oplopend talud met riet en 
wilde bloemen, waarbij de auto’s niet in het zicht staan 
en je ook geen last hebt van de 
schittering van het blik. Het vrije 
zicht op de vesting en de stad 
moet wettelijk gewaarborgd 
blijven en je moet niet vergeten 
dat ook het uitzicht van de 
omwonenden wordt aangetast. 
Maar de gemeente koos in eerste 
instantie voor een half talud, 
omdat er ook maar een half 
parkeerterrein wordt aangelegd. 
Heel raar. Je kunt het ontwerp 
van een landschapsarchitect 
toch niet half uitvoeren? Doe 
het alsjeblieft meteen goed! Met 
een half talud blijf je die auto’s 
zien, geen gezicht, terwijl we 
het wel over een beschermd 
stadsgezicht hebben. Onze brief 
hierover had een paar maanden 
in een bureaula gelegen op het 
stadskantoor, maar onlangs 
hadden we een gesprek met 
iemand van de gemeente die 
gelukkig naar onze argumenten 
luisterde. Met resultaat: ze gaan 
het nu in één keer aanleggen. 

Maar onze kritische opstelling in dezen was ook zo’n 
moment dat de publieke opinie zich tegen Oud Edam 
keerde. Dan blijkt maar weer dat mensen het wél horen 
als je kritisch bent, maar niet als alles soepel verloopt.  
Dat gebeurt namelijk ook.’ Want hoe zijn de 
verhoudingen met de gemeente Edam-Volendam? ‘Die 
zijn eigenlijk best goed. Oud Edam wordt gezien als 
stakeholder bij ingrijpende projecten, maar niettemin 
voelen we ons niet altijd even serieus genomen. Soms 
worden we gevraagd advies te geven en mogen we 
dus ook meepraten. Het zou echter fijn zijn als dat 
aan de voorkant gebeurt en niet pas achteraf, want 
dan lijkt het weer alsof Oud Edam met een negatieve 
reactie komt. In brieven aan de gemeente proberen 
we altijd oplossingen aan te dragen, maar vaak komt 
daar geen reactie op. Ik heb nu twee keer ingesproken 
bij raadsvergaderingen. Helaas zie ik dan ook onbegrip, 
zo van “heb je haar weer”. Maar we moeten wel de luis 
in de pels zijn en erop toezien dat de gemeente, als 
eigenaar van rijksmonumenten in de openbare ruimte 
– denk aan de vesting –, haar plichten nakomt.’

Dubbele bomenrij
Wat betreft het parkeerterrein aan de Singelweg had het 
overleg met de gemeente in eerste instantie dus wel wat 
beter kunnen zijn. Geldt dat ook voor de herinrichting 
van het Körsnas-terrein? ‘Daar gaat het gelukkig een 
stuk beter. Ook met de projectontwikkelaar hebben we 
goed contact. Het waren prettige gesprekken waarin 
goed naar elkaar werd geluisterd. Dat heeft geleid tot 
een mooi plan met respect voor de oorspronkelijke 

Ooit keert een dubbele bomenrij terug op de Baandervesting
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structuur van Edam: rommelig, scheef, groot en klein 
door elkaar. Aan ’t Marken een wat hogere gevelwand, 
aan de Baandervesting wat lager. Ook het parkeerterrein 
aan de Baanstraat wordt aangepakt en aantrekkelijker 
gemaakt. De ontwikkelaar is tevens positief over onze 
wens om meteen de vesting te revitaliseren. Die is nu 
helemaal platgereden door jarenlang vrachtverkeer, 
maar moet weer een echt dijklichaam worden met een 
smaller vestingpad erop. Met angst en beven keken 
we nog naar de bomen op de Baandervesting. Aan de 
huizenkant gaan die sneuvelen voor de bouw van het 
wijkje en er zou geen herbeplanting komen. Gelukkig 
kregen we de projectontwikkelaar mee in onze opvatting 
dat er ooit weer een dubbele bomenrij moet komen te 
staan. En er is goed nieuws: ook de gemeente heeft daar 
nu mee ingestemd. De platanen langs de waterkant 
hebben niet het eeuwige leven en bij vervanging keert 
een dubbele rij bomen terug.’

Moderne aanpak
Tot slot nog zo’n delicate kwestie: de herbouw van de 
Hoogstraat. Wat is de rol van Oud Edam daarbij? ‘Dit is 
ook weer zo’n project waarbij we door de gemeente als 
stakeholder worden gezien. Het was goed dat we er vanaf 
het begin bij werden betrokken, want bij de gemeente 
leefde het idee dat Oud Edam wel weer de hakken in het 
zand zou zetten. Maar wat men waarschijnlijk niet had 
verwacht: ook wij willen de stad verlevendigen. Zo kozen 
we voor de modernste variant toen er drie ontwerpen 
werden gepresenteerd. Dat lijkt misschien raar voor 

een historische vereniging, maar we hebben alle drie de 
plannen langs een kritische, objectieve meetlat gelegd 
en toen kwam voor ons de moderne aanpak als beste 
naar voren. Uiteindelijk is de keuze toch gevallen op 
het historiserende ontwerp van HSB. Dat had dus niet 
onze voorkeur, maar het zij zo. Binnenkort gaan we met 
de projectontwikkelaar in gesprek en nogmaals met 
de gemeente om tafel, want het ontwerp dat er nu ligt 
strookt niet met de stedenbouwkundige karakteristieken 
van de oude kom en het beschermde stadsgezicht. En 
ook de herinrichting van het brandweerterrein is in 
onze ogen nogal mager. Daar zijn meer mogelijkheden, 
vinden wij.’  
Het lijkt erop dat Oud Edam dus best met z’n tijd 
meegaat. En ook dat het allemaal best veel werk is voor 
de voorzitter. ‘Ja, maar ik doe het met hart en ziel, hoor. 
Bovendien heb ik een groep enthousiaste en kundige 
medebestuurders en vrijwilligers om me heen. En 
natuurlijk veel betrokken leden. Toen mijn aanstelling 
als voorzitter vorig jaar op de ledenvergadering met 
applaus werd bekrachtigd, voelde dat als een warm bad. 
Maar die leden kunnen ook kritisch zijn en dat is goed. 
Daarom streef ik naar meer betrokkenheid, bijvoorbeeld 
door hen af en toe om hun mening te vragen bij heikele 
kwesties, of hun keuze bij ludiekere acties als het Gele 
Steentje. Het verenigingsgevoel moet terug, al is dat 
soms moeilijk met 750 leden. Gelukkig kan ik altijd 
bouwen op de wetenschap dat al die leden het Edamse 
stedenschoon een warm hart toedragen.’

Dankzij goed overleg komt er een mooie wijk op het Körsnas-terrein 
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Korte berichten

Afgelaste activiteiten
Als gevolg van het coronavirus konden en kunnen een 
aantal activiteiten van Oud Edam niet doorgaan. Zo is 
de jaarvergadering tot nader order uitgesteld en kan 
ook de lezing ‘De kruisvaartmythe van Damiate’ op  
20 juni in de Grote Kerk vooralsnog niet doorgaan. 

Traditiegetrouw gaan we begin oktober op excursie.  
Bij het ter perse gaan van dit Periodiek is nog niet zeker 
of dit uitstapje doorgang kan vinden. We doen ons best, 
maar kunnen helaas nog niets beloven. We houden u 
op de hoogte.

Periodiek blijft op papier
Verschillende leden schreven ons dat ze het Periodiek graag op papier 
willen blijven ontvangen. Dat is vanzelfsprekend: het Periodiek is 
een tijdschrift en zal dus ‘op ouderwetse wijze’ verschijnen. 

Hopelijk kan de lezing over Damiate later plaatshebben

Digitale of papieren post?
Om papier en kosten te besparen wil Oud Edam 
graag zo veel mogelijk per e-mail gaan versturen. 
Veel leden hebben inmiddels hun mailadres al 
doorgegeven via info@oud-edam.nl en daar zijn 
we heel blij mee. 
En het kan nog steeds; u doet ons er een groot 
plezier mee. Vermeld dan uw naam, adres en 
lidmaatschapsnummer. Geen internet? Voor wie 
dat wil blijven we papieren post versturen.

Het eerste en laatste 
Periodiek naast elkaar
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