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Edam van eeuw tot eeuw

EenwandelingdoorEdam
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie,
die teruggrijpt naar de historie van
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste
beelden bijeen gezocht en op exact
dezelfde plaats een hedendaagse
foto gemaakt. Wie gedacht had dat
er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel
mee met Jan Bouwes en geniet van
de korte verhaaltjes en het unieke

anno ■
 urgerlijke stand
B

Ondertrouwd:
Waylon Misja Gregory Munnik en
Ilonka Adriana Maria Kruijer; Cornelis Nicolaas Maria Kwakman en
Phatcharin Kongta;
Getrouwd:
Rob Laan en Anna Cornelia Catharina de Jong; Jeroen Arjen Bais
en Agatha Theresia de Does; Floris
van Ingen en Johnny Cornelia Verbrugge; Tanveer Ahmed en Nazrana
Sultana Kousher Muradin;
Getrouwd:
Cornelis Johannes de Vries en Elise
Elisabeth Maria Schilder; Johannes Clemens Koning en Mirjam
Geertruida Dymphna Bernadette
Baijens.

Vogeltentoonstelling PX

Vogelvereniging de Spotvogel
houdt ook dit jaar weer haar jaarlijkse vogeltentoonstelling in PX,
W.J. Tuynstraat 15 te Volendam.

fotomateriaal!

De Nieuwehaven

Dit is een prachtige foto van de Nieuwehaven aan de rechterkant van
de vroegere Wallendalbrug.
In deze oude kaaspakhuizen werd later door de touwfabriek de balen
vlas opgeslagen voor de fabricage van touw. De lage gebouwen aan
de rechterkant liepen tot aan de Baanstraat.
Dit alles verbrandde in 1934. De brand gaf zoveel hitte af dat de verf
van de deuren bladderde aan de huizenkant van de Nieuwehaven!
Dit was een regelrechte ramp voor Edam en Volendam want op slag
werden er een kleine 300 mensen werkeloos. Het gebeurde ook nog
eens in crisistijd….
Het vrachtschip dat voor de wal ligt is een van de schepen van de
vader van Jasper Simons. Die had drie schepen die voeren naar Amsterdam, Hoorn en Zaandam.

Tijdens deze vogelshow zijn weer
talrijke vogels te zien zoals zebravinken, kanaries, goldamadine’s en
(grote) parkieten.
Openingstijden
Openingstijden: donderdag 7 november van 19.00 tot 22.00 en vrijdag 8 november van 11.00 tot 22.00
en zaterdag van 10.00 tot 19.00 en
zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Toegang is gratis en er is een lift
aanwezig.

Burgers Edam en soldaten Oostende getroffen door grote ramp

De bestraffing van Godslasterlijke praktijken in Edam anno 1602
Ruud Muschter uit Groningen, hobbymatig zeer actief met het vertalen van historische teksten en in het dagelijks leven werkzaam voor de
gemeente Groningen, stuitte enige tijd terug op een bijzondere tekst
in het Duits. Het gevonden manuscript uit 1602 is geschreven door
Friderich Forner, doctor in de Heilige Schrift en de canoniek bij St.
Stefanus in Bamberg. De verslagen, die we de komende edities zullen
afdrukken in de Stadskrant, bevatten een geschiedenis die doorspekt
is van symbolische verhalen, maar ze zijn niet als een fabel opgezet.
Ze zijn opgetekend zoals een journalist dat zou doen. Het betreft een
gebeurtenis die in 1602 in Edam zou hebben plaatsgevonden. Dit manuscript is door Muschter vertaald.
“EERWAARDE DR. FRIDERICH
FORNER NEUE UNERHÖRTE
ERSCHRÖCKLICHE WARHAFTIGE WUNDERGESCHICHT SO
SICH IN DER STATT EDAM IN
HOLLAND (…) ZUGETRAGEN
(…) HAT”
“Nieuwe, ongehoorde, schrikwekkende, waarachtige, wonderbaarlijke gebeurtenis die zich in de stad
Edam in Holland (…) op de 24e dag
van februari in dit lopende jaar 1602
heeft afgespeeld; hoe zich de goddelijke goedheid en strenge almacht
ogenschijnlijk wonderbaarlijk heeft
betoond.”

gestraft. Opmerkelijk genoeg niet
vanuit een rechtstreeks goddelijk
gericht, maar door de duivel. Dat is
opmerkelijk, omdat deze - die toch
de instigator van de godslasteringen
heet te zijn - het goddelijke instrument is geworden dat die godslasteringen bestraft. Het kwaad straft
zichzelf, zo blijkt hieruit.

Dat zou de stad medeverantwoordelijk hebben gemaakt voor de heiligschennissen. Dat er gelijktijdig twee
burgemeesters zouden zijn geweest,
is apart. Helaas begint de officiële
lijst van burgemeesters van Edam
pas met een vermelding per 1792,
dus heb ik niet kunnen zien wie dat
betroffen moet hebben.

n De Monnickendammer Poort aan de westkant van Edam

door weken protestanten vanuit
Vlaanderen uit naar het noorden.

In 1602 brandde de Grote Kerk
door de bliksem af, en gingen talloze huizen eromheen - in de Grote
Kerkstraat - verloren. Het mag
duidelijk zijn, dat de verhalen over
de ingreep door de duivel een symbolische betekenis hebben, en dat
er geen sprake kan zijn van feitelijke gebeurtenissen op dat punt.

Inleiding
Er zijn vele verhalen in omloop van
vreemde verschijnselen die zich in
Europa hebben afgespeeld en een
religieuze connotatie hebben. De
figuur van Christus, de engelen
en de duivel spelen er een rol in.
Hoofdthema is de strijd tussen goed
en kwaad, en de vergelding wegens
door mensen begane zonden.
Het huidige relaas schildert een
aantal goddelijke ingrepen in Edam,
als vergelding voor godslasterlijke
praktijken die daar zouden hebben
plaatsgevonden. Diverse soldaten
uit Oostende zouden het katholieke
geloof, zijn bedienaars en rituelen
belachelijk hebben gemaakt. Daarvoor werden de verantwoordelijken

van de soldaten inderdaad hebben
plaatsgevonden, is onduidelijk. De
schildering ervan is in elk geval bijzonder plastisch. Draken, duivels en
schrikwekkende gedaanten spelen
er een rol in. Dat er een brand zou
zijn geweest, is historisch een feit.

n Middeleeuws inferno; de brand in de Grote Kerk verwoestte ook talloze huizen

Dat Oostendse soldaten ten tonele
worden gevoerd, is historisch gezien
wel te plaatsen. Dit manuscript dateert van halverwege de Tachtigjarige Oorlog. Rond 1600 deden troepen van de Nederlanden een poging
om het laatste protestantse bolwerk
te Oostende uit te schakelen. Daar-

Edam speelde overigens een rol onder de steden die zich losmaakten
van de Spaanse overheersing. De
soldaten uit Oostende, kennelijk
protestanten, hadden reden te over
om zich te verzetten tegen de katholieken, wat het kader vormt van
het huidige manuscript. Of de acties

Niet alleen de Oostendse soldaten
zouden zijn gestraft voor hun vermetelheden, want uit het relaas blijkt,
dat ook de burgers van Edam zelf
getroffen waren. De verklaring die
we daarvoor kunnen bedenken, is dat
het feit dat de twee burgemeesters
van Edam bij een van de drinkgelagen aanwezig waren, dat de soldaten door de raad rijkelijk van bier
voorzien werden, en dat de soldaten
overal probeerden om katholieken
mee te krijgen op hun ommegangen.

Vijf thema‟s komen ten aanzien van
Edam in het manuscript samen. Ten
eerste de aanwezigheid van Oostendse soldaten, hetgeen in de tijd
van de Tachtigjarige Oorlog niet onverklaarbaar is, hoewel onduidelijk
blijft of hun komst een historisch
feit is. Ten tweede de heiligschennissen die door genoemde soldaten
zouden zijn bedreven. Ook dit is
historisch onduidelijk. Ten derde
de inslag door vuur (bliksem) in de
kerktoren (de kap werd verwoest),
en de verwoesting van vele huizen.
Dit is een historisch feit. Deze inslag
zou gelden als bestraffing voor de
vermeende heiligschennissen. Dit
is een interpretatie door de auteurs
van het manuscript. Ten vierde de
duivel die deze vuurinslag onder
talloze gedaanten – waaronder die
van een draak - zou hebben veroorzaakt. Een klaarblijkelijk verzinsel.
Ten vijfde de bestraffing van de
Oostendse soldaten door de duivel.
Daarvoor geldt hetzelfde.
Ruud Muschter
Volgende editie aanvang verhaal.

60 jaar getrouwd

Dinsdag 22 oktober bezocht burgemeester Van Beek namens het
echtpaar De Leng-van Buschbach in
verband met hun 60-jarig huwelijk.
Het echtpaar woont in de Ye 28 in
Edam. De heer De Leng was onder
meer decennialang actief voor de
jeugd van EVC.

