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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
fotomateriaal!

De J.C. Brouwersgracht

Op deze ansichtkaart uit 1920 zie je de hele rij huizen van de J.C. Brouwersgracht heel duidelijk omdat er nog geen bomen waren gepland.
Links het eerste huis was van Siem van Dove Willem, met ernaast de
stal. Dan een klein huisje waar ook nog Lientje Rouw heeft gewoond.
Deze drie huizen werden gesloopt om een nieuw huis met stal te bouwen voor Siem de Boer.
In het grote huis er naast woonde Gerrit Sanders, die later aan de overkant ging boeren en daar na de oorlog een garage begon. Dan vier
huisjes die er nog staan. Daarnaast de oude stal van Gerrit Sanders,
die later werd gebruikt door Arie Uitentuis, voor hij naar de Zeevang
verhuisde. Er stonden hier enorme lindebomen.
Aan de rechterkant vooraan de loswal, waar de boeren uit de Zeevang
hun bootjes met kaas losten. Uiterst rechts zie je nog de boerderij waar
Gerrit Sanders later naar toe ging. Voor zijn deur een oude pisbak van
dezelfde grootte als je nog wel aantreft in Amsterdam. In Edam stonden
er zes van dit soort bakken. Al met al een mooie en duidelijke kaart!

Burgers Edam en soldaten Oostende getroffen door grote ramp (deel 2)

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
08-11-2013 Ruben Jacobus Petrus, z.v. J.J. van der Sluijs en N.
van Vliet;
Ondertrouwd:
Jacobus Andreas Nicolaas Schilder en Marijtje Christina Maria
Mooijer; Sandra Alba Lucia Tol en
Marjolein van den Bedem; Henny
Frederik Maria Kwakman en Alida
Catharina Maria Veerman; Johannes Thomas Bont en Johanna Maria
Rita Veerman;
Getrouwd:
Bruin Lammes en Varida El Yahyaoui; Jacobus Cornelis Nicolaas
Buijs en Laura Margaretha Maria;
Steur; Dennis Balvert en Merel Leona Jordens;
Overleden:
06-11-2013 Marianne Mollema,
oud 55 jaar, e.v. C. Rijkes;
Elisabeth Wilhelmina Maria Schilder, oud 65 jaar, e.v. J.J. Veerman;
11-11-2013 Dieuwertje Geertruida
Bond, oud 81 jaar, w.v. J. Mossel;
12-11-2013 Giuseppe Del Latte, oud
72 jaar, e.v. W.M. Brouwer.

Gastgezinnen gezocht

Uitwisselingsorganisatie YFU
(Youth for Understanding) is op
zoek naar gastvrije gezinnen die
hun huis en hart open willen stellen voor buitenlandse studenten.
De studenten, 15-18 jaar, komen
de Nederlandse taal leren en onze
cultuur ontdekken. Zij volgen één
schooljaar regulier onderwijs op een
middelbare school en verblijven in
een gastgezin.
Neem contact op met YFU, telefoonnummer 0297-264 850 of per e-mail
naar info@yfu.nl.

Wordt vervolgd

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.
Nieuwe, ongehoorde, schrikwekkende, waarachtige, wonderbaarlijke
gebeurtenis die zich in de Hollandse
stad Edam op de 24e dag van februari in dit lopende jaar 1602 heeft
afgespeeld.
Aan de welwillende lezer.
Trouwhartige lezer, ik heb een brief
ontvangen van een aanzienlijke,
voorname en mij in het bijzonder
vertrouwde heer en vriend, die zich
in Holland ophoudt en daar woonachtig is.
Wonderdaad
Een oprechte, gelovige, katholieke
heer, doch om belangrijke redenen
op verborgen en onbekende wijze.
De inhoud van deze brief is een
ongehoord wonderbaarlijke gebeurtenis, die zich te Edam, in een
Hollandse stad, heeft afgespeeld. Ik
was, wat mijn persoon aangaat, van
mening, dat het een vroom christen goed past - wie de goddelijke
eer zeer na is en behaagt -, dat hij
dergelijke wonderlijke daden niet
verwerpt, noch ervoor terugdeinst.
Doch zoveel als er aan is, zoveel
zij - opdat aan de ganse wereld dit
zo ogenschijnlijke wonder van God
bekend wordt, zoals het uit het lezen
van navolgend zendschrijven goed te

begrijpen is - tevens helder en duidelijk te vernemen, hoe oneindig de
almacht van de goddelijke majesteit
aanwezig is en hoe onbegrijpelijk
en onuitputtelijk de schat van zijn
genadige goedheid is. Verder moet
gij, goedhartige lezer, ervan overtuigd zijn, dat dit een gekenschetste,
bekende, gans waarachtige en door
allerhande getoetste geloofsgetuigenissen bekrachtigde wonderdaad is.
Soldaten uit Oostende
Zo heeft het zich volgens het overgezonden zendschrijven toegedragen. In het begin van dit 1602e
jaar, op de zondag Quinquagesima,
die toen op de 17e februari viel,
heeft zich een zeldzame moedwil en wreveldaad onder dertig
Oostendse soldaten voorgedaan.
Minachting
Deze soldaten zaten in een oorlogstroep of –compagnie die uit Oostende
in verdedigende belegering waren
opgetrokken. Deze dertig hebben
zich dus uit de voeten kunnen maken
en zijn in een Noordhollandse stad,
Edam genaamd, aangekomen, alwaar
zij uit uiterst brutale moed allerhande
schandelijke hoon tentoonspreidden,
met uiterst verachten en uitlachen van
de ornamenten, ceremoniën en ker-

n Een deel van het manuscript dat door Ruud Muschter recent vertaald is

kelijke gebruiken van het katholieke
geloof, waarmee zij op de wijze van
de vergiftigde ketters en doldrieste,
ruwe lieden met ongehoorde godslastering de spot dreven, en op navolgende wijze op Vastenavond een
dergelijke goddeloos, aanstotelijk
tijdverdrijf hebben aangericht.
Hostie misbruikt
Elk van hen trok een hemd aan over
zijn kleding. Een van hen echter werd
omhangen met een priesterlijk ornaat
en een misgewaad. In zijn handen
droeg hij een oblie of hostie. Zij hadden ook een vat vol water, alsof het
een wijwatervat was.
Daaruit sprenkelde een van hen op

spottende wijze met een bezem, alsof
hij met het wijwater gaf.
Processie
En zo gingen deze spotters met een
dergelijke aandachtige ordening om,
en hielden de ommegang of processie. Naast andere verdraaide kerkelijke gezangen herhaalden zij deze
woorden zeer vaak, en zongen zij
met luide en verdraaide ste: Dominus vobiscum.
Gebonden aan boom
Met welk gezang zij een spottende
rei en hun honende ommegang tot
aan de kerk volvoerden. Zodra zij
die echter genaderd waren, speelden

zij een nieuw spel, door de kerk in te
wijden. Die in het misgewaad ging
voorop; de anderen waren clerici en
volgden daarna. Zij gingen voort met
hun godsdienst, haalden iemand uit
hun groep naar voren, bonden hem
aan een boom vast, stormden op hem
af, hoewel zij hun donderbus slechts
met ruw papier hadden geladen, en
lieten hem zijn alsof hij doodgeschoten werd en zij hem ter aarde zouden
moeten bestellen. Daarmee werden
dus ook de ceremoniën van de katholieke begrafenis misacht. Zij gedroegen zich dus zoals wanneer zij deze
vermeende gestorvene geheel eerlijk
op de oudgelovige6 wijze met grote
pracht ter aarde zouden bestellen.

