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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!

Het Klein Westerbuiten

Een foto van de watersnood uit 1916 van het Klein Westerbuiten. Met links
de meelmolen van Banning met het woonhuis en de opslag van het meel.
De laatste molenaar die hier draaide was Igis die voorheen een malerij op
het eind van de Voorhaven had waar ze later de melkfabriek bouwden.
Rechts zie je het begin van de kistdam die van hier via de Zuidervesting en de Baandervesting over de Keetzijde naar de sluis liep.
De oude Purmerbrug zie je nog op de achtergrond samen met een
houtloods van de gebroeders Keizer, later Oudejans.
In de twee huizen achter het roeibootje woonde de familie Herman
en Spaander van Hotel Spaander.
In het bootje staan nog een paar Edammers: de heren Klepper, Mundel, Bleeker en een soldaat van het fort (die roeide).

Burgers Edam en soldaten Oostende getroffen door grote ramp (deel 3)

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
22-11-2013 Hayden Nicolaas Johannes, z.v. D.H.J. Schilder en
J.M. Bont;
Ondertrouwd:
Petrus Johannes Veerman en Cornelia Maria Sondag; Cornelis Johannes
Maria Visscher en Maria Catharina
Agatha Zwarthoed; Cornelis Nicolaas Johannes Veerman en Wilhelmina van de Haar; Nicolaas Johannes Maria Tol en Christina Cornelia
Maria Mooijer;
Getrouwd:
Paschasius Radbertus Winters en
Saskia Radder; Cornelis Nicolaas
Maria Kwakman en Phatcharin
Kongta; Jacobus Andreas Nicolaas
Schilder en Marijtje Christina Maria Mooijer;
Overleden:
15-11-2013 Alida Geertruida Maria
Tol, oud 78 jaar, w.v. H.J. Smit; 1611-2013 Aaltje Zwarthoed, oud 82
jaar, w.v. T. Tol; 17-11-2013 Jan
Kwakman, oud 83 jaar;19-11-2013
Jacob de Boer, oud 73 jaar; 24-112013 Johanna Maria Margaretha
Tol, oud 80 jaar.

Kerstviering
in de Meermin

Op 17 december zal in de Meermin
een Kerstsamenzang worden gehouden voor de bewoners en een ieder
die hiervoor belangstelling heeft.
De ochtend wordt verzorgd door de
ouderenzangvereniging ‘De Gezellige Noot’ en begint om 10.00 uur
in de grote zaal.
Het koor zal enkele kerstliederen
ten gehore brengen, een kerstverhaal
verzorgen en vooral samen met de
toehoorders kerstliederen zingen.

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.
In deel 1 wordt verhaald over de ‘processie’die door (voor de Spanjaarden
gevluchte) soldaten uit Oostende in
de Edamse Grote Kerk plaatsvindt.
Een bewuste actie om op vernederende wijze de spot te drijven met de
rituelen van de katholieke kerk.
Daarna tilden zij hem weer in het
graf en voerden hem in de bovengenoemde kerk binnen, waar hun dan
door de heren vier vaten bier ten
beste werden gegeven. Vervolgens
hokten zij bij elkaar en zaten ze bijeen, sleepten en zongen net zo lang,
tot zij het vat hadden leeggezongen.
Burgemeester misbruikt
Daar zijn ook de twee burgemeesters
van Edam bij geweest. De dag daarop
namen zij er een te grazen die zij bisschoppelijke kleding omhingen, een
bisschopshoed opzetten en een bril
of oogglazen op zijn neus.
In de hand gaven zij hem een grote
brandende kaars. En nadat zij genoeg
over hun bisschop hadden gelachen,
en ook wonderen en op goddeloze
wijze veel merkwaardige flauwekul
hadden uitgevoerd, vroegen zij tot
slot hun eerwaarde met de bril, of hij
zijn dwaling niet inzag. Waarop deze
spitsboef antwoordde: “Wat helpt
mij deze brandende kaars, of deze

oogspiegel om te zien, aangezien ik
toch niet wil zien?”
Spottende spelen
Tenslotte hebben zij hem in een
scheepje gezet, van de oever gestoten en laten varen en stromen. Het
is onmogelijk om al de schandelijke
redevoeringen en smadelijke daden
te vertellen, waarmee zij zich tot spot
van het katholieke geloof op onzinnige wijze aan de heilige ceremoniën
van de christelijke kerken hebben
vergrepen. Er was ook reeds bepaald
en besloten om soortgelijke en nog
andere spottende spelen en godslasteringen te herhalen op de eerste zondag in de Vasten, op de 24e februari.
Smaad
Deze dag hadden zij reeds tot een dergelijke schandelijke smaad voorbestemd. Doch de sterke, eeuwige God
heeft zich jegens hun herrieachtige,
goddeloze voornemen verzet met een
ongehoord, ogenschijnlijk aan de gehele wereld bekend wonderteken.
Donderstraal
Want op de bovenvermelde 24e dag
van februari tussen het 4e en 5e uur
in de ochtend is de vuurbliksem en
donderstraal uit de hemel over de

n De vernederende manier waarop soldaten uit Oostende in Edam spotten met de katholieken werd ongenadig ‘bestraft’

stad Edam op de toren afgeschoten,
en in de donderslag is de duivel in de
gedaante van een vliegende, vuurspuwende draak doorgeschoten. Met zijn
drakenstaart (die gelijk een vonken
gloeiende komeet was) heeft hij de toren in de hoogte omwonden, en begon
hij uit zijn muil voortdurend vuur te
wurgen en de uitgespuwde vuurvlammen in de vier huizen te schieten die
het dichtst bij de toren waren gelegen.
Spot
Men heeft ogenschijnlijk ook gezien
en gehoord, hoe de boze vijand Dommus vobiscum heeft gezongen en allerlei soortgelijke spotternijen heeft
geuit, wat door de dertig Oostendse
soldaten de zondag daarvoor tot spot

en kleinering van het katholieke
geloof geïmiteerd was.
Opgeblazen
De burgers spanden zich zeer in
om een stuk veldgeschut voor de
toren te brengen, opdat zij de toren
konden neerhalen, en de vlammen
door het vallen mee geveld en verstikt zouden worden. Doch deze
aanslag vond geen voortgang, want
de opbouw van het veldgeschut
blies zichzelf op, brak in stukken
en kwam op een hoop terecht. De
gehele toren is dus in het vuur vergaan. Tevens heeft de vlam om acht
uur ‘s ochtends de gehele kerk volledig gegrepen en tot op de grond
toe verbrand.

60 woningen verbrand
Daar is het echter niet bij gebleven,
want deze wonderbaarlijke noodbrand heeft zestig huizen kringsgewijze tot in de as verteerd. Doch er is
een enkel huis geweest dat weliswaar
midden tussen deze brandende huizen heeft gestaan, doch niet zonder
bijzonder wonderteken en goddelijke
bescherming geheel ongeschaad uit
een dergelijke, algemene vuurnood
gered en behouden werd. Dit was het
huis van een priester, waarin indertijd
nog diverse goede, vrome gelovigen9
van het geslacht van deze priesters
woonden.
Zonder twijfel is dit een bijzonder
groot wonder van God.

