
De Stadskrant - 16 december 2013 pagina 11

Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

Burgers Edam en soldaten oostende getroffen door grote ramp (Slot)

De bestraffing van Godslasterlijke praktijken in Edam anno 1602

Matthijs Tinxgracht
Nadat Duitsland in mei 1940 Nederland was binnengevallen en Ne-
derland zich had overgegeven, werden er in eerste instantie ongeveer 
160 Duitse soldaten in Edam gelegerd. 

Niet alleen bij het Fort, maar ook bij veel particulieren. Zo kreeg mijn 
grootvader twee soldaten in huis op de Westervesting. 
En ik kan jullie verzekeren dat was niet vrijwillig.

Maar na enige maanden vertrokken er meer dan 100 naar een of an-
der front en dat zijn deze soldaten die hier een groepsfoto maakten. 
Ze staan voor de Mulo school en kort daarna vertrokken ze. 

Ik zou wel eens willen weten hoeveel van deze soldaten de oorlog 
hebben overleefd. Ik denk zelf niet zo veel. De rest van de oorlogstijd 
zaten er ongeveer 50 soldaten op het Fort bij het Oorgat.

Nadat de katholieke rituelen zijn 
bespot door 30 (gevluchte) solda-
ten uit het Belgische Oostende, 
breekt er een enorme brand uit in 
Edam. De Grote Kerk brandt af en 
veel omliggende woningen. Slot-
stuk van een vierdelige serie.

‘Heden is iemand van Monnicken-
dam bij mij geweest die bevestigt, 
hoe de kerken nog tot op de dag 
van vandaag in rook en vlammen 
staan en branden. Dit vuur zou ook 
met geen enkel water geblust kun-
nen worden. Ja, wie door één enkel 
vonkje van dit vuur beroerd werd, 
kon van de verschrikkelijke nood 
van de brand niet gered worden, noch 
zou het vuur geblust kunnen worden, 
totdat iemand zich geheel en al in 
het water zou onderdompelen. Deze 
bovenvermelde vertelt verder ook, 
dat wanneer de burgers van Hoorn 
en Monnickendam die van Edam uit 
nabuurlijk medelijden niet zo sterk 
te hulp waren gekomen, de gehele 
stad in deze erbarmelijke vuursnood 
verbrand was. Waarachtig is dit een 
zonder meer ongehoorde straf, en 
een buitengewoon grote schade werd 
de stad Edam ten deel.
 
Goedhartige lezer, net terwijl ik 
deze brief schrijf, komt een andere 

Ruud Muschter uit Groningen, hobbymatig zeer actief met het verta-
len 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 Fride-
rich Forner, doctor in de Heilige Schrift en de canoniek bij St. Stefanus 
in Bamberg. De verslagen, die we de komende edities zullen afdruk-
ken 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 gebeurte-
nis die in 1602 in Edam zou hebben plaatsgevonden. 

boodschapper mij vermelden, hoe 
de dertig bovengenoemde Oost-
endse soldaten bijna allen in deze 
brand erbarmelijk omgekomen en 
verbrand zijn.
 
Zendschrijven verzonden van Pa-
derborn naar Regensburg, over de 
bovenvermelde schrikwekkende, 
wonderbaarlijke gebeurtenis in de 
stad Edam. Vanuit het Latijn getrou-
welijk in het Duits vertaald.

Iemand uit Nederland heeft mij 
verteld, dat in de Hollandse stad 
Edam op Vastenavond sommigen 
tot spot en schande van het ka-
tholieke geloof een ommegang of 
processie in het wit gehuld hebben 
aangericht, onder wie iemand een 
monstrans met een hostie of oblie 
heeft gedragen. Zo zijn zij in de 
stad rondgegaan, hebben zij bij de 
katholieke huizen aangeklopt, en 
opgeroepen dat men naar buiten zou 
komen om hun God te aanbidden.  
 
Ook heeft de raad in bovenvermel-
de stad hen met talloze vaten bier 
vereerd. Doch een ander beloning 
en verering heeft God de Heer uit-
gegeven. Want op de achtste dag 
hierna heeft de boze vijand zich 
ogenschijnlijk laten zien in de ge-

stalte van een gruwelijk monster 
en wonderdier, dat zich ook vele 
malen in velerlei afschuwelijke ge-
stalten van zeldzame dieren heeft 
veranderd, en laatstelijk gelijk een 
zeer grote, schrikwekkende draak 
in de lucht heeft begeven en met 
de zeer lange drakenstaart de toren 
diverse malen omwonden heeft.  
En zie, in een oogwenk was de to-

ren in brand gestoken. Ook de kerk 
was begonnen te branden, welke 
schrikwekkende brand meer dan 
veertig huizen tot op de grond af-
brandde. In het midden echter van 
deze huizen stond het huis van een 
katholieke priester dat door deze 
brand onaangeraakt is gebleven, 
welk huis (toen het gevaar van het 
vuur naderbij dreigde te komen) 

men met wijwater heeft besprenkeld.  
De bovenvermelde, die dit alles 
vertelde, heeft dat van zijn zus-
ter, die net op hetzelfde tijdstip in 
Holland te Edam persoonlijk aan-
wezig is geweest, en deze won-
derlijke gebeurtenis ook met haar 
eigen ogen heeft gezien, et cetera.’ 
Gegeven te Paderborn, 
de 16e april, in het jaar 1602
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en Alida Catharina Maria Veerman; 
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28-11-2013 Cornelis Clemens Ma-
ria Tol, oud 59 jaar; 28-11-2013 
Tjeerd Johannes de Vries, oud 70 
jaar, e.v. N. Tijdeman, eerder ge-
huwd geweest met: H. van Sme-
den; 29-11-2013Carolus Cornelis 
Johannes Sens, oud 70 jaar, e.v. L.A. 
Calderon, eerder gehuwd geweest 
met: H.M. Steur; 09-12-2013 Jo-
hannes Maria Tol, oud 77 jaar, e.v. 
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n Na de brand hielpen de omliggende steden en dorpen mee om de kerk weer in volle glorie te herstellen door het schenken van      
     gebrandschilderde ramen, zoals dit raam geschonken door Ilpendam


