
OUD EDAM
Periodiek, uitgegeven door de Vereniging Oud Edam. Jaargang 3, nr. 2; oktober 1979
Redaktieadres: Sjaan Swalve, Voorhaven 106. 02993-71174. Losse nummers: een gulden

De smederij aan het Groot Westerbuiten

Het is algemeen bekend dat het
Groot Westerbuiten een zeer oude
verbindingsweg is tussen de Purmer
en de stad Edam.
Toch maakt de nu aanwezige bebou
wing aan weerszijden van de straat
een niet zo oude indruk. De meeste
huizen dateren uit de laat 19e eeuw
of de 20ste eeuw.
Een uitzondering is een bijzonder en
rustiek gebouwtje aan de noordzijde
van de weg, gelegen vlak bij het ter
rein van houthandel Oudejans. We
bedoelen de voormalige smederij, nu
eigendom van de gemeente.
Het is heel interessant dat gebleken is
dat deze smidse al zeker 240 jaar als
smidse in gebruik geweest is, en wel

licht ook als zodanig gebouwd is.
Het is moeilijk om ons als 20ste eeu-
wers voor te stellen hoe dit gebiedje
er enkele honderden jaren geleden
uitgezien zou kunnen hebben.
We zijn vooral aangewezen op oude
archiefstukken om ons een beeld te
kunnen vormen over de bebouwing
van Edam en de mensen die hier
woonden. Met name de z.g. verpon-
dingsregisters zijn een belangrijke
bron waaruit informatie geput kan
worden. Verponding is, wat wij nu
zouden noemen, een onroerend goed
belasting op huizen en erven. Edam
was ingedeeld in wijken, en iedere ei
genaar van een huis werd in een re
gister ingeschreven, terwijl achter

In memoriam
Ariaan Ton

Op 24 mei overleed, na een kortston
dige ziekte, onze goede vriend
Ariaan Ton, in de leeftijd van 77
jaar.
Wij kunnen ons nog niet indenken
dat deze, altijd bezige man, er niet
meer is. Bijna vanaf de oprichting
was hij lid en jaren achtereen be
stuurslid van onze vereniging Oud
Edam. Tot het laatst toe was hij een
gewaardeerde medewerker en advi
seur. Velen zullen hem nog herinne
ren van de reünie in september vorig
jaar, toen hij onvermoeibaar tekst en
uitleg gaf over foto's en prenten
Edam betreffende.
De vereniging en daarmee ook de
Edammer gemeenschap verliezen in
hem een geziene figuur en een goede
vriend.
Wij hebben hem ten ruste gelegd op
de Algemene Begraafplaats, in de
schaduw van de grote kerk, waarvan
hij de algehele voltooiing zo graag
had meegemaakt, en waarin hij me
nig gezelschap rondleidde.
Oud Edam is hem veel dank ver
schuldigd. Hij blijft in onze herinne
ring als een vriend en een fijn mens
voortleven.

zijn naam het bedrag van de aanslag
werd vermeld. Veranderde een huis
van eigenaar, dan werd de nieuwe ei
genaar in het register bijgeschreven.
Het kwam vaak voor dat een huis
aanzienlijk vergroot en verbouwd
werd, wat een waardevermeerdering
van het pand betekende. Soms werd
de aard van de verbouwing ook bij
geschreven, zoals b.v. „met de camer
A0...", wat betekende dat men een
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stenen kamer of achterhuis aan het
huis bouwde. Het bedrag van de be
lastingaanslag ging dan ook omhoog.
In het register van 1651-1654 zien we
dat het Groot Westerbuiten een klei
ne bebouwing had van 11 huizen. Er
wordt een „saegmolen" genoemd
waar verschillende kleine huisjes bij
behoorden, die alle dan ook laag
aangeslagen worden. Tussen 1654 en
1657 zien we dat er vrij veel bouwak-
tiviteit plaats vindt, overigens niet al
leen hier. maar ook elders in de stad.
De zaagmolen wordt niet meer ge
noemd, maar wel een meelmolen.
Het zou een nieuw gebouwde molen
kunnen zijn, want het register uit
1673 noemt deze molen nadrukkelijk
„de nieuwe meelmolen", ook is het
mogelijk dat de oude zaagmolen om
gebouwd is tot een meelmolen.

Het aantal huizen is nu uitgebreid tot
21. Eén van deze nieuwe huizen, ge
bouwd tussen 1657 en 1673, is de
huidige smederij, hoewel niet duide
lijk geworden is of zij toen al als
smidse in gebruik was. Als eigenaar
van het pand wordt genoemd Corne-
lis Stekelenburgh, terwijl het verpon
dingsbedrag bepaald wordt op ƒ3 -
10-0, 3 gulden en 10 stuivers. De
meelmolen wordt aangeslagen voor
15-0-0, een behoorlijk bedrag voor
die tijd!
De situering van de molen is volgens
het register van 1673 aan de stads-
kant, naast de smederij. Wel is het
mogelijk dat tussen de molen en de
smederij nog enkele lege erven gele
gen waren, zodat de molen in dit ge
val meer naar de vesting gelegen
heeft.
Aan de andere zijde van de smederij
had C. Stekelenburgh nog een huis in
eigendom, wat ,,'t Groot Ancker" ge
noemd werd, zoals het register van
1673 vermeld.
Het is ongelooflijk hoeveel huizen in
Edam van een naam voorzien waren,
en het is jammer dat nog slechts en
kele hiervan bij monde van overleve
ring bekend zijn. Wie weet er b.v. dat
het huis wat G. bij 't Vuur bewoont
in de Kleine Kerkstraat al in 1599
„de Hollandsche Thuyn" genoemd
wordt? Later is in dit huis een her
berg gevestigd, wat dan nog dezelfde
naam heeft.
In de jaren 1721-1732 gaat het eigen
dom van het huis op het Groot Wes
terbuiten over op Gerrit Beslingh,
terwijl deze het in ± 1733 verkoopt
aan Harmen Wagevoort.
In het verpond ingsregister van dit
jaar zien we dat Cornelis Schoon nu
voor de helft eigenaar is van de meel
molen, terwijl 't Groot Ancker plaats
heeft moeten maken voor wat „een
bargie" genoemd wordt, waarvan

Cornelis Schoon eveneens eigenaar
is.
Na 1733 zijn helaas geen verpon-
dingsregisters meer bijgehouden, zo
dat verder onderzoek naar huizen en
hun bewoners een zeer moeizaam
werk wordt, waarvoor de archieven
in het Rijksarchief te Haarlem ge
raadpleegd dienen te worden. Geluk
kig kwam hier een verkoopakte van
de smederij te voorschijn uit 1739.
(Oud Rechterl. Arch. 3859).
In dit stuk lezen we dat op 14 januari
1739 verschijnen voor Dirk Wit en
Pieter Brommer, schepenen van
Edam. Harmen Wagevoort en Dirk
Rijken. De eerste verkoopt aan D. Rij
ken de smederij en de daarbijbeho
rende smidsgereedschappen gelegen
aan het Groot Westerbuiten.
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Deze smidsgereedschappen worden
in detail omschreven: „bestaande uit
twee blaasbalken, een aambeelt, een
schroef ende vijlbank, twee voorha
mers en twee handhamers, mits
gaders een steene koel(er), agt ijzeren
tangen ende 't geen verder spijkerwa
ren". Het was gebruikelijk dat in de
ze transportakten de belendende ei
genaren genoemd werden. Deze akte
noemt als belendingen Dirk Cornelis
Schoon ten Oosten en „de goude ven
ten westen en ten noorden".
Deze laatste benaming geeft aan dat
het terrein waar nu o.a. Oudejans ge
vestigd is, vroeger een watertje was,
wat blijkbaar „de gouden ven" ge
noemd werd.
Het is duidelijk dat het pandje niet
meer geheel in zijn oorspronkelijke
17e eeuwse staat is. Latere verbou
wingen hebben hun sporen nagela
ten, dat we echter te doen hebben
met een zeer authentiek gebouwtje
leidt geen twijfel. Afgezien van latere
uitwendige wijzigingen is het een
unieke situatie dat een gebouwtje ge
durende zeker 240 jaar steeds zijn
oorspronkelijke funktie heeft weten
te handhaven, en het zou zeer toe te
juichen zijn wanneer het pandje ge
restaureerd en in zijn funktie als
smidse hersteld zou kunnen worden.

C.B.-A.

Controverse over stemming
orgel Grote Kerk opgelost

Bij de restauratie van het orgel van
de Grote Kerk is mede door de
uiteenlopende meningen over de
stemming waarin het orgel gerestau
reerd zou moeten worden nogal wat
vertraging ontstaan. De oorspronke
lijke stemming uit 1716, (toen het
door Barend Smit in 1663 gebouwde
orgel door Matthijs Verhofstad geres
taureerd werd) ligt namelijk een hal
ve toon hoger dan de heden ten da
gen gebruikte toonhoogte. Op zich
geen probleem, omdat het orgel in
erediensten en solistisch, best ge
bruikt kan worden. Wanneer het ech
ter in samenhang met andere instru
menten bespeeld zou moeten worden
zou het onoverkomenlijke problemen
geven.
Een deel van de bij de restauratie be
trokken deskundigen hield vast aan
die oude stemming, een ander deel
meende dat het orgel aangepast zou
moeten worden aan de huidige stem
ming, om zo optimaal mogelijk van
het orgel gebruik te kunnen maken.
Er is nu een oplossing gevonden in
de vorm van een zogenaamd trans
positieklavier. Het orgel zal in de
staat van 1716 worden teruggebracht,
maar moet er in de moderne stem
ming gespeeld worden, dan wordt op
het bestaande klavier die transposi-
teur gelegd, waardoor vanzelf die
stemming aangepast wordt. Een voor
alle partijen uitstekend compromis.
De bekende organist Jan Jongepier
uit Purmerend, een man met een
schat aan dokumentatie over het
Edamse orgel, is ook erg tevreden
over de gekozen oplossing. Een mo
derne stemming had hij een ingreep
in het historisch karakter van het or
gel genoemd.

Zoals het vroeger was
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Overigens is vorig jaar uit een onder
zoek van Engelse historici gebleken,
dat de bouwer van het orgel, Barend
Smit, dezelfde man is als Faber Ber-
nard Smith, de bouwer van het be
roemde orgel van het Trinity College
in Cambridge. Bernard Smit werd
geboren in Noord-Duitsland, kwam
naar Noord-Holland waar hij in
Hoorn onderdak vond. Behalve de
bouw van het orgel in de Grote Kerk
heeft hij ook de restauratie van het
orgel in de Grote Kerk van Hoorn op
zijn naam staan. Pas toen hij naar
Engeland overstak werd zijn naam
als orgelbouwer goed bekend en bij
de Britten staat hij dan ook te boek
als een meer dan uitstekend orgel
bouwer, een beroemdheid.
Het orgel uit de Grote Kerk wordt
gerestaureerd door de Zaanse firma
Flentrop. Verwacht wordt dat die
restauratie begin volgend jaar gereed
zal zijn. Edam zal dan beschikken
over een van de mooiste orgels uit de
omgeving. Jongepier: „Vooral de pij
pen komen natuurlijk in die oor
spronkelijke stemming het best tot
hun recht en het is echt een ontzag
gelijk mooie collectie pijpen, die de
tand des tijds zeer redelijk doorstaan
hebben."

DE LUTHERSE GEMEENTE EDAM

De gegevens die mij ten dienste staan
geven een onduidelijk beeld van het
prille begin. Over het algemeen wordt
aangenomen dat het ontstaan van vele
van onze gemeenten verband houdt met
de vestiging van Duitsers en Noren, die
zich bezig hielden met handwerk of
handel. Toch spelen ook andere zaken
mee. Zo wordt op de Gereformeerde
Synode in 1619 te Edam gehouden,
gesproken over 'Gereformeerden' die
afvallen tot de Lutheranen. Er zouden
dus buiten de bekende kernen meer
'verborgen' Lutheranen geweest zijn.
Daarop wijst ook een voorstel, ter Syno
de van Gorinchem gedaan, om de Augs-
burgsche Confessie te ondertekenen,
terwijl de Luthersen dan de Nederlandse
Geloofsbelijdenis zouden onderschrij
ven. Op welke wijze en in welke plaatsen
de afgevallen Gereformeerden en de
blijkbaar bestaande groepjes Luthersen
bijeen kwamen is niet bekend. Toch zal
de komst van buitenlanders de bewust
wording van de Nederlandse Luthersen
versterkt hebben. Maar hun aantallen
waren klein. Zó klein dat ze te Monni-
ckendam, Edam en Purmerend in 1636
gezamenlijk een 'ongestudeerde' voor
ganger hadden, Peter van Aengelen
geheten. Als deze voorganger in de
volgende jaren zijn studie afmaakt en in

1640 te Aurich in Oost-Friesland geor
dend wordt, is Monnickendam in 1641
de eerste die een eigen predikant be
roept. Het is niet onmogelijk dat deze
predikant nog kontakten heeft onderhou
den met Edam en/of Purmerend. Wel
weten we dat Edam zelfstandig wordt in
1647, een eigen predikant beroept en een
kleine kerk heeft.

Johannes Hermanus Manné, predi
kant te Haarlem, vertelt in een 'nette
beschrijving van de opkomst en staat der
Lutherse kerken in Nederland' uit 1719
het volgende over Edam.
'De gemeente is zeer klein en bestaat uit
omtrent 30 ledematen, zodat er door
gaans niet boven de 10, 12 of Minde
kerk zijn als er gepredikt wordt. Edam
heeft maar een kleine kerk en de op
brengst der koliekten is gering. Het
leraarstraktement bedroeg 100 rijksdaal
ders en wat er in de gemeente tekort
schiet wordt door Amsterdam bijbe
taald.' Tot de eerste leraren kunnen we
rekenen Ds. A. Reersum en Ds. E.
Taddel.

Toch komt er vrij spoedig na deze
sombere berichten een gunstige wen
ding, want in de jaren 1739-1741 wordt
de huidige kerk gebouwd. Dit gebeurde
in het centrum van de stad, aan de

'donkere kant' van de Voorhaven. Op
diezelfde plaats stond oorspronkelijk het
'Gasthuis van de Heilige Geest' voor de
verpleging van de thuiszittende armen.
Dit gasthuis was gesticht door een zekere
Floris van Alcmade omstreeks 1400.
Later, mogelijk na de reformatie kreeg
het gebouw de bestemming als raadhuis.
Als de stad Edam in 1737 begint met de
bouw van een nieuw raadhuis dat in 1738
gereed komt aan het in 1624 aangelegde
Damplein krijgt de Lutherse gemeente
het oude raadhuis en laat op het vrijgeko
men terrein een nieuwe kerk bouwen
gedurende de jaren 1739-1740. Pas in
1741 wordt deze kerk in gebruik geno
men. Herdacht men toen misschien te
vens het feit dat de gemeente Edam in
1641 min of meer zelfstandig was ge
worden?

In 1772 wordt de kerk gerestaureerd
na een brand. Een blijk van medeleven is
misschien de schenking van een prach
tige wijzerplaat boven de 'Herenbank'
door de Lutherse gemeente te Zaandam
in datzelfde jaar.

De tussen belendende woonhuizen
ingebouwde zaalkerk heeft een statige
voorgevel, voorzien van drie grote rond
boogvensters. Boven de ingang onder
het middelste venster staat een rijm
spreuk die de herinnering aan het oude
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raadhuis en de dankbaarheid voor alle
medewerking vastlegde.
'Daar eertijds wierd het Heilig recht
Ten nut van 't Algemeen beslegt,
Wordt nu, naar 't voorschrift van Gods
Woord,
De Vrede - en Boetbazuin gehoord,
Men danke God en d'Achtb're Raad
Door Welkers gunst dit Huis hier staat'.
Ook in Edam zijn kostbare bezittingen
aanwezig voor de eredienst, zoals een
gegraveerde avondmaalsbeker, boven
aan versierd met de allegorische figuren
van geloof, hoop en liefde in cartouches,
omlijst met sphinxen, vogels, bloemen
en vruchten. Onderaan zien we twee
vissersscheepjes en de apostelen Petrus
en Johannes. De beker dateert uit 1637.
Verder is er een ouwelschaal van gedre
ven zilver met middenin het beeldje van
een zwaan. Daarnaast zijn er twee zilve
ren broodschaaltjes, een zilveren doop
bekken en een tinnen doopkannetje met
deksel. Het orgel is in 1809 vervaardigd
door de bekende orgelbouwer Batz te
Utrecht. Het is een feest om elke zondag
weer opnieuw te luisteren naar de heerlij
ke klanken van dit prachtige orgel, als
onze organist, de heer Hetjes, het klavier
met liefde en vaardigheid bespeeld.
Onlangs vierde hij zijn 40-jarig jubileum
als organist.

Behalve een inwendig herstel van het
gebouw in 1841 (weer zo'n jubeljaar)
valt er niet veel te vermelden.

Zilveren doopbekken - 1762
diameter 36 cm.

Ouwelschaal van gedreven zilver
hoogte 15 cm.

Avondmaalbeker - 1637
hoogte 18 cm.

Hoe groot het getal lidmaten in de 18e
eeuw is weten we niet, maar in de 19e
eeuw blijft het aantal leden vrij stabiel
om in het begin van deze eeuw een top te
bereiken. Telden Edam en Oosthuizen in
1849 samen 148 Luthersen in 1909 zijn
er 195. Deze getallen heb ik ontleend aan
de tienjaarlijkse volkstellingen. Deze
stabiliteit werd voornamelijk veroor
zaakt door het feit van isolement. Er zijn
enkele Lutherse families door de eeuwen
heen. En zij vonden bijna allen werk in
de stad zelf. Later wordt dit patroon
doorbroken en het gevolg is dat het
aantal leden sterk terug liep nl. ruim 70
leden en plm 50 doopleden. Tot april
1957 had de gemeente een eigen predi
kant. Toen Ds. A. Burghoorn vertrok
besloot men samen te gaan met de
buurgemeente Monnickendam. De eer
ste predikant van deze combinatie was
Ds. K. Berveling en hij werkte hier van
1958 tot 196 1. Hij werd opgevolgd door
Ds. M. A. van Teijlingen die beide
gemeenten diende van 1963 tot 1975. In
1976 aanvaardde de samensteller van dit
bericht het beroep naar de beide ge
meenten.

Zó kwamen de twee gemeenten die in
het jaar 1641 zelfstandig werden weer
bijeen en met elkander kunnen ze nog
heel wat doen, want er zijn nog verschil
lende mogelijkheden.

Gelukkig heeft Edam nog steeds meer
'ledematen' als in 1719 en het kerkbe
zoek is heel goed en trouw.

Enkele leden offeren zich op om de
kerk schoon te houden. Elke zondag zijn
de kerkeraadsleden in touw want er is
geen koster. Ze zouden het werk wel
graag willen overdragen aan jongeren
want sommigen doen het werk al meer
dan 30 jaar. Op dit moment verouderd de
gemeente wel. Maar wat er ook gebeurd,
Edam kent een eerbiedwaardige traditie
in de goede zin van het woord. We hopen
het werk dat Floris van Alcmade in 1400
begon met zijn 'Gasthuis van de Heilige
Geest' door de prediking van het Evan
gelie der genade zo goed mogelijk voort
te zetten.

K. J. Dekker

*

Avondmaalbeker - 1637
hoogte 18 cm.

CAI-kast bij Jansbrug
nu keurig omtimmerd

Mede op aandringen van de vereni
ging Oud Edam heeft de dienst Ge
meentewerken bij de Jansbrug een
lelijke kast van de Centrale Antenne
Inrichting nu omtimmerd. De kast
stak schril af tegen de zo fraaie oude
Jansbrug. Op initiatief van Oud
Edam is er door de gemeente nu een
houten kast omheen getimmerd.
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