
OUD EDAM
Periodiek, uitgegeven door de Vereniging Oud Edam. Verschijnt 3 maal per jaar. Jaargang 12, nr. 2.
Redaktie-adres: Sjaan Swalve, Voorhaven 106, Edam. Tel.02993 - 71174. Prijs losse nummers: ƒ 2,-

Zorg voor behoud 'Schone
Slaapster' nog steeds urgent
Op de laatst gehouden algemene jaar
vergadering d.d. 28 maart j . 1. werd door
de heer Gerrit bij 't Vuur, een van de
oprichters van onze vereniging, aan mij
het eerste jaarverslag over de periode 19
oktober 1943 - 31 december 1944 ter
hand gesteld . Inhoudelij k zal in ons pe
riodiek hier nog verder op worden inge

gaan, maar enkele passages troffen mij .
Onder andere de alinea waarin wordt

omschreven dat een van de mooiste hui
zen van Edam, Voorhaven 137, eigen
dom van de heer J.O.W.Nieuwenkamp
te Florence, reeds jaren in een dermate
vervallen toestand verkeerde dat het in
1944 op de nominatie stond om te wor-

Al jaren is de verwilderde, onverzorgde
tuin van de Diaconie aan de Voorha
ven, een doorn in het oog; het zou een
van de mooiste tuinen in het hart van
Edam kunnen zijn; Oud Edam bemid

delt tussen de eigenaar en het gemeente
bestuur om de tuin aan de gemeente
over te dragen.

Succes zou een aardig jubileumge
schenk zijn.

den gesloopt. Uiteindelijk werd geluk
kig subsidie verkregen en kon met de
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Restauratie worden aangevangen. Ik
moet er niet aan denken dat een derge
lijk schitterend monument zou zijn

gesloopt.

Bij dit nummer
Een extra dikke editie van het perio
diek . Vij fenveertig j aar Oud Edam is
ook niet niks Een greep uit de ver
schillende artikelen. In september
komt er een grote reünie met tal van

activiteiten. Zo zal die dag ook het
Fort Edam te bezichtigen zijn. In dit
nummer leest u iets over de geschie

denis van het fort.
Bij een jubileum hoort een terug
blik. Ook dat relaas kunt in dit num

mer terugvinden.

R. van der Eerden-Vonk, werkzaam

bij het Streekarchief Waterland,
schreef een heel interessant artikel
over de Edamse schoolmeesters in de

eerste helft van de 17e eeuw.
De Doopsgezinde Vermaning is
dringend aan een opknapbeurt toe.
Er zijn plannen om het kerkje en de
kosterij te restaureren en aan te pas
sen aan de eisen des tijds. In dit num
mer een uitgebreid artikel over de ge
schiedenis van de Doopsgezinde

gemeente in Edam.
Niet weg te denken is uiteraard de
wandeling van Gerrit bij 't vuur. Dit
maal de Jan Claesz. Brouwers
gracht, weer voorzien van uniek fo

tomateriaal uit zijn collectie.

Verder aandacht voor actuele ont

wikkelingen in Edam waarvoor
steeds zorg en attentie van Oud
Edam. Vooral deze onderwerpen
geillustreerd met schitterende foto's

van Rob Josselet.

Een unieke, 18 eeuwse tekening van het
stadhuis en het voormalige Museum
Nieuwenkamp; de voorgenomen sloop

van het laatste pand in 1944 was mede
aanleiding tot de oprichting van Oud

Edam.
(Tekening anoniem, niet gedateerd,
Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

Hier wordt direkt het belang van onze
vereniging duidelijk. Na 45 jaar blijkt

dat wij even alert moeten zijn en blij
ven. Het volgende voorbeeld geeft aan
waarom.
De gemeente is in verband met herhuis
vesting van de gemeentelijke diensten
naar het nieuwe stadskantoor druk

doende met het afstoten van haar ge
meentelijke bezittingen in de oude

kern. Ook de karaktervolle gymzaal
aan het Damplein no.9 krijgt een nieu
we bestemming. Gedacht wordt aan

een commerciële invulling.
Inhoudelijk heeft onze vereniging daar
geen moeite mee. Wel als de gevels wor
den gewijzigd. Het betreft hier een
beeldbepalend monument, dat met het
museum en het gehele Damplein een
harmonisch geheel vormt. Onze vereni
ging acht een dergelijke ontwikkeling
dan ook onaanvaardbaar.

Ons fraaie stadhuis, waarin thans de
VVV en in de toekomst ook een depen
dance van het museum, is in de afgelo
pen jaren diverse malen, zowel in- als
uitwendig, in beperkte mate gerestau

reerd. Er is echter technisch inhoude-
lij k nog veel te doen, zoals daken, kozij
nen en ramen. Er is een restauratieplan,
doch ook hier weer de financien. Wij
mogen hopen dat ons gemeentebestuur

voldoende druk kan uitoefenen om de
benodigde subsidie naar Edam te krij

gen.
Het zijn niet alleen de grotere gebou
wen waar wij ons zorgen om maken.

Ook details zoals bestrating, bomen,
lantaarnpalen en ander straatmeubilair

zijn van groot belang binnen het totaal
beschermd stadsgezicht. Wij blijven in
dezelfde geest van 45 jaar terug, door
gaan en strijden voor het behoud van

ons unieke stedeschoon.

Op 10 september belooft het een feeste-
lij ke dag te worden in de Grote of St .Ni-
colaaskerk in Edam. Een gezellige

reünie, waarbij wij weer veel leden van
onze vereniging verwachten. Onder
meer zal ten gehore worden gebracht
het herontdekte stadslied (getoonzet
door Jansonius is 1898 ter gelegenheid

van de toenmalige historische optocht.
Over het programma leest u elders

meer.
De excursie dit jaar gaat naar het I Jssel-
land. Gedacht wordt aan het Kamper
land en onder meer Schokland, waar

nog een mooi stukje oud Zuiderzee cul
tuur is te proeven.
Wij zijn het lustrumjaar ingegaan met

de installatie van een nieuwe werkgroep
Historisch Onderzoek Edam. Er zijn

nog bijzonder veel bronnen over onze
stad niet onderzocht en geanalyseerd.
Er ligt nog veel materiaal voor uitwer
king en publicatie.
Daarom zijn wij blij dat er weer een
aantal enthousiaste mensen bereid zijn
gebleken om het voortouw te nemen in
deze nieuwe werkgroep. Onze vereni
ging zou zonder de werkgroepen niet
goed kunnen functioneren en het

bestuur is dan ook verheugd dat er zo
veel vrijwilligers daadwerkelijk met de
doelstellingen van de vereniging bezig

zijn.
Niet zonder trots mag ik uw aandacht
vragen voor het door de werkgroep pe
riodiek weer fraai uitgevoerde extra uit
gebreide lustrumnummer.
Ik hoop velen van u te mogen ontmoe

ten bij onze reünie op 10 september a.s.

Joh.H.A.van Overbeek, voorzitter

Bericht van de penningmeester

Het is verheugend te constateren dat
veel leden meer dan de minimaal vast
gestelde contributie betalen.
Hiernaast moet ik bij het uitgaan van
het tweede periodiek 1988 echter tot
mijn spijt opmerken dat van een aantal
leden nog contributie voor 1988 (en en
kele nog van 1987) moet worden ont

vangen.
U wordt vriendelijk verzocht alsnog de
niet betaalde contributie omgaand
(liefst met gebruikmaking van het toe
gezonden acceptgirobiljet) te voldoen.
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Oud Edam 45 jaar actief, hoe het begon

Een geslaagd samenspel tussen gemeente, bewoners en Oud Edam, het enkele
jaren geleden gerealiseerde bomenplan in de Grote Kerkstraat.

De 19e oktober 1943 is voor Edam een

gedenkwaardige dag, zoals in de NNC
stond vermeld, want toen werd midden
in de 2e wereldoorlog een vereniging
opgericht die zich in de loop der j aren in
een steeds groter wordende populariteit

mocht verheugen: de vereniging Oud
Edam met in 1988 ruim 1100 leden in en
buiten de stad. Dat Oud Edam een der
gelijke vlucht zou nemen, hadden de in

itiatiefnemers in de verste verte niet
kunnen dromen. Dit waren de heren G.

bij 't Vuur, J.C. van der Berg en E.J.M.
Kolfschoten, die in eerste instantie con
tact opnamen met de toenmalige burge
meester C.G.M.van Baar. Toen deze
zijn volle medewerking had toegezegd,

werden ook de andere inwoners van
Edam benaderd, van wie verwacht kon
worden sympathie voor een vereniging
in oprichting te hebben die o.a. tot
doelstelling heeft het stadsschoon van
de stad te bewaren en te bevorderen
door bescherming van historisch en ar

chitectonisch waardevolle gebouwen en
monumenten, het verkrijgen en in goe
de staat behouden van roerende goede
ren die op de historie van Edam betrek
king hebben, het beveiligen van
natuurschoon in en om de stad, het ver
zamelen en uitgeven van gegevens over
de geschiedenis van Edam en het aan

leggen van een inventaris van de nog be
staande overblijfselen van bouw- en
kunstwerken uit vroegere tijden.
De belangstelling vanuit de bevolking
was zo verheugend groot dat tot oprich
ting besloten werd en de statuten en het

huishoudelijk reglement voorlopig
werden vastgesteld.
Het voorlopig bestuur dat op 10 februa
ri 1944 definitief werd gekozen, be
stond uit G.T.Vermeer (voorzitter),
W.J.Costerus (vice-voorzitter), J.C.van

der Berg (secretaris), E.J.M. Kolfscho
ten (adjunct-secretaris), M.J.van Dijk
(penningmeester), en de leden
G.B.Broeze en G.bij 't Vuur. Om de be

langstelling voor de kersverse vereni
ging te stimuleren werd een circulaire
verspreid. Per 31 december 1944 telde
Oud Edam al 187 leden; de gemeente
liet zich evenmin onbetuigd door een

jaarlijkse subsidie van Fl. 25,= toe te
zeggen.

Vanaf die tijd stond een grote groep
mensen daadwerkelijk op de bres voor
het Edamse stedeschoon en kan nu zon
der overdrijving gezegd worden dat
Edam zonder Oud Edam waarschijn

lijk niet tot de gaafst bewaarde stadjes

rond de oude Zuiderzee zou hebben be
hoord. Over het algemeen werd in het
verleden niet bepaald zuinig met monu
menten omgesprongen: tal van histori
sche panden vonden hun einde onder
de slopershamer, o.a. de mooie oude

pakhuizen die ooit op het Marken ston
den, zij moesten plaats maken voor le
lijke, modernere exemplaren; drie
fraaie trapgevels aan de Voorhaven wer
den ten bate van de Koningshoeve afge
broken. De 'moderne' tijd begon in
Edam haar niet zeer fraaie sporen ach
ter te laten. Geen wonder dat veel

Edammers zich oprecht bezorgd voor
hun stad toonden, want door de sloop

woede dreigde veel schoons voorgoed
verloren te gaan. Een van deze Edam
mers was Gerrit bij 't Vuur, de oor-
spronkelij ke initiatiefnemer tot oprich
ting van Oud Edam. Hij moest met lede
ogen aanzien hoe ook het intieme win
keltje van mevrouw Beek op de hoek

van de Keizersgracht en de Spuistraat
aan de vernieuwingsdrang ten offer

viel. Voor hem de druppel die de emmer
deed overlopen en de direkte aanleiding
tot oprichting van de vereniging. He
laas was dit pandje niet meer te redden.
Anders verging het een van Edams

mooiste huizen. Het eerste wapenfeit
van Oud Edam: het pand Voorhaven
137 van W.O.J.Nieuwenkamp verkeer
de namelijk al jaren in een zeer verval
len staat. Hoewel al eens een restaura
tieplan door architect A.Kok was
ingediend, waarvoor toestemming was

gegeven door de bevoegde instanties en
ook subsidie voor restauratie was toe
gezegd, kwamen de plannen niet van de
grond. De toestand van het pand was
dermate slecht dat gevaar van instorten
niet denkbeeldig was. Daarom zag de
directeur van gemeentewerken zich ge

noodzaakt de sloping van het perceel
voor 1 mei 1944 aan te vragen. Inmid

dels was door architect Kok een nieuw
restauratieplan ingediend. Van de zijde
van Oud Edam werd meteen alles in het
werk gesteld om het perceel te behou
den: 'Allerwegen sloegen we alarm'

staat in het 1ste jaarverslag van de vere
niging te lezen, 'adressen werden ver

zonden aan de eigenaar die te Florence
woonde, diens gemachtigden hier te
lande, het Rijksbureau voor Monu
mentenzorg, de Vereniging Hendrick
de Keyser, enz. Voorts werd de directeur
van gemeentewerken verzocht de ter
mijn van sloping voorlopig tot nader

order te willen verlengen. Tot ons groot
genoegen werden onze pogingen met
succes bekroond. Dank zij de bereid
willigheid van de eigenaar en subsidie
van Rijk, Provincie en Gemeente, wer

den de restauratiewerkzaamheden on
der deskundige leiding van architect
Kok spoedig aangevat. "Thans is de
restauratie voor een groot deel voltooid

en behoort dit perceel tot de mooiste die
we in Edam hebben", aldus het jaar
verslag over het tijdvak oktober
1943-31 december 1944.

Van stonde aan had ook het natuur-
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schoon in en om de stad de volle aan
dacht van Oud Edam; de 2e wereldoor
log was nog in volle gang en iedereen
leed gebrek - de winkels waren leeg en de
brandstofvoorraad was bijna tot nul

gereduceerd. Om toch nog wat warmte
te krijgen werden overal bomen geveld,
zo ook aan de vestingen en op andere

mooie plekjes in Edam die voor vele ja
ren werden verknoeid.
In dezelfde periode opperde de vereni

ging het plan een boekje in de Heem
schutserie over Edam te laten verschij

nen. Dit bleek voorlopig niet te
verwezenlijken. 'Edam, de schone

slaapster' is er toch gekomen, zij het pas
na de oorlog, nl. in 1948. Nog steeds is
dit boekje voor veel Edammers een
kostbaar bezit met een schat aan infor
matie over de stad.
Ook werd besloten nauwe contacten
aan te gaan met het Edams Museum. Al
in de oprichtings-circulaire was gewag
gemaakt van de allerminst rooskleurige
toestand van het museum en van de mo
gelij kheid deze toestand te verbeteren
door jaarlijks Fl. 1.= extra aan contri
butie aan de vereniging Oud Edam te

betalen, een suggestie waaraan ver
scheidene leden gehoor gaven. Tevens

werd het museumbestuur uitgebreid
met enige bestuursleden van Oud
Edam. De heer K.Hartog werd tot con
ciërge benoemd voor een vergoeding
vanFl. 32.= per jaar.

Oud Edam bleef groeien en

bloeien

Het 25-jarig bestaan werd in 1968 op

bescheiden wijze gevierd met een druk
bezochte receptie in het gebouw van de
Uitwaterende Sluizen. Kort daarna

trad de voorzitter 'van het eerste uur',
de heer Vermeer af; wel bleef hij deel
uitmaken van de Monumentencom
missie. Als voorzitter werd hij opge
volgd door de heer K.Lenstra, voordien
al geruime tijd secretaris van de vereni
ging. Er volgde een zeer actieve periode,
waarin de strijd werd aangebonden met
het hand over hand toenemende aantal
ontsierende lichtreclames. Ook zette
Oud Edam zich in voor het behoud van

de populieren aan de Noordervesting,
het behoud van het pand Baanstraat 2,
het behoud van de Kettingbrug en het
behoud van de Speeltoren, die in 1970
dreigde om te vallen als gevolg van de

onzalige manier waarop de sloop van
een aanbouwsel ter hand werd geno
men. Historische woorden van voorzit
ter Lenstra tot de toenmalige burge
meester Kok waren: 'Als de Speeltoren

valt, dan valt u ook...'

m w m

Een van de meest geslaagde uitstapjes

van de vereniging was het weekeinde
in Brugge, met onder andere een ont

vangst in het stadhuis.

Na een korte periode onder voorzitter
schap van de heer D. Roest , kreeg de ver
eniging onder voorzitterschap van Bert
Creemers een vernieuwde opzet, o.a.
werd een aantal werkgroepen in leven

geroepen: de werkgroep Periodiek;
Ruimtelijke Ordening; Handhaving
Stadsbeeld.
De werkgroep Handhaving Stadsbeeld
heeft goede contacten met de ambtena
ren van de gemeente en houdt zich on

der meer bezig met de 'stoffering' van
de oude binnenstad, zoals de geschoren
linden in de Grote Kerkstraat, de
bestrating in Edam, de handhaving van

de zo kenmerkende stoepen in de stad,
enz. Het is duidelij k dat Oud Edam aan

de weg timmert, zowel in letterlijke als
in figuurlijke zin, en dat een goede dia
loog met de gemeente voorop staat.

Eigen periodiek en eigen

verenigingshuis

Ook in 1977 verscheen het eerste num
mer van ons periodiek . Dit rolt drie keer
per jaar in de brievenbus van de leden.

Een aantal Edammers vult vol enthou
siasme de verschillende rubrieken.
1977 was ook het jaar waarin Oud
Edam een 'eigen huis' kreeg: door het
legaat van mevrouw Betty van der Grift
kwam de vereniging in bezit van het

pand Graaf Willemstraat 8, waar nu de
vergaderingen en besprekingen van het
bestuur plaats vinden en het materiaal
van de vereniging en van de werkgroe
pen wordt opgeborgen.

Het jaar 1978 stond in het teken van het

35-jarig jubileum, dat gevierd werd met

een grootse reünie in de Grote Kerk op
23 september van dat j aar. Bij deze gele
genheid werden de heren A.Ton en G.bij
't Vuur in het zonnetje gezet vanwege
hun grote verdiensten voor de vereni
ging. In de kerk waren enige bijzondere
tentoonstellingen ingericht: een uitge

breide collectie schilderijen, tekenin
gen en grafiek van Edamse kunstenaars
uit lang vervlogen dagen, maar ook he

dendaagse amateur-schilders met als
onderwerp 'Edam'. Veel bekijks kregen
de vier grote schilderijen van de Edam
se stadspoorten en de indrukwekkende

foto-collectie. In de Librije was een
doorlopende film- en diavoorstelling te
zien.

Vermeldenswaard is het in 1980 inge
voerde 'gele steentje', waarmee 'Oud
Edam' mensen wil eren die zich op een
bijzondere wijze verdienstelijk hebben

gemaakt voor het behoud en de ver
fraaiing van Edam. Het 'gele steentje'
wordt ieder jaar op de algemene leden
vergadering uitgereikt.
In 1983 werd weer een reünie gehouden,
deze keer ter gelegenheid van het
40-jarig bestaan. In de Grote Kerk was
het een druk komen en gaan van Oud-
Edammers, die volop genoten van een

plezierige 'familiedag'. In het koor van
de kerk was een zeer interessante ten
toonstelling te zien: 'Bodemvondsten

in en om Edam'.

Het duizendste lid

Oud Edam bereikte in 1986 een nieuwe
mijlpaal: vlak voor de jaarwisseling

werd het 1000ste lid ingeschreven. Joop
van Overbeek, die kort tevoren de voor
zittershamer had overgenomen van

Bert Creemers, gaf deze gebeurtenis
een extra feestelij k tintje, door in nauwe
samenwerking met burgemeester
W.S.Westendorp, de heer Jan van Za-
nen -het 1000ste lid- officieel ten stad-
huize feestelijk in te halen.
Het laatste jaar gingen er steeds meer

stemmen op om weer een reünie te orga
niseren om de 45ste verjaardag van de
vereniging te vieren, een verzoek waar
op het bestuur van Oud Edam graag is
ingegaan. De organisatie-commissie
heeft voor dit 9e lustrum een aantrekke-

lijk programma in elkaar gezet.

Janny Boelens
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Het Fort Edam, ooit onderdeel van de waterlinie rondom A msterdam en te bezichtigen op de reuniedag op 10 september a.s.

Het Fort Edam
Aan het Oorgat, vlak bij de Waterland-
se Zeedijk, ligt grotendeels onder een
dikke grasmat verscholen, het fort van

Edam. Om iets meer te begrijpen van de
de betekenis vair een fort als onderdeel
van een verdedigingswerk, kijken we

even naar het verleden.
Door de eeuwen heen werden steden
versterkt door middel van wallen en
muren in het kader van de landsverdedi
ging. De bewoners waren aanvankelijk
betrekkelijk veilig binnen deze vestin
gen. Het moet zeer ingrijpend voor de

stedelingen zijn geweest toen geleide
lijk steeds meer en zwaarder belege
ringsgeschut in gebruik werd genomen
dat de stenen vestingwerken vrij snel in
puin kon leggen. Daarom moesten de
middeleeuwse muren langzaam maar
zeker vervangen worden door aarden

omwallingen met bastions, zoals nu
nog te zien is in Naarden, Sluis, Hulst en
Willemstad, enkele van de weinige ste
den in ons land waar de omwallingen
bewaard zijn gebleven. Van veel andere

steden zijn de bastions verandert in
plantsoenen, zoals ook in Edam het ge
val is.

Omdat de ontwikkeling van het geschut
het steeds moeilijker maakte een stad te

verdedigen, werden in samenhang met
de vestingen wel schansen aangelegd.
Dit waren gesloten verdedigingswerken

met een aantal bastions die vaak in ster
vorm werden opgetrokken. Soms was
een schans een onderdeel van een verde

digingslinie van tijdelijke aard; onder
'forten' verstond men toen de grotere

schansen. Ze werden ook wel gelegd als
een onderdeel van vestingen om toe
gangen door een moerassig gebied of
door een inundatiegebied af te sluiten.
Een inundatiegebied is een stuk land
dat men in oorlogstijd onder water kon
laten lopen door het inlaten van buiten
water, waardoor de verdediging dan be
perkt kon blijven tot de dijken en de
droogliggende stroken.

In de loop van de 18e eeuw werd het
steeds moeilijker de bevolking van een
stad te beschermen tegen vijandelijke
bombardementen. Nieuwe vestingen
kregen toen de vorm van een kring van
forten rondom de omwalde stad, waar
in allerlei zwaar geschut, zoals kanon
nen, konden worden opgesteld.

De Stelling van Amsterdam

Het principe van een verdedigingslinie

rondom een stad werd tijdens het Ko-
ninkrij k Holland ook voor Amsterdam

toegepast. De voormalige Stelling van
Amsterdam werd na de Frans-Duitse
oorlog, tussen 1882 en 1914, voorzien
van 42 verdedigingswerken, waaronder

dertig forten. Deze waren gelegen op de
accessen (= droogblijvende ter

reinstroken) van deze inundatiestel
ling. Voorts lagen aan het Zuiderzee-

front het in 1893 gebouwde pantserfort

Pampus en twee kustbatterijen. Teza
men met magazijnen, inundatiesluizen

en inundatiekaden als waterlinie,
moesten ze zorg dragen voor de verde
diging van de hoofdstad. Vier forten
bleven onvoltooid.

Het Fort Edam, dat in eigendom en be
heer is bij Staatsbosbeheer, is een van de
meest authentieke forten. Zelfs de oor
spronkelijke keuken is nog aanwezig.
Enige andere forten hebben inmiddels
een andere bestemming gekregen. Ook
voor het fort in Edam zijn plannen in de
maak, waarbij gedacht wordt aan een
museale functie. Weinigen hebben tot
nu toe de kans gekregen het Edamse
fort te bezichtigen. Dat wordt nu moge
lijk tijdens de feestelijke reünie op 10
september a.s.
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Wij verwachten dat de leden van Oud

Edam in grote getalen de reuniedag
zullen bijwonen. Het programma is

als volgt:

- 10.00 uur: ontvangst in de Grote
Kerk met een kopje koffie
- 10.30 uur: welkomstwoord van de
voorzitter en de burgemeester
- 10.45 uur: opening van de ten

toonstelling 'Het land van Holland'
- 11.00 uur: concert Gem. Zangvereni
ging 'Zang Edam'

Feestprogramma
10 september
- 11.30 uur: bezichtiging van de ten
toonstelling
- 12.00 tot 13.00 uur: lunch

Hierna kunt u verschillende lokaties
bezoeken waarvan de entree gratis zal
zijn. Deze punten dient u op eigen gele
genheid te bereiken:

1) Edams Museum
2) Doopsgezinde Vermaning
3) Fort Edam

4) Stadhuis met Raadzaal en Burge
meesterskamer

5) De onlangs gerestaureerde Proeve
6) Orgelconcert in de Lutherse Kerk

Verdere mededelingen vindt u op de
bijgesloten info, waarmee u zich te
vens kunt opgeven voor het bijwonen
van de feestelijke dag.

Edamse schoolmeesters in de eerste
helft van de 17e eeuw
In het maatschappelijke leven van een kleine stad als Edam vervulden de school

meesters een belangrijke rol. Een groot deel van de stedelijke bevolking ontving
immers van hen zijn eerste (en vaak enige) vorming. Het is dan ook geen wonder
dat de stadsbestuurders, die veelal zelf de schoolbanken ter plaatse hadden be
volkt, zich intensief met onderwijs en onderwijzers bezighielden. Hun streven was
erop gericht om goede schoolmeesters aan testellen, die de kinderen degelijk leer

den lezen, schrijven en zingen, die de orde in de klas handhaafden, die zelf een
voorbeeld van goed gedrag waren, die de hervormde godsdienst uitdroegen, en ...

die voor de gemeentekas niet al te begrotelijk waren.
Ter illustratie van de verwikkelingen die zich hierbij konden voordoen, heb ik voor
de periode van ca.1600 tot ca.1635 alle ons overgeleverde gegevens rond de lagere

scholen en hun schoolmeesters verzameld.

Organisatie van het onderwijs

Laten we, alvorens nader op de zorgen
van de stadsbestuurders in te gaan, eerst
eens kijken hoe het Edamse onderwijs
in deze tij d eigenlij k georganiseerd was.
Om te beginnen was er de zogenaamde
'grote school' of 'stadsschool' bij de
Grote Kerk, waarschijnlijk bevolkt
door zo'n 100 kinderen, jongens en

meisjes, in de leeftijd van ca.6 tot ca. 10
jaar. Tot 1613 bezat de stad nog een
tweede, vermoedelijk kleinere,'openba
re school', de 'school achter de
Waag' (toen nog op de hoek Breestraat-

Voorhaven gelegen).
Naast deze vorm van lager onderwijs
kende de stad ook een opleiding voor
voortgezet onderwijs, namelijk de La
tijnse school, waar ondermeer de
grondbeginselen van het Latijn werden
onderwezen. Het Edamse stadsbestuur

benoemde en betaalde zowel de stads
schoolmeesters als de rector van de La
tijnse school en had tevens de bevoegd

heid om de inhoud van het onderwijs,
de lestijden en de hoogte van het
schoolgeld, dat de schoolmeesters
naast hun vaste salaris incasseerden, te
bepalen.

Voorts kende Edam, evenals andere ste

den, nog een derde categorie scholen,
de zogenaamde 'bijscholen' of 'kleine
scholen'. Dit waren door particulieren
voor eigen rekening en risico gehouden

scholen van allerlei soort. In 1613 werd
de zojuist genoemde stedelijke 'school
achter de Waag' getransformeerd tót

een dergelijke bijschool. Om de open
bare stadsscholen tegen concurrentie te
beschermen, was het houden van een
bijschool gebonden aan toestemming

van het stadsbestuur, dat daarbij vaak
beperkende bepalingen oplegde.
Hoewel ook op de openbare scholen
enig schoolgeld aan de schoolmeesters
moest worden betaald (behalve door de

'armen' voor wie de stad insprong) wa
ren de kosten voor de ouders die hun
kinderen op een bijschool deden onge
twijfeld aanzienlijk hoger. De aldaar
werkzame schoolmeesters moesten na

zi nonieme en ongedateerde tekening waarop een deel van het zuidportaal van de
Grote Kerk met de Latijnse school en -links- van het oude kloostercomplex, de la
tere Prinsenhof, waarin de grote school was ondergebracht :(Atlas R.A.N.H.
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melijk hun volledige inkomen uit de les
gelden halen, want zij werkten als een
soort kleine zelfstandigen, die van geen
enkele instantie een vast loon ontvin
gen. Men mag wel aannemen, mede op

grond van gegevens van elders, dat de

bijschoolhouders, in ruil voor deze ho
ge kosten, in het algemeen ook hoger
aangeslagen onderwijs te bieden had
den. De doorsnee Edammer zal zi-
chechter vermoedelijk niet hebben
kunnen veroorloven om zijn kinderen

op dergelijke dure particuliere scholen
te doen. Voor hem vormden de stads
scholen het aangewezen adres.

Jacob Mathijszoon Hoeckboot

Daarmee zijn we teruggekeerd bij de
zorgen van het stadsbestuur. Sinds fe

bruari 1606 zwaaide een zekere Jacob
Mathijszoon Hoeckboot in de grote
school de scepter en de roede. Dat laat
ste niet tot ieders tevredenheid, zoals in
het najaar van 1606 bleek, toen de ker-

keraad zich bij de schoolmeester be
klaagde over het wangedrag van de
schooljongens onder de kerkdiensten.
De meester beloofde er iets aan te doen,
maar misschien nam hij de klachten

wat al te serieus want een jaar later
kwam een ongeruste moeder dezelfde

kerkeraad melden, dat "haer jongsken
dat bij Mr. Jacob Mathijssoon gegaen
hadde van hem zeer geslagen was".
Dit waren echter nog maar kleine strub
belingen vergeleken met de problemen

waarin meester Hoeckboot enige jaren
later verzeild raakte.
De oorzaak van zij n ellende was dit keer
zijn vrouw, Geert Cornelisdochter. De

ze dame, die al eerder de aandacht had
getrokken door haar kijfzucht, bleek

namelijk op bedrieglijke wijze grote
sommen gelds van haar medeburgers te
hebben afgetroggeld. In de zomer van
1612 kwamen haar kwade praktijken,

die nog jaren de gemoederen zouden
bezighouden, aan het licht. Hoewel Ja
cob Mathijszoon van de financiële

escapades van zijn vrouw niet op de
hoogte schijnt te zijn geweest (hemzelf
wordt namelijk niets verweten op dit
punt), zat hij wel met de brokken. Van
af dat moment werd hij belaagd door de
schuldeisers van zijn vrouw en boven
dien raakte hij zijn aanstelling als stads
schoolmeester kwijt.
Op 29 oktober 1611 had het school

meesterschap reeds op de agenda van de
vroedschapsvergadering gestaan. Eni
ge verder onbekende burgers, vermoe-
delij k nog altij d ontevreden met het on-

derwijs van Hoeckboot, hadden een

request ingediend om een zekere Wil
lem Simonszoon Boonacker aan te stel-

leh "tot een schoolmeester beneffens
andere". Besloten werd dat de burge
meesters Boonacker zouden horen
"omme te verstaen van wat meeninge
hij is om alhier te dienen". Tijdens de
volgende vergadering eind december

brachten de burgemeesters verslag uit
van het gesprek. Er werd lang en breed
over gediscussieerd, waarna na goed ge
bruik, besloten werd de zaak nog enige
tijd in beraad te houden. Kennelijk
deed de behoefte aan een nieuwe
schoolmeester zich nog niet dringend
voelen. Dat veranderde toen in augus
tus 1612 meester Hoeckboot door de fi
nanciële malversaties van zijn vrouw in

moeilijkheden raakte. Op 13 november
1612 meldden de schudeisers van
Hoeckboot zich bij de magistraten, om
erop aan te dringen dat men hem op zij n
post zou handhaven . Men mag wel aan
nemen dat hierbij geen onderwijskun
dige motieven hebben meegespeeld,
maar veeleer de overweging dat van een
werkloze kale kip geen veren geplukt
kunnen worden.

Hoeckboot hield als gevolg van deze in
terventie vooralsnog zijn traktement
van 150 gulden per jaar, dat hij trou
wens niet alleen voor zijn schoolmees-

Het interieur van de Librije op de bovenverdieping van het Zuidportaal van de Grote Kerk.
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terswerk ontving. Hij was namelijk

daarnaast vanaf 1610 ook als organist
en klokkespeler in stadsdienst geweest.

Hoewel de burgemeesters in november
1612 het ontslag dus nog even uitstel
den, ontnamen zij hem wel dadelijk

zijn kerkelijke functies van organist en
voorzanger, waarvan de laatstgenoem
de taak automatisch met het school

meesterschap verbonden was.

Pieter Pieterszoon de jonge

Terwijl Hoeckboot zijn ambt uitdiende
en Boonacker nog in de wachtkamer
verbleef, werd de zaak in januari 1613
ingewikkelder, toen plotseling een der

de gegadigde zich aanmeldde, de oud
schepen Pieter Pieterszoon de Jonge.
Ook met hem treden de burgemeesters
in onderhandeling, als hij een verzoek
heeft ingediend te worden aangenomen

"tot de schooldienst, orgelspelen,
voorsingen ende clockenspeelen".

De vroedschap gaf de burgemeesters de
opdracht mee om bij het aangaan van
een eventueel contract uitdrukkelijk te
eisen dat de Jonge dadelij k als voorzan
ger aan het werk zou gaan en dat hij zich
tot tevredenheid van burgemeesters en
kerkeraad zou moeten gedragen. Aan
een voorzanger bestond natuurlijk

dringend behoefte, nadat men Hoeck
boot deze taak afgenomen had. De ver

wijzing naar het te verwachten gezegge-
lijke gedrag kan een gemeenplaats zijn
geweest, maar ze kan ook zijn ingege
ven door de minder gunstige ervaringen
met Hoeckboot of door zijn scepsis ten
aanzien van het karakter van Pieter Pie
terszoon. Deze viel namelijk al vele ja

ren de kerkeraad lastig met ruzies over

een kwestie om een testament en werd
bovendien in februari 1613 berispt we

gens "overscadelijcke dronkenscap",
wellicht een hebbelijkheid die hij al va
ker aan de dag gelegd had.

Begin maart blijkt dat de burge
meesters ook met hem niet tot een ak

koord konden komen, hoewel zij "twee
driemaelen metten selven doende sijn
geweest, omme met hem te handelen,
heeft niet willen vallen ofte weesen,
maer sijn ten laesten met onminne ge-
scheijden, door enige harde redenen."

Geconstateerd wordt dat de schuld
daarvoor niet bij hen lag, maar dat "het
gebreck is geweest bij" Pieter Pieters
zoon de Jonge.
De burgemeesters deelden de vroed
schap echter mee dat ze intussen ook de
contacten met Boonacker weer hadden
opgenomen. Deze kandidaat, die
destijds kennelijk niet in Edam woon

de, hadden zij kort tevoren ontmoet,
toen hij in de stad was voor een begrafe

nis. Nog in dezelfde vroedschapzitting
van 2 maart 1613 werd Boonacker bij
meerderheid van stemmen tot school
meester en voorzanger aangesteld.

Een dwarsligger

Met Hoeckboot heeft het stadsbestuur

opvallend veel consideratie. Hij mag
dan het schoolmeesterschap zijn kwijt
geraakt, al dan niet geholpen door zijn

schuldeisers krijgt hij in april zijn orga
nistenbaantje terug, dat hem samen
met het werk als klokkenspeler 50 gul
den oplevert vandel50diehij daarvoor
verdiende. Met veel geestdrift zal het

"1
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De voormalige fröbelschool op de hoek van de Eilandsgrachl-Breestraat:, die
over niet al te lange tijd gaat verdwijnen.

Een 16e eeuwse kindertekening in een
van de boeken uit de Librije. (Catalo
gus Pennink, Edam 8)

niet gegaan zijn, want in het resolutie
boek van de vroedschap wordt geergerd

opgemerkt: "dat sij (nl. de burge
meesters) overmits de veele penningen
bij hem geeijscht niet en conden accor
deren, dat oick veele onbehoorlicke re
denen (weesende een dienaer) bij hem
waeren gesproocken teegen sij ne wetlic-
ke magistraet". Zijn complete oude sa
laris krijgt hij nietemin spoedig weer in

handen, want in 1614 is hij voor 100 gul
den per jaar opeens ook opzichter van
de uurwerken en het buskruit. Het is
niet denkbeeldig dat hij daarnaast nog

een bijschooltje opende. Het stads
bestuur had hem zulks uitdrukkelijk
toegestaan en hij stak tenslotte diep in

de schulden. In 1619 wordt hij in elk ge
val nog altijd 'schoolmeester' ge
noemd.
De problemen bleven hem overigens
achtervolgen. Nog jaren later is sprake

van zijn crediteurs en terwijl zijn vrouw
uit de kerkeraadsnotulen verdwijnt,
komt hijzelf daarin rond 1620 herhaal
delijk aan de orde als een dwarsligger
die weigert ter kerke te gaan. Ook met
de stadsoverheid ligt hij voortdurend

overhoop, totdat hem eindelijk in 1622
wordt toegestaan Edam te verlaten.
Drie jaar later blijkt hij secretaris en
schoolmeester in Broek in Waterland te
zijn geworden.

Scholen en bijscholen

Voor de grote school was inmiddels met
de benoeming van Boonacker een rusti
ge fase aangebroken. Dat wil echter nog
niet zeggen dat er geen concurren

tiestrijd in het Edamse onderwijs
heerste.
Weliswaar had men begin 1613 besloten
tot opheffing van de tweede stads

school, die 'achter de Waag', maar dat

8

Het zuidportaal van de Grote Kerk. De bovenverdieping huisvestte de Librije
en de Latijne school.

betekende geenszins dat de school
meester van die instelling zijn activitei
ten staakte.Nog voor zijn salarisbeta
ling in mei 1613 zou eindigen had
Reijnier Lambertszoon Wijnanth, zo
als hij heette, zich al bij de stad verze
kerd van de huur van de "camer" ach

ter de Waag en van het recht om zijn
school aldaar als particuliere bijschool
te mogen voortzetten, voor de stad was
dit een dubbele besparing. In plaats van
de 30 gulden salariskosten voor Reij
nier Lambertszoon, ontving zij nu 30

gulden huur. Dat geld kwam goed van
pas, want Boonacker was met 150 gul

den per jaar, alleen voor het school
meesterschap en het voorzingen, pre
cies 100 gulden duurder dan

Hoeckboot geweest was. Erg blij was
Boonacker met zijn concurrent achter

de Waag bepaald niet, zoals verderop
zal blijken.

Daar komt bij dat in maart 1612 nog
weer een andere kaper op de kust ver
schenen was, Jan Pieterszoon geheten,
die op zijn beurt verlof had gekregen
een bijschool te openen. Kennelijk vie

len er nog steeds graantjes mee te pik
ken op de Edamse onderwijsmarkt!

"Paepsche boecken"

Op grond van het voorafgaande zou
men misschien denken dat onderwijs
louter een zaak van financien en per
soonlijke strubbelingen was. Toch was
dat stellig niet het geval. Hiervoor is al
aangestipt dat de overheid zich ook be
moeide met de inhoud van de lessen, en
dat is niet verwonderlijk als men weet

dat het godsdienstonderwijs (in de
praktijk veelal het instampen en over
horen van de catechismusvragen) de be-
langrijkste plaats op de school innam.
Stad en kerk zagen er nauwlettend op

toe dat de schoolmeesters de hervorm
de religie waren toegedaan, en dat er
geen schoolboeken werden gebruikt die
daarmee in strijd waren. Zo ging de toe
stemming aan Jan Pieterszoon om zijn
bijschool te mogen oprichten gepaard

met de uitdrukkelij ke voorwaarde ' 'dat
hij geene boecken sal mogen leeren con-

trarieerende deese gereformeerde reli
gie, ofte bij deselve nijet toegelaten
worden, op peene van weeder opgeseijt

te werden". Dit laatste dreigement is
niet ten uitvoer gebracht, hoewel de les
sen van Jan Pieterszoon wellicht niet

geheel vrij van paapse smetten zijn ge
weest. Acht jaar later besluit de kerke
raad dat men "Jan Pietersen school
meester sal voorschrijven wat ende
hoedanige boecken hij de juegt leeren
sal". En vermoedelijk kort daarop zet

het stadsbestuur de puntjes op de i. Er
wordt een nauwkeurige lijst gemaakt
van boeken die wel en boeken die niet
mogen worden gebruikt ' 'opdat de kin
deren in der schooien eenderleije boec
ken ende des te mochten leeren ende
malckanderen niet verwijten: dats een
papist, dats een geus boeck". Hoewel

de indruk wordt gewekt dat alle school
meesters moesten bevestigen dat ze zich
aan deze lijst zouden houden, is van
Pieterszoon toch de enige die hem

daadwerkelijk heeft moeten onderteke
nen. Ook deze maatregel schijnt niet af
doende te zijn geweest: weer vijftien
jaar later, in april 1635, besluit de kerke

raad twee van haar leden naar de burge
meester te sturen, omdat de raad ter ore
gekomen was dat de dekselse Jan Pie
terszoon nog steeds uit "paepsche
boecken" lesgaf. Uit deze verwikkelin

gen blijkt dat particuliere bijscholen
niet alleen onderdak boden aan de kin
deren van beter gesitueerden, maar dat

zij in voorkomende gevallen ook als
toevluchtsoord van godsdienstige min
derheden konden dienen.

Concurrentie

Anders dan Hoeckboot en Jan Pieters
zoon heeft Boonacker vermoedelijk
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De zwierige handtekening van Jacob
Mathijszoon Hoeckboot als secretaris
van Broek in Waterland in 1625. (Uit

O.A. Br. i. Water!., inv.nr.1/6/1, blz.11)

zonder ernstige strubbelingen zijn

ambt uitgeoefend. Wel bleven financië
le belangentegenstellingen binnen het

lager onderwijs een rol spelen. Eind
1617, ruim vier jaar na zijn benoeming,
verzoekt hij de stad om "enige" bij
scholen waarvan de stadsschool schade
zou ondervinden, op te heffen. Aange
zien zij n inkomen voor een deel bestond
uit door leerlingen betaald schoolgeld,

ondervond hij zelf direct nadeel van de
ze bijscholen, ook al ving hij van elke
bijschoolleerling een bedrag als scha
devergoeding. Of er naast de genoemde
bijscholen van Reijnier Lambertszoon
en Jan Pieterszoon nog meer waren, is

onbekend. In 1594 waren het er drie,
maar de grote school had juist tegen de
tijd dat Boonacker aantrad een verbou
wing en uitbreiding ondergaan, die tot

doel had alle openbaar onderwijs daar
te concentreren. De grote school was
onder Boonacker derhalve groter dan
onder Hoeckboot, terwij 1 tegelij kertij d
de 'school achter de Waag' als particu
liere instelling bleef voortbestaan. Zelfs

bij een groeiende vraag naar onderwijs
als gevolg van een stijgend inwoner

saantal was het aanbod in de jaren na
1612 derhalve misschien wat aan de rui
me kant. Anderszins blijkt uit het feit
dat Jan Pieterszoon in dezelfde tijd een
gooi doet naar de schoolgelden van de

Edamse burgers, dat er in deze periode
van economische bloei nogal wat te ha
len viel. De concurrentie was in ieder
geval tamelijk hevig.
Het Edamse stadsbestuur zal zich in
zijn politiek tegenover de bijscholen
enerzijds hebben laten leiden door de
belangen van de grote school, maar zal
anderzijds ook rekening hebben willen

houden met de behoeften bij de bevol
king aan ander en beter onderwijs dan

wat de stadsschool bood.
Ten aanzien van de klacht van Boonac

ker kon de vroedschap kennelijk niet
goed tot een beslissing komen, want op
een volgende vergadering op 13 januari

1618 besluit men zijn verzoek om "t

schoole te moogen houden achter de
Waege deser stede met twie ofte drie

schoolmeesters tot eere ende dienste
van stadts schoole ende weeringe van
bijschoolen" in beraad te houden. Wat

de stadsschoolmeester hiermee precies
beoogd had, is niet helemaal duidelijk.
Wilde hij een soort dependance achter

de Stadswaag vestigen, of wilde hij de
gehele grote school naar dat punt ver
plaatsen? In elk geval was het voorstel
gericht tegen de bijschool van Reijnier
Lambertszoon, die nog altijd op die
plek gevestigd was.
Een 'gelukkig' toeval bood het stads

bestuur de mogelijkheid om de
'schoolstrijd' te beeindigen. Meester
Reijnier overleed namelijk op 20 maart

1618. Boonacker diende onmiddelijk
weer een request in, nu ten behoeve van
een van zijn zoons. Hij legde de vroede
vaderen twee mogelijkheden voor. Of
wel zij benoemden zijn zoon naast hem
in de stadsschool, ofwel zij gaven hem

vergunning om de bijschool van Reij
nier Lambertszoon voort te zetten. Het
Edamse stadsbestuur zag zich echter te

gelij kertij d geconfronteerd met een re
quest van de weduwe van de bijschool
houder, die reeds een overeenkomst met
een zekere Cornelis Martszoon Coo-
man was aangegaan om de school over
te nemen. Men vond een compromis
door Boonackers zoon tijdelijk de

school te gunnen, op voorwaarde dat
hij Reijnier Lambertszoons weduwe

hetzelfde zou betalen als zij van Coo-
man zou hebben ontvangen.

De brave Boonacker

Het stadsbestuur zal Boonacker mis
schien mede ter wille geweest zijn, van
wege het feit dat de schoolmeester in de

ze jaren tegelijkertijd de belangrijke
functie van ouderling vervulde. Anders
dan de querulant Hoeckboot die niet
ter kerke wilde komen en anders dan.de
lastige De Jonge, gaf het persoonlij k le
ven van Willem Simonszoon Boonac
ker kennelijk geen problemen.
Met tegemoetkomendheid werd dan
ook in 1632 een verzoek van Boonacker
om salarisverhoging behandeld. Zijn

traktement werd van 150 op 200 gulden
gebracht. Lang heeft hij helaas niet
kunnen genieten van deze verbetering

van zijn financiële positie: hij overleed
op 15 december 1634. Ook uit debehan-
deling van zijn weduwe, Griet Claes-
dochter, mag worden afgeleid dat Boo
nacker zich tijdens zijn ambtsperiode
een zekere achting moet hebben ver
worven. Het stadsbestuur was zo cou

lant om Griet Claesdochter toe te staan

Een 16e eeuwse kindertekening in een
van de boeken uit de Librije, Edam.

(Catalogus Pennink, Edam 8)

nog een half jaar in het schoolmeesters
huis te blijven wonen, haar een kwart
jaar salaris uit te betalen, en bovendien
"een vereeringe" te doen van vijfftich
guldens eens, sonder bij anderen in
consequentie getrocken te mogen wer
den".

Merkwaardig genoeg werd vervolgens
het schoolmeesterschap betrokken
door dezelfde Pieter Pieterszoon de

Jonge waarmee het Edamse stads
bestuur in 1613 "door enige harde rede
nen" niet tot een akkoord had kunnen
komen. Maar De Jonge had in de tus
sentijd de stad langdurig als vroed

schap en schepen gediend, het einde
loos slepende testamentaire geschil,
waarmee de kerkeraad tot in de jaren
twintig van de 17e eeuw was lastiggeval

len, was in het vergeetboek geraakt en
van openbare dronkenschap was hij na

1613 ook niet meer beticht, zodat men
nu wel met hem als opvolger van de bra

ve Boonacker in zee durfde te gaan.

M.A. van der Eerden-Vonk,
Streekarchief Waterland.

De belangrijkste archiefbronnen waarvan ge
bruik gemaakt is, zijn:
-de registers van vroed^chapsnotuten over de

periode 1576-1638 (inventarisnummers
65-65c)

-de registers met aantekeningen van de burge

meesters 1604-1648 (inventarisnummers
66d-66c), en

-de stadsrekeningen over de jaren 1601-1638
(inventarisnummer 184)

alle behorend tot het oud-archief Edam, dat
berust bij het Streekarchief Waterland in Pur-
merend;

-de registers van notulen van de kerkeraad
over de periode 1600-1624 (inventarisnummer
Kr.1 en 2) uit het archief van de Nederlands
Hervormde gemeente Edam, dat thans nog
bewaard wordt bij het Hoogheemraadschap
vande Uitwaterende Sluizen in Edam.
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Wandeling door
Edam
Jan Claesz. Brouwersgracht

Gaan wij nu links af het historisch zeer

oude bruggetje over, dan komen wij op
de Jan Clz. Brouwersgracht.
Het eerste huis, jarenlang een boerde
rijtje, was voorheen een slaapstee. Ari-

an Ton vertelde mij dat hier zijn groot
moeder woonde. De deur was nooit op
slot, maar als wekker zette zij altijd de

Jan KJaaszn. Brouwersgracht

De Jan Claesz. Brouwersgracht, ansichtkaart uit 1905.

pook achter de deur. Als er dan 's
avonds laat of 's nachts nog klandizie
kwam, werd zij door het omvallen van

de pook gewekt.
Later, boerderij bewoond en gerund
door Piet de Boer (schilleboer),
Kootstra en nu Visser. Als boerderij
niet meer in gebruik.
Hiernaast het boerderijtje van P. Bui
ten; ook al niet meer functioneel. Op

het erf van dit boerderijtje stonden in
een schuurtje de plee's van de proeve. In
midden 1800 woonde hier een naamge
noot (zeer verre familie) Abram bij 't

Een prachtfoto van de Proevevesting, vroeger ook wel Koepelvesting genoemd.

Op deze plaats zijn nu de huizen als beschreven gebouwd en het slootje gedempt.

Vuur. Deze man betwistte met de Proe
ve regenten de plaats van de Plee's. Hij
beweerde, dat die op zijn erf stonden.
Om kracht bij te zetten en zijn mening
door te drijven, zette hij hier veel hout

tegenop. Dit had hij genoeg voorhan
den, daar hij hier een klein scheepshel-

linkje had. Het resultaat was, dat deze
voor de proevemensen zo noodzakelij
ke compartimenten, scheef begonnen
te zakken. De zaak escaleerde zo, dat
zelfs burgemeester en wethouders erbij
werden gehaald en het resultaat was,
dat Abram het hout weg moest halen,
daar bleek, dat op heel oude kaarten

vaststond dat de plee's bij de Proeve
hoorden.
Dan het beroemde hofje. Proeveniers-
gesticht genaamd, gesticht door Jan
Clz. Brouwer in 1555. Veel wel en wee

zal hier in de loop der eeuwen gebeurd
zijn. Dit alles prachtig beschreven in het
boek van Mevr. Boschma-Aarnoudse.
De lantaarnpaal die in het midden van
de tuin staat, heb ik zelf nog eens aan de
"Proeve" geschonken. Deze komt oor
spronkelijk uit Broek in Waterland,
waar veel van deze prachtige hardste
nen palen voor de straatverlichting
dienden. Zij werden in vroeger jaren
door Neeltje Pater geschonken.
Waar nu een nieuw huisje staat, was

eerst de toegang tot de boomgaard van
Sanders. Deze liep vroeger tot aan de
vesting; in het voorjaar een schitterend

gezicht wanneer de appel, peren en
pruimenbomen in bloei stonden. Later
werd hier een rijtje huizen gebouwd.
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Het "dreilen " van een koeboot met koevoer. Deze werd eerst geschut door de pompsluis. Ook is een van de hekken te
zien waar de parken mee afgebakend werden.

Twee leuke huisjes met waterlandse ge
veltjes staan naast dit nieuwe huisje en
vroeger bewoond door Buisman-Tol en
Cor Groot. Ook toen hij als politieman
in Edam kwam Boone; jarenlang hoofd
van deze dienst.
De verdwenen stal van Gerrit Sanders
volgde dan en is vervangen door een nu

niet van schoonheid overlopende gevel,
met dikke betonnen kozijnen en

deurstijlen. Niet bepaald passend in die
omgeving.

Dan vier huisjes waar in de loop der ja
ren in woonden; Rijswijk de tuinman,
de bekende baker Ent, Jan Mundel, T.
Molenaar en de bekende onderwijzer
en dammer Dirk Kikke met dochter en

zoon Nel en Klaas, later nog Wouter
Ent en Wim Verhagen die de eretitel had
van Dorus Rijkers. Willem heeft jaren
gevist en bij de Zuiderzeewerken ge
werkt.

Een groot huis met een fraaie deur
stond hiernaast; dit huis viel op door
een nogal hoge stoep, eigenaar Gerrit
Sanders alsook van genoemde stal. La
ter de trotse bezitter van het garagebe
drijf aan de overkant op de Haligt.

Dan volgt een karakteristiek huisje
waar de asman (zo werden de mensen

genoemd die aan de reiniging werkten)

Jan Kramer en later mevr. Kuyk jaren in
woonden. Dwars op de rooilijn ge

bouwd met 1 raam en deur, een grote
schoorsteen trots uit het dak stekend.
Het was een pracht huisj e met een zwart
geteerde stal van Willem de Boer hier
naast. Beide panden gesloopt en in on
ze tijd al tweemaal van een andere op
bouw voorzien. Eerst een nieuwe stal;
ontwerp Harry Oudej ans en nu een mo
dern pand waar Ton de Jong in woont.
Ontwerp H.C. van Zanen. Het woon
huis van Willem de Boer met hun kin

deren Els, Lien, Siem en Wim was hier
naast en is ook vernieuwd.

Vroeger waren hier in Edam de zeepoli-

tie gestationeerd als: Schagen, op het
Oorgat, van der Goot, de Beer en ook

J.H. ten Hope, die in het huis naast W.
de Boer woonde. Twee huisjes met hou
ten geveltjes waren onderkomen voor
o.a. Hannes Roskam, Meester, Kune-
man, Groot en anderen. Ook Lena Ros
kam woonde in zo'n huisje wat daar

nog tussenin stond. Deze huisjes ook
verdwenen en op deze plaats werd het
huis van Siem de Boer Wz. gebouwd
alsook een niet onaardig nieuw pandje
mooi in stijl.

Waar nu mevr. Lena de Boer-Ent
woont, woonden vroeger Schoneveld-

en later wed. Vast wijk met haar zoons

Willem de kaasknecht, Joop de meu
belmaker en dochter Eef.

Een bekend stuk Edam, was het vol
gend huisje naast de steeg. Hier werd

namelijk de Boerenleenbank opge
richt, door o.a. de van ouds bekende

Edammer Joh.J. Plas, eertijds loco
burgemeester van de stad. Dit huisje
was ook jaren kantoor van deze bank.
Vervolgens de stal van Plas met hierach
ter de hooiberg, waar ik als vriend van
zoon Jan veel heb verkeerd.

Beunder en zoon Cor waren trouwe ge
dienstigen van Plas. Vaak gingen wij

dan met het roeischuitje naar het land.
Vermakelijk is dat je als je onderweg

soms nodig moest, je dit moest ophou
den tot het land; want' 'deer was nog een
kaal plekkie", waar je dan terecht kon.
Cor was in Edam bekend door zijn gra-

mofoon en onnoemelijk aantal platen,
waar hij veel mee naar andere mensen
ging om "concerten" te geven.

Joh.J. Plas zelf woonde in het volgende
huis met de trapgevel. Als jochie van
vijf jaar kwam ik daar als vriendje van
jonge Jan over huis. Deze vriendschap
heeft zo'n goede 70 jaar geduurd. Wij
waren verzot op sport als voetballen en
atletiek. Dochter Aag speelde piano en
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de bekende Kees Plas een reuze voetbal
ler, dammer en violist van Apollo en ja
renlang onze gewaardeerde penning
meester.
Later, dat de boerenleenbank naar de

Kaasmarkt in het huis van Dirk Imker
verhuisde, kwam Dr. van Lith in dit huis
te wonen en werd het stichtingshuis van
de boerenleenbank zijn praktijk. Ook
Dr. Feikema had hier later praktijk.
Naast de fam. Plas in zo'n zelfde huis
hebben in de loop der jaren verschillen

de mensen onderdak gevonden als Dr.
Feikema, Roozee, Messies en is nu kan
toor van de heer de Vries betondeskun-

dige.
Dan het huis met de tooggevel van Mart
de Boer en later de boerderij van fam.

Greuter.
Kermisreizigers waren hier in Edam ge
noeg en in het volgende huis Jan Dirks
van de draaimolen en werd ook jaren
bewoond door mevr. de wed. W. de
Boer en nu Ot de Ruiter van de Wamo,
met hiernaast een steeg die naar de
vesting doorliep. Hieraan stond een

klein huisje waar vroeger Jan Sele,
straatmaker van de Purmer en ook Arie
Kater en nu Jip Grueter woont. Ook

stond hier nog een schuur waar de ker
misreizigers hun attributen opsloegen

en 's winters repareerden en opknap

ten.
Twee woningen onder een kap, waren
oorspronkelijk hier naast gebouwd, die
werden bewoond door Kees van der Pol
en Tinus Smit. Eerstgenoemde was een

man die in een witte kiel een bode-
dienstje onderhield van Edam naar
Purmerend v.v.
Zijn specialiteit was het voor veel men
sen halen van paarderookvlees bij Pels
vandaan uit de Purmerend. Dit alles ge
beurde altijd lopend met een handkar-

De huizen van Joh.J.Plas (rechts) en Messies waar Dr. Feikema enz. in woon
den. De postbode is Gravendijk en achter de groentekar, Kater. Links het huis

van Mart de Boer.)

G. bij 't Vuur

retj e!! Moet je nu komen, als de mensen
een pond suiker nodig hebben kan dit
niet zonder auto, ook al is de winkel drie
straten ver.
Het boerderijtje van Bouke Ent stond
hiernaast en later werd dit de melkzaak

van Douwe Hooyberg.
Tegenover de Hakkelaarsbrug de Kolo
niale waren winkel van Jaap Rol. Pr

achtig als je daar stroop haalde. Dit als
eens eerder beschreven. Rol had twee
zoons, waarvan een timmerman en de
ander de bekende sneltekenaar op de
Dam in Amsterdam. Dan werd deze
zaak overgenomen door Siemer-
Aberkrom, later koster van de Doops

gezinde Vermaning aan de Kaasmarkt.
Het was een prachtig karakteristiek
grachtje, waar veel roeischuitjes en koe-

boten aan de wallekant lagen. In de
hooitijd als door die boten het hooi uit
het land vandaan naar de boerderij
werd gebracht, was het een drukte van
belang. Het hooi werd dan van de boot
met hooivorken op de draagstokken

gestoken. Als genoeg opgestast was,
liep een man voor en een man achter die
deze lading naar de hooiberg brachten.
Daar werd het dan weer met hooivor
ken in de berg gestoken. Dit gaf een
drukte van belang en was op zo'n

grachtje een prachtig gezellig gezicht.
Later komen de Jacobsladders en hooi-
blazers om het tempo van binnenhalen
te vergemakkelijken en te verhogen.

Ook waren hier veel boenwallen.
Er zijn er nu weer een paar terrugge-
bracht, maar helaas geen straatje naar
de hoofdstraat, het grasveld was oor
spronkelijk door hekken in parken ver
deeld. De mensen konden dit dan voor

een gering bedrag huren, voor het wei
den van een schaap, geit of konijnen in
een loophok.
Klaas Molenaar van de koekhakkraam

lag 's winters met zijn woonbootje met
moeder Betje tegenover Dirks. Om hier
te komen moest er dan geschut worden
door de Pompsluis. Altijd reuze gezel
lig in het roefje waar dan de verhalen
over het afgelopen seizoen werden op

gehaald.

Rechts de huisjes waar Lena Roskam:, Hannes Roskam:, Schoneveld enz. in

woonden. Ook de boenwallen zijn nog te zien.
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De doopsgezinden in Edam
De handel en wandel van de doopsgezinden heeft in het verleden heel wat stof doen
opwaaien. Ook onder de Edamse bevolking bestond een zekere aanhang die voor
al in de 16e eeuw van zich deed spreken. Door de wijze waarop zij hun vaak exalta-
tisch gekleurde religieuze idealen in het openbaar beleden, riepen de mennonisten
veel verzet op en werden door de officiële staatskerk en de overheid ternauwer
nood geduld. Reden om te kerken in het onopvallende kerkje aan de Kaasmarkt.
Dit uit 1702 daterend gebouwtje verkeert momenteel in slechte staat. Gelukkig
zijn er plannen in de maak om tot restauratie te komen, zodat dit unieke histori
sche monumentje voor de stad behouden blijft.

Edamse doopsgezinden op de
brandstapel

In de nacht van 12 op 13 maart 1546
werden de burgers van Edam opge
schrikt door een rumoerig gezelschap
dat met fakkels en lantaarns in de hand

zich een weg zocht door de koude en
donkere straten van de stad. Niet min
der dan de procureur-generaal van het
Hof van Holland in Den Haag en de
baljuw van Amsterdam, Waterland en
de Zeevang, trokken aan het hoofd van
een groep sergeanten door de poorten

de stad binnen. De reden van hun komst
werd al gauw duidelijk: de nachtelijke
bezoekers waren op zoek naar de hui
zen van Dirck Pietersz. Smu(e)l en Ja-
cob de Gelderman met de bedoeling
beiden te arresteren. Er moest een voor

beeld worden gesteld, de Edamse bur
gers dienden goed te begrijpen dat het
afgelopen moest zijn met de doopsge
zinde sympathieën die door een aantal
van hen met veel overtuiging werden

aangehangen.
Dirck Pietersz. Smul en Jacob de Gel
derman waren twee van een groepje
Edammers waarvoor al op 14 januari
van hetzelfde jaar een bevel tot inhech
tenisneming was afgegeven. De onge-
lukkigen werden van hun bed gelicht en
afgevoerd naar Amsterdam. Enkele we
ken later leidde hun proces tot een ver

oordeling tot de brandstapel.
Smul was leraar die de smid Jacob de
Gelderman, die Harderwijker van ge

boorte was, op zijn bijeenkomsten ver
trouwd had gemaakt met de idealen van
de wederdopers. Zij kwamen in het ge
heim geregeld bij elkaar, onder andere
op de dijk buiten de stad. Het was voor
al te danken aan het fatalistische en re
volutionaire optreden van de verschil
lende stromingen van de beweging, dat
de overheid haar aanhangers streng ver

volgde en onderdrukte. De beide
Edammers ontkwamen dan ook niet
aan het lot dat vele geloofsgenoten voor
hen al ten deel was gevallen. Op 24 mei
1546 lieten zij in Amsterdam het leven
op de brandstapel.
De gebeurtenis moet niet alleen op de
toeschouwers die altijd in grote getale
kwamen toestromen als er een nieuwe
executie ten uitvoer werd gebracht, die
pe indruk hebben gemaakt, maar ook
op de Edamse burgerij. In het Edams
Museum bevindt zich een 18e eeuwse
gravure van de hand van Jan Luyken,
die het gruwelijk einde van de twee
Edammers laat zien.

De Friezen en de Waterlanders

Er is heel weinig bekend over de menno
nisten in Edam in de 16e eeuw, maar ze
ker is dat er al omstreeks 1534 een zekere
aanhang onder de bevolking was. In dat

jaar veroverde de fanatieke Jan Ma-
thijsz. uit Haarlem met zijn aanhan
gers de stad Munster. Toen in de Neder
landen het bericht doordrong dat in die
stad het nieuwe Jeruzalem was gesticht,

togen vele argeloze gelovigen op pad
om zich bij hun leider te voegen in het

De Vermaning aan de buitenkant. Het
gebouw is dringend aan restauratie toe.
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kersverse religieuze bolwerk . Er zijn be
richten die aangeven dat de overheid
bang was dat de wederdopers uit Krom-

meniedijk en Haarlem tijdens hun reis
tijdelijk onderdak zouden vinden in
Monnickendam en Edam. Hierdoor
kunnen we aannemen dat in Edam de

religieuze beweging wortel had gescho
ten die zich als de zogenaamde radicale
vleugel van de Reformatie manifesteer

de. Over het aantal gelovigen valt wei
nig te zeggen. Er is alleen bekend dat

een zekere Leenaert Bouwens tussen
1551 en 1578 in Edam 21 personen
doopte.

Van geen protestantse beweging heeft
zoveel bloed gevloeid als van de doops
gezinden. Zowel de katholieke als later
de protestantse overheid vervolgde de

aanhangers vanwege hun ordeversto-
rend en opruiend gedrag. Hoe het in die
tijd in Edam toeging, laat zich slechts
raden. Het enige gegeven dat iets zegt
over de Edamse wederdopers is een
brief die de martelaar Thijs Jurriaensz.
van Rarop ( = Ransdorp) in 1569 aan
zijn vrienden in Edam schreef vanuit de

gevangenis in Den Haag. Deze waren
kennelijk goed in de leer, want aan het
slot van zijn brief schrij ft Thijs dat 'sijn
onweerdig schrijfen' niets bijzonders is
voor hen, omdat zij (= Edamse ge

loofsgenoten) niet geleerd en vermaand
behoeven te worden.

Er is sprake van twee gemeenten in Wa
terland: de Friese en de Waterlandse. In
Amsterdam en Friesland schaarden de
baptisten zich vooral achter Jan van Ba
tenburg en de fantastische David Joris.
De bovengenoemde Thij s Jurriaensz. is

waarschijnlijk dezelfde als Mathias Jo-
riaans, een van de leiders van de Water
landse groeperingen die zich vermoede-
lijk ook al in de 16e eeuw concentreerden
in de Zaanstreek en het Schermerei
land. Opvallend is het grote aantal
doopsgezinden in

Middelie-Akswijk. Wat dit laatste be
treft gaan we er van uit dat de situatie in
de 16e eeuw ongeveer hetzelfde beeld te
zien gaf als in het jaar 1672. Uit dat jaar
zijn namelijk over de kerkelijke gezind
ten statistische gegevens samengesteld.
Beide gemeenten telden in Edam aan
hangers onder de burgerij. Zij kerkten

ook in verschillende huizen of gebou
wen. De Friese gemeente hield haar
diensten in de huidige doopsgezinde
kerk op de Haligt, terwijl de Waterlan
ders aanvankelij k bijeen kwamen in een
huis of kerk op het Nieuwvaartje. Na
1664 vergaderden deze laatsten in een
huis dat op de hoek Grote Kerkstraat—
Molensteeg moet hebben gestaan.

Merkwaardig genoeg fungeerde dit

pand tot het genoemde jaar als een ge
heime vergaderplaats van de rooms- ka

tholieken. In het boekje van
W.A.T.Kruythoff over de branden in
Edam in 1602 en 1699, wordt dit het

huis genoemd waar het Bourgondische
kruis uithing.

De veroordeling van enkele Edammers
in 1546 door het Hof in Den Haag, doet
veronderstellen dat de doopsgezinden
hier vooral aansluiting zochten bij de

meer militante aanhangers. In 1535 gin
gen deze in Amsterdam massaal de

straat op wat de geschiedenis is inge
gaan als het beruchte wederdoperso-
proer. De meeste oproerlingen werden
toen opgepakt, het Amsterdamse
stadsbestuur strafte meedogenloos en
liet een kleine 100 doodvonnissen ten

uitvoer leggen. In dit verband moet wel

opgemerkt worden dat op de vergade
ring van de Waterlandse gemeenten in

1581 in Amsterdam, geen vertegen
woordiger uit Edam wordt gemeld.
Na de Alteratie in 1572 braken er voor

de doopsgezinden betere tijden aan.
Prins Willem I stelde zich tolerant op,
de gereformeerde of hervormde kerk
pleegde lijdelijk verzet door zoveel mo
gelij k maatregelen te nemen die tot doel

hadden de wederdopers weer op het
rechte pad te brengen. Op de synode
van de hervormde kerk te Edam in 1598
werd besloten Hans de Ries, de leids
man van de meer zachtmoedige dopers,
uit te nodigen. Men wilde met hem in

discussie gaan om zowel de doopsge
zinde als de lutherse dwaalgeesten weer

Het interieur van de Doopsgezinde Vermaning aan de Kaasmarkt.
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Houwen en trouwen onder de

doopsgezinden

Er zijn geen aanwijzingen dat de
doopsgezinden verder door de overheid

werden lastig gevallen. Het kostte wel
moeite om onderling de vrede te bewa
ren. Verbintenissen tussen leden van de
Friese en de Waterlandse gemeente wer
den bepaald niet toegejuicht. Buiten-

trouw, zoals dit werd genoemd, werd
aanvankelijk hoog opgenomen. Op 11
maart 1714 was een Friese zuster, Aagh-

je Pieters Berkhout getrouwd met de
Waterlandse broeder Vegter Otto, wat
voor de nodige controverses tussen bei
de gemeenten zorgde. Op 15 februari
1716 kwamen de Friezen in vergadering
bijeen om hierover uitvoerig te discus
sieren. Deze bijeenkomst was mede een
gevolg van de weigering van de leraar

in het calvinistische spoor te krijgen. In

1625 legde de hervormde synode in
Edam een voorstel op tafel dat later wel
degelijk vruchten zou afwerpen: de
doopsgezinden zouden niet vrij zijn om
gemeenten te vestigen op die plaatsen
waar er vroeger ook geen was geweest.

Dit voorstel werd in 1651 door de Staten
van Holland bekrachtigd. De hervorm
den bleven vindingrijk in hun voorstel
len met het oogmerk de dopersen zoveel
mogelijk in hun geloofsbeleving te be
lemmeren. In 1643 werden bezwaren

geuit tegen het sluiten van doperse hu
welijken, waarin de hervormde predi
kanten niet waren gekend. Maar dit
werd het stadsbestuur toch al te kras.
Zij stonden de doopsgezinde leraren
toe hun huwelijken te voltrekken vol

gens hun eigen gewoontes. Maar niet al
tijd wisten zij de druk die de kerkeraad
op de burgemeesters en de vroedschap
uitoefende, te weerstaan. De onkreuk
baarheid en rechtvaardigheid van deze
regeerders kwamen in het geding in het
jaar 1690 nadat dr. Galenus Abra-
hamsz. in de doopsgezinde vermaning
had gepreekt. Hij werd rechtstreeks
door de vroede vaderen bedreigd toen
hem werd aangezegd niet meer in de

stad te komen preken, "of dat anders
haar Ed.Achtbr., tot voorkominge van

't selve soodanige middelen sullen aan
wenden en in 't werck stellen, die sijn
persoon niet aangenaam sullen wesen' '.
Deze uitspraak is des te bedenkelijker

bij de wetenschap dat drie van de vier
burgemeesters lid waren van de kerke

raad van de hervormde kerk.

Op deze oude foto is goed te zien hoe de kosterij er vroeger uitzag, (bekn. gesch.

v.d. doopsgez. in Edam)

.

Doopsgezinde Meisjesclub (D.M.C'.) onder leiding van Ds.Leistra. (Bekn. gesch.

v.d. doopsgez. in Edam)

Pieter Claesz. Huybertsz. uit Akswij k
om in Edam het avondmaal te bedie
nen, omdat hij zich niet kon verenigen

met het bovengenoemde huwelijk.
Huyberts bleef zelfs na herhaald ver
zoek halsstarrig bij zijn standpunt.
Een soortgelijk geval deed zich voor in
1719/20. De Friese broeder Willem Zij-
monsz. Benten was in het huwelijk ge
treden met een lid van de gereformeerde

kerk. Als straf werd hem het deelnemen
aan het avondmaal ontzegd, maar tege
lijkertijd werd hem de mogelijkheid ge
boden een verzoek in te dienen om weer
tot het avondmaal te worden toegela
ten, wat hij een jaar later deed. Zonder
problemen werd Willem Sijmonsz.
toen weer in genade aangenomen. Nog

wel enig verzet dus tegen trouw met een
niet- doopsgezinde, maar over een geval
van een huwelijk tussen een Friese en
een Waterlandse geloofsgenoot in het
zelfde jaar, werd geschreven 'en daer is
niet eens van gesproken'.

Hoewel het vraagstuk van het al of niet
geoorloofd zijn van buitentrouw toen
wel voorgoed van de baan was, bleven
strenge normen van toepassing op het

zedelijke gedrag van de wederdopers.
In 1709 zegde men Willem Jansz. Vogel

zijn broederschap op, omdat hij met
zijn dienstmeid in overspel had geleefd.
Als de gemeente wangedrag ter ore
kwam, dan werd diegene onmiddellijk
op het matje geroepen om vermaand te
worden en hem beterschap te laten be

loven. De ijver om zondaars op te spo
ren was groot. Een aardig voorval was
de kwestie in 1717 over een stuk wapen
tuig. Men verdacht een zekere Dirck
Fredericksz. Beets ervan, schipper of
visser van beroep, een kanon op zijn

schip te hebben geplaatst. Hij werd
terstond ter verantwoording geroepen,
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maar Beets wist zich er handig uit te red
den door te verklaren dat hij het kanon
wel aan boord had, maar niet van plan
was er mee te schieten! De gemeente
nam genoegen met deze uitleg en maan

de hem zelfs aan vooral voorzichtig te
zijn tijdens de reis. Dit voorval il
lustreert de veranderde levensinstelling
van de doopsgezinden. De vroegere fa
natieke en militante volgelingen waren

vredelievend en tolerant geworden. Mi
litairen zou men onder hen tevergeefs
zoeken en zelfs een functie in het stads
bestuur werd niet aanvaard omdat hier
door een betrokkenheid met oorlogs
handelingen niet uitgesloten zou zijn.

Een doopsgezinde gemeente

De groeiende tolerantie binnen de twee
gemeenten in Edam bracht hen dichter
bij elkaar, wat uiteindelijk resulteerde
in een samengaan van de Friezen en de
Waterlanders in het jaar 1742. Een be
langrijk gegeven in deze fusie was de

omstandigheid dat het aantal doopsge
zinden sterk was afgenomen. Een ont
wikkeling die van meer dan lokale en
zelfs regionale betekenis bleek te zijn.
In het algemeen wordt er vanuit gegaan
dat de achteruitgang van het doopsge

zinde bevolkingsdeel in Waterland en
de Zaanstreek pas na 1742 goed door

zette, maar er zijn cijfers die aantonen
dat in Edam al na 1730 de doopsgezinde
idealen aan kracht inboetten ten gunste
van de katholieke en lutherse geloofso
vertuigingen. Duidelijke redenen voor
dit verval zijn niet zo maar aan te voe
ren. Het sluiten van gemengde huwelij
ken zal hierop zeker van invloed zijn ge
weest. Een meer structurele oorzaak

was vermoedelijk de economische ach
teruitgang en het verval van de handel

en de scheepvaart in de 2e helft van de
18e eeuw. De doopsgezinden vonden
hun aanhang vooral onder de mid
denstanders en niet onvermogende bur
gers van de stad. Edamse vermaners uit

die tijd waren Tjerck Lolckes, de
schoonzoon van J.T. Oosterlingh, be
kend van het schilderij door J. Mole
naar in het Edams museum, waarop de
scheepswerf van Oosterlingh met 92 op
deze werf gebouwde schepen, is afge
beeld. Anderen waren Jacob Pietersz.
Berkhout, Claes Jansz. Otten en Ru-
dolph Oostenbroek. Er kan een samen
hang bestaan tussen de verarming van

de Edamse koopmansstand en de ach
teruitgang van de doopsgezinden.
Vooral Oostenbroek deed van zich spre
ken. Door zijn huwelijk met Catharina
Speldernieu w werd deze niet-Edammer
een van de meest vooraanstaande bur-

westgevei TT
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Plan vooreen nieuwe voorgevel van
de kosterij.

gers van de stad. Hij bezat pakhuizen
en een ververij op het Marken en be

hoorde tot het groepje van nog slechts
zes Waterlandse doopsgezinden die in
1742 hun zelfstandigheid opgaven.
Over geloofskwesties en materiele za
ken was men het snel met elkaar eens,
maar er werd wel gestreden over de

vraag welk bedehuis nu het nieuwe huis
van de gemeente zou worden. De Friese
gemeente had in 1702 een nieuwe ver
maning laten bouwen, nadat het oude
gebouw in 1699 bij de brand van de Gro
te Kerk was beschadigd . Zij pleitten dus
voor hun nieuwe onderkomen, maar
uiteindelijk werd besloten op zijn tijd

ook in het Waterlandse huis te preken.
Oostenbroek was het hiermee echter
niet eens en zond een notaris met twee
getuigen die hij een contract had laten
opstellen waarin was bepaald dat alle
namiddag- en avonddiensten in het Wa
terlandse huis en de ochtendbeurten in
het Friese huis zouden plaatsvinden.
Oostenbroek en zijn notaris kregen nul

op het rekest. Vervolgens riep deze ei
genzinnige man de burgemeesters te
hulp, gebruikmakend van zijn voor

aanstaande positie in de stad. Deze lie
ten zich echter niet voor zijn karretje
spannen, Oostenbroek kreeg zijn zin
niet en moest zich, zij het morrend, te
rugtrekken.

De Friese gemeente die in 1720 nog 51
leden telde, had in 1742 niet meer dan 25
aanhangers. Hierbij kwamen toen dus

de zes Waterlandse leden. De gemeente
werd bediend door twee predikers, bij
gestaan door leraren uit de omliggende

gemeenten. Ondanks deze zielezorg
liep het ledenaantal steeds verder terug,
zodat er voor het eerst in 1803 zelfs geen
predikant meer benoemd kon worden.

Dit was het begin van een zestigjarige-

vacature. Predikers uit de omgeving
kwamen helpen, onder wie Jan Nieu-
wenhuyzen uit Monnickendam, die
voor twee gulden per rouw, trouw, doop

of avondmaal naar Edam kwam.
Tenslotte werd er hulp geboden door de
Ring Noordholland en door de Alge

mene Doopsgezinde Sociëteit, zodat de
gemeente in 1862 weer een leraar kon
aanstellen.

Het ledental was omstreeks 1900 weer
tot 100 gestegen. De doopsgezinden

hebben in de geschiedenis van Edam
een niet onaanzienlijke rol gespeeld.
Centraal hierin staat hun Vermaning,
een sober maar mooi kerkgebouw, dat
het verdient om behouden te blijven.

Corrie Boschma

Voornaamste bron: C.N. Wijbrands,

Aantekeningen uit de geschiedenis der
Doopsgezinde gemeente te Edam,
Doopsgezinde Bijdragen 1887.

Een boekje over
de Vermaning

Om de restauratieplannen van de
doopsgezinde gemeente met enige na
druk onder de aandacht van de Edamse
bevolking te brengen, heeft de restaura

tiecommissie een boekje samengesteld
dat als titel meekreeg: Beknopte ge
schiedenis van de doopsgezinden in
Edam en hun Vermaning. Het is een
zeer informatieve publicatie geworden
waarin het een en ander wordt verteld

over de wederwaardigheden van de do-
persen in Edam.

Dat het gebouwtje niet alleen gebruiks
waarde heeft, maar ook wezenlijk van
belang is in de zin van 'waardevolle
historische architectuur', wordt door

Pim van Gulik, de architect van de
restauratieplannen, helder uiteengezet.

Het boekje wordt gepromoot door een
comitee van aanbeveling, onder wie de

burgemeester W.S.Westendorp en de
voorzitter van Oud Edam. De op

brengst komt ten goede aan het restau
ratiefonds.

Een reden temeer om deze publicatie
aan te schaffen. Het is te koop bij: J.
Rutsen, Grote Kerkstraat 30/32, en bij
de VVV.

Prijs: / 3,75
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Oproep
De tentoonstellings-commissie van
Oud Edam werd onlangs benaderd
door F. Schoonheim van het Streekar

chief Waterland met het verzoek geza-
menlij k een expositie in te richten die de
geschiedenis van de Joodse gemeente in
Edam belicht. De heer Schoonheim
heeft onderzoek gedaan naar deze ge
meente waarvan, wat Edam betreft, tot

op heden weinig bekend is. We kunnen
u verklappen dat in het volgende perio
diek een artikel van de hand van
Schoonheim zal verschijnen waarin hij

schrijft over de resultaten van dit on

derzoek.
Aansluitend hierop zal het Streekar

chief met Oud Edam een tentoonstel
ling inrichten over de voormalige Jood-

se Gemeente. Wij doen hiermee een
beroep op een ieder die voorwerpen, fo
to's, documenten en dergelijke betref
fende deze voormalige Joodse gemeen
schap bezit, om deze tijdelijk in
bruikleen te geven gedurende de ten

toonstelling.
U kunt zich hiervoor in verbinding stel
len met F. Schoonheim van het Stree
karchief, tel. 02990-34407.

Tegenstelling

Op de voormalige Beestenmarkt zijn de
bomen al jarenlang een zorgenkind.
Oud Edam zou graag voor alle gekapte
en zieke bomen weer nieuwe bomen te
rug willen zien. De bewoners zijn daar

entegen blij met meer licht, ook al vin

den anderen dat een geringer aantal bo
men ten koste gaat van de sfeer van we

leer.

Ongerustheid

Op de op 28 maart j .1. gehouden leden
vergadering van Oud Edam werd grote
ongerustheid uitgesproken over de toe

komstige bestemming van het al enige

tijd leeg staande gymnastieklokaal aan
de Dam. Vooral een mogelijke wijzi

ging van de buitenkant van het gebouw
werd door de leden 'onaanvaardbaar'

genoemd. Teleurstelling bij tal van cul
turele verenigingen en vooral ook bij de
buurman, het Edams Museum, die dol

graag van de ruimte gebruik zouden

willen maken, maar hun plannen door

de gemeente afgewezen zagen.
Op verzoek van de ledenvergadering

heeft Oud Edam een request aan het ge
meentebestuur gestuurd waarin met
klem wordt aangedrongen een bestem
ming aan het gebouw te geven die de
buitenzijde onaangetast laat.

Nieuwe buren?

Schenk ze een lidmaatschap

van Oud Edam.



BOEKEN

Getekend Land, door Herman

Lambooij

Er zullen weinig streken in Nederland te
vinden zijn die wat het landschap be
treft in de loop van ongeveer tien eeu
wen zo sterk aan veranderingen onder

hevig zijn geweest als het Noorderkwar
tier, het land in Noord-Holland boven
het IJ.

Oorspronkelijk een zompig, moerassig
hoogveengebied, waar de eerste ontgin-

ners die omstreeks het jaar 1000 het ge
bied binnentrokken, zich gingen bezig
houden met akkerbouw. De hiervoor

noodzakelijke ontwatering van het
land had echter ongekende, dramati
sche gevolgen: het ontwaterde veen
klonk in en oxydeerde aan de lucht, met
andere woorden, meters veen verdwe
nen en het land kwam onder het zeewa
terniveau te liggen. Zo werd het een ge

makkelijke prooi voor de alles
verslindende zee en wanneer de bewo
ners niet ijlings met het aanleggen van
dijken zouden zijn begonnen, zou dit

colofon
Aan dit nummer werkten mee:

Janny Boelens
Corrie Boschma
Ria van der Eerden-Vonk

Rob Josselet (fotografie)
Huub Klompenhouwer
Guus van Lummel
Dirk Regter
Geesje Rijswijk
Arie Schaeffer

Sjaan Swalve
Gerrit bij 't Vuur

Het periodiek kwam tot stand met
medewerking van drukkerij
Zwarthoed bv, Volendam en werd
gedrukt bij Keizer & van Straten bv.

deel van Nederland compleet wegge
vaagd zijn

In de 19e en 20ste eeuw zagen twee re
constructiekaarten het licht die toen-

dertijd zeer tot de verbeelding spraken:
G. de Vries maakte in 1865 een re
constructiekaart van de onderstelde si
tuatie in 1288, terwijl A.A. Beekman in
1916 het jaar 1330 als uitgangspunt

koos.
Maar in deze tijd voldoen deze histori
sche reconstructiekaarten niet langer
en op initiatief van het Hoogheemraad

schap Noordhollands Noorderkwar
tier werd een kaartcommissie samen
gesteld die aan de hand van de meest

recente wetenschappelijke gegevens en
onderzoeken een nieuwe reconstructie
van Noord-Holland anno 1350 het licht

deed zien. Het boek Getekend Land is
bedoeld om het belang van deze kaart te
onderstrepen en uit te leggen. Met over
tuigend succes.

Herman Lambooij die verantwoorde
lijk is voor het tekstgedeelte, voert ons
door tien eeuwen landschappelij ke ver

anderingen, vertelt over de strijd tegen
het water, over de lotgevallen van die
eerste Noordhollanders die zich niet
door de zee lieten verjagen en over de
aanleg van de dijken die het water uit
eindelijk wisten te bedwingen. Dat
Edam in dit heroisch gebeuren een rol
van betekenis heeft gespeeld, is bekend.

Reden te meer om dit prachtig uitge
voerd boek onder uw aandacht te bren
gen.

Het is voorzien van veel foto- en plaat
materiaal, de meeste in kleur. Herman
Lambooij is er optimaal in geslaagd de
geschiedenis van dit veel geteisterde
land tot leven te brengen. De nieuwe re
constructiekaart kan voor het bedrag
van Fl.12,50 besteld worden. De uit

geefster, het Hoogheemraadschap, is
erin geslaagd de prijs van het boek laag
te houden: Fl.29.90

In en rond de Zeevang, door Pie-

ter Groot Pzn.

Boeken over historische onderwerpen

mogen zich in een groeiende belanstel-
ling verheugen. Ook het leger van
amateur- historici die zich bij voorkeur

met de geschiedenis van de eigen streek
bezighoudt, is gestaag groeiende.
Een van hen is Pieter Groot die de ge
schiedenis van het Zeevangsgebied on
der de loep nam, een gebied " uit en

door het water opgebouwd", zoals de
auteur het formuleert. In deze zin sluit
het boek goed aan bij Getekend Land,

maar met de constatering van een ana

loog onderwerp, houdt de overeen
komst dan ook wel op.

Uitsnede uit de kaart van Joost Jansz.
Beeldsnijder uit 15 75. Veel latere re
constructietekenaars grepen terug op
deze prachtige kaart van Noord-
Holland.

Groot beperkt zien niet tot de wa

terstaatkundige geschiedenis van de
Zeevang, maar gaat ook uitvoerig in op
de wederwaardigheden van de Hol

landse graven, de rechtsgeschiedenis
van het gebied, terwijl eveneens veel ge
gevens opgetekend werden uit de mond
van oudere Zeevangers. De auteur heeft
in het verwerken van zijn stof zijn ge
dachten de vrije loop gelaten, kris-kras
reist hij door het verleden. Een wat gro

tere beperktheid, vooral ten aanzien
van het historisch materiaal, zou de
leesbaarheid van het boek ten goede
zijn gekomen en de structuur van het
boek hebben verbeterd.

Dit neemt niet weg dat Groot een schat
aan gegevens heeft verzameld, die voor

iedere rechtgeaarde Zeevanger interes
sant en vaak herkenbaar zijn. Het boek

is geïllustreerd met maar liefst 300 af
beeldingen, merendeels historisch ma
teriaal.

De uitgave is een particulier initiatief.
Dit en de beperkte oplage bepalen de
(hoge) prijs van dit 316 pagina's tellend
boek: Fl.69.95.
In Edam te koop bij de Kleine Librije in
de Spuistraat.
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