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Adres: Graaf Willemstraat 8, 1135 WP Edam. Prijs losse nummers: f. 2,—

De ontdekking

Op 2 oktober 1967, bij de onthulling van het
monument tegenover de begraafplaats aan
het Oorgat, overhandigde opperrabbijn
Berlinger aan het gemeentebestuur een
bundel dokumenten. Jarenlang bleven deze
vrijwel onopgemerkt in het gemeente
archief zitten. Dit kon ook haast niet anders,
want ze waren door vocht en schimmel in
zo'n slechte staat, dat nadere bestudering
de stukken geheel uit elkaar zou doen val
len. Toch bleven de Hebreeuwse letters mij
intrigeren: ik bezocht deskundigen op het
gebied van de joodse geschiedenis en cul
tuurbij het Amsterdamse gemeente-archief,
de bibliotheca Rosenthaliana van de Univer-

De kille van
Edam

siteit van Amsterdam en het Joods Histo
risch museum. Allen waren het erover eens
dat het hier om uniek materiaal gaat.
Besloten werd dan ook om de dokumenten
te laten restaureren, zodat ze nader
bestudeerd konden worden. Inmiddels is de
restauratie van het belangrijkste boek
voltooid, zodat enige sluiers kunnen wor
den opgelicht van de eertijds bloeiende
joodse gemeente (in het Hebreeuws kehilla
of kille) van Edam.

De Joodse begraafplaats aan het Oorgat, het geheel
ligt er slecht bij.

De begraafplaats

De meeste Edammers zullen zich, bij het
noemen van een joodse gemeenschap te
Edam. de begraafplaats aan het Oorgat her
inneren.
Dit is inderdaad een van de weinige over-
blijselen.
De joden hecht(t)en veel waarde aan het
hebben van een eigen begraafplaats, inge
richt naar joodse wetten. In plaatsen met
een (georganiseerde) joodse gemeenschap
bevond zich dan ook een dergelijke be
graafplaats.
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Bij dit
nummer
Kille is de joodse benaming voor een
joodse gemeenschap. Toen in 19ó7 het
monument van de Edamse kunstenaar
H. van Lith tegenover de joodse be
graafplaats onthuld werd, schonk de
opperrabijn Berlinger Edam een bundel
documenten over de kille van Edam.
Deze waren zwaar gehavend. Gerestau
reerd blijken ze een schat aan informa
tie te bevatten. Medewerker van het
Streekarchief in Purmerend. F. Schoon-
lieim bestudeerde de documenten en
schreef een interessant artikel over de
kille van Edam. Een voorloper van een
volgend jaar te houden tentoonstelling.

In het boekje over de Proeve is al een
fragment te zien geweest van een tot nu
toe zo goed als onbekende plattegrond
van Edam van de hand van Thaems
Symonsz. uit 15b7. Het is een peilkaart,
een document dat gebruikt werd om de
diepten van de verschillende waterwegen
in Edam vast te leggen. Corrie Boschma
bekeek de kaart die nu volledig afgedrukt
terug te vinden is in dit periodiek. Ver
rassende details zijn erop te vinden die
een bijdrage zijn aan onze nog geringe
kennis van Edam in de tijd voor 1550.
Op deze kaart van Thaems Symonsz. is
ook het galgenveld aan het Oorgat te
zien. R. van der Eerden-Vonk zocht hier
over meer gegevens in het oud-archief
van Edam.

Ondanks het bestaan van een beschermd
stadsgezicht wordt er in Edam geregeld
een loopje genomen met alle regels en
procedures. Dit meestal tot schade van
datzelfde stadsgezicht. Huub Klompen
houwer lichtte het dosssier van Bult 13.
Aandacht voor het eifgoed van de stad
en zijn bewoners in de wandeling van
Gerrit bij 't Vuur die nu langs de Jan
Claesz. Brouwersgracht gaat.

Was het verhaal van PieterDirksz. Lang-
baert, de man met de lange baard die
zowel op een schilderij in het Amster
damse Rijksmuseum als in ons eigen
Edamse Museum is te zien. een legende ?
Of is dat verhaal over zijn tochten langs
andere steden om met zijn opzienba
rende baardlengte geld op te halen voor
het weeshuis waar gebeurd? Het
antwoord is te lezen in dit periodiek.

Het Edamse stadsbestuur ging er in 1972
mee accoord dat ten behoeve van de "leden
van de Hoogduitse Joodse Natie"(l) een
begraafplaats zou worden ingericht. Een
stukje grond nabij de Oosterpoort werd
hiervoor aangewezen.
De eerste begrafenis vond plaats op 29 mei
1793.
Nadat omstreeks 1825 de Oosterpoort was
afgebroken, kwam de begraafplaats te lig
gen zoals wij deze nu kennen. Blijkens het
begraafboek dat eveneens door opperrab
bijn Berlinger werd overgedragen, hebben
er aldaar vele tiental len begrafenissen plaats
gevonden. Er was een apart gedeelte voor
kinderen. De begraafplaats was omgeven
door een houten hek.
Boven het toegangshek bevond zich een
gebogen houten balk met daarop zowel in
het Nederlands als in het Hebreeuws de ver
wijzing naar het Bijbelboek Ezechiel 37.
Dit alles is tijdens de tweede wereldoorlog
als brandhout gebruikt! Ten behoeve van de

verbreding van het Oorgat is in 1950 het
voorste gedeelte van de begraafplaats ver
plaatst naar achteren; zeven jaar daarvoor
was de begraafplaats officieel buiten ge
bruik gesteld.
Het geheel ligt er nu verwaarloosd bij: graf
stenen zijn aan het verweren en de op
schriften zijn nagenoeg onleesbaar gewor
den.
Het "rapport inzake inventarisatie Joodse
begraafplaatsen in Noord-Holland",
uitgegeven in 1987 door de Culturele Raad
Noord-Holland spreekt duidelijke taal: "van
alle begraafplaatsen in Noord-Holland is
de situatie hier het slechtst."

I)e mik we

Een aantal Edammers zal zich bij het
noemen van het joodse bad (in het He
breeuws mikwe) de opgravingen aan de
Grote Kerkstraat herinneren. Immers, na
afbraak van het pand Grote Kerkstraat 56,

Bladzijden uit het gedenkboek van de joodse gemeente te Edam, 1779-1882. voorde restauratie. Het boek ligt
open bij een reglement, met de artikelen 11 tot 14 op de rechterbladzijde en de artikelen 15 tot 20 op de linker
bladzijde. (Het Hebreeuws handschrift "loopt" immers anders dan het Nederlandse!)
(Foto A.E. van Bekkum. Den Haag).
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De Pietersbrug met brandspuithuisje, omstreeks 1912. Rechts het hek rond de begraafplaats. In de boom een

klok ("de bengel" ). die op bepaalde uren werd geluid. (Collectie K. de Boer. Edam).

werd in 1976 door J. Roskam uit Edam een
bijzondere ontdekking gedaan. Hij trof hier
de restanten aan van wat eens het joodse
badhuis was.
Het bassin, 1.30 m. diep en 1.50 m. lang,
betegeld met witte tegels en een zwarte (die
het waterniveau moest aangeven) was de
belangrijkste vondst.
Wat was de betekenis van het joodse bad in
Edam? Het diende in het algemeen voor de
gehele joodse gemeenschap van Edam als
ritueel bad en in het bijzonder voor vrouwen
(i.v.m. de menstruatie) als "reinigingsbad";
alles volgens joodse wetten en tradities.
Het badhuis, dat eigendom was van de
gehele joodse gemeenschap, fungeerde als
zodanig van 1846 tot 1887. In dit gebouw
bevond zich ook het schoollokaal, waar
joods onderwijs werd gegeven. In laatst
genoemd jaar werd het verkocht (aan een
niet-jood) en verbouwd tot woonhuis.
Pogingen om het bassin in 1976 te be
houden mislukten: de tegels werden afge
hakt en met ander "puin" afgevoerd naar
een boer in de omgeving.
Een nieuw huis verrees op deze plek 

De sjoel

Voor het houden van een volledige joodse
gebedsdienst was een aantal van tien man
nen vanaf 13 jaar nodig. In 1788 werd in
Edam hiertoe de eerste synagoge ("sjoel",
van het Duitse Schule) ingewijd. Mogelijk
bevond deze zich aan de Lingerzijde, waar
de "oudste" van de gemeente, Moses Ber
lijn woonde. In 1791 werd deze eerste
synagoge buiten gebruik gesteld en werd
een nieuwe synagoge, gelegen aan het
Noord-Achterom, de zuidzijde van de Ach
terhaven, in gebruik genomen.

Het gemeenteleven concentreerde zich
grotendeels rond de synagoge, alwaar zich
ondermeer een joodse slagerij en een dito
winkel bevonden. Het aantal gemeentele
den schommelde in het begin rond de hon
derd; omstreeks 1860 was het aantal al tot
de helft gedaald.
F. Allan vermeldt over de synagoge op
pagina 4 in "De Stad Edam en hare geschie
denis" (1857): "Het is een oud en vervallen
gebouw, dat zich echter inwendig gunstiger
voordoet, dan het uitwendig voorkomen
doet vermoeden". Het was een vierkant
gebouw, ca. lOx 1 Om. Afbeeldingen van de
synagoge zijn helaas niet bekend. Nadat
bijna alle joden uit Edam waren weggetrok
ken, werd de gemeente in 1886 opgeheven.
De synagoge werd gesloten en in 1887
verkocht aan Pieter Kraaij te Edam. Na
sloop van het gebouw werden in 1888 op
die plek twee woningen gebouwd. Blijkens
de kadastrale gegevens zijn deze woningen
omstreeks 1962 weer "vervangen" en wel
voorde huidige woningen Achterhaven 37b
en c. (2).

Voor zover bekend, is slechts een voorwerp
uit de synagoge bewaard gebleven: een
koperen schildje uit 1843. aanwezig in het
Joods Historisch museum te Amsterdam.

F. Schoonheim

Noten:

(1) Oud-archief Edam. nr. óók. d.d. 27 juli.

Hoogduitse Joodse Natie is een verzamelnaam

voor een groep joden, oorspronkelijk afkomstig

uit Duitsland. Dit in tegenstelling tot de Portu

gese joden.

(2) De mededeling in Oud-Edam, jrg.10, nr.3,

pag. Ió, dat de synagoge gestaan moet hebben

ter plaatse van Achterhaven nr. 23, is onjuist.

Bronnen:

Archief Nederlands Israëlitische gemeente

Edam: archieven van de gemeente Edam-Vo-

lendam, oud-rechterlijke archieven Edam, aan

wezig bij het streekarchief Waterland te Pur

merend.

CONTRIBUTIE 1988

Helaas heeft een aantal leden de con
tributie voor 1988 nog steeds niet
voldaan, ondanks het verzoek hiertoe
in het vorige periodiek. Het bestuur van
Oud Edam zou het betreuren als de
toezending van het periodiek aan deze
leden zou moeten worden gestaakt in
verband met de niet geringe kosten van
ons verenigingsorgaan.
Gaarne dus betaling van de contributie
door middel van de U toegezonden ac
ceptgirokaart, of op gironummer
1356818 t.n.v. de penningmeester van
de Vereniging Oud Edam.

Het opgegraven bassin in 1976. (foto G. bij 't Vuur).
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Edam een
paradijs voor
illegaal
bouwen?
Over mooi en lelijk valt te twisten. Er wordt
in Edam, maar ook in Volendam, steeds
meer illegaal gebouwd, aan- of verbouwd.
Procedures worden door burgers aan de
laars gelapt. Plet optreden van het gemeen
tebestuur lijkt, als het al niet passiefis, dan
in ieder geval weinig effectief Er zijn mensen
die vinden dat het huisje Bult 13 best een
leuk huisje is. De schatbewaarders van het
historisch Edam denken daar anders over.
Het gaat er ook niet echt om of iets mooi of
lelijk is.
Wel of het past in het beschermd stadsge-

Bult 13. een storend gal inde rooilijn in de oude kom v
beeldbepalende plek.

zicht. En dat is daar niet het geval. Hoe
heeft het ooit zover kunnen komen in een
stad als Edam, met datzelfde beschermd
stadsgezicht als -op papier- machtig wa-

i Edam; een inbreuk op een historisch gegeven op een

pen. En vooral ook, hoe sterk is een vere
niging als Oud Edam om dergelijke uitwas
sen tegen te gaan. Een voorbeeld van, op
zijn zachtst gezegd, slordig omgaan met het
historisch karakter van het oude Edam.
Eerst maar eens de voorgeschiedenis:

Een voorbeeld

Bult 13 was een beeldbepalende plek in het
hartje van Edam. Wie van de Schepen-
makersdijk kwam, keek er recht tegenaan.
Het woonhuis met het aangrenzende schuur
tje was bouwvallig, leunde wat tegen het
huis Bult 11 aan. De voordeur kwam op de
straat uit. Een houten schutting hield de
naastgelegen tuin van de familie Rol, Ge-
vangenpoortsteeg 24, voor het oog van de
voorbijgangers verborgen. Het huis Bult 13
wordt in mei '86 gekocht door de familie
Rol. In feite kopen ze een bouwval, rijp
voorde sloop. De gemeente wordt gevraagd
het pand te mogen slopen. En passant wordt
ook beloofd dat er een nieuwe schutting zal
komen.
De woning was geen monument. Bij ge
meentewerken zien ze dan ook weinig
problemen om de gevraagde toestemming
te verlenen. Een kleine misrekening: met
het in werking treden van het Beschermd
Stadsgezicht is het niet meer een zaak van
B & W alleen om een dergelijke sloopver
gunning af te geven. Als de sloop van een
pand "onevenredige schade kan ver
oorzaken aan de cultuurhistorische aspecten
van de omgeving", moet op zijn minst ook
de Monumentencommissie geraadpleegd
worden. En dat is dus niet gebeurd. Als de
fout op het stadhuis wordt ontdekt, moet de
sloop onmiddelijk stilgelegd worden. Te-
laat, het halve muurtje dat nog van het pand
overeind staat loont de moeite niet meer om
nog overeind te blijven. En er kan moeilijk
aan de familie Rol gevraagd worden om de
bouwval in oude (dus bouwvallige) staat
terug te brengen. Een herbouwplicht voor
de nu gesloopte woning is er niet.

De Bult omstreeks 1900. Hel huisje waarin laatstelijk de heer Jan Slegt woonde, is gesloopt. Het aanzicht is
er bepaald niet fraaier op geworden.
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Voorhaven 7, een prachtig voorbeeld van goed restaureren.

Herbouw van de schuur

De familie Rol heeft ook geen plannen om
een woning te herbouwen. Integendeel. In
augustus '86 vragen ze een bouwvergun
ning aan om het al gesloopte schuurtje aan
de waterkant te mogen herbouwen tot
woonhuis. De familie krijgt Nee te horen.
Een nieuwe woning mag alleen aan de
straatkant in de rooilijn en dus op de plek
van de oude woning, Bult 13 komen.
Januari '87 komt het verzoek van de familie
om de schuur opnieuw op te trekken en uit
te breiden. De schuur zou daarbij zeker een
meter breder worden dan de bestaande
schuur. Opnieuw een Nee van het gemeen
tebestuur. De schuur zou de toegestane
bouwoppervlakte overschrijden.
Begin maart '87 blijkt dat de familie defini
tief heeft afgezien van de bouwplannen van
de schuur. Maar men vraagt tegelijk of er
bezwaar is tegen louter herbouwen van de
oude schuur. Wel, die bezwaren zijn er niet.
Achter de schutting wordt dan hard ge
werkt.

In augustus '87 waarschuwt de vereniging
Oud Edam al dat er niet een schuurtje, maar
een huisje gebouwd gaat worden achter de
schutting. Er wordt zonder vergunning te
groot en te hoog gebouwd.
Het is september '87. Het schuurtje is voor
driekwart gereed. Er staat dan een stralend
nieuwe schuur die nauwelijks nog schuur
genoemd kan worden. Van de oude schuur
is inderdaad niets meer te herkennen. Maar
dat verontrust de gemeente minder dan de
ontdekking dat er op het dak nu ineens
vijftien rijen pannen zijn in plaats van de
twaalf rijen van de oude schuur. De schuur
is dus ook hoger geworden. Daarmee heeft
de gemeente dan een handvat om de familie
Rol aan te pakken. Want een bouwaanvraag
ontbrak. De familie wordt aangeschreven,
maar laat lang niets van zich horen.

Hek en stenen muurtje

Half oktober 1987 lijkt de aanvraag van de
bouwvergunning in de lade Vergeet-Het-
Maar terecht te zijn gekomen. Maar een
brief met het verzoek om de schutting te
mogen slopen en een antiek smeedijzeren
hek ervoor in de plaats te mogen neerzetten,
brengt de ambtenaren weer op het spoor.
Geen bezwaar, mits dat hek op een rollaag
geplaatst wordt en mits de familie dan ook
alsnog met haar bouwaanvraag afkomt. Het
antieke hek komt inderdaad op een potsier
lijke rij nieuwe stenen te staan. Er ver
schijnt zelfs een fantasiemuurtje in de tuin
met die stenen.
De bouwtekeningen van de vernieuwde
schuur worden achteraf alsnog ingediend.
Het college besteedt er een enkele blik aan
en laat het voor wat het is. Bij de dienst

gemeentewerken wordt voor het huisje con
sequent de term "schuurtje" gebruikt.
Ondanks een moderne voordeur en een
raamindeling die op een woonhuis duidt.
"Er zijn in het schuurtje geen voorzienin
gen aanwezig die erop duiden dat het als
woonhuis gebruikt zou kunnen worden.
Zelfs een toilet ontbreekt".

Procedures

Maar het is toch een heel leuk huisje, zal
menigeen zich laten ontvallen. Inderdaad.

Overal, behalve opeen beeldbepalende plek
in Oud Edam. Want wat is er precies mis
met het huisje?
Het belangrijkste bezwaar is dat er niet aan
de rooilijn gebouwd is. Het oorspronkelijke
huis was dat wel. En ook al is een schutting
dan geen ideale tijdelijke oplossing, er was
in het bestemmingsplan wel de mogelijk
heid opengelaten om nieuw te bouwen in
aansluiting op de bestaande bebouwing en
dus in de rooilijn. Het slopen van het woon
huis en daarna het vervangen van de schut
ting door het antieke hek, is een forse in-
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Een markant nieuw voorbeeld van illegaal bouwen in de Grote Molensteeg.

greep op de originele bebouwing. Het meest

irritante is dat de vastgestelde procedures

aan de laars gelapt zijn.

Bult 13 is een voorbeeld dat niet op zichzelf

staat. Iets minder in het oog lopend, maar

zeker zo brutaal is de verbouwing van een

garage in de Grote Molensteeg tot een veel

groter woonhuis, waarbij de eigenaar van

de opstal zich zelfs niets aantrekt van de

bouwstop van de gemeente. Overigens moet

gezegd worden dat in dit laatste geval de

verantwoordelijke wethouder S. Veerman

ten tijde van het schrijven van dit artikel al

heeft aangekondigd om nu echt beleid te

maken en zeker wat het pand in de Grote

Molensteeg betreft een voorbeeld te stel

len. De gemeente reageerde tot nu toe niet

doeltreffend genoeg. Dat is breed verbreid

de kritiek op het huidige gemeentebeleid.

Een ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht,

verzachtend: "Er wordt wel eens vergeten

dat de bezuinigingen op het ambtenaren

korps geleid hebben tot steeds minder per

soneel en dat ondertussen het werk steeds

meer toeneemt. Niet alleen in Oud-Edam.

In Volendam hebben ze een techniek ont

wikkeld, waarbij een illegale dakkapel in

een paar uur tijd kompleet op het dak staat.

De kraanwagen staat om de hoek van de

straat te wachten tot de kapel er in zijn ge

heel opgeplaatst kan worden. En dan is het

aan het gemeentebestuur om wel of niet

achteraf in te grijpen.

Monumentencommissie

Als schatbewaarder van het historische

Edam heeft de vereniging Oud Edam onder

meer zitting in de monumentencommissie.

In het periodiek is herhaaldelijk gewaar

schuwd voor de ontwikkelingen achter de

schutting van Bult 13. Staat de vereniging

dan machteloos als het gemeentebestuur

niet krachtdadig optreedt ? En wat is dan

het nut van een plaats in die monumenten

commissie?

C. Schaatsbergen is samen met G. bij 't

Vuur lid van die Monumentencommissie.

"Je moet de vereniging zien als een lastige

luis in de pels. In de commissie wordt er wel

degelijk goed geluisterd. En ook al heeft de

commissie dan alleen maar een advise

rende taak, toch gebeurt het maar spora

disch dat de voorstellen genegeerd wor

den."

Ook Schaatsbergen geeft toe dat het ne

geren van de vastgestelde procedures bij

verbouwingen hem zorgen baart. "De ge

meente zal, als het haar menens is met de

zorg voor het Beschermd Stadsgezicht, nog

meer energie moeten steken in de controle

van bouwaktiviteiten juist in Edam. Aan de

andere kant heeft dezelfde gemeente ook de

zorg voor Volendam en kun je moeilijk

verwachten dat ze met twee maten gaan

meten. Maar toch, ik denk dat het nodig is

dat er harder ingegrepen wordt bij illegaal

bouwen of waar afgeweken wordt van de

bouwvergunning. Niet alleen om schade te

voorkomen, maar ook omdat er anders

geknaagd gaat worden aan het rechtsgevoel

van de mensen die wel de rechte weg be

wandelen.

Ervan uitgaande dat ook de familie Rol zich

niet bewust is geweest het historisch beeld

van Oud Edam te verstoren, zou het dan niet

een goed initiatief zijn om als vereniging

Bij de hedendaagse mode, die de mannen

voorschrijft knevel en baard te scheren en

met een kaal gezicht te lopen, is het niet

onaardig iets te vermelden van een man

welke door zijn lange baard een zekere

vermaardheid bij zijn tijdgenoten bezat,

waarvan hij later voor een liefdadig doel

een goed gebruik wist te maken.

Deze Pieter Dirkszoon was een scheeps

timmerman te Edam, waar hij in 1530 het

levenslicht zag.

Van hem bestaan twee geschilderde por

tretten, beide in een openbare verzameling

Oud Edam een adviesgroep op te richten,

die de Edammers kan adviseren bij ver

bouwingen en andere bouwplannen?

Schaatsbergen: "Ach, wie van goede wil is

weet altijd de leden van de monumenten

commissie of de vereniging te bereiken.

Het vervelende is juist dat de mensen die de

officiële weg doelbewust willen vermij

den, doorgaans ook weinig verantwoorde

lijkheidsgevoel hebben voor het historisch

erfgoed. Dus of dat de oplossing is.."

Huub Klompenhouwer

geplaatst. Een in het Museum zijner ge

boorteplaats, het andere in het Rijksmu

seum te Amsterdam. Dit laatste is afkom

stig uit de boedel van Joost Oud, overleden

te Edam, die beweerde tot de nakomelingen

van Pieter Dirkszoon te behoren. 2)

Deze is voorgesteld ten voeten uit in de

klederdracht van zijn tijd, op 53-jarige leef

tijd, staande bij een tafel (gedeeltelijk zicht

baar), waarop de linkerhand rust. Zijn baard

in twee lange vlechten reikt tot op de grond

en verder opwaarts tot aan zijn middel, bij

de punten in de rechterhand gehouden. Hij

Pieter Derkszoon, genaamd
Langebaard te Edam, 1530-1605')
Onlangs kwam onderstaand artikel op de redactietafel terecht, wat na enig speurwerk

afkomstig bleek te zijn uit het tijdschrijft De Navorscher uit 1928, pag. 19 t/m 21 . Is het

in Edam overigens bekende verhaal een legende of berust het op historische feiten? Dit

laatste bleek inderdaad het geval te zijn. Enkele aanvullingen op deze geschiedenis zijn

in de noten opgenomen.
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droeg deze geweldige baard bij zijn werk in

een zakje.

Ik zeide boven, dat hij van zijn lange baard

een goed gebruik wist te maken, hetwelk hij

bewees in 1583 door voor het verarmde

weeshuis tegen betaling zijn baard te laten

zien. Hij bezocht daarvoor verschillende

Hollandse steden; blijkens een ontvang- en

uitgaafboek nog in het Protestants Wees

huis aldaar bewaard, kwam hij van deze

baardkijkerij met een voor die tijd aardig

sommetje geld naar huis.

Men vindt daarvan in bedoeld ontvang- en

uitgaafboek het volgende opgetekend:

3) Den 4 Aprilis anno 1583 soo heeft Pieter

Dirksz. Langbaert in het weeshuijs gebracht

die somme van sevenendetwintich gulden -

x st. bij hem verdient tot hoorn om sijn baert

te besien laten en oock tot edam

27-10-0

noch den eersten meij ontfangen thien stui

vers 0 - 10-0

noch den 26sten meij ontfangen ut die stede

van Delft, Leijden, rotterdam ende den hage

die somme van hondert twaalf gulden der-

thien st. 112-13-0

noch den 3den Julij ontfangen ut die stede

van haerlem drieendedertich gulden ellef

st. 33 - 11 - 0

Den 14de augustus ontfangen ut handen

van Pieter Dirxen voornoemt die somme

van thien gulden ende thien stuivers

10-10-0

Den 23 septembris so heeft den voornoem

de Pieter Dirkszoon dese boven benoemde

somme vervult ut sijn eijgen buerse tot iic

gulden net tot een testaement 200 - 0 - 0

noch heeft Pieter Dirkszoon ten selven

daeghe die weeskinderen geven achtien st.

tot een wittebroots sop 0 - 18-0

noch den 1 lden augustus ontfangen ut han

den van Pieter Dirkxen dat tot groote broeck

ontfangen es ses gulden acht st. ende acht

penningen 6-8-8

Vier jaar later deed hij weer een tocht om

zijn baard tegen betaling te laten zien,

waarvan hij de opbrengst ook aan het

Weeshuis schonk. Een man, welke met geen

mooie praatjes maar met de daad toonde

zoveel liefde voor de Wezen zijner ge

boorteplaats te bezitten, verdiende zeker

als beschermer en vader dier ouderloze

kinderen beschouwd te worden. Hij werd

dan ook in April 1584 tot Weesmeester

verkozen en voor het laatst in April 1603.

Men noemt hem dan Pieter Baarts. Dit

laatste staat vermoedelijk in verband met

hetgeen men verhaalt n.m. dat een vrouw te

Haarlem de baard van Pieter onvoorzichtig

aangegrepen hebbende, een opkrimping van

dit mannelijk sieraad volgde, door pijn

vergezeld. De baard werd toen geheel afge

schoren maar groeide weer tot een grote

lengte aan.

Pieter Dirkszoon Langbaert, weesmeester omstreeks
1606, haard leng te 2.50 m. (collectie Edams Mu
seum).

Maar de buitengewoon lange baard was

verdwenen, waarom hij toen als Baarts zal

aangeduid zijn. Hij stierf bij het begin van

Februari 1606 en op de 4de dier maand

werd zijn lijk in het koor der Grote Kerk

aldaar bijgezet.

Een onbekende maakte ruim een halve eeuw

geleden op Pieters baard en liefdadige rei

zen het volgende rijmgedicht:

Zie hier Pieter Derksz Langebaard.

Een braaf man, goed van aard,

Een vriend van Edams wezen,

Toen grote zorgen rezen.

Hij sprak toen lieve kinderen,

Ik weet het te verhinderen.

Gij geen nood lijdt

In deze kwade tijd.

Hij trok naar vele steden,

Herhaalde daar zijn bede,

Liet zien zijn lange baard

Als enig maar op aard.

Hij ging van Hoorn naar Leyden,

Waarvan zich het gerucht verspreide

Naar Delft, 's-Gravenhage en andere

steden

Rotterdam en Haarlem werden ook gebe

den.

Ieder riep wat een baard.

Dat is een wonder op aard,

Gaf zijn geld voor te kijken,

Dat niemand deed spijten.

Toen kwam Pieter naar huis,

Het is zeker geen abuis,

Met een paar honderd gulden,

Welke de Wezenkas vulden.

Heb dank aan brave man.

Welke zich zo inspan.

Uw lange baard

Bleek goud waard.

Ik dank enige dezer mededelingen

aan de vriendelijke welwillendheid

van de Heer Gemeente-Secretaris

van Edam.

Rotterdam Ch.C.V. Verryt.

Noten:

1) De transcriptie van de naam van Pieter Dirks

zoon is aangepast aan de hedendaagse spel

ling. Behoudens het stuk tekst als bedoeld in

noot 4, is verder de originele tekst van het artikel

aangehouden.

2) Joost Oud was getrouwd met Maria Gover-

dina Boes die op 18 september 1857 in Edam

overleed. Het overlijden van Joost Oud werd

niet gevonden. Volgens mevrouw T. Boink-van

Nunen uit Tilburg, een nazate van de familie

Boes, overleed hij in 1872.

In een brief van het Koninklijk Oudheidkundig

Genootschap te Amsterdam aan mevr. Boink,

gedateerd 21 -03-1985, wordt de aankoop en

herkomst van het doek in het Rijksmuseum

genoemd:

het werd in 1878 voor F. 80,— aangekocht van

nazaten van de familie Boes. Op de achtergrond

is het wapen van Pieter Dirkszoon te zien,

alsmede het opschrift AEPAT1S 55, 1583.

Het schilderij in het Edams Museum wordt in de

brief een copie uit 1635 genoemd. Bovenstaande

gegevens over beide schilderijen komen even

eens voor in het jaarverslag van het Koninklijk

Oudheidkundig Genootschap uit 1879.

3) De transcriptie in De Navorscher van onder

staande tekst die voorkomt in inv.nr. 1 van het

archief van het Protestants Weeshuis, was niet

helemaal correct. Deze is hier aangepast aan de

originele gegevens.

Over giften aan het weeshuis als opbrengst van

een tocht die Pieter Dirkszoon vier jaar later zou

hebben gemaakt, werd niets gevonden.

Noten: Corrie BoschmatHerman Rijswijk

ZETDUI VELT JE ACTIEF

Wellicht is het U opgevallen dat de

laatste aflevering van het periodiek,

wat lay-out en opmaak betreft, er wat

anders uitzag dan U gewend was. Dit

hangt samen met een via de computer

nieuwe wijze van zetten. Ook de redac

tie moet wennen aan het nieuwe sys

teem, waardoor in het vorige nummer

een storende fout is geslopen: de foto's

bij het artikel over de Doopsgezinde

Vermaning zijn gespiegeld afgedrukt.

Onze excuses voor deze betreuren

swaardige vergissing.
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Edam in aquarel, een 16e-eeuws beeldverhaal
Peilkaart uit 1567 van de hand van Thaems Symonszoon. Gekleurd, op perkament, 35x68 cm. (foto Algemeen
Rijksarchief, Den Haag, Hingman collectie).

In de laatste aflevering over de ruimtelijke ontwikkeling van Edam hebben we gekeken
naar de kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560. Een betrouwbare, 'moderne'
stadsplattegrond vervaardigd in opdracht van Philips II van Spanje. Uit dezelfde tijd is
nog een opmerkelijke kaart van Edam bewaard gebleven. Thaems Symonsz. maakte deze
in 1567. Door de overvloed aan informatie die zijn werkstuk ons verschaft, is het de moeite
waard nog eens een blik te werpen op Edam in de 15e en 16e eeuw.

Een kaart als decoratie

Eigenlijk raak je niet uitgekeken op de twee
kaarten die van Edam uit de 16e eeuw
bewaard zijn gebleven. Vooral omdat we
ons realiseren dat de kaartmakers een peri
ode van honderden jaren in groei en ont
wikkeling van de plaats, in een beeld heb
ben 'ingedikt' en samengevat.
Het is niet zo verwonderlijk dat er betrekke
lijk weinig oude stadsplattegronden zijn.
Voor de 17e eeuw was kaartmateriaal nog
taboe voor de gewone burger. De reizigers
en handelslieden die in die tijd een stad

wilden aandoen, orienteerden zich al van
verre op de kerktoren, en eenmaal in de stad
gekomen, vonden zij hun weg wel.
Pas in de loop van de 17e eeuw begon de tot
welstand gekomen burger zich voor kaar
ten te interesseren, en dan meestal in de zin
van een verzamelobject of een decoratieve
versiering aan de muur. Kaarten met de
afbeeldingen van stadsplattegronden, we
relddelen en zeekaarten werden heel popu
lair, waaraan de ontwikkeling van de druk
kunst een belangrijke bijdrage leverde.
Van de door de landmeters vervaardigde
originele handschriftkaarten werden gra

vures gemaakt die voor een breed publiek
verkrijgbaar waren. Veel kaartmakers
maakten vrijwel uitsluitend gebruik van
oudere, al verschenen kaarten, die zij dan
opnieuw bewerkten en aanpasten.
In de uitvoering van dit kaartmateriaal deed
men wel een knieval voorde gevulde beur
zen van de kopers: vaak werden decora
tieve elementen aan de werkstukken toege
voegd. Een 'mooie' kaart was voor deze
kopers vaak belangrijker dan een 'nauw
keurige' kaart. De drukkers voegden ze
veelal samen in stedenboeken of atlassen.
In deze ontwikkeling moeten we bijvoor
beeld de kaart van J. Blaeu van Edam plaat
sen die deze omstreeks 1640 vervaardigde
als onderdeel van een stedenatlas.

Kaarten als processtukken

De oudere kaarten, zoals die van Van De

venter en Thaems Symonsz., werden daar
entegen met een bepaald doel gemaakt.
Behalve voor militaire aangelegenheden
konden ze als bewijsmateriaal fungeren in
bepaalde processen. De kaart van Thaems
Symonsz. is inderdaad zo'n proceskaart.
Het is een heel bijzonder document dat be
waard wordt in het Rijksarchief in Den
Haag. Thaems Symonsz. kreeg in 1567
opdracht van het stadsbestuur van Edam
om deze kaart te maken. Zoals we al in een
eerdere aflevering zagen voerde de stad in
die jaren een voortdurende oppositie om de
aanleg van een aantal sluizen in Edam te
voorkomen. Voordat de Geheime Raad in
Brussel zich over deze kwestie uitsprak,
hadden de burgemeesters Thaems Symonsz.
verschillende malen peilingen in de haven
laten uitvoeren, zodat later zou kunnen
blijken of de sluisaanleg van invloed zou
zijn op de diepte van de voornaamste water

wegen.
De kaart is op een enigszins primitieve
wijze getekend en ingekleurd. De vorm van
de stad, het verloop van de waterwegen en
de straten, is schematisch aangegeven. De
huizen aan weerszijden van de straten zijn
als het ware 'omgeklapt', een eenvoudige
aanzet tot een perspectivische weergave die
in die tijd voor dit soort kaarten nog vrij
algemeen was. Vanwege het doel van de
kaart was echtereen juiste weergave van de
bebouwing niet zo belangrijk, maar voor
ons is wel van belang dat dit de oudste kaart
van Edam is waarop we ons hiervan globaal
een beeld kunnen vormen. De openbare
gebouwen en enkele ander panden zoals het
weeshuis in de Grote Kerkstraat alsmede
de molens, zijn goed herkenbaar.
Op het Oorgat zijn enkele opmerkelijke
zaken te zien. Op de plaats waar later de
Sassluis werd aangelegd zien we aan het

eind van de Broekdijk de Oorgatter Spui-
sluis, een van de sluizen waarvan de aanleg
in een octrooi uit 1549 was vastgelegd.
Naast de sluis staat de kraan van de armen
(kaart omdraaien). Deze kraan was door de
armen gebauwd met het doel de masten van
nieuw gebouwde schepen omhoog te take
len, waarvoor dan uiteraard een vergoeding
werd gegeven. Tegenover de sluis is een
gebouwtje getekend waarvoor we een klok-
kestoel zien. Dit is ongetwijfeld de Oorgat
ter kapel waarvan in verschillende archief
bronnen sprake is. Op het eind van het
Oorgat, bij de zeedijk, zien we een paar
vreemde staketsels. Is dit soms het galgen
veld waar de ter dood veroordeelde mis
dadigers een prooi van de zeevogels wer
den?
Bij de havenmond is nauwkeurig het noor
derhavenhoofd en de drie zuiderhavenhoof
den getekend. Deze werken waren een



voortdurende bron van zorg voor de stad.
Bij iedere flinke storm liepen ze schade op
of werden zelfs weggespoeld. Het nood
zakelijk herstel betekende in de regel een
forse aanslag op de stadsfinancieen.
In verband met de peilingen waren blijk
baar de afstanden tussen de bruggen belan
grijk. Deze zijn allemaal ingeschreven in
roedenmaat met tevens de naamsvermel
ding van de bruggen. Vermoedelijk heeft
bij deze kaart ook nog een peilstaat gehoord
zoals we van latere peilkaarten kennen. In
dit geval is deze dan niet bewaard gebleven.
Achter op de kaart is een tekst geschreven
waarin Thaems Symonsz. een verklaring
aflegt gedateerd 12 augustus 1588, ten
overstaan van Jeronymus van Borre en
Leonart Casembroot, gecommiteerden van
het Hof van Holland. Hij zegt hierin dat de
kaart dezelfde is als die hij op 21 april 1567
op verzoek van eisers in reconventie (het
stadsbestuur) heeft gemaakt, maar dat hij
een correctie aan moet brengen met betrek
king tot de afstand tussen de Sint Jans- en de
Sint Jacobsbrug. Deze afstand is niet 36,
maar 30 roeden, aldus Thaems Symonsz. 1)
De kaart leert ons veel over de stedelijke
situatie van Edam in de 16e eeuw. Maar nog
om een andere reden is de kaart van belang.
Ze maakt het mogelijk de oudere kaart van
Jacob van Deventer nader te dateren. Het
enige dat van deze laatste plattegrond ge
zegd kon worden was dat de maker na 1558
met zijn werk moet zijn begonnen. 2) Zoals
we zagen, was de Hoogstraat toen blijkbaar
nog niet aangelegd. Thaems Symonsz.
tekende deze straat echter wel, zodat we er
vanuit kunnen gaan dat Van Deventer zijn
werk in de stad voor 1567 had beëindigd.

I)e betekenis van naamaandui
dingen

Aan de hand van de kaart van Van Deventer
en de oudste schriftelijke bronnen, is in een
vorige aflevering een beeld geschetst hoe
Edam, sinds zij in 1357 begiftigd werd met
stadsrechten en privileges, zich ontwikkeld
zou kunnen hebben. Desondanks blijven
veel aspecten nog onduidelijk en vaak is het
wachten op het te voorschijn komen van
nieuw bronnenmateriaal om meer inzicht
en kennis over bepaalde zaken te krijgen.
Vooral ten aanzien van de belangrijke vraag
wanneer Achterhaven en Nieuwe Haven
gegraven zouden kunnen zijn en wanneer
de stad zijn definitieve vorm kreeg door de
aanleg van de stadsmuren, laten de archi
valia ons helaas nog steeds in de steek.
De kaart van Thaems Symonsz. voegt ech
ter weer wat kennis toe aan datgene wat we
van onze oude eerbiedwaardige stad weten.
Ook is het mogelijk om vanuit een wat
andere invalshoek nog eens naar het verle
den van Edam te kijken. We doelen hier op
de betekenis van namen van straten, water-
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Detail van de plattegrond uit de atlas van J. Blaeu, omstreeks 1640. De rechtse stippellijn geeft de loop van
de Muersloot aan.

lopen en andere zaken zoals die in de vroeg
ste bronnen uit de 16e eeuw voorkomen en
vroeger nog, in het keurboekje van 1467. In
namen wordt immers vaak een bepaalde
karakteristiek, een hoedanigheid vastge
legd. Bovendien weten we dat namen vaak
eeuwenlang blijven voortbestaan, niet al
leen in de volksmond, maar ook in de
schriftelijke bronnen. Zij zouden naar een
oorsprong kunnen wijzen die honderden
jaren eerder gezocht moet worden. In deze
zin kan naamduiding een hulpmiddel zijn
om, naast de feitelijke informatie uit de
schriftelijke bronnen, meer te weten te
komen over de duistere periode tussen het
ontstaan van de nederzetting Edam en het
eerste kaartmateriaal uit omstreeks 1560.

Een afdamming in de IJe voor
1357?

Hoe zag Edam eruit, wat waren haar gren
zen in de tijd dat zij tot stad werd verheven?
In het handvest uit dat jaar is al sprake van
'veste'. De stad zou dus toen al wallen
gehad kunnen hebben, waarbij we de vraag
of we hierbij ook aan muren moeten den

ken, terzijde laten. Deze vestingen veron
derstellen wel dat de stad toen al enige
omvang gehad moet hebben.
J.K. de Cock was de eerste die in 1975 een
poging deed de stadsgrenzen van Edam
vast te stellen. 3). Zijn opinie is nog steeds
de basis voor verder onderzoek. Zowel H. A.
Heidinga als J. Sparreboom hebben hun
hoofd gebroken over de mogelijke beteke
nis van de 'Dam' als waterkering in de IJe.
(zie periodiek Oud Edam, jrg. 10, nrs. 2 en

3).
De algemene visie is dat de oudste dam
aangelegd is in de IJe ter hoogte van de
Kleine Kerkstraat/Prinsenstraat. Maar is het
wel zo aannemelijk dat men de belangrijke
doorgaande verbinding naar het Zeevangs-
gebied omstreeks 1200 afsloot met een vaste
waterkering? De schepen die vanaf de
Zuiderzee kwamen zouden dan alleen via
het Purmermeer en via het tol te Akswijk
waarvan omstreeks 1340 sprake is, hun
doel hebben kunnen bereiken. Deze ver
binding voerde in Edam langs de Schepen-
makersdijk, wat betekent dat in dat geval de
schippers de eigenlijke haven aan het Boer
enverdriet links moesten laten liggen, of
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liever gezegd rechts. (Nog steeds is niet
bekend wat Edammers uit vroeger eeuwen
met de naam 'Boerenverdriet' nu eigenlijk
wilden zeggen).
Een tweede kanttekening is de toegestane
afdamming van de oude haven in 1357,
toen de stad een nieuwe verbinding met de
Zuiderzee mocht aanleggen, de Voorhaven
en het Oorgat. Het handvest geeft toestem
ming de oude haven aan beide einden af te
dammen. Hieruit zou de conclusie te trekken
zijn dat de oude haven aan de noordzijde
nog open was.
Het is waarschijnlijk dat er wel een soort
van waterkering in de IJe zal zijn geweest,
waarbij wellicht aan een sluis gedacht moet
worden. In 1360 is namelijk al sprake van
een sluis in Edam die medebehoorde aan de
ban van de Zeevang. In een processtuk uit
dat jaar worden enkele Edammers beboet
omdat zij deze sluis hadden opgehaald.
Interessant is overigens dat uit dit stuk
blijkt dat al tweehonderd jaar voordat de
sluisaanleg in de 16e eeuw de nodige onrust
onder de Edamse burgerij veroorzaakte
omdat men vreesde dat hierdoor de havens
zouden verzanden, deze maatregelen toen
al aan de orde waren.

De Dam en het Spui

Mijn inziens is er in het verleden te weinig
aandacht geschonken aan de betekenis van
de Dam, het huidige Damplein. Er is altijd
als vanzelfsprekend aangenomen dat de
benaming 'de Dam' inherent zou zijn aan
de aanleg van het Damplein in 1624. Dit
blijkt niet het geval te zijn. De oudste ver
melding van de Dam komt, voor zover mij
bekend, voor in het schotboek van 1549.
Dit betrof het gedeelte van het huidige Spui
tussen de Grote Kerkstraat en de Breestraat,
met ongeveer eenzelfde stuk aan de over
zijde van het water. De bebouwing was aan
deze laatste kant toen nog geheel aaneen

gesloten, van een pleintje was geen sprake.
Op de kaart van Van Deventer is goed te
zien dat er ten oosten van de IJe, tussen de
Grote Kerkstraat en de Nieuwe Vaart, een
sloot zuidwaarts liep. Deze sloot bestond
nog in de vorige eeuw en werd al in de 16e
eeuw de 'Muersloot' genoemd. Omstreeks
1550 kon men vanaf de IJe via de noorde
lijke gracht buiten de stadsmuren en een
waterpoortje in dit water komen. Met an
dere woorden, de Muersloot was van oor
sprong wellicht een oude zijarm van de IJe
en was in het midden van de 16e eeuw voor
de boeren die met hun bootjes uit de Zee
vang kwamen nog bevaarbaar . Het water
liep toen door tot de Eilandsgracht. Dit
gedeelte van de stad werd toen niet voor
niets het 'Eyland' genoemd: het was rond
om ingesloten door water.
Alle 16e en 17e-eeuwse kaarten laten de
Breestraat zien als toendertijd de breedste
straat van Edam. De oudst bekende naam is
Nieuwe Steeg, in later tijd omgedoopt tot
de Kaassteeg. Als we nog eens naar de loop
van de IJe binnen de stad kijken, lijkt het
niet onlogisch dat de Muersloot door de
Breestraat verder liep en aan het eind
omboog om via het huidige Spui uit te
monden in het Boerenverdriet. In de ver-
pondingsregisters voor 1600 laat men de
Voorhaven bij de Breestraat beginnen, wat
erop kan duiden dat deze na 1357 gegraven
vaart hier inderdaad aansloot op bestaand
water.
Aangezien 'dam' ook kan betekenen kade
of voetpad langs het water, zou hiermee de
noordkant van dit gedeelte van de oude
waterloop bedoeld kunnen zijn. Er bestaat
nog een andere interpretatie van het woord
'dam', namelijk een constructie die een
verbinding vormt tussen twee dijksyste-
men. Deze interpretatie onderschrijft bo
vengenoemd idee in die zin dat op de ge
noemde plek in Edam de oost-west lopende
omringdijk van de Zeevang waarvan men

aanneemt dat deze langs de noordzijde van
de Voorhaven liep, de uit het zuiden ko
mende dijk langs de IJe ontmoette.
Hoe moeten we in deze optiek de afdam
ming van de oude haven in 1357 zien? We
zouden kunnen denken aan een echte dam
of waterkering aan de zuidkant, misschien
ergens bij Volendam, of anders ter hoogte
van het Doelland. In het noorden zou toen
uiteindelijk de dam bij de Kleine Kerkstraat
gelegd kunnen zijn die wellicht direct is
doorgetrokken tot de toenmalige noord
grens van de stad, de Eilandsgracht.
Nog steeds wordt het gedeelte tussen de
Kleine Kerkstraat en de Breestraat, het Spui
genoemd. Deze benaming moet ook in een
grijs verleden zijn oorsprong hebben ge
vonden. In 1539 wordt in de stadsrekenin
gen gesproken over de 'Spoiebrug', dus
voor de kwestie ter sprake kwam om in de
stenen Onze Lieve Vrouwenbrug bij de
Dam sluisdeuren te hangen. We zagen dat
er al in 1360 een sluis in Edam geweest
moet zijn. Natuurlijk is het speculatief om
de plaats van deze sluis te willen aanwijzen,
bovendien kunnen er meer sluizen in Edam
zijn geweest. Maar twee mogelijke plaat
sen zijn de Dienaerssluis bij de Bult/Doel-
land, en de huidige Spuibrug.

Corrie Boschma

Noten:
1) transcriptie en duiding M.A. v.d. Eerden-
Vonk
2) J .Sparreboom in periodiek Oud Edam,
jaarg. 11, nr.2
3) J.K. de Cock. Historische geografie van
Waterland. Holland 1975

Dit artikel wordt in het volgende periodiek
vervolgd met de stadsgrenzen in 1357.

De Breestraat was ooit een waterloop die bij de Dam mogelijk omboog om in het Boerenverdriet uit te komen.
Nu heet dit stukje gracht het Spui.

WIE HEEFT
BRANDVRIJE
KAST?

De administratieve bescheiden van de
vereniging, alsmede haar archief,
breiden zich gestaag uit. Het bestuur
acht het noodzakel ijk deze onvervang
bare zaken brandvrij te kunnen opber
gen.
Wie zou ons kunnen helpen aan een
brandvrije kast, eventueel tegen een
vergoeding? Reacties gaarne aan de
penningmeester, E. Uitentuis, telefoon

69097.
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De galgevelden van Edam
In het artikel van C. Boschma, elders in dit
nummer, wordt gewezen op de 'vreemde
staketsels' die Thaems Sijmonszoon in 1567
tekende op een stukje buitendijks land ten
noorden van het Edamse Oorgat. De kaar
tenmaker beeldde hiermee ongetwijfeld een
galgeveld af, waar de lijken van terecht-
gestelden werden tentoongesteld. Zijn kaart
is vooralsnog de enige bron voor de ligging
van dit Edamse galgeveld. Op de enkele
jaren oudere plattegrond van Jacob van
Deventer zijn de galgen niet te vinden en
ook op latere kaarten komen ze niet voor.
Wel is op de plattegrond die A. v.d. Gronden
in 1743 van Edam maakte een ander gal
geveld te zien, eveneens op een stuk
buitendijks land, maar ten zuiden van de
haven.
Voorzover ik weet, komen in de historische
literatuur over Edam noch verwijzingen
naar het ene, noch naar het andere veld
voor. H.G. Jelgersma maakt dan ook geen
melding van een Edams galgeveld in zijn in
1978 verschenen overzichtswerk "Gal-
gebergen en galgevelden in West-en Mid
den-Nederland".
Het heeft er echter alle schijn van, dat er in
feite dus tenminste twee van dergelijke

velden hebben bestaan. Van het jongste
veld is dat wel zeker. Dit is het terrein dat
ook tegenwoordig nog bij veel Edammers
als 'het Galgeveld' bekend staat en dat op
het moment in het nieuws is, vanwege de
plannen om er een watersportcentrum te
vestigend)
Behalve de kaart van v.d. Gronden, bestaan
er ook diverse akten uit de 19e eeuw die het
betrokken stuk buitendijkse grond als
zodanig aanduiden. Voor het oudere veld
aan de andere kant van het Oorgat, waar
zich thans een camping bevindt, zijn we
voorlopig alleen op Thaems Sijmonszoon
aangewezen. Gezien diens exactheid en
kennis van de lokale omstandigheden in
zijn woonplaats, mogen we evenwel de
kans hoog aanslaan dat er inderdaad in
1567 een galgeveld noordelijk van de ha
ven gelegen heeft.
In elk geval gaat de traditie om geexecuteer-
den bij het Oorgat aan de galg te hangen of
op een rad te zetten (ook dergelijke raderen
beeldt Thaems Sijmonszoon af) terug tot de
16e eeuw. Dat blijkt uit de toevallig zeer
uitgebreide vermeldingen van executies in
de Edamse stadsrekeningen uit de jaren
1562 tot en met 1565 (ongeveer dezelfde

Er zijn plannen in de maak om een moderne jacht
haven aan te leggen ter plaatse van het galgeveld.

tijd als van de kaart 2). Een zevental
gevangenen wordt in deze jaren op 'de
brug' in Edam door het gerecht ter dood
gebracht. Een van hen was een tovenaarster
die met behulp van turf en spaanders werd
verbrand, waarna men "die geck van Pur-
merend" het zand en de as van de brug liet
verwijderen.
Verschillende uitgavenposten in de reke
ningen hebben betrekking op de houten
galgen en raderen. Hoewel nergens over de
precieze ligging van het galgeveld
gesproken wordt, zijn er meerdere
aanwijzingen die de situering bij het Oorgat
bevestigen. Zo worden de lichamen vanaf
de brug steeds per boot 'naar buiten' ver
voerd, dronken de bij de terechtstelling
aanwezige schutters een glas bij 'Juriaens
op het Oorgat', en ontvangt een weduwe
twee gulden voor schade aan het 'riet bij de
galg'.
Een dergelijke ligging als van de Edamse
galgevelden is bovendien algemeen gang
baar. In heuvelachtige streken koos men
graag boven de omgeving uitstekende
punten ('galgebergen'), maar in het vlakke
Noord- en Zuid-Holland werden galge
velden bij voorkeur aan de oever van een
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rivier of groot water gesitueerd 3).
Een van de belangrijkste functies van deze
naargeestige uitstalling van lijken was
namelijk de veronderstelde preventieve
werking die ervan uit zou gaan op mis
dadigers in spe.
Wat dat betreft lagen de Edamse galge
velden ideaal: juist bij de belangrijkste
toegang tot de stad. Zelfs schippers die de
stad voorbijvoeren konden van verre de
lijken aan de galgen zien bungelen.
Nader onderzoek zal antwoord moeten
geven op de vraag, wanneer precies tussen
1567 en 1743 de galgen verplaatst zijn naar
de andere kant van de haven, verondersteld
tenminste dat Thaems Sijmonszoon zich
niet vergiste en de galgen verkeerd getekend
heeft. Moeilijker zal het zijn om het spoor
nog verder terug te volgen, omdat de bron
nen voor de late middeleeuwen en de eerste
helft van de 16e eeuw wel erg schaars zijn.
Op grond van de zojuist genoemde voorkeur
voor de situering van galgevelden is het
echter verre van denkbeeldig dat de stad al
veel langer haar galgen bij de havenmond
placht op te richten.

MA. van der Eerden-Vonk 4)
(Streekarchief Waterland)

1) Met dank aan H.R. Kalk en J.O.Henar.
2) Oud-Archief Edam inv.nr.184.
3) H.G. Jelgersma, p.17.
4) In het vorige nummer van 'Oud Edam' is
hij mijn artikel over Edamse schoolmeesters
weggevallen: Met dank aan H. Rijswijk.

Het galgeveld ten noorden van de haven op de platte
grond van Edam door Thaems Sijmonszoon uit 1567.
(Algemeen Rijksarchief. Den Haag).

Het galgeveld ten zuiden van de haven op de plattegrond van Edam door A. v.d. Gronden uit 1743 (Atlas
Streekarchief Waterland).

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
Fred Schoonheim
Sjaan Swalve
Gerrit bij't Vuur

Redactieadres:
Voorhaven 106. Edam. tel. 02993 -
71174

Het periodiek kwam tot stand met
medewerking van drukkerij
Zwarthoed bv, Volendam en werd
gedrukt bij Keizer & van Straten bv
te Edam.
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Wandeling door
Edam
Vervolg van Jan Clz. Brouwers
gracht.

Vanaf Jaap Rol het koloniale waren winkel
tje gaan wij onze tocht op het Bagijnenland
vervolgen.
In onze jeugd noemden wij echter het hele
stuk Jan CLz. Brouwersgracht tot aan de
pompsluis "Bagijnenland". Naast Jaap Rol
woonde Lagrand de Nachtwacht, een
ambtsvervulling die ook tot het verleden
behoort. Vroeger waren er hier in Edam
verschillende en werd er niet zoveel inge
broken als tegenwoordig. Later de melk
zaak van Jan Klouwer. Dit huis was vroeger
in tweeen bewoond en in het andere gedeel
te woonde Louis Huurdeman met zijn vrouw
Trijntje Meulenbroek. Nu in zijn geheel
bewoond door Dr. Specker. Ouwe Beke-
brede was de eigenaar van het zeer oude
huisje hiernaast. Later werd dit een imitatie
stenen gevel. Dit interessante oude huisje
kunt U op bijgaande foto zien. Toen
kleinzoon Reindert uit dit huisje de schoor
steen sloopte, kocht ik van hem een tegelta
bleau wat hier ingemetseld zat. Wij wisten
nooit wat of waar deze voorstelling op
sloeg, tot ik voor twee jaar een nieuwjaars
kaart kreeg, met hierop de afbeelding van
een schilderij. Dit bleek het kerkje van
Ouderkerk a/d Amstel te zijn en heeft blijk
baar als voorbeeld van de tegelschilder
gediend.
De boerderij van Jan de Boer met vrouw en
dochters Jansje, Jo en Guus was pal hier
naast, echter nog gescheiden door een steeg
die voorheen doorliep tot de vesting. Om
deze de Boer van anderen te onderschei
den, werd hij door de Edammers Jan Daniël

Een mooie oude opname van de pompsluis die zorgt
voor de afsluiting van de Schermerboezem en de
Zeevang. Buitenlanders vinden het altijd reuze inte
ressant als je hen op het hierdoor ontstane niveauver
schil van ongeveer 1.80 m. wijst.

genoemd. Een zeer gewaardeerde man met
tal van maatschappelijke functies. Wanneer
hij voor de Commissie van Weldadigheid
liep te collecteren, kwam hij zeer deftig
over.
Mevr. van der Harst ons bestuurslid heeft
deze panden gekocht en er nieuwe huizen
voor in de plaats laten zetten. Waar nu Cees
Hooyberg zijn schoonzoon woont, werd
vroeger door Snieder timmerman van het

waterschap de Purmer als bewoning ge
diend. Hun zeer begaafde zoon heeft het tot
Professor gebracht in de wis- en natuur
kunde. Jantje Krul de vader van Jan Daniël
woonde hier eerst. Dan weer een boer
derijtje van Henk van Stelling de Boer,
maar ook dit bedrijfje is verdwenen en het
huis werd hierna jaren bewoond door de
oude schoenmaker Fons Gunther. Een zeer
muzikaal man, gewaardeerd lid van Edams
Fanfarecorps en R.K. zangkoor. Ook op het
gebied van de bevolkingsaanwas van Edam
heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt.
Van dit kinderrijke gezin hebben twee van
zijn zoons Piet en Nico nu een prachtige

Oude opname van de Wijgaardsgracht met een leuk gezicht op de erven van de huizen van de Beestenmarkt.
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Een zeer oude foto van het Bagijnenland met links het huisjf van Bekebrede en in het midden de huisjes onder
een kap van Kees van der Pol, beschreven in de vorige aflevering.
Rechts hooibergen, waarvan de meest rechtse de Rooie berg genoemd werd.

plasticfabriek op het Oorgat en Industrie
terrein, waar vele handen werk vinden. Hun
moeder Anne Huisink had vóórhaar levens
wijze zeker een grote gouden medaille
verdiend.
Naast het boerderijtje van Henk van Stel
ling een huisje waar Cor Hovenier ,de latere
melkboer in de Kleine Kerkstraat, woonde.
Hij had in de vorige oorlog van '14-' 18 een
vuurmakerfabriekje als beschreven in het
stuk van de Achterhaven. Het houdt niet op,
maar dan weer een boerderij van Neute
boom; eerst het woonhuisje, dan hooiberg
met de stal, waar door de oude mevr. Neu
teboom kaas werd gemaakt, die veel aftrek
had bij de vreemdelingen. De heer Neute
boom was een zeer bekende Edammer die
veel belangrijke functies heeft bekleed. Zijn
zoon Piet die helaas enige tijd geleden
plotseling stierf, had dit bedrijf de laatste
jaren onder zijn beheer.
Deze pandjes zijn sinds kort ook vernieuwd,
de hooiberg is garage geworden en boven
slaapgelegenheid; in zijn geheel goed ge
en verbouwd en passend in de omgeving.
Op de hoek van het vestingpad de timmer
man Piet Schipper. Zijn werkplaats stond
op de hoek van de vesting, waar nu het
woonhuis van Reyer Doornebal staat. De
werkplaats werd ook jaren door de aanne
mer Andries Salm gebruikt. Hiernaast op
de vesting stond ook nog een leuk houten
huisje wat echter is gesloopt. Schippers
bouwde voor zich het huis van C. Plas
verderop de vesting.
Bij Neuteboom houdt het Bagijnenland op
en gaat over op de Wijngaardsgracht. Franke
woonde naast Schippers en dan weer een
boerderij van Jaap van Stelling de Boer. Na
zoveel boerderijen kan men afleiden, dat
Edam een agrarisch stadje was. De zoon
van Jaap; "Stek" in de wandeling genaamd
was jaren directeur van de Boerenleen
bank, later Rabobank.
Stam de bakker mogen wij niet vergeten.
Een pracht verhaal is, dat hij ventte met
brood zelfs tot in Zuiderwoude met de
hondekar. Op een keer was het op de terug
weg slecht weer en Stam besloot in de kar
te kruipen. Maar door het hobbelen op de
toen niet bijster fraaie weg schoot het dek
sel van de knip en vloog op slot. Het verma
kelijke was, dat de honden die de weg terug
al vele malen hadden gelopen, de kar door
Monnickendam en Jaagweg langs naar huis
brachten. Vrouw Stam schrok natuurlijk
geweldig toen zij enkel de kar met de hon
den zag, maar op het hulpgeroep van haar
man kon zij hem uit zijn benarde positie
bevrijden, zodat alles goed afliep. Jan Groot
met woonhuis en timmerwinkel woonde
naast Stam. Groot was een specialist in het
maken van kleine watermolentjes. Nog zie
ik het model van een vijzel in de werkplaats
bij hem hangen, een pracht stukje werk.
Ook woonde hier Cees Rijzer, boerenarbei

der en koeiendrijver, die dit deed voor
boeren die hun koeien moesten markten in
Purmerend of gekochte beesten naar Edam
moesten brengen. Als je nagaat, dat deze
mensen soms 2 of 3 keer heen en terug
moesten lopen, dan kan je hier toch niet
anders als diep respect voor hebben om zo
je "kossie" te verdienen. Ouwe Molenaar
van de koekhakkraam, de vader van Klaas
woonde hier ook op het grachtje. Hij liep
met krukken en zijn bijnaam was "de
Mop". Tegenwoordig zou zo'n iemand in
"de Meermin" zitten, maar vroeger moes
ten de mensen zo lang ze maar enigszins
konden doorgaan voor hun dagelijks brood.
Zo ook hier een paar huizen verderop; ouwe
Groot de "gistkladder". Een klein winkel
tje, waar ik als jongen voor mijn moeder 2
of 3 centen gist moest halen als er dikke
koek gebakken werd. Deze nering verzorgde
hij nog toen hij ver in de negentig was.
Schippers de wegwerker van het trammetje
had hier ook zijn huis. Nog zie ik deze man
van biels op biels stappen om de tramrails te
inspecteren. De opslagruimte voor de ge
reedschappen van de wegwerkers stond
tegenover cafe Suisse. Guurtje en Piet
Conijn ook bewoners van het grachtje, als
ook de familie Co Haverhoek die bij Bak de
groentehandelaar werkte en veel als schip
per van de boot "Nooit Volmaakt" naar
Marken en andere plaatsen voer voor het
bezorgen van aardappelen en groente. Ook
woonde in dit huis de familie Blok. De
bekende heer W. Tuyn, wethouder van de
Gemeente en oprichter van Edams Mu
seum bewoonde het grote huis, met de trap,
om zo de le etage n.1. het woonhuis te
bereiken. Onder was oorspronkelijk het
benedenhuis met keuken en opslag. Later
heeft Bulloper hier een vertegenwoordi
ging van de Amstelbrouwerij gehad. Ook
was hij leverancier van staven ijs voor de
slagerskoelkasten enz. Bekende Edammers
zoals Maarten Laan - Klaas de Vries - Piet
Riske en Cees Hooyberg hebben bij hem
jaren gewerkt om al dat heerlijks te bottelen

en in de wijde omtrek rond te brengen.
Mevr. Bulloper was een zeer geziene bur
geres die zich voor zeer veel maatschap
pelijke werken inzette.
Daarnaast het laatste huisje van de gracht.
Hierin woonde van der Goot, de zeepolitie
met vrouw en kinderen Jo, Henk en Rika. Jo
werd leraar aan middelbare scholen en Henk
later burgemeester van Giethoorn. Ook heeft
mijn broer Jaap en zijn vrouw Marie hier in
het begin van hun trouwen gewoond alsook
de familie Schoegje.
Over de pompsluis is natuurlijk ook het een
en ander te vertellen, maar dat heb ik in het
allereerste stuk van de wandeling enkele
jaren terug al eens verteld. Ik heb veel
rondleidingen door Edam verzorgd en nam
dan altijd ook dit grachtje mee, wat altijd
zeer bewonderd werd. door het gezicht op
al die leuke erfjes en tuintjes achter de
huizen van de Beestenmarkt en het steeds
weer unieke torentje wat steeds op onver
wachte momenten tussen de daken te voor
schijn komt. Ook om de mensen te wijzen
op het niveau verschil in water tussen de
Schermerboezem (waterstand Nieuwe
Haven) en het polderwater, wat plusminus
1.80 meter bedraagt. Hieruit is af te leiden
dat de grondslag van de Polder de Zeevang
in de loop der jaren zeker enkele meters is
ingeklonken.

Later gaan we naar de Beestenmarkt.

G. bij 't Vuur.

15



G. bij 't Vuur
erelid
Oud Edam
Niet alleen Oud Edam viert dit jaar haar 45-
jarig jubileum, Oud- Edammers vanaf het
eerste uur zijn Gerrit bij 't Vuur en zijn
echtgenote Vouf. G. bij 't Vuur is nog steeds
actief binnen de vereniging en zet zich met
een niet aflatende inzet in voor de belangen
van onze historische stad. Een inzet die niet
mogelijk zou zijn zonder de ondersteuning
van zijn vrouw. Alhoewel beiden vanwege
hun verdiensten voor Edam al vaker in het
zonnetje hebben gestaan, was het een wens
van het bestuur van de vereniging ook
namens Oud Edam uitdrukking te geven
aan de waardering en bewondering voor 45
jaar ijveren voor het historisch schoon van
de stad.
Oud Edam was van mening hieraan niet
beter gestalte te kunnen geven dan door G.
bij 't Vuur te benoemen als erelid van de

G. bij 't Vuur en echtgenote gefeliciteerd door E.J.M. Kolfschoten en Joh. van Overbeek, voorzitter van Oud
Edam, ter gelegenheid van de benoeming van G. bij 't Vuur tot erelid van de vereniging op 10 september j .1.

vereniging, het eerste erelidmaatschap dat
in haar 45-jarig bestaan werd aangeboden.
Deze gebeurtenis vond plaats op de reu-
niedag die onlangs op 10 september in de
Grote Kerk werd gehouden. Verrast en
zichtbaar verheugd liet hij zijn vrouw en
oud-burgemeester E.J.M. Kolfschoten,

mede-oprichter van de vereniging, delen in
dit eerbetoon. Het applaus van de 200
aanwezigen, merendeels oud-Edammers,
onderstreepte de toch wel even aanwezige
emotie van dat moment. Meer over de uiterst
geslaagde reuniedag in het volgende perio
diek.

Het ziet er naar uit dat over ongeveer een
jaar de laatste echte stadsboerderij niet meer
in gebruik zal zijn. Economisch is een der
gelijk boerenbedrijf in de stad door de
ruimtebeperkingen ten aanzien van stallen
en hooiberging, in deze tijd niet meer haal-

STADSBOERDERIJ

baar. Aan een vooral in de vorige eeuw
belangrijk historisch aspect, agrarische
activiteiten binnen de stad, komt dan een

einde. De vereniging hoopt dat het verlies
beperkt kan worden totbedrijfsbestemming
en dat de boerderij aan het Nieuwvaartje
ofwel het Boerenbuurtje, met het karakter
istieke ruime boerenerf, als zodanig be
houden kunnen blijven.

Het erf van de laatste in bedrijf zijnde stadsboerderij aan het Boerenbuurtje; een uniek stuk groen in de stad.
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