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Het Marken zoals het er eind vorige eeuw uitzag.

Jaarverslag1991
Hetjaar 1991ligt alweer enige tijd ach
ter ons. Een j aar waarin belangrij ke ge
beurtenissen voor onze vereniging heb
ben plaatsgevonden. Mijn taak als
secretaris is u op de hoogte te brengen
van het wel en wee van Oud Edam in
1991. Probleem daarbij is dat het in kort
bestek moet, terwijl er veel te vertellen
is.
Begin 1991 werd Edam opgeschrikt
door de komst van een toeristentreintje.
Dit treintje hield de gemoederen in de
stad dusdanig bezig, dat er een actie

comité werd opgericht.
Het actiecomité "Edam Geen Pret
park" benaderde Oud Edam omtrent
stellingname en een eventuele juridi
sche procedure tegen de komst van het
treintje.
Na een langdurige interne discussie
besloot het bestuur van Oud Edam niet
te procederen, maar de weg van de
dialoog met de gemeente te zoeken. Het
actiecomité, inmiddels omgevormd tot
de vereniging "Behoud van Edam",
ging wel procederen, overigens met
respect voor eikaars mening. De

uitkomst is bekend: het treintje komt er
niet.
In het vorige jaarverslag heeft U onze
verontrusting kunnen lezen omtrent de
Baandervesting. Na zeer intensief over
leg tussen Oud Edam en de daar ge
vestigde bedrijven, Walki-Sacks en
Fardem, begon er licht aan de horizon
te gloren. Doch, na enkele maanden
werd bekend gemaakt dat Fardem haar
bedrijfsvoering op het industrieterrein
aan de Oosthuizerweg ging plegen.
Voor de Baandervesting is dit uiteraard
prachtig, maar aangezien er nog geen
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Gezicht op het Marken van heden.
betekenis geweest. Niet alleen was hij
één van de oprichters in 1943, maar ook
dertig jaar voorzitter van de gemeente
lij kemonumentencommissie. Ter nage
dachtenis werd op de algemene leden
vergadering een moment stilte in acht
genomen.
Tijdens de algemene ledenvergadering
werd ook het gele steentje uitgereikt
aan de heren R. de Haan en W. Wagemaker. De commissie vond dat deze he
ren door het verleden heen schitterende
aanpassingen aan het beschermd stads
gezicht hebben bewerkstelligd.

concrete plannen zijn voor het vrijko
mende gebied, is deze problematiek
even op een lager pitje gezet, hetgeen
natuurlij k niet inhoudt dat wij bij de in
vulling van dit kwetsbare gebied onze
ogen en oren zullen sluiten.
Door een constante dialoog met de ge
meente en haar instanties zijn er het af
gelopen jaar aardig wat winstpunten te
melden. Wij mochten o.a. constateren
dat er onderhoud aan de bruggen over
de Voorhaven werd gepleegd. Ook het
bomenbestand is niet verslechterd.
Toch blijven we alles nauwlettend vol
gen.
De werkgroepen en de gouden ploeg
zijn zeer alert op dit soort zaken. Ook

zij hebben weer een belangrij ke stempel
op het verenigingswerk gezet.
De werkgroep Historisch Onderzoek
heeft zich vol vuur op de vestingwerken
van Edam gestort. Hier heeft U inmid
dels in het Periodiek over kunnen ver
nemen. Plan is om hierover een ten
toonstelling samen te stellen.
Het Periodiek is ook afgelopen jaar
drie keer verschenen met prachtige
items, zoals in het laatst verschenen
nummer het thematische artikel "De
beierende klokken van Edam". De
werkgroep hoopt deze lijn te kunnen
voortzetten.
Op 1 april 1991 is de heer Gerrit Ver
meer overleden. Gerrit Vermeer is voor
de Vereniging Oud Edam van grote

Bijdit nummer
het oude Edam gaat open wanneer U
Traditiegetrouw is het voorjaars
nummer voor een groot deel gewijd zich aanmeldt voor een cursus.
aan het jaarverslag en de verslagen
van de werkgroepen. Een terugblik Een enthousiaste werkgroep heeft
op de activiteiten van Oud Edam in een belangrijk register van het wees
het afgelopen jaar, waarin de opening huis getranscribeerd, zeg maar "ver
van de Diaconietuin en de uitreiking taald", in hedendaags nederlands.
van de Conservation Award centraal Dick Brinkkemper vertelt over het
leven van de Edamse wezen die vaak
stonden.
In het vorige periodiek was geen jaren in dit tehuis moesten verblijven.
plaats meer voor een verslag van de
jaarlijkse excursie. In kort bestek nog Tweejaar geleden ging de laatste dra
een herinnering aan deze geslaagde gersvereniging die Edam rijk was ter
ziele. Reden voor Janny Boelensdag.
Boss om nog eens in de notulen van
Ons actief lid en medewerker van het voorbije jaren te spitten. De meeste
Streekarchief Paul Smis, onthult in gedenkwaardige zaken zijn in een
smakelijke verteltrant de geheimen verhaal verwerkt.
en struikelblokken van het oudNederlands schrift. Ook U kunt het
leren lezen, een nieuwe wereld over De redactie
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Ook dit jaar hebben we onze leden kun
nen trakteren op prachtige excursies.
De eerste, in samenwerking met 't Nut
Edam, bracht een bezoek aan Amster
dam, meer in het bijzonder de Jordaan,
onder leiding van een oudere Amster
dammer.
Op de twee andere dagen genoten ruim
200 mensen van een gedeelte van de
Geldersche Kastelenroute, waaronder
een bezoek aan Kasteel Amerongen.
Traditiegetrouw was er weer een geza
menlijke avond met het Nut Edam met
als spreker H.A. Heidinga.
Zaterdag 14september 1991,een datum
om met goud in de annalen van de vere
niging bij te schrijven. Het is dan niet
alleen de open monumentendag, maar
tevens het moment om het grootste pro
ject van de vereniging af te sluiten: de
officiële opening van de Diaconietuin.
Gedeputeerde mevrouw de Boer was
bereid gevonden de opening te verrich
ten. Niet geheel zonder trots mag ik U
melden dat mijn twee - jarig dochterje
Manon de symbolische sleutel mocht
overhandigen. Na de toespraak van on
ze voorzitter Joop van Overbeek en ge
deputeerde De Boer werd een plaquette
onthuld met alle namen van personen,
bedrijven en instellingen die dit project
mede mogelijk hebben gemaakt. De
tuincommissie, inmiddels nog bestaan
de uit Kees Hulskemper, Gerro Roskam
en Jan Hooyberg, werd daarna in het
stadhuis in het zonnetje gezet.
Nog was de feestvreugde niet ten einde.
Ons bereikte het bericht dat wij de ge
lukkige winnaars waren van de Conservation Award 1991, categorie restaura
tie. De prijs werd op 1 november 1991
door Jan Hooyberg in ontvangst geno
men uit handen van de directeur van
Staatsbosbeheer Ir van Asperen. Eén
en ander vond plaats in de schitterende
entourage van het VOC-schip "De Am
sterdam".

De prijs bestaat uit een prachtige
plastiek en een geldbedrag van zesdui
zend gulden. De geldprijs zal worden
aangewend voor de aankoop van een
zogenoemde Broekerpaal als verlichtingspunt voor de Diaconietuin.
Wat 1992 ons zal brengen is nu nog on
zeker. Wat wel zeker is, Oud Edam zal
alert blijven reageren op al hetgeen in
onze mooie stad zal geschieden. Nu het
hoofdstuk Diaconietuin is afgerond,

betekent dit niet dat wij op onze lauwe
ren gaan rusten, maar iedere nieuwe
uitdaging aan zullen gaan.
Namens de voorzitter sluit ik af met een
woord van dank aan eenieder die zich
heeft ingezet voor Oud Edam.
Daarnaast spreek ik de hoop uit dat
1992evenzeer een goed verenigingsjaar
zal worden.
Ed Koorn, secretaris

Verslagenvan de werkgroepen
WerkgroepHistorischOnderzoek
De werkgroep historisch onderzoek
heeft het afgelopen jaar het onderzoek
naar de Edamse vestingwerken afge
rond met het verzamelen van gegevens
over de sloop van de muren en de poor
ten in de 19de eeuw. De eerlijkheid ge
biedt ons echter te zeggen dat de werk
zaamheden in het afgelopen jaar
minder spectaculair zijn geweest dan
wij wel zouden willen. Een paar rede-

nen zijn hiervoor te noemen. In de eer
ste plaats heeft Ria van der EerdenVonk de werkgroep verlaten, omdat zij
in Wij k bij Duurstede een nieuwe werk
kring heeft gevonden. Ook Marijke
Voet en Paul C. Smis hebben ons vaar
wel moeten zeggen. Wij missen hun in
zet en kennis zeer. Gelukkig is gedeelte
lijk in de open gevallen plaatsen
voorzien door de nieuwe medewerker

De kaart van Blaeu uit 1649 geeft de plaats van de versterkingen aan.

PJULTOUI, CONSUL1BUS. SCABINIS,
ET SENATUI
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bij het streekarchief, Dick Bunskoeke.
Hij zal aan het werk van de werkgroep
gaan deelnemen.
Over de vraag op welke wijze(n) al het
verzamelde materiaal bewerkt zou kun
nen worden, is uitvoerig gediscus
sieerd. Uiteindelijk is een thematische
en chronologische opzet van onderwer
pen gemaakt, waarin de meest belang
rijke aspecten van de vestingwerken in
geschreven teksten aan de orde kunnen
komen. In principe heeft iedere werk
groeplid hiervan een stukje onder zijn
hoede genomen. Deze onderdelen kun
nen afzonderlijk worden gepubliceerd,
maar het streven is een samenhangend
en structureel verantwoord verhaal te
maken, dat in totaliteit een goed beeld
van het wel en wee van de vestingwerken
biedt. De geschiedenis van de klokken
van de Oosterpoort bijvoorbeeld is als
een klein onderdeel in het verhaal over
de Edamse klokken in het vorige perio
diek ter sprake gekomen. In het volgen
de nummer zal Paul Smis ons het een en
ander vertellen over de dreiging van de
Geldersen in de 15de eeuw. Wij streven
dit jaar naar het verder in tekst uitwer
ken van enkele thema's met betrekking
tot de vestingwerken.
Alle werkgroepleden kampen echter
met het probleem van de tijdsinveste
ring die met dit soort werk is gemoeid.
Ook bij andere oudheidkundige vereni
gingen blijkt dit remmend te werken op
de uiteindelijke resultaten. Dit kwam
onder andere naar voren tijdens een
kennismakingsbijeenkomst georgani
seerd door de nieuw opgerichte Stich
ting Regionale Geschiedbeoefening
Noord-Holland. Verschillende verte
genwoordigers van de oudheidkundige
verenigingen, waaronder ondergete
kende, benadrukten dat er eigenlijk
professionele inbreng nodig is om tot
een goed resultaat te kunnen komen.
De nieuw opgerichte stichting kan hier
bij hulp bieden. In Noord-Holland is
drs Katja Bossaers werkzaam als pro
vinciaal consulent. Zij kan de vereni
gingen die zich met historisch onder
zoek willen bezighouden met raad en
daad ter zijde staan.
Een van haar taken is verder het syste
matisch verzamelen van gegevens over
lopend en recent afgesloten historisch
onderzoek met betrekking tot de pro
vincie Noord-Holland. Jaarlijks zal
hiervan een overzicht verschijnen. De
in deze "databank" opgeslagen gege
vens kunnen worden geraadpleegd en
De sloot langs de Noordervesting anno
nu.
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bieden vooral de mogelijkheid met an
deren in contact te komen die met ver
wante onderzoeken bezig zijn, of alleen
maar om ervaringen uit te wisselen.
Ook zal de stichting diverse cursussen
aanbieden ter ondersteuning van het
verrichten van historisch onderzoek.
Wij menen deze activiteiten van het
Noordhollandse steunpunt ook onder

Uw aandacht te moeten brengen, om
dat dit een stimulans kan zijn voor
leden van Oud Edam om zich ook met
dit soort onderzoeken te gaan bezig
houden.

Walvis op Rottumeroog

Tot onze grote spijt is het ons niet
gelukt het laatste periodiek van
1991 op tijd bij U in de bus te krij
gen. Stagnatie tijdens de productie
is hiervan de oorzaak. De redactie
doet haar uiterste best vertraging in
de toekomst te voorkomen.

Corrie Boschma-Aarnoudse
(Werkgroep Historisch Onderzoek)

WerkgroepHandhaving Stadsbeeld
De werkgroep Handhaving Stadsbeeld
houdt zich voornamelijk bezig de ste
ken op te rapen die de gemeente laat val
len. Wij bedoelen hiermee te zeggen,
dat wij de misstanden in onze goede
stad signaleren en Gemeentewerken
daarvan op de hoogte stellen.
Ieder jaar stelt de werkgroep een twee
tal fotoreportages samen, waarop alle
kwalij ke zaken worden getoond. De ene
reportage is bedoeld voor de directeur
Gemeentewerken en de andere voor het
hoofd van de groenvoorziening.
Ook dit jaar zijn weer vele zaken aan de
orde geweest, zoals gaten in de kei
bestrating langs de Voorhaven, slecht
onderhouden bruggen, gaten in het
plaveisel, planken die van een beschoei
ing zijn afgeraakt, lantaarnpalen die
nodig vervangen moeten worden, po
gingen om de Baandervesting te behou
den, maar ook klachten omtrent het
monument Lancester. Al jaren lang
probeert de werkgroep de lelijke hekjes
in de Peereboomsteeg te laten vervan
gen door hardstenen palen, echter nog
steeds zonder succes. Het landhoofd
van het bruggetje over de Achterhaven
in het verlengde van het Jonkerlaantje
verslechtert per jaar; bij ieder beeld-

verhaal melden wij dat. Een schande is
het wat er met het hek op het kerkhof
gebeurt. Vier jaar geleden is hier een
boom op gevallen, waardoor het hek to
taal is ontzet. Bovendien is de verf er op
diverse plaatsen afgespat, waardoor de
roestvorming vrij spel heeft. Even zove
le jaren wijst de werkgroep al op deze
misstand.
Een doorn in het oog is het ontbreken
van een gesloten bomenrij op de Nieu
we Haven vanaf de Baanbrug tot voor
bij de brandweergarage. Ooit is als ver
klaring gegeven, dat door daar bomen
te plaatsen, de brandweer niet goed kan
uitrukken: Nu staat het er vol gepar
keerde auto's. De logica ontgaat ons
hier enigszins. Jaren geleden is er op het
Marken een drietal bomen gesneuveld
vanwege het toenmalige drukke vrachtwagengeweld ter plaatse. Tot nu toe zijn
we er niet in geslaagd om nieuwe bomen
terug te krijgen.
Maar er zijn in de loop der jaren toch
ook vele zaken wel gebeurd, die mis
schien wel door onze tussenkomst voor
Edam behouden zijn gebleven.
Als mooi voorbeeld is te noemen het
hekwerk van de Hakkelaarsbrug, al
toont het plaatsen van de oude ba-

Het herstelde hekwerk aan de Voorhaven.

De in beton geplaatste balusters van
de Hakkelaarsbrug.
lusters in beton duidelijk aan, dat men
bij Gemeentewerken niet wordt gehin
derd door enige restauratiekennis op dit
gebied. Veel beter is het hekwerk
hersteld boven de wal aan de Voorhaven
tegenover Theo Visser.
Jammer is het dat onze mening niet is
gevraagd bij het planten van de Knot
wilgen langs de Voorhaven. Verwon
derlijk vonden wij het feit dat er bomen
zijn geplaatst aan de Singel, ooit ston
den hier bomen. Toen wij hier jaren ge
leden het toenmalige hoofd van de
groenvoorziening op wezen, kon er van
aanplant geen sprake zijn. Hoewel wij
ook bij deze bomenplanterij geen in
spraak hadden, moeten wij achteraf
zeggen, dat het niet misstaat en de
Schuttersgracht wat ophaalt, al blijven
wij van mening dat een knotwilg geen
stadsboom is.
Toen enkele jaren geleden de populie
ren nabij de Nohol moesten worden
gesloopt, hebben wij gevraagd om terugplanten van bomen. Ook op deze
plaats is gemeentewerken er thans fors
tegenaan gegaan. Wij hebben goede
hoop dat het bomenbestand op de
Het hek van het kerkhof.
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Kaasmarkt kan worden uitgebreid met
minimaal twee bomen, waardoor ook
dit plein wat meer invulling zal krijgen.
Als "nevenactiviteit" heeft de werk
groep, nu al weer voor de derde keer, een
tentoonstelling samengesteld, ditmaal
met het thema gevelstenen in Edam.
Gedurende de maand maart 1991 was
deze te zien in de bibliotheek. Het mes
snijdt bij dit soort zaken aan twee kan
ten. Je inventariseert wat er is, je foto
grafeert datgene, je maakt er een tekst
bij en je wijst de mensen in feite erop,
wat er allemaal is te zien. Dat is één. De
andere kant zorgt ervoor, althans dat
hopen wij, dat de huiseigenaars die hun
voorgevel gaan restaureren, ook de ge
velversieringen opknappen en herstel
len of in ieder geval niet uit de gevel ver
wijderen.
Een mooi voorbeeld is het huis in de
Hoogstraat, waar voorheen de familie

Dedters woonde en waar door de huidi
ge eigenaars, de gebr. Dierdorp, de ge
vel is opgeknapt, waarbij alle versier
selen weer zijn teruggeplaatst.
Het is onze bedoeling om uiteindelijk
van deze tentoonstelling een boekje uit
te geven, waardoor alles wat we op dit
moment hebben voor het nageslacht
bewaard blijft, althans op papier.
namens de werkgroep
Handhaving Stadsbeeld,
Jan Hooyberg

In het voorjaar 1637vernamen de Gro
ningse bestuurders "datter een walvis
gestrandet is aen het eilant Rottermer
oge". Maar liefst vier gedeputeerden en
een secretaris rukten uit om te voorko
men, dat de provincie een deel van de
opbrengst zou mislopen.
Het aanspoelen van een walvis was een
uitzondering; het was vooral hout dat
aandreef op de waddeneilanden. Dit
produkt werd veel vervoerd van Scandi
navië naar Holland. Omdat hout bleef
drijven kwam er natuurlijk veel op het
strand terecht.
Toen schipper Florys Heynes uit Edam
in oktober 1604 de provincie vroeg een
partij weggedreven balken terug te mo
gen ontvangen, werd dit hem toege
staan, mits hij bergloon aan de strand
voogd van Rottermeroog betaalde.
Een dergelijke soepele regeling werd
ook wel getroffen bij een scheepsstranding. Een met hout geladen Engels
schip, dat in 1640 aan de grond liep
bleek naderhand weinig averij opgelo
pen te hebben. De schipper en de koop
man beweerden dat ze "wegen on weder
allenich haer masten onder Engelant
gekapt te hebbe sulx dat het met wint
derwaerts is gedreven ende dat sij 't selve van daer weder weten aff te bren
gen". Voor verleende hulp kregen de
mannen die bij Rottermeroog geholpen
hadden wel vijftig gulden.
Rottermeroog in de 17 eeuw,
Tonko Ufkes, historicus
Uit: Waddenbulletin

De brug van de Baanstraat naar de
Hoogstraat. Tijdelijk hek of uit de toon
vallende reparatie?

Het jaarlijkse reisje
De belangstelling was ook deze keer zo
overweldigend groot, dat er twee ach
tereenvolgende zaterdagen twee bussen
ingezet moesten worden voor het jaar
lijkse culturele reisje. En nog moesten
enkele mensen teleurgesteld worden.
Deze keer werden twee kastelen be
zocht: het mooie kasteel Cannenburch
te Vaassen en kasteel Amerongen.
Kasteel Cannenburch is tussen 1543 en
1576 herbouwd door de roemruchte
Maarten van Rossem en zijn neef Hen
drik van Isendoorn op de ruïnes van het
middeleeuwse kasteel van de hertogen
van Gelre. Maarten van Rossem, slechts
1.42 meter hoog, wacht in brons op een
bank voor het kasteel zij n bezoekers op.
De legendarische legeraanvoerder
stierf in 1555 aan de pest en werd te Rossum begraven.

5

Een ruige boel
Het was een ruige boel in de studiezaal
van het Streekarchief Waterland. De
normaal toch zo stille ruimte werd ge
vuld met een geluid dat sterk deed den
ken aan gekibbel. Het was ook gekib
bel. Niet dat men elkaar de hersens uit
de schedel sloeg met oude resolutieregisters hoor, nee, dat niet. Ook vloog er
niet de volledige schepenrol uit het Oud
Rechterlijk Archief door de zaal; nee,
dat ook niet. Maar toch, gekibbel hé;
verschil van mening zal ik maar zeggen.
En mooi op toon uitgesproken. Goed
gearticuleerd bovendien. Zoals ik al zei:
een ruige boel.
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Na Van Rossem kwam het kasteel door
vererving in bezit van het geslacht van
Isendoorn en bleef dat tot 1881. Daarna
geraakte het kasteel in andere handen
en werd de schitterende inboedel onder
de erfgenamen verdeeld.
Sinds 1951is het gebouw eigendom van

de Stichting Vrienden der Gelderse
Kastelen te Arnhem. De stichting voer
de tussen 1975 en 1981een zorgvuldige
restauratie uit . Het lukte via koop en via
bruikleen van nazaten van de familie
Van Isendoorn het kasteel weer groten
deels te meubileren in de staat zoals dat
in de 18de eeuw was geweest. Na de
restauratie is het gebouw opengesteld
voor bezoekers die ook van het bijzon
der fraai aangelegde bos en park kun
nen genieten.
De lunch werd gebruikt in het koetshuis
6
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Aan een tafel bij het raam zaten een
man en een vrouw. Vrij jong leken ze
van het kasteel, waarna een bustocht mij toe. Nou is het wel zo, dat iedereen
ons door de Veluwse bossen naar die nog net niet middelbaar is mij vrij
kasteel Amerongen voerde.
jong toeschijnt, maar dit terzijde. Hij
Dit kasteel heeft in de loop der eeuwen was een tijdje geleden aan genealogie
heel wat stormen doorstaan. Op last begonnen. In Amsterdam, zijn woon
van de Franse koning Lodewijk XIV plaats, was hij op een dag het archief
brandde het in 1673 voor een deel af. binnengestapt met de rondborstige
Veel beroemdheden bezochten het mededeling dat hij zijn voorouders
kasteel in de loop van zijn geschiedenis. kwam bezoeken. Die van Amsterdam
De laatste was keizer Wilhelm II van hebben hem toen een beetje wegwijs ge
Duitsland die na de oorlog 1914-1918in maakt in de burgerlijke stand en in het
Nederland asiel kreeg en enige jaren bevolkingsregister. Ze hebben hem ge
gastvrijheid genoot op kasteel Ame
wezen op het notarieel en op de
rongen.
"DTB.'s' ' en ook vertelde men iets over
Nu is het kasteel eigendom van de Stich
het Centraal Bureau voor de Genealo
ting Kasteel Amerongen die ook het gie. Het duizelde Harrie, zo noem ik
prachtige park grotendeels in oude hem maar even, een beet j e toen hij al die
luister heeft hersteld.
informatie op zijn dak kreeg, terwijl hij
alleen
maar
voor
zijn
bet
Janny Boelens-Boss
overgrootvader kwam, maar hij was
niet voor een kleintje vervaard en hij
zette door. En waarachtig, in korte tijd
COLOFON
verschenen er hele generaties Harries
voor zijn gretige ogen. Nou ja, die van
Aan dit nummer werkten mee:
vóór Napoleon heetten plotseling geen
Harrie maar Harrieszoon, maar dat
Janny Boelens-Boss
donderde niet. Wat wel donderde was
dat het spoor ergens dood liep. Ooit,
Corrie Boschma-Aarnoudse
Dick Brinkkemper
vroeg in de achttiende eeuw, was er een
Luuk Hovenkamp
Harrieszoon uit Waterland naar Am
sterdam gekomen. Dat was vervelend
Rob Josselet (fotografie)
Guus van Lummel
want nu moest Harrie zijn inmiddels
Dirk Regter
vertrouwde stek in de studiezaal van het
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van een zeventiende eeuws testament. geduld verliezen; ja, laten we wel
Zoveel genealogisch geluk kan slechts wezen!
"Mens, wees nou toch effe stil. Zo kan
voorkomen in de fantasie van een ro
ik me toch niet concentreren. De kerel
mantisch schrijver. En zoals dat bij fan
tastisch geluk zo vaak gaat, het mocht die dit geschreven heeft was of stom
niet lang duren; het was toch al mooi ge dronken of halfzijdig verlamd. Dit is
weest. In toenemende mate had Harrie gewoon niet te lezen."
last van de onleesbaarheid van het "Schat, vraag het nou aan die studie
schrift. De hanepoten in de DTB.- zaalman; daar is'ie toch voor! ' ' siste de
vrouw die voor zichzelf allang de waar
registers hadden hem al de nodige pro
blemen gegeven, maar die had hij steeds de van het stuk perkament had afgezet
laten oplossen door een vriendelijke tegen die van een pond sukadelappen.
studiezaalambtenaar. Het notarieel re
De lappen wonnen door knock-out.
gister uit de zeventiende eeuw dat nu "Nee, ik vraag niet aan die man of'ie
voor zijn neus lag vervulde hem met even een heel boek voor me wil vertalen.
Dat is te gek om los te lopen. Als jij niet
verbazing en ontzetting.
zo zat te drammen was ik trouwens al
"Harrie, ik heb je toch meteen al ge veel verder gekomen . Ik krij g er gewoon
spijt van dat ik je heb meegenomen,
zegd dat dit niks is voor ons soort men
sen; dat gedoe met die voorvaderen en weet je dat? ' ' Nu werd er niet langer ge
zo." opende zijn vriendin de aanval. U sist. Met een stem waar een dorpsom
moet het haar maar niet euvel duiden. roeper jaloers op zou worden begon de
Stelt u zich maar eens voor dat u nog net getergde vrouw alle eigenaardigheden
niet middelbaar bent, dat u iemand be van de man die haar maar voor de geest
geleidt die uren lang naar een tekst zit te wilden komen op te sommen. Daarbij
turen die hij niet kan lezen, dat het bui
koppelde ze massa's ongewone, tropi
ten mooi weer is, dat er even verderop sche ziekten aan een keur van bijvoeg
veemarkt wordt gehouden en dat in het lijke naamwoorden zodat er een veel
winkelcentrum sukadelappen in de kleurige melange van taal, dood en
aanbieding zijn . U zou dan toch ook uw verderf ontstond.

"Sta mij toe u er op te wijzen dat het
meestal aangenaam rustig is in deze stu
diezaal." probeerde ik. "Kan ik u mis
schien ergens mee helpen?"
"Ja, kunt u ook zeggen wat daar
staat?" brieste ze; "Ik geloof niet, dat
Harrie het allemaal nog duidelij k ziet.' '
"Waar precies?" zei ik, terwijl ik mij
over het handschrift boog.
"Ja, waar precies Harrie?" hielp me
vrouw mij ijverig. Waarschijnlijk zag
ze het einde van een lijdensweg nade
ren.
"Nou eh, ja, alles eigenlijk. Ik kan er
geen touw meer aan vastknopen. Dat is
geen Nederlands; dat is Arabisch."
zuchtte hij. Zijn gezicht stond op ver
moeidheidsgraad zeventien.
"Tja, ik kan u wel een eindje op weg
helpen, maar hele pagina's transcribe
ren is een tijdrovende bezigheid. Zoveel
tij d kan ik j ammer genoeg niet vrij ma
ken. Er zit een zaal vol bezoekers te
wachten op stukken, op kopieën en op
informatie. Bovendien zou u bij het
eerstvolgende stuk weer vastlopen.
Waarom volgt u niet een cursus paleo
grafie? U leert dan niet alleen het oude
schrift lezen, ook de betekenis van de
woorden wordt aan u uitgelegd. En u
krijgt meteen iets te horen over de in
stellingen die de archiefstukken hebben
gevormd . Heel belangrij k voor een goe
de interpretatie.
En zo oreerde ik nog een tij dj e verder. U
begrij pt al hoe het afloopt. Harrie volg
de een cursus paleografie en hij leefde
nog lang en gelukkig.
Hoe zit het nou met u? Bent u nu over
tuigd? Of wilt u liever afhankelijk zijn
van de interpretatie van anderen als het
om uw eigen voorvaderen gaat, of om
de geschiedenis van uw eigen huis, of
om die van de streek, uw stad?
' 'Ah, veel te moeilij k voor mij .'' hoor ik
u al denken. Nou, laat ik het niet weer
horen! Iedereen kan het leren. Als ik het
kon dan kunt u het toch ook; wat krij
gen we nou!
Een cursus paleografie is niet kostbaar,
duurt niet erg lang en is voor iedereen
met een vooropleiding op het niveau
van lagere school te volgen. De cursus
wordt gegeven door experts in het ar
chiefwezen; u bent in goede handen.
Voor meer informatie kunt u zich wen
den tot het Streekarchief Waterland,
Postbus 188, 1440 AD Purmerend,
telefoon 02990-34407.

Paul C. Smis
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Vereniging
Oud
Edam

Een ruige boel
Het was een ruige boel in de studiezaal
van het Streekarchief Waterland. De
normaal toch zo stille ruimte werd ge
vuld met een geluid dat sterk deed den
ken aan gekibbel. Het was ook gekib
bel. Niet dat men elkaar de hersens uit
de schedel sloeg met oude resolutieregisters hoor, nee, dat niet. Ook vloog er
niet de volledige schepenrol uit het Oud
Rechterlijk Archief door de zaal; nee,
dat ook niet. Maar toch, gekibbel hé;
verschil van mening zal ik maar zeggen.
En mooi op toon uitgesproken. Goed
gearticuleerd bovendien. Zoals ik al zei:
een ruige boel.

IVA

Na Van Rossem kwam het kasteel door
vererving in bezit van het geslacht van
Isendoorn en bleef dat tot 1881. Daarna
geraakte het kasteel in andere handen
en werd de schitterende inboedel onder
de erfgenamen verdeeld.
Sinds 1951is het gebouw eigendom van

de Stichting Vrienden der Gelderse
Kastelen te Arnhem. De stichting voer
de tussen 1975 en 1981een zorgvuldige
restauratie uit. Het lukte via koop en via
bruikleen van nazaten van de familie
Van Isendoorn het kasteel weer groten
deels te meubileren in de staat zoals dat
in de 18de eeuw was geweest. Na de
restauratie is het gebouw opengesteld
voor bezoekers die ook van het bijzon
der fraai aangelegde bos en park kun
nen genieten.
De lunch werd gebruikt in het koetshuis

6

Aan een tafel bij het raam zaten een
man en een vrouw. Vrij jong leken ze
van het kasteel, waarna een bustocht mij toe. Nou is het wel zo, dat iedereen
ons door de Veluwse bossen naar die nog net niet middelbaar is mij vrij
kasteel Amerongen voerde.
jong toeschijnt, maar dit terzijde. Hij
Dit kasteel heeft in de loop der eeuwen was een tijdje geleden aan genealogie
heel wat stormen doorstaan. Op last begonnen. In Amsterdam, zijn woon
van de Franse koning Lodewijk XIV plaats, was hij op een dag het archief
brandde het in 1673 voor een deel af. binnengestapt met de rondborstige
Veel beroemdheden bezochten het mededeling dat hij zijn voorouders
kasteel in de loop van zijn geschiedenis. kwam bezoeken. Die van Amsterdam
De laatste was keizer Wilhelm II van hebben hem toen een beet j e wegwij s ge
Duitsland die na de oorlog 1914-1918in maakt in de burgerlijke stand en in het
Nederland asiel kreeg en enige jaren bevolkingsregister. Ze hebben hem ge
gastvrijheid genoot op kasteel Ame
wezen op het notarieel en op de
rongen.
"DTB.'s" en ook vertelde men iets over
Nu is het kasteel eigendom van de Stich
het Centraal Bureau voor de Genealo
ting Kasteel Amerongen die ook het gie. Het duizelde Harrie, zo noem ik
prachtige park grotendeels in oude hem maar even, een beet j e toen hij al die
luister heeft hersteld.
informatie op zijn dak kreeg, terwijl hij
alleen
maar
voor
zijn
bet
Janny Boelens-Boss
overgrootvader kwam, maar hij was
niet voor een kleintje vervaard en hij
zette door. En waarachtig, in korte tijd
COLOFON
verschenen er hele generaties Harries
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Jaarstukken

1991

Balans per 31 december
PASSIVA

ACT
geldmiddelen :
Postbank so.
Bondsspaarbank
rc..
idem
deposito
idem
kl .kas

F 3.992,36
F
613,25
F 40.000,—
F
278.21
F 44.883,82
F
1 ,-"
F
1
F
1
F
1,"
F
1 ,—

225 ,—
F
Waarborgsommen
500,—
32
F
Obligatie -lening
Reserve voor groot
2 000,—
onderhoud verg. gebouw
Diversen nog te betalen
1.047,15
ivm periodiek 1991
Vermogen :
per 1/1/ '91 F 36.898,36
batig saldo
1991
F 15.554.67 F 52.453,03

F 88.225,18

F 88.225,18

Aandelen Strandbad
Verenigingsgebouw
Inventaris
Computer installatie
Subsidie puibalk
Nog te ontvangen ivm
F
793,86
verhuur
F
42
.
542
,50
Diaconie- tuin

Resultaten

overzicht

1991:

Verenigings-activiteiten
, waaruit
Contributies
Verkopen
Giften
Sponsoring ivm hek - diaconietuin
Waartegenover betalingen
Ford award
Uitgaven:

1991

ontvangsten:

kosten periodiek
kantoorkosten, totaal
kosten gebruik verg .gebouwtje
(bespaarde huur)
kosten verwarming en verlichting
kosten voorbereiding manifestaties
representatiekosten
bijdragen in verb. & diversen
verg ader kost en
contributies en bijdragen
tekort op kosten excursies
batig saldo

F 19.462, —
F
184,—
F
110,—
20.787,28
— I9 .392 .72

F 1 .394 ,56
F 6.000,-F 27.150,56

F 6.600,61
F 2.442,22
2, 300,—
1 ,195 ,15
1 732 ,79
1 045 ,-1 009,—
618 ,22
299.—
294 .75

F 17.536.74
F 9.613,82

Vereniging
Oud
Edam
Vervolg

jaarstukken

1991:

992
z
i
ersgracht.
Batig saldo verenigingsactiviteiten
Opbrengsten diverse activa:
Verenigingsgebouw :
Ontvangen en nog te ontvangen huren
Bespaarde huur ivm eigendom
Kosten en lasten
Reservering voor groot onderhoud

F 1.236,48
F 1.000.--

Geldmiddelen:

F 2.870,51
F
38.42

BEGROTING

Intresten
Bankkosten

F
F
F
F

3.045,24
2.300.-5.345,24

F
F

2.236.48
3.108,76

F

2.832.09

9.613,82

F 5.940.85
F 15.554,67

1992

Verenigingsactiviteiten:
Ontvangsten
- contributies
- verkopen
- giften

F 18.000,—
F
100,—
100.—
F
F 18.200,—

Uitgaven

- kosten periodieken
kosten huisvesting & tc .
kosten kantoor & tc .
contr. bijdragen, representatiek.
Overschot verg., activiteiten
Opbrengsten div. activa:
Huisje Graaf Willemstr. Huren, ontvangen
bespaarde huur
Kosten en lasten
reservering
Uit geldmiddelen intresten
Totaal

April 1992
UITNODIGING
AAN ALLE LEDEN VAN DE
VERENIGING OUD EDAM

Batig saldo

F 2.000,—
F 1.000.—

F
F
F
F

7.500 ,-3 .500 ,-3.000,—
1.700.—

F 15.700.—
F 2.500,—

F 3.000,—
F 2.300.—
F 5.300,—
F 3.000.—
F 2.300,—
F 2.700.—

F

5.000.--

F

7.500,—

Voor de algemene jaarlijkse ledenvergadering op maandag 11 mei
1
in het Damhotel aan de Ke
Aanvang 20.00 uur.
Het bestuur heeft het genoegen U uit te nodigen voor de algemene
jaarlijkse ledenvergadering,
waarbij dit jaar aan de orde zal
komen :
1. Opening en welkom door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Behandeling en vastlegging van het verslag van de algemene
ledenvergadering
gehouden op 15 april 1991. Dit verslag ligt
een half uur voor de vergadering ter inzage.
4. Behandeling en goedkeuring van het jaarverslag 1991, zoals
opgenomen in het periodiek.
5. Behandeling en goedkeuring van het financiële verslag over
1991, alsmede het verslag van de kascommissie (bijgaand).
6. Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie alsmede de
vaststelling van de begroting over 1992.
7. Bestuursmutat ies ;
Aftredend en niet herkiesbaar zijn mevrouw C. Boschma en de
heer E. Uitentuis. Aftredend en wel herkiesbaar is de heer
J. van Overbeek. Het bestuur stelt voor als nieuw bestuurslid
de heer drs. W.H.L. Hovenkamp. Conform de statuten kunnen door
tenminste 10 stemgerechtigde leden kandidaten voor deze vakature worden voorgedragen. Een schriftelijke kadidaatstel 1ing
dient uiterlijk 3 werkdagen voor de dag van de vergadering in
het bezit te zijn van de secretaris, p/a Gr. Willemstraat 8
te Edam.
8. Voorstel tot het toevoegen artikel "Lid Van Verdienste" aan de
statuten. De statuten zullen na accoord van de vergadering als
volgt worden gewijzigd; Toevoegen artikel 4 sub 1; Leden van
verdiensten. Toevoegen artikel 4 sub a; Leden van verdiensten
zijn zij die wegens hun bijzondere inzet voor de vereniging,
op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering
daar toe zijn benoemd. Toevoegen artikel 5 sub 2; En leden van
verdiensten.
9. De Diaconietuin .
10. Uitreiking van het gele steentje.
11 . Rondvraag .
12. Sluiting.
Na de pauze volgt het tweede gedeelte van de avond. Het bestuur
is bijzonder verheugd dat de bond Heemsschut middels haar voor
lichter/eindredacteur
Jaap Kamerling, een lezing zal houden
met behulp van kunstdia's over cultuur en monumenten waaronder
ook over Edam. Het betreft hier een première. Mede zal aanwezig
zijn fotograaf Fons Brasser die de dia's heeft gemaakt.
Uw aanwezigheid op deze avond wordt ten zeerste
U bent van harte welkom!
Namens

het bestuur,

Ed Koorn,

secretaris

op prijs gesteld,

De laatstedragersvereniging
"De Vriendschap"
ten gravegedragen
De Dragersvereniging De Vriendschap
is in 1990 opgeheven. Tijdens de jaar
vergadering van Oud Edam schonk de
heer K. Hooijberg als voorzitter van de
Vriendschap de "nalatenschap van de
overledene' ' aan de vereniging om die te
gebruiken voor de inrichting van de
Diaconietuin.
Edam telde ooit zes dragersverenigin
gen die sterk buurt- en straatgebonden
waren. De Vriendschap behoorde in dit
opzicht tot de uitzonderingen: de leden
waren hoofdzakelijk zelfstandigen en
middenstanders. Sinds de oprichting in
1866 zijn er slechts vier voorzitters ge
weest, namelijk de heren Leguit, Vol
ger, Cor Schagen en Kees Hooijberg.
Uit de notulenboeken wordt een goed
beeld verkregen van het denken en doen
van de mensen uit die tijd.
In 1866 werd "De Vriendschap" opge
richt door J. Leguit met het doel "dele
den die aan deze vereeniging door den
dood ontvallen, naar de laatste rust
plaats te dragen ' '. De eerste vergadering
vond op 13 maart ten huize van het lid
D. Swart-Visser plaats en werd bijge
woond door alle twintig leden die zich
schriftelijk hadden aangemeld. Het
bestuur werd gevormd door het drie
manschap J. Leguit, D. van der Laag
Bzn. en P. Schelling. "Teneinde onze
vereeniging aan te duiden" en de on
derlinge verhoudingen duidelijk te il
lustreren, werd gekozen voor de naam
van "de Vriendschap". Het maximale
aantal leden werd op 24 gesteld.
Kandidaat-leden kwamen op een
wachtlijst tot hun tijd van toetreding
was aangebroken.
In het concept-reglement werd een
rooster van werkzaamheden opgeno
men om "zoodra er een sterfgeval dat
de leden treft of hunne vrouwen, moe
ten de twaalf even nummers zich van
hun pligt als drager kwijten, terwijl de
overigen de baar volgen".
De contributie werd vastgesteld op
f 0,50 per jaar, zodat op het eerste
spaarbankboekje van 1866 een bedrag
van f 18,- stond. Twaalf gulden van de
leden en zes gulden via het boetestelsel:
dragers die hun verplichtingen niet na
kwamen, kregen een boete van f 2,- en
niet-dragende leden f 0,25. Ook stond
er een boete van een gulden op kleding
die niet aan de gestelde eisen voldeed:
zwart lakens pak, zwarte handschoe
nen en een witte das.
In de beginjaren -er werd slechts één

verleenen tot het dragen van overjassen
in het belang der gezondheid van alle
leden".
Een dragersvereniging had ook wel eens
behoefte aan een feestje. Eén der leden
stelde namelijk in 1888 voor het
25-jarig jubileum feestelij k te gedenken
en daarvoor een contributie van f 0,50
in de pot de doen. Dat feest ging echter
niet door omdat een aantal leden be
zwaar maakte. Een voorstander kwam
daarop met het argument dat er geen
bal of iets dergelijks werd bedoeld,
maar een genoegelijk bijeen zijn met
een halve flesch wijn. Ene J.J. Mole
naar wees er daarna op dat bij een be
grafenis aan het Westerbuiten "eens
brood en koffie werd gebruikt, daarna
een klare en nog een klare, totdat het op
laatst een dronkemanspartij was. Ook
hier zou het van ene halve flesch meer
kunnen worden en men zou niet graag
zien dat zooiets bij onze vereeniging
plaats had ". De aspirant-feestneus
moest met beschaamde kaken de af
tocht hebben geblazen. Bij de opening
van de 57ste vergadering in 1914merkte
de voorzitter op dat "de werkeloosheid
een vloek is, doch dat deze niet opgaat
voor de vereeniging. Ja, dat ze zelfs een
zeegen mag heten. Immers, wanneer
onze diensten worden gevraagd moeten
we weer één van onze leden of één

hunner nabestaanden missen ' '. Daarop
sprak de voorzitter de wens uit dat de
Vriendschap nog zeer lang tot werke
loosheid gedoemd mocht zijn. In 1915
wees hij op de grote contrasten in de we
reld: "Vrede in Nederland, terwijl onze
zuidelijke naburen, de arme Belgen,
door de vreeselijke oorlogsgeesel wor
den getroffen. Hier worden onze dier
bare afgestorvenen in vrede grafwaarts
gedragen terwijl bij hen, waar de dood
hoogtij viert, ternauwernood de tijd
wordt toegestaan om de lijken, evenals
de dierlijke cadavers aan de schoot der
aarde toe te vertrouwen. Hier helpen en
heelen, daar verscheuren: hier naasten
liefde, daar haat".
De oorlogsjaren baarde ook de Vriend
schap veel zorgen. In 1940verzuchttede
voorzitter: "zorgen over de politieke
gebeurtenissen die thans om ons heen
grijpen, want gaat het u als mij, dan
komt 's morgens op mij de gedachte af
of wij nog Hollanders zijn of niet?
Want de snel tekenaar zal zich werkelijk
moeten haasten om de kaart van Euro
pa dagelijks bij te houden. Immers
staten en koninkrijken verdwijnen suc
cessievelijk in minder dan geen tijd.
Hongarije en Tjechoslowakije werden
eensklaps weggevaagd, Polen onder
ging daarna hetzelfde lot en nu gisteren
hebben Denemarken en Noorwegen in

één nacht opgehouden te bestaan.
Doch laten we niet pessimistisch zijn".
Gedurende de hele oorlog werd zorg
vuldig iedere ontboezeming over de be
zetting vermeden. Wel wordt gewag ge
maakt van de verplichte verduistering
en het schaarser worden van alles wat
het leven aangenaam maakt. In 1947
kregen de dragers het gemakkelijker
doordat de zware houten berries ver
vangen werden door lichtere alumi
nium exemplaren. In hetzelfde jaar
moest er zelfs een slede aan te pas ko
men om een overledene naar zij n laatste
rustplaats te brengen. Januari werd na
melijk
geteisterd
door
zware
sneeuwstormen, waarop door de ge
meente een grote slee en trektouwen ter
beschikking werden gesteld. Het
100-jarig bestaan van de Vriendschap
vierde men op gepaste wijze met films,
sjoelen en biljarten. Daarna slonk het
ledental gestaag. In 1978 waren er zelfs
zo weinig dragers voor de berrie, dat een
wagentje aangeschaft moest worden.
In dat jaar waren er nog maar zes leden
over. Sinds vorig jaar behoort de
Vriendschap voorgoed tot het verleden,
het doek is gevallen over de laatste dra
gersvereniging die Edam nog telde.
Janny Boelens-Boss

Het Burgerweeshuiste Edam

De heren Bouwes (links) en Roele behoorden tot de laatste dragers,
(foto NNC/Rob Bruyn)
keer per jaar vergaderd- werd de jaar
lijkse vergadering volgens een rooster
bij één der leden gehouden, zodat ieder
eens per 24 j aar aan de beurt zal zijn om
als gastheer op te treden. Later werd in
het Heerenlogement vergaderd, daarna
in het Damhotel en café Nicolai.
In 1867heerste er een cholera-epidemie
in Edam. Binnen de vereniging werden
geen sterfgevallen gemeld "Niette
genstaande eene zoo gevreesde ziekte,
die vele inwoners onzer stad ten grave
sleepte". Het salaris van de bode was
bepaald geen vetpot, zoals uit de notu
len van 1870 blijkt. In dat jaar trad hij
namelijk af, onder voorwaarde dat het
bestuur zich ermee zou belasten het

door hem ontvangen salaris over het
laatste boekjaar namelij k 5% van de in
terest van f 0,50, f 0,03 te doen toeko
men aan het Protestants Weeshuis te
Edam, een bedrag dat in grote dank
baarheid werd aanvaard.
De winter van 1888 duurde kennnelijk
tot april want het was toen zo koud, dat
buiten het regelement moest worden
getreden". De dragers waren namelijk
verplicht van 1 november tot 1 april
overjassen te dragen, maar het was be
gin april "zoo bar, zoo koud, dat het
ondoenlijk was zonder behoorlijke
overkleederen in de vrije natuur te verkeeren. Het bestuur heeft alzoo de vrij
heid genomen de leden vergunning te

Midden in de Grote Kerkstraat staat het
oude weeshuis.
Onopvallend als men de smalle straat
inkijkt, maar als men ervoor staat van
een indrukwekkende schoonheid. Met
grote letters boven de imposante ingang
wordt vermeld dat hier het Protestants
Weeshuis was gevestigd, of zoals het
eertijds genoemd werd: het Burger
Weeshuis. Op een grote kleurige ge
velsteen onderscheidt men kolfspelende kinderen. Naast de deur heeft de
ANWB en Oud Edam een bordje ge
plaatst waarop dit alles staat te lezen.
Daarachter een tuin die tot aan de
Kaasmarkt doorloopt. Een poort, ge
vat in een stenen rondboog, geeft toe
gang tot deze tuin. Op de gevelsteen bo
ven de poort staat het wapen van Edam,
geflankeerd door een weesjongen en
een weesmeisje.
Nadat het weeshuis niet meer als zoda
nig dienst deed, heeft de Gemeente het
nog jarenlang gebruikt als kantoor van
de Sociale Dienst. Enkele jaren geleden

is dit pand in particuliere handen over
gegaan. Het herbergt nu het kantoor
van Hoek Desing - Naval Architects,
terwijl in het achterhuis de Hiswa
gevestigd is.

Register van het Burgerweeshuis
te Edam 1558 - 1634
(Getranscribeerd door de werkgroep
paleografie: Mia en John Bok - Dick
Brinkkemper - Jan van Drongelen -

Tuin en achterkant van het Weeshuis
waar nu de Hiswa haar kantoor heeft.
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Wim Koning - Jaap Molenaar - Jan
Schilder)

één van de stichters van het Proveniers
huis, schonk in 1561 aan het weeshuis
twee deimpt land achter de grote kerk,
Er is een boek bewaard gebleven waarin genaamd de Vorske Ven, met de condi
de oudste geschiedenis van dit weeshuis tie dat hij de zolder van het weeshuis
staat beschreven: de oprichting van het mocht betimmeren en als droogzolder
weeshuis door zijn stichter Matthijs voor zijn graan mocht gebruiken.
Tijncx; de eerste steenlegging in 1561; Wanneer de weeskinderen in het wees
de schenkingen van de weldoeners die huis kwamen dan brachten zij wat geld
het mogelijk maakten dat de arme mee of soms wel een woning. Zo brach
weeskinderen een goed onderkomen ten in 1573 twee kinderen van het Oor
hadden in een statig gebouw waar zij gat een kastje mee, enkele gescheurde
gevoed en gekleed werden naar de eisen kleren en een oud huisje tegenover de
van die tijd; en de namen en bijzonder
kapel. Nu stond indertijd op het Oorgat
heden van de weeskinderen die tussen een kapelletje met een klein torentje.
1558 en 1634 dit weeshuis bevolkten.
Deze kapel was gewijd aan de heilige
Anna.
Schenkingen en toezeggingen
Uit het register van het Burgerweeshuis
blijkt dat er op het Oorgat ook een
In 1558 werd een huis met hooiberg en spookhuis stond. In 1587 kwamen de
erf aan de Kerkstraat aan de weesvoog twee kinderen van Volckert in het wees
den geschonken door de priester Mat
huis. Zij erfden een huis aan de buiten
thijs Matthijssoon Tijncx. Hetzelfde dijk dat het Kockelaershuijs werd ge
jaar nog werd dit met goedvinden van noemd; dat wil zeggen, een huis van de
de weldoener verkocht en met het geld tovenaar of een spookhuis.
werden twee naast elkaar staande wo Niet ieder kind bracht geld of goederen
ningen in de Kerkstraat gekocht . Op de
in; een op de vier kinderen kwam zon
ze plaats werd het weeshuis gebouwd. der geld in het weeshuis.
In 1558 werden al weeskinderen aange
In 1582 was Cornelis Pieters Nessoen
nomen, maar pas in 1561 konden deze gevangen genomen in Barberije. De
het nieuwe weeshuis betrekken.
zeerovers zouden hem pas vrij laten
De koopman Jan Claessoon Brouwer, wanneer er een som geld voor hem was
Achterkant van het Protestants Weeshuis voor de verbouwing ( ± 1870).
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betaald . In Edam hield men een collecte
langs de huizen die zoveel opbracht dat
niet alleen het losgeld kon worden be
taald, maar dat ook het weeshuis het
overgebleven bedrag van f 84,- kon ont
vangen.
Heel bekend in Edam was Pieter Dircxsen Langbaert. Op een schilderij dat
zich in het Edams museum bevindt
staat hij levensgroot met zijn baard van
enkele meters lang afgebeeld. Deze Pie
ter Dircxs trok het land door om zijn
baard te laten bekijken op de kermissen
van Hoorn, Delft, Leiden, Rotterdam,
den Haag, Haarlem, Grotebroek, en
zovoort.
Zo haalde hij in het jaar 1583 honder
den guldens op die hij aan het weeshuis
schonk en hij trakteerde de weeskinde
ren op wittebroodsop.
Een inwoner van Edam die onbekend
wilde blijven, schonk in 1561jaarlijks
aan de weeskinderen vier maal per jaar
wittebrood: op Pasen, Pinksteren, Ma
ria Hemelvaart en Kerstmis. De kinde
ren moesten dan op deze dagen een on
ze vader en weesgegroet bidden voor
zijn zielerust.
Naast de diverse schenkingen van de in
woners van Edam kwam het weeshuis

ook aan geld doordat de stad Edam de
eigenaars van de scheepswerven ver
plichtte bij het te water laten van een
schip touw te gebruiken dat toebehoor
de aan het weeshuis en waarvoor huur
moest worden betaald ter ondersteu
ning van de wezen.
Door het veelvuldig breken van de tui
touwen liepen de kinderen vaak ernstig
letsel op en om die reden adviseerden de
scheepstimmerlieden de weesmeesters
tuitouwen te laten vervaardigen van 23
vaam.
Op de markt werden de appelen en pe
ren gemeten met de maten die toebe
hoorden aan het weeshuis, dat hiervoor
het verschuldigde maatgeld ontving.
Bij begrafenissen werd de klok geluid
en voor ieder half uur klokluiden kreeg
het weeshuis een gulden. Tevens ver
huurde het weeshuis doodskleden. De
weeskinderen hadden de plicht deze
doodskleden uit de kerk te halen.
Uit dit alles bjijkt dat de weesvoogden met het goedvinden van de burge
meesters - erg vindingrij k waren om het
huis financieel draaiende te houden.

Het interieur is voor een groot deel authentiek.
"du hoerekindt, du dieff, du scurft "
werd men gestraft met de roede.

Het reglement van 1626was ook streng.
De kinderen moesten elke zondag naar
De weeskinderen
de kerk en mochten daar niet "snap
pen, keeckelen noch etappen", maar
De weeskinderen onder de vier jaar moesten stil zitten en goed luisteren
kwamen in het armenhuis, terwij 1in het naar de preek. Deed men dat niet dan
weeshuis kinderen uit Edam werden op
werd men gestraft met opsluiting in een
genomen tussen de vier en de tien jaar. hok en op water en brood gezet. Onder
De gemiddelde verblijfsperiode was het eten mochten de kinderen niet
ongeveer tien jaar. Bij vertrek waren de "cladden, storten of plengen"; zij
jongens 19 jaar en de meisjes 17 jaar. mochten niet voor hun beurt in de
Het weeshuis werd jaarlijks bewoond "back of schottel tasten" en ook geen
door circa 25 kinderen.
"quaede snap" voeren. De weeskinde
In de periode 1558 tot 1634 zijn er 235 ren mochten niet kolven of klootschie
kinderen in het weeshuis geweest. Hier
ten, niet met de rommelpot lopen of an
van stierven er in het huis 58. Velen dere malligheden op straat bedrijven.
overleden al in de eerste weken na aan
Wanneer zij met Nieuwjaar geld had
komst. Er werd dan genoteerd: "is in den opgehaald langs de deuren, dan
den Heer gerust".
moest dat aan de weesvader overhan
digd worden. Ook het geld dat zij ver
Het leven van een weeskind was niet ge- dienden met werk mochten zij niet
makkelijk. In het regelement van 1558 "versnaaien" in appelen en peren,
staan tal van bepalingen, waarvan we kastanjes of andere snoeperij, maar zij
een kleine opsomming geven:
moesten er iets nuttigs voor kopen,
Op zondag moesten alle kinderen naar zoals kleren of gereedschap.
de hoogmis en naar de vesper. Daarna Kortom, het was lang geen rozegeur en
mochten zij met hun vrienden buiten maneschijn in het weeshuis!
spelen en om acht uur ging men naar Wanneer de kinderen zich niet gehoor
bed.
zaam gedroegen werden zij uit het wees
Op werkdagen moesten de kinderen di- huis gestuurd met alleen een daags pak
rekt uit school naar het weeshuis op en niet meer. In 1615werd Trijn Jans uit
straffe van gegeseld te worden .Als men het weeshuis gestuurd en mocht slechts
geld verdiende met het verrichten van de kleren die zij aanhad meenemen. Zij
kleine klusjes, moest dat aan de wees had namelij k op de zolder van het wees
huisleiding overhandigd worden. Als huis "vieselij cke conversaesij" ge
een kind erop betrapt was geld te heb
pleegd met een weesjongen, Claes
ben achtergehouden, liep het de kans Heinszoon genaamd, die enkele maan
poedelnaakt gegeseld te worden. Ook den daarvoor het weeshuis had verla
wanneer men iemand uitschold voor: ten. Bij vertrek uit het weeshuis kregen

de jongens veelal gereedschap mee die
zij konden gebruiken op een van de
scheepswerven van Edam, zoals een
bijl, een handdissel, breeuwhamer met
breeuwijzers en een lange hamer. De
meisjes kregen kleding mee, zoals on
derrokken, rokken, hemden, schorten,
een mantel, schoenen en pantoffels.
In het begin van de zeventiende eeuw
waren er veel Edammer mannen op de
grote vaart naar Barberije, Turkije of
Oost- en West Indie. Het gebeurde
maar al te vaak dat één van hen niet te
rugkeerde naar Edam. Meestal wist
men niet of deze zeeman nog in leven
was. Als hun kind als halve wees achter
bleef, kon het opgenomen worden in
het weeshuis. Kwam de vader toch terug
dan had hij de plicht om zijn kind weer
in huis op te nemen.

De leiding van het weeshuis
De weesvaders en de weesmoeders had
den het ook niet gemakkelijk. De wees
vader en moeder verdienden samen
f200,- per jaar en hadden vrij schoeisel
en twee hemden per jaar. Evenals de
kinderen moesten zij zich houden aan
een streng reglement dat door de regen
ten was opgesteld en waarin geëist werd
dat zij de regenten stiptelijk zouden ge
hoorzamen. Alleen het reglement van
1785, waaronder hier enige punten vol
gen, is nog bewaard gebleven.
Elke morgen moest de weesvader een
kind naar het huis van de regent en van
de regentes sturen om te laten vragen of
de weeshuisbestuurders nog iets te zeg
gen hadden dat ten nutte kon zijn voor
het weeshuis. Zo ging dat in een tijd dat
er nog geen telefoon was.
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Op zondagen en op de gedachtenisdagen van de brand van de kerk en van
de watervloed moesten de kinderen on
der leiding van de weesvader naar de
kerk. Onder het eten moesten zij elke
dag voorbidden uit de bijbel.
De weesvader moest zelf alle schoenen
van de weeskinderen repareren en hij
mocht daarbij geen pijpje opsteken. De
zolder van het weeshuis werd gebruikt
als droogzolder. De weesvader moest

r Naamen,
vun dt Vaders
& Rkuei kper.s

//// fj
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Adressenlijstbestuur en werkgroepen
Bestuur Oud Edam:
Joop van Overbeek, voorz.
Cor Schaatsbergen, vice-voorz.
Ed Koorn, secretaris
Evert Uitentuis, penningm.
Corrie Boschma-Aarnoudse,
bestuurslid
Jan Hooijberg, bestuurslid
Jan Westerneng, bestuurlid

Voorhaven 172
Paulus Pieterstraat 13
Spuistraat 33
Pieter Taemszstraat 30

71536
66784
71842
69097

Nieuwvaartje 15
Bult 22
Volendammerpad 15

71491
71402
71625

WerkgroepHandhaving Stadsbeeld:
Bult 22
Jan Hooijberg
Spuistraat 33
Ed Koorn
Gravenstraat 2
Harry Oudendijk
Noordeinde 80, Gr. schermer
Jac. Roskam
Westervesting 31
Koos Roskam
Werkgroep Ruimtelijke Ordening:
Voorhaven 81
Bert Creemers
Grote Kerkstraat 14
Flip van der Leeuw
Grote Kerkstraat 30/32
Joop Rutsen
Paulus Pieterstraat 13
Cor Schaatsbergen

71402
71842
72278
02997-1847
72979

72978
72101
71713
66784

WerkgroepHistorisch Onderzoek:
71491
Nieuwvaartje 16
Corrie Boschma-Aarnoudse
Zevenwoudenlaan 6, Heerenveen
C.M. Bunskoeke
62604
Watermolen 6
Oscar Henar
Kogerwat. 53, Koog a/d Zaan 075-160377
Herman Rijswijk
71590
Voorhaven 86
Jan Sparreboom

erop toezien dat het graan niet verrotte.
Wanneer hij tarwe te malen afgaf,
moest dat van te voren nauwkeurig

Redaktie Periodiek:
Janny Boelens-Boss
Corrie Boschma-Aarnoudse
Luuk H ovenkamp
Rob Josselet
Guus van Lummel
Dirk Regter
Geesje Rijswijk-v.d. Veer
Sjaan Swa/ve

Broekgouwstraat 3
Nieuwvaartje 16
Schepenmakersdijk 1
Nieuwe Haven 30
Grote Kerkstraat 10
Westervesting 23
Achterhaven 90B
Voorhaven 106

Tuincommissie:
Jan Hooijberg
Kees Hulskemper
Gerro Roskam

Bult 22
P. Bossenstraat 8, Hoogwoud
R. Bootstraat 27A

71954
71491
71945
72202
71518
71541
71774
71174
71402
02663-2222
72600

Gouden ploeg:
J. Besseling - Cl. de Boer - K. de Boer - T. de Boer-Moojen H. Conijn H. Kuiper-de Moes - A. Meester - C. Plas - D. Roskam - M. Schotsman J. Verhagen

worden gewogen. De regenten waren
vooraanstaande mensen uit Edam die
leiding gaven aan het weeshuis. Vanaf
1700 zijn de namen bewaard gebleven
van alle regenten en regentessen. Op de
negen grote borden staan deze namen
vermeld tot aan het jaar 1960. Het zou
aanbeveling verdienen deze borden, die
nog opgeslagen liggen op de zolder van
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het stadskantoor, wederom op te han
gen tot nagedachtenis van al die mensen
die zich ingezet hebben voor het welzijn
van de Edammer weeskinderen. Mis
schien is de Grote Kerk hiervoor een
passende plaats?
Dick Brinkkemper

