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OUD EDAM
Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

Stadhuis in
1928. HET STADHUIS VAN EDAM

gebouwd door architect Jacob Jongh (1737)

Vóór 1800 hadden stadhuizen een andere

funktie dan nu. Naast het besturen van een
stad werd er ook recht gesproken. Architec
tuur en decoratie moesten uitdrukking ge
ven aan het idee van een goed bestu u r of een
rechtvaardige rechtspraak. In stadhuizen
van grote (rijke) steden zoals Amsterdam of
Maastricht werd uitgebreid aandacht

besteed aan de bouw en decoratie. Ook in
een klein stadje als Edam is iets van dit idee
terug te vinden. In dit artikel zal daarom,
in het kort, het stadsbestuur beschreven
worden, zoals het er in de 18de eeuw uitzag.
Daarna komen architektuur en decoratie
aan bod.
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Bij dit nummer:
Oud Edam viert zaterdag 2 oktober zijn
50-jarig bestaan met een reünie in de Grote
Kerk. Op 11 september begint de tentoonstel

ling "Caert 50" in het fraai gerestaureerde

stadhuis.

De Caertcommissie o.l.v. Kees Hulskemper
komt met aanvullende informatie over de ten

toonstelling.

Hermien de Bruijn schreef een interessant
artikel over het stadhuis. Het stadsbestuur,
architectuur en decoratie komen aan de orde.
Dit artikel is gebaseerd op een werkstuk
kunstgeschiedenis in het kader van haar

studie kunstgeschiedenis aan de Rijksuni

versiteit te Leiden.

In het Edams museum hangt een groot schil
derij met daarop het schip de Halve Maen.
Door de bouw van een replica in Amerika
kwam dit schip in 1989 in de publiciteit. Zou
het originele schip in Edam zijn gebouwd?
Corrie Boschma doet het één en ander voor U

uit de doeken.
Tevens een verslag van de Monumentencom

missie en een indruk van de tweedaagse ex
cursie naar Brabant en Antwerpen.

De redactie

HET STADSBESTUUR

DE BURGEMEESTERS
De vier burgemeesters vormden het dagelijks
bestuur van de stad. Zij delegeerden taken naar de
vroedschap door hen advies te vragen over alle
mogelijke zaken. Samen met de schout en de sche
penen vormden de burgemeesters een rechtscol
lege. De memorieboeken van de burgemeesteren

geven een beeld van hun werkzaamheden. Zij
hadden onder meer in hun 'portefeuille': huis
vesting (verlenen van toestemming om in de stad
te komen wonen), openbare werken (aanbeste
den van werkzaamheden), belastingen, het verge
ven van ambten, het aanstellen van leveranciers.

DE VROEDSCHAP
In de 18de eeuw bestond de vroedschap uit 21 le
den. In theorie hadden zij de hoogste macht: zij
kozen de burgemeesters. In de praktijk fungeerde

deze raad als adviescollege voor de burge
meesters. Vaak betroffen de adviezen belangrijke
zaken waarvoor kennis nodig was of die veel orga
nisatie vergden. Uit de vroedschapsresoluties
blijkt dat de raad adviezen op alle mogelijke terrei
nen gaf. Bijvoorbeeld grote financiële kwesties
(de stadsfinanciën of leningen voor de bouw van
het stadhuis), het voordragen van kandidaten
voor belangrijke functies zoals de schout, het
voorbereiden van bezoeken van hoogwaardig

heids- bekleders aan de stad, zoals dat van stad
houder Willem V, adviseren bij vestiging van

bedrijven.

SCHOUTEN SCHEPENEN
De schout en zeven schepenen hielden zich naast
de rechtspraak ook met bestuurlijke zaken bezig.
In de magistraatsvergaderingen, bestaande uit
burgemeesters, schout en schepenen, werden be

stuurlijke en juridische zaken besproken.
Het gebied van Edam bezat de hoge jurisdictie

d.w.z. een gerecht met een hoge rechtsmacht. De
ze instantie was bevoegd in strafzaken en mocht al
le 'lijfstraffelijke' zaken behandelen en alle straffen
tot en met de doodstraf uitspreken.
Schout en schepenen spraken recht op de zoge
naamde "regtsdagen". Zij deden uitspraak bij ge
schillen tussen twee partijen over bijvoorbeeld

echtscheiding, huwelijksbeloften, schade of

voogdijkwesties.
Op de "(criminele) regtsdagen" werden zaken be
handeld die tegenwoordig door diverse
opsporings- en vervolgende instanties zoals de
politie gedaan worden. De schout fungeerde als
openbare aanklager namens de Staten van Hol
land en Westfriesland en tevens als hoofd van de
politie. De schepenen spraken recht en vervulden
opsporingstaken.
De straffen dienden er vooral voor om als voor
beeld te dienen en werden vaak in het openbaar
uitgevoerd. In Edam werd vóór het stadhuis een
schavot opgericht waar de scherprechter de straf
fen zoals geseling e.d. uitvoerde. Veel voorkomen
de straffen waren te pronkstelling (vaak opgelegd
aan vrouwen die dan een bord moesten dragen
met teksten als "overspeelster" of "bedriegster"),
geseling (ook binnenskamers), brandmerken, ver
banning, zitten op water en brood, tuchthuis,
geldboete of een combinatie daarvan.
Het houten gijzelaarshok op de zolder van het
stadhuis en de schandpaal herinneren aan de straf

rechtspleging van weleer.

DE WEESMEESTERS
De drie weesmeesters hadden de juridische be
voegdheid over de verzorging van en het beheer
over de goederen van de weeskinderen en andere
personen die onder voogdij stonden. De
weesmeesters beoordeelden wie de status van
weeskind kreeg; dit moest bewezen worden. Zij
zagen ook toe op het onderhoud van de weeskin
deren. Behalve voeding moesten zij ook gekleed

worden, onderwijs krijgen of een ambacht leren.
Goederen van de weeskinderen moesten naar de

weeskamer gebracht worden . Het ging dan vooral
om brieven, obligaties, kwijtscheldingen e.d.

Meubelen werden verkocht.

Over de architect is verder weinig bekend. Behal
ve het stadhuis is geen enkel gebouw met zeker
heid aan hem toe te schrijven.

HET STADHUIS

DE ARCHITECT

De architect van het stadhuis van Edam is Jacob
Jongh. Dit blijkt uit de tekst op de gedenksteen in
de benedenhal. De tekst luidt als volgt:

ALEER DIT STADTGEBOUW DUS PRAGTIG
HIER VER SCHEEN

ZOO LEY D 'HEER ROELOF BOOT DAARAAN
DEN EERSTEN STEEN

DEES TYDT VOORSITTER AAN HET STADTS-
BE WINT, GODTS ZEGEN
DAAL ALTOOS OP DIT HUYS GELYK EEN
ZOMERREGEN.

OP DEN 18 MEY DES IAARS 1737.E.W.
GEBOUWT DOOR IACOB IONGH
MR HUYSTIMMERMAN.

HET EXTERIEUR
Het rechthoekige gebouw is met de brede zijde
naar het Damplein gericht. Staande voor het stad

huis valt onmiddelijk de natuurstenen omlijsting
van de ingangspartij en het bovengelegen venster,
in Lodewijk XIV-stijl, op. Deze omlijsting wordt
bekroond met een leeuw, die het stadswapen vast
houdt. Aan weerskanten leest men het jaartal 1737.

In het halfronde bovenlicht, met smeedwerk van
Leendert Uljè, is een lantaarn opgenomen.
Er zijn weinig afbeeldingen uit de 18de eeuw be

kend van het stadhuis. Op een tekening uit 1790
naar Jan Bulthuis is de noordzijde te zien en het
oude stadhuis (nu staat er de Lutherse kerk). Een
tekening van Jan Worp uit 1787 laat de voorzijde
aan het Damplein zien. Het gebouw moet er in de
18de eeuw levendiger hebben uitgezien. De
vensterbekroningen bijvoorbeeld waren van bo
ven afgerond, versierd met krullen en bekroond
met een krulvormige console. De ramen waren

De gevel van
het Stadhuis,
getekend
door Jan
Worp.
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in kleine ruitjes onderverdeeld. Ter weerszijden
van het middelste dakvenster waren twee houten
beelden aangebracht: links Justitia (de Gerechtig

heid) en rechts Prudentia (de Voorzichtigheid) . Ze
zijn gemaakt door de houtsnijder Daniël de Beer.

Deze personificaties zijn herkenbaar aan hun attri
buten. Die vanjustitia zijn blinddoek, weegschaal
en zwaard en de attributen van Prudentia zijn
slang en spiegel. De spiegel van Prudentia staat

voor zelfkennis. Niemand kan goed oordelen als
hij zijn eigen gebreken niet kent . De slang symbo

liseert de voorzichtigheid, want als de slang gesla
gen wordt, beschermt zij de kop door het lijf er

omheen te krullen. Op Justitia zal nader ingegaan
worden bij de beschrijving van de schepenkamer.
In het begin van de 19de eeuw is het exterieur aan
zienlijk gewijzigd. De houten beelden en ook de
krulvormige ornamenten zijn verdwenen.

HET INTERIEUR

DE VERTREKKEN:
FUNCTIE EN DECORATIE
Eind 18de eeuw kwam een eind aan de Republiek
der Zeven Verenigde Provincies. Met de invoering
van de trias politica, de scheiding van de wetge
vende, uitvoerende en rechterlijke macht, zou de
rechtspraak uit de stadhuizen verdwijnen. Door
die veranderingen in het stadsbestuur kregen de

vier kamers in het stadhuis een andere functie en
raakte de oorspronkelijke bestemming in de ver

getelheid. Uit archiefbronnen is de oorspronkelij
ke bestemming wel te achterhalen. In de kwitantie
van de steenhouwer Hendrik van der Steur is spra
ke van: burgemeesterskamer, schepenkamer,

weeskamer en bodenkamer. In elk geval is het ze
ker dat de schepenkamer op de benedenverdie
ping, links van de hal, lag. De schilder Willem Rave
kreeg in 1738 opdracht van de burgemeesters om
het behang voor deze kamer te beschilderen en

bovendien twee "schoorsteenstukjes": één voor
de schepenkamer en één voor de burgemeesters
kamer. Het schoorsteenstuk voor laatstgenoemde
kamer bevindt zich in de kamer boven de sche
penkamer; dit moet de burgemeesterskamer zijn.
Volgens het verslag van het bezoek van stadhou
der Willem V aan Edam (in 1773) bevinden de bo
denkamer en de secretarie zich beneden, rechts
van de hal. De weeskamer moet zich tegenover de
burgemeesterskamer hebben bevonden.
Uit bovenstaande is af te leiden dat de vroedschap
geen eigen kamer had. Waarschijnlijk vergader
den zij op de burgemeesterskamer.

Hieronder wordt nader ingegaan op de decoratie
van de kamers.

DE BURGEMEESTERSKAMER
Het schoorsteenstuk, geschilderd door Willem
Rave, stelt de Vrede voor. Deze personificatie in de
gedaante van een gekroonde vrouw zit op een
troon op een podium. In haar rechterhand houdt
zij een palmtak. Onderaan op de verhoging zijn ter
weerszijden van haar voeten stillevens van fruit
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en korenaren met bloemen geschilderd. Links op
de achtergrond is een zeilschip te zien . De palmtak

is de beloning voor degene die de vrede waardig
is. De vruchten, korenaren en bloemen verwijzen
naar de overvloed. Zonder vrede is overvloed niet
mogelijk. Het toegevoegde zeilschip is een verwij
zing naar visserij en koopvaardij. Voor Edam was

dit heel toepasselijk. De koopvaardij, Groenland
vaart en haringvisserij hebben, vooral in de 17de
eeuw, bijgedragen tot de welvaart van Edam.

DE SCHEPENKAMER
De schepenkamer verkeert nog grotendeels in zijn
oorspronkelijke toestand. Deze is door twee deu
ren van de hal uit toegankelijk. De ruimte voor het
publiek is door een balie met rijk bewerkte ba-
lusters, in Lodewijk XlV-stijl, van de vergader
ruimte gescheiden. De wanden aan weerskanten

van de schoorsteenmantel en de binnenwand zijn
geheel bekleed met geschilderd behang. Tussen
de ramen aan de noordzijde zijn drie kleurige ge
schilderde rocailles aangebracht. Tussen de ra
men die uitzien op het Damplein zijn vijf grisaille
panelen geschilderd. Gerekend vanaf de deur kan
men de volgende onderwerpen onderscheiden:
muziek (instrumenten), handel (Mercuriusstaf),
oogst, jacht (en visvangst) en krijgskunde.
Op 24 januari 1738 gaven de burgemeesters aan
Willem Rave uit Amsterdam opdracht voor het
schilderen van het behang van de schepenkamer
en de schoorsteenstukken van schepen- en burge
meesterskamer. De schilderijen moesten "ten
minste soo fraaij" zijn als "het bij hem overge-

geve model". Voor alles werd een som van ƒ 500,-
overeengekomen. Tevens werd afgesproken dat

"het selve inde maand junij eerstkomende sal sijn
gedaan". Op het behang heeft Willem Rave het
Oordeel van Salomo en de Zalving van Saul tot
koning geschilderd. Het schoorsteenstuk stelt de
Gerechtigheid voor.
Ik zal nu nader op deze schilderijen ingaan.

HET OORDEEL VAN SALOMO
Het verhaal is beschreven in het Oude Testament

(1 Koningen 3: 16-28). Twee hoeren die in hetzelf
de huis wonen, krijgen kort na elkaar een kind,
waarvan er èèn overlijdt omdat de moeder erop is
gaan liggen. Er ontstaat een geschil wanneer de
ene vrouw de ander ervan beschuldigt het dode
kind voor het levende te hebbenomgewisseld.
Met dit probleem komen zij bij Salomo. De jonge
koning gebiedt het levende kind in twee stukken
te hakken en de moeders ieder een helft te geven.
Uit de reacties van de vrouwen herkent Salomo de
echte moeder. Deze doet namelijk liever afstand
van het kind dan het te laten sterven. Zij krijgt het
kind dan ook door de koning toegewezen.
Op het schilderij van Willem Rave zit, helemaal

links, Salomo op de leeuwentroon. Voor de ko
ning bevinden zich beide moeders en de dode ba
by ligt, centraal in de compositie, op de grond. De
ware moeder knielt voor de troon. Zij houdt de
arm van de beul tegen, die op het punt staat het
zwaard te heffen. Zij wijst op het dode kind en lijkt
haar visie te geven: dit is niet mijn kind. De onech
te moeder, die ook naar Salomo gericht is, staat
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en wijst naar het levende kind. Met haar linker
hand maakt zij een gebaar dat haar aanspraak op

het levende kind kracht moet bijzetten. Gedeelte
lijk achter de vrouwen geeft een knielende soldaat
het levende kind aan een andere soldaat die het
beulszwaard in de hand gereed houdt Het Oor
deel van Salomo is vele malen uitgebeeld in de

beeldende kunst. Vaak is de ware moeder knie
lend weergegeven; een teken van nederigheid.
Het knielen en staan van de moeders is een middel

om de echte van de valse te onderscheiden.
Model voor het schilderij van Rave stond een
prent uit "Taferelen der voornaamste Geschiede
nissen van het Oude en Nieuwe Testament (...)
door de vermaarde kunstenaars Hoet, Houbraken
en Picard getekent ..." uit 1728. Er zijn wel enkele
verschillen: Op de prent zijn meer omstanders af
gebeeld en is een doorkijk op een paleistuin te

zien. Ook de leeuwentroon van Salomo wijkt aan
zienlijk af, met name de vorm van de leeuw van de
troon. Op het schilderij zijn treden voor de troon
geschilderd.

DE ZALVING VAN SAULTOT KONING
Het oudtestamentische verhaal (1 Samuel 8-10)
vertelt hoe het volk van Israël naar een koning ver
langde. Toen de profeet Samuël oud geworden
was stelde hij zijn zonen tot rechters aan over het
volk. Zij waren echter op winstbejag uit, namen

geschenken aan en bogen het recht. Toen Samuël
het volk waarschuwde dat het koningschap ook
bezwaren kon hebben, bijvoorbeeld door dienst
plicht, bekostiging van een hofhouding e.d., bleef

het volk aandringen op een koning. Aldus ge

schiedde en Saul werd tot koning gezalfd. Volgens
de bijbel vond de zalving aan de grens van de stad
plaats, zonder omstanders. Later roept Samuël het
volk bij elkaar en wijst Saul tot koning aan.
Daarna zette Samuël voor het volk het recht van
het koningschap uiteen en schreef dit in een oor
konde.
Het enorme schilderij van ongeveer 10 meter lang

neemt in de schepenkamer ca. anderhalve wand
in beslag. De zalving van Saul vindt plaats op een
soort platform in de open lucht voor een
piramide-achtig gebouw. De groep rond Saul en
de profeet Samuël is ook als een piramide opge
bouwd. Aan de basis zit Saul geknield voor Sa
muël. De profeet, in oosters fantasie kostuum ge
kleed, giet de zalf uit een hoorn over het hoofd van
Saul. Tegenover Saul knielt een jonge vrouw die
hem de koningskroon aanbiedt. Achter haar

houdt een man zwaard en scepter gereed. De zal
ving van Saul is een thema dat weinig in de beel
dende kunst voorkomt. In de 17de eeuw waren
voorstellingen met koning Saul niet erg geliefd.
De eerste koning der Israëlieten kwam voorname-
lij k in een negatieve rol voor in samenhang met Sa
muël en David.

Er wordt getwijfeld aan de betekenis van de keuze
van juist ditthema voor een schepenkamer. Het is
namelijk geen rechtsexempel. Toch biedt het bij

belverhaal m.i. wel belerende stof voor degenen
die recht spraken. Aanleiding tot de zalving van

Saul tot koning is het wangedrag van de zonen van
Samuël als rechters; een voorbeeld hoe het niet
moet. Na de zalving wordt het recht van het
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koningschap uiteengezet en in een oorkonde vast
gelegd. Dit kan een verwijzing zijn naar de ma
gistraat die ook wetgevende bevoegdheid bezat.

DE GERECHTIGHEID (JUSTITIA)
De personificatie van Justitia zit op een troon op
een verhoging. Zij is geblinddoekt en houdt, op
geheven in haar recher hand, het zwaard en in haar
linkerhand een weegschaal, die in balans is. Onder
haar ligt een vrouwspersoon met grijs haar en ge
boeide polsen die zich probeert op te richten en

naar Justitia opkijkt.
De oude vrouw stelt het onrecht voor, dat altijd
door rechtvaardige rechters onderdrukt moet
worden.
De jurist G. Overdiep heeft een diepgaande studie
verricht naar de afbeelding vanjustitia mèt en zon
der blinddoek. Hierin komt hij tot de conclusie

dat de ziende Justitia de goddelijke gerechtigheid
betekent en de blinddoek het tot bescheidenheid
manende teken is voor de ontoereikendheid van

de aardse gerechtigheid.

DE WEESKAMER
In de weeskamer hangt als schoorsteenstuk een
tafereel uit het oudtestamentische verhaal van
JoasenAthalia(2 Koningen ll:l-20en2 Kronieken

23:12-13). Hoe en wanneer het schilderij in het
stadhuis terecht is gekomen is niet bekend. Door
het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documen
tatie wordt het toegeschreven aan Ottmar Elliger

II (Hamburg 1666 - Petersburg 1735).

Athalia was de dochter van Achab, koning van het

Noordrijk en van diens Fenicische vrouw Izebel.

Onder dit koningspaar bloeide de Baalscultus,
door de profeet Elia daar zo fel bestreden. Athalia

huwde met Joram, de uit het huis van David stam
mende kroonprins van het Zuidrijk en bevorder

de daar dezelfde afgodendienst. Na de dood van
Joram regeerde haar zoon Achazja. In het Noord
rijk echter werd op, aanwijzing van de profeet Eli-
sa, Jehu tot koning uitgeroepen, met het bevel om
alle leden van het geslacht van Achab in Noord en
Zuid uit te roeien. Jehu ging op harde en wrede

wijze te werk. Izebel werd gedood, haar lijk voor
de honden geworpen, en ook Achazja werd
geëxecuteerd. Athalia nam de macht over en liet,
gedreven door haar haat tegen de dynastie van Da
vid, alle kinderen van Achzja ombrengen. Eén jon
gen werd uit het bloedbad gered, Joas, en in Jeru
zalem in de tempel verborgen gehouden. Toen hij
zes jaar was, werd hij door de priester Jojada met
steun van de tempelwacht tot koning uitgeroe
pen. Athalia bemerkte het veraad, snelde toe maar

werd afgevoerd en gedood.

Op het schilderij in het stadhuis is het moment
weergegeven waarop de oversten van honderd,
op bevel van priester Jojada, Athalia grijpen om
haar buiten de tempel te doden. Op de troon zit de

zojuist gezalfde Joas.

(ZIE VERDER PAGINA 16)



Het VOC schip De Halve Maen
in Edam gebouwd?

De legendarische reis die Henry Hndson in
1609 niet het schip de Halve Maen voor de
Verenigde Oostindische Compagnie naar
de West ondernam, heeft sindsdien sterk tot

de verbeelding gesproken. Bij sommige
Edammers ging het hart zelfs sneller klop
pen, toen de Halve Maen door de bouw van
een replica in Amerika in 1989 opnieuw in
de publiciteit kwam. Zou het originele
schip in Edam zijn gebouwd? Het staat im
mers afgebeeld op het grote schilderij in het
Edams Museum. Op dit kunstwerk zien we
de Meester Scheepstimmerman Jacob Ma-
thijszoon Oosterlingh, die de door hem en

zijn familie gebouwde schepen vol trots
aan zijn dochter en schoonzoon Tjerk
Lolckes toont.

Henry Hudson kreeg in 1609 opdracht van de
VOC een noordelijke route naar China te vinden.

Op de Halve Maen, een scheepje van niet meer
dan 80 ton, voer hij met 25 koppen aan boord op
4 april 1609 uit Amsterdam naar Texel, om van daar
de grote oversteek te wagen. Hij week echter van
de voorgeschreven vaarroute af en ging naar het
westen. Tenslotte kwam hij aan bij de baai en eilan
den die nu het huidige New York vormen. Vandaar
voer hij een brede rivier op, die later naar zijn ont

dekker de Hudsonrivier werd genoemd. Op 23
september van hetzelfde jaar aanvaardde hij de te
rugreis. In I6l6 wordt het laatst van de Halve Maen
gehoord, wanneer het schip zich bij Sumatra be
vindt.

HUDSONS REIS
Het succes van Hudsons reis is niet in de vergetel-
heidgeraakt. In 1909 werd op de Rijks Marinewerf
te Amsterdam een replica van het schip gebouwd

om de driehonderdste verjaardag van Hudsons

reis te vieren. De Prins der Nederlanden fungeer
de als ere-voorzitter van het feestcommittee. Er
waren echter weinig feitelijke gegevens over het

originele schip beschikbaar. Het is dan ook her
bouwd voornamelijk met behulp van enkele
schilderijen van 17de-eeuwse zeeschilders. De re
plica werd na voltooiing op de vrachtvaarder
'Soestdijk' naar New York overgevaren. Na afloop
van de feestelijkheden kwam het schip in handen
van diverse eigenaren, om tenslotte een roemloos

einde te vinden op een eilandje bij de Cohoes
Falls. In 1989 liep in Albany, ruim 200 km van New

York, een tweede replica van de Halve Maen van
stapel. Na veel tegenslag tijdens de bouw, voer het
schip dan toch in juli vorig jaar door de haven van
New York in het kader van de grote Columbusvie-
ring.

WERF VAN OOSTERLINGH
Maar wat ons vooral interesseert, is de vraag of het
originele schip inderdaad in Edam gebouwd is.

Helaas moet hierop ontkennend geantwoord
worden. De Halve Maen van Hudson is in 1609 ge
bouwd op de Admiraliteitswerf te Amsterdam.

Het was echter in de 17de eeuw niet ongewoon om
een nieuw schip te vernoemen naar een illustere
voorganger. Zo hebben er heel wat schepen met

de naam De Liefde, of Duifje de wereldzeeën beva
ren. Het is dus zeker niet onaannemelijk dat op de
werf van Oosterlingh ooit eens een naar de Halve
Maen vernoemd schip van stapel is gelopen.

Op het schilderij in het Edams Museum zijn 92

schepen afgebeeld. Merendeels zijn het kleine
binnenvaartschepen, maar er zijn ook enkele zee
waardige koopvaardijschepen te zien. Er is vrijwel
niets over de produktie van de werf van Ooster
lingh bekend. Deze lag ergens op het Oorgat. In
een notariële akte is sprake van een fluitschip ter
lengte van 120 voet, die hij in 1694 geleverd had
aan Pieter Roelofszoon de Leeuw, koopman uit
Oossanen. Een fluitschip was in die tijd het meest
gebruikte zeewaardige vrachtschip. De lengte -
120 voet - was in verband met de verzanding van
de Edamse haven, ongeveer de maximale lengte
van schepen die op een Edamse werf gebouwd
konden worden

(ZIE VERDER PAG. 13)
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Edam wordt vergast op zeer
zeldzame kaarten

In deze laatste aflevering over de ten

toonstelling 500 jaar Edantse cartografie,

die van 11 september tot 24 oktober ter gele

genheid van het 50-jarig bestaan van Oud

Edam in het Stadhuis wordt gehouden,

geeft de tentoonstellingscommissie een op

somming van de ten toon testellen kaarten

plus nog wat aanvullende informatie.

De volgende plattegronden, kaarten van Edam en
omgeving kunt u in het Stadhuis verwachten:

- Van Gerrit Dirksz Langedijck: Edam van Purmer
tot Zuyder zee

- Merian (Frankfurt an Main): een schetskaart, ge

baseerd op de kaart van Boxhorn
- Janssonius, de grote konkurrent van Blaeu
- Blaeu/de Wit: de bekende plattegrond van Edam
-Jan Jansz. Dou: 1682, een kaart voor het Hoog

heemraadschap
- P. Wellenberh: 1812, uit de Napoleontische tijd
- Veelwaard: 1820, een prachtige gravure
- Kuyper: 1843, een kaartje uit de Suringaratlas
- Sinck: de Purmer een kaart van 1622

Van de kaart van Langedijck kunnen we nog het
volgende vermelden:
Na 1600, toen de kaart werd gemaakt, had Edam
het moeilijk. De ingelanden- de bewoners,

grondbezitters-van Kennemerland en WestFries-
land, ondervonden veel overlast van binnenstro

mend, brak water. Daardoor werd tijdens het
bestuur van keizer Karei V "Uitwaterende Sluizen' '

opgericht(1544). Bij de verlening van de stads
rechten aan Edam in 1357 was vastgelegd (een pri
vilege) dat er een ongehinderde doorgang zou zijn
van het water van de zee naar Purmer en omge

keerd. Maar de stad Edam verloor de strijd en in
1567 kwam er een sluis aan de westkant van de
Voorhaven.
Het stadsbestuur van Edam bleef moeilijk doen en

in 1600 besloot de Hoge Raad van Holland een
kaart van de situatie ter plekke te laten maken. De
opdracht tot meten en kaartmaken werd gegeven
aan genoemde Langedijck. 1)
Doel van de kaart was een overzicht te geven van
de diepte van de havens. Bij grondige beschou
wing van de kaart ziet men de dieptematen -van
het midden en de zijkanten- op verschillende
plaatsen staan: van net buiten de haven tot het

Westerbuiten (de huidige'Trambrug"). De beme
ten route loopt van zee via Oorgat, Voorhaven,
Boerenverdriet en Schepemakersdijk. De Nieu-

wehaven is hier niet gemeten, althans niet op de
kaart aangegeven. U kunt de diepten terugvinden
aan de rechterkant van de kaart in de kolommen
(helaas sterk verbleekt!).

Het Oosterglop heeft nog niet de brede vorm van
een zwaaigat. Een "Kettingbrug" verbindt de
Voorhaven met de Keetzijde.
"Bijzondere" gebouwen zijn aangegeven met een

blauw dak.
Nog even iets over de Purmerkaart van Sinck van
1622. Het Purmermeer was in de winter van 1620

door enkele landmeters (onder anderen deze
Sinck, Gerrit Dirksz Langedijck en Sijmon Wil-
lemsz Boonacker) over het ijs gemeten. Het was
een strenge winter: zelfs troepenonderdelen
reisden toen op èèn dag van Franeker naar Hoorn

en de volgende dag -nog steeds over ijs- naar
Amsterdam. Daar konden de Spanjaarden niet

tegenop! 2)
Sinck maakte onder andere deze kaart van de Pur
mer. Linksonder figureert Edam. Let op de verka
veling van deze droogmakerij en zie hoe mooi zo'n
renaissance-indeling toen was en aan de Westkant
nog had kunnen zijn!

AFSLUITEND
Aan zeekaarten zijn er te bezichtigen:

Van Cornelis Doedsz, de man met de grootste
produktie aan kaarten:

- vijf originele Europakaarten
verschenen 1600 tot 1610

- één manuscriptkaart op perkament (1607)
- drie gedrukt op perkament
- één gedrukt op papier
Afhankelijk van de opleveringsdatum van de
expositiezalen:

- het Noordelijk deel van de Atlantische Oceaan
("de West- indische overzeiler")

- Oostkust Noord-Amerika (1613)
- kaart van de Indische Oceaan
- De Noord- en Oostzeekusten
Kopieën krijgen we van de volgende
Doedszkaarten:
- Oost-Azi(e (1598)

- Europakaart (1606)
Van Evert Gijsbertsz krijgen we de volgende
kaarten of kopieën:

- "Noortzee" (1601)
- kusten van Noord-en Zuid-Amerika (1596)
- Afrika en Zuid-West-Azië (voor 1596)
Van Gijsbertsz hebben we één kopie van een kaart
ter beschikking namelijk:

- Indische Oceaan (1599)
Van Harmen Jansz:
- Atlantische Oceaan (1604)
Van Claes Pietersz van 't Westeijnd van Warder:

- de Atlantische Oceaan (1607)
Simon Meeuwsz:
- gebied tussen Beverwijk en Egmond
- "de Beverwaard"
Van zijn zoon Thaems Sijmonsz:
- Edam en omgeving
Boonacker, S.W.:

- Broeker, Buiksloter en Belmermeer
- Twee kavels van A. Pauw in de Purmer
- stad Eedam en de percelen aan de Zuidzijde
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TENTOONSTELLING
ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Vereniging Oud Edam
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leden Edam het cartografisch centrum van  de

wereld was.

Kees Hulskemper, namens de caertcommissie

1) zie voor uitgebreide historische informatie:
Beenakker, J. : De Steden van Hollands Noor
derkwartier. Historische plattegronden van

Nederlandse steden, Deel 5. Lisse/Alphen aan
de Rijn, 1991

2)aldus Buisman, J . in: Bar en boos. Zeven
eeuwen winterweer in de Lage Landen. Baarn,
1984

VAN 11 SEPTEMBER TOT 24 OKTOBER 1993 IN HET STADHUIS VAN EDAM

Openingstijden: maandag - zaterdag 10.00 tot 16.30 uur
zon- en feestdagen 13.00 tot 16.30 uur

Informatie: 02993-7172"7 (VVV)

Van S.W. Boonacker uit Edams Museum:
- Edam met havenuitbreiding
- Edam met havenuitbreiding

- Edam met havenuitbreiding

Ter completering van de stadsplattegronden krij
gen we nog topografische kaarten van Edam en
omgeving sinds ca. 1850. Als laatste aanvulling en
belangrijk voor het monumentale karakter van
Edam: het bestemmingsplan van het beschermde

stadsgezicht.
Het beeld van de landmeters en kaartmeters, uit
Edam en de rest van de wereld, zou niet compleet
zijn als er niet tevens een uitstalling zou zijn van
oude meetinstrumenten en ander materiaal van

belang voor de juiste maat- en koersbepaling.

We noemen enkele tentoon te stellen voorwer
pen:
- een privilege van de Staten van Holland aan Wil

lem Jansz Blaeu om een kaart van Doedsz te mo
gen uitgeven.

- Graedtboeken (oude en nieuwe stijl) van Corne
lis Doedsz.

- een meetketting, die beslist niet van Simon
Meeuws is geweest. Ze sleten te snel!

Wij hopen dat U in het stadhuis veel plezier zult
beleven aan de tentoonstelling en dat U soms ver

baasd zult zijn te constateren dat zo'n 400 jaar ge-

Oud Edam zoekt tijdelijk hulp bij
tentoonstelling

De Vereniging Oud Edam zoekt voor de eerste
tentoonstelling, die in het straks gerestaureer
de museum in het Stadhuis op de Dam wordt
georganiseerd, personen, die voor de duur
van de tentoonstelling, of een deel ervan, wil
len helpen bij het wegwijs maken van bezoe
kers en een oogje in het zeil willen houden.

De expositie, Caert 500 geheten, wordt ge
houden ter gelegenheid van het 50-jarig be
staan van Oud Edam. Zij vindt plaats van 11
september tot 24 oktober en omvat oude
stadsplattegronden van Edam en zeekaarten,
die door Edamse cartografen zijn getekend.

Het is de bedoeling dat tijdens de openingsu
ren (dagelijks van 13.00 tot 16.30 uur) steeds
twee personen aanwezig zijn.
Zij, die wel eens tijdelijk in het wereldje van
een museum bezig willen zijn, kunnen inlich
tingen krijgen of zich opgeven bij Jan Hooij-
berg, Bult 22, telefoon 71402.

Gelezen in de Edammerkrant
d.d. 24 februari 1877

Verslag zitting gemeenteraad
20-2-1877 o.a.:

Eene missive van Regenten van het Proveniers
gesticht alhier, daarbij te kennen gevende, dat de
belendende bewoner van dat gesticht, A. bij 't
Vuur, de vrijheid neemt om tegen het privaat, bij
het gesticht behoorende, houtmaterialen als an-
derzints te plaatsen, tot grote schade aan dat ge
bouw.

Alhoewel verzocht zijnde dit natelaten, aan de uit-
noodiging geen gevolg wenschte te geven. Zodat
zij verzoeken dat door den raad zoodanige maat-
regele mogen worden genoomen als noodig wor
den geoordeeld.
De voorzitter (burgemeester Versteeg) stelt daarop

voor, namens de Raad te berigten dat, indien
Regenten vermeenen een rechtsvervolging tegen

A. bij 't Vuur te moeten instellen daarvan, naar zijn
oordeel, alleen mededeling aan den raad behoort
te wordengedaan, daarbij tevens crediet aanvra
gende tot dekking der kosten, die daaruit zouden
kunnen voortvloeien.
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Oud Edam vermaakte zich in Antwerpen
Zaterdagmorgen, 8 mei, was het in de vroe

ge uurtjes al een drukte van belang in

Edam. Van alle kanten kwamen Edammers

naar het bussation om de twee bussen van

de firma Bakker te bevolken voor het jubi
leumreisje naar Bergen op Zoom en Ant

werpen. Na een koffiestop in Prinsenbeek

merkten we bij chauffeur Arie in goede

handen waren. Hij toonde zo'n staaltje

stuurmanskunst bij het keren op een smalle

weg met paaltjes dat hem spontaan de

"gouden speld van de vereniging Oud

Edam" werd verleend.

HET MARKIEZENHOF
Bij het Markiezenhof in Bergen op Zoom werden

we opgewacht door drie gidsen die ons met veel
kennis van zaken rondleidden door het schitte
rend gerestaureerde complex.
Het Markiezenhof was van oudsher de werkplek
van waaruit de Heerlijkheid Bergen op Zoom
bestuurd werd. In de Franse Tijd werd het com
plex geheel leeggeroofd en ingericht als militair
hospitaal. Daarna was het lange tijd in gebruik als

kazerne.
Tegenwoordig is het gebouw in gebruik als cultu

reel centrum. Belangrijke gasten van de gemeente
Bergen op Zoom worden hier ontvangen. Er zijn
concerten en tentoonstellingen en ook is het mo

gelijk een ruimte te huren voor privé-doeleinden.
Aan deze periode ging een grondige restauratie

van Het Markiezenhof vooraf. Na anderhalve
eeuw gebruik als militair hospitaal en kazerne was
er van het achttiende eeuwse interieur nauwelijks
iets over. Bij de restauratie was het vooral de be
doeling om op de eerste verdieping gelegen ver

trekken zodanig te restaureren en opnieuw in te
richten dat zij een goede indruk geven van de
woonomstandigheden in de 18e eeuw. Hierin is

men schitterend geslaagd. Door aankopen, lenin
gen en schenkingen kon men tot een verantwoor

de restauratie komen. Bij de feestelijke herope
ning van het complex in 1987 ontving men dan
ook een culturele onderscheiding voor het best

gerestaureerde Westeuropese monument van dat
jaar. (Overigens viel Oud Edam twee jaar geleden
dezelfde onderscheiding ten deel).

GOED BEWAARD GEHEIM
Het restaurant "De Nieuwe Kloof" is een goed be
waard geheim van de Bergen-op-Zoomers. Diep
verscholen in het bos biedt het een voortreffelijke
maaltijd voor wie het weet te vinden.
Langs prachtige binnenweggetjes bereikten we
Antwerpen, waar ons de doorgang naar het Mu
seum versperd werd door een betoging voor of te
gen iets. Daardoor hadden we niet al te veel tijd om
het Museum voor Schone Kunsten te bekij ken . Be

halve de gewone collectie oude meesters was er,
ter gelegenheid van het feit dat Antwerpen dit jaar
Culturele Hoofdstad van Europa is, ook een expo
sitie van werken van de schilder Jordaens.

Ieder kon een keuze maken uit beide tentoonstel
lingen. Vrijheid, blijheid bij Oud Edam!
Het hotel voor de nacht was een uitstekende keu

ze. Mooie kamers en de ligging, in het centrum
vlak bij de bekende Vogeltjesmarkt, kon niet be
ter.

LANGE STOET
De insteekkaarten die de altijd-zoekrakende ho
telsleutels in de moderne tijd hebben vervangen,
zorgden voor de nodige hilariteit. Te voet gingen
we in een lange stoet door de binnenstad naar
restaurant "De Schelde', dat uiteraard aan de rivier

gelegen was. Het leek wel of de stoet van al die
Edammers ook een betoging vormde. Een beto
ging zonder strijdkreten of spandoeken, niet té
gen iets maar voor. Voor Oud Edam.

Na het diner werden we vrijgelaten om op eigen
gelegenheid Antwerpen te verkennen . Sommigen
verkozen de bus terug naar het hotel, anderen on

derwierpen op een van de terrasjes het Belgische
bier aan een vergelijkend warenonderzoek.

Het zondagmorgenprogramma was vrijblijvend.
Er was een rondleiding georganiseerd onder lei
ding van een aantal gidsen, maar men kon ook zelf

op stap gaan en bijvoorbeeld de Vogeltjesmarkt
bezoeken.

Voor het jubi

leumreisje
van Oud
Edam naar
Bergen op
Zoom en

Antwerpen
was veel be
langstelling.
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De organisa
toren hadden

de trip tot in
de puntjes
voorbereid.

PLANTIJN-MORETUS
Om twee uur werd het gezelschap verwacht in

Museum Plantijn-Moretus voor een rondleiding.
Christophe Plantin (ook Christoffel Plantijn

1520-1589) was in zijn tijd een vooraanstaand
boekdrukker. Vooral zijn bijbeldrukken hebben

een belangrijke rol gespeeld in de Reformatie. Zijn
werk is later voortgezet door zijn schoonzoon Mo-
retus. Van de drukkerij van Plantijn is alles be
waard gebleven. Alle drukken, zetsels en boeken
zijn te zien in hun oorspronkelijke omgeving. Het
geeft een goed beeld van het ambacht.

Op het moment dat alle Edammers weer in de bus
zaten, barstte de eerste regenbui los. Perfecte ti
ming van de organisatoren van deze reis, die overi
gens gedurende de hele trip al blijk hadden gege
ven dat zij dit uitstapje tot in de puntjes voorbereid
hadden. Tijdens het afscheidsdiner in de "Biltse
Hoek" zaten we dan ook uiterst voldaan bijeen.

Oude banden werden vernieuwd en nieuwe ban
den aangeknoopt. "Oud Edam" is een springle
vende vereniging en het lijkt me heerlijk om in een

mooi stadje met zo'n vereniging te wonen.
Ze zijn ook gastvrij, die Oud-Edammers. Zo kon
een "buitenstaander" als ik meegenieten van

een schitterend weekend.
Bedankt!

Emmy Dullemond

(VERVOLG VAN PAGINA 9, "DE HALVE MAEN")

HUIS "DE VIER HEEMSKINDEREN"
Oosterlingh leefde van 1628-1712 en behoorde tot
een vooraanstaande katholieke familie. Het is niet
bekend waar hij woonde, maar omstreeks 1678
was hij eigenaar van het huis "De vier heemskin

deren" op de Voorhaven. Ongetwijfeld was Jacob
Mathijs Oosterlingh zelf de opdrachtgever voor

het grote schilderij . Het is gesigneerd door Jan Mo
lenaar en gedateerd 1682.

Deze kunstenaar wordt in de verschillende ^de-
tot 19de-eeuwse handboeken over Hollandse

kunstenaars niet genoemd. Slechts in één autobio
grafisch woordenboek komt hij voor als de broer
van Jan Miense, Nicolaas en Bartholomeus Mole
naar. 1 Allen waren genreschilders, van wie Jan
Miense de grootste bekendheid heeft verworven.
Jan Molenaar zou in 1654 geboren zijn en ver

schijnt in 1684 in het Haarlems schildersgilde.

EDAMS MUSEUM
Het is niet bekend hoe het schilderij in het bezit

van de gemeente, c.q. het Edams Museum is geko
men. Omstreeks 1900 hing het nog in de Commis

siekamer van het raadhuis. Op een gegeven mo
ment is het tezamen met de drie grote
portretschilderijen naar het Museum aan de Dam
overgebracht.

Corrie Boschma
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Verslag Gemeentelijke monumentencommissie 1992

Volop restauraties in Edam
De Gemeentelijke Monumentencommissie

adviseert burgemeester en wethouders bij

het verlenen van bouw-en verbouwvergun

ningen in de oude kommen van Edam en

Volendam Criterium voor de commissie is

of het bouwwerk aan redelijkeeisen van

welstand voldoet. De commissie buigt zich

ook over zaken die de monumentenzorg

aangaan. Zij bestaat uit zeven leden -

waarvan twee op voordracht van de Vereni

ging Oud Edam- die door de gemeenteraad

worden benoemd. De heer Th.P.J. Kwak

man is door de gemeenteraad in april 1992

benoemd tot lid als opvolger van wijlen de

heerG.T. Vermeer. Helaas heeft de commis

sie eind december afscheid moeten nemen

van de heer G. bij 't Vuur. Hij heeft in ver

band met zijn hoge leeftijd zijn lidmaat

schap opgezegd. De heer bij 't Vuur heeft ge

ruime tijd deel uitgemaakt van de

commissie, hij was een zeer gewaardeerd

lid met een goed gevoel voor estetica. Ook

zijn kennis van en inzet voor vooral Edam

was spreekwoordelijk. Wij zullen hem in de

commissie missen.

voor de oude kommen afgewezen. De commissie

is voorstander van toepassing van hout dat in tra

ditionele kleuren wordt geschilderd. De commis

sie constateert ook dat, om een betere isolatie te

verkrijgen, soms voorzetramen worden toege

past. Dat is esthetisch gezien geen goede zaak. Be

ter is om zo'n tweede raam aan de binnenkant aan

te brengen. Voorhaven 43

UITSTEKENDE ONTWIKKELING
De Gemeentelijke Monumentencommissie heeft

in 1992 dertien maal vergaderd. Voor de bouw van

nieuwe woningen zijn dit jaar geen vergunning

saanvragen ingediend. Dit is wel het geval voor de

restauratie van het woonhuismonument Voorha

ven 43 . In het linker deel van de ondergevel zullen

twee ramen worden aangebracht, waardoor de

gevel weer zijn oorspronkelijke symmetrie her

krijgt. Bovendien wordt het hele pand gerestau

reerd. Chapeaux.

Voor verbouw, uitbreiding en/of renovatie zijn

vergunningen verleend voor de panden: Achter

haven 5, Achterhaven 47, Baanstraat 29, Bult 2,

Damplein 7, Grote Kerkstraat 11, Lingerzijde 12,

Lingerzijde 21, Voorhaven 14, Voorhaven 144 en

J. v. Wallendalplein 22.

De overige aanvragen betreffen voornamelijk

kleine wijzigingen of uitbreidingen zoals: wijzin-

gingen van een zijgevel, aanbrengen geldautoma

ten bij banken, doortrekken van een kap, maken

van nieuwe of vergroten bestaande dakkapellen,

maken of uitbreiden van aanbouwen, bouw van

garage's, bergingen e.d.

De laatste jaren wordt er gelukkig volop gerestau

reerd aan de grote monumenten. De Evangelische

Lutherse Kerk is gereedgekomen en in stijl ge

opend. De Roomskatholieke Kerk en het Stadhuis

zijn bijna gereed en met de restauratie van de

Doopsgezinde Vermaning is een begin gemaakt.

Een uitstekende ontwikkeling.

De commissie wordt nog wel eens geconfron

teerd met aanvragen voor vernieuwing van kozij

nen en ramen in kunststofuitvoering. Dit wordt

UITBREIDING VAN LIJST VAN
BEELDBEPALENDE PANDEN
De gemeenteraad heeft in de zomer besloten de

lijst van beeldbepalende panden uit te breiden . De

daaraan ten gondslag liggende motieven zijn ech

ter ondeugdelijk en hoogst merkwaardig. Uit

gangspunt van de gemeente is dat de plaats van

beeldbepalende panden onlosmakelijk verbon

den is met die van het beschermde stadsgezicht.

Voorts wordt als argument aangevoerd dat het

budget van de subsidieverordening Stads- en

dorpsvernieuwing (waaruit de subsidie voor

beeldbepalende panden wordt betaald) een da

lende tendens vertoont.

AUTONOOM MUSEUMBELEID
Reeds de Monumentenwet 1961 bood expliciet de

mogelijkheid voor provincies en gemeenten om

een eigen autonoom monumentenbeleid te voe

ren. Zo kunnen gemeente een eigen Monumen

tenverordening, een Monumentencommissie en

een gemeentelijke monumentenlijst in het leven

roepen. Ook de nieuwe Monumentenwet 1988

laat die mogelijkheden toe. De plaats van een

beeldbepalend pand kan daarbij overal in de ge

meente zijn gelegen en is allerminst gekoppeld

aan een beschermd stadsgezicht.

DALENDE TENDENS
Inderdaad vertoont het budget van de subsidie

verordening Stads-en dorpsvernieuwing de

14

Voorhaven 14

(foto's

Rob Josselet)

laatste jaren een dalende tendens. Maar dat hoeft

toch geen motief te zijn om de bestaande lijst van

66 beeldbepalende panden niet uit te breiden.

(Noot: de gemeenteraad heeft nog een tweede lijst

van 7 bijzondere beeldbepalende panden vast

gesteld; deze wordt niet in het schrijven aan de

raad genoemd). Als er op een gegeven moment te

weinig geld is om te subsidiëren, dan is de ge

meente niet verplicht om dat te doen . Waar het om

gaat is dat uitbreiding van de gemeentelijke monu

mentenlijst bescherming van die panden geeft.

Daarom is het Rijk ook bezig de Rijkslijst uit te

breiden met panden die tussen 1850 en 1940 zijn

gebouwd.

Dus gemeentebestuur let op ons bouwkundig erf

goed en heroverweeg deze zaak nog eens goed.

Cor Schaatsbergen

Het periodiek kwam tot stand met medewer

king van drukkerij Zwarthoed bi', Volendam

en werd gedrukt bij Keizer en van Straten bv,

Edam.

Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Bestuur Oud Edam

Joop van Overbeek, voorz., Voorhaven 172, 71536

C. Schaatsbergen, vice-voorz., P. Pieterstraat 13, 66784

Ed Koorn, secretaris, Spuistraat 33, 71842

Nan van Bekkum-de Boer, bestuurslid,

Voorhaven 123, 72186

Jan Hooijberg bestuurslid, Bult 22, 71402

Luuk Hovenkamp, bestuurslid,

Schepenmakersdijk 1, 71945

Jan Westerneng bestuurslid,

Volendammerpad 15, 71625

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld

Jan Hooijberg Bult 22, 71402

Ed Koorn, Spuistraat 33, 71842

Harry Oudendijk, Gravenstraat 2, 72278

Koos Roskam, Westervesting 31, 72979

Theo van Santen, Achterhaven 76, 72785

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Bert Creemers, Voorhaven 81, 72978

Flip v.d. Leeuw, Grote Kerkstraat 14, 72657

Joop Rutsen, Grote Kerkstraat 30/32, 71713

Cor Schaatsbergen, Paulus Pieterstraat 13, 66784

Werkgroep Historisch Onderzoek

Corrie Boschma-Aarnoudse, Nieuwvaartje 16, 71491

M. Bunskoeke, Pinksterbloemstraat 65,

Purmerend, 02990-29605

Oscar Henar, Watermolen 6, 62604

Herman Rijswijk, Kogerwatering 53, Koog a/d Zaan,

075-160377

Jan Sparreboom, Voorhaven 86, 71590

Redaktie Periodiek

Janny Boelens-Boss, Broekgouwstraat 3, 71954
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(VERVOLG VAN PAGINA 7)
("HET STADHUIS VAN EDAM")

SECRETARIE EN BODENKAMER
In het verslag van het bezoek van stadhouder Wil

lem Vaan Edam wordt gesproken ove de secretarie
en de bodenkamer. Waarschijnlijk waren het twee

aparte ruimtes met elk een eigen toegangsdeur

vanuit de hal. Hoe de oorspronkelijke situatie is
geweest is niet bekend. Het stadsbestuur had vier
secretarissen en er waren twee bodes.

DE BENEDEN- EN BOVENHAL
Deze ruimtes en het trappehuis zijn gedecoreerd
met stucwerk in Lodewijk VIV-stijl. De decoratie

is zuiver ornamenteel, er is geen symboliek in ver
werkt. Het stucwerk is aangebracht door Jan
Smeeding.

BESLUIT
De magistraat, gevormd uit de burgemeesters,
schout en de schepenen, was een machtig college
in het stadsbestuur. Wetten werden uitgevaardigd
(keuren en ordonnantieën), er werd recht gespro
ken, en men hield toezicht op naleving van de
openbare orde. Omdat de rechtspraak een open

bare aangelegenheid was, werd aan de decoratie
van de schepenkamer veel aandacht besteed. De
functie ervan was tweeledig: Ten eerste werd de
magistraat erdoor aangespoord tot rechtvaardig
handelen. D.m.v. een rechtsexemplaar zoals het

Oordeel van Salomo werd een voorbeeld van goe
de rechtspraak gegeven. Ook de personificatie

van de Gerechtigheid herinnert daaraan en de Zal
ving van Sau tot koning geeft ook enkele ver-

Oude namen in Edam
Oosterglop, Beestenmarkt en Bóeren-

buurtje zijn bekend en hebben geen uitleg

nodig. Maar soms gaan we te gemakkelijk

om, zonder ons om de oorsprong te bekom
meren.

DE KLUNDERT
Hiervan is geen officiële benaming bekend, maar

is de aanduiding voor deze plaats bij dejoodse be
graafplaats voor de meeste oud- en nieuw Edam
mers in gebruik. Dat K. de Waart deze naam zelfs
op één van zijn gebouwen heeft gezet, is daarom
ook te prijzen. Er bestaat in West-Brabant een

plaatsje dat Klundert heet en de betekenis: gat op
gevuld met kluiten klei. In dezelfde richting is dan
Zundert, waar men echter geen klei maar zand
heeft gebruikt. Hier op voort redenerend zou in
Edam de Klundert best met deze opvatting uit de
voeten kunnen. Immers ook hier is een oude vaar
geul in vroeger tijden gedicht en ongetwijfeld zul
len hierbij kluiten klei zijn gebruikt.

wijzingen in die richting. Ten tweede kon het pu
bliek ook leren van deze voorstellingen. Bijvoor

beeld het schoorsteenstuk van de Gerechtigheid
leert dat het onrecht bestraft zal worden.
De grisailles verwi jzen naar allerlei terreinen waar
mee het bestuur te maken kan hebben, zoals han
del, landbouw, visserij.

De burgemeesters vormden het dagelijks bestuur
en de vroedschap had een belangrijke adviseren

de taak daarbij. In de burgemeesterskamer is de
personificatie van de Vrede te vinden als
schoorsteenstuk, met de vrede gedijt ook de wel
vaart . Dit is iets wat elk stadsbestuur zal wensen en

deze decoratie past dan ook goed in deze kamer.
Moeilijker ligt het voor de weeskamer. Het

schoorsteenstuk met daarop Joas en Athalia heeft
geen duidelijke symbolische verwijzing naar het
functioneren van de weesmeesters.
Ook in het exterieur van het stadhuis is de symbo
liek van het stadsbestuur uitgedrukt. De aankle
ding met de beelden van Justitia en Prudentia
geeft weer wat men verstond onder een goed
bestuur: gerechtigheid en voorzichtigheid.
Zo blijkt dat ook een stadsbestuur in een kleine
stad als Edam in architectuur en vooral decoratie
van het stadhuis uitdrukking wilde geven van hun

opvatting over een vredelievend, voorzichtig en
rechtvaardig bestuur.

Hermien de Bruijn

Dit artikel is gebaseerd op een werkstuk dat ik
heb geschreven in het kader van mijn studie

kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Leiden. De vereniging Oud Edam en het Streek
archief Waterland beschikken over een exem
plaar van mijn werkstuk.

DE HONDENHEMEL
Voorheen de aanlegplaats van de trekschuiten van
onder andere Slot en Nierop. Tussen de brug naar
het Bullepaadje waar de boerderij van Kout stond
en café van Hulst, was een schuin aflopend pad
naar de trekvaart. Dit pad was na de oorlog met
sintels verhard. Ook de veehouders uit de Zuid

polder zetten hier 's morgens en 's avonds de melk
bussen neer, die door de paardewagen (later de

melkauto) van de melkfabriek werden opgehaald.
Maar ook het uurtje van de kleine huisjes (nu van
Kil tot Has) kreeg in de volksmond de benaming

"hondenhemel". Naar de oorsprong kunnen we
gissen, al is mijn inziens voor de opvatting als plaats
waar men jonge overtollige hondjes liet "hemelen",
veel te zeggen. De naam is oud, reeds in verslagen
van de gemeenteraad van omstreeks 1877 wordt de
hondenhemel genoemden is dan blijkbaar zo groot
en groen dat het de moeite loont voor de gemeente
om er huur voor te vragen. Heden ten dage is nog
steeds deze naam bij de meeste Edammers bekend en
in gebruik.

Jaap Molenaar
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