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De scheeps

helling in de

tweede helft

van de vorige
eeuw. Achter

gedeelte van

de Kleine

Kerk is in

1883 gesloopt.

Bakermat van de Edamse scheepsbouw

Oud Edam maakt zich sterk voor
behoud van scheepswerf
Onze stad is niet zo lang geleden geconfron
teerd met twee ernstige bedreigingen: de moge

lijke sloop van de molenwoning Klein Wester

buiten 20 (zie ons vorig nummer en elders in dit

nummer) en het risico dat de enig overgebleven
werf in Edam, die bij de Kwakelbrug, zal moe

ten sluiten als gevolg van opeens verscherpte

milieueisen. Oud Edam zal al het mogelijke
doen om een aanvaardbare oplossing te vinden

waarbij deze beeldbepalende lokatie in het hart

van de stad behouden kan blijven. Volgens Cor-

rie Boschma van onze werkgroep Historisch On
derzoek moeten er ter plaatse van de werf van

'Oom Manus' (huidige eigenaren A. de Lange en
K. Slot) al in de 15e eeuw of eerder scheepshel
lingen hebben gelegen, waarvan de nu bedreig

de de enig overgeblevene is. Zij schrijft:
'Het ontstaan van Edam wordt gezien als een

klonterbebouwing: uiterst eenvoudige rieten
huisjes rondom 'de dam', in de IJe, ongeveer ter

plaatse van de Kleine Kerkstraat.

De IJe was geen doorlopend veenriviertje, maar
vond zijn oorsprong op een veenkussen ergens

bij het huidige Oosthuizen.

Een doorlopende verbinding als een handelsrou

te liep waarschijnlijk via de Schepenmakersdijk,
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een uitgegraven afwateringssloot in de verkave

ling van 'Middelie'. Het Purmermeer moet in de

12e/13e eeuw veel kleiner zijn geweest.

Wel moet het mogelijk zijn geweest via de Sche-

penmakersdijk de tol in Akswijk ('Purmermeer')

en het riviertje de Dreij de grotere handelscentra
in het Noorderkwartier, zoals Alkmaar, te berei

ken. Hiervan getuigen de Grafelijksrekeningen

uit 1344, de tollen te Edam en te Akswijk.
Was Edam een 'overslagplaats' voor handelaren?

(Heidinga). Met andere woorden, werd hier
overgeladen in kleinere schepen naar noordelij

ke centra, of voeren de grotere schepen, die de

Zuiderzee konden oversteken, door langs de
veenstroompjes? Hierover zijn de meningen ver

deeld.
Mijns inziens is er een relatie tussen dit vraag

stuk en het ontstaan van scheepstimmerwerven.

Mogelijk waren dat in eerste instantie 'reparatie-
werven', misschien wel 'overslagwerven' voor

doorvoerende schepen naar handelscentra in het

Noorderkwartier.
Hierin moet de Schepenmakersdijk een belang

rijke rol hebben gespeeld. Alle schepen noord

waarts voeren hier langs.

In het 'verpachtingskohier' uit 1462 is scheeps-

bouwactiviteit langs de Schepenmakersdijk/Lin-
gerzijde aantoonbaar. In de 16e eeuw lagen in

de bocht drie timmerwerven. Mijn inziens is 'een

bocht' door de versnelling van de stroom - uit-

Bij dit nummer

Het voortbestaan van de scheepshelling bij de
Kwakelbnig wordt bedreigd door verschetpte

milieueisen. Het is de enig overgebleven werf

uit de befaamde scheepsbouwhistorie van
Edam en daarom moet de helling behouden

blijven.

Naar aanleiding van ons verhaal over de

molen op het Klein Westerbuiten dook D.
Bunskoeke nog eens in de archieven. Hij

komt nu met nieuwe feiten.

Het gele steentje werd op de jaarvergadering

uitgereikt voor de restauratie van de Verma

ning. Dik verdiend.

Tekeningen en etsen van onze voormalige en

veelzijdige stadsgenoot W.O.J. Nieuwenkamp

zijn te bezichtigen in het museum.

Ook in dit nummer een aflevering van de ge
schiedschrijving over de Grote Kerk. door P.

Costerus Wzn.

Tot slot de zeer interessante visie van drH.J.

Zantkuyl op het onstaan van een middel

eeuwse stad.

De redactie

Bedrijvigheid

op de scheeps

helling in
1972

(foto's ter be

schikking ge
steld door

M. Groot en

de Lange).

schuring - van invloed op de diepte. Bij uitstek
dus een plaats om een timmerwerf te vestigen.

Ik ben van mening, mede op grond van gege

vens uit de 16e eeuw, dat ter plaatse van de
werf van Groot al in de 15e eeuw, en waar

schijnlijk al veel eerder, timmerwerven waren

gevestigd. Deze plek moet de bakermat van de
Edamse scheepsbouw zijn geweest, even ten

zuiden van de eerste parochiekerk van de Zee

vang, de Kleine Kerk. Van ongekend historische

betekenis', aldus Corrie Boschma.

Milieuverontreiniging

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer vindt dat de werk

zaamheden in de scheepsbouw- en scheepsrepa-

ratiesector een aanzienlijke milieuverontreiniging

veroorzaken van onder meer water, waterbo
dem, bodem, lucht en verder een milieubelas

ting brengen in de vorm van afvalstoffen en ge

luidshinder. Deze milieubelastingen blijken voor

een deel samen te hangen met het gebruik van

bepaalde stoffen, met name verf en antifouling.

Het ministerie wil op den duur (rond 2010) mi

lieubewuste werkwijzen in de bedrijfstak berei
ken, o.a. door het gebruik van bepaalde verfsys-

temen te laten vervangen. Bestaande bodem- en

waterbodemvervuilingen moeten dan zijn gesa

neerd en hoeveelheden vrijkomende afvalstoffen
moeten worden beperkt. De eerste fase daarvan

moet al in het jaar 2000 ingaan, zo blijkt uit een

VROM-rapport.

Investeringen

In beginsel kan het om bestrijding van vervuiling

uit verschillende perioden gaan: van de stoffen

die mogelijk al eeuwen lang de bodem zijn inge
zakt, en van toekomstige vervuiling door afspui-

ten, verfkrabben, etc. Van deze laatste maatrege

len, zoals het installeren van opvangbakken,

waterafscheiders en dergelijke, zijn de investe
ringskosten redelijk te schatten. 'Maar van even

tuele vroeger vervuiling heb ik geen idee' aldus
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A. de Lange. 'Er zijn hier wel eens monsters ge

nomen, maar van de uitslag heb ik nooit meer

iets gehoord. Misschien moet de grond worden

afgegraven of moet er een damwand rond de

werf worden geslagen. In dat geval kunnen we

hier wel ophouden. Al die investeringen kunnen
we nooit opbrengen. Sluiting van de werf is het

enige wat dan overblijft'.

Geen museum

Regelmatig moeten we als Oud Edam zaken
aankaarten, die volgens ons de stad niet ten

goede komen. Zo waren er enige tijd geleden de

plannen voor bebouwing van het middengebied

en dreigde afsluiting van het Lancester op de

Dam. Nu is er dus de onzekere toekomst van de
scheepshelling.

Het is misschien goed op deze plaats te bena

drukken dat Oud Edam er niet op uit is om van

Edam een museum te maken en elke verande
ring tegen te houden. Een stad leeft, ook Edam.

Toch dreigt er regelmatig gevaar voor het karak

teristieke van onze stad. Dat hoeft niet eens een

opzettelijke vernieling te zijn; het kan door on
wetendheid of door druk der omstandigheden

gebeuren.

De vereniging Oud Edam is opgericht om te

waken voor aantasting van hetgeen ons Edam

mers in onze stad zo aanspreekt. Vanuit die op
dracht moet zij dan ook optreden tegen aansla

gen op het bijzondere van de stad.

Uitzondering

Oud Edam wil in zo'n geval het liefst in goed
overleg met de betrokken partij tot een oplos

sing komen en daartoe positief meedenken. Al

leen als zij vermoedt op die manier geen resul

taat te boeken, zal zij een scherper protest laten
horen en zo nodig naar verdere middelen grij

pen. Onze ervaring is echter dat het zelden zo

ver komt.

Of dat ook het geval zal zijn met de werf van

Manus Groot moet nog worden afgewacht. Ui

teraard staat meer werfjes in het land eenzelfde
lot te wachten, maar Oud Edam vindt dat de au

toriteiten voor de Edamse scheepshelling des

noods een uitzondering moet worden gemaakt.

Luuk Hovenkamp
m.m.v. Corrie Boschma

Niet de 'Samson' maar 'De Vervanger'
aan het Klein Westerbuiten

'Molenwoning Klein Westerbuiten met sloop

bedreigd', zo schreven we in ons april-num-

mer. Daarin werd gesteld dat de molen in
kwestie de zaagmolen De Samson moest zijn,

die al in 1626 wordt genoemd. Volgens drs

D.M. Bunskoeke van het Streekarchief Water

land moet hier van een vergissing sprake zijn

omdat de molen aan het Klein Westerbuiten

geen zaagmolen is, maar in 1855 als meelmo-

len werd gebouwd en later in bezit kwam

van J.H. Banning. Is de echte Samson dan

toch naar Grave verhuisd? Hoe dan ook. hier
bij vindt u het relaas van de heer Bunskoeke.

In nummer 1 (april 1994) van dit periodiek

stond een interessant artikel over de molen aan
het Klein Westerbuiten, dat in verband met de

dreigende sloop van de molenwoning werd ge

schreven. Als je, zoals ik, bijzonder in molens

bent geïnteresseerd, lees je dergelijke stukjes
wellicht nauwkeuriger dan anderen. Daardoor

viel een suggestie die werd gedaan mij direct

op: de molen van Banning zou dezelfde zijn als

de aloude 'Samson', die al in 1626 werd ge

noemd.

Nog afgezien van het feit, dat de afgebeelde
molen (die van Banning) qua type veel minder

oud oogt, is het voor een kenner duidelijk dat

deze nooit zo als zaagmolen kan hebben ge

functioneerd. Zaagmolens hebben een houten
onderbouw, die aan twee kanten is verlengd

met een zogenoemde zaagschuur. Via die lange

uitbouwen kunnen boomstammen naar de

zaagramen worden geleid en vervolgens als

planken aan de andere kant worden afgevoerd.

Een dichte stenen onderbouw maakt het vrijwel

onmogelijk om boomstammen te zagen.

Mijn belangstelling was gewekt: als dit. niet klop

te, hoe heeft het dan wel gezeten? Voor onder

zoek naar eigendommen in de negentiende

eeuw kan na 1832 het beste het kadaster wor
den geraadpleegd. Dus daarin ging ik maar eens

een kijkje nemen.1!

Het bleek dat op de plaats van de molen in 1832

een stuk weiland (sectie D no.26) lag, dat de sla
ger A.L. Hart uit Edam in bezit had. Na twee ver

kopen kwam dit in handen van Gerrit van de

Gevel, korenmolenaar te Nieuw Hellevoet. Daar
mee begint het verhaal van de 'molen van Ban

ning'.

Burgemeesters en Wethouders van Edam be

spraken in de vergadering van 17 mei 1854 een

verzoek om advies, dat onlangs was binnenge

komen.2! G.van de Gevel wilde n.1. 'op een stuk

3



weiland, genaamd de werf van de molen de
Samson, liggende op het Kleine Westerbuiten al

hier sectie D n.26, een korenmolen (...) bouwen

en dezelve tevens tot pelmolen in (...)rigten'.

Een vergunning daartoe moest n.1. via de minis

ter door de koning zelf worden verleend en het
gemeentebestuur kon slechts van advies dienen.

Het College besloot geen advies te geven, maar

te melden dat de reeds aanwezige korenmolen

op de grens met Middelie in de behoefte voor
zag. Wel zou de pellerij een voordeel voor de

gemeente kunnen zijn en daar waren geen wet

telijke bezwaren tegen.

Verbranden

In de vergadering van 13 juni 1855 werd de zaak

opnieuw besproken, toen Van de Gevel ook
nog een verzoek bij B.& W. had ingediend 3).

Omdat de minister van financiën op 4 juli toe

stemming gaf, stemde ook het college met de

bouw in. Het gemeenteverslag over 1855 maakt
melding van het verdere verloop 4): De pel- en

meelmolen van den heer Gerrit van de Gevel,

tot welker aanbouw door Z.M. concessie was

verleend, is in augustus 1.1. voltooit en dadelijk

in werking gebragt en al ras van zeer goede

conditie geworden, door het verbranden van de
in de nabijheid derzelve gelegen en hierna te

vermelden meelmolen en wel te meer daar er

geen grond bestaat tot vermoeden dat dezelve

zal worden opgebouwd'.

De genoemde molen die afbrandde, was van de

weduwe J.Az. Molenaar in de gemeente Midde

lie en staat ook op het kaartje op p.2 van num

mer 1 van 'Oud Edam'. Daarbij staat foutief ver

meld, dat dit de zaagmolen 'Rad van Avontuur'
zou zijn, want die stond verderop. Op het bij

gaande kaartje -een deel van de kaart van Uit-

waterende Sluizen- staat die met een pijl aange
geven, terwijl 'de Samson' en de korenmolen

van Middelie beide rechtsonder (omcirkeld) zijn

te zien.

Banning

De verdere geschiedenis van de meelmolen aan

het Klein Westerbuiten kon ik o.a. in het nota

rieel archief, het bevolkingsregister en het kadas

ter nagaan. Uit andere bron bleek nog dat Van

de Gevel in 1860 naast de molen woonde, zodat
het huis toen klaar was Op 26 april 1862

werd Pieter Dompselaar uit Hiversum voor

ƒ6500 eigenaar van het complex. Van de Gevel

vertrok niet lang daarna naar Vlaardingen.

Dompselaar bleef niet lang in Edam, want op 31
augustus 1870 kocht Arnoldus Johannes Banning

de molen met bijbehoren voor ƒ7000. Deze Ban
ning had voorheen in Workum gewoond, waar

zijn familie eveneens een korenmolen bezat. Zijn

voorganger in Edam vertrok in september 1870

naar Utrecht.

Volgens het gemeenteverslag van 1874 was Ban
ning eigenaar van de korenmolen 'de Vervan

ger', zodat dat de naam zal zijn geweest van de

koren- en pelmolen. Onder zijn beheer werden

in het kadaster ook de stichting van een berg

plaats (1889) en andere aanbouwen (1895, 1908)

aangetekend. Op 11 september 1900 gaven B.&
W. Arnoldus Banning toestemming om een gas

motor van 13 pk. te plaatsen in een gebouw bij

de molen, zodat er ook bij windstil weer kon

worden doorgewerkt Blijkens de tekening
werden er twee paar stenen door de motor aan

gedreven.

Concurrent minder

Opvallend is, dat Banning in 1900 een korenmo

len met woonhuis te Volendam voor ƒ867 aan

kocht van Cornelis Leonardus Caarls Deze

Caarls, een bakker, had reeds in 1869 een ver
zoek ingediend om een molen te mogen stich

ten. Volgens het kadaster was die molen er ech
ter pas een vijftal jaren later gekomen en gesticht

door Abelius Hendricus Nabbé, een andere bak

ker. Caarls had later de molen bij onderhandse

verkoop overgenomen en verkocht hem aan

Banning omdat zijn vrouw was overleden en de

gemeenschappelijke goederen voor de verdeling

onder de kinderen te gelde moest worden ge
maakt. Banning liet de molen het jaar daarop slo

pen: zo was er weer een concurrent minder.

Rond 1912 verkocht Banning zijn molen aan het

Klein Westerbuiten aan Gerrit Igesz, die in 1918

het complex voor ƒ15.500 overdroeg aan de

Achttiende eeuwse molens rond Edam volgens een kaart van de

Uitwaterende Sluizen. Rechts onder twee molens omcirkeld, rechts
de molen van Banning, links de molen van de weduwe J.Az. Mole
naar. Bij de pijl de molen het Rad van Avontuur.
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'Spinfabriek Edam'. De molen zelf legde toen het

loodje en sindsdien resteren alleen de onder

bouw en het molenhuis. De houtzaagmolen 'het

Fortuin' van Teengs, die in 1863 met het bijbe

horende complex geheel door brand werd ver

nietigd maar weer opgebouwd was, bleef daarna
tot 1934 de enige molen in dit stukje Edam.

Omdat ook deze wiekendrager werd afgebroken

is het bezit van de Spinfabriek het enige wat

herinnert aan die vroegere rijkdom. Sic transit

gloria mundi...

Purmerend, drs.D.M. Bunskoeke

Noten

D S(treek) A(rchieD W(aterland), Kadastrale leg
gers Edam.

2) SAW, N(ieuw) A(rchief) E(dam) nr.84,pp.273
en 274.

3) SAW, NAE nr.85 pp. 29/30; de brief is bewaard

in NAE nr.103-
4> SAW, NAE nr.300.

SAW, NAE nr.498a kohieren Hoofdelijke Om

slag 1859 en 1860
6> SAW, NAE nr.108.

7) SAW, Nieuw Notarieel Archief, Edam nr.123

akte 6639.

Jaarvergadering Oud Edam
Gele steentje voor de Vermaning

Hoogtepunt van de jaarvergadering op 26

mei 1994 van de Vereniging Oud Edam was

de uitreiking van het Gele Steentje, de felbe

geerde trofee die de vereniging jaarlijks uit

reikt aan een persoon of instelling die zich,

hetzij klein- of grootschalig, verdienstelijk

heeft gemaakt tot behoud, respectievelijk

verbetering van het stadschoon.

Deze keer was de keuze van erelid Gerrit bij 't

Vuur, voorzitter Joop van Overbeek en bestuurs
lid Cor Schaatsbergen, zeer verdiend, gevallen

op de Doopsgezinde Vermaning aan de Kaas

markt. 'In 1986/1987 werd het duidelijk dat het

schuilkerkje in een bijzonder slechte staat ver

keerde, zodat restauratie, wilde het historische
vroeg 17e-eeuwse kerkje behouden blijven,

noodzaak werd. Al heel spoedig werden plan

nen tot restauratie gesmeed. In 1992 werd met

de kosterswoning begonnen en in 1993 was het
schuilkerkje aan de beurt. Nu prijkt het weer in

volle luister in het hart van Edam. We zijn hier

heel blij mee en vinden het daarom dat de

Doopsgezinde Vermaning het Gele Steentje ten-
volle heeft verdiend. Er is namelijk heel wat

werk verricht eer alles zijn beslag kreeg' aldus

voorzitter Joop van Overbeek.
Namens het kerkbestuur waren aanwezig de

heren Hendrik van Essen, Arend Meester en

John van Voorst. Henk van Essen die, als voor

zitter, de trofee in ontvangst mocht nemen,
drukte zich alsvolgt uit: 'Hoewel wij Dopers

geen mensen zijn die graag in de belangstelling

staan, is onze dank groot. Wij zijn van alle kan
ten geholpen: de mooie kroon en de vloer zijn

ons geschonken en het orgel hebben we voor

een habbekrats kunnen kopen van een kerk die

op de nominatie stond te worden afgebroken.

Overigens zijn Gods wegen ondoorgrondelijk,

maar die van Monumentenzorg zijn het nog
meer, want kostte wat kost moest de voorgevel

van de kosterswoning, die toch echt geen

schoonheidsprijs verdient en die allerminst histo
risch is te noemen, blijven staan. Je mocht na

tuurlijk niet bidden dat ie om zou vallen, wat ik

ook beslist niet heb gedaan, maar in stilte heb ik

het wel eens gehoopt. Maar ja, wat moet je, af

braak zou ons een halve ton subsidie gescheeld
hebben'.

John van Voorst zei zeer blij met de erkenning

te zijn en dankte de velen uit Edam die vanuit

hun invalshoek hun steentje voor de restauratie
hebben bijgedragen.

In de openingsspeech van de voorzitter Joop

van Overbeek kwam een heel scala van onder

werpen op tafel. Hij noemde het een heel goede
gewoonte dat zovelen naar de jaarvergadering

waren gekomen, zodat over en weer van ge

dachten kan worden gewisseld. Het jaar 1993
noemde hij turbulent in verband met het 50-jarig

jubileum van Oud Edam. 'Dat werd goed ge

vierd', zei hij, 'met een zeer geslaagde excursie
naar Bergen op Zoom en Antwerpen. Dan was

er de Open Monumentendag met de opening

van de veelgeroemde tentoonstelling over 500

jaar cartografie in het recent gerestaureerde stad

huis aan het Damplein. Een hoogst interessante,
eenmalige tentoonstelling over een onbetwisbaar

belangrijk stuk historie van onze stad, toen hier

enige zeer bekende kaartenmakers leefden. Kees
Hulskemper heeft in het stand komen van de

tentoonstelling een grote rol gespeeld. Zo wer

den talrijke musea bezocht, ook in het buiten

land, om de kaarten naar de plaats te brengen
waar ze ooit werden getekend. Een dure ten

toonstelling, maar de moeite waard met een aan

tal topstukken die rond de 1200 bezoekers trok
ken'.

Een ander hoogtepunt van het jubileumjaar was

de rëunie die op 2 oktober 1993 plaatsvond, een
feestelijke ontmoetingsdag met een uitgebreid

programma. De voorzitter memoreerde voorts de
ontwikkeling van het Fardem-terrein, waarvoor

de Gemeente, in samenwerking met de desbe

treffende architect een goed plan heeft ontwik

keld voor 63 huizen in een met de omgeving

harmoniërende stijl. 'Oud Edam', ging hij verder,
'heeft met succes gepleit voor behoud van de

Nieuwenkamp-huizen. Hoewel wij het in grote

lijnen eens waren met de plannen, hebben wij

eerst wel een bezwaarschrift ingediend, o.a. over

het feit dat het vestingprofiel aan de Baanderves-
ting door de ophoging van het terrein werd aan-
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Uitreiking van
het Gele

Steentje aan

de heer H.

van Essen van
de Doopsge

zinde Verma

ning. Links A.
Meester en

rechts J. van
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Marco Bak
ker.

getast. De gemeente is ons halverwege tege

moetgekomen, waarom we ons bezwaarschrift
weer hebben ingetrokken'.

Over het verkeersplan in Edam merkte Van

Overbeek op dat dit aanvankelijk 'overgeregu

leerd' was, maar dat het hele plan onder druk

van vooral de Ondernemersvereniging Edam
was aangepast. Voor de rest dient te worden af

gewacht hoe alles verder zal lopen. 'Alle nieuwe

plannen hebben nu eenmaal een gewennngspe-
riode nodig'.

Over de komst van een supermarkt aan de Baan-
straat blijkt nog niets concreets bekend te zijn.

Een ander heikel punt was de oude scheepshel
ling van Manus Groot. Van Overbeek: 'We

maken ons grote zorgen over de milieueisen met

het daaraan hangende kostenplaatje. Vaak zijn
ze sterk overtrokken, waardoor sommige dingen

de verkeerde kant op dreigen te rollen. Oud

Edam hoopt voor de eeuwenoude Edamse hel

ling een uitzonderingspositie te kunnen verkrij

gen. Het mag toch niet zo zijn dat dit stukje his
torie zou moeten verdwijnen'.

Volgend punt op de agenda, na de goedkeuring

van de verslagen, was het benoemen van de

nieuwe kascommissie. Deze wordt gevormd
door Jan Medik en Geesje Rijswijk.

Vervolgens werden 32 obligaties van de Diaco-
nietuin uitgeloot, de volgende nummers kunnen

verzilverd worden: 277, 207, 322, 12, 100, 294,

172, 57, 305, 36, 93, 147, 41, 309, 75, 148, 212,
132, 31, 241, 76, 116, 234, 225, 152, 292, 167,

214, 109, 187, 138, 231. Men kan zich hiervoor
vervoegen bij de penningmeester Cor van Aan

holt (Persijnstraat 13, telefoon 67042). Leden bui

ten Edam kunnen hun uitgelote obligatie naar

de vereniging sturen of naar de penningmeester.
Gaarne dan wel uw bank of gironummer ver
melden.

Bestuursmutaties: afscheid werd genomen van

Jan Hooyberg, bestuurslid van 1987 tot 1994.
'Vele jaren daarvoor maakte Jan Hooyberg zich

verdienstelijk voor de vereniging', zei Van Over

beek, 'hij was de locomotief voor de werkgroep

Handhaving Stadsbeeld waarvoor hij ettelijke fo

toreportages maakte om de aandacht van instan

ties te vestigen op misstanden in onze stad. Ver

der heeft hij zich bijzonder ingezet voor de
Diaconietuin en de tentoonstelling Caert. Kort

om, we verliezen in hem een zeer waardevol be

stuurslid, die we graag voor zijn totale inzet wil

len eren door hem tot lid van verdienste te
benoemen'. Vervolgens overhandigde hij Hooy

berg als herinnering een fraai gegraveerde bo

kaal plus oorkonde. Tot nieuw bestuurslid werd

benoemd Jantien Cazemier-de Boer.

Tot slot werd medegedeeld dat de excursie voor
dit jaar is gepland op 8 oktober a.s. Nadere me

dedelingen volgen tezijner tijd. Bezocht wordt
de 'glazenstad bij uitstek' Gouda.

Na de pauze was het woord aan de directeur

van het Westfries Museum, de heer R.J. Spruit
die alle aanwezigen geweldig wist te boeien met

zijn interessante en geestige lezing over de

V.O.C., de Westindische Compagnie en 'Holland
Village' in Japan, waar een groot deel van de

historische gebouwen van ons land op ware
grootte zijn nagebouwd.

Janny Boelens-Boss
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Nieuwenkamp terug in Edam

Ets van Nieu
wenkamp:

kijkje vanaf

de werf naar
het Diender

sluisje (ter be
schikking ge

steld door C.
Venselaar).

Met een uitgebreide overzichtstentoonstelling in

het museum op de eerste étage van het oude

stadhuis aan het Damplein wordt een vroegere

illustere inwoner van Edam geëerd: Wijnand
Otto Jan Nieuwenkamp.

Een mans wiens naam onverbrekelijk met ons

stadje verbonden is en die zijn sporen op ver

schillende plaatsen binnen de vesting heeft na

gelaten.
Een veelzijdig en bijzonder mens: schilder, etser,

etnoloog, wereldreiziger en publicist. Denkelijk

zouden er moeiteloos nog meer kwaliteiten aan

dit rijtje kunnen worden toegevoegd.

Een rusteloos mens bovendien, die voortdurend
onderweg was om andere volkeren en culturen

te ontmoeten om vervolgens zijn indrukken toe

te vertrouwen aan papier, etsplaat of schilders

linnen.

Nieuwenkamp kreeg vooral grote faam door zijn
artikelen, etsen en tekeningen over zijn reizen

naar o.a. Java, Bali en Lombok. Verder maakte

hij studiereizen naar Brits-Indië. Zijn artikelen

meestal rijk aan illustraties, verschenen in ver
schillende tijdschriften, o.a. die van het Konink

lijk Aardrijkskundig Genootschap.

Hij zocht het, gelukkig voor Edam, niet altijd ver

van huis. Ook in het eigen land was hij altijd op

zoek naar mooie plekjes. Nieuwenkamp, mis

schien wel de eerste woonarkbewoner van Ne

derland, trok aan boord van zijn haast legendari

sche 'Zwerver' door het hele land en zelfs

daarbuiten. Deze schitterende ark bestaat nog
steeds en zoals bekend, heeft de vereniging Oud

Edam haar uiterste best gedaan om hem naar

Edam te krijgen, maar dat is helaas om diverse

redenen niet gelukt.
Op zijn reizen ontdekte hij ook Waterland, een

gebied dat hem, met alle oude dorpen en stad

jes, mateloos boeide. Daarom kocht Nieuwen

kamp in 1904 een stuk grond aan de Nieuwe
Haven, direct grenzend aan het water, waar de

Zwerver tussen de tochten door, steeds een

vaste ligplaats had. Daar vond Nieuwenkamp de

rust om aan zijn artikelen, boeken en etsen te
werken.

In 1908 werd begonnen met de bouw van het

befaamde Nieuwenkamp-huis op het stuk grond

aan de Nieuwe Haven. Daarna werd naast het

huis nog een atelier gebouwd met een groot
raam op het Noorden. Gelukkig werden beide

gespaard toen in 1993 de restanten van de op

stallen van de vroegere aardewerkfabriek van



Fris en een deel van de loodsen van de DSM

(vroeger Heymeyer) afgebroken werden om
plaats te maken voor nieuwbouw.

Nieuwenkamp hield van Edam met haar rijkdom

aan historische panden; hij hield van schoon

heid. Daarom kocht hij tegenover zijn huis een

paar oude pandjes op die rijp waren voor de

sloop. Hij herbouwde ze met oude materialen
en voorzag ze van oude gevelstenen die hij uit

Amsterdam haalde. Aan de donkere kant van de

Voorhaven kocht hij in die tijd het patriciërshuis

'De Zwaan', niet om er in te wonen, maar om

het te behoeden voor de slopershamer. In die
tijd werd namelijk niet al te zorgzaam met het

Edamse erfgoed omgesprongen en werd een

voudig afgebroken wat niet meer aan de toen

heersende normen voldeed.

Zo is er veel schoons in de stad verdwenen. Tot
enige Edammers tot het inzicht kwamen dat het

zo niet langer ging en de vereniging Oud Edam

werd opgericht. Eén van de initiatiefnemers was
Wijnand Otto Jan Nieuwenkamp. Het is jammer

dat er niets is overgebleven van de schitterende

tuin en de plantenkassen, die Nieuwenkamp

ooit bij zijn huis liet aanleggen.

In 1949 werd het huis 'De Zwaan' officieel geo
pend als museum voor de collectie-Nieuwen-

kamp. Helaas heeft het slechts dertig jaar een

ietwat kwijnend bestaan gekend. Door gebrek

aan belangstelling en geldgebrek, werd het mu

seum in 1979 voorgoed gesloten.

Nu krijgt Nieuwenkamp de eer die hem toekomt

in de mooie tentoonstelling die nog tot half ok
tober bezichtigd kan worden. Wie meer over

hem wil weten, moet niet verzuimen het (geillu-

streerde) boekje voor het luttele bedrag van ƒ 2,-
te kopen, dat Nieuwenkamp-kenner Cary Vense-

laar over hem heeft samengesteld.

Janny Boelens-Boss
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Portret van W.O.J. Nieuwenkamp door Jungmann(ter beschikking
gesteld door C. Venselaar).

De altaren in de Grote Kerk van Edam

Van de Grote of Sint Nicolaaskerk heeft P.

Costerus Wzn in 1869 een studie gemaakt,

die later is aangevuld door zijn zoon W.P.

Costerus Pzn. Uit het manuscript, dat ons

erelid G. bij 't Vuur de redactie ter beschik
king heeft gesteld, volgt hierbij een afleve

ring die onder meer tot onderwerp heeft de

twaalf altaren die ooit in de kerk of in de
omgeving hebben gestaan en verder iets

vertelt over de inkomsten van de kerk.

Het kerspel(parochie) Edam moet omstreeks

1563 een twaalftal altaren rijk zijn geweest, mis
schien zelfs al ver voor die tijd. Costerus heeft

de oudste gegevens in een schotboek (belasting-

boek) van dat jaar gevonden, waarin ze voor het
eerst worden aangeslagen. Daarin ging het om

de volgende altaren: Sinte Huberts outaer, Sinte

Franciscus outaer, Sinte Nicolaes outaer, Sinte
Katrijnen outaer, Heylige Drievoudichheyts outa

er, Sinte Annen outaer, Sinte Joseph outaer,
Sinte Antonis outaer, Sinte Loys outaer en het
Jesus outaer.

Deze altaren hebben niet allemaal in de Grote
Kerk gestaan, vermoedelijk zullen er enige in de

Kleine Kerk of in één der drie kapellen zijn ge
weest.

Het Sint Nicolaasaltaar, waarvan niet bekend is
of dit het hoofdaltaar was en gewijd was aan de

schutspatroon der stad Edam, behoorde vermoe

delijk tot één of ander gilde, aldus Costerus,

omdat in het schotboek sprake is van 'Voochden
van dit altaar'.

Van het Kruisaltaar en het Huiberts-altaar en hun

toebehoren bestaat niet meer dan een schepen
brief uit 1572.

8

Het altaar van Sint Josef: in een stichtingsbrief
van een studiebeurs uit Leuven door Nicolaas

Wits van 20 mei 1552 wordt dit altaar genoemd

'altare fabrorum artificum lignorum', het hout-

werkersaltaar en in de thesauriërsrekening wordt

in het jaar 1555/1556 gesproken van een 'tim-

merluydengilt. Dit was dus het altaar van het
gilde der timmerlieden, wat een tiental jaren

later nog eens extra verduidelijkt wordt in een

rekening waarop het gilde wordt aangeduid als

het 'Sint Josef-timmerliedengilt'.

In een schotboek van 1569 staat voor de eerste

maal onder de te betalen renten 'Sinte Catarine

outaer een gulden'. Over dit altaar is verder niets

bekend.
In het belastingboek, waarin de aanslagen van

de altaren werden vermeld, staat dat bovendien

schot werd betaald door 'die Vrouwenkerck',

'Sinte Anna capel int Oosteynd' en 'Sinte Aris

capel opt Oorgat'.

Andere altaren die eveneens in het schotboek
werden vermeld stonden buiten Edam. Zo be

vonden zich te Warder een 'Onse liefe Vrouwen

outaer' en een Sinte Antonius outaer. Ook te

Kwadijk moeten altaren hebben gestaan, want
gesproken wordt van 'die outaeren tot Cadyck',

De statige ko

lommen in de

Grote Kerk

(ter beschik
king gesteld

door H. Ruys).
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zonder verdere naamsaanduiding.

Uit aantekeningen van de Edammer pastoor

Schaap (1795-1810) valt op te maken dat de

Grote Kerk de beschikking had over 12 a 13 vi
carissen.

De kostbaarheden in de Grote Kerk

Deze pastoor Schaap vertelt dat er veel pracht

en praal in de kerk aanwezig moet zijn geweest.
Het is treffend dat in een tijd, waarin de bevol

king allerminst welvarend was, zoveel kostbaars

aanwezig was in een kerk van kolossale afmetin

gen. Toch schijnt dat vrij normaal te zijn geweest

omdat de godsdienst toen een veel belangrijkere
plaats vervulde dan in onze dagen het geval is.

Pastoor Schaap spreekt o.a. over 'een monstrans,

die men in een karn van de grootste soort niet

kon bergen'. Deze moeten dan wel van bijzon

der grote afmetingen zijn geweest. Verder heeft
hij het over zilveren kronen die ooit de kerk

moeten hebben gesierd. En hij maakt melding

van 'drie zilveren schepen en twee zilveren kas

telen in het koor aan de noordzijde, ter nage

dachtenis aan de slag bij Damiate, waardoor de
stad haar wapen zou hebben gekregen'.

Vermoedelijk (schrijft Costerus) werden al die

kostbaarheden, waaronder een zeer kostbaar

wierookvat, opgeborgen in een ijzeren kist.
Deze werd kennelijk in Antwerpen besteld en

gemaakt, wat blijkt uit een tresoriersrekening

van 1760: 'betaald 37 gulden en 12 stuiver van

een kist met sloten te Antwerpen' en verder 'be

taald aan Jacob Aertsz van vracht ende onkosten

van de yzeren kist'. Voor het brengen van de
kist in de sacristie werd nog eens twee stuivers

in rekening gebracht. Volgens Costerus is het

niet onmogelijk dat de kostbaarheden voor die

tijd werden opgeborgen in de vele kastjes in de
consistoriekamer die bij de restauratie in 1920 en

in latere jaren tevoorschijn zijn gekomen.

Aardig is het te lezen dat de kerk inkomsten ge

noot van het binnenhalen van 'het eerste gras

van dijken en wegen', zo besliste Jacoba van
Beieren in haar privilege van 18 april 1426 en

later voortgezet door de Graven van Holland.

Omstreeks 1383 schijnt er een verschil van me
ning te hebben bestaan tussen de pastoor en de

regering van Edam die ging over de vergoedin

gen waarop pastoor Jacob recht meende te heb

ben. In een handvestenboekje staat precies be

schreven waar de pastoor recht op had, o.a. een

halve stuiver van een vrouw die kort na de ge

boorte van een kind voor de eerste keer ter
kerke gaat ('een halevn groot'). Hetzelfde bedrag

van 'een bruyt in te leyden' en voor het toedie

nen van het sacrement der Zieken, bij de Paas-

biecht. Verder was het hem niet toegestaan meer
dan acht stuks vee (vier schaer) 'opten Broec-

ken' te laten grazen. En zo zijn er nog een aantal

vaststaande vergoedingen voor de pastoor.

Voornoemd handvestenboekje is omstreeks 1540
geschreven, maar het is, volgens Costerus, ver

moedelijk een kopie van het oorspronkelijke dat

• r.

eeuwen eerder werd geschreven. Waarschijnlijk

is het samengesteld door de Vroedschap, opdat

deze op de hoogte zou zijn van de toen gelden
de privillegiën en handvesten.

In 1405 schonk Graaf Willem VI een privilege

waar o.a. het volgende in staat te lezen, belang

rijk voor de Poorters: So wie in onser stede

voirscrift poerter wert, die sal geven die heylige
kerck een dusent steens of 't geit daer voir ende

syn poerterscap niet te genieten eer hi betaelt
heeft'.

In 1462 schonk Jacoba van Beieren onze stad
een privilege, waarin bepaald werd dat niemand

de 'zeeborch ende innewegen' mocht etten be

halve de voogden der kerken. Dit privilege was

tevens belangrijk omdat hierin wordt gesproken
van de 'voichde onser kercken" waaruit blijkt

dat er toen reeds meer dan één kerk in Edam

bestond. Zoals reeds gemeld bestond de Onze

Lieve Vrouwe Kerk reeds in 1371, maar wellicht

waren er in dat jaar ook de drie kapellen al be

kend. Deze worden pas in 1553 en in 1568 ge
noemd en droegen de namen van Sint Andries

of Sint Ariskapel op het Oorgat, de Sint Annaka-

pel in het oostelijk deel van de stad en de kapel

van de Heilige Geest, behorende bij het Gasthuis

van die naam op de Voorhaven, waar zich nu de
Lutherse Kerk bevindt.

Bij privilege van Hertog Albrecht van Beieren,

gegeven op Sint Willibrordusdag, werden de be

woners van het Oorgat tot poorters van Edam
bevorderd. Dat het gedrag van de priesters en

klerken in de 15e eeuw het één en ander te

wensen overliet, blijkt uit de verklaring van het

Hof van Holland van 1467, waarin dit rechtscol

lege aan de stad opdraagt dat 'paepen ende
clercken' in geval van wangedrag als vrede

breuk, vechten of dronkenschap, zullen moeten

worden gevangen en uitgeleverd aan de bevoeg
de rechter.

Janny Boelens-Boss

Beeldennissen

in de Grote

Kerk (foto Wil
Tjoa).
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De historie van
'het kerkje op de Kaasmarkt'

Doopsgezinden altijd al gesteld op
eigenheid

Ter ere van de heropening van het geres

taureerde kerkje de Vermaning van de

doopsgezinde gemeente in Edam is een
aardig boekje verschenen onder de titel
'Het kerkje op de Kaasmarkt' b. De schrij

ver R. Hofman die er zelf werkzaam was

van 1962 tot 1968, heeft hiermee een beeld
willen geven van de geschiedenis van de

Doopsgezinde Gemeente in het algemeen

en specifiek die in Edam.

Hofman maakt gebruik van vele bronnen, waar

onder de uitgave 'Doopsgezinde kenmerken en
eigenaardigheden' van H.W. Meihuizen, die om

de doopsgezinden te typeren een paar regels

van de dichter Jan Zoet aanhaalt:

De gladde zeelten, die nooit bijten ,

zijn evenals de Mennonijten
zo quaad te grijpen als een aal.

Hieruit blijkt dat de doopsgezinden zich slecht

laten karakteriseren, mede omdat zij vasthouden

aan een persoonlijk geloof en elke doopsgezin

de gemeente haar autonomie behoudt. Niet al

leen de doopsgezinden verschillen daardoor van
elkaar, maar ook de verschillende gemeenten

zijn niet aan elkaar gelijk.

Toch zijn er een aantal gemeenschappelijke ken
merken aan te wijzen, zoals het pas dopen van

iemand als deze volwassenen is, de nadruk op

het geloofsleven, het niet bekleden van over

heidsambten en het streven naar weerloosheid.

Voorgevel van

de gerestau

reerde Verma

ning (foto Wil

Tjoa).

mB

11



De eerste dopers

De geschiedenis van het doopsgezinde geloof

voert ons terug naar het begin van de zestiende

eeuw, toen in Zürich in Zwitserland een groep
van hervormingsgezinden ontstond, die zich

ging afzetten tegen de kerk, die zich volgens

hen schuldig maakte aan misstanden. Zij stelden

voor een gemeente op te richten, die zich zou

laten leiden door een christelijke in plaats van

een wereldlijke overheid. Zij waren erop tegen
dat kinderen gedoopt werden, een verplichting

die de overheid in januari 1525 stelde. De nieu
we, doperse gemeente stoorde zich hier niet

aan, maar niet zonder gevolgen. Doodstraf, ge

seling en verbanning waren aan de orde van de

dag. Ondanks deze afstraffingen zou het nieuwe

geloof veel bijval krijgen in de rest van Europa.
De geest van vernieuwing werd in Nederland

goed ontvangen, vooral door de prediking van

Melchior Hoffman die vol vuur het evangelie

verkondigde.
De overheid was tegen de doopsgezinden, maar

zij hield zich in het begin nog enigszins afzijdig.

Toen er onder de dopers een stroming ontstond,

die met geweld de nieuwe opvattingen wilde in

voeren en de macht wilde overnemen, greep de

overheid op grote schaal in. De vervolgingen
barstten in alle hevigheid los, zoals blijkt uit de

'Martelaersspiegel', een doopsgezinde uitgave uit

1685. Die verhaalt ondermeer van de arrestatie

en berechting te Amsterdam van drie doopsge

zinde Edammers in 1546. Zij eindigden op de

brandstapel. Het verhoor dat eraan vooraf
plaatsvond is bewaard gebleven.

De doopsgezinden in Edam

Alhoewel niet duidelijk is of er in Edam in het

begin van de zestiende eeuw al een doopsgezin

de gemeente bestond, is wel bekend dat er bij
eenkomsten plaatshadden buiten de stad 'op

den dijk,' waar samen het Evangelie werd gele

zen. Na 1574 werden doopsgezinden niet meer

terechtgesteld, maar het wantrouwen ten opzich
te van hen bleef lange tijd bestaan. De gemeen

ten kregen de gelegenheid verder te groeien,

maar met de tijd groeiden ook de onderlinge

meningsverschillen. De doopsgezinden vielen in
verschillende groepen uiteen. De progressievere

Kijkje in de
doopsgezinde

kerk na de

restauratie
(foto Wil

Tjoa).

'Waterlanders' stonden tegenover de conservatie

vere 'Friezen' en 'Vlamingen', alle genoemd naar

de omgeving van herkomst.
In Edam bestond een Friese doopsgezinde ge

meente, die ook wel 'Mennoge-sinde' of 'Men-

nonite' gemeente werd genoemd. Hun kerkge

bouw stond op de Haligt (Kaasmarkt). Op

dezelfde plek als het huidige doopsgezinde

kerkje.
In 1699 woedde er een grote brand in Edam,

waardoor de kerk schade ondervond. Dit leidde

in 1702 tot vernieuwing van het kerkgebouw.

Er was nog een andere doopsgezinde gemeente
in Edam, namelijk die van de Waterlanders. Zij

hielden hun diensten in een kerkje op de hoek

van de Kerkstraat en de Molensteeg. Een derde

plek van samenkomst was de Nieuwehaven,

aangeduid als 'Mennonite gemeynte' maar meer
is daarover niet bekend.

De doopsgezinden onderhielden weinig contac

ten met andersdenkenden, niet alleen vanwege
hun geloofsopvattingen, doch tevens omdat zij

geen overheidsambten bekleedden en een een

voudig en sober bestaan nastreefden.

Friezen en Waterlanders

De gehele zeventiende eeuw trachtte men de

verscheurdheid binnen de broederschap te
beëindigen. Het zou echter nog tot 1742 duren,

voordat er in Edam een fusie plaats vond tussen

de Oude Friezen en de Waterlanders. Punt van

strijd vormde toen nog de plaats waar de dien

sten zouden worden gehouden. De Oude Frie

zen waren echter ver in de meerderheid, waar
door de Waterlanders zich moesten schikken. Er

werd besloten dat de ochtenddiensten in ieder

geval in de kerk op de Haligt plaats zouden vin

den, terwijl in het Waterlandse huis alleen bij ge
legenheid zou worden gepreekt.

Aardig is dat het oude notulenboek van de Frie

se doopsgezinden, dat de periode 1712-1880 be

slaat, bewaard is gebleven. Op 1 januari 1712

waren er 57 leden, waarvan 24 broeders en 33

zusters. Het betrof een kleine gemeente, die zeer
eenvoudige diensten hield, aangevuld met enke

le doops- en avondmaalsdiensten. De leraren

ontvingen toen dan nog geen bezoldiging; het
waren echte 'liefdepredikers'.

Over de sociale positie van de dopelingen is

maar weinig bekend. Van een enkele weten we

dat hij werkzaam was in de scheepsbouw, maar

ook het beroep van makelaar, taxateur en stads-
wieder kwam voor. De doopsgezinden waren

daarom niet arm of rijk te noemen.

Ontwikkelingen in de gemeente

Tussen 1615 en 1815 nam het ledenaantal af,
wat men kan afleiden uit het ledenboek. Overi

gens was hier van niet alleen sprake van in

Edam, maar betrof het een landelijke tendens.
Belangrijke factoren daarvoor waren economisch

verval, toename van het aantal gemengde huwe

lijken en een sterfteoverschot. Pas na 1840 trad

er een duidelijke stijging van het aantal leden

op. Toen de zorgen omtrent het ledenaantal van

de baan was, doken er nieuwe problemen op.

De kerkkas bleek lang niet altijd toereikend,

zodat men een beroep moest doen op landelijke
subsidies of op rijkere gemeenten. Een ander

veelvuldig voorkomend probleem vormde het

verkrijgen en behouden van een eigen, vaste

predikant. Vanaf 1862 kregen de doopsgezinden
in Edam voor het eerst een eigen voorganger.

In de tweede helft van de negentiende eeuw
groeide de gemeente gestaag. Er werd een aan

tal veranderingen doorgevoerd. Zo werden er

gezangenbundels en een orgel aangeschaft, twee
ramen aan de achterzijde van de kerk geplaatst

en liet men gasverlichting aanleggen.

Tevens zijn er wijzigingen in het bezit van on

roerend goed van de gemeente. De gemeente

bezat, afgezien van het kerkgebouw, twee huis
jes in de Grote Kerkstraat, waarvan één als pas

torie in gebruik was. Op 20 september 1863

deed zich de gelegenheid voor een vrije (pasto-
rie)woning aan te kopen op de hoek van de Ei

landsgracht en het Nieuwvaartje.

Dit huis heeft tot 1889 als pastorie gediend en

werd pas in 1918 verkocht. In 1889 werd tevens
het voormalig diaconiehuis van de hervormde

gemeente aan de Voorhaven (op de plaats van

het huidige pand nr.160, onderdeel van de Ko

ningshoeve) aangekocht als nieuwe pastorie.
Ook een kosteres werd aangetrokken en de ker-

keraad breidde zich langzamerhand uit tot 5

leden.

De twintigste eeuw

Ondanks het feit dat de gemeente in de eerste

helft van de twintigste eeuw een stijging van het

ledenaantal liet zien, drukten de financiële ver
plichtingen zwaar. Omdat vaak meer dan de

helft van de inkomsten afkomstig was van bron

nen buiten de gemeente, werd er door die partij

en aangedrongen op samengaan met naburige

gemeenten. Nadat de Edamse kerkeraadsleden

dit voorstel tot drie maal toe hadden afgewezen,

bleef hun in 1935 geen keuze meer. Op zondag
3 maart was de combinatie een voldongen feit.

De samenwerking met andere kerkgenootschap

pen in Edam groeide eveneens verder uit. Af en

toe werd het doopsgezinde kerkje in bruikleen

gegeven aan de hervormde gemeente en de
evangelisch-lutherse gemeente en ging men over

tot gemeenschappelijke activiteiten zoals het
houden van een zondagschool.

De nadruk lag in die tijd toen vooral op de jon

geren. De verschillende doopsgezinde clubjes
die toen ontstonden hielden zich vooral bezig

met handwerken en handenarbeid voor een

goed doel.

De oorlogsjaren en daarna

De Tweede Wereldoorlog vormde ook voor de

doopsgezinde gemeente in Edam een moeizame
periode. Problemen met de verwarming noopten
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tot het stopzetten van de catechisaties en het bij

leden thuis houden van de zusterkringbijeen-

komsten, terwijl in de laatste oorlogswinter

eveneens de avondbijeenkomsten praktisch on

mogelijk bleken.

In de jaren na de oorlog liep het ledental verder

omlaag. Een verdere combinatie met de doops

gezinde gemeente Middelie kreeg in 1953 haar

besluit.

Anno 1953 vermeldde het jaarboekje nog maar
35 leden. Des te opmerkelijker en lovenswaardi

ger is het dat ondanks deze moeilijke tijd voor

de gemeente er werd besloten tot restauratie van
het kerkgebouw.

Nadat in 1985 een restauratiecommissie was in

gesteld, duurde het nog tot december 1993 voor
dat de restauratie van de kerk en de kosterswo

ning was voltooid.

Corrien Laarman-Vaatstra

b Het kerkje op de Kaasmarkt - Geschiedenis

van de Doopsgezinde Gemeente Edam door
R. Hofman is uitgeven door Stichting Uitge

verij Noord-Holland, 1993-

De 'schone slaapster' Edam bevindt
zich in wankel evenwicht

Het ontstaan van een
middeleeuwse stad

Het is eigenlijk onmogelijk om het begrip stad te

omschrijven. Een stad is altijd in beweging en

nooit volmaakt. Er werd in gebouwd, ver

nieuwd, gesloopt en later werden er strenge re
gels aan gesteld.

Opgravingen, de spaarzaam overgeleverede

bouwvoorschriften en het onderzoek ter plaatse

leveren een beeld op van een middeleeuwse

stad in onze omgeving. Stel u voor: moerassig

land, enkele bulten, wat kronkelende waterlo
pen of kreken, met een dam of sluis, dijken en

een begin van havenafbakingen. De straten zijn

nog niet geplaveid, de huizen staan nog niet al
lemaal in een rooilijn, terwijl hout, riet, twijgen

en leem de voornaamste bouwmaterialen zijn.

De meeste huizen bestaan uit een schamel vak

werk met rieten wanden, waarvan de eerste vier
voet van onderen met leem bestreken moet zijn.

Hoewel de stad in de verste verte nog niet lijkt

op wat wij aan begrip stad toedichten, is één as

pect al wel bepalend voor ons idee over het be
grip stad, namelijk de eigendom en de vorm van

het huiserf. De eerste huiserven waren de voor

stedelijke poldererven, lang en smal. Deze mid

deleeuwse structuur bepaalt nog steeds het hui

dige stadsbeeld in de meeste van onze oude
binnensteden.

Mede bepalend voor ons stadsbeeld is het feit
dat de erfeigendom ook een deel, soms de helft,

van de straat ervoor betrof. Toen het openbare

verkeer geleidelijk de overhand kreeg boven de

particuliere gebruiks- en verblijfsfunctie van de
straatruimte, kwamen er drastische maatregelen.

De rooilijn werd vastgesteld en de gebruiksfunc

tie van de eigenaar werd teruggebracht tot maxi
maal 4 voet, het huidige stoepgebied.

Er zijn vaak delen van een stad waar de huiser

ven, stoelend op de préstedelijke poldererven,

scheef op de straatruimte staan. Ik zeg hier met
opzet straatruimte want ons begrip straat is ook

geleidelijk ontstaan. Daar de eigendom van de

huiserven ook een deel van de straat betrof, ston

den ook de stoepen vaak scheef op de straat.

In de middeleeuwen waren de huizen smal en
diep, vaak drie ruimten achter elkaar en slechts

één bouwlaag hoog. De wat rijkere huizen

waren anderhalve 'staedse' hoog(etage). Dat wil

zeggen een begane grond en een zolder met
hoge borstwering.

Kleur

Kleur in dit stadbeeld was er nauwelijks, leem

op het rieten dak, leem aan de huiswanden en

op de straat modder, met hier en daar enige bes
trating. Dit gold ook nog voor het begin van de

16de eeuw. Grote stenen gebouwen, waaronder

kloosters en gasthuizen, kerken en torens, be

paalden het stadsbeeld van verre. Een enkel
woonhuis werd van steen gebouwd. Geleidelijk

aan begonnen de voorschriften de bestrating te

regelen en werd bepaald wie ervoor betalen
moest.

Brand was een reeël gevaar, de meeste voor

schriften gaan over brandpreventie. Na grote

Tijdens de viering van het 50-jarig jubileum

van Oud Edam op 2 oktober vorig jaar

heeft dr H.J. Zantkuyl naar aanleiding van
de tentoonstelling 'Caert', waar diverse

oude stadsplattegronden waren te bewon

deren, een verhaal gehouden over het ont

staan van een middeleeuwse stad. De bin
nenstad van Edam toont in zijn ogen een

nog grotendeels ongeschonden stadsbeeld,

maar ingrepen dreigen dat evenwicht vol

gens hem aan het wankelen te brengen.

Op verzoek van velen is hierbij een iets
verkorte versie van zijn rede afgedrukt.
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De ruimtelijke structuur van Edam heeft vooral

het karakter van huizenbouw aan dijken, zoals

bijvoorbeeld de Voorhaven en de Lingerzijde, en
op de terpen de Bult en de Lucke Bult (kleine

Bult). Zo ontstond er als het ware een lint van

huizen op verhoogde erven, de enige mogelijk

heid om de voeten in dit natte polderlandschap

de Zeevang droog te houden. Alleen de zoge

naamde Haligt, de buurt achter de Kleine Kerk,
heeft vroeger een meer vormloze structuur ge

kend. Huisjes van riet en stro, en later van hout,

schuren, hooibergjes, door elkaar gestrooid zon

der een vaste rooilijn. Tussen de huisjes liepen al

lerlei paadjes, de erven waterden af op het om
ringende water van de IJe.

Boven: de Voorhaven.
Onder: de Bult gezien naar de Diendersluis.

(Foto's ter beschikking gesteld door C. Bootsman).
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stadsbranden, waarbij soms de helft van een stad
werd verwoest, werden rieten daken en houten-

of rietwanden verboden. Dit gaf nog niet direct

verbetering; het zou nog veel jaren duren eer

alle rieten daken uit het stadsbeeld waren ver

dwenen.

Ook de breedtemaat van de huizen werd aan
een minimum gebonden eveneens vanwege het

brandgevaar. Over het algemeen was dat één

roede (ongeveer 3,5 m). Ook deze maat is nu

nog aanwezig in onze steden. Door opsplitsing

en smaldeling van bredere erven is er een ge

middelde huismaat van 16, 18 en 20 voet ont

staan.

Straat

Aan het einde van de 16de eeuw veranderde de

straatruimte drastisch. De bestrating werd gro

tendeels door de overheid uitgevoerd. De aan-
wonenden moesten het echter wel betalen. Er

ontstond een zekere eenheid. Ook voor het

stoepengebied kwamen er strenge regels.

De gevel en de stoep maakten zich los van het

huis en werden onderdeel van de straat. De
straat kreeg prioriteit boven het huis en het hui

dige straatbeeld was een feit. In de hoofdstraten
werd het riet geleidelijk aan vervangen door een

harde bedekking.

In grote steden zoals Amsterdam groeide het

huis sterker in de hoogte. Al veel huizen hadden

een tweede woonlaag en het bovenhuis was al

lang geen onbekende meer in de 16de eeuw.
Over de kleur in het 16de eeuwse stadsbeeld

weten wij weinig. De vele rieten daken zullen er

zeker hun stempel op gedrukt hebben. De hou

ten gevels, zeker de rijkere, zullen behandeld

zijn geweest met kleur. Schilderijen laten oker-

kleurige nuances zien, maar ook rode en blauwe

gevels. In Amsterdam had nog 52 procent van
de huizen in het midden van de 16de eeuw een

houten gevel.

Het valt ons nu niet mee om het algemene ge

bruik van de straat in de 16de eeuw voor te stel

len. Gaan wij af op hetgeen verboden was, dan

krijgen wij toch enigszins een beeld. Varkens en
ganzen liepen vrij rond. Geleidelijk aan kregen

alleen kloosters en gasthuizen dit recht.

Nacht po

In Amsterdam mochten de bewoners van boven

huizen hun 'onreine materie' zeg maar gewoon

hun nachtpo niet uit het raam ledigen. Dat gaf
maar 'ongenoecht' aan voorbijgangers.

In 1516 werd in Hoorn verboden om 'asch,

dreck, stenen, slijck, crengen, panssen, darmen,

longen ofte diergelijck' in de grachten of wate

ren te gooien. Mesthopen waren ook niet bevor-

delijk. Men mocht geen mest in huis houden,

wel op straat, maar er moest ruimte overblijven
om te kunnen lopen.

Men was zeer bevreesd voor open erven. Dat

werden al gauw drassige stukken grond met vuil

en ongedierte. De pest loerde overal. Slopen van

een huis mocht niet zonder vergunning. Er
waren keuren die het meenemen van een huis

naar een andere stad verboden. Verhuizen is

Breestraat ge

zien naar

Voorhaven

(foto Wil

Tjoa).
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Huisjes van
de Proeve

(foto Wil

Tjoa).

Tekst behorende bij foto's op pagina 16, 17 en 18:

Breestraat naar Voorhaven gezien , de Proeve en

de Breestraat naar Eilandsgracht gezien.

Er is een min of meer of meer vaste verhouding
tussen de hoogte van de huizen en de breedte

van de straat of de gracht ervoor. Kleine verbin-

dingsstegen tussen de Voor- en Achterhaven of de

Batenburgerstraat bijvoorbeeld, hebben altijd
lage bebouwing gehad, in schaal en maat pas

send bij de smalle straat voor de deur. Aan de

brede grachten met de straten aan weerszijden,

konden hogere huizen worden gebouwd, zonder

dat dit de morfologie van de stad geweld aan
deed. Dit is een wankel evenwicht, door onze

voorouders altijd met een zuiver gevoel voor ver

houdingen ingevuld.

Een mooi hoekje in de stad waar het harmonisch
evenwicht tussen stedebouwkundige structuur en

bebouwing overtuigend naar voren komt, is de

Breestraat-Eilandsgracht. Bedenk daarbij dat de

Eilandsgracht vroeger inderdaad een water was.
Het befaamde laat-gotische houten huis op de

hoek, een laag, langwerpig, simpel huis van één

verdieping hoog, zoals er vroeger zoveel in Edam

hebben gestaan. De toegenomen welvaart en

zelfbewustzijn van een kleine stad zien we aan

de overkant in de vorm van drie trapgeveltjes.
Niet meer het grijze eikehout voor de wanden,

maar helderrode baksteen voor de gevels, met be

scheiden versieringen. Huizen die niet meer één,
maar twee verdiepingen hoog zijn, 'twee vierkan

ten hoog', zoals dat in 17e- eeuwse keuren wordt

genoemd. En links daarvan een klein plantsoen

tje, een groene open plek in een verder gesloten

bebouwing, zoals dat vroeger ook voorkwam.
Verder naar de Voorhaven toe staat in de Bree

straat een langwerpig bouwsel met een noklijn

evenwijdig aan de straat. Eenvoudige laagbouw,

zoals dit vroeger veelvuldig in Edam te zien moet

zijn geweest als behuizing voor de minvermogen
de Edamse poorters. Deze bouw werd een 'wo

ning' genoemd, en werd vaak twee-aan-twee ge

bouwd in de vorm van 'twee woningen annex'.

Van hout of van steen? We denken dat deze een

voudige huisjes in de 17e eeuw al in steen werden
opgetrokken. Het enig nog overgebleven authen

tieke voorbeeld is Nieuuwaartje 13, hoewel dit

huisje uit de 18e eeuw dateert. Het spiegelbeeld
van dit pandje is in de loop van de 19e eeuw ges

loopt. De Proevewoningen zijn natuurlijk schitte

rende voorbeelden van deze echte 16e- en 17e-

eeuwse 'volkswoningbouw'. Maar ook de

Gravestraat en de Vijzelstraat hebben deze be
bouwing gekend, tot wel 'ses cleijne woninkjes

annex', zoals het belastingregister van de 100e

penning in 1569 dit noemt. Ook het pand aan de

Breestraat is een authentiek voorbeeld. Het was de

eerste bebouwing aan de Nieuwe Steeg, zoals de
Breestraat in de 17e eeuw heette. Aecht Claes van

Hoorn, bewoonde hier in 1569 'twije woningen

annex', met een huurwaarde van 12 pond. Hoe

wel deze eerste bebouwing in later tijd uiteraard

is vervangen, heeft men steeds de vorm en de nok-
hoogte van deze bebouwing gerespecteerd en in

stand gehouden, waarmee de historische struc

tuur van dit stukje Edam bewaard is gebleven.

Dit evenwicht lijkt nu verstoord te gaan worden
met nieuwbouwplannen die geen spaan heel

laten van het historisch gegeven van deze buurt.

Jammer. Dr. Zantkuyl spreekt van een 'wankel

evenwicht' tussen architectuur en stedelijke

structuur. Ook Edam is in ontwikkeling, ook in
de 20e eeuw moet daar gewoond en gewerkt

kunnen worden. De tijd van Edam als 'schoone
slaapster' is voorbij. Toch is het zaak bewust(er)

om te gaan met plannen die grootschaligheid in
de stedebouwkundige structuur bevorderen en

zich zo manifesteren als een ruimtelijke disso
nant in onze goede stad.
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goed, maar het huis laat je staan. Die eenvoudi

ge huizen waren bijna roerend goed.

In de 17de eeuw kreeg het stadsbeeld meer een

heid vanwege de strenge regels van de over
heid, waarbij wel degelijk gelet werd op wel

stand. De houten gevel verdween langzaam uit

het beeld, de trapgevel werd een soort een

heidsgevel, waarin echter nog veel variatie mo

gelijk was.

Bouwlagen

In grote steden groeide het huis sterk in de

hoogte. Huizen met drie bouwlagen kwamen al

voor. Ook in kleinere steden groeide het huis

soms in de hoogte, niet zozeer uit de woonbe
hoefte maar meer als voorschrift van de over

heid, een soort welstandseis. Een hoog huis gold

als teken van rijkdom en de stad wenste dus zo

veel mogelijk hoge huizen. In Hoorn werd bij de
uitgifte van erven aan de Italiaanse Zeedijk in

1648 geëist dat de muurplaat op 22 voet hoogte
kwam te liggen. Er moest dus een verdieping

op!

Er was duidelijk sprake van welstandszorg en

van schaalvergroting.

Er bestond echter geen eenheid in het stads
beeld. Ondanks de speelsheid van de Renaissan-

ce-architectuur waren er nog veel traditionele

houten en vakwerkhuisjes met rieten daken, ver

storende elementen in het gave beeld dat de
overheid voor ogen had.

In Hoorn bijvoorbeeld werd in 1608 nog eens

een keur herhaald waarbij ieder jaar 25 of 30 rie

ten daken moesten worden afgebroken. Door

deze brandpreventie-eis werden er nieuwe hui

zen gebouwd, wat misschien ook wel de achter

liggende gedachte van de overheid was. De
voornaamste straten knapten hierdoor op, maar

het verschil met de mindere buurten werd hier

door wel groter.
Ondanks de wijziging in de architectuur na het

midden van de 17de eeuw, onderging de straat-

wand weinig verandering.

Zowel de trap- hals- en klokgevels, als de nog

weinig voorkomende lijstgevel, bleven het indi

viduele huis accentueren. In sommige steden
veranderde dit geleidelijk aan.

Er kwamen overheidsmaatregelen om ook in de
straatwanden een schaalvergroting door te voe

ren. Soms werden hoogte en lijstgevel verplicht

gesteld, zodat er grootse stadsgezichten ontston
den. Deze schaalvergroting ging aan de kleinere

steden voorbij. De rijke huizen die wel deze

schaalvergroting ondergingen, stonden als een

zame wachters in het stadsbeeld. Ook het op
vlucht stellen (het naar voren laten hellen) van

de gevels werd als eis gesteld.

Breestraat ge

zien naar de
Eilandsgracht

(foto Wil

Tjoa).
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Niet gaaf

Ondanks prachtige bouwwerken was het 17de

eeuwse stadsbeeld niet bepaald gaaf te noemen;

misschien wel romantisch, rommelig en schilder

achtig, althans in onze ogen. Over de stank bui

ten zowel als binnen, het ongedierte, de vuilnis
hopen en de armoede en ziekte zijn al vele

bladzijden geschreven.

In de 18de eeuw verstilde het stadsbeeld. De be

strating werd over het algemeen door de gehele

stad uniform behandeld.

Het stoepengebied verstilde eveneens; het mate
riaal werd nu bijna overal hardsteen.

Ook in het huis zelf had een verandering plaats.

Het voorhuis, dat soms in open en direct contact

met de straat stond en aldus een min of meer
openbare functie had, werd verkaveld in een

halletje en een zijkamer. Het huis werd steeds
meer privédomein voor de bewoners, waardoor

de relatie met de straat verminderde.

De zo boeiende stoepstenen, de oude grens
wachters van het huis, werden vervangen door

hardstenen paaltjes, of gietijzeren met stangen.

Een misschien symbolische, maar ook feitelijke

afbakening tussen privé en openbaar.

Ook de architectuur verstilde, de kleur van de
rode baksteen werd vervangen door bruin of

paars.
De 19de eeuw volgde dit voorbeeld, zeker in de

eerste drie kwarten. Een gepleisterde gevel hier

en daar riep iets van de vertrouwde schilderach

tigheid op. Op sommige plaatsen verschenen

winkels met grote glasruiten, maar met een af
werking en detaillering die verhalend was en

trouw bleef aan de oude vormentaal. Geen ver

storing dus.

Over de 20ste eeuw hoef ik U niets te zeggen.

Daar bent U zelf de grootste deskundige in en

daar hebt U zelf de hand in gehad.

Poldererven

Zoals reeds eerder opgemerkt, het begrip stad is

moeilijk te omschrijven, daar het constant in ont

wikkeling is.
Er zijn wel enige aspecten te noemen waaraan

een stad moet voldoen om dat zeldzame predi-

caat 'oude binnenstad' te verkrijgen. Het belang

rijkste uitgangspunt is de stedelijke structuur met

zijn huiserven die teruggaan op voorstedelijke

poldererven of op een ontworpen patroon, dat
in het algemeen ouder is dan de huizen daarop.

Hiermee geeft een stad eer aan de plek waarop

zij is ontstaan en waardoor de historische dimen

sie een extra accent krijgt.

De straten in dit patroon vertellen het verhaal
van de oude waterlopen of dijken die de plek

bewoonbaar hebben gemaakt.

De vaak onnodige inbreuken van later zijn dui

delijk herkenbaar en vormen de dissonanten in

het huidige stadsbeeld. De huizen en gebouwen
zijn in de ontwikkeling van de stad de wisselen

de aspecten, die echter door de traditie van het
bouwvak én de architectuur én de stedelijke

wijze van wonen, nauw verbonden zijn met
deze structuur.

Erenaam

In 1948 noemde A.A. Kok in zijn boekje in de

heemschutserie Edam 'de schone slaapster'. Ei
genlijk was dat een erenaam. Had zij niet gesla

pen maar ontstuimig geleefd, dan zag uw stad

eruit als zovele anderen waar nodeloze gaten

onherstelbare schade hebben aangericht. Maar

het zou mij niets verbazen als de 'schoonheid'
van de stad belangrijk was voor de oprichters. Er

is zelfs een poos geweest dat wij nauwelijks
meer over schoonheid mochten spreken, dat

was niet dynamisch genoeg. En zeker nu niet,

waar het wegvallen van overheidsgeld wordt

goedgepraat met het ontwikkelen van een 'dyna
mische zorg'.

Ik spreek de laatste tijd gewoon weer over

schoonheid, waaronder ik versta 'harmonie', na

melijk de harmonie tussen stedelijke structuur

met zijn karakteristieke huiserven, de ruimtelijke

structuur daarvan- de morfologie- en de architec

tuur, waarin vooral de beeldkracht en zorgvul
digheid van de afwerking een belangrijke rol

spelen.

Verantwoordelij k

Voor het behoud van waardevolle architectuur

en stedebouw is de overheid traag op gang ge

komen. Maar de snelheid waarmee zij 'terug

treedt is enorm. Veel zal nu afhangen van plaat
selijke bestuurders. In Edam is sprake van een

'wankel evenwicht'

Ik heb trachten aan te geven dat een stad nooit

af is, altijd in ontwikkeling, maar uiterlijke zorg

verdient en aandacht. Edam is in onze ogen nü

een gave stad. Een weldoende slaap doet won
deren. Maar zij is nu wakker, de druk van helaas

altijd grootschaliger vernieuwingen en van ver

groving van de architectuur zullen druk uitoefe

nen op de harmonie waarover ik sprak. Denk

aan de invloed van toerisme, snackbars, etc.
Edam is in 'wankel evenwicht'.

Ik hoop dat Oud Edam een sterke stimulerende
rol zal spelen in deze verantwoordelijke zaak.

Tekst bijschriften foto's: Corrie Boschma.
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tel.: 72340

Guus van Lummel, Grote Kerkstraat 10,
tel.: 71518

Geesje Rijswijk-v.d.Veer, Achterhaven 90B,

tel.: 71774

Sjaan Swalve, Voorhaven 106, tel.: 71174

Wil Tjoa, Watermolen 53, tel.: 61587
(fotografie)

T uincommissie
Jan Hooijberg, Bult 22, tel.: 71402

Kees Hulskemper, P.Bossenstraat 8, Hoogwoud

tel.: 02663-52222

Gerro Roskam, Voorhaven 132, tel.: 72600

Contactpersoon Fort Edam
Jaap Molenaar, J. Tonissenstraat 10,

tel.: 66602

Gouden ploeg
C.J. Beets - J.Besseling - A. Blokhuis
Cl.de Boer - K. de Boer - T. de Boer-Moojen

H. Conijn - G.C. Dekker - H. Kuiper-de Moes

A. Meester - C. Plas - D. Roskam
M. Schotsman - G. Ton - E. Uitentuis

J. Verhagen - G. bij 't Vuur.

Grafische verzorging

H&R Grafisch Serviceburo bv, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam
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