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Detail van het
geschonken
nieuwe glas:
geknevelde
watergoden.
Foto: Dick
Bak.

Grote Kerk kreeg raam van jarig US
Tijdens de laatste kerkrestauratie, die begon in
de jaren zestig, is het dichtgemetselde venster in
de westgevel van de noordbeuk van de kerk,
opengemaakt.
Uit onderzoek bleek dat dit venster in de loop
van de geschiedenis vanwege technische proble
men dichtgemaakt was.

Architect Canneman, die deze kerkrestauratie
begeleidde en het venster liet openen, koos
voor een loodverdeling overeenkomstig met die
van het glas Leiden. Het bijzondere ruitmotief
van dit raam werd gebruikt om het gehele ven
ster met een zogenaamde vorktracering in de
raamkop te vullen. Het glas in lood werd uitge1
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voerd in frans cordolé (een oude glassoort met
luchtbelletjes) en had een oppervlakte van 32
m
Na plaatsing bleek de waterdichtheid echter niet
volledig te zijn door de grote winddruk die op
de westzijde van de kerk staat. Bij uitvoering
van het restauratieplan, waarbij al het gebrand
schilderd glas werd beschermd, werd dit nieuwe
raam eveneens van beschermend glas voorzien.
Hierdoor was de waterdichtheid beter gegaran
deerd. In 1990 werd deze restauratie beëindigd.
Wapen van
de Uitwate
rende Sluizen
met keizers
kroon.
Foto: Dick
Bak.

De schenking van een
gebrandschilderd
glas
Begin 1993 benaderde het bestuur van het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Slui
zen de Kerkvoogdij van de Grote Kerk met de
vraag of het College van Kerkvoogden een
schenking zou willen accepteren in de vorm van
een gebrandschilderd glas. Dit in het kader van
het 450-jarig bestaan van de Uitwaterende Slui
zen. Het gebrandschilderde glas zou geplaatst
moeten worden in het voorheen dichtgemaakte
raam in de westgevel van de noordbeuk van de
kerk.
In de besprekingen die daarop volgden werd
een aantal randvoorwaarden geformuleerd in
verband met de juiste afstemming van dit ge
schenk ten opzichte van het historische gebouw
én de al aanwezige gebrandschilderde glazen.
Deze randvoorwaarden waren o.a.
— Het wapen van de Uitwaterende Sluizen met
de jaartallen 1544, 1701 en 1993 moesten in
het nieuwe glas verwerkt zijn, alsmede de
verbintenis van de US met Edam, in de vorm
van het wapen.

Fred Roskam zette de restauratie van de
wandschilderingen in het Stadhuis voort.
De luthersen nemen al van circa 1636 een
bescheiden, maar geheel eigen plaats in de
Edamse gemeenschap in.
Uit Costerus ditmaal een aflevering over de
avonturen van de klokken, die voor de Grote
Kerk bestemd waren, maar in de Speeltoren
terecht kwamen.
De jaarlijkse excursie ging ditmaal naar
Gouda, dat van alles het mooiste heeft.
De redactie
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- Het benedenaccent wordt versterkt via kabels,
opgehangen aan een verzwaarde brugstaafconstructie, ter plaatse van de raamkop. Met
een luchtige beweging van de vlag van de
provincie Noord-Holland, met een wimpel
wordt het bovenaccent afgesloten.
Omdat de ontwerper voor dit concept geko
zen heeft, is hij ondanks de beperkte midde
len, maximaal zes vierkante meter gebrand
schilderd glas, tóch in staat gebleken het
gehele raam bij het ontwerp te betrekken.
Door de twee hoofdaccenten door middel van
bovengenoemde kabels met elkaar te verbin
den wordt tevens het verticalisme van het
raam onder streept.
De onthulling van dit glas vond plaats op 22
april 1994 tijdens een feestelijke bijeenkomst
waarbij veel genodigden aanwezig waren. Te
vens werd er een tentoonstelling over de ge
schiedenis van het hoogheemraadschap
geo
pend. Deze tentoonstelling zou de gehele
zomerperiode te bezichtigen zijn.

Het boek 'Kleurrijk verleden'

Bij dit nummer
De westgevel van de Grote Kerk werd onlangs
verrijkt met een nieuw glas, geschonken door
Uitwaterende Sluizen ter gelegenheid van
haar 450-jarig jubileum.

Aan de onderzijde van het totale raam
- een cartouche met de wapens van Edam en
US met vlaggen van de steden die een stem
hadden in het 'College van Gecommiteerde
Raden van Staten van Holland en West-Fries
land in West-Friesland en het Noorderkwar
tier'. Deze steden zijn: Purmerend, Medemblik, Hoom, Enkhuizen, Monnickendam,
Alkmaar en Edam. Het geheel wordt gedragen
door geknevelde watergoden die symbolisch
weergeven dat het water in bedwang moet
worden gehouden.
De contourlijnen van dit ontwerpgedeelte
geven het beheersgebied aan van het hoog
heemraadschap .
Aan de voetsteunen van de watergoden han
gen tekstlinten met de naam van het hoog
heemraadschap en de belangrijke jaartallen.

- de bestaande loodverdeling diende gehand
haafd te blijven.
- de toegepaste technieken bij het nieuwe glas
dienden overeen te komen met die van de
historische beglazing.
- de symmetrie van het nieuwe onderwerp was
een belangrijke voorwaarde, omdat die in het
historische glas zo bepalend is.

Prijsvraag
Door middel van een prijsvraag werden drie ont
werpers gevraagd om binnen een bepaalde pe
riode hun ontwerp in te leveren.
Annet Min (Edam, nu woonachtig in Bergen),
Stef Reilingh (Edam) en Huub Kurvers (Deven
ter) waren de gevraagde kunstenaars. Zij waren
niet op de hoogte van hun mededingers. Bij de
inzending werd het onderwerp van Huub Kur
vers unaniem gekozen.
De ontwerper heeft gekozen voor twee hoofdac
centen:

Raamoverzicht voor het
aanbrengen
van het ge
brandschil
derd glas.
Foto. Rijks
dienst v.d.
Monumenten
zorg.

Omdat bij de overdracht van het nieuwe glas
enerzijds een lange restauratieperiode afgesloten
werd en anderzijds het gebrandschilderd glas
van de Grote Kerk nog nooit op uitvoerige wijze
was gedocumenteerd, was dit voor het kerkbe
stuur aanleiding een boek uit te geven. Met een
aantal deskundigen op dit gebied werd een jaar
lang voorbereidend werk gedaan om tot een uit
gebreide publikatie over al het gebrandschilderd
glas te komen. Het nieuw geschonken glas werd
eveneens in het boek opgenomen.
In het boek is veel aandacht besteed aan de
symboliek van de afbeeldingen, de verbindingen
met de stad Edam, de motieven van de schen
kers, de politieke en bestuurlijke achtergronden
van de tijd dat de glazen gemaakt zijn (16011627)*. Kortom een veelomvattend boek dat
voor een groot publiek toegankelijk is.
De hoofdstukken I en II vormen een bouwkun
dige en tevens historische inleiding, om de gla
zen in hun juiste context te kunnen zien. De
overige hoofdstukken zijn uitsluitend aan de gla
zen gewijd. Hoofdstuk III schetst de geschiede
nis van de beglazing op grond van de bewaard
gebleven documenten. Aan de orde komen de
chronologie van de schenkingen, de organisatie
van de beglazing en de glasschilders, voor zover
hun identiteit bekend is. Hoofdstuk IV is een ge
structureerde weergave van de indrukken welke
men bij het kijken naar de glazen in de kerk op
doet.
Hoe zijn de voorstellingen opgebouwd, wat
voor rol speelt kleur hierin en welke technieken
zijn daarbij toegepast. De gebruikte techniek is
sterk tijdgebonden, en onderscheidt zich daarom
van restauraties in latere eeuwen. Om dit aan te
tonen wordt het hoofdstuk gecompleteerd door
een bespreking van oude restauraties van de
glazen vóór de twintigste eeuw.
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Schenkers
Hoofstuk V besteedt aandacht aan de schenkers
en hun motieven, namelijk hun beweegredenen
om tot schenking over te gaan. De schenkers
worden per categorie (staatsinstellingen, steden
en dorpen, ambachten en individuele schenkers)
besproken en vergeleken met de schenkers van
de glazen van de St.-Janskerk te Gouda, het best
bewaard gebleven ensemble uit de periode
1555-1603 en de directe voorloper van de glazen
van Edam.
Er wordt tevens voor het eerst aandacht ge
schonken aan het bepalen van de hiërarchische
volgorde van de schenkers en aan het feit hoe
dit met de plaatsing van het betreffende glas
overeenkwam. De motieven van de schenkers,
in de zin van voorkeur voor een bepaalde voor
stelling, worden per glas beschreven en van een
conclusie voorzien.
De rest van het boek is aan de twintigste-eeuwse geschiedenis van de glazen gewijd. Beslissend
voor het lot van de glazen was de restauratie
van Willem Bogtman in de periode 1920-1934,

die qua opvatting zich sterk tegen de negentiende-eeuwse praktijken afzette en daarom apart
diende te worden behandeld. Deze restauratie
en het minder omvangrijk herstel door zijn zoon
worden in hoofstuk VI besproken.
In hoofstuk VTIworden de recente conservering
én voorafgaande onderzoekingen aan de glazen
beschreven.
Hoofdstuk VIII behandelt de technische aspec
ten van drie voor het onderzoek uitgekozen gla
zen.

Restauratie wandschilderingen
raadzaal nadert voltooiing
In het april-nummer van 'Oud Edam' vertel
de restaurateur Fred Roskam over het ingrij
pende herstel van de muurschilderingen, dat
hij in de Raadszaal van het oude stadhuis
verricht. Na de restauratie van de kleinere
panelen heeft hij nu de grote taferelen onder
handen genomen.

Dick Bak

* Het boek 'Kleurrijk Verleden' is verkrijgbaar tij
dens de dagelijkse openingsuren van de kerk
tussen 14.00 en 16.30 uur in de periode van 1
april tot 1 oktober en in de plaatselijkse boek
handels, alsmede Boekhandel de Wit in Purmerend. Ook kan het telefonisch besteld worden bij
de heer G. de Wijn, tel. 02993-64201. De kosten
bedragen ƒ 75,—excl. verzendkosten.

De restaura
teurs aan het
werk, links F.
Roskam rechts
Jan Schuit.
Foto: Wil
Tjoa.

Afscheid Corrie Boschma
Zo'n achttien jaar - met een onderbreking
— heeft Corrie Boschma het gezicht van
ons periodiek in belangrijke mate bepaald.
Zij was één van de oprichters van het blad,
maar heeft onlangs besloten de redactie te
verlaten, deels omdat haar normale werk
zaamheden haar zeel veel tijd kosten.
Natuurlijk betreuren wij, overige redactie
leden, het besluit van Corrie, want wij zul
len niet alleen de plezierige bijeenkomsten
met haar missen, maar ook haar zeer des
kundige bijdragen, die de lezers in de loop
der jaren op een verantwoorde wijze over
de vele aspecten van ons Edam hebben
geinformeerd. Zij maakte het zich daarbij
niet gemakkelijk, verrichtte om de feiten
uit het verleden op te diepen veel speur
werk en wist aldoende uit te groeien tot
een veelzijdige vraagbaak.
Maar we kunnen de teleurstelling over
haar vertrek ook omzetten in de tevreden
stellende gedachte dat Oud Edam zoveel
jaren van haar bijdragen heeft kunnen pro
fiteren. Bovendien heeft Corrie toegezegd
af en toe nog een bijdrage te willen leve
ren en mee te denken over onderwerpen.
Corrie, hartelijk bedankt en het ga je goed.
De redactie
Corrie Boschma ontvangt bij haar afscheid van de redactie het
boek 'Kleurrijk Verleden '. Foto: Wil Tjoa.

Na de restauratie van de grissailles, de panelen
met de bloemstukken en het schoorsteenstuk,
naderen ook de grote beschilderde behangsels
met de Bijbelse taferelen hun voltooiing. Al in
de beginfase was het duidelijk, toen de schoon
maakbeurt begon te vorderen, dat onder de be
kwame handen van restaurateur Fred Roskam en
zijn collega Jan Schuit een klein wonder werd
verricht: de kleuren begonnen op te fleuren en
allerlei details die voorheen niet of nauwelijks
werden opgemerkt door de aangekoekte laag
vuil kwamen tevoorschijn, juist zoals de oude
meester, W. Rave, ze ruim tweehonderd jaar ge
leden heeft geschilderd. Daarna volgden de re
paraties van de talrijke beschadigingen en slijtageplekken en als laatste het inkleuren. Enorme
klussen die met de grootste precisie moeten ge
beuren. Het inkleuren wordt gedaan met een fijn
penseel, waarmee de verf wordt 'ingepunt'. 'We
doen dit natuurlijk niet voor de volle 100%', licht

Detail van de wandschildering met mogelijk in
het midden de schilder zelf afgebeeld. Foto: Wil
Tjoa.
Roskam toe, 'want we willen graag laten zien
dat de doeken de tand des tijds hebben door
staan, ze moeten hun oorspronkelijke karakter
behouden. Als dit achter de mg is, wordt het ge
heel gevernist om na ongeveer een jaar nog een
eindvernis te krijgen. Door op deze manier te
werken, gaan ze jaren mee'.
Over de toestand van de doeken heeft hij ook
veel interessants te vertellen. 'Het was', zegt hij,
'heel plezierig dat mijn verwachtingen over de
staat van de doeken vrij juist zijn geweest: ze
zijn nergens verschimmeld of door vocht aange
tast. Dat komt doordat ze bij de vorige restaura
tie van een nieuw steundoek zijn voorzien. Door
wie dit is gedaan, hebben we tot nu toe niet
kunnen ontdekken. Alleen van het schoorsteen
stuk is een rekening van een Amsterdams bedrijf
tevoorschijn gekomen. Buiten de vele beschadi
gingen en slijtageplekken verkeren ze in een
goede staat. Het was voor ons heel interessant te
ontdekken dat de doeken links en rechts van het
schoorsteenstuk een heel andere behandeling
hebben gekregen dan die aan de wand, gren
zend aan de hal. De laatste zijn veel gladder en
voller van kleur dan het doek met o.a. Salomo's
Oordeel. Deze is alleen gelijmd en direct ge
schilderd zonder onderlaag of onderschildering,
tenzij dit bijzonder dun moet zijn gedaan. Was
er wel een onderschildering aangebracht, dan
zouden we op de kale plekken een verloop
hebben moeten zien en daar was niets van te
5
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vinden. Het lijkt er veel op dat de schilder er ge
noeg aan heeft gehad zijn figuren en de te ge
bruiken kleuren heel summier aan te geven. Wat
hiervan de bedoeling is geweest, valt moeilijk te
zeggen. Misschien schrok hij terug van het enor
me werk dat op hem afkwam en dat hij binnen
een jaar moest afleveren. Dit klinkt niet zo onlo
gisch als je bedenkt dat hij vermoedelijk de op
dracht heeft gekregen toen de bouw van het
stadhuis in 1737 was voltooid, terwijl de schil
derstukken het jaartal 1738 hebben. Tijdnood
kan dus een rol hebben gespeeld. Misschien
heeft hij alles goedkoper willen/moeten doen en
daarom de onderlaag uitgespaard. Een andere
mogelijkheid is dat Rave niet uitkwam met de
begrotingssom. Wat er werkelijk is gebeurd, blijft
natuurlijk gissen, maar daarom wel interessant
om over te filosoferen'.
Roskam merkt verder op dat het hem niet zou
verbazen als alles niet alleen door Rave zou zijn
geschilderd, maar dat bijvoorbeeld leerlingen het
voorbereidende werk hebben gedaan, terwijl de
finishing touch door de meester is aangebracht.
'Er valt een groot verschil op te merken in ver
schillende scènes, zo zijn veel bijfiguren nogal
vaag geschilderd en klopt het geheel lang niet
altijd bij aandachtige beschouwing'.
Volgens Roskam zou het ook aardig zijn te
weten hoe de raadzaal er moet hebben uit ge
was men nooit op de huidige tint paars uitgeko
zien tussen de voltooiing van het stadhuis en het men die op zijn zachtst uitgedrukt grote afbreuk
aanbrengen van de doeken. Misschien is de zaal doet aan de schoonheid van de prachtige sfeer
gedurende een jaar niet in gebruik geweest: 'Ik volle raadzaal. Eigenlijk is het zonneklaar dat
kan me nauwelijks voorstellen dat de deftige ooit voor groen werd gekozen omdat deze kleur
magistraten uit die tijd tegen kale wanden heb
grote mode werd nadat in het begin van de 18e
ben aangekeken. Bij afname van de panelen viel eeuw de mogelijkheid werd geboren om groe
namelijk nergens een spoortje van stuca- nen en blauwen met de verfmolen te maken,
doorswerk te ontdekken. Daarachter zaten kale waardoor ze aanmerkelijk minder kostbaar wer
bakstenen. De grote doeken zijn niet van hun den en veel voor grotere vlakken werden ge
plaats geweest, maar de kleine stukjes die we bruikt in deftige (statie)vertrekken, zoals de
los hebben moeten maken, lieten hetzelfde pa
raadzaal.
troon zien'.
Tot slot nog een aardige ontdekking van Jan
Een ander interessant aspect van de restauratie Schuit. Hij vermoedt dat Rave zichzelf heeft uit
was het terugvinden van de oorspronkelijke
gebeeld in de scène van de zalving van Koning
kleur van het schilderwerk van de deftige zaal. Saul.
Deze fraaie groene kleur werd namelijk terugge
Onder de figuranten bevindt zich namelijk een
vonden op de deur naar de hal, toen het doek figuur die, afwijkend van de overigen, de toe
werd verwijderd: een prachtige volle kleur direct schouwer rechtstreeks aankijkt; zoals hij ver
op het hout en buitengewoon mooi in harmonie moedt, moet dit Rave zijn geweest.
met de doeken. Jammer dat er geen zorgvuldig
kleurenonderzoek heeft plaatsgevonden, anders Janny Boelens-Boss

De redactie wenst u

^vettige feestdagen
en een
§e[u(((Qg9\[ieuzujaar
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Luthersen vormen kleine maar
hechte gemeenschap in Edam
Kerk ontstaan uit Duitse en
Scandinavische immigranten
Er bestaat een opvallende tegenstelling tussen
de prominente plaats van de evangelische-lutherse kerk aan de Voorhaven in Edam, met zijn
hoge en imponerende gevel, en de bescheiden
positie die de luthersen zelf in Edam altijd heb
ben ingenomen. Staande tegenover het kerkge
bouw kan men zich haast niet voorstellen dat de
gemeenteleden door de eeuwen heen steeds de
grootste moeite hebben gehad een behoorlijk te
huis voor hun kerkdiensten te bekostigen en
een redelijk salaris voor hun predikanten op te
brengen.

Uiterste con
centratie.
Foto: Wil
Tjoa.

Bijna links
het stadhuis
(het voorma
lig gasthuis),
dat is afgebro
ken voor de
bouw van de
Lutherse Kerk.
Links daar
van de vroe
ger Gasthuis
steeg.

Wie waren destijds de luthersen en waar kwa
men zij oorspronkelijk vandaan? Het einde van
de tachtigjarige oorlog met Spanje in 1648 bracht
een geweldige economische opleving in de Re
publiek der Verenigde Nederlanden teweeg,
waardoor weer veel arbeidskrachten nodig
waren. Elders in Europa daarentegen heersten
vaak nog strijd en ontreddering. Veel werkloze
en verarmde luthersen uit o.a. Duitsland en
Scandinavië trokken naar ons land, in de hoop
er een nieuw bestaan op te bouwen. Zo vestig
den zich ook enige tientallen van hen als arbei
der of kleine zelfstandige in Edam.
Hoewel de Lutherse Kerk, net zoals de Hervorm

de Kerk (toen nog Gereformeerde Kerk ge
noemd) als protest tegen de RK Kerk was ont
staan (zie ook kadertje: Luther als kerkhervor
mer), werd het gereformeerde geloof als enige
door de overheid officieel erkend. Andere gods
diensten waren van tijd tot tijd verboden of
hooguit geduld als ze maar niet teveel in de
openbaarheid traden.

Aanpassen
Dat laatste gold ook voor de Lutherse Kerk.
Voor de luthersen kwam daar nog bij dat ze
vreemdelingen waren en als zodanig niet teveel
wilden opvallen. Het gevolg is dan ook geweest
dat zij zich zoveel mogelijk trachtten aan te pas
sen aan de Nederlandse samenleving, het Neder
lands in hun kerk hebben ingevoerd, hun
namen vernederlandst en hun kinderen Neder
lands klinkende voornamen gaven. Hun ge
meenschappelijke afkomst en lotsverbondenheid
leidden er echter ook toe dat ze, althans vroe
ger, een tamelijk gesloten groep in de Edamse
samenleving vormden.
Het verbod voor niet-gereformeerden om open
bare ambten te vervullen had tot gevolg dat zij
lange tijd niet konden doordringen tot bestuurlij
ke posities en niet in de politiek konden opklim
men. De meeste luthersen bleven dan ook func-

ties bekleden als handwerksman, kleine zelfstan
dige, dienstbode en dergelijke. In tijden van eco
nomische recessie vervielen velen zelfs tot ar
moede en moesten door het stadsbestuur en
geloofsgenoten worden gesteund. Enkele immi
granten brachten het als koopman tot meer rijk
dom.
We zien echter steeds dat de lutherse gemeen
schap in Edam financieel nauwelijks het hoofd
boven water wist te houden, ten eerste omdat
het aantal leden meestal niet boven de honderd
tot 150 uitkwam, vervolgens omdat zij, die iets
verdienden, daar niet veel van konden afstaan
en tenslotte omdat zij als niet-erkende organisa
tie geen overheidssteun ontving.
Al met al bleven de luthersen, net als bijvoor
beeld de doopsgezinden, tweederangs burgers
in een door gereformeerden overheerste omge
ving.
Rond 1630 bevonden zich al luthersen in Edam,
mogelijk enkele tientallen. Amsterdam was in
1588 voorgegaan. Daar was de gemeente echter
financieel in zeer goeden doen doordat zij veel
rijke kooplieden onder haar leden telde en de
grootste in Nederland was. De Edamse luthersen
hebben diverse malen bij hun rijkere Amster
damse broeders moeten aankloppen om bijvoor
beeld de predikantensalarissen te kunnen beta
len of de oprichting en het herstel van
kerkgebouwen te financieren. Ook in Hoorn,
Enkhuizen, Zaandam, Alkmaar, Purmerend en
Monnickendam waren intussen Lutherse ge
meenten ontstaan. Met die laatste twee deelden
de Edammers soms uit geldgebrek één predi
kant.
De kerkgangers moesten in het begin vaak in
het geheim bijeenkomen omdat de gereformeer
den het stadsbestuur aanzetten tot het verbieden
van de lutherse kerkdiensten. In de praktijk
kwam van dat verbod echter niet veel terecht.
De luthersen kochten zelfs - op een tot nu toe
onbekende plaats — een stuk grond voor een
kerkje en met het beroepen van een predikant
werd in 1647 de lutherse gemeente in Edam for
meel gesticht.

Klein en duister
De luthersen heben dus niet vanaf het begin in
de kerk met de statige gevel aan de Voorhaven
gezeten.
In 1654 kochten zij een huis aan de Oosterbaansteeg, die de Baandervesting met het Marken
verbond en via een brug over de Nieuwehaven
uitkwam op de Jansstraat. Dat huis lieten zij tot
kerk verbouwen. In 1692 werd dit volgens de
annalen 'klein en zeer duister' kerkje verruild
voor een 'aardig klein kerkje' met een beschei
den pastorie aan de Achterhaven.
Dit gebouw werd in 1737 tijdens een storm zo
zeer beschadigd, dat de gelovigen bij harde
wind niet de kerk in durfden. Maar zoals altijd
was de kas leeg, zodat een oplossing niet voor8
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handen was. Toevallig echter wilde het stadsbe
stuur, dat in het omstreeks 1400 gestichtte Gast
huis van de Heilige Geest aan de Voorhaven ze
telde, van dit zeer in verval geraakte gebouw af.
Men was bereid het met terrein aan de luthersen
te verkopen. Maar zoals te verwachten had de
lutherse gemeente de gevraagde koopsom niet,
waarop de burgemeesters het geheel maar aan
de kerk schonken. Met bovendien de toezegging
dat er een toren op de kerk mocht worden
gezet, iets wat voor niet-gereformeerden een
groot voorrecht betekende.
Maar al had men nu de grond aan de Voorhaven
voor niets gekregen, een kerkgebouw stond er
daarmee natuurlijk nog niet. De Edamse kerkeraad deed wat zij in dit soort gevallen al vaker
had toegepast en vroeg het Amsterdamse Con
sistorie (kerkeraad) om onder de gemeenteleden
in Amsterdam, die zoals gezegd beter bij kas
zaten, een collecte te mogen houden. Dat werd
toegestaan. De opbrengst was voldoende om al
thans een groot deel van de kosten te betalen,
zodat met de bouw kon worden begonnen.

VoorgevelLut
herse Kerk ±
1910. Collec
tie G. bij 't
Vuur.

Te smal

Richtingenstrijd

Om op de uitgaven te besparen wilde men ge
bruik maken van het bestek en de tekeningen
die waren gebruikt voor de bouw van de luther
se kerk in Arnhem, die het jaar tevoren gereed
was gekomen.
Maar men deed een vervelende ontdekking: het
terrein aan de Voorhaven was net iets te smal.
Weer ging er een verzoek naar het stadhuis, na
melijk of men een stuk van de Gasthuissteeg,
die van de Voorhaven naar de Nieuwehaven
langs het Gasthuis liep, erbij kon krijgen. Ook
nu waren de stadsvaders de lutheranen goedge
zind. Uiteindelijk kwam in 1740 de huidige zaal
kerk gereed, weliswaar iets korter en soberder
dan haar Arnhemse voorbeeld, maar toch met
een imposante Lodewijk XIV gevel en de luther
se zwaan in de toplijst.
Een jaar later kreeg de gemeente ook het twee
de deel van de Gasthuissteeg (aan de Nieuweha
ven achter het poortje naast het huidige terrein
van de brandweerkazerne) voor de helft in bezit,
zodat predikanten en kerkeraadsleden voortaan
niet door het kerkgebouw hoefden te lopen om
de consistoriekamer te bereiken.
Rond 1700 verdiende een luthers predikant 250
gulden per jaar. Dat bedrag steeg in de loop van
de 18e eeuw tot ƒ 400, maar ook dat was geen
vetpot. Eén van de lutherse predikanten uit die
tijd berekende dat hij ƒ 100 nodig had voor kle
ding, ƒ 25 voor wassen en pruik opmaken, ƒ 75
voor boeken, ƒ 100 voor wijn, pijp en tabak, ƒ 50
voor vuur en licht en de rest voor beloning van
de dienstmeid, zodat er voor eten niets over
bleef. Hoewel deze begroting wel iets overdre
ven zal zijn geweest, zo schrijft Estié, zullen de
lutherse predikanten vooral in de kleinere ge
meenten een tamelijk armoedig bestaan hebben
gehad. De gereformeerde predikanten verdien
den in die tijd aanzienlijk meer, namelijk ƒ 500
tot ƒ 600 per jaar.

Zoals vrijwel elk kerkgenootschap, ontkwamen
ook de lutherse gemeenten niet altijd aan een
richtingenstrijd in hun gelederen. Eind 18e eeuw
ontstond een stroming die Jezus meer wilde zien
als gewoon mens dan als uitsluitend Gods zoon.
Daardoor raakte de eis van voortdurende boete
doening voor bedreven zonden meer naar de
achtergrond ten gunste van het streven naar ver
antwoord moreel gedrag.
Deze gedachten pasten geheel in de sfeer van
het rationalisme, dat in die tijd in Europa tot ont
wikkeling kwam. De Amsterdamse luthersen
volgden in meerderheid de nieuwe leer; een
kleine groep kon zich er echter niet mee vereni
gen en richtte de Hersteld-Lutherse Gemeente
op. De lutheranen in Edam beseffen waar hun
belangen lagen en volgden de Amsterdamse
meerderheid.
Hoewel het lutherse en gereformeerde geloof uit
eenzelfde protest tegen het katholicisme waren
ontstaan, werd het de volgelingen van beide
godsdiensten in de praktijk niet altijd gemakke
lijk gemaakt om bijvoorbeeld met elkaar te trou
wen, kinderen uit gemengde huwelijken in de
kerk te laten dopen in het bijzijn van de 'vijandi
ge' ouder, en dergelijke. Van gemengde huwelij
ken verwachtte men alleen maar problemen
onder het motto: 'Selden sonder kruys, twee gelooven in één huys'. En: 'lutherse wezens zou
den alleen maar in de war raken van een gere
formeerde schoondochter'. Men kan daar nu wel
meewarig het hoofd over schudden, maar het
heeft tot zo'n dertig jaar geleden geduurd voor
dat deze vooroordelen begonnen te verdwijnen.
Maar er zijn wel meer gebeurtenissen in de ge
schiedenis van de Edamse luthersen geweest die
voor flinke beroering hebben gezorgd. Onder
invloed van onder andere de Amerikaanse vrij-

Maarten Luther als kerkhervormer
Maarten Luther (1483-1546) geldt als de eer
ste kerkhervormer van de zestiende eeuw.
In 1505 had hij zich aangesloten bij de au
gustijner monniken, maar zich al snel verzet
tegen de handel in aflaten, die destijds in de
RK kerk was ontstaan. Alleen God kan onze
zonden vergeven, zo vond hij.
Op 31 oktober 1517 sloeg hij zijn 15 stellin
gen aan op de deur van de slotkerk van Wittenburg in Duitsland, een daad waarmee de
Hervorming werd ingeluid. De paus deed
hem in de ban, maar Luther die zich in 1521
voor de Rijksdag in Worms moest verant
woorden, beriep zich op de autoriteit van
zijn geweten.
Het bestuur van de lutherse kerken in Ne

derland is min of meer een kopie van dat in
de Hervormde Kerk. In de lutherse kerken
in Scandinavië en Duitsland is qua uiterlijk
en bestuursvorm veel meer terug te vinden
van de RK kerken. Daar kent men bijvoor
beeld ook bisschoppen.
Het aantal luthersen in de wereld bedraagt
circa 59 miljoen; dat betekent ongeveer een
derde van het totaal aantal protestanten. Ne
derland kent 23.000 (doop)lidmaten, ver
deeld over 62 gemeenten. De Lutherse
Gemeente in Edam telt nu zo'n 87 zielen.
Sinds haar oprichting in 1647 heeft de ge
meente 46 predikanten gehad. Op enkele
uitzonderingen na bleven zij gemiddeld
twee tot drie jaar in functie.
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de kerk in gebruik genomen. Overigens, de luthersen werden voordien ook in de Grote Kerk
begraven.

Modern staatsman

Gevelwand
met in het
midden de
Lutherse kerk
in de jaren
zestig.
heidsoorlog en het voorspel in Frankrijk tot de
revolutie eind 18e eeuw ontstond er ook in de
Nederlanden een politieke stroming die het
oude, reactionaire staatsbestel, waarin de stad
houder met de oranjegezinde regenten de dienst
uitmaakten, wilde omgooien.

Patriotten
Deze groep, die zich de patriotten noemde, be
stond uit de meer ontwikkelde en gegoede bur
gerij plus regentenfamilies, die onder de oranjes
te weinig invloed op het landsbestuur konden
uitoefenen. De prinsgezinden werden vooral
door de gereformeerde predikanten gesteund,
de patriotten onder andere door vermogende
lutheranen, die tot nog toe uitgesloten waren
van belangrijke functies, maar hoopten door de
politieke omwenteling meer invloed in de maat
schappij te veroveren.
Ook de Edamse lutherse predikant uit die
dagen, Kirchmann, behoorde tot het patriotti
sche kamp. Dat liet hij merken ook, want zijn
preken waren doorspekt met oproepen om het
prinsgezinde stadsbestuur te verjagen. Zijn vol
gelingen waren echter niet van zijn revolutionai
re ideeën gediend, dit in tegenstelling tot bij
voorbeeld in Amsterdam, waar de patriottische
partij veel lutheranen onder haar leden telde.
Kirchmann, gesteund door Jan van Wallendal,
trok zich evenwel weinig van de tegenwerking
van het stadsbestuur aan en richtte, naar voor
beelden elders in het land, een patriottische
schutterij op om de revolutie een handje te hel
pen. Het stadsbestuur en de meerderheid van de
Edammers hadden op een gegeven moment ge
noeg van Kirchmann en joegen hem de stad uit.
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Autoritair
De patriotten kregen echter toch hun zin toen in
1795 Frankrijk de Nederlanden binnenviel. Zij
riepen de Bataafse Republiek uit, waarvan zij
hoopten dat die de Franse idealen van vrijheid,
gelijkheid en broederschap zou brengen. Achter
af bleek dat een lelijke tegenvaller te worden,
want de patriotten gedroegen zich even autori
tair als vroeger de regenten. Wel konden Luthe
ranen voortaan officiële ambten bekleden, mits
zij tot de partij van de patriotten behoorden. Het
zal geen verbazing wekken dat er heel wat van
hen de overstap maakten.
In 1806 hief de Franse keizer Napoleon Bona
parte de Bataafse Republiek op en zond zijn
broer Lodewijk Napoleon om als koning van
Holland er zijn zaken waar te nemen. Vier jaar
later kon ook Lodewijk opstappen en werd ons
land bij het Franse keizerrijk ingelijfd.
De oorlogen die Napoleon overal in Europa
voerde kostten zoveel geld, dat Frankrijk de be
taling van rente op uitstaande schulden tot een
derde terugbracht, de zogenoemde tiërcering.
De lutherse gemeente in Edam, die een deel van
haar vermogen in staatspapieren had belegd, zag
daardoor haar inkomsten nog meer teruglopen.
Overigens was de hele Franse tijd er een van
grote economische ellende en armoede. Fabrie
ken gingen failliet, de overzeese handel werd
vernietigd, kortom, Nederland en daarmee ook
Edam kwamen de oorlog, toen Napoleon in
1813 definitief verslagen was, volstrekt berooid
uit.
De Franse tijd had, naast vele andere, nog een
verandering gebracht. Doden mochten niet meer
worden begraven in de Grote Kerk. Vanaf die
tijd werd de begraafplaats aan de noordzijde van

Toegangspoort achter
ingang Lutherse Kerk
aan de Nieuwe Haven ter
plaatse van
steegverbinding Voorhaven-Nieuwe
Haven. Overgebleven ste
nen van de
kerkrestauratie zijn in
deze poort
verwerkt. Tekening: Dick
Bak.

De zoon van stadhouder Willen V werd als Wil
lem I koning van Holland, waarmee in grote lij
nen de situatie van voor de patriottische revolu
tie werd hersteld. Maar hij was een energiek en
modem staatsman en trachtte langs velerlei
wegen ons geheel gemineerde land weer op te
bouwen, o.a. door de oprichting van fabrieken,
het verbeteren en bouwen van wegen en kanalen, enzovoort.
Maar hij bemoeide zich ook met de organisatie
van de kerkgenootschappen, onder andere met
de lutherse. Op zijn initiatief werd in 1818 de
Evangelisch-Lutherse Kerk opgericht. Qua organisatie leek deze veel op de GereformeerdeKerk, die haar naam intussen had veranderd in
Hervormde Kerk. Willem I had dit met opzet gedaan omdat hij beide kerken op den duur wilde
laten samensmelten.
De stroom van lutherse immigranten uit Duitsland en Scandinavië droogde de in de 19e eeuw
geheel op, zodat de gemeente geleidelijk helemaal vernederlandste en haar groei uit eigen
kring moest krijgen. In de vorige eeuw bedroeg
het aantal leden (inclusief doopleden) gemiddeld 150. Dat aantal kon tot ongeveer halverwe
ge deze eeuw worden gehandhaafd.

De Tweede Wereldoorlog had voor de luthera
nen aanvankelijk een onaangenaam staartje
doordat de kerkelijke autoriteiten niet terstond
inhaakten op een protest in de andere hervorm
de kerken tegen de Duitse bezetters. Het ver
zuim werd snel goedgemaakt, maar de indruk
was gewekt dat luthersen te weinig in geweer
komen tegen een zich misdragende overheid.

Samen op weg
Na de oorlog groeiden de lutherse en hervorm
de kerk meer naar elkaar toe, zozeer dat ze hun
kansel voor de predikant van de vroegere con
current openstelden. Ook het Heilig Avondmaal
en de Heilige Doop werden in 1956 over en
weer toegankelijk.
Beide kerken namen een volgende stap toen de
lutherse gemeente in 1990 als gelijkberechtigde
partner mee ging doen aan het 'Samen op weg'
proces dat de hervormde en gereformeerde ker
ken enkele jaren tevoren waren gestart. In de
praktijk betekende het dat men meewerkte en
deelnam aan eikaars kerkdiensten en gezamelijk
catechesaties organiseerde.
Maar ook met de RK kerk groeide de samenwer
king. Op 31 oktober 1967 vierden de lutheranen
voor het laatst de jaarlijkse herdenking van de
Kerkhervorming, een bijeenkomst die voorheen
altijd een nogal anti-rooms karakter had gedra
gen, maar niet meer van deze tijd werd geacht.
Drie jaar later werd in Edam-Volendam naar lan
delijk voorbeeld de Raad van Kerken tussen de
protestantse en roomskatholieke kerken opge
richt.
In 1990 ging het kerkgebouw aan de Voorhaven
nog eenmaal in de steigers voor een ingrijpende
restauratie, die ongeveer anderhalf miljoen gul
den kostte. Wat velen waarschijnlijk niet weten
is dat een deel van dit bedrag is samengebracht
uit bijdragen van vrouwelijke en mannelijke
leden, die zoals zo vaak vroeger, insprongen als
er een belangrijke uitgave stond aan te komen.
Het is een voorbeeld hoe de lutherse gemeente
leden in Edam zich ondanks beperkte eigen in
komsten altijd weer offers hebben getroost om
hun kerk in stand te houden.
Luuk Hovenkamp

1' De gegevens van dit artikel zijn ontleend aan
het boek 'Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Edam 1636-1992' door Paul
Estié, predikant te Edam van 1983 tot 1992.
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blijkt dat ze voor ƒ 27,— en vier stuivers uit en
thuis waren geweest. Alles bij elkaar opgeteld
kwamen de klokken de stad op 1545 gulden en
1 stuiver te staan. Uit de stadsrekeningen blijkt
dat er nog verschillende betalingen volgden:
- Bet. van de handen te vergulden - 3 gld.
- Bet. Elbert vaer van de sterren op de wijzers
te maecken - 3 st.
- Bet. van coper, daar die handen vant uurwerck of gemaeckt sijn —12 st.
- Bet. Claes die glaesemaecker 5 gulden van 18
dagen dat lootwit an die toorn te wriven,
noch deselve 31 st. van vervwen ende oly.
- Bet. Jaep Gerbrandsz ende wyf an die toorn
te schoonmaecken - 1 gld.

De klokken van de Grote Kerk
Een kerk zonder klokken is geen kerk, zo
vonden de Edamse burgemeesters in 1561.
En omdat er flink wat geld voorhanden was,
reisden twee van hen naar de stad Mechelen
om er voor de Grote Kerk nieuwe klokken
te bestellen. Hierbij het relaas van hun reis.

In 1561 had de stad Edam drie burgemeesters:
Kleyn Jansz (of Martsz), dit was kennelijk niet
goed vast te stellen, Jaep Groot Claesz en Jaep
Aartsz. Tot hun grote blijdschap kregen ze van
de voorgangers van de Grote Kerk de medede
ling dat ze een flink batig saldo van het beheer
van de kerk in kas hadden dat ten goede kwam
van de stadskas. Het was een voor die tijd lang
niet onaanzienlijke bedrag van ƒ 4.845,—. Dat
kwam bijzonder goed uit want de Sint Nicolaaskerk was in die tijd nog niet in het bezit van een
stel goede klokken, terwijl ook het uurwerk het
één en ander te wensen overliet. Het uurwerk
was de laatste jaren al enige malen gerepareerd
door Claes Sloetmaecker. Na enige veranderin
gen werd besloten tot de aanschaf van nieuwe
klokken en een nieuw uurwerk.

Burgemeesters

op reis

Kort na hun indiensttreding (op 31 mei) reisden
twee burgemeesters, vergezeld door ene Claes
Willeman en Sloetmaecker naar Purmerend om
bij Claes Pietersz. een nieuw uurwerk te bestel
len. De stad was vlot met betaling want al op 4
juli werd de eerste termijn betaald van ƒ 200,—,
op 3 november volgde ƒ 150,—en de slottermijn
van ƒ 252,—werd op 26 maart betaald. Met alle
bijkomende kosten kwam het nieuwe uurwerk
totaal op ƒ 747,02
Alles leek perfect in orde, maar later zullen de
burgemeesters zich ongetwijfeld wel eens achter
de oren gekrabd hebben vanwege alle perikelen
die later volgden.
Door het veel grotere gewicht dat de toren van
de kerk te dragen zou krijgen, moest deze hoog
nodig versterkt worden. Ook hing daar een prijs
kaartje aan. Zo ontving Roelof de smid voor de
klepels en het ijzerwerk van de toren een be
drag van ƒ 134,30.

Op zoek naar een klokkenmeester
Ondertussen waren de burgemeesters weer op
reis gegaan, deze keer naar 's Hertogenbosch,
waar ze een goede meester hoopten te vinden
die de klokken zou kunnen maken. Ze konden
daar echter niemand vinden die aan hun ver
wachtingen voldeed, waarna ze afreisden naar
Mechelen. Daar kreeg Meester Pieter van Gheyn
de opdracht 21 klokken te leveren. Het totale
gewicht van deze nieuwe klokken bedroeg 8543
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pond, die per pond ƒ 20,— moesten kosten. Al
leen al de grote klok woog 4336 pond. De oude
klok die vermoedelijk uit 1524 stamde had een
gewicht van 1639 pond, een aanmerkelijk ver
schil vergeleken met de nieuwe klok.
De burgemeesters sloegen aan het onderhande
len met Meester van Gheyn. Vervolgens werd
overeengekomen dat de oude klok a ƒ 15,—per
honderd pond werd overgenomen, zodat het to
taalbedrag voor de klokken na aftrek op ƒ
1.462,75 kwam te staan. De eerste termijn van ƒ
1.000,—werd reeds op 22 juli 1561 gestort, het
overige zal wel bij aflevering zijn voldaan; dit
wordt echter niet door Costerus vermeld. Wel
kwam er voor vervoer en andere aanpassingen
een aantal kosten bij. Het vervoer van Mechelen
naar Edam ging per schip voor de prijs van 16
gld acht stuivers. De tolgaarders wisten in die
tijd van wanten, het totaalbedrag van de ver
schillende tollen was namelijk royaal het dubbe
le. Er werden onderweg heel wat tollen gepas
seerd, o.a. die van Mechelen, de Brabantse en
de Zeeuwse tol te Antwerpen, de tollen Rüpelmonde, de Koningstol te Tergou en de tol te
Wassenaar. Kosten totaal ƒ 37,15.
De klokken werden in Edam feestelijk ingehaald
toen de stadsbestuurders met hun kostbare last
de stad kwamen binnenvaren. De Edammers
kwamen toegestroomd naar dit zo belangrijke
evenement, waar ze niets van wilden missen.
De burgemeesters waren kennelijk niet erg roy
aal met hun uitgaven geweest gedurende hun
veertiendaagse reis. Uit de tresoriersrekening

Perikelen

Negen klok
ken uit Me
chelen, die in
1970 uit de
Speeltoren
zijn verwij
derd en nu in
de Grote Kerk
staan opge
steld. Foto:
Wil Tjoa.

rond het uurwerk

Het werd een dure dag voor de stad want het
verblijf in Edam en het onthaal in het klooster
kostte maar liefst ruim ƒ 213,—.

Oude uurwerk
gebruik

tijdelijk weer in

Het oude uurwerk werd gerepareerd door Jan
Claesz. Machels, terwijl in de tussentijd Meester
Symon Cort een ander exemplaar aan de stad
verhuurde voor veertien stuivers, wat inhoudt
dat de nieuwe klok kennelijk van de toren ver
wijderd was.
Het proces inzake de nieuwe klok eindigde in
1566/1567 in het voordeel van de stad Edam. De
advocaten kregen hun beloning: Mr. Gysbert
Hogendorp die het vonnis voor 14 gld. en 14
stuivers lichtte, werd geheel afbetaald en zijn
collega Hobyn kreeg als eindbeloning 11 gulden
en 4 stuivers.
Het oude uurwerk werd door Heyn Fransz.
Popig weer op zijn oude plaats gezet en omdat
men toch een nieuw en goed exemplaar wilde,
kreeg Meester Jan van Mechelen de opdracht
een nieuwe klok te maken. Hiervoor werd hem
in 1567/1568 al een bedrag van ƒ 415,— uitbe
taald.

Nadat het uurwerk geplaatst was, werd het op
proef in werking gesteld door twee Utrechtse
meesters en waarschijnlijk toen reeds niet in
orde bevonden. Zeer kort daarna, nog in hetzelf
de jaar, moest de hamer van de slagklok ver
zwaard worden. Daar de uurwerkmaker zijn le
verantie niet wilde terugnemen, werd de zaak in
handen gegeven van een commissaris in Den
Haag, tot wie de toenmalige burgemeester Pieter
Fransz. en Claes Heynsz. zich richtten, om met
behulp van een afschrift van het contract met Oude uurwerk en klokken naar de
Claes Pietersz. aangegaan, hun zaak te bepleiten. Kleine Kerk
Ze werden hierin bijgestaan door de stadsadvo
caten mr. Jan Hobeyn en mr. Gysbrecht Hogen- Het volgende jaar werd besloten het uurwerk en
dorp.
de klokken over te brengen naar de toren van
Teneinde zoveel mogelijk gegevens te bezitten de Onze Lieve Vrouwe Kerk. Wat hiervoor de
om het proces in Den Haag met succes te voe
reden was, blijkt niet uit de tresoriersrekening,
ren, werd in 1563/1564 de secretaris van Amster waarschijnlijk verspreidde het geluid zich van
dam om een kopie van het contract, tussen deze die plaats beter over de stad. De toren werd van
stad en Claes Pietersz., gevraagd. Dit verzoek een wenteltrap voorzien en dichtgemaakt en er
werd meteen gehonoreerd, want een paar dagen werden stellingen voor de klokken getimmerd,
later werd het door een bode gebracht.
waarvoor burgemeester Claes Jansz. Dray het
De burgemeesters gingen opnieuw op reis en hout leverde.
bezochten verscheidene steden in het land om Het nieuwe uurwerk, dat vervaardigd was in
onpartijdige deskundigen op dit gebied uit te Purmerend arriveerde in 1569, waarvoor aan
nodigen om het uurwerk te komen keuren en vracht en tolgeld totaal ƒ 10,—moest worden be
getuigenis af te leggen bij de Commissaris. Ze taald. Ook deze keer waren deskundigen uitge
gingen naar o.a. Alkmaar, Den Haag, Utrecht en nodigd om de nieuwe aanwinst te 'visiteren', na
zelfs naar Mechelen. Dikwijls werd aan de uitno
melijk Meester Jacob uten Haghe en Meester
diging gehoor gegeven en zo werd Edam be
Oth.
zocht door Meester Jan Engels van Mechelen, Het plaatsen zelf was blijkbaar niet zo gemakke
Meester Jacob 'Die glockensteller uiten Haghe', lijk gegaan, daar men op het huis van Claes
Meester Hans Bosmaecker uit Utrecht en Meester Sloetemaecker had moeten klimmen om er bij te
Vyt uit Alkmaar.
kunnen, of zoals in oude geschriften staat te
Ondertussen waren de nieuwe klokken wel heel lezen 'int setten vant werck'. Meester Jan Engels
snel aan enig onderhoud toe, het ging weliswaar die zelf met zijn knecht uit Mechelen was over
niet om grote mankementen, maar ze moesten gekomen, ontving het restant van ƒ 708,-. Totaal
wel verholpen worden. Zo mankeerde er wat kwam het uurwerk inclusief alle andere bedra
aan de hamers, wat duidelijk aan het licht kwam gen op ƒ 920,30.
toen ze geluid werden ter gelegenheid van het Bijna alle zaken rondom het nieuwe uurwerk
overlijden van Keizer Ferdinand I.
waren hiermee opgelost. Er bleek nog een res
Kort nadien begaven twee riemen het 'die by die tant-schuld te bestaan, die klokkenmaker Claes
clocken stieken luyt waren' en ook hersteld Pietersz. had ten opzichte van de stad Edam. Uit
moesten worden.
handen van notaris Symon ontving men de laat
De burgemeesters slaagden er in de Commissaris steƒ 27,-.
met de nodige klerken plus alle deskundigen en
de beide advocaten naar Edam te laten komen. Janny Boelens-Boss
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Excursie: Oud Edam naar Gouda

Berichten van de penningmeester
Contributie 1994
Tot op heden heeft een groot aantal leden
de contributie over 199a nog niet voldaan.
Deze leden wordt verzocht het verschuldig
de contributiebedrag alsnog over te maken
op postgirorekening nummer 1356818 t.n.v.
de penningmeester Vereniging Oud Edam te
Edam.

Obligaties
In de jaarvergadering van 26 mei j.1. zijn de
volgende 32 obligaties van de Diaconietuin
uitgeloot:
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.
U wordt er attent op gemaakt dat ingevolge
punt 6 der voorwaarden uitgelote obligaties
tot 1 jaar na lotingsdatum opeisbaar blijven.

Bericht van het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen.
Verschillende leden van Oud Edam hebben hun
gereserveerde boek 'Het Westeinde van Edam'
nog niet opgehaald bij het Gemeenlandshuis aan
de Schepenmakersdijk.
Tot 1 januari 1995 is dit nog mogelijk voor de in
tekenprijs.

De koster van
de Sint Janskerk geeft in
vol ornaat
uitleg over de
bijzondere
ramen. Foto:
A. Meester

Nieuwenkamp op Bali
Op dinsdag 24 januari 1995 organiseren Oud
Edam en het Nut een lezing over het onderwerp
W.O.J. Nieuwenkamp op Bali. Deze bekende
Edamse kunstenaar reisde in 1906 op dit eiland
rond om er de oude Hindoeïstische cultuur vast
te leggen in tekeningen. Hij vreesde namelijk dat
de komst van de westerlingen daar een eind aan
zou maken.
De heer Ruud Spruit, directeur van het Westfries
Museum, heeft deze lezing met dia's samenge
steld tijdens zijn voorbereiding voor zijn in 1995
te verschijnen boek over Bali.
plaats: de Harmonie
aanvang lezing: 20 uur
kosten: leden gratis, niet-leden ƒ 7,50 p.p.

Tentoonstelling
De vereniging Oud-Quadyck organiseert in janu
ari 1995 een tentoonstelling met als thema:
'Winter in de Zeevangsdorpen'.
Tentoongesteld worden o.a. schaatsen, voorwer
pen, foto's.
Openingstijden van 13.00 - 16.00 uur op:
zaterdag 14 januari - zondag 15 januari
zaterdag 21 januari - zondag 22 januari
Toegang gratis.
Plaats: Vereniging Oud-Quadyck
Kwadijk 125
Kwadijk
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Zaterdag 8 oktober staan om 8.30 uur op het
busstation twee volle bussen met 110 leden van
Oud Edam vetrekklaar voor het jaarlijkse reisje,
ditmaal naar één van de mooiste steden van het
land: Gouda.
De bustocht verloopt voorspoedig. Onderweg
krijgen we uitleg van de geschiedenis van de
Haarlemmermeerpolder en Schiphol. In het har
tje van Gouda aangekomen (een hele kunst met
twee grote bussen) worden we door onze be
stuursvoorzitter via de Markt naar de banketbak
kerij geloodst waar we van koffie met overheer
lijke Goudse stroopwafels kunnen genieten.
Terug naar de Markt waar de dames van de
V.V.V. ons al staan op te wachten. We worden
in drie groepen verdeeld voor de stadsrondleiding. Op de Markt bewonderen we het prachti
ge stadhuis, de Waag en het oudste hotel van
Nederland. We lopen langs fraaie geveltjes, oude
en nieuwe hofjes. Rond twaalf uur zijn we allen
verzameld in de beroemde Sint Janskerk. De

koster van de kerk, voor deze gelegenheid ge
kleed in een speciale kostersmantel en met fraai
versierde staf in zijn hand, blijkt zeer welbe
spraakt te zijn. Hij vertelt over de geschiedenis
van de kerk en vooral over de beroemde ge
brandschilderde ramen 'de Goudse Glazen'. De
ramen stellen de geschiedenis van Johannes de
Doper voor en zijn gemaakt door de gebroeders
Crabeth. Geen onbekende naam voor de Edam
mers die iets weten over de gebrandschilderde
ramen in onze eigen Grote Kerk.
De lunch wordt gebruikt in de kelder van het
stadhuis op de Markt. Daarna staan de dames
van de V.V.V. weer voor ons klaar. We bezoe
ken het pijpenmuseum 'De Moriaan'. Beneden
bevindt zich de winkel in oude stijl met pijpen
in alle maten en soorten. Boven is allerhande
aardewerk uit Goudse pottenbakkerijen, het zo
genaamde plateel te bezichtigen. In pottenbak
kerij Moerings krijgen we een demonstratie pot
tenbakken te zien en uitleg hoe de beroemde
Goudse pijpen gemaakt worden.
In het stedelijk museum het Catharinagasthuis als ziekenhuis in gebruik vanaf het begin van de
14e eeuw tot het jaar 1910 - worden ons de
grote ziekenzaal en de apotheek getoond.
Boven vinden we de stijlkamers uit de 17e, 18e
en 19e eeuw, waarin we kunnen zien hoe de
mensen uit die tijd woonden.
En dan weer naar huis; de bussen wachten. Wat
we na deze dag moeten weten: de stad Gouda
heeft Nederlands grootste kerk met de mooiste
ramen, het mooiste stadhuis, het oudste hotel,
de beste en beroemdste kaas, kaarsen, pijpen en
stroopwafels
maar kan het wedijveren met
ons eigen Edam?
Sjaan Swalve

Nieuwenkamp,
zelfportret,
getekend vol
gens de Baliscbe tekenstijl
(collectie C.
Venselaar).

Onze leden
kijken aan
dachtig toe bij
de demon
stratie potten
bakken. Foto:
A. Meester
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Werkgroep

Vereniging Oud Edam
Graaf Willemstraat 8
1135 WP Edam
Postgiro 1356818

Historisch

Onderzoek

Corrie Bosch ma-Aamoudse, Nieuwvaartje 16,
tel.: 71491
C.M. Bunskoeke, Pinksterbloemstraat 65,
Purmerend, tel: 02990-29605
Oscar Henar, Watermolen 6, tel.: 62604
Herman Rijswijk, Kogerwatering 53,
Koog a/d Zaan, tel.: 075-160377
Jan Sparreboom, Voorhaven 86, tel.: 71590

Redaktie Periodiek
Bestuur Oud Edam
Joop van Overbeek, voorzitter
Voorhaven 172, tel.: 71536
Cor Schaatsbergen, vice-voorzitter
Paulus Pieterstraat 13, tel.: 66784
Harry Oudendijk, secretaris
Gravenstraat 2, tel.: 72278
C.Th.M. van Aanholt, penningmeester
Persijnstraat 13, tel.: 67042
Nan van Bekkum-de Boer, bestuurslid
Voorhaven 123, tel.: 72186
Jantine Cazemier-de Boer, bestuurslid
Jan Schriverstraat 15, tel.: 62444
Luuk Hovenkamp, bestuurslid
Schepenmakersdijk 1, tel.: 71945
Kees Hulskemper, bestuurslid
P.Bossenstraat 8, Hoogwoud tel.: 02263-52222
Jan Westemeng, bestuurslid
Volendammerpad 15, tel.: 71625

Werkgroep

Handhaving

Stadsbeeld

Jan Hooijberg, Bidt 22, tel.: 71402
EdKoom, Spuistraat 33, tel.: 71842
Harry Oudendijk, Gravenstraat 2, tel.: 72278
Koos Roskam, Westervesting 31, tel.: 72979
Theo van Santen, Achterhaven 76, tel.: 72785

Werkgroep

Ruimtelijke Ordening

Bert Creemers, Voorhaven 81, tel.: 72978
Flip van der Leeuw, Grote Kerkstraat 14,
tel.: 72657
Joop Rutsen, Grote Kerkstraat 30/32,
tel.: 71713
Cor Schaatsbergen, Paulus Pieterstraat 13,
tel.: 66784

16

Janny Boelens-Boss, Broekgouwstraat 3,
tel.: 71954
Luuk Hovenkamp, Schepenmakersdijk 1,
tel.: 71945
Corrien Laarman-Vaatstra, Achterhaven 108,
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. hij 't Vuur.
Grafische verzorging
H&R Grafisch Serviceburo bv, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam

