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land)

Van erfenis Jan Michielsz. de Swaen na 140 jaar niets meer over

Pieter Zwaan vangt bot

In ons vorig nummer verscheen een artikel,

getiteld 'Wezen en katholieke armen erfden

grootste deel van rijke bezit Jan Michielsz.

de Swaen'. Daarin werd verteld hoe de rijke

Edammer Jan Michielsz. de Swaen zijn bezit

grotendeels naliet aan de katholieke wezen

en de armen van Edam. Deze Jan Michielsz.

was de bouwer en eerste bewoner van het

huis de Zwaan aan de Voorhaven 137, het la

tere museum Nieuwenkamp. In deze tweede

en laatste aflevering wordt verteld hoe het

verder met de erfenis afliep.

In 1768 - dus een kleine eeuw na de gebeurte

nissen uit de eerste aflevering - kwam bij het

Gerecht te Edam een verzoek binnen van ene

Pieter Zwaan, opgevoed in een weeshuis, maar

nu woonachtig te Monnickendam. Hij verklaar
de, dat hij het enige familielid was van wijlen

Jan Michielsz. de Swaen. Hij was de laatste tijd

in behoeftige omstandigheden gekomen en via

zijn advocaat had hij vernomen dat hij volgens

het testament van Jan Michielsz. uit 1676 0 recht

had op een erfenis van jaarlijks ƒ 100,-. De Sche

penen van Edam stuurden dit verzoek door aan
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de administrateurs van het testament. Dat waren

toentertijd Gerrit Beeldsnijder en Jacob Broeder,

die hierop het volgende antwoord gaven:

1. Deze Pieter Swaan beweert dat hij opgegroeid

is in het weeshuis, zonder te noemen welk

weeshuis dat is geweest.

2. Hij beweert de enige erfgenaam te zijn van de
familie van wijlen Jan Michielsz. de Swaen,

zonder daarbij enige bewijswijsvoering aan te

geven.

3- Hij beweert in behoeftige omstandigheden te
verkeren, maar van de magistraten van Mon-

nickendam kregen wij te horen dat hij daar

het beroep uitoefent van schoenmaker, en dat

zijn vrouw dagelijks uit werken gaat.

4. Deze man is genoemd Pieter Swaan, maar Jan

Michielsz. werd uitdrukkelijk genoemd: dé

Swaen. Dat was geen familienaam, maar een

op latere leeftijd aangenomen naam.

5. De vorige executeurs, door wijlen Lijsbet Pont

onderricht, wisten dat deze Pieter Swaan geen
rechten kon laten gelden, maar nu Burge

meester Houttuijn is overleden, probeert deze

Pieter Swaan met behulp van advocaat Leoni-

us om een deel van de erfenis in de wacht te

slepen. Hij neemt daarbij genoegen met ƒ75,-

Bij dit nummer

Dit nummer van Oud Edam opent met bet

tweede deel over de erfenis van Jan Mi

chielsz. de Swaen, waarvan door de algeme
ne verarming in Nederland allengs minder

overbleef.

Eén school aa>i de Noorderstraat is reeds ge

sloopt. de andere volgt binnenkort. Op deze

plek zullen woningen verrijzen. Oud Edam

beeft enkele bezwaren.

Het Edamse gemeentebestuur en Uitwateren-

de Sluizen hebben in het verleden regelmatig

opgespannen voet gestaan over de aanleg

van sluizen in de haven van Edam. De slui
zen oorspronkelijk gemaakt voor uitwatering,

werden in de zeventiende eeuw ook gebruikt

voor het inlaten van water, wat nu in droge

tijden nog gebeurt.

De jaarlijkse excursie van Oud Edam trok

ook deze keer veel deelnemers. Het reisdoel

was Groningen. Sjaan Swalve schrijft over

het bezoek aan bet nieuwe museum , de

rondivandeling door de stad Groningen en

de bezichtiging van de Eraeylemaborg in

Sloch teren.

Verder nog aandacht voor de Zuidpoldermo-

len die bijna een jaar niet heeft kunnen

draaien, maar nu iveer is gerepareerd.

De redactie

ineens en jaarlijks ƒ 25,— uit de opbrengst van
de boerderij 'Zwanenburg'.

Wellicht heeft hij begrepen dat, zoals het

spreekwoord luidt, men beter een half ei dan
een lege dop kan ontvangen.

6. In vroeger jaren is het Dirk Roos, wiens oud

oom de voornoemde Jan Michielsz. geweest

is, nooit gelukt zijn aanspraak op de erfenis te

effectueren.

Pieter Zwaan kreeg derhalve nul op het rekest

en er bleef voor hem slechts de lege dop over.

En misschien dat nog niet eens, want wie zal

toen de advocaat betaald hebben?

De boedelbeschrijving in het jaar
1774

In 1774 was de staat van de boedel van Jan Mi
chielsz. de Swaen waarover de curatoren van

beide kerkgenootschappen het beheer voerden

als volgt:
- Een kavel land met daarop de boerderij 'Zwa

nenburg' en daarnaast een boomgaard, groot

19 morgen 383 roeden, gelegen in de Purmer

aan de Oosterweg nr. 65, kavel 99.
- Vijf morgen land, zijnde een gedeelte dijkstuk

van de Purmer, kavel 107.

- De boerderij en het land waren verhuurd aan
de heer Schellinger tot 24 december 1775

voor ƒ 912,-.

Oppotten of uitkeren

In 1778 stelde het bestuur van de gecombineer

de weeshuizen voor om niet meer jaarlijks geld

uit te keren aan de armen, maar de opbrengst te
laten oplopen en van dat kapitaal de rente aan

de armen te geven. De curator van het roomse

armbestuur vroeg advies over deze kwestie aan

advocaat Bernardus Severinus Sinkel en die

schreef een zeer uitvoerige brief waarin hij met

alle mogelijke bewijzen duidelijk maakte, dat het

de uitdrukkelijke wil was van Jan Michielsz. de

Swaen om jaarlijks geld te besteden voor levens

middelen ten behoeve van de armen. De curator

van de katholieken protesteerde derhalve tegen
het voorstel, waardoor de boerderij Zwanenburg

nog jarenlang in het bezit bleef van de gezamen

lijke armbesturen van Edam.

Gebrekkige administratie

Pastoor Lemmers ging in 1795 met emeritaat, na

hier 25 jaar parochieherder te zijn geweest. Hij
bleef echter wel in Edam wonen. In 1802 - hij

was toen 65 jaar - werd hij door zijn opvolger,

pastoor Henricus Schaap, verzocht om curator te
worden van de erfgoederen van wijlen Jan Mi

chielsz. de Swaen. Hij had nu alle tijd en ge

legenheid om zich in te zetten voor de armen.

Zijn eerste werk was om de boeken van het

armbestuur betreffende de opbrengsten van de

boerderij Zwanenburg te bestuderen. Na de ad

ministratie gecontroleerd te hebben schreef oud-
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pastoor Lemmers 2) in het jaarverslag van 1802:

'Ik kon in de boeken niet altijd de ontvangsten

van het testament terugvinden. Nu moet gezegd

worden dat de katholieke kerk in die voorbije

eeuwen moeilijke tijden doormaakte. In 1692

kon men de hoognodige reparaties aan het kerk
gebouw niet bekostigen. Het kerkzilver en zelfs

de vergulde sieraden heeft men toen moeten

verkopen om uit de schulden te komen. Wij wil

len echter geenszins de curatoren en executeurs

in een kwaad daglicht stellen. Als men weet

welke hachelijke perioden er toen waren voor

de katholieken: de voortdurende kwellingen van

schraapzuchtige schouten 3), de kwaadaardige

ondernemingen van de opkomende Jansenisten
4), en de heimelijke twisten met enige leden van

het gemeentebestuur, dan moet ik bekennen dat

onze standvastige voorvaderen ondanks alle ge

varen het scheepje van de katholieke kerk in de
gemeente Edam van zijn ondergang gered heb

ben, wat voor laster men hun ook nageeft bij het

napluizen van hun daden en hoe verborgen ook

in onze ogen veel van hun verrichtingen blijken

te zijn. Laat de Alwetende Rechter daarover oor

delen. Laat ons God loven in die standvastige

vaderen die Hem tot aan hun dood getrouw zijn

geweest.'

De verkoop van Zwanenburg

In het begin van de negentiende eeuw stelden

de regenten van de gecombineerde weeshuizen

te Edam voor om het fonds van Jan Michielsz.
de Swaen te verkopen teneinde de opbrengst na

aftrek van de schulden ad ƒ 3-400,- gelijkelijk te

verdelen tussen de gecombineerde weeshuizen

en het katholieke weeshuis. De ene helft zou

dan worden gebruikt tot afbetaling van de schul

den van het eerste, en de wederhelft (na afbe
taling van de schulden van het RK weeshuis)

kon dan worden besteed voor het aankopen van
rentegevende fondsen. Pastoor Belderok en cu

rator Lemmers gingen te rade bij advocaat M.

Verroen, die als advies gaf:

'De gezamenlijke administrateurs mogen de

boerderij Zwanenburg verkopen, mits de koop

penningen, na aftrek van de kosten, zullen wor

den uitgezet. De goederen moeten tot een voort

durende rentegevende of winstgevende bron
zijn voor de arme weeskinderen, maar geenszins

tot betaling van de schulden die het weeshuis

heeft. Het was de expresse wil van de opsteller

van het testament, dat de ene helft zou komen
aan de beide weeshuizen, en de wederhelft aan

de roomsgezinde armen. De eerstgenoemde
weeshuizen kunnen dus nooit profiteren van de

afzonderlijke helft van de laatste. Als er dus re

denen zijn om Zwanenburg te verkopen, dan

moet dat plaats vinden bij publieke veiling. Uit

de opbrengst daarvan worden de crediteuren

betaald die ƒ 3-400,- op die landerijen gesloten

hebben. Daarna zal de gerechte helft aan de ad

ministrateur van de r.k. armen ter hand wordt

gesteld.'

Aldus werd uiteindelijk in 1815 na goedkeuring
door beide partijen besloten.

Ten eeuwigen dage!

In 1817 werd bij koninklijk besluit een regeling

getroffen betreffende de liquidatie van de ach

terstallige schulden van de stad en van de gods

huizen. Door dit besluit van Willem I, koning

van Nederland, werden de besturen van de stad
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Edam en de regenten van de gecombineerde

weeshuizen en van het r.k. weeshuis gemachtigd

om voor de aflossing van de schulden van de

weeshuizen gebruik te maken van het fonds van
Jan Michielsz. de Swaen. Dat betekende na 140

jaar 5) het einde van de erfenis van Jan Mi

chielsz. De boerderij' Zwanenburg' met de om

liggende landen werden verkocht 6) en van de

opbrengst konden de diverse schulden betaald

worden en het resterende bedrag kwam ten

goede aan de weeshuizen en hun bewoners.

De weeskinderen van Edam zijn daarna echter

niet vergeten. Het protestante weeshuis en het

roomse weeshuis hebben tot aan het midden

van deze eeuw de zorgen van de weeskinderen

op zich genomen. Maar of deze kinderen nog
ieder jaar getrakteerd werden op wittebrood met

rijkelijk boter, melk en suiker, om daarvan

broodsop te maken, dat valt te betwijfelen.

Enkele decennia geleden heeft de overheid de

taak van de weeshuis- en armbesturen overge

nomen. Via de verschillende sociale wetten heeft

iedere inwoner nu recht op een menswaardig

bestaan. Zo zal er — hopelijk ten eeuwigen dage

— gezorgd worden voor armen en wezen. En dat

was precies wat Jan Michielsz. de Swaen met

zijn testament van 1676 bedoelde!

Dick Brinkkemper

Noten:

1) Dat was toen 92 jaar geleden.

2) Pastoor Lemmers was de laatste curator van

het testament van Jan Michielsz. Hij overleed

op 86 jarige leeftijd in 1823. Curatoren, door

de pastoor van Edam aangesteld, waren:

1676-1678-Grebber Jansz Groot 1678-1713-
Jacob Tijsz.Oosterling

1713-1733-Jacob Hanneman

1733-1774-Jacob Broeder, arts

1774-1802-Claes van Leeuwen
1802-1817-Gerard Lemmers,emeritus pastoor

3) De katholieken moesten jaarlijks aan de

schout ƒ 200,- als recognitiegeld betalen, als

er een nieuwe pastoor kwam, moest er ƒ 52,-

admissiegeld overhandigd worden. Pas in

1787 werden deze discriminerende admissie-
en recognitiegelden afgeschaft.

4) Edam had in het begin van de achttiende

eeuw te maken met de Jansenistische denk

beelden. In 1704 was pastoor Gerard de Jager

hier door de apostolische vicaris de Cock be

noemd. Verschillende door de Cock benoem

de priesters moesten later veld ruimen. Pas

toor de Jager echter kon zich hier in Edam

handhaven.

5) Dat was iets korter dan 'ten eeuwigen dage'

zoals vermeld stond in het testament.

6) Zie ook Streekarchief Waterland: Nieuw Edam

nr.563.

Fraai boekje te koop over 'Het huis met de Zwaan'

In 1659 liet de steenrijke Edamse koopman Jan
Michielszoon de Swaan een nieuw huis voor

zichzelf en zijn gezin bouwen aan de zuidzijde

Voorhaven, naast de Lutherse kerk. Het werd

een heel bijzonder huis: wat de architectuur be

treft heeft het veel weg van de bouwstijl van de

Amsterdamse bouwmeester P. Vingboons. Maar

hij liet daarnaast schitterende interieurdetails

aanbrengen, waaronder gebrandschilderde

ramen met de wapens van zijn familie, een zeer
fraai gesneden poort in het voorhuis, etc.

Ook op latere generaties Edammers heeft dit

huis grote aantrekkingskracht uitgeoefend, waar

onder een zijdehandelaar uit Haarlem, de familie

Cloribus. Verschillende eigenaren hadden dan

ook weer bijzondere details in het interieur aan

gebracht. Vooral de periode dat het huis eigen

dom was van W.O.J. Nieuwenkamp, heeft een

stempel op huis achtergelaten. Velen weten zich
nog de periode te herinneren dat het huis als

Museum Nieuwenkamp een openbare functie

had.

Het huis heeft, zo blijkt dus, een rijke en enerve
rende geschiedenis achter de mg. Hiervan is in

de artikelen van D. Brinkkemper al een indruk

gegeven. Ria van der Eerden, voormalig mede

werkster bij het Streekarchief Waterland, en Cor-

rie Boschma hebben de gehele geschiedenis van

het huis uitgeplozen, vanaf de bouwtijd tot

heden. Ook de bouwkundige wederwaardighe

den zijn uitgezocht en in tekening gebracht.

Het resultaat van dit onderzoek is in een boek
vormgegeven, dat onlangs is uitgegeven en te

koop is bij onder andere Hartje Edam.

Het boekje is voorzien van zeer veel illustraties,

waaronder alle tekeningen die in de 18e eeuw

van het huis en toen nieuwe stadhuis zijn ge

maakt. Rob Josselet heeft van het interieur zeer

fraai fotomateriaal aangeleverd. Gezien de uit
voering, is de prijs dan ook niet hoog: ƒ 17,50.

Deze lage prijs is mede tot stand gekomen door
royale donaties van het Anjerfonds van de Pro

vincie Noord-Holland en de Stichting Nieuwen

kamp.
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Oud Edam maakt bezwaar tegen
nieuwbouw aan de Noorderstraat

Een oude foto

van de

openbare

basisschool

aan de

Noorderstraat ,

inmiddels
gesloopt

Voor de vakantie heeft Oud Edam op uitnodi

ging van de gemeente drie keer een gesprek

gehad over bebouwing van de terreinen van In

de Veste en de Nieuwe School aan de Noorder

vesting.

De gesprekken verliepen in constructieve sfeer

en het standpunt van Oud Edam met enkele

punten van kritiek is in een brief neergelegd. De

gemeente had haast en legde in de vakantie een

bouwplan ter visie zonder op onze brief geant

woord te hebben.
Op 5 september heeft Oud Edam een bezwaar

schrift ingediend, waarin de belangrijkste bezwa
ren uit de eerdere brief worden herhaald. Een

hoorzitting volgde op 15 september. Sindsdien is

het stil, denkt de gemeente na over aanpassing

van de plannen?

Het plan houdt een viertal losse ovale bouwvo

lumes van twee verdiepingen in met elk negen

ouderenwoningen, ongeveer op de plek van de

twee scholen.

De belangrijkste bezwaren tegen het plan zijn de

volgende:
1. Noch architectonische, noch stedebouwkundi-

ge uitgangspunten houden rekening met het

beschermd stadsgezicht. De bepalingen van

het beschermd stadsgezicht, die beogen deze

uitgangspunten te garanderen, worden door

middel van een gedeeltelijke herziening van

het bestemmingsplan omzeild.

De vorm van de kap en de kaphelling bij

voorbeeld zouden binnen het bestemmings
plan Stadsgezicht Edam niet toegestaan zijn.

De oude kom van Edam is niet voor niets in

zijn geheel als beschermd stadsgezicht aange
wezen.

Het plan zou prima passen in een nieuw ge

bied als het Middengebied tussen Edam en

Volendam, maar misstaat aan de Noorderves

ting.

2. Oud Edam staat erop dat de nieuwbouw op

voldoende afstand blijft van de monumentale

vesting. Hoewel de gemeente stelt dat de ge

vraagde afstand in acht genomen wordt, is dit

niet altijd het geval. Dit punt wordt door ons
zwaar opgenomen.

Iets dergelijks zien we bij het Fardem-terrein.

De huizen staan daar te dicht op de Baander-

vesting. Wat niet wil zeggen dat het plan op

zich mislukt is.

3- Het uitzicht vanaf de vesting zal sterk bepaald

worden door achter de woningen geparkeer

de auto's. Naar het oordeel van Oud Edam is

deze ontsiering ongewenst. De parkeernorm

is erg ruim genomen en waar overliggende

woningen ontbreken, is er ruimte in de Noor

derstraat.

Flip v.d. Leeuw
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Edam en het Hoogheemraadschap
van Uitwaterende Sluizen, niet alleen
vrienden door de eeuwen heen

Tussen het oude hoogheemraadsehap van

de Uitwaterende Sluizen in Kennemeriand

en Westfriesland, sinds 1701 gevestigd op de

Schepenmakersdijk, en de stad Edam heeft

altijd een gevoelige relatie bestaan. De kern

hiervan is voor een deel terug te voeren op

gebeurtenissen in het verre verleden, toen

de bestuurders van Edam in het belang van

de waterhuishouding in het Noorderkwar

tier gedwongen werden om de open haven

naar de Zuiderzee af te sluiten.

De achtergrond van deze noodzaak en de

twisten die ten gevolg daarvan ontstonden

worden in dit artikel beschreven. Hiertoe is

gebruik gemaakt van het in 1994 verschenen

boek 'Binnewaeters Geu elt', dat is uitgege

ven ter gelegenheid van het 450-jarig jubi

leum van het hoogheemraadschap. Het boek

is geschreven door G.J. Borger en S. Bruines

*).

De waterstaat van Hollands
Noorderkwartier

Tegen het einde van de dertiende eeuw bestond
het veengebied van het Noorderkwartier uit een

verzameling van bedijkte veeneilanden die in

het westen werden beschermd door de duinkust

van Kennemeriand. West-Friesland beschikte

over een omringdijk, maar ook de Zeevang en

Waterland waren door dijkringen omgeven.

Waar dergelijke dijkringen oude waterlopen

kruisten, moesten dammen worden aangelegd
en ontstonden nederzettingen als Ilpendam, Uit-

dam en Nieuwendam. Sommige van die 'dam-
plaatsen' zoals Edam en Monnickendam groei

den naderhand uit tot stedelijke nederzettingen.
Buiten deze dijkringen lagen soms nog uitge

strekte stukken land, die veelal met de term

'koog' werden aangeduid. De veeneilanden

waren van elkaar gescheiden door brede zeear

men en uitgestrekte meren. Door de toenemen

de getijdenbeweging op de Zuiderzee werden

de zeearmen steeds verder uitgeschuurd en wer

den de binnenlandse meren door oeverafslag

steeds groter.

Afspraken

In de loop van de veertiende eeuw werden veel
kogen bedijkt om ze beter tegen het water te

kunnen beschermen. Voor de reeds bedijkte

veeneilanden werden de problemen daardoor

nog weer groter. De nieuwe bedijkingen hinder

den namelijk de vrije afvoer van het binnenstro

mende zeewater. Als gevolg daarvan werden de

vloedstanden op de binnenlandse meren nog

hoger. Deugdelijke afspraken over het bestrijden

van de jaarlijks toenemende overlast door het
binnen- en buitenwater werden dan ook steeds

noodzakelijker. Maar wie van de belanghebben

de dorpsbesturen durfde het initiatief te nemen

tot dergelijke kostbare ingrepen?
Na de Hoekse en Kabeljauwse twisten (1354)

had hertog Willem V veel geld nodig om de oor

logsschade te herstellen. De inwoners van toen

nog onbelangrijke dorpen waaronder Edam

maakten van die gelegenheid gebruik en voorza

gen zichzelf van heuse stadsrechten door de her

tog een som geld te betalen.

Ook de verschillende oorkonden die in deze tijd

werden gegeven met het oog op de verbetering
van de waterhuishouding op de Schermerboe

zem, zijn op deze wijze tot stand gekomen.

Onversparret

Bij de verlening van stadsrechten aan Edam was

vastgelegd dat de stad een nieuwe haven mocht

graven tussen de Purmer en de Zuiderzee. De

hertog verzekerde de inwoners van de jonge

stad dat zij deze nieuwe haven ten eeuwigen
dage 'onversparret' mochten gebruiken. Voor de

/

Borstbeeld

van Karei V
(collectie Uit

waterende

Sluizen)
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Wapenbord inwoners van de stad was deze bepaling van

van bet colle- groot belang: door de vrije beweging van het

ge van dijk- water tussen de Zuiderzee en de Purmer kon

graaf en men de nieuwe haven zonder grote kosten op

hoogheemra- diepte houden, terwijl de schepen zonder be-

den (collectie lemmering van Zuiderzee naar de binnenmeren

Uitwaterende konden varen. Voor Edam, dat zich later zou

Sluizen) ontwikkelen tot een belangrijk centrum voor de

scheepsbouw bleek deze afspraak van groot be
lang te zijn.

De waterhuishouding op de binnenlandse meren
was echter niet gediend met het graven van een

open verbinding met de Zuiderzee. Het stads
recht van Edam laat zien dat hertog Willem V in

1357 niet volgens een wel overwogen plan heeft

gestreefd naar verbetering van de waterhuishou
ding in het Noorderkwartier, anders had hij

Edam nooit het recht op een open haven gege

ven. Hieruit is te concluderen dat van een wel

overwogen plan tot verbetering geen sprake

was. In het door water versneden Noorderkwar

tier bestond niet het gevoel voor een 'algemeen
belang'.

Waar er sprake was van verbeteringen in waters

taatkundig opzicht, lag het initiatief grotendeels

bij de plaatselijke gemeenschap. Waar deze geen

belang meende te hebben bij veranderingen,

bleef de situatie ongewijzigd. Zo duurde het tot
1401 voordat de Purmer Ee bij Monnickendam

werd voorzien van een afsluitdam, die op ver

zoek van de bezwaarde dorpen in de omgeving
moest worden aangelegd.

Daarnaast kunnen we ons afvragen of de situatie

in die tijd al dermate ernstig was of zo ernstig

werd ervaren, dat de noodzaak voor maatrege
len werd gevoeld.

Maatregelen ter vermindering van de
wateroverlast

Bijna twee eeuwen later lag de situatie duidelijk

anders. Enerzijds ten gevolge van de heerschap

pij van Karei V, die in tegenstelling tot zijn voor

gangers plannen met het Noorderkwartier had.

Anderzijds laten de bronnen zien dat het met de

wateroverlast in het begin van de zestiende

eeuw zorgwekkender was gesteld dan in de pe

riode daarvoor. Overstromingen en stormvloe

den teisterden het Noorderkwartier, dat in eco

nomisch opzicht in deze tijd ook meer te

verliezen had dan in de eeuwen daaraan vooraf
gaand.

Mogelijk naar aanleiding van een zware storm in

1542 en een hoeveelheid klachten van diverse
dorpen en bannen in het Noorderkwartier wilde

keizer Karei V weten op welke wijze de water

huishouding van het Noorderkwartier verbeterd

kon worden. In deze klachten werd de beschul

digende vinger onder andere naar Edam gewe

zen: de open haven aldaar had tot gevolg dat er

veel wateroverlast voor de dorpen rond de bin
nenmeren was.

Karei gaf zijn commissarissen van Bronckhorst

en Stalpaert in 1544 opdracht een onderzoek in
te stellen. Zij moesten de meningen horen van

de besturen van de steden en dorpen die uitwa-
terden op de Schermer.

Allereerst wilden de commissarissen weten of

het land schade zou ondervinden van de open

sluizen in Edam en de Krommeniedam. Daar

naast werd gevraagd of zij het niet wenselijk

vonden om die open sluizen van deuren te

voorzien. De sluizen zouden dan zo worden ge

maakt dat bij eb uitgewaterd kon worden, maar

dat er bij vloed geen water meer naar binnen
kon stromen.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn geweest

dat het niet eenvoudig zou zijn om deuren aan
te brengen in de sluizen in Edam en de Krom

meniedam. De stad Edam had de open sluizen

nodig om de haven op diepte te houden met be

hulp van de krachtige eb- en vloedstroom.

Goede vaarverbindingen waren voor Edam van

het grootste belang, aangezien de economie van
de stad dreef op scheepsbouw.

Het onderzoek wees uit dat het merendeel van

de gehoorde dorpen voor de maatregelen

waren. Karei V besloot dan ook dat er begonnen

moest worden met het afsluiten van het Noord

kwartier met sluizen, zodat de stand van het bin

nenwater beter beheerst kon worden. Hij gaf
zijn commissarissen opdracht om een en ander

uit te werken en tot een financiering te komen

voor het maken en onderhouden van de werken

door middel van een omslag over de dorpen.

Deze opdracht was in feite de eerste stap in de

totstandkoming van het Hoogheemraadschap.



Enige jaren later werd uit de belanghebbenden
een bestuur samengesteld, dat de geschiedenis

in ging als het heemraadschap van de Uitwate-

rende Sluizen.

Verzet van Edam

Edam verzette zich fel tegen de plannen. Inder

tijd had de graaf van Holland hun het voorrecht

gegeven om de nieuwe haven tussen de Purmer

en de Zuiderzee ten eeuwigen dage 'onverspar-

ret' te mogen gebruiken. De stad vreesde dat het

inhangen van sluisdeuren bij de Dam zou leiden

tot het dichtslibben van de haven en daarmee

zou leiden tot volledige ondergang van de

scheepvaart en de scheepsbouw. De commissa
rissen oordeelden uiteindelijk dat het aanbren

gen van sluisdeuren onvermijdelijk was.
Om aan de bezwaren van Edam tegemoet te

komen, stelden Van Bronckhorst en Stalpaert

voor om de schutsluis in de stad te voorzien van

een kolk met een lengte van ongeveer 40 tot 45
m. Bij hoog binnenwater en lage ebstand op de

Zuiderzee mocht men de sluizen aan beide zij

den van de schutkolk open zetten om de haven

door te spoelen. Zo gauw er echter zeewater

naar binnen dreigde te stromen, moest men één

van beide deuren weer sluiten.
Bovendien stelden de commissarissen voor om

een spuiboezem aan te leggen. Met een molen

zou men het water van de Purmer hoog op deze
boezem kunnen opmalen om zo de doorstro

ming van de haven nog krachtiger te maken.

Tegen de wil van de stad in hebben de commis

sarissen nadien hun plannen doorgezet.

Langdurige processen

Veel van de voorgenomen werken zijn niet uit

gevoerd. Al in het jaar 1545 hadden commissa
rissen afgezien van de voorgestelde spuisluis en

spuiboezem in Edam. Op 28 september van dat

jaar werd echter wel de sluis met deuren in de

haven aanbesteed en in 1550 gaf Karei V op
dracht tot de bouw van een tweede sluis. Uit an

dere bronnen is bekend dat er na 1546 nog ver

der is onderhandeld met de stad Edam over het

inhangen van sluisdeuren. Waarschijnlijk is de

haven van de stad zelfs enige tijd daadwerkelijk

gesloten geweest.
Pas na langdurige processen heeft de stad zich

definitief neergelegd bij de afsluiting van de

haven. De eerste nederlaag op dit punt leed de

stad in 1567 toen de regering van de toenmalige
Nederlanden in Brussel uitsprak dat de sluizen

aangelegd dienen te worden. In 1570 werden de
pas ingehangen sluisdeuren echter 'met force'

gebroken en in 1572 gebeurde dat nogmaals.

Het duurde echter nog tot 1599 voordat het laat
ste vonnis in deze kwestie werd gewezen en de

huidige Damsluis (De Bult) functioneerde zoals

de bedoeling was.

Oplossing

Na de succesvolle drooglegging van de Beem-

ster werden al snel plannen ontwikkeld voor de
bedijking van andere meren in Noord-Holland.

De eerste plannen voor de Purmer dateren al

van 1612. Ook het bestuur van Uitwaterende

Sluizen werd bij deze besprekingen betrokken.
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Doordat de stedelijke besturen van Edam en

Monnickendam de voornaamste initiatiefnemers

van deze bedijking waren, kon toen ook het

oude conflict met Edam tot een oplossing wor

den gebracht. Om dit doel te bereiken heeft het

heemraadschap de uitvoering van de plannen

enkele jaren opgehouden.
In 1617 gaven de Staten van Holland eindelijk

toestemming voor de drooglegging van de Pur

mer. Een jaar later sloot het heemraadschap een

overeenkomst met de initiatiefnemers waarin

ook de relatie met Edam opnieuw werd gere

geld. Formeel werd de verantwoordelijkheid

voor het diephouden van de haven van Edam
toen overgedragen aan de bedijkers van de Pur

mer. In feite waren dat de stadsbesturen van

Edam en Monnickendam. Zij kregen ook de

Damsluis in bezit. De kosten van dit onderhoud

konden op deze manier worden verhaald op de

toekomstige grondgebruikers in de Purmer.

Edam stemde er mee in dat voortaan geen zee

water meer zou worden ingelaten via de sluis in

de haven van de stad. Daarmee erkende het
stadsbestuur het gezag van Uitwaterende Slui

zen.

Ebdeuren

Hoewel de wering van Zuiderzeewater de oor

spronkelijke taak van het heemraadschap was,

zagen dijkgraaf en heemraden zich bij droogte

soms genoodzaakt om water uit de Zuiderzee in

te laten. Dat was niet altijd ongunstig. De erva

ring leerde namelijk dat het vee in natte zomers
vaak 'lusteloos en ongezond' was door een te

groot verlies aan lichaamszouten. Onder dergelij

ke omstandigheden zagen de boeren graag dat

er door het heemraadschap wat zout water op

de boezem werd gebracht. Was men echter ge

noodzaakt om te veel zeewater in te laten, dan

dreigde de boezem te verzilten. En dat was

nadelig voor het land en de veestapel.
Soms liep de situatie echter geheel uit de hand.

In 1663 klaagde de stad Edam dat de sluizen, die
oorspronkelijk waren gemaakt voor de uitwate

ring, nu werden gebruikt voor het inlaten van

zout water zodat de landen werden geruïneerd.

In 1671 besloot het heemraadschap daarom eb
deuren in de uitwateringssluizen te hangen.

De kaart van Gerrit Dircksz Langedijkck uit 1600

Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende

Sluizen in Hollands Noorderkwartier bezit een
unieke manuscriptkaart van Edam. Deze kaart is

vervaardigd in een tijd dat de verhouding tussen

Uitwaterende Sluizen en de stad zeer gespannen
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was. Op 30 september 1599 had de Hoge Raad
namelijk besloten dat er sluisdeuren aangebracht

moesten worden in de haven van Edam. De

kosten van de sluisdeuren zouden worden

gedragen door het heemraadschap, maar de stad

bleef verantwoordelijk voor het diephouden van

de haven. Het stadsbestuur verbood de

bevolking daarom opnieuw en in scherpe
bewoordingen om vuilnis in de haven te storten.

Edam had altijd beweerd dat de haven zou ver
zanden als er deuren in de sluizen zouden wor

den aangebracht. In dit opzicht kwam de Hoge

Raad de stad enigszins tegemoet. Zo mochten de

sluizen enkele dagen per maand geheel worden

opengezet om de haven goed door te spoelen.

Maar het was niet zeker of de verzanding van de

haven zo voorkomen kon worden. De Hoge

Raad gaf daarom in 1600 opdracht aan Gerrit

Dirksz. Langedijck om een kaart te maken waar

op de diepte van het water in de haven stond
aangegeven. De kaart vertoont een dicht net

werk van meetpunten. Op 39 plaatsen werd de
diepte op drie plekken gemeten; aan de noord

kant, de zuidkant en in het midden van de ha

vens. De bevindingen staan in voeten en dui

men op de kaart genoteerd. Met de kaart in de

hand kon nu in latere jaren vastgelegd worden

of de haven inderdaad verzandde en in welke

mate. Als zodanig is de 'Chaerte vanden haven

der stede van Edam' inderdaad jarenlang ge

bruikt.

Peilkaart van de Edammer haven van Gerrit

Dircksz. Langedijck uit 1600.
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Al sinds 1638 was daar in de vergadering van

hoofdingelanden (het algemeen bestuur) met re

gelmaat over gesproken. Het voordeel was dui

delijk : door het aanbrengen van ebdeuren kon

men voorkomen dat er in droge tijden te veel

zoet water zeewaarts afstroomde. Door meer

zoet water op de Schermerboezem vast te hou

den, hoopte men het inlaten van brak of zout

water tot een minimum te kunnen beperken.

Door de waterstand op peil te houden, diende

men bovendien de belangen van de scheep
vaart.

Toen in de tweede helft van deze eeuw machi

nale bemaling van de Schermerboezem werd ge

realiseerd (na overigens een eeuw plannenma

kerij), is de spuimogelijkheid in Edam van

ondergeschikt belang geworden. Na het zoet

worden van het IJsselmeer na de afsluiting met

de Afsluitdijk en de vorming van het Marker

meer door de aanleg van de dijk Enkhuizen-Le
lystad, wordt wel in Edam water (en nu zoet

water, dus geen gevaar voor verzilting) ingelaten

om in droge tijden het water in de boezem en

het polderwater, en dus ook de stadsgrachten

van Edam op peil te houden. De tijden verande

ren, maar het werk voor de waterschappen blijft.

HenkA. van Alderwegen,

Saskia Bruines

1) Borger, G.J. en S. Bruines, 1994. Binnewaeters

gewelt, 450 jaar boezembeheer in Hollands
Noorderkwartier. Redactie K. Plug, Edam (in

boekhandel verkrijgbaar).

Edam als vestigingsplaats van het hoogheemraadschap

Tussen 1650 en 1700 raakte in Edam ongeveer

een kwart van het aantal huizen onbewoond en

halveerde het gemiddeld aantal kinderen dat ten

doop werd gehouden. Ook de

waterstaatswerken in de stad hadden onder die
neergang te lijden. Als gevolg van de

overeenkomst van 1701 kreeg het

hoogheemraadschap de verantwoordelijkheid

voor het wegwerken van het achterstallige
onderhoud aan de sluizen en de haven. Gezien

de omvang en het belang daarvan vonden

dijkgraaf en heemraden het wenselijk om in

Edam te zoeken naar geschikte ruimten voor

een werkplaats en de opslag van materialen. Het

Hoogheemraadschap kocht daartoe drie aan

elkaar grenzende werven met opstallen aan de
Schepenmakersdijk.

De zetel van het hoogheemraadschap was echter
nog steeds in Alkmaar gevestigd en veel be

stuurders waren uit die stad of haar omgeving

afkomstig. Per koets of jacht moest steeds van
Alkmaar naar Edam worden gereisd.

In de jaren 1743 tot 1745 was er in Edam al een
goed onderheide stenen kamer gebouwd waarin

de dijkgraaf en de hoogheemraden bijeen kon

den komen. Inmiddels was duidelijk geworden

dat er in Edam nog lange tijd veel werk verzet

zou moeten worden. Timmerbaas Arjen Kuijper

kreeg daarom in 1758 opdracht om een begro
ting te maken voor de bouw van een nieuwe

'heerekamer'. Het oude stenen gebouw moest

daarvoor worden gesloopt. In de loop van 1762
waren de verbouwingen vrijwel voltooid.

Het bestuur van het Hoogheemraadschap verga

derde vanouds in het stadhuis in Alkmaar. Men

vergaderde slechts in Edam als er in de omge

ving van de stad geschouwd moest worden.

Toen op 28 september 1881 een nieuw regle

ment voor Uitwaterende Sluizen bij Koninklijk

Besluit was bekrachtigd, werd Edam de officiële

zetel van het Hoogheemraadschap. Maar het be
stuur bleef in Alkmaar vergaderen. Pas na de

Tweede Wereldoorlog werd met deze oude ge
woonte gebroken.

Excursie naar Groningen vol toppers

Zuidgevel van Zaterdag 23 september 1995, zeven uur in de
de nieuw- ochtend. De laatste Oud Edammers stappen in

bouw Gronin- de bus. We kunnen naar Groningen vertrekken.

ger Museum Het begint zacht te regenen, maar dat deert ons

niet. Bij Motel Wieringen worden nog vier passa

giers opgepikt, o.a. Kees Hulskemper, die één

van de bussen gidst. Hij vertelt ons over de Wie-
ringermeer en de drooglegging. Hij wijst ons bij

het begin van de Afsluitdijk op het beeld van

Lely en vertelt over de geschiedenis van de Af

sluitdijk.

Wij rijden langs Bolsward, Sneek en Joure. Bij

het Postiljon Motel te Heerenveen worden we

opgewacht met koffie en een plak cake.

Om even over 10 uur zijn we in het hartje van

Groningen, op de Grote Markt vlak bij de be

roemde Martinitoren. We verdelen ons in drie
groepen: twee stadswandelgroepen en één rond-

vaartbootgroep. Onze groep wordt rondgeleid

door een enthousiaste en opgewekte dame van

de V.V.V. die ons in marstempo door de binnen

stad van Groningen leidt.

Onvervaard steekt zij straten over, laat het ver

keer stoppen, zwaait vrolijk naar kennissen en

ondertussen vertelt zij ons van alles en nog wat

over belangrijke gebouwen en de stad Gronin

gen. Bij het Prinsenhof, de verblijfplaats van

vroegere stadshouders, wordt haar verhaal door

een plaatselijke dronkaard luid becommenta

rieerd. Aan de achterzijde van het Prinsenhof

zijn prachtig aangelegde tuinen, waar in vroeger

tijden de dames over de schaduwrijke paden
konden wandelen, uitrusten en genieten van

rozen- en kruidentuin.

Groningen heeft in de oorlog te lijden gehad
van bombardementen. Tussen oude gebouwen

is nieuwbouw verrezen, b.v. de mensa

(studenteneetzaal) van de universiteit.
We lopen via de Ossenmarkt, die vol staat met

heilige koeien, en de vismarkt vol viskramen,

richting het kanaal. Het kanaal dat Groningen

verdeelt in het oude en nieuwere gedeelte heeft

hoge kade-muren. Vroeger stond het in open

verbinding met de zee en was onderhevig aan

eb en vloed. Op de kade oude pakhuizen en

fraaie woonhuizen. Sommige panden zijn 40 a

45 meter diep. Even een kopje thee halen bete
kent 40 meter lopen van de kamer naar de keu

ken.
En dan de hofjes van Groningen. Er zijn er vele.

Volgens onze gids meer dan 20. Eén van de hof

jes heeft een oud verweerd gedeelte; aan de an

dere zijde zijn moderne lichte gebouwen met

daartussen een strak gehouden plein: een verras

send effect. Het oudste hofje bestaat eigenlijk uit

drie kleine hofjes met lieflijke, gezellige tuintjes.

De warme luch in het Schimmelpenninck Huys,

een fraai gerestaureerd pand in het centrum van
Groningen, smaakt uitstekend. Het Schimmel

penninck Huys is genoemd naar Jan Rutger

Onze leden

verpozen bij
de boerderij

van Fraeyle-
maborg.
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Schimmelpenninck, raadspensionaris van de Ba

taafse Republiek in de Franse tijd.
Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan het

nieuwe museum van Groningen. Over de plaats

van dit museum is indertijd veel te doen ge
weest. De tentoonstelling over Australische Abo

riginalkunst was heel interessant. De schilderijen
deden mij denken aan grote lappen textiel. De

patronen en voorstellingen vinden hun oor

sprong in eeuwenoude ceremonies en rituelen

van de Aboriginals. Helaas hadden we veel te

weinig tijd om het museum goed te bekijken.

Voor het laatste deel van onze excursie rijden

we naar Slochteren waar we een bezoek bren

gen aan de prachtige Fraeylemaborg. De borg

ligt in een schitterend 19de eeuws park. De borg

is ontstaan in de middeleeuwen. Borg betekent

'stenen huis'. Aanvankelijk was het bedoeld als

veilige wijkplaats in geval van nood. Achter de
stenen muren voelde men zich veilig. Om de

borg werd een slotgracht gegraven. Later ging

men de borg als woonhuis gebruiken. In de

16de eeuw toen de macht van de bewoners

groeide werd het gebouw geleidelijk uitgebreid

en verfraaid.

In de 17de eeuw werden de zijvleugels aange

bouwd en in de 18de eeuw kreeg het zijn huidi

ge aanzien. In 1972 werd de borg aangekocht en

gerestaureerd door de Gerrit van Houten
Stichting.

In 1975 werd de borg als museum voor het pu

bliek opengesteld. De kamers zijn in 18de eeuw-

se stijl ingericht.

We werden ontvangen in de hal. Vanuit de hal

kom je in de trouwzaal die regelmatig gebmikt
wordt. Beneden zijn de keukens, de provisieka

mers en de slaapruimte voor het personeel.

Boven de slaapvertrekken en in de rechtervleu

gel een tentoonstelling van de beroemde schil

der Mesdag, die van oorsprong een Groninger

was. Veel kleine pentekeningetjes en voorstu

dies van zijn schilderiijen.

In de oude tot restaurant ingerichte boerderij,

die tot het borgcomplex hoort, wordt nog een

laatste kop thee of koffie gedronken. Daarna is
de (Groninger) koek op en vertrekken we weer

naar huis. Om even over half acht komt de
speeltoren in zicht: einde van een welbestede en

gezellige excursiedag.

Sjaan Swalve

Toeval brengt boeken bij Oud Edam terug

Bij toeval is Oud Edam weer in het bezit geko

men van een aantal manuscripten, die destijds

haar eigendom zijn geweest. Het gaat om ge

schriften van drie leden van de familie Costerus,

die zich in de vorige eeuw hebben verdiept in
de geschiedenis van Edam.

Het bestuur werd er door ons lid Plas op attent

gemaakt dat de boeken van Costerus met een

stempel van Oud Edam op een veiling in Haar

lem te koop werden aangeboden. Onze voorzit

ter nam daarop contact op met de inbrenger van

de boeken, een zekere heer S. de Vries. Deze
zei niet te weten hoe zijn vader, die een studie

over Edam maakte, aan de geschriften was ge

komen.

Hij besloot echter de boeken van de veiling

terug te trekken en ze aan Oud Edam terug te

geven. Een gebaar waar de vereniging uiteraard
zeer mee ingenomen is.

Het meest waardevolle is een getypt exemplaar
van W.P.Pzn Costerus over de Groote of St. Ni-

colaaskerk. Hiervan bestonden drie exemplaren.

Eén ervan ging destijds naar het Rijksarchief, één

behield Costerus zelf en het derde schonk hij

aan Oud Edam. Dit laatste exemplaar is dus

weer boven water gekomen.

De overige geschriften zijn meest met de hand

geschreven studies over diverse historische on

derwerpen in en rond Edam.
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Edamse molen hersteld

Wanneer U dit leest zal alle ellende van de ka
potte molen hopelijk achter de rug zijn. Mole

naar Joep Kemper van de Zuidpolder watermo

len heeft zijn enthousiasme gelukkig niet

verloren.
'De hele misère van de molen begon in decem

ber 1994', vertelde hij tijdens ons gesprek op 4

oktober j.1. 'Elk jaar worden er onderhoudswerk

zaamheden aan de molen uitgevoerd: het ene

jaar kan dat schilderen zijn, een andere keer één

of meer kleine reparaties of wat er meer aan

bod komt, bijvoorbeeld rietdekken.

Maar in 1994 kreeg Kemper de schrik van zijn

leven. Toen moesten de roeden 'doorgehaald'
worden. Deze zitten door de askop gestoken,

daardoor is een gedeelte van de roede en de bo-
venas niet bereikbaar voor onderhoud. Daarom

worden eens in de zoveel tijd deze roeden los

gemaakt, waarna ze naar boven worden gescho

ven om te worden geteerd. Daarna worden ze

weer teruggezet op hun oude 'stand' en vastge

zet met wiggen. Heel belangrijk zijn hierbij de

keerklossen. Aan elke kant van de as zit zo'n

klos, in totaal dus vier. Bij het doorhalen moeten

dus alle beveiligingen worden weggehaald.

Door een onbegrijpelijke onzorgvuldigheid van
het molenaarsbedrijf, werd verzuimd om deze

keerklossen weer vast te zetten, wat normaal

een routinematige handeling is.
De gevolgen laten zich raden: één van de roe

den met een gewicht van ruim 1V2 ton schoot

naar beneden en boorde zich een halve meter

de grond in. Het gevolg was dat de bovenas

werd geblokkeerd. De draaiende beweging op

de askop, gevoed door een flinke portie wind

bezegelde het lot van de bovenas uit 1887.

Het schrikbeeld voor iedere molenaar was een
feit. Toen Kemper 's avonds thuiskwam wachtte

hem alzo een onaangename verrassing. 'Je hebt

het idee dat de klus geklaard is en dan hoor je
zoiets ongelooflijks!', was zijn verzuchting.

Twee dagen later werd de roede met een takel

uit de grond getrokken en op een blok gezet.

Voor het oog stond de molen er 'normaal' bij,

maar de ravage binnen de molenkap was

enorm.

Geen draaiende molen op Molendag

De hoop dat de molen op de nationale molen

dag weer zou draaien, werd al spoedig de

bodem ingeslagen. Het moest tot 23 augustus

1995 duren eer de voorbereidingen voor de re
paraties begonnen. De zeilen waren al eerder

door molenaar Kemper verwijderd om elders te

drogen worden gehangen. Een halsbrekende

klimpartij omdat de wieken niet gedraaid kon

den worden.

'Die zeilen kosten al gauw zo'n duizend gulden

per stuk. Als ik ze niet had weggehaald, was er

weinig van overgebleven en dat kon ik niet over

mijn hart verkrijgen', aldus Joep Kemper.

Inmiddels was een nieuwe bovenas gegoten bij

de firma Straver te Almkerk, een specialist op dit
vakgebied. Het gewicht van de oude gietijzeren

bovenas bedroeg circa 3000 kg. Het nieuwe

exemplaar van gietstaal is nog aanmerkelijk

zwaarder. 'Een pracht van een bovenas', volgens

Kemper, 'niet alleen is hij mooier maar de kwali

teit is beter doordat er gietstaal is gebruikt'.

Het herstel begint

De kapotte as

wordt verwij

derd.

\

De eigenlijke reparaties begonnen op 28 augus

tus 1995. Toen werd de oude bovenas verwij
derd, een bijzonder spectaculair gezicht, dat veel

belangstelling trok. Het plan om diezelfde dag

de nieuwe bovenas te plaatsen kon niet door

gaan, omdat de kraan niet sterk genoeg bleek te

zijn en dreigde bovendien weg te zakken in de

drassige bodem.

Op 5 september kwam een grotere kraan de

nieuwe bovenas plaatsen, een klus die vlot werd

geklaard. Dezelfde dag konden tevens de roeden

weer op hun plaats worden gezet. De molen

begon er weer als een echte molen uit te zien.

Vraag aan Joep Kemper: 'Is de molen nu klaar?'

'Het lijkt er aan de buitenkant veel op', was het
antwoord, 'maar er moeten nog wel enkele tech

nische voorzieningen gebeuren, maar gelukkig

geen grote klussen meer!'

Voor de Edammers zal het een feestdag zijn

wanneer de molen geheel hersteld is en de wie

ken weer lustig hun rondjes draaien. Een feest

dag inderdaad, maar voor molenaar Kemper

zonder twijfel het meest!

Janny Boelens-Boss
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Tentoonstelling over Willibrord toont
Nederland rond 700

Op 21 november 1995 was het 1300 jaar geleden
dat Willibrord in de St. Pieter te Rome door paus

Sergius tot aartsbisschop van de Friezen werd

gewijd. Ter gelegenheid van de herdenking van

deze wijding wordt van zaterdag 18 november

tot en met 28 januari 1996 in Museum Catharij-

nenconvent een indrukwekkende expositie ge

houden.

Beginnend bij de Romeinse resten op het

Utrechtse Domplein wordt op de tentoonstelling

een tocht gemaakt langs een keur van meer dan

duizend jaar oude voorwerpen, die de bezoeker

een indruk geven van de vroegste culturele, reli

gieuze, sociale en politieke ontwikkelingen in
ons land en in het bijzonder Utrecht.

Vroegmiddeleeuwse kunstvoorwerpen die maar
zelden bijeen te zien zijn, zoals goudschatten,

grafgiften van Friezen en Franken, reliekschrij

nen. kostbare handschriften en liturgische voor

werpen die toebehoord hebben aan Willibrord

en zijn tijdgenoten rond het jaar 700, afkomstig

uit schatkamers, musea en bibliotheken uit ge

heel Europa, zijn in Utrecht bijeengebracht. In

een aparte afdeling wordt aandacht besteed aan

de kerken, die Willibrord in Utrecht stichtte.

Balksleutel met borstbeeld van Willibrord met

monninkskap, mijter en vaatje/Noord-Neder-

land;Gelre, ca. 1500

(foto: Ruben de Heer-Museum Catbarijnencon-
vent. Utrecht)

Het turbulente leven van Salomon Flesch

Enige tijd geleden werd de redactie geattendeerd

op een interessant man van Joodse oorsprong,

die in de vorige eeuw enige jaren gereformeerd

predikant te Edam is geweest.

Over zijn leven is een boeiende biografie ver

schenen, geschreven door J.J. Bouwman. Het
boekje heeft als titel 'Het turbulente leven van

ds. Salomon Flesch' (1812-1862), een uitgave

van de Hoeksteen (Berkel Rodenrijs), 22e jaar

gang 5/6 december 1993-
Ds. Flesch werd op 6 juli 1812 geboren in een

joods gezin te Amsterdam. Tussen 1815 en 1826

verhuisde het gezin Flesch naar Edam.

In die tijd en ook al aan het einde van de 18e

eeuw kende Edam een bloeiende Joodse ge

meenschap met 90 zielen op een totale bevol

king van 5000 in 1843.

Hoe Salomon gekomen is tot zijn overgang naar
het Christendom, waar zijn moeder is overleden,

met wie Salomon trouwde, zijn opleiding tot

predikant, de Gemeentes die hij gediend heeft,

alles is te vinden in deze boeiende biografie.

Ds. Joh. Heule, in de 60-er jaren gereformeerd

predikant te Edam, attendeerde ons op deze bio

grafie. Het boekje is te koop bij Hartje Edam.
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Lezing over beiaards

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen houdt

op dinsdag 23 januari 1996 haar jaarvergadering

om 19.30 uur.

Aansluitend hierop organiseren 't Nut en Oud

Edam een lezing over:

De Beiaardkunst van de Lage Landen, een nog

springlevende culturele erfenis uit de Bourgondi-

sche-Nederlandse periode.

De heer Jaap van der Ende is een bekend bei

aardier en hij is tevens als adviseur betrokken bij

de restauratie van bijzondere carillons. Ook aan

de restauratie van het Edamse carillon heeft hij
een belangrijke bijdrage geleverd. Hij ziet moge

lijkheden om de unieke 16e eeuwse speeltrom-

mel van het Edamse carillon weer in oude luister

te herstellen.

Hij vertelt deze avond over zijn werk en hobby.

plaats: de Harmonie
aanvang: 20.00 uur

kosten: leden gratis

niet leden ƒ 7,50 per persoon.

rDe redactie wenst u

kPrettige feestdagen

en een

{felukkig kN

Ingezonden brief

De familie Springer

Purmerend 30-9-1995
Geachte redactie,

Lezende in Uw blad Oud Edam van april
1995 betreffende 'de nazaten uit Marken

wonend in Edam', wil ik hierover een op

merking maken.

Het verhaal over de Heer Cees Springer

klopt niet helemaal. De grootvader van

Cees, 1919, zou Pieter Springer zijn. Vol

gens mijn persoonlijk archief zou zijn
grootvader Cornelis Springer moeten zijn.

Na de burgelijke stand van Marken te heb
ben geraadpleegd, blijkt dit ook het geval.

Cornelis was een rasechte Marker, geboren

8-1-1855.
lesje Maartens kwam wel van Enkhuizen

en is daar geboren 19-5-1863.

Annie Prijs-Dorland
Nieuwe Gracht 16A

1441 GR Purmerend

Cursussen over historie van Noord-Holland

De Stichting Regionale Geschiedbeoefening

Noord-Holland organiseert enkele cursussen

voor mensen met belangstelling voor lokale

en regionale geschiedenis. Een kleine greep

uit het veelzijdige programma: 'Noordhol

lands landschap, ontstaan en ontwikkeling'

of 'Hoe woonden onze voorouders?'

De eerste cursus behandelt in een viertal lessen

de veengronden, de droogmakerijen, de zand

gronden en de stedelijke ontwikkeling. De twee

de cursus tracht via orginele boedelinventarissen
kleding, gebruiksvoorwerpen en woninginrich

ting uit vroeger tijden te reconstrueren.

Het cursusboekje met alle gegevens is aan te

vragen bij de Stichting Regionale Geschiedbeoe

fening Noord-Holland, telefoon 023-318436.
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
(met nieuwe telefoonnummrs )

Vereniging Oud Edam

Graaf Willemstraat 8

1135 WP Edam
Postgiro 1356818

Bestuur Oud Edam
Henk van Alderwegen, voorzitter

Coen de Koninglaan 18, 374165 1135 CN
Cor Schaatsbergen, vice-voorzitter

Pauliis Pieterstraat 13, 366784 1135 GS
Harry Oudendijk, secretaris

Gravenstraat 2, 3 722 78 1135 XP
C.Tb.M. van Aanholt, penningmeester

Persijnstraat 13, 367042 1135 GZ

Jantine Cazemier-de Boer, bestuurslid

Jan Schriverstraat 15, 362444 1135 HW
Luuk Hovenkamp, bestuurslid

Schepenmakersdijk 1, 371945 1135 AG
Kees Hulskemper, bestuurslid

P.Bossenstraat 8, 1718 AP Hoogwoud

0226-352222

Jan Westemeng, bestuurslid

Volendammerpad 15, 371625 1135 VR

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld
Jan /looi/berg. Buil 22. 371402 1135 * 1ƒ

lid Koom, Jan Hoeckstraat 20, 361831

1135 GV
Harry Oudendijk, Gravenstraat, 2 372278

1135 XP

Koos Roskam, Westervesting 31, 372979
1135 WE
Theo van Santen, Achterhaven 76, 372785

1135 XX

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Bert Creemers, Voorhaven 81, 372978
1135 BN

Flip van der Leeuw, Grote Kerkstraat 14,

372657 1135 BD
Joop Rutsen, Grote Kerkstraat 30/32, 3 71713
1135 BE

Cor Schaatsbergen, Paulus Pieterstraat 13,

366784 1135 GS

Werkgroep Historisch Onderzoek
Corrie Bosch ma-Aamoudse, Nieuwvaartje 16,

371491 1135 BJ
C.M. Bunskoeke, Pinksterbloemstraat 65,

1441 RL Purmerend 0299-429605
Oscar Henar, Watermolen 6, 362604 1135 LK

Herman Rijswijk, Kogerwatering 53,

1541 XB Koog a/dZaan 075-6160377

Jan Sparreboom, Voorhaven 86, 371590

1135 BT

Redaktie Periodiek
Janny Boelens-Boss, Broekgouwstraat 3,

371954 1135 EA
Luuk Hovenkamp, Schepenmakersdijk 1,

371945 1135 AG
Corrien Laarman-Vaatstra, Achterhaven 108,

372340 1135 XZ

Guus van Lummel, Grote Kerkstraat 10,

371518 1135 BD
Jaap Molenaar, J. Tonissenstraat 10,

366602 1135 JB

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

371774 1135 XX

Sjaan Swalve, Voorhaven 106,

371174 1135 BT

Wil Tjoa, Watermolen 53, 361587 1135 LH

T uincommissie
Jan Hooijherg, Bult 22, 371402 1135 AJ

Kees Hulskemper, P.Bossenstraat 8,
1718 AP Hoogwoud, 0226-352222

Gerro Roskam, Voorhaven 132, 3 72600
1135 BV

Contactpersoon Fort Edam
Jaap Molenaar, J. Tonissenstraat 10, 366602
1135 JB

Gouden ploeg
C.J. Beets - J.Besseling - A. Blokhuis-de Jong
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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