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Edamse kermis duurde vroeger

Eén daverend

zeven dagen

feestgedruis

Stoomcarrousel van
Scbildmeyer.
(foto
G. bij 't Vuur)
Over enkele weken trekken de vrachtauto's
met kermisattracties
weer Edam binnen.
Aan de rondtollende
lawaaimachines
met
hun technische snufjes, die de volgende dag
staan opgesteld, kan je niet zien dat de oor
sprong van de kermis vele eeuwen terug
gaat.
Kermis, de oorspronkelijke benaming was kerk
mis, betekende een jaarlijkse plechtige herden
king van de inwijding van een nieuwe Roomskatholieke kerk. Voor zo'n gelegenheid kwamen de
stedelingen en de bewoners van de omliggende
dorpen om het feest bij te wonen. In vroeger tij
den waren de mensen niet zo reislustig, maar de
kerkmis was een mooie gelegenheid om beken
den te ontmoeten, zaken te doen en handel te
drijven. Voor het amusement zorgden muzikan
ten en goochelaars, terwijl kwakzalvers goede

zaken deden. Door de kerkhervorming ging de
oorspronkelijke betekenis van de kerkmis verlo
ren, waardoor er een soort jaarmarkt overbleef.
Pas in de negentiende eeuw kreeg de kermis de
vorm die wij nu nog kennen.
Hoe was de kermis van toen? "Groot en zeer uit
gebreid," weet Gerrit bij't Vuur zich te herinne
ren. "Heel druk en gezellig. Niet alleen voor
Edammers maar ook voor mensen uit de omtrek.
Onder anderen uit Volendam waar toen nog een
kleine kermis bestond. De kramen en diverse at
tracties stonden voor de eerste wereldoorlog be
halve op de Kaasmarkt en het Damplein, ook op
de Beestenmarkt, het Doelland, de Batumburgerstraat en de gehele Voorhaven."
De kermis duurde in die tijd zeven dagen. Het
startsein werd gegeven door klokgelui vanaf het
stadhuis. Later, na de eerste wereldoorlog wer
den de zeven dagen teruggebracht tot vier.
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Louw louw

Stomme films

De voorpret voor de kinderen was heel groot. De
meeste attracties kwamen namelijk per boot de
stad binnen. Deze werden met mankracht bin
nengetrokken, de schippers hingen in het haan,
lopend langs de jaagpaden. Een zwaar en ver
moeiend karwei, maar daar had de jeugd geen
boodschap aan. Zij ging de kermisgasten een
eindje tegemoet om een handje te helpen.
Als herinnering aan die tijd gaan de Edarnse kin
deren nog steeds een week van te voren zingend
langs de deuren met het lied "louw louw trek
eens aan m'n touw want vandaag over een week
is het ker-re-mis". In de hoop een paar kermiscenten te vergaren.
Niet alle kermisreizigers kwamen van buiten. Een
flink aantal woonde in Edam. Bijvoorbeeld de fami
lie Schildmeyer, met hun befaamde stoomcarrousel. Zij bewoonden een boerderij aan de donkere
kant van de Voorhaven. Bij t' Vuur: "Het was voor
de jeugd een hele belevenis als de carrousel voor
de kermis op proef werd opgebouwd aan de Oos
terkade, waar in die tijd nog geen huizen waren."
Tijdens de kermis stond de stoomcarrousel op de
Kaasmarkt; in de kassa mevrouw Schildmeyer, al
tijd prachtig uitgedost in het zwart met glitters.

Geliefd bij jong en oud was de reizende bioscoop
van Jan de Jong en Manus Regter. De tweede van
ons land. De eerste reizende bioscoop was van de
familie Schinkel die later een permanente bio
scoop bezat in Purmerend. Later zijn Regter en
de Jong uit elkaar gegaan. In de bioscoop werden
in de begintijd stomme films gedraaid en daarom
was er een explicateur aanwezig die bij de films
vertelde. De muziek kwam van een piano die
voor het projectiedoek stond opgesteld. Gerrit bij
't Vuur gnuift om de geintjes die ze uithaalden
om de explicateur van de wijs te brengen. Onder
andere door met zaklantaarns op het doek te
schijnen, tot zijn grote woede. "Allez, allez, on
middellijk stoppen of eruit."

Draaimolen
van Jo
Rijnierse ,
rechts met
vlinderdas ,
ca. 1913(foto G. bij 't
Vuur)

Balan^oir Americain
De zweefmolen, eveneens op de Kaasmarkt, was
van de gebroeders Dirksz. Ze woonden aan het
Bagijnenland. Een andere bekende kermisfamilie
was Vallentgoed. Vader Louis was een bekende
persoonlijkheid. Zelfs landelijk bekend als voor
zitter van de Bond van Kermisreizigers. Hij be
woonde een woonwagen in het klooster bij de
Grote Kerk. Zelf had hij destijds een heel bijzon
dere attractie, een "Balanyoir Americain", een in-

genieus toestel dat met evenwicht te maken had.
Ook op de Beestenmarkt woonden Vallentgoed's,
eveneens in hun woonwagen. Zij reisden de ker
missen af met hun schommelschuitjes. Een ande
re bekende kermisnaam was Rijnierse. Jo Rijnier
se exploiteerde een draaimolen en woonde aan
de Achterhaven. Hij was zeer geinteresseerd in de
politiek en heeft jarenlang in de gemeenteraad
gezeten.

Draaimolen
van Vallent
goed aan de
Voorhaven
ca. 1910.
(foto G. bij 't
Vuur)
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Broeder
Timmerman,
met tante
Gé Visser ach
ter het orgel,
ca. 1915.
(foto G. bij 't
Vuur)

twee krukken en woonde met zijn gezin in een
huis achter Baanstraat aan het water.
Wat Edamse kermismensen betreft is de laatste in
de rij de vijfcentsbazaar van Jan Bruin en Gerard
Regter. Van buiten de stad kwamen diverse attrac
ties: enige draaimolens, zweefmolens, een schiet
tent en de nodige snoep- en andere kramen. Ver
meldenswaard zijn de poffertjeskraam van Logge
en de met petroleum verlichte poppenkraam van
moeder en dochter Franke uit Middelie. Heel be
langrijk was het rondreizende theater, met beken
de namen van het grote toneel.

Feestgedruis

Heel Edam daverde van het feestgedruis met mu
ziek in vele van de talrijke kroegen en café's die
op een enkele na allemaal zijn verdwenen. Zo
was daar de Rustende Jager aan de Eilandsgracht,
Cake-walk
Jan Veen naast de Speeltoren. Het Hof van Hol
Dan was er de Cake-walk van Gerard Regter, land, Jan Oostindië aan de Kaasmarkt, de Harmo
meestal op de Beestenmarkt. Hij bewoonde het nie aan de Voorhaven, het Damhotel aan de Kei
prachtige pand van Hendrick de Keyser aan het zersgracht. Het Heerenlogement aan de M.
Spui. Laatste in het rijtje van Edamse attracties Tinxgracht. De Oranjeboom van Jaap Zwerver in
de Gevangenpoortsteeg. Café Hulst aan het Vowas de kop van jut, van Bruin en Gerard Regter.
De inwendige mens kwam rijkelijk aan z'n trek lendammerpad. Café de Zon van de familie Prijs
ken. Want daar was Truus Koppejan met haar be aan de Voorhaven. Dit café werd in de wandeling
faamde Friese Kap. De noga- en zuurstokken- ook wel het "heiletje" genoemd. De zon schijnt
kraam. Deze stond recht tegenover haar nog steeds aan de gevel van voorheen Sigarenma
woonhuis aan het begin van de Voorhaven. Er gazijn Prijs. En tot slot Manus Weener op de hoek
viel nog veel meer te eten en te snaaien. Onder van de kleine Molensteeg.
andere bij de viskramen van de families Oosterbaan en Buitenhuis, de oliebollenkraam van Jans- Bijbeltent
je de Jager en de twee koekhaptenten van Klaas
Molenaar en zijn vader. "De koek, wij noemden Voor sommige gelovigen moet de kermis een
ze flenzen, moest op een bepaalde manier in grote ergernis zijn geweest. Daarom was een
stukken worden gehakt met een scherp bijltje. stichtelijk geluid ook op z'n plaats. Boven op de
Dat ging in wedstrijdverband. Lukte de poging Dam stond broeder Timmermans uit Amsterdam
niet, dan moest de verliezer betalen." Vader Mole met z'n Bijbeltent. Daar verkondigde hij luidkeels
naar, zijn bijnaam was Klaas de Mop, liep op Gods woord, begeleid door Tante Gé Visser op
het orgel.
In de Grote Kerkstraat werden ringsteekwedstrij
den gehouden met paarden. In de Purmer waren
er harddraverijen.
"Het was een echt feest", verzucht Bij 't Vuur bij
al die herinneringen. "Wij kinderen kregen niet
veel geld mee. Misschien een paar dubbeltjes.
Een rit in de draaimolen kostte ongeveer vijf cent.
Geen wonder dat wij gek waren op wat geld als
wij gingen louwen, 's Maandags was de kermis
voorbij, alleen de koekhaktent mocht nog even
openblijven."
Gedurende de eerste wereldoorlog was het uit
met de pret. Er werden volgens Bij 't Vuur geen
kermissen meer gehouden. Voor de kermisreizi
gers brak een tijd van grote armoede aan. Nadien
is het eigenlijk nooit meer als vanouds geweest.
Daarna kwamen de crisisjaren, gevolgd door de
tweede wereldoorlog. De Edamse kermis is inge
krompen tot een kleine kermis met attracties die
weinig tot de verbeelding spreken. Jammer, of is
er toch nog hoop op een terugkeer van de gezelli
ge sfeer van vroeger?
Janny Boelens-Boss
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Kleine Kerk gesloopt, Speeltoren
bleef staan
Hierbij de tweede aflevering over de geschie
denis van één van Edams markantste gebou
wen, de Kleine Kerk met Speeltoren. Het eer
ste artikel, dat de periode vanaf het ontstaan
tot 1573 beschrijft, staat in nummer één van
jaargang 1999.
Na de hectische tijd van de Reformatie brak voor
de Kleine Kerk een lange periode aan, waarin er
betrekkelijk weinig aandacht aan dit mooie kerk
gebouw in het centrum van Edam werd besteed.
Op een enkele gebeurtenis na ging de meeste be
langstelling van de kerkvoogdij uit naar de Grote
Kerk. In dit artikel worden de gebeurtenissen
rond de toren en de kerk behandeld, waarbij op
de laatste tien jaar voor de sloop gedetailleerder
wordt ingegaan.
Ringrijden in de Grote Kerkstraat, (foto G. bij 't Vuur)

"Nostalgische

kermis" in Edam levensvatbaar?

De kermis was voor de wereldoorlogen een
daverend volksfeest, zo blijkt uit het voor
gaande verhaal. Is van die vroegere sfeer
met zijn nostalgische aandoende attracties
nog iets terug te halen naar de kermis van
vandaag?
Het punt waarom het draait is natuurlijk of
cake-walk, rups, zweefmolen, spookhuis,
zweefmolen en spiegeltent, waar generaties
fijne herinneringen aan hebben, nu nog wel
rendabel zijn. Is er voldoende publiek voor
te porren, desnoods in een aparte "nostalgi
sche hoek"? Of wordt de kermis van van
daag volledig gedomineerd door lawaaimonsters en flitsende machines, waar de jeugd
op kickt. Of wordt ook dat al minder?
In de bedrijfstak van kermisexploitanten
weten ze het ook niet goed. Voor een ker
mis met een mix van vroeger en nu heb je
grote aantallen bezoekers nodig, zo wordt
gezegd. In Edam ontbreken die. Op de Para
de in Amsterdam, op kermissen in Duitsland
en misschien in enkele Nederlandse steden
zoals Tilburg, slaat de nostalgische kermis
wel aan. Echter, experimenten elders in het
land boeken tot nu toe meestal teleurstellen
de resultaten. Bovendien werkt het gemeen
telijk pachtsysteem, waarbij de hoogst in
schrijvende exploitanten worden toegelaten,
ook tegen. Een feit is nu eenmaal dat moder
ne attracties geld opbrengen en dat zoiets
van ouderwetse toestellen nog maar de
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vraag is. Verder heeft de kermis nog uit een
andere hoek concurrentie gekregen: de vele
muziek- en toneelfestivals, shows en allerlei
andere massa-evenementen.
Heeft de nostalgische kermis in Edam dan
geen toekomst? Marktmeester K. de Boer ziet
vooral problemen met het pachtsysteem.
"Het hoogste bod geeft recht op inschrijving
en je hebt het aanbod van attracties niet in
de hand. Als je toch een hoek voor de nostal
gische zaken reserveert, kan dat de gemeente
geld kosten. Ik vraag me af of men die inkom
stenderving zal accepteren".
J. Tol is verantwoordelijk wethouder. Hij is
"niet tegen" en wil best naar initiatieven lui
steren, al kan hij zich bij een nostalgische
kermis weinig voorstellen. Voorwaarde is
dat aan het huidige prijsbeleid, dat beoogt
het kermisbezoek betaalbaar te houden, niet
wordt getornd.
Luisterend naar deze reacties blijkt één ding
naar voren te komen: draaimolen, cake
walk, spookhuis, etc. zullen het hier niet ge
makkelijk krijgen. Of moet Edam zich juist
wel proberen te specialiseren in het terug
brengen van de gezellige sfeer, zoals dat al
gebeurt met de succesvolle kaasmarkt, de
kunst-aan-huisroutes, muziekdag e.d.? Want
onze stad heeft in dat opzicht natuurlijk een
naam op te houden.
Jacco Laan

Torenwachter
Tot 1600 kwam de kerk slechts een paar keer in
het nieuws en dan alleen als er weer van toren
wachter werd gewisseld. In die tijd moest er
's nachts gewaakt worden over Edam; het was
tenslotte oorlogstijd (de 80-jarige oorlog). De bur
gemeester van de stad benoemde de torenwach
ter die elke nacht ieder half uur op de vier hoe
ken van de Speeltoren op zijn trompet moest
blazen als teken dat de omgeving veilig was.
De eerste torenwachter hield het twee jaar uit
(Claes Fopszoon). Hij kreeg als jaarsalaris 50 Carolusguldens. Zijn opvolger Jacob Jacobszoon stop
te reeds na drie maanden. Hierna volgde Cornelis
Claeszoon, die 10 jaar lang deze functie uitoefen
de. Hij combineerde het torenwachten met het
sluiten van de poorten en de bomen achter de
kerk.

Stadshorlogesteller
De stad had tevens een officiële ambtenaar in
dienst als "stadshorlogesteller" voor zowel het
uurwerk van de Kleine Kerk als van de Ooster
poort. Hij droeg als klokke-opwinder de verant
woordelijkheid voor alle klokken in de stad (drie
eeuwen later werd dit werk wat betreft de Speel
toren overgenomen door de familie Roskam).
Deze ambtenaar had een veelzijdige baan, want
in de achttiende eeuw was hij tevens organist van
de orgels in de Grote Kerk en beiaardier van het
klokkenspel in de Kleine Kerk, dat tevens door
hem onderhouden moest worden. In 1676 werd
bijvoorbeeld mr. Quarles Palmer uit Amsterdam
aangesteld tegen een jaarlijks tractement van
ƒ 200. Het beiaardwerk moest op gezag van het
stadsbestuur iedere zondag, op marktdagen, jaar
markten en andere feesten worden uitgevoerd.

Brand in de Grote Kerk
Door de grote brand van 1601 waarbij het aller
grootste deel van de Grote Kerk werd verwoest
leek het tij voor de Kleine Kerk ten goede te
keren.
Dus was Edam van Oudts vermaart
De Kerk, een Pronkstuk, roemen waart
Maar 't Aerdtsche Heerlyk beeft geen duur
Daar 't Waater koomt gepaart met Vuur.
De preekstoel uit de Grote Kerk werd gered en
overgebracht naar de Kleine Kerk. Dit was de eer
ste preekstoel die hier geplaatst werd. De kerke
lijke gemeente Edam was genoodzaakt haar dien
sten nu voorlopig in de Kleine Kerk te houden.
Men ging met grote ijver aan het werk om de
Grote Kerk te herbouwen. Hierdoor was er geen
geld beschikbaar om, behoudens het hoogst
noodzakelijke onderhoud (al het geld werd aan
de Grote Kerk besteed), aan de Kleine Kerk te be
steden. Tot 1625 werd de Kleine Kerk gebruikt
als vervanging voor de diensten. Aanvankelijk
werd er alleen in de Kleine Kerk gepredikt, maar
vanaf Pasen 1602 tot april 1607 werd ook het
oude stadhuis aan de Voorhaven hiervoor ge
bruikt. Bij het gereedkomen van de restauratie
van de Grote Kerk viel de Kleine Kerk weer terug
naar het tweede plan en raakte zij buiten de be
langstelling.

Kerkhof
Aan de kerk was een Bagijnenhof verbonden (vol
gens de overleveringen). Het is niet onwaar
schijnlijk dat dit het Minnebroedershuis is ge
weest. Nadat dit huis was ontruimd, heeft men
het ten zuiden van de kerk gelegen plein inge
richt als kerkhof. De rijke mensen werden in de
kerk begraven, maar de armen vonden hun laat
ste rustplaats op het kerkhof achter de kerk langs
het water van de IJe.
Op 21 juli 1597 werd er in de Vergadering deiVroedschappen een plan ingediend om het Vrou
wenkerkhof tot Beestenmarkt in te richten. Dit
plan werd niet gehonoreerd en men richtte de
nieuwe Beestenmarkt in op het huidige Jan van
Wallendalplein. Het kerkhof werd echter nog al
eens gebruikt om vanaf de schuiten de varkens te
lossen die bestemd waren voor de nieuwe Bees
tenmarkt. Het stadsbestuur heeft dit rond 1615
verboden.
Twintig jaar later (Resolutie Vroedschappen 16
juni 1619) stelde men voor het kerkhof te verko
pen om daar "bekwame" huizen te bouwen. In
de bloeitijd van Edam, toen velen zich hier kwa
men vestigen, wilde men op het plein een derdekap aan de kerk toevoegen (Resolutie Vroed
schappen 1 mei 1648). Geen der plannen is ten
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uitvoer gebracht. Ook in die tijd was kiezen en
beslissingen nemen een moeilijke aangelegen
heid.

Vervanging toren
In 1700 was de toren (die net zo oud is als de
kerk) zo bouwvallig geworden, dat men bang was
dat hij naar beneden zou storten. Dit was reden
om de toren bijna geheel te vervangen.
In 1764 werd er een nieuwe spits op de toren ge
plaatst en acht jaar later werd er een bijna geheel
nieuw carillon aangebracht.

Nieuw orgel
Honderd jaar daarvoor (1663) maakte mr. Barend
Smit (orgelmaker van Hoorn) een nieuw orgel
voor de Kleine Kerk (besluit in memorieboek van
Burgemeesteren 22 februari 1662). Dit orgel
werd in 1718 hersteld door Mathias Verhofstad
uit Hemert. Nog weer 60 jaar later werd een
nieuw orgel geplaatst door Hageman uit Amster
dam. Aan het orgel werden de wapens van de
vier Edamse families Van Wallendal, Teengs, Pont
en Broek bevestigd als aandenken aan de door
hen geschonken belangrijke bijdragen voor het
plaatsen van het instrument (deze wapenborden
hangen nu in het Edams museum).

derd; dit gekoppeld aan het feit dat er weinig be
hoefte aan de kerk was (nog maar acht diensten
per winter). De vergadering ging niet zo makke
lijk overstag en was van mening dat een nauw
keurig onderzoek moest worden uitgevoerd. Dit
onderzoek diende een globale raming van herstelkosten tot behoud van de kerk op te leveren.

dels zijn we dan beland in het jaar 1875. Vanaf dit
jaar tot aan de verkoop van het kerkgebouw aan
de burgerlijke gemeente Edam werd er in de ver
gaderingen van de kerkvoogdij met steeds meer
nadruk gesproken over de Kleine Kerk.
Augustus 1875. In de vergadering werd er stevig
gediscussieerd over het al dan niet schilderen van
de raamkozijnen. Men vroeg zich af of het niet
verstandiger was deze werkzaamheden achterwe
ge te laten, de kerk vertoonde al zoveel gebreken.
De hiervoor benodigde gelden konden beter wor
den besteed aan het onderhoud van de Grote
Kerk. De Kleine Kerk had toch weinig waarde
voor de kerkgemeente, er werden nog maar acht
diensten per jaar gehouden. Met algemene stem
men werd er besloten de werkzaamheden, die
ƒ 9 per raam bedroegen, maar uit te stellen. In ja
nuari 1877 was de toestand van de kerk zo ver
slechterd dat de voorzitter van de kerkvoogdij (F.
H. Pont) het voorstel deed tot het "amoveren van
het gebouw" (in normaal nederlands: slopen!).
De argumentatie was dat het gebouw vele gebre
ken vertoonde en deze gebreken zich zouden op
stapelen. In het vervolg zouden steeds meer
offers van de kerkelijke financiën worden gevor-

Onderzoek
Een jaar later stortte een gedeelte van de ramen
van de zuidoost gevel naar beneden. Ook bij de
westelijke gevel deed zich dit voor. Men moest
nu besluiten tot of herstellen van de gebreken öf
overgaan tot sloop. De kerkvoogden waren van
mening dat dit een beslissing van een dusdanig
belang was, dat zij naast de eigen technici een
bouwkundige van goede naam een nauwgezet
onderzoek wilden laten doen. Men richtte een
schrijven tot de opzichter van Provinciale Waters
taat van Amsterdam, de heer J. Keijzer, die samen
met de heren De Jong en Francken van de kerk
voogdij het onderzoek uitvoerde.
In september 1878 volgde de uitslag van het on
derzoek:
"De fundering van de noordmuur is goed, maar
onder de oostgevel zijn scheuren, de ondervoeting is gesloten en schijnt hersteld te zijn. De fun-

Orgel in de
Doopsgezinde
Vermaning
van Westzaan. Dit
orgel werd bij
de sloop van
de Kleine
Kerk verkocht
aan de
Doopsgezinde
Gemeente op
bet Zuid te
Westzaan.
(collectie
G. bij 't Vuurj

Nieuwe eigenaar?

Een man van de klok

Even leek het erop dat de kerk haar oude glorie
weer terug kon krijgen. De katholieke gemeen
schap was weer hersteld van de slag die zij bij de
Reformatie had gekregen. De katholieken hoef
den niet meer in schuilkerken hun diensten te
houden. De katholieke gemeenschap was om
streeks 1790 uitgegroeid tot ruim duizend pa
rochianen. Dit was voor hen reden om een ver
zoek in te dienen bij de hervormden om de
Kleine Kerk te kopen, daar de katholieke kerk op
de Achterhaven te klein was geworden. Ondanks
dringende verzoeken van de pastoor ("de her
vormden gebruiken de Kleine Kerk nauwelijks")
werd dit verzoek afgewezen (zie 'Onder het oog
van God' hoofdstuk 5). Dit was de eerste serieuze
gelegenheid om de Kleine Kerk weer haar aan
zien terug te geven, maar helaas.
Tijdens de Franse overheersing vaardigde keizer
Napoleon Bonaparte een decreet uit dat de torens
van de kerken onder het beheer van de gemeen
telijke overheden stelde. Napoleon deed dit
omdat de torens dankbare elevatie- en coördina
tiepunten waren voor zijn artillerie. Dit besluit
verklaart dat in latere jaren door de kerkvoogdij
slechts gesproken wordt over het onderhoud van
het kerkgebouw en niet over onderhoud van de
toren.

Het woord "opwinden" is bij de familie Ros
kam van grote betekenis. Voor de Tweede
Wereldoorlog heeft vader Jacobus Roskam
trouw het uurwerk van de Speeltoren opge
wonden, zo weet David Roskam te vertel
len.
Dat was bepaald geen sinecure: de klok, het
slagwerk en het speelwerk werden elk apart
opgedraaid. De looptijd was maximaal 24
uur en dan hing het loden gewicht van het
speelwerk vlak boven de grond. Als het de
grond zou raken, dan stond de klok stil en
dat was iets wat vader' s eer volgens David
te na zou komen. Elke dag werden de steile,
hoge en smalle trappen beklommen naar de
zolder waar de zwengels waren, eigenlijk
handvaten om de uurwerken mee op te
winden.
Voor het uurwerk waren 29 omwentelingen
van deze zwengels genoeg, voor de half- en
heelslag moesten 80 omwentelingen wor
den gedaan en voor het speelwerk, dus de
verschillende wijsjes, die elk kwartier, half
of de hele uren te horen waren, maar liefst
350!!!
De zonen Klaas en David gingen vaak met
hun vader naar de toren. Klaas, de oudste,
hielp al spoedig mee. David beperkte zich
in het begin tot het tellen van de omwente
lingen die gemaakt moesten worden. Toen
vader Jacobus' gezondheid minder werd,
namen beide zoons zijn taak voor hun reke
ning. Ze deden dit na hun dagelijkse werk.

Slopen van de kerk?
In de periode die volgde werd de belangstelling
voor de Kleine Kerk steeds geringer. Het onder
houd liet ook steeds meer te wensen over. Inmid
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De Speeltoren,
gravure uit
1897.

"Dat was bij de omwonenden natuurlijk ook
gauw bekend", vertelt David. "Reken maar
dat op ons gelet werd in het begin. Als er
een storing was, waren ze er als de kippen
bij".
Hij herinnert zich dat de staalkabel waaraan
het lood hing eens brak. Het loden gewicht
viel met een enorme klap naar beneden. De
hele omgeving moet flink van de dreun ge
schrokken zijn. Die moet bepaald niet ge
ring zijn geweest, want bij overbuurman
Laan vielen de kopjes van de tafel.
"Het was een heel verbond", herinnert
David Roskam zich, "het was zwaar werk,
maar we hebben het altijd met veel plezier
gedaan. Rijk zijn we er niet van geworden,
want de vergoeding was minimaal."
In de oorlog moest Klaas Roskam onder de
wapenen, vader Roskam mocht om gezond
heidsredenen de toren niet op en David
moest onderduiken. Het opwinden van de
uurwerken ging niet meer zo regelmatig.
Beide broers konden het alleen maar doen
als ze zeker wisten dat er geen razzia op
komst was. Af en toe namen ook anderen
hun taak wel over. Toen vader Jacobus in
1947 kwam te overlijden zijn de Roskam
men definitief gestopt.
Niet lang daarna werd aan de techniek de
voorkeur gegeven en waren de klimpartijen
ook niet meer nodig.
Jaap Molenaar

dering daalt van noord naar zuid aan de oostkant
50 centimeter. De noordmuur helt aan het oosteind 58 centimeter naar binnen over. Dit wordt
INSCIIKIJVINGS-BIIJET.
in de noordkap bij het bint sterker waargenomen
en wordt naar het westeinde minder. Kortom het
De ondergeteekende
verbindt
zieh tot inslaia<lh»n«lin^
pand staat scheef, hangt zowel naar binnen als
kleine
kerk
bijtedragen
naar buiten. Alleen de westgevel staat in het lood.
De opgaande muren vertonen veel scheuren in
diverse richtingen.
waarover door KERKVOOGDEN der HERVORMDEGemeente
Door verzakking van de grondvesten (gelegd in
naar welgevallen kan worden beschikt.
het duister van vroeger eeuwen) en door inkrim
ping van de bodem en waarschijnlijk nog andere
EDAM
November 1878.
oorzaken zijn al deze gebreken ontstaan: de ge
breken zullen erger worden doordat de toren
tegen de kerk leunt en als het ware het hele ge
bouw naar het zwakste punt duwt. Ook is waar *
neembaar dat bij sterke wind de toren schudt,
hetgeen volgens de commissie nadelig is voor het
kerkgebouw en hierop blijft inwerken".
burgerlijke gemeente aan te nemen, maar te pro
beren de Kleine Kerk aan haar te verkopen om zo
doende
te trachten het kerkgebouw te behouden.
Ernstig
De vraagprijs bedroeg ƒ 2000. De gemeente nam
De commissie kwam dan ook tot het oordeel dat in principe het besluit om tot koop over te gaan.
het kerkgebouw niet voor herstel in aanmerking Het kerkgebouw was namelijk van eminent be
kwam, tenzij men minstens drie muren, de ko lang voor de toren (sinds 1801 nog immer eigen
lommen en de funderingen zou vervangen. Hier dom van de stad). Zonder kerkgebouw zou de
door zouden beide kappen vervallen. In verband toren niet kunnen blijven staan. Na enige onder
hiermee zou ook de toren moeten wegvallen, handelingen over de prijs werden beide partijen
zonder steun van de kerkmuur zou deze onhoud
het eens op een bedrag van ƒ 1500. Hierbij werd
baar zijn.
wel bepaald dat er zonder toestemming van de
Het eindrapport van de commissie was dermate kerkeraad geen enkele godsdienstoefening gehou
ernstig, dat de kerkvoogden besloten de notabe
den mocht worden. Ook moesten de graven onge
len te informeren en binnen één maand een nieu schonden blijven. Zowel het meublement als de
we vergadering te beleggen. In deze vergadering grafzerken zouden te allen tijde het eigendom van
zouden de kerkvoogden voorstellen om het kerk de hervormde gemeente blijven. Het college van
gebouw te slopen. In deze vergadering sprak de Burgemeester en Wethouders van de gemeente
voorzitter van de kerkvoogdij (de heer J. Boot) uit Edam ging akkoord met de voorwaarden en op 20
dat de kerkvoogdij, mede gezien de financiële si maart 1880 werd de verkoopakte gepasseerd bij
tuatie van de kerkelijke gemeente, tot de overtui
notaris Albertus Hendrik Cramer te Edam. De ker
ging was gekomen dat sloop noodzakelijk was.
keraad besloot om de woensdagavonddiensten in
het vervolg in de Grote Kerk te houden.

plaatsgevonden om het kerkgebouw te slopen en
op deze plaats, met behoud van de Speeltoren,
een openbare school te bouwen. Dit besluit bete
kende dat de Speeltoren in ieder geval behouden
bleef voor de toekomst. Het kerkgebouw zou dus
definitief verdwijnen.

il«»r

De vraag uit het eerste artikel hoe het is gekomen
dat de Speeltoren haar kerk heeft verloren is nu
beantwoord. In het volgende nummer van "Oud
Edam" zal de periode van 1883 tot heden worden

alhier

Jaarvergadering

behandeld. In die periode is uiteraard de meest in
het geheugen gegrifte gebeurtenis de dreigende
val van de toren in 1972.
Frans Kuiper

Bronnen:
P. Costerus: Handschrift
D. Brinkkemper: Onder het Oog van God
Streekarchief Waterland

Oud Edam

De jaarvergadering van de Vereniging Oud Edam
werd gehouden op 15 april in het Damhotel. Ui
teraard behoorde de uitreiking van het "Gele
Steentje" tot de vaste specialiteit. Een toch wel
zeer bijzonder onderdeel van deze avond was de
schenking van drie schilderijen door de heer en
mevrouw De Boer aan de vereniging. Het pro
gramma na de pauze werd ingevuld door Jan
Sparreboom met zijn lezing over de "Vestingwer
ken van Edam".
Voorzitter Van Alderwegen opende de vergade
ring met een groot aantal positieve mededelin
gen. Het aantal leden is inmiddels gegroeid naar
1150. Dit vormt de garantie voor een gezonde en
actieve vereniging. Recentelijk is door Dick Bak
een rondleiding verzorgd in de Grote Kerk over
de ramen. Deze lezing werd zeer goed bezocht
(zeker vijftig belangstellenden volgden zijn boei
ende verhaal op de voet). Als vervolg op dit suc
ces wordt waarschijnlijk later nog een excursie
over de grafstenen en zerken in de Grote Kerk ge
organiseerd. De vereniging is financieel gezond,
niet in de laatste plaats door de zelfwerkzaamheid
van een groot aantal leden. Het "huisje" op nr. 8

in de Graaf Willemstraat is opgeknapt en ziet er
weer goed verzorgd en geschilderd uit (met dank
aan Mirjam Nelissen).
Zoals vorig jaar werd aangekondigd, is het eerste
boekje van de Historische Reeks in juni 1998 ver
schenen. Mede dankzij een royale subsidie van de
VSB-bank kon de verkoopprijs van "Vestingwer
ken van Edam" aantrekkelijk gehouden worden.
Er zijn bijna duizend exemplaren verkocht. Voor
wie nog belangstelling heeft, er zijn nog enkele
exemplaren te koop.

Opgravingen
Van Alderwegen memoreerde dat er een aparte
rondleiding voor leden van de vereniging wordt
georganiseerd over de vondsten die gedaan zijn
bij de opgravingen in de Voorhaven. De tentoon
stelling is opgesteld in de dependance van het
museum, het oude stadhuis van Edam. Naar aan
leiding van die opgravingsactiviteiten hield de
voorzitter een warm pleidooi om bij de komende
baggerwerkzaamheden bij de Nieuwe Gracht en
het Boerenverdriet, archeologisch onderzoek ge-

Laatste poging
In 1878 werd nog een laatste poging gedaan om
de kerk te redden. Hiertoe werden twee acties
uitgezet: ten eerste: er zou een schrijven naar alle
leden van de kerkgemeente gaan om een finan
ciële bijdrage; uit de toonzetting van de brief
bleek echter geen enthousiasme van de kerk
voogdij; ten tweede: er werd een verzoek aan de
gemeente gericht om met het oog op het behoud
van de toren een subsidie te geven voor de res
tauratie van de kerk.
Het resultaat van de inzamelingsactie was bedroe
vend, er werd slechts ƒ 226 toegezegd: in plaats
van de benodigde ƒ 2000, door in totaal 38 ge
meenteleden.
Inmiddels deed de "Vereniging tot verbreiding
van de waarheid" het voorstel aan de kerkvoogdij
om de herstellingen ad ƒ 2000 voor haar rekening
te nemen op voorwaarde dat zij dan de kerk in
bruikleen zou krijgen, op te bepalen afspraken.
De kerkeraad wees dit aanbod af.
In de vergadering van september 1879 werd door
de kerkvoogdij besloten om geen subsidie van de
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Orgel
Na ruim zes eeuwen was dit dus het einde van de
Kleine Kerk als godshuis. Besloten werd om de in
ventaris van de Kleine Kerk te verkopen. Het
orgel werd in 1881 voor het bedrag van ƒ 525 ver
kocht aan de Doopsgezinde Gemeente op het
Zuid te Westzaan. Aangezien zich geen kopers
hadden gemeld voor de rest van het meubilair
werd opdracht gegeven aan timmerman Jb Kra
mer om dit over te brengen naar de Grote Kerk.
Op 3 november 1881 werd besloten om de schil
derijen en de borden in de Grote Kerk te plaatsen.
De Kleine Kerk was toen een leeg gebouw en ge
zien de staat van onderhoud was het definitieve
eind van het gebouw niet ver weg.
Op 5 januari 1883 kreeg de kerkvoogdij een
schrijven van het college, waarin werd gevraagd
om de zerken uit de Kleine Kerk te verwijderen.
Men had namelijk besloten dat tot amovering
van het gebouw zou worden overgegaan.
Het gemeentebestuur maakte bekend dat op 31
januari 1883 de openbare aanbesteding had

Jack
Berkhout en
Sanneke van
Poelgeest
ontvangen
het Gele
Steentje van
voorzitter
Van
Alderwegen.
(foto
Wil Tjoa)
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coördineert! en georganiseerd te laten lopen. Op
deze wijze kunnen we meer te weten komen
over onze historie en zijn we voor de voorwer
pen niet afhankelijk van particulieren die hun
vondsten af willen staan. Misschien iets voor een
op te richten archeologische werkgroep, aldus
Van Alderwegen.
Na. goedkeuring van de financiële stukken werd
de penningmeester decharge verleend door de
kascommissie waarin de heer Oud (die zijn perio
de er op heeft zitten) vervangen werd door de
heer T.C.J. Kraay die samen met de heer C. Beets
de penningmeester zullen controleren.
Uitloting obligaties Diaconietuin
De volgende nummers zijn uitgeloot:
86, 5, 188. 55, 141, 165, 61, 183, 267, 281, 200,
162, 4, 27, 218, 103, 316, 129, 15, 156, 262, 272,
299, 146, 17, 3, 320, 94, 31.3, 265, 20, 18.
Bestuursmutaties: Marijke Bond zal de vacature
opvullen, ontstaan door het overlijden van Kees
Hulskemper. Cor Veth werd benoemd in het be
stuur. Cor Schaatsbergen trad af en was herkies
baar. Harry Oudendijk trad af als secretaris en
stelde zich niet herkiesbaar. Gelukkig blijft hij
nog actief in de werkgroep Handhaving Stads
beeld en als sleutelbewaarder van de Diaconiet
uin. Hij gaat Marijke Bond inwerken als nieuwe
secretaris van de vereniging. Als blijk van waarde
ring voor het vele werk dat Harry de afgelopen
zes jaar als secretaris heeft verricht, overhandigde
Henk een fles geestrijk vocht en een mooi boe
ket.

Carillon
De werkgroep Restauratie Speeltrommel deed in
de persoon van Tijmen Stelling verslag over de
stand van zaken. De actie was een groot succes
en mede dankzij een subsidie van de VSB is het
benodigde bedrag bij elkaar gebracht. Een kleine
tegenslag werd gevormd door Monumentenzorg,
die de toegezegde subsidie pas in 2015 zal uitke
ren. Het gemeentebestuur heeft toegezegd een
subsidie van fl. 5000 te verstrekken voor herstel
van het uurwerk. Na de zomervakantie start de
firma Petit & Fritsen met de uitvoering van de
werkzaamheden, zodat vóór de feestdagen alles
klaar is en het carillon haar klanken weer kan uit
strooien over Edam.

Schilderijen
De familie De Boer heeft drie schilderijen ge
schonken aan de vereniging. Mevrouw De Boer
kent deze schilderijen al sinds 1911. Haar groot
ouders, de heer en mevrouw Zijlstra uit Leeuwar
den, kochten ze in 1911 voor hun restaurant "Hof
van Holland". De schilderijen hebben als onder
werp de vestingpoorten van Edam.
In zijn dankwoord liet de voorzitter duidelijk blij
ken zeer verguld te zijn met deze schenking van
de heer en mevrouw De Boer, die helaas niet in
de gelegenheid waren op de vergadering aanwe
10

Patriotten

zig te zijn. In juli gaat Fred Roskam beginnen met
de restauratie van het eerste schilderij. De wer
ken zullen regelmatig bij passende gelegenheden
worden tentoongesteld.

Edam opgeschrikt door rellen en
"onbesuisd getier"

Gele steentje
De voorzitter liet de aanwezigen in spanning wie
dit jaar het Gele Steentje (het laatste steentje dat
door Gerrit bij 't Vuur is gemaakt) uitgereikt zou
krijgen. Er was ook dit jaar weer een keus uit een
aantal genomineerde panden, zoals het pand in
de Spuistraat en het voormalige Miele-pand op de
Kaasmarkt. De gelukkigen dit jaar werden Jack
Berkhout en Sanneke van Poelgeest, die het huis
aan de Voorhaven 152 bewonen. Normaal ge
sproken wordt het steentje uitgereikt als het
pand klaar is. Dit huis, met z'n zestiende eeuwse
voorhuis, zal echter nooit geheel af zijn. Sanne
maakte de aanwezigen deelgenoot van hun nu
reeds 20 jaar durende restauratie, waarvan het
herstel van het voorhuis mede tot stand kon
komen door een speciale subsidie van Monumen
tenzorg.

Vestingwerken

Ruim 200 jaar geleden -op de avond van 19
maart 1787- zette een half dronken massa
het anders zo rustige Edam volledig op zijn
kop. Dergelijke rellen zijn blijkbaar niet al
leen van deze tijd.

Herdenking

1799

De veldslagen in het najaar van 1799 bij Ber
gen en Castricum worden deze zomer, twee
eeuwen later, met allerlei activiteiten her
dacht, zoals tentoonstellingen, fietstochten
langs de belangrijkste gedenkwaardige
plaatsen en het naspelen van de slag bij Ber
gen.
patriotse weekblad De Politieke Kruyer het regel
matig voor de democraten opgenomen.
Dat was allemaal natuurlijk tegen het zere been
van de stadsregenten, die liever hun oude voor
rechten behielden. Ook onder de overwegend
prinsgezinde stadsregering van Edam was de
stemming anti-patriots.

van Edam

Na de pauze hield Jan Sparreboom (museumcon
sulent Noord-Holland) een boeiende lezing over
de vestingwerken van Edam. Na ingegaan te zijn
op de geschiedenis van de vroegste verdedigings
werken nam Jan zijn gehoor mee op zijn reis
door de tijd. Hierbij memoreerde hij het feit dat
Edam nog nooit echt belegerd is geweest. De ves
tingwerken werden in de loop der tijd voor ande
re doeleinden gebruikt, o.a. als lijnbaan op de te
genwoordige Baanstraat. In het laatste deel van
de lezing trok Jan de parallel naar de situatie van
vandaag. Hierbij werden dia's getoond van de
zeven poorten in al hun glorie en foto's van de
zelfde plaats anno 1998. De lezing van Jan nodig
de direct weer uit tot het aanschaffen van het
boek.
Frans Kuiper

slaags met prinsgezinden

Spanning

De heer en
mevrouw
De Boer,
schenkers
van de schil
derijen, voor
stellende de
vestingwer
ken van
Edam.
(foto
Wil Tjoa)

De aanhouding van
prinses
Wilhelmina
bij Goejanverwellesluis
in 1787.
(gravure van
G.A. Lehman)

Wat was er aan de hand? Sinds enige jaren woedde er in de Republiek der Verenigde Nederlanden, zoals ons land toen heette, een heftige politieke strijd tussen de hervormingsgezinde
middenklasse, die democratie verlangde, en de
meer behoudende regentenfamilies, die deels de
kant van Oranje-stadhouder prins Willem V
kozen. Deze tegenstelling tussen patriotten, zoals
de democratische stroming zich noemde, en de
prinsgezinden woedde ook in Edam. Maar daar
hadden de Oranje-aanhangers in het stadsbestuur
de overhand, terwijl in de grote steden, zoals Am
sterdam, Utrecht en Haarlem de patriotten de la
kens uitdeelden.

Invloed
Deze laatse stad had in de Staten van Holland het
idee geopperd om het volk meer invloed op be
stuurszaken te geven. Die lag veelal in handen
van een beperkte groep regenten, die elkaar de
baantjes toespeelden. Overigens moet het begrip
volk met een korreltje zout worden genomen,
want eigenlijk bedoelde men de eigen gegoede
burgerij. In de stad van toen had de gewone man
niets in te brengen.
Een aantal Edamse patriotten, verenigd in de Va
derlandse Sociëteit, die regelmatig bijeenkwamen
in de Eenhoorn, vroeg de stadsregering het voor
stel van Haarlem te steunen. Bovendien had het

Op de avond van 19 maart 1787 ontlaadde de
spanning in de stad zich. Een groep "oranje-kameraats" had zich moed ingedronken en trok, wel
dra aangegroeid tot ruim 300 personen langs het
huis van de bekende patriot Jan van Wallendal,
door de straten onder het roepen "weg met het
rot uit den Eenhoorn" en "Oranje boven, de patri
otten onder, naar den donder". 1)
Hoewel de manifestatie was bedoeld als steun
aan de Oranje-partij, kon de stemming in die poli
tiek onzekere dagen evengoed opeens in het te
gendeel omslaan.

Dolzinnig
Een van de burgemeesters probeerde daarom de
massa te kalmeren met de belofte dat de stadsre
gering opheffing van het Vaderlands Genoot
schap zou overwegen en de activiteiten van de
patriotten zou verbieden. De volgende ochtend
volgde inderdaad de toezegging, maar de mensen
waren zo opgewonden, dat "de helft des volks,
uitgelaten en woest, door de stad trok, onder het
oude geroep en hetzelfde onbesuisde getier.
Evenwel, dadelijke plundering of baldadige
schenderij vond daarbij geen plaats, daar deze als
het ware werden afgekocht door de burgers, die
sterken drank, wijn, bier en brood ten beste
gaven, waarmede de dolzinnige hoop zich vrolijk
maakte en tevreden was." 2)
Het Vaderlands Genootschap was nu wel verbo
den, maar de Edamse patriotten lieten zich daar
door niet in de hoek drukken. Zij vroegen de Sta
ten, waar de patriotten in de meerderheid waren,
in augustus toestemming het Genootschap nieuw
leven te mogen inblazen. Terwijl hierover werd
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beraadslaagd, trachtten de Edamse patriotten hun
eigen stadsregering te intimideren door de op
richting van een "Genootschap van Wapenhan
del", in feite een partijlegertje. Natuurlijk konden
de stadsregenten deze bedreiging voor hun
macht niet toelaten. Alles wat maar een beetje patriots leek werd terstond verboden.

Valkhof
Intussen hadden zich in de landelijke politiek ook
allerlei gebeurtenissen voorgedaan. De patriotten
die in de meeste Hollandse steden de meerder
heid bezaten hadden de stadhouder Willem V,
een integere maar weinig krachtig figuur, het
leven zo zuur gemaakt, dat hij in september 1785
zijn hofhouding uit Den Haag naar het Valkhof in
Nijmegen had verplaatst. De prinsgezinden pro
beerden nu overal in het land het volk tegen de
patriotse besturen op te zetten en opstanden uit
te lokken. Willem hield niet van dit soort oneerlij
ke methoden, maar zijn vrouw Wilhelmina, een
zuster van de koning van Pruisen, had daar geen
moeite mee.
Op 28 juni 1787 besloot zij heimelijk naar Den
Haag te reizen om het sein voor de staatsgreep
tegen de patriotten te geven. Het garnizoen van
Den Haag was door de oranje-partij overgehaald
het plan te steunen.

Goejanverwellesluis
Tegen middernacht zou de prinses in Den Haag
aankomen, maar de uren verstreken zonder dat
Wilhelmina kwam opdagen. Dat was ook geen
wonder, want een vrijkorps patriotten had lucht
van de onderneming gekregen en stond Wilhelmi
na bij de Goejanverwellesluis tussen Schoonho
ven en Haastrecht op te wachten. Het plan mis
lukte dus jammerlijk; Wilhelmina en Willem
waren behoorlijk in hun hemd gezet.
Ook Frederik Willem II van Pruisen voelde zich
door de actie van de patriotten beledigd. Hij eiste
excuses en straf voor de daders. De partij van de
prinsgezinden deed er nog een schepje bovenop:
Wilhelmina moest haar reis naar Den Haag mogen
voortzetten.
De Staten van Holland weigerden, dus moest de
Pruisische koning zijn dreigement wel kracht bij
zetten. Een leger van 20.000 man onder leiding
van de hertog van Bmnswijk trok in september
1787 met veel geweld Holland binnen en herstel
de Willem V in zijn macht. In Edam waren de
prinsgezinden al steeds de baas gebleven.

Revolutie
Maar de rust zou niet lang duren. Intussen was
namelijk in Frankrijk de revolutie uitgebroken.
De nieuwe machthebbers daar probeerden hun
idealen van "vrijheid, gelijkheid en broeder
schap" naar de buurlanden te exporteren. Hol
landse patriotten, die eerder voor de Pruisische
legers naar Frankrijk waren uitgeweken, kregen
het voor elkaar dat het Franse revolutionaire be
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wind Willem V -niet de Staten van Holland- de
oorlog verklaarde, uiteraard om de stadhouder
politiek nog meer te isoleren. De stemming in het
land keerde zich steeds meer tegen Willem en
toen in de winter van 1794/5 een Frans leger
over de bevroren rivieren ons land binnen trok
en door de mensen veelal als bevrijder werd ver
welkomd, zag Willem dat zijn zaak was verloren.
Hij stak over naar Engeland.
In Edam werden, net als in de rest van het land
de prinsgezinden uit de stadsregering gegooid. In
hun plaats kwam naar Frans voorbeeld een co
mité revolutionair, bestaande uit patriotten. De
oude republiek werd vervangen door de Bataafsche Republiek. Alles wat aan de oude orde her
innerde werd radicaal verwijderd. Het Prinsenhof
bijvoorbeeld werd omgedoopt in Burgerhof. Fa
miliewapens die in de grafstenen in de kerk
waren gebeeldhouwd, werden weggehakt en
geëgaliseerd met de andere stenen. Iedereen was
voortaan gelijk en moest worden aangesproken
met burger of burgeres.

Jonge maagden
Als symbool van de revolutie werd op de Dam
een "vrijheidsboom" geplaatst met groene linten
versierd en een vrijheidshoed in de top. "Maan
dag, den 29 febrarv 1796 is de vrijheidsboom al
hier ingewijd door 26 jonge maagden, die daarna
met een versiert touw de stad hebben ingeloopen, bij oost en west, met de Municipaliteit en vijf
musicanten voorop; de orgelist speelde op den
toren, het canon werd gelost en als men voor den Stadhouder
vrijheidsboom heen danste, zong men:
Willem V.
De vrijheidsboom is hier geplaatst,
(pastel van
De Fransen zijn al in ons land!!
J FA.
Vivat! Oranje! Hoezee!! "3)
Tischbein)

Vrijheids
boom, met
hoed in top
en keeshon
den, symbool
van de
patriotten,
(foto Streek
archief)

mm
Stokslagen
Met het uiten van sympathie voor de stadhouder
moest je in Edam voortaan goed uitkijken. Een ze
kere Klaas Borst, visverkoper, werd getracteerd
op 18 stokslagen en voor vijf jaar uit de provincie
verbannen, alleen omdat hij op 2 april 1795
"oranjepanharing" had verkocht. De nieuwe
machthebbers waren echter ook niet overal en al
tijd populair, omdat ze op een gegeven moment
dezelfde dictatoriale trekjes gingen vertonen als
de stadsregenten van voorheen.

Behr, moest met kracht optreden.
Hieronder een gedeelte uit het verslag van Arend
Nicolaas van Sanen Teengs over de gebeurtenis
sen in die dagen, later uitgegeven door W.P.Costerus Pz.4) "Hij (de Behr) verzogt dan nu, men
eenig volk zou oproepen tot 't sleepen der canonnen, ... zag nog niet van de vereischte manschap
pen; en alzo de nieuwschierigheid veele nu na
den Dam gebragt hadden, zo komt hij van 't Stadhuijs,zegt tegen zijn volk jaag me deezen hoop
menschen eens bijelkander, waardoor veele ver
stonden uijt malkander, alzo wilden er enige
vertrekken, dat belet wierd aan zommige, door
dien degeene, die midden in 't gedrang waren, sa
belslagen ontfingen. Veelen ontkwamen het
egter....'t Getal nu niet groot genoeg zijnde, ont
stond er een finale menschenjagt; de ruijters
draafden op en neer de stad in de rondte; ieder
manspersoon moest meede zo gauw hij lopen
konden, anders sloegen zij er maar op, zo als 't
nog twee burgers ondervonden, den eene zijn
halve hoofd gekloofd en den ander een arm stuk
geslagen; kortelijks de kwaadadigheid ging zo
verre, men de menschen met sabels de huijzen
uijt haalden, en als men 't wilden ontlopen, zo
lagen de jagers hunne bossen op dezulken aan.
Alles nu rond om de Dam bezet zijnde, en iemand
daar voorbij of langskomende, wierd overgebragt".
Dat De Behr niet zou terugschrikken voor forse
maatregelen blijkt wel uit het volgende: "waarop
hij zeide zijn last(opdracht), die hij hun voorlas
en hoofdzakelijk hierop uijtkwam dat zo hij resistentie(tegenwerking) zouden hebben gevonden,
de stad aan vier hoeken in brand zouden gescho
ten hebben....".

Aftocht

Maar het lukte de Engelsen en de Russen niet om
door te stoten. Bovendien bleven opstanden
onder de bevolking tegen de Fransen, waarop
was gehoopt, uit. Ook de aanvoerlijnen over zee
bleken te lang. In november bliezen de Engelsen
Invasie
en Russen de aftocht. De laatste poging om het
Maar het buitenland, onder andere Engeland, was Oranje-bewind te herstellen was mislukt.
niet ingenomen met de revolutionaire dreiging Ons land kwam daarna steeds meer in de tang
van Fransen en Bataven. In augustus 1799 (dus van de Fransen. Eerst doordat Napoleon, die zich
zo'n 200 jaar geleden) landde een Brits-Russische inmiddels tot keizer van Frankrijk had gekroond,
invasievloot van 45.000 man op het strand van in 1806 zijn broer Lodewijk Napoleon tot koning
Noord-Holland bij Callantsoog in een poging de van Holland aanstelde en vier jaar later Nederland
Fransen uit ons land te verdrijven. De Bataafse geheel bij Frankrijk inlijfde. Beiden bezochten
vloot viel daarbij in handen van de Engelsen.
Edam, Lodewijk Napoleon in 1807 en de keizer in
In de maanden daarna vonden bij Bergen en Cast- november 1811. Om het bezoek van Napoleon
ricum veldslagen plaats waarbij vele duizenden op te fleuren werd er wederom een groep dan
doden vielen.
sende maagden ten tonele gevoerd.

Razzia's

Armoede

Edam kreeg met de inval van de Engelsen en Rus
sen te maken doordat de Nederlandse (Bataafse)
en Franse troepen paarden en oorlogmaterieel
vorderden voor de verdediging. Blijkbaar was de
medewerking van onze stadsgenoten niet bijster
groot, want de bevelhebbende officier, Capt. de

Edam verarmde in die dagen aanzienlijk doordat
de Fransen alle handel met het buitenland verbo
den. Ook in het algemeen maakten zij zich steeds
minder populair, onder andere door verplichte
indiensttreding in de Franse legers die tegen
Duitsland en Rusland werden ingezet. Armoede
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en honger sloegen zo fel toe dat er in Edani een
organisatie ter "uitdeeling van die soupe" werd
opgericht. Napoleon werd eindelijk in 1813 ver
slagen. Even kwam hij terug, maar in de slag bij
Waterloo in 1815 ging hij definitief ten onder.
Hoewel de zoon van stadhouder Willem V als Wil
lem I tot koning van Nederland werd aangesteld,
betekende dat niet de terugkeer van de oude
orde. Daarvoor bleken de idealen en maatschap
pelijke hervormingen waarvoor de patriotten ja
renlang hadden gestreden, toch te diep wortel te
hebben geschoten. Er braken voor ons land nieu
we tijden aan.

Edam krijgt weer de oudst werkende
speeltrommel

1. P. Smit: Edam in patriottentijd.
2. P. Allan: De stad Edam en haar geschiedenis.
3. P. Costerus Wz.: Geschiedenis van Edam.
4. Journaal, Inhoudende 't voor de wal leggen der Engelschen
en Russischen scheepen, hun landing, alle Batailles, derselver
Inscheeping en Vertrek.

De in 1561 door meester Jan Engelsz. uit Mechelen gesmede speeltrommel staat sinds 1962 werk
loos in de Speeltoren. Bij de restauratie van het
carillon in 1970 werd de speeltrommel vervangen
door een electromagnetisch speelwerk. Zoals be
kend, heeft de vereniging Oud Edam een actie ge
start om de oude speeltrommel weer in werking
te stellen. Dat geeft een warmere, natuurlijke en
aangename klank en bovendien is aan de buiten
kant de beweging van de klokken weer zichtbaar.

Wegens een ruim aanbod aan kopij moet de af
levering over de Edarnse kunstenaar Nieuwenkamp opschuiven tot een volgend nummer.

Luuk Hovenkamp

Financiën
Oprichter

van het Nut ontvlucht

De bekende Edammer Martinus Nieuwenhuijzen hielp zijn vader Jan Nieuwenhuijzen
in 1784 te Edam het Nut oprichten. Maar al
binnen drie jaar moest hij onder politieke
druk de stad hals over kop ontvluchten. Hij
is hier nooit meer teruggeweest. Toch
pronkt onze stad met de naam van de Nieuwenhuijzens.
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
was een product van liberale en democrati
sche stromingen die in die jaren een aanslag
deden op de gevestigde macht van de stadsregenten en van de Oranjes. Vader Nieu
wenhuijzen was doopsgezind predikant in
Monnickendam; zijn zoon voerde een medi
sche praktijk op de Kaasmarkt in Edam en
was secretaris van het Nut.
Hoewel de idealen van het Nut duidelijk aan
de kant van de patriotten lagen, hielden
beide Nieuwenhijzens zich politiek zoveel
mogelijk koest, ook al omdat de stadsrege
ring van Edam overwegend prinsgezind
was. Maar het landelijk Nuts-bestuur wenste
duidelijk stelling te nemen en liet Martinus
vallen. Voorgesteld werd het hoofdbestuur
naar Amsterdam te verplaatsen.
In Edam was Nieuwenhuijzen daarop niet
meer veilig. Uit een brief van Martinus' zus
ter uit 1825 weten we wat zich toen heeft
afgespeeld. In de Prinsenhof, schuin tegen
over het huis van Martinus, zou een verga
dering van het landelijk hoofdbestuur plaats
hebben, waar het de bedoeling was Marti
nus als secretaris van het Nut te wippen.
"Te Edam gekomen zijnde", zo staat er,
"passeerde Hij een huis, waar hij door een
vrouw geroepen werd, welke zeide zo veel
achting voor hem te hebben, dat zij niet
konde nalaten om hem te waarschuwen
voor iets, bestaande hierin, dat de dienaren
der justitie last hadden om hem te vatten en
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Eerst hebben we bekeken of er voldoende draag
kracht bij de bevolking aanwezig was. De actie
startte dan ook met een huis aan huis bezorgde fol
der plus acceptgiro. Zo werd door onze leden en
de plaatselijke bevolking ongeveer ƒ20.000 bijeen
gebracht. Dat was ruim voldoende om verder te
gaan. Besloten werd het plaatselijke bedrijfsleven
en landelijke sponsors aan te schrijven. Vorige

Edam
op het stadhuis, waar een hok voor hem
was klaar gemaakt, te zetten".
Martinus spoedde zich na die waarschuwing
naar de Kaasmarkt, haalde het archief van
het Nut uit het huis en verzocht de vrouw
de papieren met de trekschuit naar zijn
vader in Monnickendam te laten sturen.
Maar hij moest ook zorgen zelf weg te
komen.
De brief gaat als volgt verder: "Buiten de
poort komende stond daar gelukkig een
oude boer met zijn wagen en twee paarden,
welke op Monnikendammer grondgebied
woonde, zag u vader hard lopen.... wat, zijde
deze man, wat Doctor scheelt er aan, wat is
u overkomen? -"Ik moet maken dat ik te
Monnikendam kom, hoe eerder hoe beter" Kom hier, zijde die goede, oude man, gaat
op mijn wagen zitten, ik zal zorgen dat gij er
spoedig zijt
De boer legde de zweep op
zijn paarden en joeg zo hard, dat U Vader
God dank spoedig op het territoir van Mon
nikendam was" .
"Toen de Edammer Heeren", zo vervolgt het
verslag van de ontsnapping, "in ons huis na
het afloopen van hun schrandere en listige
vergadering kwamen en zagen dat uw vader
en de papieren weg waren, kunt gij begrij
pen hoe woedend zij wierden , dog dit
konde niets helpen, den aap was gevlo
gen...".
Martinus stuurde de papieren van het Nut
naar het Departement Amsterdam, waar na
dien de hoofdzetel werd gevestigd. Pas in
1979, twee eeuwen na de vlucht van Nieu
wenhuijzen, keerde het secretariaat van het
Nut naar het oprichtershuis op de kaas
markt terug.
LH.

De speeltrom
mel.
(foto Wil
Tjoa)
zomer was er ca. ƒ60.000 vergaard. Op de begro
ting -die inmiddels ƒ130.000 beloopt- was er dus
nog een tekort van ƒ70.000. Oorspronkelijk was
op 60 procent rijkssubsidie gerekend, omdat de
Speeltoren een rijksmonument is. Dat bedrag zou
dan voldoende zijn om de klus te klaren. Ons
bleek echter dat er in de gemeente Edam-Volendam al zoveel aanspraken op de subsidiepot
waren, dat daar voor 2015 niet op gerekend hoef
de te worden. Zo lang wilden wij niet wachten.
Gelukkig kwam er daarna aan sponsorbijdragen
nog een bedrag van ƒ17.000 binnen en was het
V.S.B.Fonds Beemster bereid de ontbrekende
ƒ53.000 te schenken. Daar waren we enorm blij
mee en we konden dus van start gaan. Het hoeft
geen betoog dat ook de Rijksdienst voor de Mo
numentenzorg en het gemeentebestuur hiermee
akkoord zijn gegaan.

Werkzaamheden
Wat gaat er gebeuren? Aan de Koninklijke Klok
kengieterij Petit en Fritsen BV is inmiddels op
dracht verstrekt voor de levering en uitvoering.
Dit betreft voornamelijk:
1. Het bedrijfsklaar maken van de speeltrommel.
Daartoe behoort het schoonmaken en smeren
van de trommel, het herstellen van vier lagers,
het verwijderen van de bestaande aandrijving,
het leveren en aanbrengen van een nieuwe reductiemoter met schakelrelais en toebehoren
als nieuwe aandrijving van de trommel, het le
veren van een nieuwe steeklat en het leveren
en aanbrengen van 27 stuks spanwartels.
2. Het leveren en aanbrengen van een compleet
nieuwe bedrading van gesplitst roestvrij staal
draad van de speeltrommel naar de hamers van
de klokken. Die bedrading loopt van de span
wartels van de speeltrommel en wordt door
middel van een broekensysteem geleid naar de
hamers van de klokken. Het daarvoor benodig
de geleide- en bevestigingsmateriaal behoort
tot de levering.
3. Van 29 klokken worden de bestaande hamers
omgebouwd, dan wel er worden nieuwe ha
mers geleverd. Hiertoe dienen deze klokken
eerst gedemonteerd te worden en na de aan
passing weer te worden gemonteerd.
De volgende werkzaamheden worden nog
door derden uitgevoerd:
a. De mechanische installatie van speeltrom
mel en slagwerk, in plastic folie inpakken en
na stofvrij maken weer verwijderen.
b. de bestaande beiaardcabine slopen en afvoe
ren;
c. sleuven boren van 52 x 7 cm. met diamantboor in drie stuks betonvloeren elk 30 cm.
dik t.b.v. bedrading doorvoer;
d. een uitgebouwde steiger op de trans van de
toren aanbrengen met een grondvlak van
6 x 6 m en een hoogte van 7 m met twee
werkvloeren.

Uitvoeringsperiode
het werk zal begin september van dit jaar beginnen
en voor de feestdagen gereed zijn. Dan heeft Edam
weer de oudst werkende speeltrommel die zijn ver
maarde klanken over de stad zal uitstrooien.
Cor Schaatsbergen

Grafische verzorging
H&R Grafisch Serviceburo bv, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Bestuur Oud Edam:
Henk van Alderwegen, voorz.
Coen de Koninglaan 18 1135 CN

374165

Cor Schaatsbergen, vice-voorz.
Paulus Pieterstraat 13 1135 GS

366784

Marijke Bond, secretaris
C. Boessenstr. 23 1135 HS

320604

Cor van Aanholt, penningm.
Persijnstraat 13 1135 GZ

367042

Luuk Hovenkamp, bestuurslid
Schepenmakersdijk 1 1135 AG

371945

Mirjam Nelissen, bestuurslid
Spuistraat 15 1135AV

372116

Joop Rutsen, bestuurslid
Grote Kerkstraat 30-32 1135 BE

371713

Jan Westerneng, bestuurslid, tevens ledenadministratie
Volendammerpad 15 1135 VR
371625
Oscar Henar, adviseur van het bestuur
Watermolen 6, 1135 LK

362604

Cor Veth, bestuurslid
Breestraat 8 1135 XM

371954

Luuk Hovenkamp
Schepenmakersdijk 1 1135 AG

371945

Frans Kuiper
Lingerzijde 55 1135 AN

374337

Jacco Laan
C.Boessenstraat 28 1135 HS

368131

Guus van Lummel
Werengouw 23 1132 EX Volendam

371518

Maria van Roijen
Het Top 21A 1132 BC Volendam

351358

Jaap Molenaar
J.Tonissenstraat 10 1135JB

366602

Geesje Rijswijk-v.d.Veer
Achterhaven 90B 1135 XX

371774

Sjaan Swalve
Voorhaven 106 1135BT

371174

Wil Tjoa
Watermolen 53 1135 LH

361587

Contactpers.Fort
Edam
Jaap Molenaar
J. Tonissenstraat 10 1135JB

366602

373264

Werkgroep
Handhaving
Tuincommissie
Harry Oudendijk
Gravenstraat 2 1135 XP

Stadsbeeld/

372278 Gouden

ploeg
C J. Beets-coördinator - A. Blokhuis-de Jong - H. Conijn G.C. Dekker - H. Kuiper-de Moes - CJ. Kraay - A. Mees
361831 ter - C. Plas - D. Roskam - G.Rijswijk-v.d. Veer - G. Ton E. Uitentuis

Ed Koom
Jan Hoeckstraat 20 1135 GV
Gerro Roskam
Breestraat 21 1135 XM

372600
Comité van aanbeveling
herstel
speeltrommel
carillon
372979 F.J.A. IJsselmuiden
Klein Westerbuiten 3 1135 GL

Koos Roskam
Westervesting 31 1135 WE
Theo van Santen
Achterhaven 76 1135 XX
Werkgroep
Ruimtelijke
Bert Creemers
Voorhaven 81 1135 BN

Redactie Periodiek
Janny Boelens-Boss
Broekgouwstraat 3 1135 EA

Kleine Kerkstraat 20 1135 AT

Ordening

E.C. Reilingh
372978 Zuidervesting 3 1135AB

315065 Voorhaven 172 1135 BW

Joop Rutsen
Grote Kerkstraat 30/32 1135 BE

315171 Coen de Koninglaan 18 1135 CN

Cor Schaatsbergen
Paulus Pieterstraat 13 1135 GS
Werkgroep
Historisch
Onderzoek
Corrie Boschma-Aamoudse
Nieuwvaartje 16 1135 BJ
Dick Bunskoeke
De Warren 19 8701 GW Bolsward

371707
372133

Joh. van Overbeek

Flip van der Leeuw
Grote Kerkstraat 14 1135 BD

Antonie Heidinga
Spuistraat 31 1135 AV

37 18 19

372785 G. bij 't Vuur

371536

H.A. van Alderwegen
Werkgroep

herstel

366784 T. Stelling, voorzitter

374165

speeltrommel

W. Pontstraat 29 1135 ES

362204

Mevr.T.Asselbergs, secretaris

371491 Sijmen Grootstraat 23 1135 HN
S. de Boer, penningmeester
0515-573450W. Pontstraat 51 1135 ET

367029
369842

K. Boschma

372844 Nieuwvaartje 15 1135BJ

371491

Herman Rijswijk
075-6161137
Kogerwatering 53, 1541 XB Koog a/d Zaan

C. Schaatsbergen
P. Pieterstraat 13 1135 GS

Kees Smit
0251-651 990
J.van Stolbergstraat 72 1901 CH Castricum

Adviseurs herstel speeltrommel
J. van der Ende
Tol 6 2871 CS Schoonhoven

0182-383002

F. Reynaert
Zuiderhavendijk 40 1601 JC Enkhuizen

0228-317816

Jan Sparreboom
Voorhaven 86 1135 BT
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371590

366784

