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Eeuw gelden ruim dertig bakkers in Edam

Elke bakker koesterde zijn specialiteit
In deze tijd van het jaar staan de feesten weer voor
de deur. Op 5 december is het Sint-Nicolaas en
eind december is het kerst en vieren we oud en
nieuw. Ook in vroeger jaren werd er door de bak
kers (en niet alleen door hen) veel aandacht be
steed aan de feestdagen, maar ook aan de kermis,
vijftig jaar worden (Abraham zien) en wat je maar
kon bedenken. In dit artikel gaan we wat nader in
op de bakkers en hun specialiteiten.
Nu zijn er nog twee bakkers in Edam (Gorter en
Kaandorp). Begin vorige eeuw telde Edam meer
dan dertig bakkers en slechts 3000 inwoners. Dit
betekende dat iedere bakker gemiddeld honderd
mensen (jong en oud) kon voorzien van brood.
Natuurlijk aten de mensen in die tijd veel meer
brood dan nu. Een gezin met tien kinderen was
geen uitzondering. Ook werkte men in de buurt
(bijvoorbeeld in de touwbaan) en nam men brood
mee naar het werk, want kantines en bedrijfsres
taurants bestonden in die tijd niet. Je kunt je afvra
gen of iedere bakker toen wel een belegde boter
ham kon verdienen.

Kikke

Bakkerij "De Morgenstar" in de Graaf Willemstraat. De bakkerij
was in bet hoge huis links; de winkel lag om de boek.
(foto J. Molenaar)

Grootvader Comelis Kikke startte in 1884 met de
bakkerij op de Achterhaven (daar waar Kees en
z'n vrouw Rie nog steeds wonen). Hij was eerst
bakkersknecht, maar met behulp van zijn vader
die een timmermanswerkplaats had en de gebroe
ders Kuiper liet hij de bakkerij bouwen. De oven
werd in die periode gestookt met lange Drentse
turf. Later werden hout en takkenbossen als
brandstof gebruikt. Dat was goedkope brandstof,
aldus Kees Kikke. Het kwam overal vandaan. "Als
er ergens gesnoeid werd dan haalden we de tak
kenbossen op. de gemeente stortte het voor onze
deur. We hebben zelfs het huis van onze buurman
Piet Günther opgestookt toen dat gesloopt werd".
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"Als de oven goed heet opgestookt was, moest je
het brandende hout of takken uit de oven halen
en dat werd in de doofpot gedaan, die naast de
oven stond. Vervolgens werd een stok met een
natte meelzak door de oven gehaald om het stof
weg te halen en de ovenplaat schoon te maken.
Daarna deed je de broden één voor één in de
oven. Door de enorme hitte in zo'n takkenoven
kreeg je door het dichtschroeien van het deeg een
lekkere krokante korst op je brood".
"De temperatuur in de oven zakte langzaam en zo
werd het brood heerlijk gaar gebakken. Daarna
kon je vloercadetten, krentenbrood enzovoorts
bakken tot je de oven weer op moest stoken voor
de volgende serie brood".
"Om vijf uur 's middags werd in de minder warme
oven het roggebrood gebakken. Het roggebrood
werd in de oven gezet (op een plaat ingeklemd
tussen plankjes) goed nat gemaakt en vervolgens
toegedekt met natte meelzakken. De kieren tus
sen de ovendeur werden dichtgestopt met rogge
brooddeeg en de volgende ochtend waren de rog
gebroden gaar. Dit proces werd door zowat alle
bakkers op deze wijze uitgevoerd. Omdat dit zo
arbeidsintensief was kon je natuurlijk geen enor
me hoeveelheden brood baken. Per bakgang kon
den er tachtig broden in de oven". Bakker Kikke
had 120 klanten en op deze manier kon hij het
goed bijhouden.

Hondenkar
Als het brood gebakken was werd het op twee
manieren aan de man gebracht. De bakkersvrouw
verkocht het brood en banket in de winkel. De
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Beschuiten

bakker zelf ging met z'n hondenkar en later met
de transportfiets zijn klanten langs om de broden
uit te venten. In de mand van de fiets konden
twintig tot dertig broden en wat kadetjes of speciale bestellingen. Zo moest de bakker heel wat
keren rijden om zijn klanten te bezoeken. Vanaf
de jaren zestig begon een groot aantal bakkers
brood te venten met de bestelwagen.
Iedere Edammer bakker vertelt graag de volgende
anecdote. Piet Breed vertelde dat voor de oorlog
de bakkers nog met de hondenkar ventten. Op
een dag ging Jan Out met zijn kar vol brood naar
de Purmer. Toen hij al zijn brood verkocht had en
hij op de terugweg naar huis was brak er een vre
selijk noodweer los. Jan Out bedacht zich geen

Vlak na de oorlog schonk het Zweedse Rode Kruis meel waarvan de zogenoemde Zweedse
wittebroden werden gebakken.
Boven v.l.n.r.: Jaap en Dirk Jongens, Jan Leendert de Boer, Rens Jelluma, Klaas Vink(Beestenmarkt).
Onder: Siem Engel (knecht bij Stam), Gerrit Breed, Klaas Kikke, Nel Buijten, Lok (hoek
Jansstraat/Voorhaven),
Stam (Wijngaardsgracht en Nic Eeltink. (Joto J. Molenaar)

Kees Kikke
aan het werk
in de bakkerij
aan de Achterhaven.
(foto KKikke)

Bakkerij van
De Lange op
de hoek van
de Bult.
(coll. G.bij
't Vuur)

moment en stapte in zijn lege kar. Door een
spleetje keek hij of zijn hond de kar op de goede
weg hield. Halverwege ging de kar door een kuil
en klapte de deksel dicht, Jan zat opgesloten. Een
uur later kwam de hondenkar alleen aan in Edam.
Jan's vrouw schrok ontzettend en dacht dat hem
een ongeluk was overkomen. Gelukkig werd het
raadsel snel opgelost, want toen ze dichterbij
kwam hoorde ze in de kar gebons en de benauw
de stem van haar Jan. De trouwe hond wist de
weg naar huis zo goed, dat hij de kar én zijn baas
veilig naar huis had gebracht.

Wijwater
Iedere bakker had een vaste klantenkring en deze
werd op een soms wat wonderlijke wijze bepaald.
Als een huis leeg stond hield je in gaten of de ver
huiswagen kwam en ging je er op af om de nieu
we bewoner als klant te verwerven. Af en toe ging
dat niet op, maar werd de verhouding bakker
klant bepaald door de geloofsovertuiging.
Zo ging het verhaal dat een katholieke bakker in
de kerk iemand zag waarvan hij wist dat hij klant
was van een christelijke bakker. De bakker sprak
zijn geloofsgenoot hierover aan en op voorwaarde
dat de bakker het brood met wijwater zou bakken
mocht hij het brood in vervolg aan deze klant leve
ren.
Kees Kikke had als grote hobby zwemmen. Iedere
dag ging hij nadat hij zijn laatste klant had bezocht
nog even zwemmen in het strandbad. Op een dag
stond er een tentje (het was nog geen grote cam
ping) en de kampeerder vroeg waar hij brood kon
kopen. Bij mij antwoordde Kees en zo kwamen er
in de loop van de tijd meer mensen bij totdat hij
zelfs op zondag ging bakken en verkopen op de
strandbad camping.

Agent
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en totdat hij het uitgezocht had mocht Kikke door
gaan met bakken en verkopen op zondag. Volgens
Kees is de commissaris de rest van zijn leven blij
ven zoeken, maar heeft het antwoord nooit gevon
den.
Er waren ook mensen in Edam die meer dan één
bakker hadden. Zo had het gezin Molenaar wel vijf
bakkers. Klaas Vink was een buurjongen; Piet Sta
pel was een neef; Berkhout was gewoon een hele
aardige man; Gorter was een goede bakker en bij
bakker Blom leverde de familie Molenaar melk.

De collega's vonden dat minder plezierig en stuur
den een agent op Kees af toen hij op een zondag
weer brood op de camping bracht. De commissa
ris van politie wist echter niet zeker of het verbo
den was om op zondag te bakken en te verkopen

Ondanks de grote onderlinge concurrentie kon
men elkaar ook vinden en hadden de bakkers zich
verenigd. Zo deed op een verenigingsavond een
bakker het voorstel om met ingang van de volgende
dag de beschuiten in een zak van 12 stuks te verko
pen voor 13 cent en geen actiebon voor gratis kren
tenbrood er bij te doen. Iedereen ging akkoord.
Wie schetste hun verbazing toen ze de volgende
ochtend in de krant de volgende advertentie lazen:
bij mij (de naam van de initiatiefrijke bakker) nu 13
beschuiten voor 12 cent plus een bon voor gratis
krentenbrood.
In de laatste oorlogsjaren was het gebrek aan brand
stoffen zo groot, dat de bakkers onderling besloten
hechter samen te werken, om zodoende zo goed
mogelijk gebruik te maken van de schaarse brand
stoffen. Zo werd Edam in twee stukken gedeeld. De
ene groep bakkers ging brood bakken in de ovens
van Piet Stapel (Kleine Kerkstraat) en de andere
groep ging bakken bij Dirk Jongens (Oorgat).

Regeringsbrood
Na de oorlog moest het zogeheten regeringsbrood
worden gebakken. Door het tekort aan grondstof
fen had de regering bepaald dat het volledige
graan voor het bakken van brood gebruikt moest
worden. Als men dit gebod niet naleefde volgde er
een forse boete. Het graan werd fijn gemalen,
maar de zemelen bleven erin zitten. Hierdoor
kreeg het brood een grauwe kleur. Een paar bak
kers hadden het er wel voor over om het meel te
zeven (zodoende werden bloem en zemelen ge
scheiden). Het brood werd daardoor witbrood en
de zemelen werden verkocht aan de boer als vee
voer. Het witte brood werd veel beter verkocht.
Een groot deel van de bakkers besloot tijdens de
verenigingsavond om dat ook zo te doen. Enkele
bakkers gingen onder protest akkoord; het was
extra werk en het was verboden. Bij controle kre
gen de bakkers een bekeuring van tweehonderd
gulden (voor die tijd een kapitaal), behalve dege
nen die onder protest akkoord waren gegaan; zij
kregen slechts veertig gulden boete.

Bakkerijbrand
Bakkerijen in Edam hebben in de loop van de
jaren nog al eens te kampen gehad met brand. In
1939 ging de bakkerij van Gerrit Breed op de Lin3

gerzijde in vlammen op door een ovenbrand. Ban
Brood- en
ketbakker Schilder overkwam hetzelfde lot. In
banketbakke
1963 had hij banketbakkerij De Koe op Lingerzijrij van Jan
de 40 overgenomen. In april 1979 vestigde hij
Leendert de
zich in de Kleine Kerkstraat in liet pand van Albert
Boer aan de
Heijn (in dit pand was tot voor kort de rijwielzaak
Voorhaven
van Ronald Schot gevestigd). In de nacht van 7 op
nr. 172. Jan
8 februari was zijn bakkerij op Lingerzijde 40 uit
Leendert de
gebrand. Toevallig wist Schilder dat op Lingerzij
Boer staat
de 7 ook een bakkerij gevestigd was geweest, na
rechts op de
melijk die van Nic van Diepen. Deze bakkerij zou
foto, zijn
tot woonhuis worden verbouwd. De inventieve
vrouw MaarEdammer zocht direct contact met de eigenaar
tje de Boervan het pand en wist deze ertoe te bewegen de
Broers links,
verbouwing stil te leggen. In de voormalige bakke
(foto J. Mole
rij was nog een oude oven; de branders zaten er
naar)
echter al lange tijd niet meer in. Schilder ontdekte
de naam van de leverancier van de oven en tien
dagen later brandde de oven weer. Dagelijks wer
den de koekjes gebakken op nummer 7 en ver
kocht in de winkel op nummer 40 waar ook de ge
bakjes werden gemaakt. Gelukkig konden dat jaar
door het doorzettingsvermogen van Schilder met
Pasen de eigengemaakte paaseieren toch weer
verkocht worden.
Ook op andere gebieden dan broodbakken maak
ten Edammer bakkers furore. Velen kennen nog
wel de reclames van Grolsch: "Vakmanschap is had er niemand zulke lekkere wafels als bakker
Meesterschap". In dit in 1973 door Paul Huf ge Bouwes, voor spritsen stonden de mensen in de rij
maakte reclamefilmpje zagen we bakker Kees bij bakker Breed. Bakker Jelluma bakte de lekker
Kikke voor zijn unieke houtgestookte bakoven.
ste beschuiten. Bakker Riedel (nu Kaandorp)
maakte de bekende hakkoek die op de kermissen
werden gebruikt voor het koekhakken. Bakker
Sanering
Blom was vooral bekend om zijn banketletters.
Na de oorlog ging het in de jaren zestig en zeven
tig geleidelijk aan beter met de welvaart in Neder
Sprits
land. De lonen stegen, maar de middenstanders en
vooral de bakkers kregen het relatief slechter. Je Ruim tien jaar geleden is bakker Breed gestopt
moest steeds meer omzetten om het hoofd boven met de bakkerij en helaas (behalve dan in zeer
kleine kring) kan niemand meer genieten van zijn
water te kunnen houden. Ook kwamen er coöpe
goudgele sprits volgens een tot op heden geheim
raties en voorzichtig kwamen de supermarkten
op. De regering besloot om saneringsmaatregelen
recept. Hoe kwam Piet Breed aan dit recept? Rond
te nemen om zodoende het aantal bakkers terug 1900 startte Jan Leendert de Boer met zijn bakke
te brengen en het voor degenen die wilde stop
rij op de Voorhaven, daar waar nu de familie Van
pen aantrekkelijker te maken. Zo stopten vele bak Overbeek woont. Jan Leendert had vanaf het
kers in Edam en na 1984 waren er nog maar drie begin een gemengd bedrijf, dat wil zeggen naast
bakkers over: Gerrit Blom, Piet Breed en Ruud brood bakte hij ook banket. Daarnaast was hij ja
Gorter.
renlang kelner bij het Damhotel. Het bakkersleven
Hiermee werd de laatste takkenoven van Neder was een mooi leven, maar het was geen vetpot. Al
land, waarin grootvader Cornelis Kikke in 1884 zijn leen in Edam waren er toen al zo'n dertig concur
renten. Na de Tweede Wereldoorlog werkte Han
eerste brood bakte voorgoed gedoofd. In het Open
luchtmuseum in Arnhem is de Kikke-bakkerij nog Peters (uit Edam ) bij bakker Greve in Amsterdam
in een diaserie te zien (van graan tot brood).
op de Nieuwedijk. Deze banketbakker was in Am
sterdam bekend om zijn spritsen. Op een gegeven
moment gaf Han Peters het recept van de spritsen
Specialiteiten
aan Jan Leendert de Boer. Deze kreeg het spritsen
Voor de sanering had bijna iedere bakker, naast bakken zo goed onder de knie dat hij binnen korte
zijn assortiment aan broden (er waren bakkers bij tijd in Edam en omgeving bekend raakte om zijn
die meer dan vijftig broodsoorten verkochten),
spritsen.
zijn eigen specialiteit. De mensen kwamen van
heinde en ver om de betreffende specialiteit te Kneden
kopen.
Zo was bakker Jongens (Oorgat) bekend om zijn Toen hij in 1959 stopte met de banketbakkerij (in
1955 was hij al gestopt met brood bakken) kreeg
duivekater, bakker Besseling om zijn roggebrood,
voor taaitaai ging je naar Stapel. Tijdens de kermis bakker Bouwes het recept van Jan Leendert. Toen

in 1966 bakker Bouwes stopte met de bakkerij
vroeg Piet Breed aan De Boer of hij het recept
mocht hebben. Jan Leendert gaf hem het geheime
recept, maar vertelde er wel bij dat hij, totdat Piet
het goed onder de knie had, wekelijks bij hem
kwam als hij de spritsen ging maken. Het was na
melijk niet alleen een kwestie van ingrediënten
mengen, maar het kwam ook aan op het op de
juiste wijze kneden van het deeg en op het goede
moment de vereiste ingrediënten bij elkaar doen.
Jan Leendert kwam bijna een jaar lang elke week
op bezoek. Na dat jaar was Piet volleerd en in de
wijde omgeving heeft men jarenlang genoten van
zijn spritsen.
Waarom kreeg Piet Breed het recept en niet ie
mand anders?

Diploma
Toen in 1955 Jan Leendert stopte met brood bak
ken en zich beperkte tot de banketbakkerij, kreeg
hij na een paar dagen een bericht van de Kamer
van Koophandel of hij even langs wilde komen.
Daar aangekomen kreeg hij van de betreffende
medewerker te horen dat hij moest stoppen met
banket bakken. Jan Leendert reageerde zeer ver
baasd en zei dat hij al zo'n vijftig jaar en brood en
banket bakte. Ja, zei de ambtenaar, dat klopt, maar
nu bent u gestopt met brood bakken en verkopen
en u heeft geen diploma om alleen banket te
maken. Maar, gelukkig de ambtenaar dacht mee
en stelde het volgende voor. Als u er nu voor zorgt
dat u in ieder geval twee broden en drie cadetten
in de winkel heeft, dan bent u weer een gemengd
bedrijf. Als er dan een klant komt voor een brood
dan zijn de broden al besteld door iemand en
heeft u de hele dag brood. Jan Leendert vond dit
Bakkerij van
Berkhout op
het Grootwesterbuiten. De
kar moest 's
avonds ook
nog naar bin
nen van dit
toch al krap
pe huisje, (foto
J. Molenaar)

een goed idee en ging opgelucht naar huis. Vanaf
1955 tot het moment dat hij definitief stopte in
1959 werd het brood dat hij verkocht door bakker
Breed gebakken.
Waarschijnlijk was dat ook de reden dat deze het
geheime recept aan Piet Breed gunde.
Zoals reeds is vermeld is bakker Breed in 1989 ge
stopt en heeft nog geen bakker aan Piet gevraagd
of hij het recept mocht hebben, zodat wij het nu
moeten doen zonder de sprits van Breed.

Kermis
Tot in de jaren tachtig was de oudste traditie op
de Edammer kermis de wafel van Bouwes. Zijn ga
rage aan de Graaf Willemstraat bouwde hij tijdens
de kermis om tot een Oud-Hollandse wafelkraam.
Rond 1920 werkte hij bij Van der Veen in Alk
maar. Daar had hij wafels leren bakken. Na deze
eerste baas had Bouwes de Edamse bakkerij "De
Morgenstar", die al sinds 1786 in bezit van zijn fa
milie was, overgenomen. In die tijd waren poffer
tjes en wafels een begrip op iedere kermis en toen
de wafelkraam van Van der Zee een jaar niet
kwam, zag Bouwes zijn kans schoon. Jarenlang
heeft hij de wafels gemaakt en verkocht op de ker
mis. De wafels waren speciaal omdat ze niet voor
uit gebakken konden worden. Wafels moet je bak
ken en meteen opeten stelde Bouwes. Vooruit
bakken kon niet, want dan ging de smaak eraf. Na
Bouwes heeft niemand meer zulke wafels weten
te maken. Zoals met zoveel lekkere dingen het
geval was, ook de wafels werden volgens een ge
heim recept gebakken. Helaas voor ons was Wil
lem Bouwes de laatste bakker uit zijn geslacht en
kunnen wij niet meer genieten van zijn wafels.

fi
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Sinterklaas
Voor Sinterklaas werd er veel taaitaai gebakken. In
de bakkerij van Jan Leendert werd er half septem
ber al mee begonnen. Het deeg werd gekneed (als
zoetstof werd de originele Havannahoning ge
bruikt) en op zolder opgeslagen. Half oktober werd
het van zolder gehaald om het deeg te braken. Het
deeg was één dikke harde massa. Deze massa
moest in kleine stukjes worden gehakt (het braken)
waarna het verder bewerkt kon worden. Vervol
gens werd het weer op zolder opgeslagen. Het taai
deeg kwam daar weer vanaf in de tijd dat de taaitaai
gebakken moest worden. Volgens de bakkers moet
taaitaai buigen en niet breken, daar herken je de
goede taai aan. Naast taai werden er uiteraard spe
culaas, gevulde speculaas en hammen gemaakt.
Ook marsepein en amandelspijs werden niet verge
ten. Vooral de marsepeinen dierenfïguren kostten
veel tijd om te maken, maar vonden gretig hun weg
naar de klanten.
Voor banketletters moest je bij bakker Blom zijn.
Hij kon de oven op twee manieren stoken, op hout
en op olie. Voor banket gebruikte hij altijd hout,
zodat de korst fijn en knapperig werd. Zijn ouder
wetse Zeeuwse bolussen werden gemaakt volgens
een recept met kaneel en suiker.

Kerstmis en Oudejaarsavond
Voor de kerstdagen maakte Blom Weihnachtstollen. Daarnaast was ook hij bekend om zijn Mosko
vische tulbanden en kerstkransen. In deze periode
bakte bakker Jongens zijn 'duivekaters'.
Voor oudejaarsavond werden er veel saucijzen
broodjes, broodsaucijzen, kleine gebakjes, petit
four, appelbeignets, appelbollen, appelflappen en
met slagroom gevulde sneeuwballen gemaakt.

In 2003 bestaat bakker Gorter 100 jaar. Hiermee is
deze bakkerij de oudste nog in Edam aanwezige
bakkerij die door één en dezelfde familie wordt ge
voerd. In die honderd jaar is er natuurlijk veel ge
beurd en ook veel veranderd. Bakker Gorter heeft
veel producten die volgens eigen geheim recept
worden gemaakt, bijvoorbeeld de botertaartjes en
verschillende soorten koek, nooit precies na te
maken. Net als de roomboter amandelstaven die
met Sinterklaas grif over de toonbank gingen ( en
nog steeds gaan).

Periodiek Oud Edam bestaat 25 jaar

Informatiebron voor leden
en samenleving
Toen de Vereniging Oud Edam op 19 oktober
1943 werd opgericht, hadden de initiatiefnemers
geen flauwe notie dat de organisatie zo'n promi
nente plaats in de Edamse samenleving zou gaan
en blijven innemen. "Ik herinner me als de dag
van gisteren", aldus Gerrit bij 't Vuur, "dat we met
een man of vijftien in de burgemeesterskamer,
Van Baar was toen nog burgemeester, onze onge
rustheid kenbaar maakten over de afbraak van
vaak zeer fraaie historische panden".
"Het lidmaatschap bedroeg toen één gulden per
jaar, maar je kon fondateur worden voor honderd
gulden wat inhield dat je levenslang lid werd zon
der ooit nog contributie af te hoeven dragen. In
amper drie weken hadden we ƒ 800 bij elkaar en
daar konden we wat mee beginnen. Dus onze
plannen sloegen wel aan".
Dat was duidelijk waarneembaar want in 1986, op
22 december werd het duizendste lid, ex-plaatsge
noot Jan van Zanen (nu wethouder te Utrecht) of
ficieel ten stadhuize ingeschreven. Oud Edam telt
nu rond de 1200 leden. Er vallen ouderen weg en
daarvoor in de plaats komen er anderen bij. Edam
mers die naar elders zijn verhuisd, blijven vaak
toch nog lid.

Laatste bakkers
De andere warme bakker die Edam nog rijk is, is
bakker Kaandorp. Met oud en nieuw heeft Kaan
dorp de oliebol als specialiteit. In 1989 namen
Wally en Simon Kaandorp de bakkerij van Gerrit
Blom over. In de afgelopen tien jaar hebben zij
zich een vaste plek in Edam verworven als warme
bakker. Simon benadrukte dat bij bakkers tradities
een zeer grote rol spelen. Een klant is bij de bakker
bijna altijd een vaste en trouwe klant en net als
vroeger bouw je ook nu nog steeds een band op
met je klanten. Wally en Simon verkopen uitslui
tend vanuit de winkel, een ventwijk is niet echt
haalbaar meer voor een warme bakker. Volgens
bakker Kaandorp gaat de sanering nog steeds door
en stoppen er in Nederland dagelijks drie bakkers.
Konden vroeger nog dertig bakkers hun brood ver
dienen in Edam, nu is er volgens de rapporten nog
maar plaats voor een paar bakkers.
Frans Kuiper
bronnen
Interview met Annie de Boer en Piet Breed
Interview met Wally & Simon Kaandorp
Intervieiv met Rie & Kees Kikke
Interview met Jaap Molenaar
Krantenartikelen van J annie Boelens-Boss uit NNC

Stencil
De communicatie tussen bestuur en leden ging
aanvankelijk door middel van een stencil waarop
mededelingen stonden: de oproep voor de alge
mene ledenvergadering of de uitnodiging tot het
maken van een cultuurhistorisch reisje. Van een
blad of periodiek was toen nog geen sprake.
Als attentie kregen de leden vanaf 1946 t/m 1957

fragment uit
het eerste
nummer van
het Periodiek
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Gift van Rabobank
Oud Edam en Oud Volendam
ontvingen van de Rabobank
ieder een gulle gift ten bedrage
van f 7.500.- ter gelegenheid van
de opening van het Rabobank
Bedrijvencentrum.
Op de foto overhandigt de heer
Theo Nouwen voorzitter van de
Rabobank (links), de cheques aan
vice-voorzitter Cor Schaatsbergen
van Oud Edam(midden) en Jan
Schilder van Oud Volendam.
Oud Edam zal het bedrag beste
den aan de hoognodige restaura
tie van de schilderijen van de
stadspoorten, (foto Rabobank)
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Hek,uitgegevendoorde VerenigingOudEdam.
tieadres: Voorhaven106.Tel. 1174.
Edam: een nieuwblad
hel verschijnen van dit eerste
er van Oud Fdam willen wij de
•.raagvertellen wat de bedoeling
t blad is en wat er in grote lijnen in
men te staan. Wel nu: Oud Edam
uitgegeven door de u allen welbe. gelijknamige vereniging, die haar
eiten richt op het behoud van het
sche stadsbeeld en het vastleggen
f geschiedenis van Edam. Dit
n zal ook de inhoud van dit blad
- T
inzicht bestaat er dus een

Jaargang

dragen tot het behoud van allerlei zaken:
want van veel wordt achteloos afstand
gedaan omdat men niet weet wat men
wegdoet
Het streven naar behoud van het
stadsbeeld staat voorop in de rubriek
nieuws en voorlichting over actuele
zaken. Ter sprake kunnen komen struc
tuur- en bestemmingsplannen, wat het
betekent als een stadje het etiket 'be
schermd stadsbeeld' heeft gekregen,
maar ook het omhakken van een oude
boom of het in ere herstellen van een oud
tuinmuurtje: kortom alles wat Edam
v^r»""

*
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de groep, dan kunt u zich melden bij de
secretaresse: Rixt Hovenkamp. Schepenmakersdijk 1. tel. 1945
IN DIT BLAD:

ieder jaar een premie, in de vorm van een repro
ductie van een foto of gravure of schilderij van his
torische, soms al bijna vergeten plekken in onze
stad. Een gebaar dat op prijs werd gesteld.
Ook verschenen er gestencilde boekjes. In 1946
was het de vertaling van een hoofdstuk over Edam
van Henri Havard's "Voyage aux villes mortes du
Zuiderzee". Een heerlijk romantisch verhaal.
In 1947 verscheen een bundeltje over "Oude Hui
zen", geschreven en getekend door Harry Oudejans en Gerrit Vermeer, destijds hoofd van de
Coornhert Mavo. Voorin een wat gezwollen inlei
ding, passend in die tijd:
"Liefde en bekendheid met de schoonheid die
ons omringt, zijn niet de voorrechten van een
bepaalde groep of klasse. Ieder, die met open
ogen en ontvankelijke geest leeft temidden van
de natuur en de voortbrengselen der cultuur om
zich heen, kan er deel aan hebben. Het samen
stellen en uitgeven van dit geschrift is een po
ging, begrip bij te brengen voor de oude bouw
werken in onze stad. We hopen dat het voor
velen een aansporing zal zijn om met eigen
ogen te gaan zien, wat erin besproken wordt,
want we zijn ervan overtuigd, dat dit een begin
kan worden voor aandachtige belangstelling en
liefde voor de schoonheid, niet alleen van onze
stad, maar eveneens van de vele andere oude
steden in ons land".
Was getekend Het Bestuur van de Vereniging Oud
Edam.
Woorden die in veel gevallen hun doel bereikt
hebben.
Maar deze publicatie heeft wel voor ontsteltenis
gezorgd toen bleek dat de tekenaar niet zijn eigen
werk liet zien, hoe wel voorzien van zijn signa
tuur, maar copieën uit o.a. boeken van de Bond
Heemschut. Er ontstond een heftige correspon
dentie die voor beide heren niet echt plezierig
moet zijn geweest, blijkens een brief van de heer
A. Kok, secretaris van de redactie van Heemschut.
Hij beschuldigde beiden ervan "vrijmoedig te heb
ben rondgegrepen in andermans geestes- en teekenarbeid. Bij de illustraties zijn verschillende,
welke op het eerste gezicht hun herkomst verra
den. Ze zijn deels ontleend aan delen van de
Heemschutserie naar daarin voorkomende teekeningen die door mij of in mijn atelier gemaakt zijn.
Andere zijn ontleend aan de geestelijke nalaten
schap van A.W. Weisman of diens assistent G. van
Arkel in het boek Noord Hollandse Oudheden.
Deze copieën, vereenigd op bladen, zijn ten over
vloede rechtsonder gesigneerd". De brief gaat ver
der met o.a. de opmerking dat de auteurs, 'in het
onderwijs werkzaam' in argeloosheid hebben ge-

handeld". Maar wanneer ik terugdenk aan de lera
ren die mij in mijn jeugd kennis bijbrachten van
bouwkunst en aan de jaren daarna dat ik leraar
was, dan leverden we eigen werk en pronkten
niet met andermans veren".
Na nog enige felle verwijten over "met voeten tre
den van de auteursrechten plus een stekelige op
merking over het grote aantal fouten, kon Kok
toch niet nalaten om nog even een schot voor de
boeg te lossen met het schone gedicht:

bachtschool en een van de vijftien personen die in
1943 de hoofden bijelkaar staken om de Vereni
ging Oud Edam op te richten.

Ds. Geldslichter vaak dronken, maar
in Volendam geliefd

Werkgroepen

In het eerste nummer werd melding gemaakt van
de oprichting van enkele werkgroepen. De bedoe
ling was dat de deelnemers informatie zouden ver
zamelen, ideeën uitwerken voor concrete plannen
om op die manier tot een slagvaardiger beleid van
"Late Edam. de Schoone Slaapster
de vereniging te komen. Opgericht waren toen al
Vrijmoedig ontwaken,
de werkgroep Handhaving Stadsbeeld en Ruimte
maar niet met Schaar en Lijmpot
lijke Ordening, Publicitiet, Archeologie en Ge
en pronken
schiedenis en een werkgroep Jeugd. De eerste zijn
met andermans veren".
nog steeds actief en er zijn enkele bijgekomen. De
Jeugdgroep bestaat op dit ogenblik niet meer.
Hier konden Vermeer en Oudejans het dan mee Verder is "Ome Gerrit bij 't Vuur" in het blad uitge
doen.
breid aan het woord over zijn visie op Edam en het
Andere belangwekkende publicaties (die tot de hoe en waarom van de oprichting van de vereni
jaarlijkse premie behoorden)waren "Edam in Pa ging
triottentijd" van Piet Smit en een geschrift over de Ook werd aandacht besteed aan het oudste huis
Edammer scheepsbouw van drs Sj. de Vries.
van Edam uit plm. 1530. "Een pijnlijke zaak", zoals
Bijzonder was een weergave van de stadspoorten werd opgemerkt. En zo was het ook, want het was
en een reproduktie van een schilderij van Cornelius een van de weinige huizen die gespaard bleven bij
Holsteyn, omstreeks tweede kwart van de zeven de grote brand in 1602, ooit een fraai houten pand
tiende eeuw, voorstellend de buitenplaats Westwij- maar in 1977 een verwaarloosde houten bouwval.
ck dat ooit aan de Westerweg in de Purmer heeft We zijn nu 25 jaar later en het oudste huis staat er
gestaan, gebouwd door de bekende architect Philip weer prachtig gerestaureerd bij, mede dank zij de
Vingbooms voor Reinier Pauw, telg van een regen publicaties in ons periodiek.
tengeslacht stammend uit de Middeleeuwen. In Zo zijn de woorden van Vermeer uit 1947 toch
1976 verscheen de laatste premie, een foto van niet aan dovemansoren gezegd. In die trant is Oud
koeien die tijdens de watersnood in 1916 in de Edam voortgegaan tot op de huidige dag. Steeds
Grote Kerk in veiligheid waren gebracht.
werd de vinger op de zere plek gelegd. Zo werd in
1977 in een extra editie bekendheid gegeven aan
het
belang van Edams Beschermd Stadsgezicht. De
Twee A-viertjes
Edammers werden diep doordrongen van het feit
Op 1 juni 1977 verscheen het eerste echte num dat men niet zuinig genoeg kan zijn op de schoon
mer van het Periodiek, nog wat dun: twee A-vier- heid van een historisch stadje als Edam: geen mo
tjes, aan beide zijden bedrukt. Er was al lang ge derne betonnen woonhuizen tussen historische
praat over een "eigen blad". "Geen blad met panden, geen hardhouten deuren, aandacht voor
notulen van vergaderingen, dus geen orgaan van de wallekanten en het straatmeubilair. Zuinig ook
de vereniging, maar bedoeld om de leden van inte op het aanzicht van de stad, het silhouet moet zo
ressante informatie te voorzien. De bedoeling is veel mogelijk onaangetast blijven. Het stond alle
dat ieder die belang stelt in het wel en wee van maal te lezen in ons Periodiek.
Edam, het met plezier zal kunnen lezen, lid of geen
lid ( we hopen natuurlijk dat lezers gestimuleerd
Anecdote
worden om lid te worden, maar dit ter zijde)".
En zo is het eigenlijk altijd gebleven, een blad dat Edam heeft nog een oneindig aantal onderwerpen
met kennelijk plezier wordt gelezen, en dat na 25 waarover geschreven kan worden. Daar maakt de
jaar. Naast kleine berichten over activiteiten als redactie graag gebruik van. Soms zijn er ook lezers
o.a. tentoonstellingen en lezingen, wordt altijd die met een aardige anecdote of verhaal of de ge
veel aandacht besteed aan actuele zaken en achter
schiedenis van hun familie bij ons aankloppen.
grondinformatie over al wat met de historie van Dat is een prettige gewaarwording, want het be
Edam te maken heeft. Ook was en is de hoop ge wijst dat veel Edammers, of ze nu dichtbij of veraf
vestigd op een groeiende belangstelling voor ar wonen, belangstelling voor het reilen en zeilen
chiefonderzoek en bodemvondsten. Tenslotte een van Oud Edam hebben en waar kunnen ze beter
oproep aan de lezers dat het periodiek niet alleen terecht dan bij de redactie. Het Periodiek is er im
voor de lezers is, maar ook van de lezers.
mers niet alleen voor, maar ook van de lezers,
Aardig is nog te vermelden dat het logo dat ons zoals in het eerste nummer werd vermeld.
blad vanaf het begin siert, is ontworpen door de
heer J.L. van Laere, destijds tekenleraar aan de Am Janny Boelens-Boss
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Wegens overspel gescheiden

Op 27 oktober 1793 werd Joh. Geldslichter tot do
minee bevestigd te Volendam. Zijn levensloop
doet denken die van Gosta Björling dat door Selma
Lagerlöf is beschreven.
In die tijd bezaten de gemeentelijke autoriteiten
de zeggenschap over het benoemen van een do
minee. Een commissie van Algemeen Welzijn ver
leende "handopening" (toestemming om een pre
dikant te beroepen) aan de kerkeraad.
Men moet bij het lezen van deze geschiedenis be
denken dat de Protestantse gemeente in Volendam
bestond uit een honderdtal personen, waarvan er
40 als lidmaat waren ingeschreven. Het kerkje staat
ook nu nog tussen de haven en de dijk naar Kat
ham. De Edammer gemeente en de kerkeraad van
Volendam waren vergevingsgezinder dan de kerke
lijke instanties (classis Edam), zoals zal blijken.

Overspel

N.H. kerkje
van Volen
dam.
(pentekening
coll.J. Mole
naar)

mer kerkeraad aan burgemeesteren dank en wens
te ds. Geldslichter geluk met zijn aanstelling.
Na enkele jaren kwamen er toch problemen. Na de
dood van ds. Budde in Edam wilde men ds. Gelds
lichter beroepen. Maar dat mocht niet en hij moest
Volendam blijven bedienen en het rectorschap
van de Latijnse school te Edam blijven waarnemen.
De commissie van Algemeen Welzijn(het stadsbe
stuur) keurde het beroep goed, maar de classis
van 23 mei 1796 niet, daar zij de politieke approbatie(goedkeuring) onvolledig beschouwden.

Onrustig
Het bleef onrustig doordat de partijen op hun stuk
bleven staan. De classis bleef van mening dat de
beroeping van Geldslichter in Edam onmogelijk
was door zijn vroeger begane overspel. De kerke
raad besloot Geldslichter in Volendam te laten,
maar hij mocht niet de bondszegelen (doop en
avondmaal) bedienen. De Edammer dominee Van
Toll was het hiermee oneeens. De kerkeraad
wilde daarom een handopening voor de vacature.
Maar de commissie van Algemeen Welzijn wilde
die niet verlenen, daar de twee predikanten in
Edam in staat moesten worden geacht de taken te
vervullen. De kerkeraad legde zich daarom maar al
te graag bij deze uitspraak neer. Zij waren van me
ning dat ds. Geldslichter zijn ambt van prediker
mocht behouden, temeer omdat hij anders niet
aan de eis zou kunnen voldoen, om zijn van hem
gescheiden vrouw en kinderen te onderhouden.

Het was bekend dat ds. Geldslichter gescheiden
was van zijn vrouw wegens overspel en dat hij zich
soms te buiten ging aan alcoholische geneugten.
Hij was predikant te Bodegraven geweest.
In Volendam voelde hij zich thuis. Hij kon prachtig
preken en dat werd al spoedig bekend in Edam. Nu
waren er twee predikanten in Edam werkzaam en
voor een derde kreeg men geen goedkeuring van
de classis en de kerkeraad. De burgemeesteren van
Edam vonden een oplossing door buiten de classis
en de kerkeraad om, ds. Geldslichter op 5 januari
1794 te benoemen tot stadspredikant, zodat hij
eens per week in Edam kon preken.
Spanningen
Deze aanstelling geschiedde op verzoek van vijtien
leden van de gemeente, die beloofden elk jaar vijf In 1797 liepen de spanningen verder op. De classis
entwintig gulden te betalen. Na kennis te hebben liet aan de kerkeraad weten dat zij de synodale en
genomen van deze aanstelling, betuigde de Edam- de classicale besluiten gehandhaafd wilden zien om
ds. Geldslichter te ontslaan. De kerkeraad ging
schoorvoetend accoord (9 tegen 7 stemmen). Een
commissie uit de Volendammer gemeente liet ech
ter weten dat zij geen andere dominee wensten!
De strijd werd hevig toen op de kerkeraadsvergadering van 2 juli 1797 de predikanten Vlek en Van
Toll voorstelden om ds. Geldslichter te ontslaan.
Ouderling Jan Doede hield een breedvoerig betoog
en wist te bereiken dat met 10 tegen 7 stemmen
werd besloten hem te behouden. Het betoog van
Doede en zijn medestanders kwam vooral neer op
het feit dat zij bet onrechtvaardig vonden om
Geldslichter, die in 1789 door de classis van Woer
den al kerkelijk was gestraft wegens overspel, nog
maals te veroordelen wegens hetzelfde feit.
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"Het wordt met smerte gevoeld en bejammert, dat
de mantel der liefde onder de kerkelijken zoo
verre is geworpen, datDs. Geldslichter met David,
bij het voorstellen zijner straffen, wel mag uitroe
pen: "Vreezelijker is het te vallen in handen der
menschen dan in Godshand".
Op 17 juli beval de classis de kerkeraad aan om
Geldslichter het gebruik van het avondmaal en het
waarnemen van alle predikatie onverwijld te ont
zeggen. Waarop de kerkeraad bij kerende post op
18 juli liet weten niet aan dit bevel te zullen vol
doen.
Een commissie uit de classis van drie personen
kwam op 23 oktober 1787 naar Edam. In de verga
dering bleven de leden van de kerkeraad bij hun
standpunt, waarop de tien "dwarsliggende" leden
werden ontslagen van hun kerkelijke functies. De
koster werd naar Volendam gestuurd om Geldslich
ter zijn ontslag mede te delen. Twee dagen later, op
25 oktober 1797, besloot men om zich niets van de
genoemde maatregelen aan te trekken.

Schorsen

Kosten

Straf

Een rustiger periode brak aan. Geldslichter deed re
gelmatig verzoeken om een betere geldelijke toela
ge. Hij voelde zich ook achtergesteld bij zijn drie
Edammer collega's. Regelmatig bedronk hij zich en
wandelde met onzekere stappen door Volendam.
Hoewel vele gemeenteleden hem jarenlang hadden
verdedigd, bleek toch dat hij het in hem gestelde
vertrouwen niet waard was. Op 8 augustus 1805
barstte de bom toen de kerkeraad besloot om hem
voorlopig te schorsen wegens verregaande dron
kenschap. De suspensiefeen straf aan een predi
kant opgelegd, bestaande uit een verbod sommige
kerkelijke functies uit te oefenen) werd op 13 okto
ber weer opgeheven. Hij bleef echter volharden in
zijn verkeerde handelswijze en op 30 maart 1806
werd hij door de kerkeraad afgezet. Zowel het
stadsbestuur als 34 Volendammers drongen erop
aan hun geliefde predikant te mogen behouden.
Het besluit der demissie(=ontslag) werd daarom op
4 juni weer ingetrokken.

Onder leiding van de kerkmeesters hebben de Vo
lendammers vele malen getracht weer een eigen
dominee te krijgen. Maar dat is nooit gehonoreerd.
Temeer omdat de kosten voor de kerkelijke ge
meenten bleven stijgen, vooral toen op 1 januari
1811 kerkelijke bedienden als kosters, voorzan
gers, organisten etc. ten laste van de kerk en niet
meer van de staat kwamen.
Aan de periode dat in Edam drie dominees actief
waren kwam een einde toen in 1836 ds. Boom
kamp stierf en de Koning in januari 1837 besliste
dat Edam slechts twee predikanten zou hebben.
Het rijkstractement werd daarbij verhoogd van
ƒ 1060.- tot ƒ 1260.-

I let ging weer fout en tot droefenis van zijn Volen
dammer vrienden werd Geldslichter op 27 april
1815 weder gecensureerd. Daarbij werd hem de
zwaarste straf opgelegd, die een toenmalige predi
kant kon krijgen, namelijk het afnemen van zijn
waardigheid.
Zoals bij vele beroepen was de kleding of bepaal
de uiterlijke tekenen, kenmerkend voor een be
roep. Voor een dominee was dat de mantel en de
breedgerande predikantshoed. Het werd Gelds
lichter voortaan verboden een dergelijk hoofddek
sel te dragen. Het zal voor de goede man een ver
nederende situatie zijn geweest.
Op 10 mei 1818 werd hij wederom gecensureerd
tot 4 februari 1819. Het is waarschijnlijk het laat
ste wat er over hem is beslist, want we vinden
geen aantekeningen meer na deze datum. Ruim 25
jaar heeft hij in zijn kleine Volendammer gemeen
te het Woord van Liefde gepreekt. Een zondig
mens in de ogen van zijn tegenstanders, een goed
mens ondanks zijn fouten, in de ogen van veel van
zijn trouwe gemeenteleden.

Dominee Geldslichter werd in Volendam geduld
en door een aantal mensen met zorg omringd,
hoewel hij met wisselend succes tegen zijn drank
verslaving vocht. Met zijn Edamse collega's had hij
vrijwel geen contact. Op 11 april werd door de
kerkeraad de censuur (onder kerkelijk toezicht
plaatsing) over Geldslichter opgeheven. Daar de
predikanten geen tractement ontvingen, werd op
aandringen van de classis besloten een collecte te
houden. De Volendammers droegen niets bij, daar
zij verontwaardigd waren dat hun predikant hun
was ontnomen (december 1812). De kerkeraad
gaf als antwoord dat zij het Koninklijk Besluit niet
konden veranderen.

Daarna ging het helemaal fout!
In december 1806 maakten 86 Volendammers dui
Op de volgende classisvergadering werden gecom- delijk dat hun dominee niet te handhaven was,
miteerd de dominees Vlek en Van Toll en het tot de daar zijn eerwaarde dronken op de Volendammer
meerderheid behorende kerkeraadslid Klaas Pauw. preekstoel had gestaan. Aan dit verzoek werd op
Het werd een vergadering met veel tumult. Ds. Rijk 16 december door de Kerkeraad voldaan.
wilde namelijk Klaas Pauw niet toelaten, daar deze Bij Koninklijk Besluit van 5 september 1807 werd
op de bijeenkomst op 23 oktober afgezet was. Ds. de predikantplaats te Volendam opgeheven. Geld
Rijk werd zelfs handtastelijk en uiteindelijk verliet slichter kreeg de opdracht tegen enige vergoeding
Pauw onder protest de vergadering.
hier om de drie weken op te treden.
Op de classis van 2 juli 1798 besloot men vergade
ringen niet meer te Edam, maar te Monnickendam
en Purmerend te houden. Als reden werd opgege
ven dat de classis van 27 november 1797 blootge
steld was geweest aan de meest verregaande beledi
gingen, dat de classis bespied was door spionnen,
waarvan één zich niet had ontzien om tijdens dit
overleg op de papieren van de scriba te spuwen.

Tumult

Vergevingsgezindheid was ook onder de predikan
ten ver te zoeken. Zo weigerde ds. Van Toll om
samen met ds. Geldslichter in Volendam huisbe
zoek te doen. Daarop besloot de kerkeraad om ds.
Geldslichter dit bezoek te laten doen met een ou
derling, een besluit waarmede de twee dominees
Van Toll en Vlek het eens konden zijn.
Op 1 juni 1798 kwam in Nederland als gevolg van
de Bataafse Revolutie de scheiding tussen kerk en
staat tot stand en werd het nodig een commissie
te benoemen, die de financiële belangen van de
kerk behartigde. Nu was dit niet een grote veran
dering in de gang van zaken, want in deze com
missie werden vrijwel dezelfde personen be
noemd, die ook in de andere colleges de dienst
uitmaakten.
Op 31 augustus 1798 bestond de commissie uit:
Thade de Vries(president), Jacob Teengs, dr.
Jacob de Waert, Willem de Gelder, Simon Verstee
veren en William Pont. Deze laatste bedankte en
werd vervangen door Pieter Boot, die tevens se
cretaris werd.
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Jaap Molenaar
Bronnen
• Uit het archief van Oud Edam: aantekeningen van
P. Costerus
• Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk te
Volendam door B. Visser

Oud Edam geeft mening over streekplan
In een brief aan alle leden van Provinciale Staten van Noord-Holland heeft het Bestuur van de Ver
eniging Oud Edam haar waardering uitgesproken over de Strategie Nota die door de provincie is
opgesteld. Wij zijn, samen met het provinciaal bestuur, van mening dat de cultuurhistorische
structuren behouden en beschermd dienen te worden.
Verder is de leden van Provinciale Staten erop gewezen dat:

Interieur van
het kerkje
van Volen
dam.
(coll.J.Mole
naar)

1. Edam in 1977 is aangewezen tot Beschermd Stadsgezicht en dat daarbij tevens is bepaal dat
het vrije uitzicht vanaf de provinciale weg (N247) op de vestingwal en de daarachter gelegen
stad gewaarborgd dient te blijven. Daarom dient dan ook ten noorden en ten zuiden een
strook van minimaal 200 meter vrij van bebouwing te blijven.
2. Aan de noordzijde cultuurhistorisch en landschappelijk gezien sprake is van een unieke situ
atie aangezien het beschermde veen weidegebied Zeevang zich hier uitstrekt. Daarin is tevens
gelegen de in 1996 op de Werelderfgoedlijst geplaatste Stelling van Amsterdam, waarvan het
Fort Edam deel uitmaakt. In het streekplan dient de bebouwingsgrens expliciet te worden op
genomen.
3. De Zuidpolderzeedijk van groot cultuurhistorisch en landschappelijk belang is. Daarom dient
in het streekplan opgenomen te worden dat:
a. De historische zeedijken van Lutje Schardam tot Oostzaan ongerept dienen te blijven tot
minimaal 200 meter van die dijken. Ook de historische verkaveling uit de 12e of 13e
eeuw dient te worden gehandhaafd en beschermd.
b. De Zuidpolder tot Waterland en dus tot het Nationaal Landschap Noord-Hollands Midden
behorend, agrarisch gebied dient te blijven en dus niet mag worden bebouwd.
25 Oktober 2001
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Met Oud Edam naar Texel

Den Burg

De jaarlijkse excursie van Oud Edam ging ditmaal
naar Texel. Op 4 oktober, om acht uur, vertrek
ken onze twee bussen richting Den Helder. Het
weer ziet er veelbelovend uit. Een nog wat wazig
zonnetje verlicht de in nevelen gehulde weilan
den. Het wordt een mooie tocht. In Den Helder
maken we nog een klein ommetje door het haven
gebied. We zijn royaal op tijd voor de boot naar
Texel. De Waddenzee ligt er rustig bij. De meeu
wen volgen krijsend de boot. Binnen een half uur
staan we aan de overkant en kunnen we aan ons
bezoek beginnen. Eerst naar Oudeschild, een pitoresk dorp met een haven vol vissersboten. Het is
zaterdag, dus de meeste schepen liggen in de
haven. We drinken koffie met Hoornderringen in
restaurant de Verrekieker. Uitzicht over de Wad
denzee. Het was zelfs terrasjesweer!

Deelnemers
excursie Oud
Edam in Den
Burg op Texel
(foto L. Hovenkamp )

Maritiem-en Juttersmuseum

m

Na de koffie bezoeken wij het Maritiem- en Jut
tersmuseum. In het Juttersmuseum krijgen wij
een uitleg doorspekt met vele annekdotes. Er is in
de loop der eeuwen heel wat gejut op Texel. (Per
dag spoelt er ongeveer vierduizend kilo rommel
aan op Texel). Vooral na een storm is er heel wat
te vinden op het strand. Een deel van de bevolking
leefde er van.
Als een schip gestrand was, kon men vaak reke
nen op een rijke vondst. De heren in Den Haag
zagen dit met lede ogen aan. Het Rijk wilde ook
wel een graantje meepikken. In 1892 werd er een
wet uitgevaardigd die het jutten op de stranden
verbood. Er werden van overheidswege strand
vonders aangesteld die het recht kregen te jutten grootste eiland van de Waddeneilanden: 18000
en boetes uit te delen aan hen die de wet overtra
ha, 22km lang en het smalste deel is 9 km. In het
den. Jutten werd voor veel mensen dus een hele jaar 1414 verkreeg Texel zijn stadsrechten. Van
sport, ook nu nog. Het museum hangt van onder oudsher is Texel een echt vogeleiland. Denk b.v.
tot boven vol met allerlei vondsten. Ook in het aan de beroemde vogelplaatjes in de boeken van
Maritiem Museum valt heel wat te zien en te be Jac. P .Thijsse. Verder is Texel beroemd om zijn
wonderen. In het gezonken scheepswrak waan je schapen: wol en lamsvlees.Verder leeft Texel van
je diep onder zee bezig met het ontdekken van akkerbouw, bloembollenteelt, de visserij en het
schatten uit ver vervlogen tijden. Je hebt zelfs het toerisme.
gevoel dat het schip onder je voeten zachtjes heen De belangrijkste plaats op het eiland is Den Burg,
en weer deint. Verder zijn er oude scheepskisten,
het kleinste dorp De Waal en het oudste dorp Oos
kanonnen, sextanten, scheepsmodellen en veel terend. In het totaal zijn er zeven dorpen. Op het
schepen in flessen van groot tot heel klein. Hele eiland staan veel stolpboerderijen. Ze zijn tegen
maal boven is de stuurhut nagebouwd van een woordig in partikuliere handen en worden over
modern schip.
het algemeen goed onderhouden.
Via een loopbrug kom je in een molen, een graan- We rijden richting Oosterend. In dit oude dorp is
en meelmolen.die ook bij het museumcomplex
heel veel gerestaureerd, alles in overleg met de
hoort. Als je de moeite neemt twee smalle trappen
stichting Dorpsherstel. Veel zien we niet van het
op te klimmen, wordt je beloond met een prach
dorp, want onze bussen zijn veel te groot voor de
tig uitzicht over de haven. In de bijbehorende
smalle straten. Terug richting Oudeschild, een
schuren vindt je verder nog een smederij, een dorp dat in circa 1600 ontstaan is en zijn grootste
werkplaats en een oud scheepswrak.
bloei gekend heeft tijdens de VOC-periode. Nu
voornamelijk bekend als vissershaven en om zijn
dekbeddenfabriek (de dekbedden met de scha
Eilandtoer
penwollen vulling).
Na de warme lunch in de Catharinehoeve is het Verder langs het fort De Schans. Het fort is in ster
tijd voor de eilandtoer per bus. Twee gidsen ver vorm gebouwd. We rijden nu over het hoogste en
tellen ons het nodige over het eiland. Texel is het tevens oudste deel van Texel, dat in de ijstijd is
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ontstaan. Weilanden omgeven met de voor Texel
zo typerende "tuunwaolen" en schaapskooien,
met hun opening naar het oosten gericht, beide
vallend onder monument ent oezicht. We rijden
langs een klein stukje Russisch grondgebied: het
Georgische kerkhof, waar de Georgische soldaten
begraven liggen die aan het eind van de tweede
wereldoorlog op Texel gesneuveld zijn.

In Den Burg eindigt onze rondrit. We kunnen naar
keuze: op eigen houtje rondwandelen, op een ter
rasje gaan zitten (het is nog steeds mooi weer), de
Nederlands Hervormde kerk bezichtigen en een
bezoek brengen aan de Oudheidskamer.
De Nederlands Hervormde kerk is in laatgotische
stijl gebouwd. Hij is onlangs gerestaureerd. Het is
een sobere kerk met een rijke lichtinval. Hoge pi
laren, waarvan het onderste gedeelte blauw ge
schilderd is. Een houten gewelf, waar voor de res
tauratie de boktorren hoogtij vierden. Grafstenen,
die iets laten zien van de mensen die hier in vroe
gere eeuwen gewoond en geleefd hebben en die
hier gestorven zijn.
In de Oudheidskamer is te zien hoe mensen vroe
ger geleefd hebben. Het prachtige meubilair, het
serviesgoed, verlichting en verwarming, de tegel
versiering, de kelder met zijn gebruiks -en voorraadpotten zijn hiervan de stille getuigen.
Onze tijd is om. Om 5 uur vertrekt de boot naar
het vasteland. Op de terugweg wordt nog nageno
ten van alles wat we die dag gezien hebben. Een
klein ommetje over het voormalige eiland Wieringen. Dank aan de leiding die deze dag weer naar
alle tevredenheid georganiseerd heeft.
Sjaan Swalve

Aanvulling en correctie op het artikel over het burgemeesterhuis
Westerbuiten, in het aprilnummer 2001 van Oud Edam.

Interieur Jut
tersmuseum
in Oudeschild
op Texel.
(foto Sj. Swalve)

aan het Klein

De heer Neijzen, schoonzoon van burgemeester Hij klapte met de hakken en verdween. Na een uur
van Baar en lid van onze vereniging schrijft ons:
werd Van Baar ingelicht dat de SD onderweg was
Toen de heer van Baar in 1938 benoemd was als om hem te arresteren. Onmiddellijk verlieten Van
burgemeester trof hij daar geen bewoonbare ambts Baar en zijn echtgenote M. van Baar-Jaartsveld het
woning aan. In overleg met de gemeente is op ge huis en gingen naar notaris Hofland, waar ze de
meentegrond door burgemeester van Baar zelf, een nacht doorbrachten en de volgende morgen per
woning gebouwd. Gelijkend op zijn woning, die hij fiets vertrokken naar Spierdijk, waar ze bij Dr.
in Oude Nierop (In 't Veld) had laten bouwen. In Bloem onderdoken. Hier kon Van Baar zich nuttig
1959 is de woning als ambtswoning overgenomen.
maken bij de coderingen van de verbindingen voor
De verwoesting van het huis was geen gevolg van Radio Oranje.
het neerschieten van de NSB-burgemeester. Daar Onderwijl waren de Duitsers in Edam gearriveerd
over het volgende, aldus de heer Neijzen:
en troffen in het burgemeestershuis het dienstmeis
Op dinsdag 31 oktober 1944 gelastte Hauptmann je Jannetje Veerman (van Jan de Koe), die in VolenZimmerman het graven door de bevolking van dammer kleding, zonder blikken of blozen vertelde
"Deckungslöcher" (militaire schuilplaatsen) langs dat de burgemeester voor familiebezoek was ver
de wegen. Tot dan toe had burgemeester van Baar trokken en, daar het op 2 november Allerheiligen
dit geweigerd als strijdig met het oorlogsrecht vol was en dus een vrije dag, op 3 november wel weer
gens de Conventie van Genève. Het was zuiver een terug zou zijn. Toen de Duitsers op 3 november te
militaire maatregel.
rugkwamen vonden zij het huis geheel leeggehaald.
Het gesprek met de Hauptmann werd snel heftig. Dat was gebeurd door Volendammers, die de meu
Deze ging staan, boog zich voorover naar de bur belen etc. over heel hun dorp verspreid hadden. Al
gemeester en bulderde: "Weet U wel dat U met leen een palm stond nog midden in de kamer. Woe
een officier van het Duitse leger spreekt?" "Ja", dend hebben de Duitsers toen het huis met
zei Van Baar, "dat is mij volkomen duidelijk" en handgranaten afgebrand. Na de oorlog keerden alle
opstaande: "U hebt wellicht begrepen dat U meubelen etc. zonder mankeren terug.
spreekt met een Nederlandse burgemeester die Voorlopig woonde het burgemeestersgezin op Linzijn eed aan de koningin niet in overeenstem
gerzijde 33, van waar genoemde heer Neijzen in au
ming kan brengen, met het aanwijzen van bur
gustus 1950 zijn jonge bruid heeft getrouwd. In
gers voor de Wehrmacht!"
1951 kon het herbouwde huis aan het Klein Wes
"Dan hebben wij niets meer te bespreken, dat be terbuiten weer worden betrokken.
tekent Uw ontslag!"
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Kerkhof vroeger vaak schuilplaats

ken en in 1830 gerealiseerd met de aankoop van
het stuk grond ten noorden van de kerk, het zo ge
heten 'Bosch'. In datzelfde jaar werd de muur om
het Zuiderkerkhof afgebroken. In de jaren 1924
en 1927 werd het kerkhof verder uitgebreid met
gedeelten van het kerckeboschje. In 1942 werd
alle grond aan de oostzijde van de kerk aange
kocht voor uitbreiding van het kerkhof. In 2000
werd het kerkhof voor het laatst uitgebreid met
nieuwe grafkelders.
Hiernaast kennen we natuurlijk de Joodse begraaf
plaats en vanaf 1871 de katholieke begraafplaats
aan het Middeliërdijkje.

voor gespuis

Deftig graf in kerk leverde geld op
Nu het nieuwe gedeelte van de begraafplaats bij de
Grote Kerk een jaar geleden op stille wijze in ge
bruik is genomen, is het goed eens te kijken naar de
geschiedenis van het begraven in Edam, Werd in
vroeger eeuwen nog voornamelijk in de kerk begra
ven, de laatste 150 jaar gebeurt dat nog slechts op
kerkhoven. Om enigszins een indruk te krijgen van
de begraafcultuur gaan we terug in de tijd.

:.;A
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Opmerkelijk

Wat is een kerkhof?
Van oudsher is een kerkhof niet de begraafplaats
maar een om de kerk gelegen hof, meestal van be
hoorlijke afmetingen. Het is het terrein om het ge
wijde gebouw. Een deel van de hof werd bestemd
voor het begraven van de gelovigen. Omdat het
hele terrein gewijde grond was, werd ontheiliging
zwaar bestraft, nog afgezien van het feit dat de
grond dan weer opnieuw gewijd moest worden
(door een bisschop), wat de nodige kosten met
zich bracht. Gedurende de periode dat de grond
niet gewijd was mocht er niet worden begraven.
Dit kon dagen, maar soms wel maanden duren.
Dat laatste gaf veel overlast.
De kerkhoven hadden ook een stuk grond dat al
tijd ongewijd was en bleef. Dit stuk grond lag
meestal aan de noordzijde van de kerk; hier kwam
weinig zon en het was er veelal kil en vochtig. Vol
gens overlevering woonden hier ook de demonen
(volgens de Germanen was het noorden de woon
plaats van de Goden). Als de hof niet om de kerk,
maar in het verlengde van de kerk lag, bevond de
ongewijde grond zich achter een heg. Hier be
groef men niet-christenen, moordenaars, landlo
pers en ongedoopte kinderen. Dit stuk genoot dan
ook geen enkel aanzien.

Vrijplaats
Het kerkhof was ook een vrijplaats of vrijhof (vgl.
Maastricht met z'n Vrijthof). Omdat de hof eigen
dom was van de kerk, kon je er niet gearresteerd
worden. Zodoende vluchtten veel misdadigers
naar het kerkhof. Om te voorkomen dat het kerk
hof overbevolkt zou raken met allerlei gespuis,
had de kerk afgekondigd dat men er maximaal
drie dagen mocht verblijven. Ja, de gevolgen ble
ven dan niet uit voor de misdadiger. Of dit ook in
Edam plaatsvond weten we niet zeker, maar het is
niet uitgesloten.
Het kerkhof werd voor nog meer doeleinden ge
bruikt. Men beoefende er allerlei spellen, zoals
bijvoorbeeld 'colven, clootschieten en steenwerpen'. Vaak werden meisjes en vrouwen de toe
gang tot het kerkhof ontzegd om het bedrijven
van ontucht tegen te gaan. Het kerkhof was ook
een uitstekende plaats om markten te houden.
Een wel heel merkwaardige markt was de 'vrijstermarkt' in Schagen.
14
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De meeste kerkhoven werden beschermd door
een muur of een haag. De toegang tot het kerkhof
was dus de zwakste plek. Beesten liepen er vrij
rond. Vooral varkens waren er nogal fors aan het
wroeten. Ook was men bang dat de duivel, haast
altijd voorgesteld met bokkenpoten, het kerkhof
betrad. Men plaatste daarom een zogenoemd duivelsrooster in de toegang. Deze roosters leken
heel veel op de tegenwoordige wildroosters. Bij
het kerkhof om de Oude kerk in Havelte kan men
nog de oude roosters aantreffen, evenals in Ruinerwold.

Kerkhoven

Vanuit de godsdienstgeschiedenis bekeken, is het
begraven van de doden in een geheiligd gebouw
een opmerkelijk verschijnsel. In de derde eeuw, na
de bekering van de Romeinse keizer Constantijn de
Grote, kwam het christendom tot grote bloei. Door
het 'heilig graf werd de kerk een geheiligd gebouw
en werd de kerk het dodenhuis bij uitstek. Het al
taar is op zichzelf een graf en heeft vaak de vorm
van een sarcofaag. De grote voorliefde om onder of
dichtbij het altaar te worden bijgezet kwam voort
uit het geloof dat men meer deel had aan de 'Heili
ge Kracht' naarmate men dichterbij het altaar rust
te. Dit waren de belangrijkste plaatsen in de kerk
en daardoor werd begraven in de kerk dan ook een
belangrijke inkomstenbron voor de kerk. Hoe dich
ter bij het altaar des te duurder werd het.

jt

Een "duivelsrooster" bij
bet kerkhof in
Havelte (Dr.)
(foto Wil
Tjoa)

in Edam

Zowel de Grote als de Kleine Kerk hadden een
kerkhof. Het kerkhof van de Kleine Kerk was ten
zuiden van de kerk gelegen op het 'Vrouweplein'.
Daarvoor had hier het 'Minnebroedershuis' ge
staan. In 1597 was men van plan om het kerkhof
in te richten als 'beestenmarkt'; de stadsbestuur
ders gingen hier echter niet mee akkoord. Het
kerkhof werd ook gebruikt om varkens te lossen
die bestemd waren voor de nieuwe beestenmarkt
aan het Jan van Wallendalplein. In 1615 verbood
men het scharrelen van varkens op het kerkhof.
Bij de sloop van de Kleine Kerk, in 1883, ver
dween ook het kerkhof en was men aangewezen
op het kerkhof van de Grote Kerk.
Tot 1860 werden ook Volendammers in Edam be
graven. Door de bouw van een eigen kerk met be
graafplaats kwam hier voor hen een einde aan.
Het verhaal gaat dat de laatste Volendammer die in
Edam werd begraven korte tijd later door de nabe
staanden werd overgebracht naar het kerkhof in
Volendam om hem zijn laatste rustplaats in het
eigen dorp te geven.
Het andere kerkhof lag bij de Grote Kerk. In de
loop der jaren werd het kerkhof steeds maar uitge
breid. De eerste vergroting werd in 1828 bespro-

verschijnsel

Sterven en be
graven zijn
ernstige
zaken, zo zegt
deze doodgra
ver aan zijn
gehoor.

Grote Kerk als in de 'Lieve Vrouwe Kerk' (de Klei
ne Kerk) begraven. De mooiste tijd om begraven
te worden was op zondag tijdens de preek. Voor
de rijkere lieden zo dicht mogelijk bij het altaar, of
de preekstoel. Voor de begrafenisgangers was dit
zeer stichtelijk, voor de predikant hinderlijk en
voor de kerkgangers onverdraaglijk vanwege de
stank uit de geopende grafkuil (de uitdrukking
"rijke stinkerd" vindt hier zijn oorsprong).
Voor de kerkvoogden betekende het begraven
een continue bron van inkomsten. Dit was ook de
reden dat zij niet wilden luisteren naar de bezwa
ren die werden aangevoerd tegen het begraven in
de kerk. Wel vonden ook zij dat het op zondag tij
dens de preek wel erg hinderlijk werd. Zodoende
werd in 1658 het uitvoeren van begraafwerkzaamheden tijdens de dienst verboden. Voorts moch
ten de graven op zondag niet openstaan vanwege
de lucht die eruit opsteeg.

Verbod

Op 6 juni 1795 werd door de Franse bezetter een
ingrijpend decreet afgekondigd, namelijk het ver
bod om in de kerk te begraven. De kerkmeesters
waren hier verre van gelukkig mee. Het begraven
in de kerk was een forse bron van inkomsten. Na
mens de gecommitteerden uit de Municipaliteit van
de steden Edam, Hoorn, Enkhuizen, Purmerend en
Medemblik stuurde C. van Pommeren als secretaris
van Hoorn een beleefde/onderdanige brief aan de
Provinciale Represanten des Volks van Holland.
"Ondergetekenden zijn het eens met het nattig
oogmerk
van Vlieden, maar.. .het stuit in onze ste
Rijke stinkerd
den en dorpen op onoverkomelijke swarigheden.
Na 1572 namen de calvinisten de kerk over. Er Dit door de onmogelijkheden van de locale situ
mochten geen missen meer gelezen worden; het aties. t.w. de onberekenbare kosten om begraaf
begraven was nog wel toegestaan, maar mocht plaatsen in te richten op de losse en waterachtige
niet 'paaps' zijn. Om te voorkomen dat de overle gronden. Dewelke op geen enkele wijze voor be
dene volgens de RK visie in ongewijde aarde werd graven bequam is te maken. Men kan geen voet
begraven (de kerk en het kerkhof waren nu "ont graven of men bekomt water, terwijl men in
heiligd" door de protestantse eredienst), werd er natte winters deze grond cd onder water staat.
voordat de kist werd gesloten wat gewijde aarde Zouden we dit met zand moeten ophogen, dan
in de kist gestrooid. Tot op heden wordt dit ge zijn duizenden lasten zand buiten Haarlem uit
bruik nog veel toegepast.
de duinen nodig.
Het begraven in de kerk ging dus nog steeds door. Dan moet een muur om de begraafplaats komen,
Ook voor de protestanten was het een zaak van anders zakt dit zand snel weg
deftigheid en geld. In Edam werd zowel in de Gezien de te maken kosten uit onze uitgeputte
stads- en burgerkassen dienen te komen, is dit on
mogelijk. Temeer omdat de veenachtige grond het
ophogen met zand niet kan verdragen en ijlings
wegzinkt en moeijten en kosten vrugteloos zijn
geweest.
Wij geven toe dat een scheijding tussen doden en
levenden begrijpelijk en vooral dwingend is in
zeer digtbetimmerde en sterk bevolkte landste
den. In onze zeesteden, die daaglijks, evenals de
daarin staande kerken, dermede door de zeeivinden ivorden gezuiverd, ded bij ons nog nimmer
nadeeglijke gevolgen van de lijken in de steden
hebben ondervonden.
Wij blijven na toewensing van Heil en Broeder
schap. Uw medeburgers, de gecommitteerden van
de steden Edam, Hoorn, Enkhuizen, Purmerend
en Medemblik ".
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Aards bestaan
Dat onze bestuurders zich, via deze brief, zorgen
maakten over het einde van hun aardse bestaan is
wel te verklaren. Zij waren het, die door 'eigen
graven' liefst in het koor van de kerken met fraaie
zerken zich van een eeuwig voortbestaan wilden
verzekeren. In de Grote Kerk was dit voorbehou
den aan families zoals Boot, Pont en Boes.
Dat ze als reden opgaven dat de grond buiten de
kerk zompig was en ongeschikt om in te begraven
kwam nogal egoïstisch over, zeker als we ons re
aliseren dat meer dan 25% van hun medeburgers
aangewezen was op deze mogelijkheid. Uiteraard
speelde de inkomstenderving een zeer grote rol.
Na de beruchte kerkbrand van 1602 werd een
drastische restauratie doorgevoerd en had men
het begraven in de Grote Kerk al strenger gere
geld door een systematische aanleg van de graven.
Zo kon men ruim 1500 graven delven en door het
begraven in 3 lagen kon men minstens 4000 over
ledenen kwijt. Daarnaast werd er ook nog in de
Kleine Kerk begraven. Er was dus ruimte genoeg
en in de ogen van de bestuurders geen reden om
begraven in de kerk te beëindigen.
Ook het geloof speelde geen rol van betekenis.
Roomsen, Protestanten en Doopsgezinden werden
in de Grote Kerk broederlijk/zusterlijk naast elkaar
ter aarde besteld. Behalve de graven die eigendom
van de kerk waren, gemerkt met een "k", waren er
ook 'eigen graven'. Dit werd duidelijk beschouwd
als een statussymbool. Vooral tussen 1640 en 1790
werden de graven van belangrijke mensen voorzien
van hun wapens, familiehandmerken of loffelijke
teksten. Zo werd bereikt dat wie de opschriften
wilde lezen zich voorover moest buigen en daar
door in ieder geval zijn hoed moest afnemen.

Zerken
De afmetingen van de stenen waarmee een graf
werd afgedekt waren voorgeschreven. Men kon
kiezen tussen een zerk (één steen) of een drieling
(drie stenen die samen weer één zerk vormden) De
graven waren genummerd. De kerk was opgedeeld
in een aantal afdelingen, zoals de noordkap, de
zuidkap, de middenkap en het koor. Vooral het
koor was een geliefde rustplaats. Veel graven had
den mooie inscripties. Vaak werd een zerk na rui
ming van het graf doorverkocht, waarna er op
nieuw een tekst uitgebeiteld moest worden. In
Edam kwam dit ook vaak voor. Er werd toen al aan
hergebruik gedaan. Als men de Grote Kerk be-

Lezing 3 eeuwwisselingen
Oud Edam organiseert samen met 't Nut een
lezing met dia's "1800-1900-200-drie eeuw
wisselingen in Amsterdam'. Tijd en plaats
donderdag 24 januari 20 uur in de Harmonie.
Dick Keijzer neemt de toehoorders mee op
een denkbeeldige wandeling door de binnen
stad van Amsterdam met de genoemde eeuw
wisselingen als leidraad.
16
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treedt, loopt men over het oude altaar van de kerk.
Ook de steen achter het koor vraagt om eerbied als
men zich bedenkt dat dit het altaar was van de Klei
ne Kerk. Een slimme koopman had deze steen als
grafsteen geregeld. Er waren vier paarden nodig
om de steen van de Voorstraat (Lingerzijde) naar de
Grote Kerk te slepen. Hoewel wij ons tegenwoor
dig nauwelijks kunnen voorstellen dat begraven in
de kerk een normale gang van zaken was, moeten
we ons wel gelukkig prijzen met de vele historische
waardevolle zerken en grafmonumenten die nog in
kerken, zoals de Grote Kerk, aanwezig zijn.
Tijdens de sloop van de Kleine Kerk zijn alle zerken
opgeslagen bij de Grote Kerk. Bij de restauratie van
de Grote Kerk die in 1981 afgerond was, heeft men
alle zerken op de vloer van de Grote Kerk gelegd.
Helaas is men heel slordig met het terugplaatsen
omgegaan. Dit is uiteraard een betreurenswaardige
zaak. Er zijn zelfs zerken zoekgeraakt. Om het te
kort aan te vullen zijn zerken aangevoerd uit Barsingerhorn. Het is vanuit historisch perspectief bezien
te hopen dat men deze onbegrijpelijke daad in de
toekomst herstelt en dat de zerken zoveel mogelijk
aan de hand van historisch archiefmateriaal hun
oorspronkelijke plaats krijgen.
Frans Kuiper
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De trap des
ouderdoms.
Het leven van
0 tot 100 jaar.
Gravure van
C.J. Visscher.

