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Armoede en werkloosheid in Nederland

't Nut ontwierp antwoorden voor
acute problemen

Patriotten

Enkele jaren eerder hadden de ideëen van de Ver

lichting in ons land, de Republiek der Zeven Ver
enigde Nederlanden, onder een deel van de bevol

king al vaste voet gekregen. De voorstanders

noemden zich patriotten, in tegenstelling tot de

prinsgezinden, die de Oranje-stadhouder trouw ble

ven. De strijd tussen patriotten en prinsgezinden

had hier hoofdzakelijk een politiek karakter en is

niet ontaard in de bloedige slachtingen zoals in
Frankrijk een paar jaar later. Overigens veroverde

dat land de Republiek in 1795 en lijfde het later ge

heel in.

De verarming en ontreddering in ons land gingen de

vermaner (doopsgezind predikant) Jan Nieuwen-

huijzen in Monnickendam bijzonder aan het hart.

Hij en zijn zoon Martinus, arts in Edam, zochten de-

oplossing voor de armoede en onwetendheid in de
oprichting van een genootschap dat het volk zou

kunnen verheffen via onderwijs en kennis van dage

lijkse wetenschappen, en niet via aalmoezen en be

deling. Nieuwenhuijzen wilde het onderwijs over

hevelen van kerk naar burgelijke overheid.

Nonsens

De stadsregering van Edam was overwegend prins

gezind en had geen enkele behoefte om de "gewo

ne man" meer kennis bij te brengen. Dat zou hem
alleen maar moeilijker te besturen maken. De

ideëen van de Nieuwenhuijzens werden afgedaan

met "patriottische nonsens". Martinus moest uit

eindelijk uit lijfsbehoud Edam ontvluchten naar

het patriottisch gezinde Amsterdam, met medene

ming van het hele Nuts-archief.

Dat alles kon niet verhinderen, dat de idealen,

neergelegd in het Stichtingsinstituut, zich weldra

Jan Nieuwen

huijzen

(foto Maat
schappij tot

't Nut van

't Algemeen)

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (kortweg

't Nut) is een typisch product van zijn tijd. Het eind
van de achttiende eeuw was een roerige periode.

Het volk kwam in opstand tegen de algemene ar

moede, de werkloosheid en de spilziekte van het

regentendom en de adel in ons land.
In diverse Europese landen ontstond een stroming

van hervormers en intellectuelen die streefden naar

democratie en rechtvaardigheid, de zogenoemde

Verlichting. In Frankrijk zou dat leiden tot de Fran

se revolutie in 1789.
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als een olievlek over het hele land verspreidden
en vele honderden aanhangers telden, die zich

verenigden in (naar Frans voorbeeld) departemen
ten. De activiteiten voor het volkswelzijn breid

den zich steeds meer uit en er werden overal be

waar- en lagere scholen gesticht, bibliotheken,

spaarbanken, badhuizen. Er werden concerten,

toneelvoorstellingen en lezingen georganiseerd

met een sterk educatief karakter.

De banken vervulden een dubbelfunctie: de spaar
zin van de bevolking werd aangewakkerd en de

woeker werd bestreden door een verstandig

volkskrediet.

Nutsbibliotheek

De eerste Nutsbibliotheek werd in 1791 in Haar

lem opgericht, de eerste uitleenbibliotheek van

Europa. In de loop van de volgende anderhalve
eeuw werden het er zo'n 300. Voor het hoofdbe

stuur was dat de aanleiding om in 1865 de rege

ring te vragen wettelijke regelingen voor het uitle

nen van boeken op te stellen. Het duurde ruim
een eeuw voordat deze wens werd uitgevoerd en

de Bibliotheekwet een feit werd. Tot die tijd werd
een eigen handleiding gebruikt.

Naast de uitleen gaf 't Nut al schoolboeken uit. Het

eerste handboek voor de methodiek dat in Neder
land verscheen was de handleiding voor de hou

ders van kleine kinderscholen uit 1823, gevolgd

door populair-wetenschappelijk werk en geschrif

ten, almanakken en liederenbundels. In 1905 werd
het Nutsseminarium opgericht voor Pedagogiek,

verbonden aan de Universiteit van Amsterdam,

waar wetenschappelijke geschriften werden ge
produceerd.

In 1850 kwamen er confessionele bibliotheken
die al heel snel in aantal toenamen. In 1972 werk

te 't Nut mee in het opgaan van zijn werk in een

door de overheid gesubsidieerde bibliotheek en
leeszaal.

Onderwijs

Van groot belang voor het volk was het onderwijs.

Voor 1800 ontstonden de eerste Nuts-lagere scho
len (de eerste in 1792) en de eerste kweekscho

len. In 1930 volgde een tweede golf, meestal in

plaatsen waar de overheid het liet afweten en de

verantwoordelijkheid overdroeg aan confessione
le schoolverenigingen. Het langst zag de overheid,

in tegenstelling tot 't Nut, geen taak ten aanzien
van het kleuteronderwijs. Dat veranderde pas in

1955. 't Nut had er tot op dat moment al 150 jaar

kleuteronderwijs opzitten, waarbij de methoden

van de Duitse pedagoog Fröbel (1782-1825) wer
den toegepast.

Spaarbank

Ook werden er initiatieven ontwikkeld voor re
kenonderwijs voor ambachtslieden en huishoud

en industrieonderwijs voor meisjes.

In Workum werd in 1818 de eerste Nutsspaarbank

opgericht. Het voorbeeld kwam uit Schotland. Ko-
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Martinus

Nieuumhuijzen

(foto Maat
schappij tot

't Nut van

't Algemeen)

ning Willem I stond geheel achter dit initiatief.

Met de komst van de spaarbanken betrad 't Nut
het sociaal-economisch terrein.

Ook heeft 't Nut zich geroerd in de eerste verzeke

ringsfondsen voor ziekte- en begrafeniskosten. De

Woningwet kwam tot stand na een rapport van 't

Nut. De Maatschappij liet in eigen beheer woning
wetwoningen bouwen.

Na de eerste wereldoorlog volgden sportaccomo-

daties, zoals zwembaden en gymnastieklokalen.
Niet te vergeten de Gaarkeuken, sinds 1870 in de
Spuistraat, die nog steeds bestaat.

Janny Boelens-Boss

Eerste algeme

ne vergadering
op 10 augustus

1790 in de

Lutherse Kerk

in Amsterdam
(foto Maat

schappij tot

't Nut van

't Algemeen)
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Nutsinitiatieven in Edam

Na het overhaaste vertrek van Martinus Nieuwen-

huijzen uit Edam in 1787 hielden in feite ook de
activiteiten van het oudste departement van 't Nut

op, al werden er wel plannen gemaakt voor het

geval de tijden gunstiger zouden worden om de

idealen van de vereniging te verwezenlijken. De

oorspronkelijke naam Edams Genootschap van

Kunsten en Wetenschappen, onder de zinspreuk
tot 't Nut van het Algemeen, werd vereenvoudigd

tot Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

pen voorjaar". Ook vonden de ouders de school

ongunstig liggen.

Nadelig saldo

Dat jaar sloot dan ook af met een nadelig saldo van

ƒ 7.103 voor die tijd een groot bedrag. Maar dank

zij een subsidie van de gemeente en vrijwillige bij

dragen kon de school tot 1862 het hoofd boven

water houden. Toch hield de school het daarna
niet langer vol, ondanks oproepen van het Nutsbe-

stuur.

Niettemin is het met de bewaarschool weer goed-

gekomen: in 1893 waren er 120 leerlingen met

hoofdonderwijzeres juffrouw Aaltje Kat en de on
derwijzeressen A. Pronk, F. Kok en N. Sanders en

helpster N. van Puffelen.

In 1901 werd de nieuwe bewaarschool geopend,

aan wat nu in de volksmond heet de steeg van juf

frouw Kat hij de Eilandsgracht. Deze gracht was
aan het eind van de 19e eeuw gedeeltelijk gedempt

tot aan de Kaasmarkt (nu Mauritspad).

Nuts Fröbel

school in

1927 tijdens

jubileum van

juffrouw Kat,
midden (foto

archief G. bij

't Vuur)

Bewaarschool

Pas rond 1850 kreeg het idee om in Edam een be

waarschool te stichten vaste vormen. Omdat er in

meer plaatsen dergelijke plannen bestonden ont
ving het Edamse departement niet meer dan ƒ 300

als eenmalige donatie. Het verzoek om meer geld

werd afgewezen. Niettemin lukte het om in 1855

de bewaarschool te realiseren.

Men startte met 108 leerlingen, minder dan waar

op was gehoopt. Een oproep om meer leerlingen

resulteerde het volgende jaar in een opkomst van
90 kinderen. De eerste afdeling (klas) was echter

in aantal flink gedaald: nog maar 21 leerlingen.

Het schooljaar 1857/58 was ook al ongunstig

"door de algemeen en langdurige koortsen en de

ongunstige weersgestelheid in het laatst verlo-

Juffrouw Kat

Gerrit bij 't Vuur weet zich juffrouw Kat nog goed

te herinneren. "Ik was toen 4 of 5 jaar en we waren

echt gek op haar. Ze was streng, maar wist perfect

met ons om te gaan. Wat we deden? Matjes vlech
ten, tekenen en spelen en voor de meisjes breien."

Hij herinnert zich ook de primitieve WC's. "Die van

de meisjes bestond uit een gladde plank met een

paar gaten erin en emmertjes eronder. Wij jongens
plasten zo in een emmer. Lekker rook het natuur

lijk niet."

Ook toen ging niet alles financieel over rozen. Maar

onder andere een bonte avond onder de naam "Dat

is er niet bij", geschreven door Gerrit bij 't Vuur

bracht schoon ƒ 2509 op, voor die tijd een mooi be
drag. Aagje Plas maakte de kostuums en er was een

gelegenheidsorkest bestaande uit

Edamse en Volendamse jongens.

Later ontstond uit dit orkest de

EVO-band. In 1956 is er aan de

Noorderstraat een nieuwe kleu
terschool gebouwd, waar me

vrouw Iet Klootwijk de scepter

zwaaide.

Stichtingshuis

Een ander inititief van 't Nut in

Edam was de bibliotheek. Het

stichtingshuis uit 1622 van 't Nut,

dat destijds door Nieuwenhuijzen
werd bewoond, werd in 1884

door het hoofdbestuur, dat zich
inmiddels in Amsterdam had ge

vestigd. aangekocht.
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Het pand werd gebruikt als spaarbank, bibliotheek

en vergaderruimte. In 1960 bleek restauratie nood

zakelijk. Daarbij werd uitgegaan van de situatie uit

de 18e eeuw omdat over de oorspronkelijke con
structie te weinig bekend was. Hen verbouwing uit

de 19e eeuw werd ongedaan gemaakt.

Culturele bestemming

liet gebouw kreeg in 1965 een volledig culturele

bestemming nadat de Stichting Openbare Leeszaal

en Bibliotheek er een ruimere plaats kreeg. Deze

bibliotheek ontstond door de samenvoeging van

de Nutsbibliotheek en de Parochiebibliotheek, de
depandance van de R.k.-bibliotheek te Volendam.

Beide organisaties brachten hun boekenbezit in,
ruim 5000 banden, waaronder 1600 jeugdboeken

en 2000 werken voor persoonlijke ontwikkeling.

Het gebouw werd al gauw te klein, waarna in 1978

de nieuwe vestiging aan de Dijkgraaf Poschlaan in
gebruik kon worden genomen. Het hoofdbestuur

van 't Nut nam het vrijgekomen huis vervolgens in
gebruik, waarmee het secretariaat van 't Nut weer

op zijn plaats van ontstaan is teruggekeerd.

Zeebad

In 1881 besloot het Edamse departement een in

richting in het leven te roepen, die zowel voor de

meer gegoeden als "aan den minderen man, de

gelegenheid bood zich bij het nemen van een

zeehad binnenkamers te ontkleeden en kleeden.
Tot hiertoe moeten de bezigheden steeds in de

openlucht gebeuren aldus een brief aan de ge

meenteraad.
Het was de bedoeling een houten gebouwtje neer

te zetten van 20 meter lang, met daarin tien kleed

kamers, waarvan zes met deuren en vier zonder

(voor de mindere man). Deze personen konden

een handdoek en zwembroek huren voor één
cent per keer.

Contributie

Op 4 juli was het zover: 's avonds half acht werd
het bad met veel officieel vertoon in gebruik geno

men. De jaarcontributie bedroeg ƒ 2,50 en ƒ 1,-.
Maar het werd geen succes. Er waren maar 27
leden van ƒ 2,50 en negen van ƒ 1,-. Het nieuwe

seizoen begon met een tekort van ƒ 86. Het doek

viel toen de bode langs de huizen slechts ƒ 9 wist

op te halen. Het badhuis werd in 1888 in een ad
vertentie te koop aangeboden.

Departement

De afdeling Edam heeft zich tot op heden redelijk

kunnen handhaven doordat het bestuur een uit

stekende keuze maakt voor de programma's van

het winterseizoen, die ook een wat jonger publiek

aanspreken. Het ledenaantal is nu 200 (echtparen
inbegrepen).

Dat is wel eens anders geweest: In 1974 was 't Nut

door vergrijzing en tanende belangstelling enige

jaren in diepe slaap vervallen. Er werd niets meer
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Voormalig
woonhuis

Martinus

Nieuwen-
huijzen, nu

Algemeen
Secretariaat

(foto Wil
Tjoa)

ondernomen. Ook de televisie werd een geduchte

concurrent.
Bij het 200-jarig bestaan van 't Nut werd een van

de voormalige bestuursleden benaderd door een

vertegenwoordiger van het hoofdbestuur, die de

verzuchting slaakte: het is toch te gek voor woor

den dat het oudste departement bijna overleden

is. Doe er wat aan!!!

Herleving

Zo is het ook gebeurd. Er werd een voorlopig be

stuur benoemd dat zich tot taak stelde de eerste
drie maanden van 1985 te bekijken of er voldoen

de Edammers waren die de herleving van 't Nut

wilden steunen door lid te worden. Dat is gelukt.

Al op 23 januari van dat jaar werd als proefballon

in het Damhotel een avond georganiseerd die ge
lijk een volle zaal trok.

De opening gebeurde door de heer P. Krom van

het hoofdbestuur die de gedenkwaardige woor

den sprak: "Als Jan en Martinus Nieuwenhuijzen

die in hun tijd ver vooruit hebben gedacht, heb
ben kunnen vermoeden, dat 't Nut twee eeuwen

later nog zou bestaan met een slapend departe

ment? Deze gedachte is Edam onwaardig, juist de
plaats waar alles is uitgegroeid tot een landelijk ge

beuren. Hierbij wil ik hulde brengen aan de werk

groep, die alles weer op poten wil zetten."

Janny Boelens-Boss
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Begraven in gewijde aarde

In het periodiek Oud Edam nr 3 van 2001
stond het artikel "Deftig graf in kerk leverde

geld op". Op dit artikel werd met een vraag

en een aanvulling gereageerd door Peter

Sluisman naar aanleiding van de passage:

"Om te voorkomen dat de overledene vol

gens de RK-visie in ongewijde aarde werd
begraven (de kerk en het kerkhof waren

ontheiligd door de protestantse eredienst),

werd er, voordat de kist gesloten werd, wat

gewijde aai'de in de kist gestrooid".
De vraag luidde: "Waar haalde men de ge

wijde aarde vandaan?".

Na de beeldenstorm in 1572 namen de Calvinis
ten de RK-kerkgebouwen over en werd het de ka

tholieken verboden om hun geloof in de open

baarheid te beleven. Er mochten dus ook geen

missen in de inmiddels tot hervormde kerk omge
doopte Grote of Sint Nicolaas kerk in Edam ge

houden worden. De katholieken hielden hun ere
diensten in de schuilkerk die op de plaats stond

van de huidige RK Sint Nicolaas kerk (Onder het

oog van God). Voor het begraven van de overle

denen waren zij echter aangewezen op de Grote
Kerk; begraven in de schuilkerk was niet moge

lijk. Tot 1871 (pas toen werd de RK begraafplaats

aan het Middeliërdijkje gerealiseerd) werden de

katholieken eerst in de Grote Kerk begraven en

toen er een verbod kwam van Koning Willem I in

1829 op het begraven in de kerk, op het kerkhof

van de Grote Kerk.
Bij iedere Protestantse eredienst werd de kerk

Reaardings- echter in de ogen en beleving van de Rooms Ka-

kistje (foto Sy- tholieken ontheiligd. Er moest dus een oplossing
bren Kuiper) worden gezocht voor dit probleem, want de gelo

vigen wilden toch hun dierbaren begraven in ge

wijde grond.
Voor dit doel werd een eenvoudige, doch doel

treffende oplossing gevonden. De priester strooi

de een klein beetje gewijde aarde in de kist waar

door de cirkel van ontheiliging werd doorbroken.

Voor dit doel had de priester een klein kistje tot

zijn beschikking (ongeveer 8 x 2 x 1,5 cm) in de
vorm van een doodskistje. Bij rijke parochies was

dit kistje gemaakt van zilver, bij arme parochies

van hout of ijzer. De kistjes werden "beaardings-

kistjes" genoemd. Het kistje was meestal voorzien

van een klein lepeltje, zodat de priester slechts

weinig aarde nodig had per begrafenis.

Het museum Catharijne Convent in Utrecht bezit
een zeer mooi zilveren exemplaar en Peter Sluis

man heeft het fraaie ijzeren exemplaar zoals op de

foto is afgebeeld.
Als het beaardingskistje leeg was, moest het weer

worden gevuld en uiteraard met gewijde aarde.

Dit laatste was in de tijd dat het de katholieken in
Nederland verboden was hun erediensten in het

openbaar te houden, een klein probleem. Hier

voor was echter een simpele en eenvoudige op

lossing: de priester was (en is) gerechtigd om ma

terie, zoals grond en water zelf te wijden. Op deze

wijze was er dus altijd gewijde grond aanwezig.
Voor het wijden van olie moest de priester in die

tijd wel een eind reizen, dit vond altijd plaats in

Brussel door de bisschop op Witte Donderdag.

Het beaarden met gewijde aarde en het gebruiken

van een beaardingskistje is een zuiver Nederlands
gebruik dat in andere landen onbekend is. Wel is

in andere landen het gebruik van gewijde aarde

bekend, zoals in het dorpje Hakendover bij Tie

nen in België, waar onder het kopje "Commercie

en volksgeloof" het volgende korte artikel werd

gevonden:
"Kort bij de kerk bevinden zich de spikdoorn en

het hok met de gewijde kerkgrond. Voor de spik

doorn was Pasen een moeilijke tijd. Door hoevele

handen werden er geen takjes of stukjes schors

van hem afgeplukt en afgebroken? Ook gewijde

aarde werd verkocht doorheen de tralies van het
aardehok. Julia Degent, vroeger woonachtig in de

Hakendoverstraat en een vrouw van kleine gestal

te, kroop in het hok en voor een paar centiemen

kon men van haar dan wat gewijde grond kopen.

Deze aarde wierp men op de akkers of gaf men
aan het vee ter bescherming tegen allerlei onheil.

Sinds een paar jaar wordt er geen water of aarde

meer verkocht. Het mooie stukje volksgeloof

rond hun beschermende of onheilwerende macht

is sterk afgenomen. Tegenwoordig kan men zo

veel aarde meenemen als men wil".

Frans Kuiper
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Vraagtekens rond ruiterportret in
Edams stadhuis

In liet (vroegere) stadhuis van
Edam aan het Damplein hangen

twee rui terportretten. Het ene

stelt voor stadhouder prins Mau-

rits, terwijl hij zijn beroemde slag

in 1600 (u weet wel) bij Nieuw-

poort levert. Het andere geeft

weer stadhouder prins Frederik
Hendrik, bij zijn belegering van

Den Bosch in 1629.

Van het laatste portret staat vast

dat schilder Herman Meindertsz.

Doncker de maker is. Het eerste
stuk wordt hem wel toegeschre

ven, maar in vakkringen acht
men dat zeer dubieus.

Tweede garnituur

Frauke Laarman, die een uitgebrei

de studie heeft gewijd aan Donc

ker, noemt hem een schilder van

het tweede garnituur. Hij wordt in
wetenschapskringen geken

schetst als een meester "met op

vallend weinig talent" en zijn wer

ken worden afgedaan als

"provincialisme van een charmant
karakter". Het is duidelijk dat in

de Edamse burgemeesterskamer
geen topstukken uit de Neder

landse schilderskunst hangen.

Om Doncker zelf circuleren vol

gens Laarman trouwens nog meer

vraagtekens. Als zijn geboorteda

tum wordt 1615 aangehouden.
Zijn dood moet vlak na 1650 heb

ben plaats gehad. Maar over geen

van beide tijdstippen bestaat ze
kerheid.

Doncker begon met schilderen in
Haarlem en verhuisde daarna naar

Enkhuizen. Waar en wanneer hij de ruiterportret-

ten vervaardigde is onbekend, evenals de manier
waarop ze in Edam zijn terechtgekomen.

Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit familietafereel

tjes en gezelschapsportretten. De ruiterafbeeldin-

gen zijn uitzonderingen op dit genre.

Ongesigneerd

Het portret van Maurits is ongesigneerd en duide

lijk van mindere kwaliteit dan de weergave van

Frederik Hendrik. Laarman suggereert dat het naar
een voorbeeld van een gravure is nageschilderd.

De aanwezigheid van het leger op de achtergrond

doet stijf aan en ook andere details zijn volgens
haar zwak te noemen. Het is mogelijk dat het por-

tret van Maurits achteraf als pendant van Frederik Prins Maurits
Hendrik s portret is geschilderd. tijdens de Slag

Dit schilderij is veel levendiger en technisch bij Nieuw-

beter, zo betoogt Laarman. Hier komt Doncker's poort in 1600;

specialisme als schilder van vrolijke gezelschap- schilder mo-

pen beter uit de verf in de weergave op de achter- gelijk HM.

grond van personen, die bijvoorbeeld pannekoe- Doncker
ken bakken en in Westfriese klederdracht dansen (foto Rijks-

(je kunt je afvragen of die laatsten daar bij Den dienst voor de

Bosch niet erg verdwaald zijn geraakt). In elk Monumenten-

geval heeft de afbeelding meer weg van een zon- zorg-Zeist)
dagsuitje dan van een oorlogshandeling. Soldaten

zijn op het tafreel nauwelijks te ontdekken en de

aanwezigen lijken niet geïnteresseerd in de bele

gering. Laarman poneert de stelling dat Doncker
met al die diverse detailtaferelen uit allerlei schil
dergenres heeft gesnoept.
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Strenge blik

Het is de vraag of de Edamse bur

gemeesters, die de afgelopen eeu

wen onder de strenge blikken van
Maurits en Frederik Hendrik de

stad hebben bestuurd, zich erg

hebben verdiept in de achtergron
den van beide veldheren. De

kamer wordt nog maar eens per

week door de huidige burgemees

ter als spreekkamer gebruikt en

het is nauwelijks aan te nemen dat

hij zich daarbij van de spirituele
aanwezigheid van de stadhouders

bewust is.

I.uuk Hovenkamp

Literatuur:
Frauke Laarman: Herman Mein
dertsz. Doncker-
Ein origineller Künstler zweiten
Ranges.
Tijschrift Oud Holland, jrg 114,
2000. nr. 1.
Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie.

Prins Frederik Hendrik tijdens

de belegering van Den Bosch in

1629; schilder H.M. Doncker

('foto Rijksdienst voor de Monu-

mentenzorg-Zeist)

Cursussen erfgoed

De Stichting Museaal en Historisch Perspectief Noord-Holland organiseert ook dit seizoen een aantal

cursussen voor historisch ge-interesseerden.

De cursussen vinden veelal plaats in Haarlem.

Opgave bij de stichting, postbus 5348, 2000 GH Haarlem, tel. 023-5531498, fax 023-5318436, e-mail:

helling@mhp-nh.nl., waar ook inlichtingen zijn te verkrijgen.

De volgende cursussen staan o.m. op het programma:

- geschiedenis van een boerderij

- notariële archieven
- kadaster, eigendom en gebruik van onroerend goed

- gevangenen

- oud-rechterlijke archieven
- militairen

- successie

- bronnen bedrijfsgeschiedenis
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Grafzerken in de Grote Kerk

Stand en rijkdom bepaalden plaats

De glas-in-loodramen, tekstborden, wapen
borden, schilderijen en de vele grafzerken in

de Grote- of Sint Nicolaaskerk vertellen ons

veel over Edams verleden. Onze stad mag zich

gelukkig prijzen met de vele historische waar
devolle zerken en grafmonumenten die nog

in kerken, zoals de Grote Kerk, aanwezig zijn.

Al in 1811 werd het begraven van doden in ker

ken verboden. Maar in Edam heeft het nog tot

1831 geduurd voordat aan deze wijze van teraar

debestelling een einde kwam. Jannetje Scheffer

werd op 30 september 18.31 als laatste in de kerk

begraven.
De graven in de kerk werden bedekt met grote of

kleine zerken.

Deze zijn nog altijd te zien in dit meer dan 500

jaren oude bedehuis.

Voor genealogen zijn de namen op de stenen een

belangrijke informatiebron en zeker wanneer hier
bij het boek van P.C. Bloys van Treslong wordt ge

raadpleegd. In de jaren voor 1929 heeft Mr. D.F.

Pont alle toen nog aanwezige stenen in de kerk

nauwkeurig beschreven en ten dele van commen

taar voorzien. Deze documentatie is opgenomen in

het boek van Bloys, getiteld "Genealogisch en Her
aldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken

der Provincie Noord-Holland".

Al eerder in 1897 hadden G. van Arkel en A.W.

Weisman in het boek Noord-Hollandse Oudheden

melding gemaakt van een aantal belangwekkende

grafzerken in de kerk.
Maar de heren beklaagden zich erover dat zij bij

hun onderzoek gehinderd werden doordat "ver-

scheidenen zerken niet of slechts ten deel zicht

baar zijn, vanwege de daarop gelegen houten vloer

en loopplanken of de daarop staande banken". Zij

beschrijven dan ook maar 27 grafstenen.

In de jaren voor de tweede wereldoorlog heeft

Leendert Spaander een plattegrond van de kerk
vloer gemaakt en per ingetekend graf de namen

vermeld van de overledenen die in de loop van de

tijd daar werden begraven. Spaander heeft dit over

zicht waarschijnlijk samengesteld aan de hand van

begraafboeken, zodat bij hem veel meer namen
voorkomen dan bij Bloys. Interessant is dat bij

Spaander ook de handmerken zijn ingetekend.

Familiewapens

De grafstenen zijn soms sierlijk bewerkt en van
namen en teksten voorzien. Ook zijn allerlei voor

stellingen in de zerken uitgehouwen. Prachtig be

werkte medaillons met familiewapens en symbo

len over de dood zijn op de stenen te zien. Door
de afbeeldingen van gereedschap is het niet moei

lijk om te raden welke ambachten de overledenen

hebben uitgeoefend.

Het meest boeiend zijn misschien wel de hand- of

huismerken die op de stenen voorkomen. Deze ei

gendomsmerken trekken vaak de aandacht van de

toeristen, die in de zomermaanden de kerk bezoe

ken. Ook in de 28 panelen van het magistraatraam
van de kerk zijn de handmerken van oud-ingezete

nen van Edam uit de eerste helft van de zeventien

de eeuw te zien. Er bestaat een boekje, getiteld:

"Grote Kerk Edam, Graven en Handmerken". Cor-

rie Boschma-Aarnoudse schreef de tekst en Her

man Rijswijk en Rob Teunissen verzorgden de do

cumentatie.

Deftigheid

Deftigheid en rijkdom bepaalden vaak de allerbes

te plaatsen in de kerk. In Edam was dit de verhoog
de kerkvloer in het koor. Hier zijn dan ook in het

verleden de meer welgestelde burgers in Edam be

graven. Maar ook buiten het koor zijn fraaie stenen

van de Edamsefine fleur te bewonderen. Zij liggen

verspreid door de hele kerk.

Op de zerken komen verscheidene malen de namen

voor van bekende Edamse families, zoals Pont,
Teengs, Brasker, Brasser, Boot, Costerus, Loen en

Oosterlingh. Families die in het verleden eeuwen

lang tot de beter gesitueerden van Edam behoorden

en veelal ook de dienst uitmaakten in het stadsbe

stuur.

In de zestiende en achttiende eeuw woonden in

Edam zeelieden die in dienst waren van de Admira

liteit van Amsterdam. In de kerk zijn stenen van ka

piteins en commandanten van oorlogsschepen te

vinden, zoals van Jacob Andries Swart. Hij behoor

de met de Edammers Dekker, Corlé, Boes en Broe
der tot de zeventien kapiteins die als opperbevel

hebbers meeliepen in de begrafenisstoet van

Grafsteen met

familiewapen

(foto Wil

Tjoa)
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Grafsteen met

afbeelding

van beroep
(foto Wil

Tjoa)

Verminkt

Van meer dan 30 zerken zijn de wapens wegge

hakt. Sommige familiewapens zijn zo waarschijn
lijk tijdens de Franse overheersing verminkt. Door

de diverse ophogingen met zand van de kerkvloer

en tijdens de vele restauraties van de kerk zijn veel

stenen in het ongerede geraakt en niet op hun

oorspronkelijke plaats teruggelegd. Bijna alle door

Bloys beschreven zerken in het koor zijn daar nog
aanwezig, maar buiten het koorhek liggen de graf-

Michiel Adriaansz. De Ruyter, toen die in 1676 in
de Nieuwe Kerk van Amsterdam naar zijn laatste

rustplaats werd gedragen. Ook de namen van de
Edamse zeelieden zoals Bouwens, Hondorff, Kad-

dens, Kaatjes en Poort komt men in de kerk nog

tegen.

aan de grootte van een steen. Verder is er een on

derscheid te maken in de zerken:

- met namen, sterfdata, wapens, merken en ande

re gegevens,
- met alleen initialen en handmerken,

- met alleen een nummer en soms een handmerk,

- versierd met gereedschap zoals hamers, beitels,
weerhaken, sleutels, maar ook met uitgebeitel

de schepen, zandlopers, koeien, muzieksleutels

en symbolen die naar de dood verwijzen.

- in de zuidoostbeuk, afkomstig uit de kerk in

Barsingerhorn

- blanco tegels

Veel tegels en stenen zijn er slecht aan toe en vaak

in stukken gebroken. Het valt te prijzen dat men

na de laatste grote restauratie erin is geslaagd de

brokken bijeen te houden en weer terug te leg

gen. Ook zijn sommige stenen zodanig uitgesleten

dat de teksten bijna niet meer zijn te lezen. Door
beschermende maatregelen hoeft de kwalitiet van

de zerken niet verder achteruit te gaan, maar een

eenvoudige oplossing is niet voorhanden.

Spaander heeft met zijn plattegrond de situatie

weergegeven zoals die in 1831 bestond. Op de
door hem getekende zerkenvloer zijn overal de

grafnummers vermeld. In voorkomende gevallen

zijn ook de handmerken ingetekend.
Bloys heeft een eigen nummering die in veel ge

vallen niet overeenkomt met de oude nummers
van Spaander. Wel wordt door Bloys meestal het

oude grafnummer in de toelichtende tekst, tussen

haakjes, vermeld.

Bloys en Spaander hanteren de volgende numme

ringen:

Grafsteen met

werk van

scheepsbou

wer (foto Wil

Tjoa)

Koor Middenkap Noordkap Zuidkap Kooromgang

Bloys 1-170 1-319 1-317 2-434 4-57

Spaander 1-182 1-320 1-464 1-472 1-61

stenen niet meer op de plaatsen waar ze in 1928

nog zijn aangetroffen.

De zerken bestaan uit stenen en tegels. Eén steen

bedekt een volledig graf en drie tegels zijn gelijk

Volendammers

Tot 1860 werden ook de overleden Volendam

mers in Edam begraven en hoewel van hen geen
zerken in de kerk zijn aangetroffen blijkt uit de ge

gevens van Spaander dat in de periode 1766 tot

1830 veel Volendammers in de kerk hun laatste

rustplaats vonden.
Spaander vermeldt bij bepaalde graven dat zij die
nen te blijven verzegeld tot 2010. Bij andere graven

is bepaald dat zij onaangeroerd en nimmer geo

pend mogen worden. Vaak werd dit met een nota

rieel contract vastgelegd. Deze servituten heeft

men dus niet volledig kunnen nakomen.

Aan de vrijwilligers van de vitrinedienst in de Grote

Kerk worden vaak vragen gesteld over de graven in

de kerk. Mensen met een genealogische interesse

informeren bijvoorbeeld of en waar een steen met

de gezochte naam kan worden gevonden. Een

hulpmiddel bij het zoeken ontbrak en daarom heb

ik in de wintermaanden van 2000-200 1 acht alfabe-
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tische lijsten gemaakt niet de namen van de door
mij gevonden zerken.

Van elk bekend deel van de kerk is een lijst ge

maakt, t.w.

• het koor

• de middenkap

• de zuidoostelijke beuk

• de zuidwestelijke beuk
• het middendeel nabij de toren

• de noordwestelijke beuk

• de noordoostelijke beuk
• de kooromgang

De in vakken verdeelde plattegrond van de kerk

heb ik een nummer gegeven, oplopend van 1 tot en

met 87, zodat achter de namen ook de vaknum

mers konden worden vermeld. Hierdoor is nu snel

te zien waar de betreffende zerk te vinden is. Het
tweede en het derde cijfer achter de naam verwijst

naar het nummer en de bladzijde van het boek van

Bloys. Het vierde en het vijfde nummer verwijst

naar het oude grafnummer van Spaander en de

bladzijde van de plattegrond.

De ordner met de alfabetische lijsten, fotocopieën
uit het boek van Bloys en de plattegrond van Spaan

der bevinden zich in de vitrinetafel van de Grote
Kerk.

In de kerk heb ik 401 tegels en 223 stenen kunnen

vinden die ook door Bloys worden genoemd.

Voorts ben ik 250 zerken tegengekomen met al
leen een (graf)nummer. Deze zerken heb ik wel

genoteerd maar niet opgenomen in de lijsten

omdat ik bij deze stenen alleen maar de vaknum

mers zou hebben kunnen vermelden. Andere ge

gevens ontbreken. Een oud grafnummer komt

vaak meermalen voor. Volgens Spaander waren er

in het verleden vijf gelijklopende grafnummerin
gen en omdat de zerken niet meer op de oor

spronkelijke plaatsen liggen, kan niet worden

vastgesteld tot welke serie de stenen behoren.

' i.\iv'u' F f Exqx
\>\ ü n

Grafsteen met

familiewapen

(foto Wil

Tjoa)

Afgesloten

Een groot aantal bij Bloys genoemde zerken heb ik

niet kunnen terugvinden. In de kerk staan op ver

schillende plaatsen banken, waardoor de onderlig

gende grafstenen aan het oog onttrokken zijn.
Ook zijn bij enkele stenen de ingebeitelde teksten

zo ernstig afgesleten dat ze niet meer te lezen zijn.

Na de documentatie door Mr.F.D. Pont in 1928

zullen ongetwijfeld veel stenen en tegels, bij de
restauratie van de kerk door breuk of ander onge

rief, verloren zijn geraakt. Merkwaardig is echter

dat ik ook 66 stenen heb aangetroffen die niet

door Bloys worden vermeld.

G.H. Conijn

Oud Edam bezocht Rotterdam en
Delfshaven

Als op zaterdagochtend 5 oktober de bussen voor

de excursie van Oud Edam richting Rotterdam ver

trekken, is de atmosfeer nog een beetje nevelig.
Tussen het wolkendek is hier en daar een klein

blauw plekje te bespeuren. Het belooft een mooie

dag te worden. De reis loopt vlekkeloos. Om even

over negenen doemt de skyline van Rotterdam op:
grijs tegen een lichte luchtbaan.

We zijn nog wat te vroeg voor de Euromast; daarom

maken we eerst een rondje door het centrum van

de stad. Onze chauffeur, een echte Rotterdamken
ner, wijst ons de verschillende gebouwen.

Om kwart voor tien staan we bij de Euromast. Dat

wordt nog even wachten. Om tien uur mogen we

met de lift naar boven. Beneden ons zien wij het

Rotterdamse havengebied.

De Rotte

Rotterdam, de grootste haven van de wereld. In de
dertiende, veertiende eeuw is Rotterdam ontstaan

aan de oevers van het riviertje de Rotte. Niet aan de

Maas, want de grond was daar veel te moerassig.

Langzaam maar zeker breidde de stad zich uit rich

ting Maas, die voor de scheepvaart onontbeerlijk
was. Nadat in de tweede helft van de negentiende
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Kijkje in

Delfshaven

(foto Cor

Veth)

De oude pakhuizen op de Kop van Zuid. Over de

Erasmusbrug, gebouwd door de Belgische architect

Ben van Berkel. De brug kreeg al snel de bijnaam de
Zwaan en ook wel de Wipkip. Linksaf Delfshaven

in waar we op de Voorhaven bij Henkes Brasserie
onze lunch zullen gebruiken. Hier op de Voorha

ven zullen wij de rest van de middag doorbrengen.

Delfshaven is een oud deel van Rotterdam dat in de

oorlog gespaard is gebleven. Oorspronkelijk een

zelfstandig havenstadje, als een soort overslaghaven
van de stad Delft. In de loop der eeuwen is het ge

heel opgegaan in de stad Rotterdam.

Piet Hein

De Voorhaven blijkt een gezellig stukje Rotterdam
te zijn met antiekwinkels en galerietjes. Aan de

overzijde van het brede water ligt het historisch

museum en de Pilgrimvaarderskerk. Ook is hier in

een korte zijstraat (de Piet Heinstraat), de plek waar

de beroemde zeevaarder Piet Hein geboren is (te
lezen in de gevelsteen van een later op die plek ge

bouwd huis).

In het museum zijn bodemvondsten uit vroegere
tijden, sitsen, batiks en oude kaarten te bewonde

ren. Op de bovenste verdieping is een tentoonstel

ling ingericht over kleine handelslieden, hun win
keltjes en hun vervoersmiddelen waarmee ze langs

de huizen gingen.

De Pilgrimvaderskerk (mooi gerestaureerd) herin

nert ons aan de uit Engeland gevluchte pilgrimfa-

thers. Het was de bedoeling dat zij naar Amerika

zouden overvaren. Denk aan de beroemde tocht
van de Mayflower. Zij werden de grondleggers van

de huidige Verenigde Staten. Een deel van hen

bleef echter in Nederland achter en stichtte hier
hun kerk.

Om vier uur 's middags werd er in hetzelfde kerkje

een orgelconcert gegeven met o.a. muziek van

Bach en Bertholdy. Tot grote verrassing van de or

ganist heeft een tlink aantal mensen van onze ex

cursie naar dit concert geluisterd. Het was een

prima afsluiting van een welbestede dag.

Sjaan Swalve

eeuw de Nieuwe Waterweg gegraven was, kon Rot
terdam zijn vleugels verder uitslaan.

Aan het begin van de tweede wereldoorlog, mei

1940, werd Rotterdam gebombardeerd. Het hart
van Rotterdam kreeg het zwaar te verduren. Het

enige wat overeind bleef was het stadhuis (archi
tect Evers) dat rond 1914 gebouwd was, en dat nu

wat vreemd ouderwets tussen hoge wolkenkrab
bers aan de Coolsingel staat.

Met de space shuttle omhoog. De lancering loopt

voorspoedig. Een prachtig uitzicht van grote hoog

te. Al ronddraaiend zien we aan de overzijde van de
Maas de groene koepels van de ingang van de

Maastunnel, op de Kop van Zuid het hotel New

York (oorspronkelijk het hoofdkantoor van de Hol-

land-Amerikalijn), de Erasmusbrug, het gebouw van
Nationale Nederlanden (de hoogste wolkenkrabber

van Nederland).

Zadkine

We maken een rondrit langs de belangrijkste pun

ten van Rotterdam. Bij de Kamer van Koophandel

het beroemde beeld van Zadkine voorstellend "de
verwoeste stad". De Laurenskerk die na de oorlog

weer in oude staat is opgebouwd. De kubuswonin

gen, die in 1984 door de architect Piet Blom ont

worpen zijn. De oude Hefbrug staat tegenwoordig

altijd omhoog omdat hij niet meer gebruikt wordt.

Excursiegan-

gers in de Rot

terdamse Eu
romast (foto

Cor Veth)
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Willem de Gelder: Edams regent
zonder straatnaam

Boerderij aan

de Oosterweg

in de Purmer

op de plaats

van het vroe

gere buiten

verblijf van

Willem de
Gelder (foto

Wil Tjoa)

Niet alle belangrijke burgemeesters uit de tijd van
de Republiek - die na de oorlog met Spanje tot

1806 heeft geduurd - hebben in onze stad een

straat naar zich vernoemd gekregen. Ook Willem

de Gelder, die in de periode 1763-1822 in Edam

een vooraanstaande positie innam, moet een der

gelijke vermelding missen. Wel draagt een boerde
rij aan de Oosterweg in de Purmer nog steeds zijn

naam.

De in 1737 te Waalwijk bij Dordrecht geboren

koopman Willem Adriaensz. de Gelder kwam op

zijn reizen in Edam in contact met de ongetwijfeld
welgevormde Grietje, dochter van Abraham Rig-

ter. Deze was schepen en thesaurier (penning

meester) van de stad Edam en hoorde dus tot de

regentenstand.

Grootse wijze

Het huwelijk tussen Willem en Grietje in 1763
werd op grootse wijze gevierd en kostte het voor

die tijd enorme bedrag van dertig gulden. Het is

onduidelijk waarom in het trouwboek vermeld

staat dat Willem op de bewuste dag in Beets
woonde. Verbleef hij misschien tijdelijk bij de fa

milie Hogerbeets of Peerenboom?

Kinderloos

Hun verbintenis bleef echter kinderloos, althans

volgens hun genealogie in het archief-Pont. Daar

mee zou de naam De Gelder in de Edamse elite uit

sterven. Of het huwelijk echt geen kinderen heeft
voortgebracht is echter onduidelijk. In 1764, 1766

en 1767 werden namelijk resp. Grietje, Abraham
en Neijltje geboren. Zij stierven echter jong en

werden allen begraven in graf Z.K. 242. In hetzelf

de graf werd i

Willem de Gelder was in 1785, 1787 en 1789 bur
gemeester van Edam. Elk jaar werden er drie nieu

we burgemeesters gekozen uit de 31 meest voor
aanstaande en rijkste burgers van de stad. Van het

zittende college werd er één gekozen tot reside
rend burgemeester (voorzitter) van het nieuwge-

kozen viertal. In 1790 viel hem deze uitverkiezing
ten deel, een bewijs van zijn belangrijkheid, rijk

dom en goed gekozen huwelijk.

Franse periode

In 1795 brak de Franse periode aan en kwam de
naam van Willem de Gelder niet meer terug in het

stadsbestuur van Edam. In 1803 werd eerst nog

een bestuur benoemd van de tot dan gebruikelijke

vier burgemeesters. Dat veranderde in 1809; toen
ging men over tot de benoeming van één burge

meester. Deze eer viel te beurt aan mr. A. Boot,

die de functie tot 1839 heeft vervuld. Geassisteerd

door wethouders, die in 1815 voor het eerst in

functie kwamen.

Controverse

"Edam in Patriottentijd" is de titel van een boekje

geschreven door de oud-Edammer P. Smit. Hierin

wordt ingegaan op de controverse tussen de staats

gezinde en de oranjegezinde regenten/bestuurders
van Edam. Willem de Gelder had in de eerste jaren

van de omwenteling partij gekozen voor de prins-
of oranjegezinde kant. Later echter koos hij voor

de andere kant en werd hij zelfs beschermheer van

de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 't Nut dat
zich vooral in de belangstelling van de doopsgezin-
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Grafzerk van

Willem de

Gelder in de

Grote kerk

(foto Wil

Tjoa)

Willem de Gelder was hoofdingeland van de pol

der de Purmer. Voor de eerste maal benoemd in

1772, werd hij in 1783 en 1795 herkozen.

In 1822 werd een tweetal kavels aan Frederik

Hendrik Versteegh verkocht. Dat Frederik Ver-

steegh land kocht in 1822 is niet verwonderlijk.

Zoals meer gemeld, waren de meeste regentenfa

milies betrokken bij zakelijke belangen. Petronella

de Gelder, een nichtje van Willem, was getrouwd

met Gerardus Versteegh. Dat de landerijen van
Willem de Gelder in 1822 werden verkocht, is be

grijpelijk. Hij stierf op 05-01-1822 kinderloos. Dus

zijn erfgenamen wilden hun portie! Hij werd in

het koor in de Grote Kerk van Edam begraven

waar de zerk nr. 63 nog aanwezig is en het graf

schrift luidt:

"Hier rust Willem de Gelder , oud Burgemeester ,

Raad der stad Edam en hoofdingeland van de

Purmer. Oud 84 jaren. Obiit 5-1-1822"

den en katholieken mocht verheugen, had de

warme sympatie van De Gelder.

Nu waren de geloofsgenoten van genoemde reli
gies uitgesloten van het openbaar bestuur en het is

voor te stellen dat daarom de bestaande regenten-

kliek zich van hem had afkeerd, gezien de vijand

schap tegen de oprichters van 't Nut, vader en

zoon Nieuwenhuijzen.

De Purmer

In het archief van polder de Purmer staat in het
kohier van eigenaren, dat Willem de Gelder in

1795 eigenaar was van 91 Morgen en 283 roeden
land. In de beschrijving van de gebouwen en eige

naren in 1810, wordt het gebouw van Willem de

Gelder op deze landerijen als "buitenverblijf' aan
geduid. Dat in afwijking van de meest gebruikte

omschrijving van "boerenwoning". Zonder twijfel

was hier een fraai huis met stal en schuren aanwe

zig. Ook in Edam bezat hij een aantal huizen.

Status

Hoewel Willem de Gelder dus al eigenaar was van

graf nr.242 in de Zuidkap van de Grote Kerk, waar

zijn drie jonge kinderen en zijn vrouw waren be

graven, heeft hij toch nog een ander graf in dit

godshuis gekocht. Wellicht kon hij niet de verlei
ding weerstaan om daar een laatste rustplaats te

verkrijgen, die voldeed aan zijn status.

Op een veiling in 1768, kocht hij een graf voor

zichzelf in het Koor, nr. 63, dat daarvoor in eigen

dom was van Pieter Reijndertsz. Pont.
Een afbeelding van het wapen van Willem de Gelder

is in de wapenboeken van Holland niet aanwezig.

De beschrijving van zijn wapen luidt echter:

"drie zwarte merletten (2+1)

rechtsgewend in goud"

n.b. In de wapenkunde is een merlet een soort

eend, afgebeeld zonder poten en snavel. In sleehts

enkele wapens in Nederland komt dit voor.

Jaap Molenaar

Rondleidingen Fort bij Edam

Al een aantal jaren is er gelegenheid om een be

zoek te brengen aan Fort Edam onder leiding van
een gids. Sinds Staatsbosbeheer eigenaar is van

het complex, is er vooral aan flora en fauna veel te
horen en te zien. Maar ook het gebouw zelf met

zijn kazematten en behuizing voor de manschap

pen is interessant.

Ook Oud Edam steunt deze openstelling van het

Fort van ganser harte. De families Grimmelikhuy-
se, Talsma en Molenaar verzorgen de rondleidn-

gen met enthousiasme en plezier. Maar vooral met
de "Open Monumentendagen" (één maal per jaar)

zouden ze graag versterking hebben van enkele

mensen, die dan een ochtend of een middag mee

willen helpen bij de rondleidingen.

De heer A. Grimmelikhuyse (tel. 0299-372458),

Roelof Bootstraat 53, kunt U bellen voor nadere

informatie.

De boer op

Donderdag 23 januari 2003, 20.00 uur in het Dam-

hotel:
"Met Jaap Molenaar de boer op".

Omdat 2003 is uitgeroepen tot "boerderijenjaar"

horen en zien wij over de geschiedenis van ± 50

boerenbedrijfjes en stadsboerderijen die er ooit in
Edam waren (samen met 't Nut).
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In 1702 werf in Edam gesticht

Uitwaterende Sluizen terug naar
Alkmaar

Edammers denken nogal eens dat door het aan

staande vertrek van de hoofdzetel van Uitwateren

de Sluizen onze stad zal worden beroofd van een

eerbiedwaardige instelling die vele eeuwen oud

is. Dat is maar gedeeltelijk juist. De oorsprong van

het hoogheemraadschap dateert weliswaar van
1544, maar de US-organisatie is zich hier pas na

1702 geleidelijk komen vestigen. Alkmaar is de ba

kermat van IJS en zal dat straks weer worden.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat het verdwijnen

van het merendeel van de activiteiten van US uit
Edam een historisch verlies is. Het hoogheemraad

schap heeft in de periode 1702-2002 in de stad

steeds meer panden aangekocht en er later met het

toenemen van de taken, diverse bijgebouwd. US is

niet alleen de belangrijkste werkgever in Edam,
maar ook de grootste onroerend-goedbezitter.

De vele restauraties van de oude gebouwen en de

bouw van nieuwe kantoren hebben de binnenstad

van Edam aanzienlijk verfraaid. Als er al eens werd

gemopperd over de "dure restauraties", dan moet
worden bedacht dat de uitgaven daarvoor een

schijntje zijn vergeleken met de totale omvang van

de US-begroting en dat de stad er iets van blijvende

waarde voor heeft teruggekregen.

Stormen

Het staat wel vast dat er van Noord-Holland als ge

volg van de talrijke stormen en overstromingen aan

het eind van de Middeleeuwen -op de duinenrij en

een serie veeneilanden na- weinig was overgeble

ven. Dat het merendeel van het land is behouden
en ons nu nog droge voeten biedt -ongetwijfeld

beter dan ooit tevoren- is natuurlijk in de eerste

plaats de verdienste van al die generaties boeren en

burgers die al zwoegend dijken, dammen en slui
zen hebben gebouwd. Maar daarnaast zijn het be

stuurders en vertegenwoordigers van het gezag ge
weest die hebben bereikt dat mensen hun

gemeenschappelijk belang inzagen en zich lieten

voegen in een overkoepelende organisatie.

Hoewel de vorming van US in 1544 wordt toege

schreven aan keizer Karei V -destijds heerser over

grote delen van Europa en ook over de Nederlan

den- is het hoogheemraadschap twee en twintig

jaar later, namelijk in 1566, pas goed op poten

gezet door zijn zoon en opvolger Philips II, die hier

mee een daad van grote betekenis op waterstaatge-
bied leverde, al heeft hij zich op tal van andere ter

reinen in ons land weinig populair gemaakt.

Afwatering

US kreeg toen een bestuur, bestaand uit dijkgraaf.

1

heemraden, een penningmeester en vertegen

woordigers uit het inliggende gebied. Haar taak
was de zorg voor de afwatering van de open water

gebieden in Noord-Hollands Noorderkwartier,

d.w.z. grofweg het gebied boven het huidige

Noordzeekanaal, Alkmaar in het noorden, naar Me-

demblik in het oosten, rond Enkhuizen en Hoorn
en naar Edam en Amsterdam in het zuiden.

Binnen dit gebied lagen grote stukken bedijkt land,

zoals de polders begrensd door de Westfriese Om-

ringdijk, de Zeevang en de Zaanstreek. Die werden

drooggehouden door de organisaties van bewo
ners van de inliggende landen en zij hanteerden

hun eigen regels. Alleen de open stukken water

daartussen vormden het beheersgebied van US, de
zogenoemde Schermerboezem.

Door de achtereenvolgende inpolderingen van

onder andere de Beemster, Purmer, Schermer en

Heerhugowaard liep het oppervlak van de Scher

merboezem aanzienlijk terug. Aan de ene kant ver
kleinde dat het risico van schade aan dijken door

opgejaagd water. Maar anderzijds verminderde het

de capaciteit van de Schermerboezem om tijdelijk
overtollig water te bergen.

Zeegaten

Handel en visserij profiteerden volop van de open

zeegaten die het midden van Noord-Holland om

ringden. Het water had met eb en vloed vrijelijk

toegang. Het zeewater kon bij storm Alkmaar van
uit de Zijpe via de Rekere bereiken (tot in de der

tiende eeuw toen de Rekere werd afgesloten met
een dam). Verder lag de Schermerboezem open,

via de Korsloot (bij Schardam), via Edam en Mon-

nickendam (naar de Purmer) bij Krommenie door
de Kromme IJe en via de Zaan. De schurende wer-

Achterzijde

kantoorge

bouw aan de
Schepenma
ker sd ijk tij

dens de res

tauratie in

1926 (foto ar

chief US)
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king van de getijden hield de zeegaten op diepte.

Ook de visserij had baat bij de beweging van het

water, o.a. doordat trekvis zoals paling in het na

jaar massaal op de zeegaten afkwam. Maar de
open gaten bedreigden bij storm het land en de

dorpen. Steeds weer verdwenen hele stukken

land. De bouw van sluizen zou de oplossing moe
ten brengen.

Voor de scheepsbouw en handel, waar de welvaart

van Edam in de zestiende eeuw voor een belang

rijk deel op dreef, was de vrije doorvaart juist on

misbaar. De stad had belang bij een open haven,

liefst zonder sluizen, zodat eb en vloed havenin
gang en binnenwater op diepte konden houden.

Vernielingen

Bekend zijn de verhalen over de herhaaldelijke

vernielingen door Edammers van de sluizen. Sabo

tage deed zich overigens niet alleen in Edam voor.

Bij de zeedijk van Assendelft joeg een boze groep

mensen de dijkgraaf plus heemraden op de vlucht.

Ook elders werd geklaagd over het vaak eigen
machtige optreden van US-bestuurders.

Edam kon zich beroepen op een in 1357 door de

graaf van Holland verleend privilege voor een on-

versperdc haven. De stad heeft diverse processen

over de kwestie gevoerd, maar zich uiteindelijk in

1599 bij de situatie neergelegd. Wel heeft het

stadsbestuur toen bereikt dat de sluizen een paar

dagen per maand helemaal mochten worden
opengezet. De waterhuishouding was sindsdien

inderdaad beter in de hand te houden.

De vraag of Edamse scheepsbouwers veel van de
afdamming hebben geleden is moeilijk te beant

woorden. Na 1589 konden zij gebruik maken van

een nieuwe grote schutsluis bij de Oosterpoort

(bij Kettingbrug). Maar waarschijnlijk schadelijker

voor hen was het feit dat in die tijd in Zaandam de
scheepsbouw en andere industrieën al snel op

kwamen, mogelijk doordat de vestigingsmogelijk

heden daar gunstiger waren.

Verval

Na 1650 raakte de Edamse economie steeds meer

in verval. De overschakeling op een op landbouw

gebaseerde bestaansmogelijksheid na de bedijking
van de Purmer, Beemster, etc. bood blijkbaar nog

onvoldoende compensatie. Ook de technische

kwaliteit van havens en kaden liep terug.

Maar het jaar 1700 bracht verlichting van de pro
blemen. US en Edam bereikten een akkoord over

het aanbrengen van ebdeuren, die bij eb het weg

stromen van in de boezem aanwezig water kon
den tegengaan.

US zou zorgen voor het op diepte houden van de

Nieuwehaven vanaf de Purmer tot aan zee. Dat
nam niet weg dat de haven geleidelijk toch weer

ondieper werd.

Timmerwerf

De sluis en de sluisdeuren vereisten doorlopend

onderhoud. Daartoe werd een aantal bestaande

werfpercelen aan de Schepenmakersdijk aange

kocht en ingericht tot timmerwerf. Die vestiging

in 1702 markeert de eerder genoemde 300-jarige
aanwezigheid van US in onze stad.

Dat hield echter nog niet de bestuurlijke vestiging

van US in Edam in, want dijkgraaf en heemraden
bleven kantoor houden in Alkmaar. Maar zij moes

ten voor het toezicht op het werk aan de haven

hier zo regelmatig aanwezig zijn, dat een meer per

manente vergader- en logiesplaats in Edam steeds

handiger leek. De bestaande gebouwen werden

daarvoor geschikt gemaakt en voor het technische
werk werden nieuwe schuren neergezet.

Sober

De inrichting van de panden in Edam is dan ook so

berder uitgevoerd dan de gebouwen van andere

hoogheemraadschappen, zoals die van Schieland,
Delfland en Rijnland, die meer luxe uitstraalden.
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Terrein van
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kelijke werf

(midden) aan

de Schepen-

makersdijk

(uit kaart

van Blaeu)

Show via indrukwekkende gebouwen, wapenschil

den en andere opsmuk was een geliefd middel om

de eigen belangrijkheid van dijkgraven en heemra

den in de regentenmaatschappij te benadrukken.

De Alkmaarse/Edamse bestuurders deden daar toen

ook een beetje aan mee, o.a. door een hek voor de

werf, een logiesgebouw en wat wapenschilden in

de sluis aan de Dam, die de status van het water

schapsbestuur moesten uitstralen.

Opvangbak

De vele kleine en grote polders loosden alle hun

overtolig water op de Schermerboezem, die dus

als een soort opvangbak fungeerde (in tijden van

droogte onttrokken de polders omgekeerd water

aan de boezem, zodat het peil daar af en toe heel

laag kwam te staan). De Schermerboezem moest al

dat water ook maar kwijt zien te raken via de slui

zen die op zee loosden. Als dat niet bijtijds lukte

stroomden kaden en dijken over en kwam het land

blank te staan.

Geopperd werd om via gemalen aan de rand van

de Schermerboezem de waterstand onder controle

te houden. Maar de discussies tussen voor- en te

genstanders van deze uiteraard zeer dure plannen

hebben een eeuw geduurd, voordat eindelijk in

1960 door de stichting van gemalen bij Zaandam

en Den Helder de bemaling van de Schermerboe

zem kon worden gerealiseerd.

Dij kdoorbraak

Maar boezembeheer had natuurlijk geen enkele

zin als door zwakke dijken het land regelmatig

overstroomde. De zorg voor de zeedijken lag bij

een groot aantal waterschappen en de centrale

overheden, niet bij US. De dijkdoorbraak van

1916, waardoor grote delen van Noord-Holland

onder water raakten, gaf in 1919 de stoot tot de

oprichting van het Hoogheemraadschap Noord

hollands Noorderkwartier, dat de waterkerende

taak kreeg opgedragen.

In 1993 fuseerden Uitwaterende Sluizen (boezem-

beheer) en Noordhollands Noorderkwartier (wa

terkering) tot het Hoogheemraadschap van Uitwa

terende Sluizen in Hollands Noorderkwartier. In

de jaren zestig had US al de zorg van de waterkwa

liteit op zich genomen. Hiermee zijn de taken boe

zembeheer, waterkwaliteitsbewaking en veilig

heid in één organisatie samengekomen.

De hoofdzetel van US werd in 1881 officieel naar

Edam verplaatst, hoewel de bestuurders nog wel

in Alkmaar vergaderden. Pas na de tweede wereld

oorlog vonden alle activiteiten in Edam plaats. Met

ingang van 2003 wordt de aloude situatie hersteld,

al blijft in Edam een districtskantoor functioneren.
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