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Herinneringen van George Rijswijk en Hendrik van Essen

Edamse tuinderijen leverden karig bestaan

George Rijswijk Hendrik van Essen

(foto Wil Tjoa) (foto corfgraphics)

Edam staat van oudsher bekend als een cen

trum van kaashandel. Ook scheepsbouw,

houthandel en scheepvaart hebben de stad

lange tijd een naam bezorgd. Minder bekend

is dat in en om de stad tal van tuinderijen

hebben gestaan. Een hoofdzakelijk plaatselij

ke nijverheid, waarin echter een aantal

Edamse families een — vaak schrale — boter

ham heeft verdiend. Hieronder twee van

hen: George Rijswijk en Hendrik van Essen
aan het woord.

nog wel een paar meer. In de glorietijd, wat de

teelt betreft, moet het een prachtig gezicht zijn
geweest. Al die tuinderijen met een grote ver

scheidenheid aan, tot in de puntjes verzorgde,

groentebedden.

Helaas is daar, langzaam maar zeker, een einde aan

gekomen. Stukje bij beetje werd de mooie, vrucht
bare grond opgeofferd aan de stadsuitbreiding,

ten noorden van de Achterhaven, tot er geen tuin

derij meer over was. " Natuurlijk was dat jammer",

zegt George Rijswijk, " maar de eerlijkheid ge

biedt me te zeggen dat het in ieder geval een ver

loren zaak was. Er zou vandaag geen droog brood
meer in te verdienen zijn".

Handwerk

"Toen was alles handwerk en dat zou nu niet meer
te betalen zijn. Niet alleen grondwerkzaamheden

als spitten, wieden etc., maar alles werd ook met
de hand geplukt en gesneden. De prijzen zouden

nu de pan uitrijzen. Als je tien kilo sperziebonen

per uur wilde plukken, moest je verdraaid hard

aanpoten. Nu gaat dat machinaal, wat de kwaliteit
vaak niet ten goede komt. Je hebt meer kans op

beschadiging en dus zijn de bonen minder goed

houdbaar. De sperzieboon is van een tuinbouw

product een landbouwproduct geworden".

Tot begin jaren vijftig had Edam een groot aantal

tuinderijen binnen, maar ook buiten de vestingen.

Ze waren te vinden o.a. tussen de Achterhaven en

de Noordervesting, aan de huidige Coen de Ko

ninglaan, de Keetzijde, het Oorgat en de Molen-

werf bij het Klein Westerbuiten. Daar probeerden
verscheidene Edamse families hun boterham te
verdienen. Wie waren dat?

De familie Rijswijk, de gebroeders Klok, Bommer,
Vallentgoed, Groot, Aris Plas, De Vries (gespeciali

seerd in gele komkommers), Van Essen en vast

Dus toch "goede, oude tijden"? Beslist niet en dat

komt duidelijk naar voren uit herinneringen van

twee tuinders/groenteboeren: voornoemde Rijs

wijk en Hendrik van Essen. De eerste praktiseert

nog een beetje voor de gezelligheid en "om aan de

gang te blijven", zoals hij zegt. "Ik heb een prach
tige lap grond achter mijn huis aan de Singel en

die kun je niet zomaar braak laten liggen. Ik vind

het trouwens nog steeds mooi werk".

De Rijswijken hebben altijd in de groenten geze

ten. George Rijswijk: Wij hadden onze tuinderij
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aan de Keetzijde. De grond was, voor zover ik me

herinner, eigendom van de Zuidpolder en later van

de gemeente. Vader (Jan Rijswijk) heeft daar bijna
zijn hele leven getuind. Later, toen hij wat ging

sukkelen, zette ik het daar voort. Hij ging vaak mijn

beide ooms helpen (Teun en Niek Rijswijk). Zij

hadden hun tuinderij in de "Tuindershoek" aan de

Achterhaven. Mooie, hoge grond en heel geschikt
voor wortelen. Ome Teun had een winkeltje aan

het Van Wallendalplein". Rijswijk haalt een paar

foto's tevoorschijn, op de ene neef Kees (Teunz.)

temidden van groentebedden. Op de achtergrond

de vesting en het voormalig huis van meester
Freek Swalve. Op de andere foto beide ooms,

rechts Niek en links Teun Rijswijk, met op de ach

tergrond de vroegere huisjes aan het Tuinierspad.

Aardbeienpluk

"Ze zijn aan de aardbeienpluk, oh,oh, wat had ik

daar de schurft aan", herinnert Rijswijk zich." Ik

werd dikwijls ingeschakeld voor de kleine napluk,

daar kwam ik niet onderuit. Je mopperde wel eens,

maar weigeren kwam eenvoudig niet bij je op, je

deed het gewoon. En dan moest ik, in opdracht van
mijn oom, ook nog met de aardbeien langs de deur

om ze te verkopen voor dertien cent per pond".

De tuinders maakten lange dagen: voor dag en

RECTIFICATIE FAM. PONT

De redactie van Oud Edarn biedt mevrouw

H.F.Pont-Hoek verontschuldigingen aan voor
een foutieve mededeling in het vorige num

mer. Op pagina één van die editie is namelijk

de schoonvader van mevrouw Pont abusieve

lijk als William Pont aangeduid. Dit moet zijn

mr. Dirk Frans Pont (1893-1963), destijds bur
gemeester van resp. Uithoorn, Hillegom en
Apeldoorn, en lid van de Eerste Kamer. Hij is

bijgezet in het familiegraf bij de Grote Kerk te

Edam. Nogmaals onze excuses.

De redactie

dauw werd er begonnen tot 's avonds een uur of
negen.

Daarnaast werd er gevent en drie keer per week

moesten ze naar de groenteveiling, aan de kop van
het Groot Westerbuiten.

Bar slecht

"Je moet nu niet denken dat het allemaal kommer

en kwel was", gaat Rijswijk verder," je had best

plezier in je werk en iedere tuinder was er trots
op een goed product te leveren. Maar de tijden

waren in mijn jonge jaren bar slecht. We zaten in

de jaren dertig midden in de crisis en toen had ie

dereen moeite het hoofd boven water te houden.

Ook de tuinders hadden het hard te verduren. Zo
kwamen de zaadhandelaren in de herfst hun be

stellingen opnemen. In december werd alles afge

leverd, maar pas in juni kon er afgerekend wor
den, omdat er eerder geen geld was. Vaak ging het

om bedragen van zo'n honderd gulden en dat was

voor die tijd heel veel".

"Maar ja, je kon niet anders en zonder nieuw zaai

goed begin je nu eenmaal niets. Dat wisten de

zaadhandelaren ook heel goed en daar hielden ze
rekening mee. Ik denk wel eens dat de mensen

vroeger meer behulpzaam en solidair waren dan

nu. En dat is toch wel een van de goede dingen
van vroeger" .

Wapperen

Zoals veel mensen van vóór de oorlog, moest ook

hij meteen na de lagere school aan het werk. Nu
vond Rijswijk dat niet zo'n ramp, omdat leren

hem niet zo boeide. Liever liet hij zijn handen

wapperen, hoewel, liever niet bij de kleine napluk

van de aardbeien van zijn oom. Sperziebonen
plukken behoorde ook niet bepaald tot zijn groot

ste hobby's. Donderdags was het "bonendag" en

dan werd er geplukt van 's ochtends zes uur tot 's

avonds negen uur: "Vader kon heel goed plukken,
mij ging het minder goed af, ik zag af en toe sterre

tjes door een, op zijn zachtst uitgedrukt, onpretti

ge halfgebogen houding, maar het moest toch ge-
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Links Teun
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Rijswijk,

± 1925
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wijk)

George Rijs-

ivijk aan het

werk in zijn

tuin (foto WH

Tjoa)

beuren want tegen het weekend was de vraag het

grootst. Je had toen namelijk "zondagse- en door
deweekse groenten".

Na het verdwijnen van de tuinderijen, moesten de

tuinders toch blijven leven en voor de nodige in
komsten zorgen. De wijken waar gevent werd,

werden steeds groter, terwijl er minder geteeld

werd en de vraag van de klanten bleef toenemen.

Daarom werd er ook veel ingekocht. De concur
rentie was groot, want er waren ook verscheidene

groentewinkels. Om een paar te noemen Leek,

Hillaert, Van Essen en Ent. "Ondanks alle proble

men, hebben we het toch gered en dat geeft een

gevoel van voldoening".

Vraagbaak

Hendrik van Essen heeft de winkel aan het Oorgat,

eerst eigendom van zijn ouders en na hun dood

van hemzelf, een paar jaar geleden aan de kant ge

daan. Hij verdiept zich graag in zijn hobby: boe
ken. Toen ik hem iets over de oude veiling vroeg,

bleek hij ook daar een boekje over te hebben,

maar daarover later.

Net als zijn oude, grote vriend Gerrit bij 't Vuur,

een man met een grote kennis en een vraagbaak

voor weetgierigen. Hij vertelde dat de tuinderijen,

evenals de stadsboerderijen een grote historische
waarde hebben vertegenwoordigd. "In tijden van

nood heeft Edam zich altijd weten te redden: bin

nen de vesting graasden de koeien. Vlees -en zui

velproducten waren altijd voorhanden, groente

en aardappelen aanvankelijk minder ".

Kleinschalig

"Alles moet heel kleinschalig geweest zijn. Groen
te werd heel lang nauwelijks gegeten, wel fruit.

Aardappelen zijn tot in de 17e eeuw onbekend op

de Europese tafel. Ze komen oorspronkelijk uit La

tijns- Amerika en werden, naar ik meen, meege
bracht door de Spanjaarden. Later, in de 19e eeuw

werd wat meer groente gegeten, maar nog steeds

mondjesmaat. Toen zullen de kleine tuinders, zo

rond 1900, begonnen zijn met het telen van

groenten. De mensen leefden vroeger heel anders,

ze gebruikten meer brood en gortsoorten. Later,
toen men begreep dat er meer groente gegeten

moest worden, werden eenvoudige soorten ver

bouwd, strikt aan het seizoen gebonden. Groen

ten die langere tijd bewaard konden worden, bij

voorbeeld koolsoorten en bieten."

Buurtwinkeltje

"'s Winters werden er veel zuurkool en gezouten

snij- en sperziebonen gegeten", zo gaat Van Essen

verder. Henk's ouders hadden, naast hun tuinderij

aan het Oorgat, een kleine groentewinkel, een gezel
lig buurtwinkeltje waar menig nieuwtje gewisseld

werd. Toch wel "de gezellige oude tijd". "Ja, zo was

het, zegt hij, " Edam was toen veel kleiner; iedereen

kende iedereen en dat had toch wel heel plezierige

kanten. Ik denk wel eens met zekere weemoed

terug. Tegenwoordig weet je nauwelijks meer wie je

buren zijn en dat geldt <x>k voor de buurt."
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Armzalig

De tuinderij was volgens Van Essen, maatschappe
lijk gezien, een armzalig beroep: keihard werken

en weinig verdiensten. Over het algemeen ging het

om percelen die klein waren, de ene wat kleiner

dan de andere. "Je kunt je dus wel voorstellen dat
het in het algemeen een armoedige toestand was.

Bovendien waren we in Edam met zeer velen, dan
moest de spoeling wel dun blijven. Volendammers

hebben het altijd over het "rijke Edam", wat in

mijn ogen een grote misvatting is. Behalve een aan

tal zeer welgestelden, was het overgrote deel van

de Edammers beslist niet welvarend. Als ik af en
toe eens blader in de boekhouding van de Doops

gezinde Gemeente, sta je versteld van hoeveel geld

er aan de armen werd gegeven."

In legger ij

Het was niet verwonderlijk dat veel tuinders een

nevenberoep hadden. Bijvoorbeeld Jaap Bakker

die tevens kolenhandelaar was. De Van Essens

hadden een inleggerij met de naam EO. We heb
ben keihard gewerkt, moeder zei kort voor haar

dood "er niet meer aan te moeten denken hoe ze

altijd geploeterd had".

Volgens Henk moeten er in de loop der jaren mis
schien wel tonnen snij- en sperziebonen en zuur

kool door hun handen zijn gegaan. Een zeer ar

beidsintensief werk ."'Alles staande", herinnert hij

zich: "bonen draden, wassen, insteken (in de bo

nenmolen). Geen wonder dat onze knieën vroeg
tijdig versleten waren".

Ook bij hem gold hetzelfde als bij zeer vele tijdgeno
ten: "Eerst werken en dan leren." Van dat laatste

kwam natuurlijk niet veel terecht. Toen ik wat

ouder werd, kreeg ik een leerplichtontheffing

omdat ik mijn vader moest helpen. Er kwam dus van

mijn lagere schoolopleiding niet veel terecht. Dat
was in die tijd heel gewoon, je stond er niet bij stil".

Hendrik van

Essen (foto

corfgraphics)

De veiling was gevestigd aan de kop van het groot
Westerbuiten. Het was een kleine veiling, waar

behalve door Edamse tuinders ook van buiten
werd aangevoerd. Aris Plas was de afslager. Een
klok was er niet.

"De handel ging bij handopsteking. Over door

draaien heb ik nauwelijks iets gehoord, daarvoor
was de aanvoer eigenlijk te klein. Veel groente

ging ook naar de firma S. Bak en Zn., die ettelijke

klanten buiten Edam had, meer in de regio. Aard

appelen werden hier op kleine schaal geteeld, ze

werden meestal per schip uit Zeeland aange
voerd."

Tuindijk

Vader Jan van Essen had zijn tuinderij aan het Oor

gat, waar later de betonfabriek werd gebouwd en

nu de "Gooise villa's" staan. Er moeten in het ver
leden meer tuinderijen aan het Oorgat hebben ge

legen, want volgens Van Essen was de naam ooit

Tuindijk, althans een deel. Nog een naamsveran

dering: de Baanstraat heette Warmoesstraat, ook
al een naam die met tuinderij te maken heeft.

Van Essen: "Noord- en Zuid-Holland zijn altijd bij

uitstek groenteteeltgebieden geweest, de grond

leende zich daar kennelijk uitstekend voor".

Groenteveiling

Begin 1900 werden op diverse plekken groente
veilingen opgericht. Om er een paar te noemen:

Beverwijk, Purmerend, Broek op Langedijk en in

1919 ook te Edam. De meeste zijn inmiddels opge

heven. De Edamse veiling werd op 1 juni 1919 op
gericht door notaris de Griend-Dreux en opgehe
ven in 1951.

4

Hongerwinter

Tijdens de hongerwinter van 1945 werd alle

groente gecombineerd ingekocht door de Voed-

selcommissie en centraal verkocht, waardoor vol
gens Henk Edam niet van honger is omgekomen.

Alles was al lang op de bon, maar op die manier

werden alle burgers in de gelegenheid gesteld
groente en aardappelen te kopen. De laatste
waren te koop in de voormalige garage van Dirk

Veis aan de Kaasmarkt. "Zeeland kwam er natuur

lijk al lang niet meer aan te pas door de bezetting.

Daarom werden aardappelen aangevoerd van de

overkant van het IJsselmeer via botters die aan het
Westerbuiten afmeerden. Daar werden ze afgele

verd bij de firma Bak en kon het publiek op de
bon kopen".

Als herinnering aan die moeilijke tijden, wordt

nog jaarlijks de "Pieperrace" gehouden, een eve

nement dat duizenden belangstellenden trekt.

Janny Boelens-Boss

Oud-Edammers genieten van
historisch Mechelen en Brussel

De excursie van Oud Edam ging ditmaal naar
Mechelen en Brussel. Twee dagen in verband

met het zestig-jarig bestaan van de vereni

ging-

Om half acht vertrekken we met twee bussen van

de firma Kras richting Mechelen. De laatste regen

buien zijn verdwenen. De lucht en het land zien
er schoongewassen uit. De ochtendnevel is net

opgelost. Boven het IJ hangen prachtige roze wol

kenformaties. Kortom het fraaie begin van een

prachtige reis naar onze zuiderburen. Bij Ooster

hout wordt een stop gemaakt voor een paar kop

jes koffie met cake.
Om tien uur zijn we in Mechelen, waar we een

bezoek aan de St. Rombouts-kathedraal zullen

brengen. Jammer genoeg is het wat rommelig op

het marktplein . Onder het marktplein worden na
melijk parkeergarages aangelegd. De St. Rom-

bouts valt onder de zogenoemde Brabantse go

tiek. In 1426 is begonnen met de bouw van de

kathedraal naar een ontwerp van Andries Kelder

mans. De toren is nooit voltooid. Daarin bevindt
zich een beiaard met 47 klokken, waarvan de oud

ste uit het atelier van de gebroeders Hernony

komen.

De toren kan worden beklommen, maar daar heb

ben zich slechts enkelen van ons gezelschap aan

gewaagd. De kathedraal is zeker een bezoek
waard. Achterin bevindt zich het grafmonument

van St.Rombouts, met daarboven de schrijn met

relikwieën. De schrijn was geopend, zodat wij de

pracht en praal konden bewonderen. Aan het

marktplein staat ook het Paleis van de Grote Raad,

gebouwd in 1526 en pas in 1914 aan de hand van

bewaard gebleven bouwtekeningen, naar ont

werp van Rombout Keldermans, voltooid. Het ge

bouw is nu in gebruik als stadhuis.

Horta-huis

Na de warme lunch bij brasserie Royal rijden we
door naar Brussel. Door het drukke verkeer (het is

zaterdagmiddag) kost het wat moeite het Horta-

huis te bereiken. Het Horta huis is nu een drukbe

zocht museum.
Victor Horta was architect en ontwerper. Hij heeft

in Brussel diverse huizen, stations en een beroemd
hotel ontworpen. Zijn bouwkunst en ontwerpen

worden gerekend tot de Art Nouveau (eind 19de,

begin 20ste eeuw). Het bijzondere van het Horta

huis is, dat alles, maar dan ook alles door hem is ont

worpen. De deuren, de scharnieren, de deurknop

pen, de sleutelgaten en de sleutels. De trap met
trapleuningen. De kasten met prachtig geslepen

glas. De meubels, de lampen, geen detail is hem

ontgaan. Ook de tuin en boven in het huis de serre

met dakterras. Heel bijzonder zijn ook de tegenover

elkaar geplaatste spiegels boven een trapgat , waar
door je de indruk van een eindeloze galerij krijgt.

Terwijl we op de bussen wachten die ons naar

het hotel zullen rijden, worden oude vriend

schapsbanden aangehaald. Er waren een paar

Oud Edammers die elkaar in 35 jaar niet gezien
hadden! En U weet: waar een paar Oud Edammers

elkaar ontmoeten komen meteen de verhalen van

vroeger weer boven.

Terwijl we naar het hotel rijden wijst onze

chauffeur ons op allerlei belangrijke gebouwen.

Hij zegt: "In Brussel en Parijs moet je niet op het

Aan de lunch

(foto C. Veth)
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verkeer letten, maar op de mooie dingen". We

passeren het Paleis van Justitie, in de verte de Koe-
kelberg, het Kleine Zavel (een plein omringd door

beeldjes die de gilden vertegenwoordigen), het

Arbitragehof, het Muziekmuseum op het Konings

plein, het paleis van de koning en de paleistuinen,

de gotische St. Michaels-katedraal en de botani-

sehe tuinen ( in het Vlaams: kruidtuinen).

Grote Markt

In het hotel hebben we even de tijd om uit te rus
ten en ons te verkleden voor het diner in restau

rant Le Roy Despanje aan de beroemde Grote

Markt. De Grote Markt is een rechthoekig plein,

omsloten door het stadhuis en schitterende gilde-

huizen. Eind 17de eeuw werd het plein door de
Fransen aan puin geschoten. De gilden, in die tijd

rijk en machtig, besloten het plein weer op te

bouwen. In vijf jaar tijd ontstond het plein zoals

wij het nu kennen, machtig en voornaam. Het res

taurant Le Roy Despanje was het gildehuis van de

bakkers en draagt het jaartal 1696.
Ons diner wordt opgediend op de derde en vierde

verdieping. Op de vierde verdieping zijn de tafel

tjes zo opgesteld, dat je een mooi overzicht hebt

over het fraai verlichte plein. Genieten van de ge

zellige sfeer en het eten.

Als we na het eten ons te voet op weg begeven

richting hotel, worden we op de markt nog ver

rast door een klank- en lichtspektakel. Het stad
huis verandert in een soort sprookjespaleis in wis

selende kleuren op de klank van muziek. Daarna

lopen. Alleen de mensen die het niet redden, wor

den met een bus opgehaald. Het "stiefkwartiertje"

dat ons in het vooruitzicht was gesteld wordt
meer dan een half uur. Moe maar voldaan duiken

we ons hotelbed in.

Don Quichot

De volgende morgen vertrekken we, na een uitge
breid ontbijt, naar het centrum van de stad, waar

we onder leiding van een gids een stadswandeling

krijgen. We starten op het Spanjeplein waar een

beeld van Don Quichot prijkt. Het is een copie

van een beroemd beeld, geschonken door de

Spaanse staat. Vervolgens lopen we door de Gale

rie St. Hubert, gebouwd in 1847: beroemde win

kels met allerhande luxe artikelen. De gids wijst
ons op drie beroemde zeer oude cafés (±1600) die

via smalle poortjes achter in een steegje te berei

ken zijn. De Beurs van Brussel, gebouwd op de

fundamenten van een Augustijner klooster. Vanaf

de straat kun je door een soort koepel de funda
menten bekijken.

Dan komen we via Chinatown (een straat met Chi

nese restaurants) bij het oudste gedeelte van Brus

sel aan. Op een eilandje in het riviertje de Zenne,
dat nu grotendeels ondergronds zijn weg vervolgt,

werd in 977 een fort gebouwd. Nu staat op die

plek de in 1881 gebouwde groente- en fruithal. De

hal is in Art Nouveaustijl gebouwd en bevat o.a.

een permanente tentoonstelling over de geschie
denis van de stad. Hier bevinden zich ook enkele

beroemde cafés, waar vooral de Brusselaars zelf
uitgaan.

De gids toont ons enkele muurschilderingen. Het
zijn beroemde fragmenten uit stripverhalen. Ze zijn

geschilderd in opdracht van de gemeente en vor

men een vrolijke noot in het stadsbeeld. We eindi

gen onze rondleiding op de Grote Markt, waar we

worden gewezen op de diverse details aan de ge
vels. Tijd voor een kop koffie en wat lekkers.

Onschuldige maagden

Om één uur verzamelen we weer bij de bussen.

Ons laatste bezoek in Brussel betreft het Museum
voor Schone Kunsten. We bekijken vooral de afde

ling met vroeg-Vlaamse kunst. Deze middeleeuw

se schilders zochten hun inspiratie vooral uit de

verhalen in de bijbel. Vaak werden schilderijen in

opdracht gemaakt voor kerken en kloosters. In

het museum is een hele vleugel gewijd aan deze
schilderkunst. Hel en hemel, onschuldige maag

den (te herkennen aan hun hoog opgeschoren

voorhoofden en uitdrukkingloze gezichtjes), wijze

mannen en vrome gelovigen. Onbekende en be

kende schilders zoals Jan van Eyk, Rogier van der

Weyden, Heronymus Bosch passeren de revue. Te
veel om op te noemen. Typerend voor die tijd is

hoe men al schilderend de gebeurtenis laat plaats

vinden in eigen vertrouwde omgeving, zoals b.v.

de aankondiging van de engel aan Maria, waar
Maria in een typisch Vlaams interieur zit.

Om half vijf zitten we weer in de bus terug naar
Nederland. Het weer heeft zich tot nu toe gewel

dig gedragen, maar als we in de bus zitten begin

nen de eerste spetjes te vallen. Onderweg naar

Montfoort, waar we ons afscheidsdiner zullen nut

tigen, genieten we van prachtige wolkenluchten,

waar zo nu en dan een stevige bui uit valt. Op een
gegeven moment verlaten we de grote weg dwars

door de Lopikerwaard naar het vestingstadje

Montfoort, waar ons een verzorgd diner wacht.

Een geweldig einde van een prachtig weekend.

Sjaan Swalve.

Deelnemers

aan de jaar
lijkse excursie

op de Grote

Markt in

Brussel
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Paalgelden in Edamse haven

Een buys
(koopvaardij

schip) uit de ze
ventiende

een iv (illustra

tie Dick Brink-

kemper)

Er bestaat een opgave van zogenoemde paal

gelden, die Edam gedurende het jaar 1677

mocht heffen op schepen die de haven toen

aandeden. In het oud-archief Enkhuizen (inv.

nr.1109, berg.nr.752) vond de heer P. Jonges,
amateur-historicus van de vereniging "Oud

Ghisp", een document over de afrekening be

treffende 157 schepen, die dat jaar in de

haven van Edam "aan de paal aanlegden". We
zouden dat nu haven — of doorvaartgeld kun

nen noemen.

Oranje

In 1574, twee jaar na de val van Den Briel tijdens
de tachtigjarige oorlog, had Enkhuizen als eerste

stad de kant van prins Willem van Oranje gekozen

en als dank daarvoor het paalrecht gekregen. Tot

dan toe had dit recht berust bij Amsterdam, dat

het Spaanse gezag trouw was gebleven. Alle sche
pen die de Zuiderzee bevoeren waren de belas

ting verschuldigd. Uit de opbrengst werden de be
tonning en bebakening op de Zuiderzee en de

zeegaten bekostigd (bron: de VOC in Nederland,

sporen van de Gompagnie).

Paalgelden:

Op 1 januari 1678 lezen we dat Nicolaes Teengs,

convoijmeester tot Edam,"reeckening" doet van

het " incomende paelgelt aldaer, van den ff januari

tot den kletsten december 1677, beijde incluijs".
In de vermelding van de schepen wordt hun thuis

haven genoteerd en de naam van de kapitein,

een omschrijving en soms waarde van de vracht

en het te betalen paalgeld.
Bij de bestudering van deze afrekening valt het op

dat veertig procent van de schepen van Jisp af

komstig zijn.

Verder uit Maccum vijf en twintig schepen en nog

een aantal uit andere steden.

De meeste schepen zijn de zg. "bnijsen", schepen

met een laadvermogen van 30 tot 50 ton. Ze komen

als regel van de Sontvaart, Noorwegen, Noord-

Duitsland, Engeland en Spanje.
We zouden het nu de kustvaart noemen. Hieronder

een aantal vermeldingen van deze schepen:

6jan. 1677 Floris Ariaenses van Jhisp comt van Hamburg met 4 last teer,

400 Sweetse pijpeduijgen, een vaem brandhout en 8 swartsel voor 150 gld. fo.ii.-

26 febr. Claes Kienen van Jhisp, komt van Hamburg met 8 last teer,

2 last wiedas, 300 gld aen swartsel en 20 legequartelen. fl.L-

19 maart Cornelis Dirksz. Scheer van Edam, komt van Suijderlant

met 200 gld aen cromhout f O.8.-

22 maart Pieter Backer van Jhisp comt uijt Oldenburgerlant met

200 gld. cromhout, 2 last roghesaet, 600 pont veeren en

5 schippen speek. f0.16-

19 april Herman Wickes van Harlingen comt van Rijpen met

40 ossen en 20 peerden. f 1-7-

7 mei Arent Caep van Wormer comt uijt lerelant met 300 pont

veeren, 100 calfsvellen en 40 lege vaeten. ƒ 0.6.-

8 juli Ebe Iblis van Hamburgh comt van Bremen met 180 gulden

aen Bremer coecken. f 0.8. -



10 sept. Dirck Heijnsz. van Edam comt van Noorwegen tnet het buijsje

"de Sint Jan " met 12 last Noors hout en 36 gld aen salm f0.8.-

2 dec. Haringh Lieves van Mackum comt van Hamburgh met 100

schuijte plancken, daervan 75 goede ende 25 wracke. fO.7.-

20 dec. Baert Pietersz. van Edam heeft gelicht omtrent Pampus uijt

een Engels schip 2000 en 200 gld aen tabaxblaeden. f4.8.-

frotere schenen 'n genoemd jaar 1677 werd in totaal f 167.19 - aan

paalgeld ontvangen. Voor de inning en de boek-

Zoals gezegd, het merendeel van de bovenge- houding/kosten werd een kwart gerekend. Na

noemde schepen bezat een laadvermogen van 30 controle werd aan de toenmalige baljuw Dirck Ad-

tot 50 ton. Maar ook grotere schepen van 50 tot mirael f 118. 9.4 afgedragen.

150 ton kwamen in de Edammer haven. Hiervan

vermelden we de volgende: Jaap Molenaar

22 april Jacob Clomp van Edam comt van Biscaijen met het schip

"De Clomp " met 800 gld carstanjes. f 1-12-

15 mei Robbert Munt van Engelant comt van daer met het schip

"Concordia "met 4820 gld aen taback. Met 1320 berbadose

huijden weerdich 3960 gld. f 11.13.-

11 aug. Teunis Borst van Hoorn comt van Gottenburgh met het schip

"De Rijsende Son " met 80 lasten hout. f 2.O.-

12 aug. Eelke Jelmers van Hinloopen komt als vooren met het schip

"De Swaen "met 95 lasten hout. ƒ 2.7.8

22 sept. Dirck Heermans van Edam komt uijt Groenlant met het schip

"De Prins "groot 60 lasten met ??(iwaarschijnlijk vet en smeer) f 60.-

19 nov. Jacob Hoorn van Edam gecomen uijt Groenlant met het schip

"De Sint Nicolaes", groot 55 lasten?? f 5. 10.-

22 nov. Pieter Jansz. Mooker van Edam comt uijt Groenlant met het

schip "De Meyrmin groot 65 lasten?? f6.10.0-

31 dec. Jan Prael van Engelant comt van daer met het schip 'De Sint

Maerten "met 92 vaten slechte taback weerdich 1470 gld.,

8 vaten vanille suijcker weghend 4420 pont en 26 bolties

gember sweer 510 pont. f 7.10.-

OPROEP

Op de begraafplaats bij de Grote Kerk bevindt zich een aantal graven die, historisch gezien, be
langrijk zijn. Echter sommige van deze graven worden niet meer onderhouden en verkeren daar

door in slechte staat, waardoor zij verloren dreigen te gaan.

II kunt helpen dit te voorkomen door zich als vrijwilliger op te geven en enkele dagen per jaar,

samen met medewerkers van de gemeente, de handen uit de mouwen te steken zodat deze gra
ven er weer piekfijn uit zien.

U kunt zich opgeven bij: Dick Bak, tel. 371586
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Ondanks talrijke bestuurlijke functies in Edam

Jan Brasker met steeg afgescheept

Tussen 1500 en 1700 heeft de familie Brasker

een belangrijke rol in Edam vervuld.

In het herdenkingsboek van het Edamse Pro

veniershuis, dat Corrie Boschma-Aarnoudse

in 1987 schreef, wordt de veronderstelling

geuit, dat een van de eerste proevevoogden,

die als Jan Jansz. te boek staat, waarschijnlijk

als Jan Jansz. Brasker dient te worden ver

meld.

Hierbij wordt gewezen op het feit dat een

"brasker" of "brasscher" de betekenis heeft

van "brouwer". Hoewel niet aangetoond, is

het volgens bovenstaand boek, denkbaar dat

er een familie- of zakelijk verband heeft be

staan tussen de familie Brasker en Jan

Claasz. Brouwer, die we kennen als stichter

van "de Proeve".

Familiewa

pen J. Brasker

c:-I

ta | Do iv m'-Jax Brasker J jlf i-ira

IE—^

Edam bestuurlijk actief was.De kleinkinderen uit
deze tak zijn later in Alkmaar terecht gekomen,

waar zij, evenals hun nazaten, in maatschappelijke

functies actief waren.
Zijn zoon Jan Jansz. Brasker trouwde met Geert

Jansdr., een vrouw waar niets van bekend is. Hij

getuigde op 9 augustus 1584 in het stadhuis van

Edam, dat hij burgemeester van Monnickendam
was en omtrent 50 jaar oud. Dat hij zeventien jaar

in Edam woonachtig was en daar behoorde tot de

31 "pondsrijkste" inwoners van die stad. Hij is in

1571 uit Edam naar Monnickendam vertrokken.

Maar is vóór 1571 twee of drie jaar burgemeester
geweest van Edam. Of zijn vertrek met de refor

matie van 1572 in Edam te maken heeft is niet dui

delijk, maar wel denkbaar.

Dit zou ook verklaren waarom we zijn naam na

verloop van tijd na 1565 niet meer tegen komen
als voogd van de proeve in Edam. In februari 1618

werd hij in de St. Nicolaaskerk te Monnickendam

in graf 385 begraven.

De zoon van Jan Jansz. heette Jacob Jansz. Brasker

en hiervan weten we dat hij op 5 januari 1605
éénmaal als burgemeester in Edam werd benoemd

als opvolger van de overleden Claas Dircksz.

Huijgh.

Nog een tak

In het begin van de zeventiende eeuw was er nog

een tak van de familie Brasker in Edam woonachtig.

Er wordt melding gemaakt van Claes Brasker, die

omstreeks 1615 een zoon kreeg, die op 10 mei

1643 trouwde met Aafje Jansdr.
Er werden uit dit huwelijk in elk geval 4 kinderen

geboren:

Gulste

Zij behoorden beiden tot de rijke families in Edam

die, zoals gebruikelijk, de bestuurlijke functies van

overheids- en liefdadigheidsinstellingen met el
kaar verdeelden. Maar we komen ook steeds de

zelfde namen als weesmeesters en proevevoog
den tegen.

Jan Jansz. was koopman, bezat een aanzienlijk ver

mogen en was een van de gulste gevers en dona

teurs van de Proeve. De naam Brasker als proeve-

voogd vinden we weer terug in 1626, wanneer

burgemeester Jacob Brasker als zodanig wordt be
noemd.

In de "Pont"-archieven vinden we de genealogie

van de familie Brasker. Daarbij dient wel enig

voorbehoud te worden gemaakt over de juistheid

van een aantal namen en gegevens.

Jan Jansz. "Brasker" is ca. 1510 geboren. Hij had

waarschijnlijk een broer Jacob, die eveneens in

Claes Jansz. Brasker (geboren 28 februari 1644,

notaris van 1666 tot 1668 in Edam, overleden 28

februari 1673).
Trijnmoer Jansdr. Brasker (ongehuwd gestor

ven).
Lijsbeth Jansdr. Brasker (huwde met kapitein van

de schutterij Pieter Coppens).

Theunis Jansz. Brasker (geboren 23-12-1646 en
gestorven op 28 februari 1701).

Hij trouwde met de burgemeestersdochter

Trijntje Oossanen. Haar moeder was een "Hout-

tuijn", eveneens een burgemeesterfamilie. Bij
zijn huwelijk werd hij "geassisteerd" door zijn

moeder Aafje Jansdr. Kraecht.

Theunis had veel invloed in Edam. Schepen in

1673 en 1676, vroedschap vanaf 1680, secreta

ris van Edam in 1678, burgemeester 1692, ge
committeerde Raad te Hoorn en secretaris van

de Purmer vanaf 1681. Daarnaast was hij notaris
van 1674 tot 1700. Hij werd tevens genoemd als

eigenaar van de zoutketen "de Karsseboom" en

"de Haeven".
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Grafsteen Jan

Brasker in

Grote Kerk te

Edam (foto

WilTjoa)

Slavenhandel

Zijn nakomelingen gingen de "morenkop" als
wapen voeren, die we op diverse graven in de

Grote Kerk van Edam tegenkomen. Deze neger- of

morenkop zagen we reeds als familiewapen bij de

familie Teengs in de zestiende eeuw. Het wijst

erop dat deze families zich met de slavenhandel

hebben beziggehouden.

Mr. Jan Theunisz. Brasker was, evenals zijn vader,

26 jaar notaris in Edam, nl. van 1699 tot 1725. Hij
was geboren op 24 maart 1669 en trouwde 18 de

cember 1701 met Catharina Claasdr. van der Lin-

gen uit Monnickendam. Jan Brasker vervulde di

verse bestuurlijke functies in Edam.Vroedschap

1703, schepen 1706 en 1708, burgemeester van

1709 tot/met 1715, waarvan in 1710 en 1713 als
presiderend burgemeester. Hij was van 1709 tot

ca. 1722 de ontvanger van de gemene landsmidde-

len, gecommitteerde Raad van de Admiraliteit van

Amsterdam in 1716, '19, '22, '25, '28 en '31Vanaf
1701 tot 1714 secretaris van de polder de Purmer.

In 1714 werd hij benoemd tot de achtste dijkgraaf
van deze polder, welke functie hij tot zijn dood

heeft bekleed. Daarnaast had hij nog functies als

weesmeester en regent van "de Proeve" en eigen
lijk had deze man een belangrijker straatnaam ver

diend dan de Jan Braskersteeg tussen de Grote

Kerkstraat en de Matthijs Tinxgracht. Hij is overle

den op 12 oktober 1735 en werd in het Koor van

de Grote Kerk begraven in graf nr. 26 (27).

Zijn dochter Elisabeth trouwde met mr. Nicolaas
Jansz. Bost en Catharina met Mr. Johannes Leoni-

nus. Dat waren regentenhuwelijken.

Mr. Anthonij Jansz. Brasker, geboren 11-10-1711

huwde met de Amsterdamse Johanna Verloop uit
welk huwelijk drie kinderen werden geboren. Ook

deze Anthonij volgde de bestuurlijke weg van zijn
familieleden. Hij was o.a. schepen (1732), vroed

schap (1735-1749), gecommitteerde v.d landsreke-
ning, heemraad van de Purmer (1744).
Dan vinden we hem veertien maal genoemd als

burgemeester in Edam, waarbij hij dit college in

1768, 1771 en 1774 als president voorzat. Deze be

noeming vond plaats, volgens de aantekening van
Mr. Pont, op aanbeveling van de Prins van Oranje.

Jong gestorven

Zoon Mr. Jan Anthonijsz. Brasker vinden we een

maal vermeld als schepen (1763). Maar hij is waar
schijnlijk jong gestorven.

Dochter Anthonetta Brasker trouwde met de be

kende Jan van Wallendal, wiens leven in een eer

der artikel is behandeld. Dochter Catharina

huwde met de Monnickendammer regentenzoon

Mr. Nicolaes Theodorus de Leeuw. Deze generatie
bleef eveneens met deze huwelijken uit "het mi

lieu" voldoen aan de familietraditie.

De volgende generaties Brasker hebben op be
stuurlijk terrein in Edam vrijwel geen rol meer ge

speeld.

Jaap Molenaar

Jan Brasker

steeg tussen

M. Tinxgracht

en Grote
Kerkstraat

(foto Wil

Tjoa)
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Nederlanders stichten 'hun' Edam
in Canada

Ruim twee honderd jaar geleden, om precies

te zijn in oktober 1786, reisden de eerste Eu

ropeanen vlak langs de plek waar later het

dorp Edam zou ontstaan. In 1980, tijdens fa

miliebezoek aan Canada, ontdekte een inwo
ner van Edam dit stadje en nam enige infor

matie mee.

Robert Longmoor en zijn gezelschap waren in

1786 op weg van Hudson House naar Pine Island

en zij gebruikten daarbij Horse Knoll (het tegen
woordige Horse Hill) als herkenningspunt.

Het jaar 1829 is bekend omdat daarin de eerste
highway van Canada is ontstaan. Die liep van Por-

tage la Prairie via Fort Carlton en Fort Pitt naar Ed-

monton. Het was de langste en beroemdste trail
route) van Canada en liep ongeveer vijfhonderd

meter ten oosten van het huidige Edam.

Per seizoen trokken er destijds wel zo n twintig

duizend huifkarren voorbij vol met mensen, die in

het Westen een nieuw bestaan wilden opbouwen.

Volgens overleveringen kampeerde op acht de

cember 1857 James Hector met twee metgezellen,
waaronder de wetenschapper Thomas Blakiston,

vijf mijl ten oosten van Horse Knoll. Het plan was

om zich aan te sluiten bij de Palliser-expeditie.

John Palliser, een welgestelde Ierse landeigenaar,

wilde op zoek gaan naar een bruikbare route via
de prairies en door de Rocky Mountains.

In het jaar 1898 redde ene Adolphus Nolin twee

vrouwen uit handen van de Sioux-indianen. Hij

werd daarbij geholpen door een man wiens naam

onbekend is gebleven. De dames heetten: mevr.
Delainey en mevr. Gowanlock.

School in
Edam in Ca

nada, 1920

(foto Ch.

Kroesen)

Handelspost

Rond 1900 was er al heel wat bewoning ontstaan

in de buurt van een handelspost van de North-

West Fur Company (bonthandel). De eerste bewo
ners waren Nederlanders, Engelsen, Schotten en

Ziekenhuis in Edam in Canada, 1917 (foto Ch.

Kroesen)

Fransen. Twee broers Brandsma emigreerden met

hun gezinnen en de familie Visscher in 1906 van
Amsterdam naar Canada. Via North Battleford

kwamen ze op deze plek terecht. Zoon Roelof

Brandsma opende er een slagerij en trouwde met

Lyda Wouters. Leden van de andere familie
Brandsma verbonden zich met de families Wollen,

Hassing en Schaffer. Eveneens bewoners van het

eerste uur.

Na verloop van tijd verschenen er meer winkels

zoals een banketbakkerszaak, annex wasserette en
een kapperszaak. De stad had een eigen gemeen

tebestuur, een politiebureau en een heuse sherrif.

In 1911 was het station klaar en de eerste trein ar

riveerde in de late herfst. Het spoor eindigde een

kwart mijl ten noorden van Edam. Een berg ste

nen zorgde ervoor, dat de trein niet van de rails af
kon lopen. Door middel van een Y-vormig spoor-

deel kon de trein keren.

Rampdag

Naast een postkantoor, bezat Edam nog drie hotels.
Het "King George Hotel" was gebouwd in 1900 en

vanaf twee dollar per dag kon je er een kamer

huren. Helaas brandde het in 1930 totaal af.
Vijftien juni 1912 was de eerste rampdag voor

Edam. In de kapperszaak van Lindgren werd per

ongeluk een olielamp omgestoten en in een mum

van tijd stond alles in brand. Het hele noorden van

Edam werd in de as gelegd, alleen het gemeente
huis bleef gespaard. Kort na de brand vestigden een

houtwerf en een ijzerhandel zich in het stadje.
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w.

In 1913 opende de eerste school zijn deuren. Wil-

bert Lake was de eerste onderwijzer. De tweede

school kwam er in 1920 en juffrouw Lemeureux

werd daar de eerste onderwijzeres. Behalve drie

kerken en een ziekenhuis (gebouwd in 1912) was

er in 1923, hoe kan het nog sterker, een kaasfabriek

in vol bedrijf.

Windmolen

Men gaat ervan uit dat Edam in 1905 zijn naam

heeft gekregen. Ter ere van de Hollanders is er in

1980 een windmolen geplaatst langs Highway 26.

In 1981 werd deze molen omringd door duizend

tulpen, geschonken door ons Edam-Volendam.

Ondanks de olie-industrie is Edam klein gebleven

en telt tegenwoordig maar 430 inwoners. De be

langrijkste bronnen van inkomsten zijn landbouw

en veeteelt.

Wil Veth-Bitter

Met dank aan de fam. Van de Wal-de Koek en Ch. Kroesen.

Brugleuningen die niet roesten
Al jaren wordt verteld aan ieder die het maar horen

en geloven wil, en vooral aan de toeristen die tij

dens een rondwandeling langs de bezienswaardig

heden van Edam worden geleid, dat volgens een

zeer oud volksverhaal het ijzer van de brugleunin

gen op de brede overkluizing van de Voorhaven

niet kan roesten. Het Edammer volksverhaal stond

indertijd in de wekelijkse rubriek 'Het merekwaer-

dichste meijn bekent' van de Volkskrant getekend

en beschreven. Dit jaar zelfs is in Edam de theater

productie 'Roest' gestart onder regie van Hans Keij-

zer, die dit volksverhaal diverse malen in al zijn

facetten heeft uitgebeeld.

De anekdote luidt als volgt: "De bankjes op de

Damsluis te Edam zijn voorzien van leuningen van

sierlijk smeedijzer. De leuningen van de bankjes

aan de westkant stammen uit de zestiende eeuw en

het volksverhaal wil dat door een speciale samen

stelling het ijzer niet kan roesten. Helaas, zo gaat

dat verhaal verder, heeft de maker van deze brug

leuningen het geheim in zijn graf meegenomen. En

zo bleef 'het geheim van de smid' eeuwenlang be

waard."

Dat klopt ook wel, want in het Waterlandarchief te

Purmerend, waar de oude stadsrekeningen van de

stad Edam worden bewaard, kunnen we lezen:

Vereniging Oud Edam

Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8

1135WP Edam

secretariaat Marijke Bond, 0299-320609

giro 1356818 t.n.v. de penningmeester van Oud Edam

ledenadministratie Jan Westerneng 0299-371625

Grafische verzorging

H&R Communicatieve Vormgeving, Purmerend

Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam

Edam in Ca

nada in vogel

vlucht. Links

onder het

station, 1920

(foto Ch.

Kroesen )

1542 "Betaelt aen meester ROEST deyseren leuningen van

Onse Lieve Vrouwe Brug: 86 gulden. "

"Betaelt aen Jaep Sijmensz van die yseren leuningen met

loot te begieten: 23 stuyvers. "

Inderdaad, meester Roest kon na zijn dood in 1554

niet meer roesten; hij was uitgewerkt. Zoals het

spreekwoord zegt: 'rust roest', wat figuurlijk bete

kent dat iemand, die niet meer actief is, zijn kennis

en kundigheid verliest. Op zijn grafsteen heeft

waarschijnlijk gestaan: + ROEST RUST + RUST

ROEST +.

Maar nu eindelijk, 450 jaar na de dood van meester

Roest, is 'het geheim van de smid' opgelost.

Dick Brinkkemper

Uit: 'Oud Edam', nummer 184, bz. 42 Waterland Archief Purmerend)
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