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Excelsior kon behalve zingen ook feesten

De mannen

van Excelsior

roncl 1926

Edam heeft door de jaren heen een rijk cultureel

leven gekend op allerlei gebied met tal van vereni

gingen, die niet alleen zeer actief waren, maar ook

een zeer hoge leeftijd bereikten.

Zo was er het muziekgezelschap Apollo dat het

ruim een eeuw volhield eer het ter ziele ging, en
niet te vergeten de Edamse Fanfare en het Harmo-

nieorkest. Dan hebben we de Gemengde Zangver

eniging Edam, die ook al meer dan 100 jaar spring

levend is. Verder de kerkkoren en vrije-tijdskoren.
Tenslotte het Mannenkoor Excelsior. Een prachtig

koor, waarvan velen genieten en waar Oud Edam

eens de schijnwerper op wil richten.

Excelsior is een koor met een rijk verleden, dat

ook veel ups en downs heeft gekend, maar steeds

overeind bleef door de nooit aflatende zorg van de
leden.

Christendom

Hoe lang bestaan er al mannenkoren? Héél oud zijn

ze, zo oud als de opkomst van het Christendom,

want in die tijd ontstond er een levendig koorle

ven. De missen werden destijds opgeluisterd door

mannenkoren. In kloosters waren alleen mannen
te vinden, die met elkaar muziek beoefenden tot

meerdere glorie van God.

Na de afkondiging van het dogma van Maria ont

stond er een schat aan Maria-liederen. Het zou nog

tot in de 17c eeuw duren voordat er ook vrouwen
stemmen te horen waren. Mannenkoren hebben

altijd bijzonder tot de verbeelding van muzieklief

hebbers gesproken, vooral in de tijd dat de radio

gemeengoed begon te worden.

Kozakken

Van veel betekenis voor het bloeiende mannen

koorleven is ongetwijfeld de Russische Revolutie

geweest toen gevluchte kozakken zich verbonden

in muziekgezelschappen, enerzijds om de herinne

ring aan hun vaderland levend te houden, ander-
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zijds om in hun levensonderhoud te voorzien. De

legendarische Serge Jaroff trok met zijn Don Ko-
zakkenkoor door het hele land. Zijn concerten

werden buitengewoon druk bezocht. In Neder

land was er de Maastreechter Staar die deze traditie

met veel succes wist voort te zetten.

Terug naar Excelsior. Voordat dit koor ontstond,

had Edam al een mannenkoor, dat in 1898 werd
opgericht. Helaas is er van dit mannenkoor heel

weinig documentatie bewaard gebleven. Zeker is

dat het eerste optreden plaatsvond in het Heeren

logement in 1905. Het 10-jarige jubileum werd in

1908 gevierd met een concert "voor de kunstlie-
venden" onder leiding van J. Brugge. In maart 1914

werd, volgens de archieven, een concours gehou

den onder dirigent Leonard G. Janssen.

Daarna ging het met het koor heel snel bergaf

waarts: de annalen vermelden dat er onoverkome
lijke financiële problemen waren ontstaan wegens

een door het koor georganiseerd concours in

Edam. Dat betekende tevens het einde van het

Edamse Mannenkoor.

Oprichtingsvergadering

Enige jaren later, in 1920, staken enige muzieklief

hebbers de hoofden bij elkaar om tot de oprichting
van een nieuw mannenkoor te komen. Dat waren

de heren T. Kluit en M. de Jong. Zij begonnen met

een oproep in de Provinciale Noord-Hollandsche

Courant. Toen dat niet veel respons opleverde, be

sloten ze de oud-leden van het vroegere koor te be

naderen. Daar had men meer succes.
Men liet er geen gras overgroeien: op 4 januari

1921 werd de oprichtingsvergadering van Excelsi

or gehouden, waarbij bleek dat er veertig mannen

waren die wilden zingen.

Initiatiefnemer T. Kluit werd de eerste voorzitter.
De heren M. de Jong, J. Berkhout, K. Dekker en H.

Nap waren bestuursleden. Eerste dirigent (in die

tijd directeur genoemd) werd de heer Bergman uit

Warder tegen een salaris van drie gulden per week.

Daarvoor moesten de leden twee dubbeltjes per

week afdragen. De eerste keer werd gerepeteerd

op vrijdag 14 januari 1921 in het Heerenlogement.

Gezellige avond

Gezelligheid, vriendschap en af en toe eens een

feest stonden hoog in het vaandel. Zo werd vastge
steld dat er eens per jaar een gezellige avond moest

worden gehouden in gezelschap van de vrouwen

en meisjes. Daarvoor werd wekelijks een stuiver

gereserveerd.

Op 14 februari was het zover. Veel geld zat er ui
teraard niet in de pot. Maar daar had men wat op

gevonden: ieder nam iets in natura mee. W. Ent le

verde tafelpapier, J. Bant was goed voor 1,5 liter

room, mejuffrouw A. de Boer een kaasje. Kluit een

kruidkaas, Chris Slot 20 rollen beschuit, Klaas ter
Naate versnaperingen.

Er werden 150 broodjes gesmeerd, geleverd door

Jaap Berkhout, alsmede vier tulbanden voor een
gulden per stuk. twee pond allerhande voor een

gulden per pond en een pond bruidsuikers. Jan

Bouwes leverde zoute krakelingen en Jan Leendert

de Boer vier taarten tegen ƒ1,50 per stuk.

Ook was er haring voor de liefhebbers en vlees,

heel veel vlees. De slagers Jan en Gerrit de Jong le

verden 10 pond ossevlees voor de prijs van ƒ 10,35,

twee pond gekookte worst en vijf pond gehakt.

Feestkas geplunderd

Dries de Boer leverde 28 flessen Samos voor ƒ2,25

per stuk, 6 flessen kersenwijn a ƒ1,50. De zaalhuur

was ƒ 12,50, de pianist kreeg ƒ15. Voor een totaal

bedrag van ƒ180,23 werd er tot vijf uur 's morgens
uitbundig gefeest.

Op 19 januari 1923 werd de feestkas totaal geplun

derd. Er was namelijk een batig saldo overgebleven
van ƒ10,94 en dat vonden de mannen eigenlijk

doodzonde. Daarom werd besloten om na de repe

titie het restant om te zetten in flesjes champagne.

Feesten hebben de mannen altijd heel goed ge
kund en dat zal ook wel zo blijven.

Mand duiven

Natuurlijk werd er ook veel en serieus gerepe

teerd. Zo deden de leden zeven maanden na de op

richting van Excelsior mee aan een eerste con

cours in Oostwoud op 22 juli 1921. Het koor

reisde met de vrachtwagen van Nierop. In een
mand werden duiven van J. Dal meegevoerd; die

zouden worden losgelaten als het koor een goed

resultaat zou behalen, zodat "de blijde boodschap

gevleugeld naar Edam zou worden gebracht". Het
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koor werd nummer één met 304 punten en de dui

ven werden onder luid gejuich gelost.

Vaandel

Het ging uitstekend met het koor: twee jaar na de
oprichting startte men met de verkoop van rente

loze aandelen van ƒ2,50 voor de aanschaf van een

orgel dat de oude lespiano moest vervangen. De

mannen van Excelsior vonden een koor zonder

vaandel eigenlijk niet compleet. Dus werd in 1925

een Amerikaanse verkoop van horloges gehouden
om het benodigde geld voor een vaandel bijeen te

krijgen. Ook dat kregen ze voor elkaar. Tijdens een

feestavond op 5 januari 1926 werd het pronkstuk

aangeboden door mevrouw Kluit die het naar ont
werp van de heer Bant had geborduurd. Eerste

vaandeldrager werd G. Ton, voor de vaandelkast

werd gezorgd door J. Takkenberg en A. de Boer
van het Damhotel.

Grote klap

Het jaar 1938 was voor Excelsior een jaar vol kom

mer en kwel. Het koor werd zwaar gedupeerd door
het verdwijnen van de vele op concoursen vergaar

de zilveren takken en kransen, die nooit meer wer

den teruggevonden. Dat was een grote klap voor

het koor dat heel veel prijzen had gewonnen en

zelfs zong in de afdeling "uitmuntendheid".

Crisisjaren

De crisisjaren gingen lang niet ongemerkt voorbij:
leden die hun contributie niet meer konden beta

len, inkrimping van het dirigentensalaris. Boven

dien werd een dirigent door ziekte getroffen. De

ergste financiële zorgen werden weggewerkt door
het organiseren van een bazaar, die maar even

ƒ242 in het laatje bracht. Dat was niet mis in die

tijd van grote armoede, de crisistijd, die velen van

de oude generatie nog lang niet zijn vergeten.

Gedurende de oorlogsjaren ging Excelsior zoveel
mogelijk op de oude voet door. Ook werden er

uitvoeringen georganiseerd. In 1941 werd het mu

zikale gedeelte aangevuld met de opvoering van

het toneelstuk "De wonderbaarlijke avonturen

van Laurens Jansz. Koster"door negen leden van
het koor.

In hetzelfde jaar overleed voorzitter en oprichter

van Excelsior, Kluit. Het koor verloor in hem een

groot man, die Excelsior door de moeilijkste perio

den heeft heengeholpen. Het hele koor bracht

hem naar zijn laatste rustplaats. Vlak daarna volgde

weer een slag: het overlijden van dirigent Vink. De
bekende Anton Krelage trad daarna tijdelijk aan als
dirigent van het mannenkoor.

Grote matheid

In 1943 zag het er voor Excelsior niet rooskleurig

uit, hetgeen te lezen is in het jaarverslag, waarin
wordt opgemerkt dat het koor door een diep dal

gaat. De oorlogsomstandigheden waren op hun he

vigst en er heerste een grote matheid in het koor.

De leden hadden klachten over o.a. de vele oude

nummers, waardoor het niet meer plezierig was te

repeteren. De muziekcommissie besprak dit pro

bleem grondig met de dirigent, maar er bleek wei
nig aan te doen in verband met de wetten van de

bezetter, die muziek van bepaalde componisten

verbood. Bovendien lokte te moeilijke muziek

voor een ingekrompen koor kennelijk niet. Acht

leden gaven te kennen niet meer op de repetities
te komen en drie leden werden in Duitsland te
werk gesteld.

In 1944 was het voortbestaan van Excelsior op

nieuw in het geding. Anton Krelage vertrok plotse

ling (reden onbekend) en er was een kastekort van

ƒ50. Toen brak de donkerste periode van de oorlog
aan. Er werden geen uitvoeringen meer gegeven.

Ook werd er kennelijk niet vergaderd, afgaande op

de afwezigheid van verslagen. Van de periode 8

juni 1944 tot 2 augustus 1945 is niets bekend.

Crescendo

Na de oorlog ging het langzamerhand weer cres

cendo met Excelsior. Het ledental groeide lang

zaam maar zeker en de successen bleven toene

men blijkens tal van prijzen, behaald op diverse
concoursen in o.a. Den Haag, Gouda, Amsterdam,
Zaandam.

In 1952 bleek uit het jaarverslag dat er ƒ300 meer

was uitgegeven dan ontvangen, wat de voorzitter

deed verzuchten: "Nog zo'n jaar en dan zijn we op
de fles". Maar zover is het nooit gekomen, hoewel

het met de financiën kwakkelen bleef.

In 1961 werd het 40-jarig jubileum op grootse

wijze gevierd. Ook het gouden jubileum ging niet

ongemerkt voorbij. Eregast was de toenmalige bur
gemeester van Edam, de heer Boelens.

Rood overhemd, groene das

Na deze jaren zette de bloei zich voort onder lei
ding van voorzitter W. Coljee, die met groot door

zettingsvermogen orde en discipline onder de

mannen bracht. Voor het eerst sinds het bestaan

van het koor was een uniforme kleding vereist:

donkerrood overhemd, groene das en zwarte
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broek. Een hele verbetering. Later kwam er een of

ficieel kostuum, namelijk een zwart jasje (waar

voor een borgsom van ƒ25 moest worden be

taald), met daarop het door Klaas Meester uit

Stompetoren ontworpen Excelsior-embleem in zil-

verkleur: de Speeltoren gevat in een harp. De aan

vankelijk rode en grijze "pinkelhoutjes" werden

vervangen door een grijze das. Mooie nieuwe mu-

ziekmappen completeerden het geheel. Dirigent

in die tijd was John Roos.

Irritatie

Onder Coljee werd Excelsior een "echte" vereni

ging met ledenlijsten en statuten. Een hele klus

voor Coljee en Anton Tros die in die tijd penning

meester en secretaris was. "Voorheen was het ei

genlijk een rommeltje", verzuchtte de laatste. Af

en toe wekte het optreden van de voorzitter wel

wat irritatie op, maar uiteindelijk heeft hij zijn

stempel op het geheel gezet en daar is het koor in

die tijd beslist niet minder van geworden. Edam

mers zijn op dat gebied wel eens wat gemakkelijk

en vinden al die "flauwekul" niet zo nodig.

Communistische censuur

Door Coljee, die in de reiswereld werkte, werd

het mogelijk een trip naar het buitenland te

maken: in 1976 reisde het gezelschap naar Roe

menië, waar met groot succes twee concerten in

Boekarest en Sibiu werden gegeven. Tros: "Voor

ons was het een merkwaardige belevenis om met

de censuur van dat, toen communistische land

kennis te maken. De overheid controleerde alle ti

tels, want liederen met een christelijke inslag

mochten niet gezongen worden. Over de tekst

maakten ze zich kennelijk niet zo druk, of ze be

grepen er niets van. Zodoende werd er meer "on

geoorloofd" gezongen dan ze ooit vermoed heb

ben". Nog een opmerking van Tros: "Ik wil iets

rechtzetten: velen denken dat we een christelijke

zangvereniging zijn, ook al omdat we in de Gere

formeerde kerk repeteren. In onze statuten staat

duidelijk dat we kerkelijk, noch politiek zijn".

Een verrassing voor Excelsior was dat in die tijd de

prijzenkast, die 30 jaar lang spoorloos was, werd

teruggevonden op de zolder van het Damhotel.

Uitvoering

Excelsior in

R.K. kerk in

1976o.l.v.

Henk van

Essen (foto

Gezinsblad)

Edams Mannenkoor ter Concourse te

Laren Juli 1926

Mijn eerste Concours met Excelsior.

Vertrokken van bet Heerenlogement

's morgens omstreeks half negen, uit

geleide gedaan door vele stadgenoten.

Per Autobus, een heet modern vervoer

middel in die tijd. En daar vertrokken

wij dan, 2 volgeladen bussen ja ja,

geen kleinigheid. Ons bestuur Kluit, de

Jong, Kant, Gons, Rijswijk en de Verha-

gens gekleed in stemmig zwart met

zoo'n zwart dwars strikje ofte wel

pleewurveltje op een hagelwit over

hemd. De meeste bestuursleden had

den een gelegenheidcostuum aan be

staande uit een gestreepte pantalon

plus een zwart laken sjaket. Want het

voorschrift was dat de Voorzitters en

Secretarissen ten gemeentehuize door

11 en W plus Jury werden ontvangen

bij een wijntje en een sigaar.

Dat was dat, iedereen had een tas of

pakje brood mee, belegen of soms niet,

allemaal goed voorzien en ruim vol

doende. Onderling werd wel geruild

want wie wat beter in zijn slappe was

zat had krentebrood of tulband mee

en het was één goederen gemeen, een

echte vriendenschaar. Hotsende en

wippende op Mon nickenda m aan

want de wegen waren toen nog niet

geasfalteerd, de sluis over en door de

stad waar velen opkeken naar de bus

sen met vrolijke Edammers. Je moest

in die dagen door de stad, want de

E.10 moest nog gebouwd worden.

Richting Broek, vlak langs de Broeker

vaart wel even eng, maar ja alles

went.

De brug van Broek, de brugwachter

een parmantig oud baasje fel tot en

met, haalde de bommel neer en hó

niet verder. Daar stonden we.

Na bijna een halfuur oponthoud met

behulp van een rijksveldwachter

mochten we dan passeren. Wat ook

niet zoo gemakkelijk ging, want die

brug lag bijna haaks over het water.

Na veel gescharrel met voor en achter

uit ging het over de brug waar aan de

overkant o noodlot de Tram uit Am

sterdam net de Broekenneer uitkwam

en pal voor de brug zijn laatste weg

omzette. Dan sta je op de gammele

brug met een volle bus met mensen, je

kunt nergens heen want aan beide

kanten is niet meer dan 15 centimeter.

Maar aan alle ellende kwam een eind.

De Tram vertrok en wij weer verder

langs het water op Schouw aan rich

ting Buiksloot langs het Noord-Hol

lands kanaal. Dan de bocht door de

Buiksloterdijk op en maar turen in de

verkeersspiegel, weer zoo'n haakse

bocht de waterkeringsbrug over langs

het kanaal op de Tolhuispont aan.

Nou de pont op, de kettingpont die

zich via een ketting naar de overkant

trok. Eén bus er op in de midden van

de pont voor de stabiliteit en

aan de overkant wachten op de ande

re bus en voort maar weer op weg

naar Laren.

Amsterdam doorgeworsteld, geen van

beide chauffeurs wist de weg, afijn, na

veel gerommel de Muiderstraatweg.

Een nieuwe wereld gaat voor je open

want de meeste van ons kwamen niet

verder dan de Jodenhoek, Amstelveld

en de Nieu wedijk,

Wie was er van ons gemotoriseerd of

had er in een Auto gereden. Kluit, de

Jong en van Zanen hadden een stoom-

fiets, zoo noemde men een motorfiets

en dat was het koopie al. De Muider-

Van de, in die tijd gestolen, lauwertakken en kran

sen is echter nooit meer iets teruggekomen. Nu

prijkt de prijzenkast met de vele prijzen, die het

koor heeft gewonnen, in het clublokaal van het

Gereformeerde Jeugdhuis. In 1979 kwam het vaan

del weer boven water, helaas deerlijk verminkt en

zwaar beschadigd. Gré Coljee, de echtgenote van

de toenmalige voorzitter heeft het pronkstuk weer

helemaal opgeknapt.

Jongenskoor

Inmiddels had Excelsior ook een vocal group

onder leiding van de veel te vroeg overleden Ed

Cuyk. In diezelfde tijd ontwierp Piet Jongert een

podium voor het koor en werd het plan voor de

oprichting van een jongenskoor weer opgevat. He

laas is het toch weer ter ziele gegaan door de

steeds afnemende belangstelling van de jongeren.

Het 80-jarig jubileum behoort inmiddels ook al

weer tot het verleden met een concert in de R.K.

Kerk aan de Voorhaven en een receptie in de Burg

wal.

Edamse mannen!

Hoewel het aantal leden van Excelsior niet bijster

groot is, totaal 32 leden (er kunnen er best wat

meer bij, Edamse mannen!!), is het een koor, waar

Edam heel trots op mag zijn en van een uitnemen

de kwaliteit, zeker sinds het aantreden van diri

gent Wietze Stuurman, een zeer veelzijdig man, 26

Dirigent Henk van Essen (foto Vrijma)

jaar oud en muzikaal een duizendpoot. Hoe veelzij

dig bleek uit een concert, kortgeleden in de Oos-

terkerk te Hoorn, waar hij, behalve dirigent, ook

als arrangeur, componist en contrabassist een

sterk staaltje van zijn kunnen liet zien en horen.

Rest nog te vermelden dat de huidige voorzitter

Jan Radder is en dat het nieuwste erelid Chris van

den Berghe heet, die veel materiaal uit de historie-

van Excelsior voor dit artikel heeft geleverd.

Janny Boelens-Boss

straatweg de naar 't Gooi propvol met

fietsers en wat Auto smal, met op

zoo'n halve meter de beruchte Gooise

stoomtram, wolken rook en roet uit

brakend onder een hels gejluit en

gebel, de wereld op z'n end. Wat een

dag, wat een dag. maar alles went,

hier en daar werd een broodje geéten.

een hard gekookt eitje gepeld, we

ivaren echt een dagje uit. Muiden tol

hek betalen, een kwartje per bus, 2

cent per persoon en tellen in de bus,

geen één ontsnapte aan de tolbaas. De

straatjes doorgekronkeld op Naarden

aan. Ja Naarden, een oud vestingstad

je, toch zeer interesant zoo met de

oude muren en verdedigingwallen,

smalle straatjes net als Edam, daar

doorgeworsteld en op Laren aan, on

derweg even gestopt bij een sanatori

um waar onze oud Directeur Z. van

Essen werd verpleegd en dan waren

we er.

Laren, klein Goois dorpje om de Brink

gebouwd, reuze gezellig met een geroe

zemoes van deelnemend koorleden,

een evenement dat ik voor het eerst

meemaakte. Na ons wat verfrist te

hebben de concoursnummers even

doornemen en op naar het Concours

terrein. Daar sta je dan, zo'ti paar dui

zend mensen, zangers en zangliefheb

bers in bonte verscheidenheid, de

koren met hun vaandels sommige

zwaar behangen met kransen, takken

en medailles, getuigende van reeds eer

der gewonnen tropheën. Zeer mooie

zang van groote en kleine koren, dave

rende toejuigingen bij het vernemen

van de uitslagen, hossende en zingen

de zangers met hun Dirigent op de

schouders, grandioos zoo'n zangfesti-

fal.
Even nog vertneld een klein incident.

Er kwam een mannenkoor uit Lim

burg op de tent, zeker jongens van de

vlakte, die hadden al een aardig bor

reltje op. De dirigent hield zijn flam

bard op, dat was al fout, ook zoo de

vaandeldrager. De inzet vreeselijk on

gelijk en vals, de jury belde ze direct af

en ze konden vertrekken dat was voor

hun het einde van de pret.

Nun tenslotte wij. Excelsior. Cor Kroes

toen nog geen lid stond keurig met ons

vaandel voorop de tent. Daar gingen

ivij met "de Dorpsklok', naar mijn me

ning toen prima vertolkt. Dat gaf ons

moed voor het vrije nummer, "Op 't

Kerkhof' van de Vliegh. Ook dat werd

zeer behoorlijk gezongen. En nu maar

wachten op de uitspraak der Jury. Tot

onze vreugde bleek dat wij een eerste

prijs hadden behaald met 3 17 punten.

Dat gaf gejuig en hossen met als mid

delpunt onze Direkteur, de heer J. van

Essen. Dat was dat. Verders hebben wij

nog een zeer mooie dag gehad, met

een kopje koffie, een broodje, een bier

tje en een borreltje hebben wij de ons

nog resterende uurtjes in Laren en om

geving doorgebracht. De terugreis ver

liep onder luid gezang met af en toe

een mop van één van de leden, uiterst

gezellig. Zoo kwamen wij omstreeks

middernacht weer in Edam aan waar

bij aankomst menig Edammer wak

ker werd van onze strijdkreet "we heb

ben de Eerste prijs gewonnen " en "Ex

celsior zal bloeien en nooit vergaan!"

Die laatste leuzen liggen mij na aan

het hart, aan u Leden van Excelsior

om deze ivaar te maken en te houden.

G. Munnik.



Weeshuis in de Grote Kerkstraat uit 1561 (deel 1)

Ouderloze kinderen leefden onder
talloze verboden

In de Grote Kerkstraat staat een pand dat een

bijzondere geschiedenis kent. Het is meer dan

tien jaar particulier bezit en wordt gebruikt

door Hoek Design—Naval Architects. Daarvoor

heeft de gemeente het van 1965 tot 1988 ge
bruikt als kantoor voor "Hulpbetoon" (de

voorloper van de Sociale Dienst) en de ge

meentelijke Sociale Dienst. Het is echter in

1561 gebouwd als weeshuis.

Gasthuizen

In veel steden, zo ook in Edam, kende men in die
tijd v(x>r de armenzorg gasthuizen. Deze voorlopers

van onze huidige ziekenhuizen verzorgden niet al

leen zieken, maar ook weeskinderen en ouderen.
Door de verslechterende economische omstandig

heden eind vijftiende eeuw steeg het aantal bede

laars in de steden fors. De stadsregeringen maakten
zich ernstig zorgen over de toenemende verstoring

van orde en mst op straat door de vele bedelaars.
Om het gebedel in te perken stelde men een raad

voor de armenzorg in. Deze raad was verantwoorde

lijk voor het rechtvaardig verdelen van de inkom

sten uit schenkingen en erfenissen over de armen.
Op vastgestelde tijden werden brood, melk en kle

ding uitgedeeld. In Haarlem staat in de St. Bavokerk

nog de originele broodbank, waar de Heilige-Geest-

meesters (het bestuur van de Armenraad) de armen

brood en kleding gaven.

De zorg voor arme en zieke mensen was in de Mid
deleeuwen niet iets waar de overheid zich verant

woordelijk voor voelde. In deze tijd, die door de

godsdienst werd beheerst, zagen de kerk en de ge

lovigen het als hun taak voor armen, zieken en be-
hoeftigen te zorgen. Iedere christen had de plicht

zijn arme medemens "aalmoezen" te geven. Als te

genprestatie bad de arme voor het zielenheil van

de gever; zo kreeg de laatste in ieder geval zijn

plaatsje in de hemel. Bij het Laatste Oordeel werd
immers gekeken of je wel goed geweest was voor

je medemens.

voor dat de kinderen ondergebracht werden bij fa

milie of werden uitbesteed in andere gezinnen.

De almaar stijgende armoede in de late Middeleeu

wen had ook gevolgen voor de gasthuizen. Welis

waar zagen zij hun inkomsten stijgen door schen

kingen en erfenissen, maar een groot deel hiervan

ging op aan memoriemissen. Hierbij kregen de

arme bewoners voedsel, kleding en schoeisel. Door

de toenemende armoede steeg het aantal mensen
dat van het gasthuis gebruik wilde maken en was

het bestuur verplicht om het toelatings- en verblijfs-

beleid aan te passen. Er ontstond, gedwongen door
de situatie, langzaam maar zeker een soort speciali

satie. Zo kwamen er aparte verblijven voor zieken,
voor oude mannen, oude vrouwen, wezen en rijke

re mensen.

Ook gingen er stemmen op om de hulpverlening ef

ficiënter en controleerbaarder te maken. Zo moest
er onderscheid komen tussen "eerlijke" en "oneer-

Tekening
door WimKo
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Pest

Wezenzorg was hard nodig in de Middeleeuwen.

Als gevolg van ziektes, epidemieën, oorlogen (va

ders werden gedood of werden als slaaf verkocht in

de Oost) en andere oorzaken waren er ook in Edam

veel wezen. Vooral pestepidemieën waren be

rucht. Het was geen uitzondering als meer dan

twintig procent van de stadsbevolking stierf aan

een epidemie. Daarnaast was er een hoge sterfte
door onder andere de kraamvrouwenkoorts. Veel

kinderen werden dus al jong ouderloos en raakten

aangewezen op de hulp van anderen. De zorg werd

vaak georganiseerd vanuit de kerk. Deze zorgde er-

ymi

Rnno 1573 soo sijn int uimshuijs gecoineii Borwit Meijnssoon cntle
janneten Meijns, met weinig goets, meert sijnde oijff off ses stuuers

Eetzaal in lijke" armen, want in die tijd gold het credo: "hij
weeshuis die niet werkt, zal niet eten". Weeskinderen hoor

den uiteraard thuis in de categorie "eerlijke"

armen, zij konden er immers niets aan doen dat zij

ouderloos waren geworden.

Betere tijden

In de tweede helft van de zestiende eeuw trok de

economie aan, vooral in Holland. In de vroege Mid

deleeuwen gaven de beter bedeelden hun giften

aan de individuele armen en behoeftigen om zo

hun plaatsje in de hemel te verdienen. In de late
Middeleeuwen was er een verbod op bedelarij ge

komen, maar de opvatting dat je een plaatsje in de

hemel kon verdienen, door goed te zijn voor min

der bedeelden, was nog heel uitdrukkelijk aanwe
zig. Men schonk nu geld en goederen in de vorm

van legaten (officiële schenkingen) aan instellingen

die zich bezig hielden met zorg, of men stelde geld

en bezittingen beschikbaar om bijvoorbeeld een
weeshuis op te richten.

Ook de stedelijke overheid maakte hiervoor midde
len vrij. Zo ontstonden er overal in Holland onge

veer tegelijkertijd her en der weeshuizen. Zo ook
in Edam.

Weeshuis in Edam

In 1558 schonk de eerwaarde heer en vicaris van
de Sint Nicolaas parochie, priester Mathijs Matijs-

zoon Tynx, uit pure liefde voor de arme weeskin

deren en waarschijnlijk ook voor zijn eigen zielen

heil, een legaat bestaande uit een huis met

hooiberg en erf in de Grote Kerkstraat. Dit huis,
waar Pieter Jacobszoon Boos in had gewoond,

moest bewoond worden door wezen, die geen

hulp of bijstand kregen van familie of vrienden.

Van deze schenking werd een bezegelde brief ge
maakt door de schepenen van Edam (een fundatie-

of stichtingsakte). De schepenen gaven aan dat vol

gens hen Mathijs Matijszoon volledig wilsbekwaam

was: "Heer Mathijs Matijszoon, priester poorter

der voirscreven stede, gaende ende staende sijn

vijff sinnen, redenen ende verstard volcomelick

gebruickende als 't openlick scheen

De stichtingsakte van het weeshuis werd opge

maakt op 19 april 1558. Niet de eigendom van het

huis werd overgedragen, dit bleef bij Mathijs Mat

ijszoon, maar de stichting werd wel ingesteld. Aan

het slot van de akte stond: "dat die brief gebracht

is in de gemeenweesen kiste om aldaar geconser-

veert en bewaert te worden tot behoef van de na-
comelingen". De originele brief bevindt zich helaas

niet meer in de archieven van het weeshuis, wel

kopieën. Hieruit blijkt dat de weeskinderen van

Edam "geregeerd en geleerd" werden door een

vader en een moeder om "tot profijt, nutscap en

saligheid van hare zielen om op geen dwaelwech
te komen", oftewel tot goede burgers uit te groei

en. De vader en de moeder werden benoemd door

de "gubematoors" (bestuurders) van het weeshuis.

Statuten en reglementen

Al in 1558 werden door de Gemeenen Gerechte

(de schout en vier Burgemeesters en zeven Schepe

nen) statuten vastgesteld, waarin bepaald werd

welke kinderen in het weeshuis opgenomen
mochten worden.

Eerste statuten

1. Spreeckende boven vierjaer, beneden die tien,

echte kinderen,

2. Spreeckende als die langhstlevende is gestor

ven, eer die begraeffenis is geschiet, te geven
inventaris van den boel.

3 in't weeshuijs opgebracht, sonder nasaet ge

storven, het weeshuis erfgenaem.

4. blijven tot die regenten goet vinden, ofte acht
tien jaer

5. Het moet poorterskinderen sijn, die sijn poor
terschap heeft verwoont, moet opnieuw seven

iaer wonen, het aengestorven goet, die renten

is voor die gemene wesen, het kint uitgaende

neemt mee die hoofdsomme.

Alleen kinderen van poorters, waarvan beide ou

ders overleden waren, niet ouder dan tien jaar en

niet jonger dan vier jaar en niet meer dan twee uit

één gezin en geen onechte kinderen mochten in

het weeshuis opgenomen worden. De overige kin

deren moesten maar opgenomen worden in het Ar
menweeshuis.

Alle goederen die bij de weeskinderen horen bij

het overlijden van de langstlevende ouder, maar

voordat deze is begraven komen toe aan het wees

huis, zonder dat iemand iets aan de erfenis ont
trekt. De regenten zullen de kinderen pas opne

men in het weeshuis als de ontbrekende goederen

weer zijn teruggebracht en de regenten de gele

genheid hebben gekregen om vóór de begrafenis
de inventaris op te maken.

De nalatenschap van in het weeshuis opgegroeide

kinderen, die overlijden zonder zelf kinderen na te

laten, komt toe aan het weeshuis. De wezen bleven

in het weeshuis zolang het de regenten goeddunk-
te, zijzelf hun brood konden verdienen, of tot hun

achttiende jaar.

Wezen mochten slechts in het weeshuis worden
opgenomen op voorwaarde dat de vader of moe

der geboren Edammers waren. Als poorters ver-
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huisd waren en hun poorterschap verloren hadden,
moesten ze minstens zeven jaar opnieuw in Edam

wonen voordat de kinderen in aanmerking kwa

men vtxtr een plaatsje in het weeshuis. Ook was

het zo dat alles wat de kinderen erfden geëxploi

teerd mocht worden door het weeshuis zolang de

kinderen in het weeshuis woonden.
In de statuten werd niet vastgelegd dat alleen

rooms-katholieke kinderen opgenomen mochten

worden omdat dit al was vastgelegd in de stich

tingsbrief.
Vanaf 1614 kwamen ook halfwezen uit Edam in
aanmerking om opgenomen te worden in het

weeshuis. De voorwaarde was dat de moeder

moest zijn overleden en de vader in Oost-Indië was,

of gevangen zat als slaaf in Barbarije en voor "le

vend dood" gehouden moest worden.

Bestuur

Zolang Mathijs Matijszoon leefde benoemde hij zelf

de zes gubernatoors. Na zijn dood werden de be

stuurders benoemd door een college, bestaande uit

de pastoor van de Sint Nicolaas Parochie, de oudste
burgemeester van Edam en de oudste kerkmeester,

op voordnacht van de "Gemeenen Gerechte". Vanaf

de stichting heeft de burgerlijke overheid een be
langrijke zeggenschap over de benoemingen gehad.

De eerste Regenten van het weeshuis waren: Out-
ger Claes Elbertse, Pieter Jacobssoon Boos, Jan

Vrouw, Jan Claassoon Machiels, Jan Willemssoon

van Cadijk en Jonge (daas die Egelschoen.

De eerste weesmoeder was Aaltje Dirksdochter. Eén

van de bekendste weesmeesters uit de geschiedenis

van het weeshuis was de scheepsbouwer Pieter
Dircxssen Langebaert (een schilderij van hem is te

zien in het Edams museum). Hij werd in 1584 wees

meester en ging in 1583 en 1587 de kermissen in

Holland af om met zijn meer dan manslange baard

geld bijelkaar te halen vtxtr het weeshuis. Hij wist
met deze acties vele honderden guldens op te halen.

Behalve vtxtr de weeskinderen waren er door de re

genten ook reglementen opgesteld vttor de weesva

der en weesmoeder. Het reglement dat in 1785 was

opgesteld bestond uit twaalf artikelen en bevatte de
regels waaraan de binnenvader en -moeder zich

moesten houden. In het reglement was bijvoorbeeld

vastgelegd waar en wanneer de weesvader géén pijp

mocht rttken en dat de Binnenvader aanwezig mtiest

zijn bij de catechesatielessen. Het was hem niet toe

gestaan zonder voorkennis en met uitdrukkelijke
toestemming van de regenten een kind aan het blok

te binden of in huis op te sluiten. Dit reglement werd
voorgelezen door de president-regent aan de wees

vader en -moeder en ondertekend. Het gold tevens

als arbeidscontract want ook de verdiensten en emo

lumenten werden hierin vastgelegd.

Reformatie

In 1572 kwam er een einde aan het rooms-katholie-
ke karakter van het weeshuis. Op 26 juni 1572 ging

Edam over naar de "Staatsolie Partij" en het katho

lieke geloof werd daarbij verboden. Door de resolu

tie van 15 mei 1575 van de Staten van Holland kwa

men ook alle bezittingen van het weeshuis ter be

schikking van de gemeente Edam. Deze resolutie

werd door latere resoluties, onder andere die van

23 mei 1577, uitgebreid waardoor het rooms-katho

lieke karakter, dat Mathijs Matijszoon aan zijn stich
ting voor de eeuwigheid had gegeven, op een wet

tige wijze verdween.

Door de Reformatie verdween het roomse karakter
óók uit de reglementen. In het latere reglement

werd immers bepaald dat de kinderen, als zij naar

de kerk gingen, een psalmboek bij zich moesten

hebben en tijdens de preek stil moesten zitten.
Deze regels waren bij uitstek van toepassing in een

weeshuis voor Protestantse kinderen.

Burgerweeshuis

Oorspronkelijk had Mathijs Matijszoon alleen het
recht van bewoning gegeven aan de weeskinderen,

hij bleef zelf eigenaar. Op 19 november 1558 droeg

hij het eigendom van het huis via een Schepenbrief

(in aanwezigheid van de schepen Pieter Sijmens-

zoon en Jacob Claeszoon) over aan de stichting. In

december van datzelfde jaar werden twee huizen in

de Kerkstraat gekocht, het huis van de goudsmid

die gestorven was en het huis dat Sijmon Korfmaec-
ker tot zijn overlijden had bewoond. In 1560 wer

den beide huizen gesloopt en op 11 oktober werd

de eerste paal geslagen voor het nieuwe weeshuis.

Op 4 maart 1561 werd de eerste steen gelegd.
De huidige voorgevel van het weeshuis is in 1750

gebouwd, ter vervanging van de oorspronkelijke

gevel. De regentenkamer met de wandschilderin

gen, gemaakt door de Hoornsche behangfabriek,

en het fraaie schilderij van H. Kuijper boven de

schouw zijn uit het zelfde jaar.
In 1750 is ook de huiskamer, de keuken en de

kamer van de weesouders gemaakt. Bij de laatste

restauratie, die is afgerond in 1992, is de beschilder
de plankenvloer weer tevoorschijn gekomen. Deze Schoorsteen-

ging geheel schuil onder restanten vloerbedekking stuk in regen

en hardboardplaten. Op de eerste etage is de ge- tenkamer

meenschappelijke slaapzaal met ronde pilaartjes (foto

nog duidelijk voor ogen te halen. In gedachten zie cor'.graphics )
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brengsten van de goederen, die de weeskinderen
inbrachten of bij overlijden nalieten.

Dit recht, oorspronkelijk een gewoonterecht, werd
bij een octrooi van de Staten van Holland op 15 ja

nuari 1734 formeel aan het weeshuis gegeven. Een

zelfde octrooi werd omstreeks die tijd aan alle

weeshuizen gegeven.
Het weeshuis heeft ook land in bezit gehad, maar
dit is nooit omvangrijk geweest. Bij de fusie in 1811

met het Armenhuis bestond het vermogen van het

Burgerweeshuis, naast het gebouw met drie daarbij

behorende woningen en een kwart van de boeren

plaats Swanenburg in de Purmer, uit nominaal

12.000 gulden aan certificaten, obligaties en in
schrijvingen op het Grootboek. De werkelijke

waarde was echter veel minder.
In de administratie van het weeshuis werden vanaf

de start van het weeshuis zowel de opbrengst van

verkopingen, als de giften en toezeggingen heel

nauwgezet bijgehouden.

Voorgevel

Burgerwees

buis (foto

cor'.graphics)

je hier de ijzeren ledikanten van de weeskinderen

voor je, jongens en meisjes gescheiden door een

kastenwand.

Inkomsten

Mathijs Matijszoon gaf wel de huizen, maar geen

geld. Integendeel zelfs, want in de statuten stond
vermeld dat de weeskinderen moesten worden on

derhouden door "hantrey kingen van goede men-
schen Dwelk een godtlick en de goedertieren-

werek is". Het onderhoud van het weeshuis en de
weeskinderen moest bekostigd worden uit giften

en de opbrengst van het bedelen. In de loop van de

jaren kreeg het weeshuis van verschillende kanten

aanzienlijke giften, veel legaten en werd het een

aantal malen tot erfgenaam benoemd. In enkele ge

vallen werd hiervoor een tegenprestatie verlangd.
Zo gaf een Edammer op 1 mei 1561 een schenking

van 72 gulden onder voorwaarde dat de kinderen

enkele malen per jaar een Pater Noster (Onze

Vader) en een Ave Maria (Weest gegroet Maria)

voor zijn zielenheil zouden lezen.

Verder had het weeshuis, via de vroedschap van
Edam, inkomsten uit ondermeer het luiden van de

doodsklokken, het maken en verhuren van doods

kleden (de Edammers waren verplicht om deze te

gebruiken). Bij het te water laten van schepen mocht
uitsluitend gebruik gemaakt worden van tuitouwen

die het eigendom waren van het weeshuis, dat ver

volgens uiteraard de opbrengst kreeg. Ook ontving

het weeshuis een percentage van de verkoopop

brengst van meubilaire goederen. Daarnaast was een

ieder die met appels of peren op de markt stond ver

plicht om deze te laten meten met de maten van het
Burgerweeshuis. De opbrengst, het maatgeld, ging

naar het weeshuis. Ook was het weeshuis vrijgesteld

van het betalen van belastingen.

In het reglement, opgesteld in 1558, was al bepaald

wat de rechten van het weeshuis waren op de op-

Weeshuis kinderen

Vanaf de stichting van het weeshuis werden alle
weeskinderen met alles wat ze meebrachten gead

ministreerd. Zo werden op 3 november 1558 de
eerste kinderen in het register ingeschreven

• Griet Claesdochter, oud ongeveer 10 jaar met

goederen ter waarde van 28 gulden en 5 stuivers

• De twee kinderen van Baefke Francks, namelijk
Aernt Harmenszoon, oud 8 jaar en Marij Har-

mensdochter, oud 9 jaar met hun gezamenlijke

goederen ter waarde van 20 gulden. Op 27 de

cember 1559 overleed de kleine Aernt reeds. Hij

was de eerste wees die in het weeshuis stierf.

Zo werden in 1558 nog vier kinderen in het wees
huis opgenomen. Deze inschrijvingen staan geno

teerd in het "kijnderboeck " van opgenomen en

vertrokken kinderen.
Als de kinderen het weeshuis weer verlieten, werd

ook nauwgezet opgeschreven wat zij meekregen.

Zo verliet op 9 februari 1566 Aecht Jan Duesdoch-
ter als eerste wees het weeshuis, waar zij op 21 no

vember 1558 op negenjarige leeftijd samen met

haar zusje was opgenomen. Zij kreeg het volgende

mee: "2 pelssen (onderrokken), 2 rocken ende 4

hemden ende 4 schortelen ende een huijck (jas

met kap) ende 2 paer cousen ende 1 pa er schoen

ende 1 paer toffelen' .

De jongens die het weeshuis verlieten kregen be
halve kleren ook gereedschappen mee die zij voor

het uitvoeren van hun werk nodig hadden, zoals

Heijn Thijmszoon die op achttienjarige leeftijd het

weeshuis verliet met onder andere een bijl, een

grote en een kleine dissel, een moskei (breeuwha-

mer) met vijf ijzers.

Dagelijks leven

Ook werden er in 1558 reglementen opgesteld voor
de weeskinderen, waar in 17 artikelen was vastge

legd wat de kinderen moesten doen, maar ook wat

zij moesten laten.
Aan de hand van de reglementen voor de weeskin

deren en dat voor de binnenvader en -moeder en
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het door de binnenvader bijgehouden logboek

kunnen we ons een beeld vormen van het dage
lijkse leven.

Het leven in het weeshuis begon eigenlijk al op de

dag dat je overgebleven ouder was gestorven. Vanaf

dat moment was je wees. Je werd naar het weeshuis
gebracht en daar werden al je spullen opgeschreven

en leverde je je eigen kleren in. In alle weeshuizen

was precies voorgeschreven wat je moest dragen. Je

kreeg kleren voor de weekdagen en voor de zon
dag. Elk weeshuis had zijn eigen voorschriften, maar

kenmerkend was dat je altijd kon zien dat je uit het

weeshuis kwam. Zo was de kleding in het Edams

weeshuis zwart met rode mouwen. De kleuren van

de stad kwamen altijd in de kleding tot uiting. De

kleding was verticaal in kleuren verdeeld. Hierdoor
werd de wees er altijd aan herinnerd dat hij of zij op

kosten van iemand anders leefde. Pas in 1809, tij

dens de Franse tijd. werd deze herkenbaarheid afge

schaft vanwege de Franse leus "vrijheid, gelijkheid

en broederschap". De kleding mocht er echter

nooit kostbaar uitzien, dit kon alleen maar wrevel
opwekken bij de stadgenoten.

Alle dagen begonnen hetzelfde: opstaan, aankle

den, bed opmaken, wassen en daarna het gezamen

lijke ontbijt. Hierbij werd zolang het ontbijt duurde

door één van de oudere kinderen voorgelezen uit

de bijbel. De voorlezer zelf had van te voren ontbe
ten met de binnenvader en -moeder.

Kerkbezoek

In deze tijd drukte de religie nog een zwaar stempel

op het hele leven. De zondag stond dan ook altijd
in het teken van het kerkbezoek.

Zo moesten de kinderen alle zondagen, apostelda-

gen en andere hoogtijdagen onder begeleiding van

de binnenvader en -moeder naar de hoogmis. Als

de kerkklokken hiertoe het signaal gaven gingen ze

in rijen van twee, de jongsten eerst en daarachter

de ouderen, naar de kerk en na afloop weer net zo

gedisciplineerd terug naar het weeshuis, dit alles

onder toezicht van de binnenvader. Hij moest er op
toezien dat alles netjes en ordelijk verliep en dat de

kinderen zich voorbeeldig gedroegen in de kerk,

anders volgde onherroepelijk straf. Na de kerk

dienst gingen de kinderen weer ordentelijk terug

naar huis, waar het gezamenlijke warme middag

maal werd gebruikt.

Wat er op het menu stond was ook tot in de puntjes

beschreven.

De maaltijden varieerden per seizoen, maar waren

verder standaard ingericht bijv.

Menu Doopsgezind weeshuis in Haarlem:

Zondagmiddag: Gezouten vlees of 's zomers ge

rookt spek eti vlees, vooraf kool, wortelen, rapen,

turkse honen, pruimensap of sap van de ketel.
Zondagavond: zoetemelk met rijst en een stuk
(brood) toe.

Maandagmiddag: grauwe erwten en een stuk toe

Maandagai >ond: gekarnde melk met gepelde gerst
en een stuk toe.

Zo was het menu van de hele week beschreven,
behalve het ontbijt, hierin was zo weinig variatie

in aan te brengen dat men dit uit het hoofd wist.

Na de zondagmiddagmaaltijd volgde de tweede

kerkgang. Daarna waren de kinderen vrij om bij hun
vriendjes op bezoek te gaan, of buiten te spelen.

Ze moesten er wel voor zorgen dat zij zich aan de

gestelde regels hielden want anders was straf onver

mijdelijk. Zo moest je er voor zorgen dat je 's zo

mers om zes uur binnen was ('s winters om vijf

uur), om op tijd te zijn voor het avondmaal. Was je

te laat, dan kreeg je geen eten. Gebeurde dat vaker

dan werd je daar op passende wijze met de roede
voor gestraft.

Na het avondeten mocht je zonder toestemming het

huis niet verlaten, maar moest je in huis blijven of
kon je gaan spelen op de binnenplaats.

Als de binnenmoeder het sein gaf om naar bed te

gaan, dan moest iedereen direct naar zijn eigen bed
gaan, geen geklier. Uitkleden, gebedje doen en

gauw gaan slapen, want anders zwaaide er wat.

Ook voor werkdagen waren er artikelen in het re
glement opgenomen. Zo moesten de kinderen voor

het eten het Benedictus lezen in het "Duijts of in het
Latijn". Na het eten als dank een Pater Noster en een

Ave Maria.

1 let programma voor door de week zag er bijna het
zelfde uit. Alleen, je ging overdag naar school, of

naar je werk en je had dan natuurlijk je dagelijkse

plunje aan.

Les in een weeshuis
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Blok aan het

heen als straj
voor wees

kinderen

Straffen

De regels waren net zo streng. Je moest direct en

zonder omwegen naar je werk of school en na af

loop weer direct terug. Het was verboden om naar

het café te gaan of om op de brug te blijven hangen
of wat dan ook.

Alle gedragsregels waren beschreven in het regle

ment; overtredingen waren dan ook eenvoudig te

constateren, de straffen op overtreden van de re
gels waren ook vastgelegd.

Wie zich hieraan niet hield werd "dapper gegees-

selt". Als je het in je hoofd haalde om naar een

ander dorp te gaan of nog erger een nachtje weg te

blijven zonder toestemming dan werd je "scarpe-

lick gegeesselt".
Het was de kinderen ook verboden om te blijven

kijken bij de verkopers van appels, peren, kersen,

peulen of ander fruit bij de Onze Lieve Vrouwen

brug in de Kerkstraat op straffe van de roede.
Uiteraard was het verboden om ruzie te maken, el

kaar onheus te bejegenen of uit te schelden.

Als men regelmatig tegen de regels zondigde werd

men als hoogste straf uit het weeshuis verwijderd

met niet meer dan het dagelijkse pak en twee hem
den.

Eenmaal per week was je verplicht om de catechisa

tielessen te volgen onder het toeziende oog van de

binnenvader.
Als je werkte en je gaf niet al je verdiende geld af

aan de binnenvader, dan werd je direct voor een
bepaalde periode op water en brood gezet. Overt

rad je deze regel twee keer dan werd je het huis

uitgezet.

De kinderen kregen wel zakgeld, maar het was be

paald waar ze dat aan uit mochten geven. Zo was

het verboden om je zakgeld te besteden aan snoep
of ander onnuttige zaken. Het moest besteed wor

den aan gereedschap, of je deed het in je spaarpot.

Werd je betrapt op overtreding dan werd je zakgeld

gedurende een bepaalde tijd ingehouden.

In het volgende periodiek zal ik verder ingaan op

het Armenhuis, de fusie tussen beide weeshuizen ,

de taken van de binnenvader en moeder, memora

bele gebeurtenissen in het weeshuis en de uiteinde
lijke opheffing van het weeshuis in 1965.

Frans Kuiper

Geraadpleegde literatuur:

Streekarchief "Waterland Purmerend

Register van het Burgerweeshuis te Edam 1558 - 1634; getrans

cribeerd door de werkgroep paleografie

Wezen & Boefjes; door S.Groeneveld, J.J.H.Dekker, Th.R.M.Wil-

lemse

Weeshuizen inNederland; door Ingrid van der Vlis

Oud Edam naar Haarlem

De jaarlijkse excursie van Oud Edam zal dit
maal op 2 oktober gaan naar Haarlem. Gaarne

vast noteren in uw agenda. Gegevens volgen

nog.

Stolpen in Edam

Er hebben het bestuur van Oud Edam enkele reac

ties bereikt waarin schrijvers hun teleurstelling

uitspreken dat in het boekje "Boeren in en rond
Edam" uit de Historische Reeks hun vroegere, niet

meer bestaande, boerderij niet werd vermeld.

Voor alle duidelijkheid: de opzet van het boekje

was om in het algemeen het leven van boeren en

de ontwikkeling en bouw van boerderijen in en

rond Edam te beschrijven. Als aparte hoofdstuk
ken zijn enkele interviews met agrariërs of hun

verwanten opgenomen èn een fotoreportage van

bestaande stolpen. Uiteraard hebben er meer stol

pen gestaan, maar die bestaan helaas niet meer en
kwamen dus niet voor plaatsing in aanmerking.

Hopelijk is met deze uitleg het misverstand uit de

wereld geholpen.
Een van de bovengenoemde reacties kwam van

mevrouw M. Middelburg-Kout, thans woonachtig

in de VS. Haar familie bezat twee boerderijen in

Edam, te weten die van haar grootvader Wilem
Kout op het Marken en van haar vader Jan Kout

aan de Singelweg (ter plaatse van het huidige labo

ratorium van US). Beide boerderijen bestaan, zoals

gezegd, niet meer.

Grootvader Willem Kout was veehouder en was
destijds een van de oprichters van de Coöperatie

ve Boerenleenbank.

Jan Kout was naast zijn beroep als boer hoofdinge

land van de Zuidpolder en vormde met collega's

een hecht team dat elkaar in moeilijke tijden steun

verleende. Grootvader en vader Kout hebben,
aldus mevrouw Middelburg, een belangrijke rol

gespeeld in het boerenbestaan van hun tijd.

Redactie
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Van verdwenen stadsrechtsoorkonde bleven afschriften bewaard

Edam 650 jaar stad in 2007

Edam is een stad. Niet dat het er veel toe d(x*t,

want de tijd dat een stad en zijn inwoners ex

clusieve voorrechten genoten ligt heel ver ach
ter ons. Toch zullen de meeste Edammers er

nog altijd met trots op wijzen, dat hun woon
plaats geen dorp is, maar een stad. Ooit is

Edam immers tot stad verheven.
De vraag wanneer dat gebeurd is zal misschien

niet iedereen meteen kunnen beantwoorden.
Maar dat hoeft aan het gevoel van stedelijke ei

genwaarde geen afbreuk te doen. En Edam

mag in later tijden de aansluiting bij de toen

malige v<x)ruitgang gemist hebben, toch geven
de historische bebouwing, de grachten en de

bewaard gebleven omwalling Edam onmis

kenbaar het karakter van een stad.

Stedelijke zelfstandigheid

De verheffing van een plaats tot stad, waarhij de
stad niet alleen eigen bestuur maar ook eigen recht

spraak kreeg, is typisch (laat-) middeleeuws. Door

de groei van de steden en door de ontwikkeling van

een markteconomie vanaf de 13e eeuw, voldeden

de juridische en bestuurlijke kaders van de feodale

maatschappij niet meer. Die waren immers geënt
op een agrarische samenleving, waarin weinig geld

omging.

De stad stelde andere eisen. Daar ontstond behoefte

aan specifieke regelgeving voor het handelsverkeer

en de bescherming van het bezit van zowel roeren
de als onroerende goederen. Regels bijvoorbeeld

voor het houden van markten, de in de handel te ge

bruiken maten en gewichten, de (tijdige) aflossing

van schulden of borgstelling. Stedelingen, of poor

ters zoals ze in het eigentijdse spraakgebruik ge

noemd werden, hadden bovendien belang bij vlotte

juridische procedures en bij rechtspraak, die werd

uitgeoefend door een college van schout en schepe
nen, dat kundig was in stedelijke aangelegenheden.

Ook bestuurlijk wensten stedelingen baas in eigen

stad te zijn, met een stadsbestuur van burgemees

ters en vroedschap, dat verordeningen kon opstel

len in uiteenlopende zaken als brandpreventie of de

bestrijding van criminaliteit en dat ook voor de om
muring van de stad kon zorgen, zodat de poorters

zich in geval van oorlog goed konden verdedigen. Al

lijken de Edamse verdedigingswerken aanvankelijk
nog niet zo veel te hebben voorgesteld (1).

Goed voor de stad, goed voor Holland

Met een door de soevereine vorst verleend stads

recht verkreeg een stad de door de burgers of poor

ters zozeer gewenste autonomie. Soevereine vor
sten waren in de Middeleeuwen behalve koningen

of de (Duitse) keizer ook hertogen en graven. Dus

ook de graven van Holland, die heel wat plaatsen in

hun gewest tot stad hebben verheven. Waaronder

Edam, dat in 1357 zijn stedelijke status verwierf.

{.«i

De Noorderpoort met bastion en op de achter

grond de Grote Kerk van Edam in 1726 (Collectie

Waterlands Archief).

Met de verlening van stadsrechten kwamen de

poorters in een andere relatie tot hun vorst te staan

dan de bewoners van dorpen en andere, verspreid

op het platteland wonende 'buitenlui'. Tot voordeel
van de poorters, die daarbij vrijgesteld werden van

een aantal feodale verplichtingen, waaraan de boe

ren op het platteland vaak wél onderworpen bleven

(hier ligt de achtergrond van het gezegde 'stads

lucht maakt vrij'). En die vaak ook nog andere voor

rechten verwierven, zoals vrijheid van grafelijke tol
len, waar het handelsverkeer natuurlijk zeer mee

gebaat was.

Maar ook tot voordeel van de graaf, want een stads

recht werd meestal niet voor niets verleend. Soms

werd het gewoon gekocht, maar het kon de graaf
kon ook politieke of militaire steun opleveren. Op

langere termijn was het ontstaan van steden even

eens in het belang van het graafschap. De economi

sche ontwikkeling ervan werd er immers door be

vorderd en dat bracht weer hogere belasting

inkomsten met zich mee. Al had dat ook wel weer
z'n prijs. Want op basis van hun sterker wordende

economische positie eisten de stedelingen gaande

weg steeds meer politieke invloed op, vooral wan

neer het ging om de heffing van belastingen. In de

vergaderingen van de Staten van Holland legde de
stem van de steden dan ook steeds meer gewicht in

de schaal. Staatsrechtelijk gezien was die politieke

\
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invloed gegrondvest op de verleende stadsrechten,

zoals de poorters terdege beseften en waar zij zich

dan ook telkens weer op beriepen als het centrale

gezag naar hun idee teveel inbreuk op hun autono

mie maakte. Het document of akte (historici spre
ken van een oorkonde), waarin het stadsrecht stond

opgetekend, werd dan ook met zorgvuldigheid be

handeld en achter slot en grendel opgeborgen.

Stemhebbende steden in Holland

Naast de ridderschap verwierven in het graafschap Holland de
achttien zogenoemde stemhebbende steden steeds meer macht.

In de Staten van Holland vertegenwoordigden zij de belangen van

hun stad. In bijgaand staatje worden de achttien steden vermeld in

de volgorde waarin zij hun stadsrechten verwierven. Edam kreeg

zijn stadsrecht relatief laat en onder de achttien steden verwierf

het ook nooit een vooraanstaande positie (zie ook Oud Edam ,
jaargang 28, nr. 1, april 2004, p. 5 e.v.)

1. Dordrecht 1220 10. Amsterdam 1300
2. Haarlem 1245 11. Den Briel 1306
3. Delft 1246 12. Gorinchem 1322
4. Alkmaar 1254 13. Rotterdam 1340
5. Leiden 1266 14. Enkhuizen 1356
6. Gouda 1272 15. Monnickendam 1356
7. Schiedam 1275 16. Hoorn 1357
8. Schoonhoven1280 17. Edam 1357
9. Medemblik 1289 18. Purmerend 1410

Voorbeeld van oudere steden

Wat betreft inhoud en redactie komt het stadsrecht

van Edam goeddeels overeen met het ruim ander

half jaar eerder uitgegeven stadsrecht van Monnic-

kendam. Zoals we hierna nog zullen zien heeft dit

stadsrecht dat van Edam tot voorbeeld gediend.

Zoals voor het Monnickendamse stadsrecht op zijn
beurt dat van Medemblik model heeft gestaan, ter

wijl dat weer van het stadsrecht van Alkmaar is afge

leid. Van Alkmaar loopt de lijn verder terug over

Haarlem naar 's Hertogenbosch en tenslotte Leuven,
dat in 1160 stadsrechten verwierf.

Dat het ene stadsrecht het andere tot voorbeeld
diende was heel gebruikelijk in die tijd. Uiteraard

werden inhoud en redactie aangepast aan de speci

fieke situatie van de betreffende steden. Zonodig

werd in aansluiting op de stadsrechtsoorkonde nog

een aparte oorkonde met aanvullende rechten of
vrijheden opgesteld. Dit was ook bij Edam het geval.

Groot Charterboek

Het oorspronkelijke stadsrecht van Edam is geschre

ven in het Latijn. Het werd verleend op 19 novem
ber 1357. De betreffende oorkonde is echter niet

bewaard gebleven, hoe goed het document ook op
geborgen mag zijn geweest. Wél beschikken we

over twee gelijkluidende afschriften of kopieën in

het archief van de Graven van Holland, dat in het

Nationaal Archief te Den Haag bewaard wordt. Aan
de hand van deze kopieën konden de graven altijd

nagaan wat ze ooit hadden toegezegd. Het ene af

schrift is gelijktijdig met de uitgifte van het stads

recht in 1357 gemaakt, het andere dateert van een

aantal jaren later en werd gelijk met stadsrechten

van andere Hollandse steden ingeschreven in het

zogenaamde register 'Coninck Willem' (2). Het is

deze laatste versie, die de 18c eeuwse historicus

Frans van Mieris heeft opgenomen in zijn monu
mentale, uit vier delen bestaande Groot Charter

boek der graven van Holland, Zeeland en heeren

van Vriesland (3).
Van de in 1357 in aansluiting op het stadsrecht

daags daarna opgestelde oorkonde met nadere rech

ten en bepalingen is het origineel eveneens verloren
gegaan. Maar ook hiervan bevinden zich afschriften

in het grafelijke archief (4), terwijl ook van deze oor

konde de tekst is opgenomen in het Groot Charter

boek van Van Mieris (5). De hierin opgesomde

"voorrechten, vryheden en handvesten" zijn overi
gens niet in het Latijn maar in het Nederlands ge

schreven. Van deze oorkonde bevindt zich in het

stadsarchief van Edam (6) overigens ook nog een

15e eeuws afschrift in de vorm van een zogenaamde
'vidimus' (wij hebben gezien). Dat is een verklaring

door gezaghebbende lieden dat ze een bepaald do
cument gezien hebben en instaan voor de gelijklui

dendheid ervan met de in de vidimus opnieuw uit

geschreven tekst. In het geval van Edam gaat het om

een vidimus uit 1461, opgesteld door de priester
Florys Dircksz en de minister en broeders van het

convent van de 3e orde van Sint Franciscus bij Mon-

nickendam.

Een 17e eeuwse vertaling

Van het in het Latijn geschreven stadsrecht van

Edam is door de Edammer C.P. Bosschieter in 1631

een Nederlandse vertaling gemaakt. De tekst van dit
"Groot-Privilege der stede van Edam", zoals hij het

stadsrecht noemde, heeft hij opgenomen in zijn ver

zameling "Privilegiën ende Hantvesten midtsgaders

Keuren en Ordonnantiën der Stede van Edam

1357-1640" (7). Wellicht met de bedoeling die in

boekvorm te publiceren, zoals ook Monnickendam

enige jaren eerder met zijn stadsrecht en andere pri

vileges gedaan had.
Maar het moet bij de bedoeling gebleven zijn. Eerst

in 1993 zijn door de Werkgroep Paleografie van de

Vereniging Oud Edam transcripties van deze 17e
eeuwse handschriften gemaakt en uitgegeven (8).

Daarmee is het stadsrecht ook voor hen, die het 17c

eeuwse handschrift niet goed kunnen lezen, raad

pleegbaar geworden. Al is het oud-Nederlands soms

nog lastig genoeg, ook in een moderne drukletter!

Overigens is het zeer de vraag of Bosschieter bij zijn
vertaling nog van de originele stadsrechtsoorkonde

uit heeft kunnen gaan. Zoals we nog zullen zien

wijkt de tekst van zijn vertaling op enkele punten

namelijk iets af van die van de grafelijke afschriften.

En voor zijn transcriptie van de aanvullende bepalin

gen op het stadsrecht lijkt hij evenmin het origineel
te hebben geraadpleegd (of hebben kunnen raad

plegen). Gezien de datering daarvan op "Sint Elisa-

bethsdach" (zondag 19 november) in 1357 rijst het

vermoeden, dat hij is uitgegaan van de vidimus van

1461, waarin we namelijk dezelfde datering aantref

fen. Terwijl we in de afschriften in het archief van
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de Graven van Holland toch echt lezen "des Manen-

daechs na Sinte Elysabettendach anno LVH", ofte
wel 20 november 1357.

Rechten

Het stadsrecht van Edam begint met een aanhef

door de verlener van het stadsrecht, "Willem, Grave

van Hollandt" (het gaat hier om graaf Willem V van

Beieren, 1354-1389). Deze aanhef bestaat uit een

"saluyt" aan "allen den genen", die dit document
"sullen sien ofte liooren lesen" (9). Met onmiddellijk

daaropvolgend al de bepaling dat "wij (de meer

voudsvorm of pluralis majestatis, die door soeverei

ne vorsten tot op de dag van vandaag gebruikt
wordt) "om liefheede der vrijheeden der poorteren

van Edam ende om beede (verzoek) der poorteren

aldaer", hen hebben "quijt ende vrij gelaten van

allen thollen ende van uuijtvoeringe van thollen te

water ende te lande in den Graafschap van Hol
landt".

Na deze vrijheid van tol volgt het voor Edammers

minstens zo belangrijke recht, dat iedere inwoner

van Edam, die een andere poorter uit die stad scha

de heeft berokkend, daarvoor alleen door de Edam-
se schepenen veroordeeld kan worden. Hij hoeft

daarvoor dus niet voor een ander (hoger) gerechts

hof elders te verschijnen. Bovendien heeft de

schout van Edam het recht om een bewoner van de

omliggende gebieden te vervolgen, wanneer die
zich aan het bezit van een Edamse poorter heeft ver
grepen.

Daarna volgen in een tamelijk willekeurige volgorde
nog 68 bepalingen over de meest uiteenlopende

zaken. Zoals over de voorwaarden, waarop mensen

van buiten de stad ('immigranten' in hedendaags

taalgebruik) poorter kunnen worden, maar ook
over erfrecht, borgstelling, schuldinlossing en ande

re aangelegenheden van burgerlijk recht. Van enor

me betekenis voor Edam is natuurlijk het recht om

drie jaarmarkten te houden: de eerste in de laatste

twee weken voor Pasen, de tweede in de week na

Sint Jan (24 juni) en de derde in de week na St.

Baven (1 oktober). Dat zou de handel in de jonge
stad natuurlijk zeer ten goede komen.

Vergelding

Voorts bevat het stadsrecht een hele reeks strafrech

telijke bepalingen met betrekking tot onder andere
diefstal, molest, doodslag, verkrachting en valse ge

tuigenis. Daarbij valt te lezen hoe zwaar het belang

van de vergelding woog bij de straftoekenning,

want bij doodslag of verwonding gold voor de dader

"hooft om hooft, ooghe om ooghe, ende elcke gelij-
cke lit is hij sehuldieh te verliesen van sijn selfs licha-

em". Op het dragen, en meer nog het trekken van

messen stonden hoge geldboetes. Ook het bedrog

door het hanteren van valse maten werd met een

stevige geldboete bestraft.
Tevens vinden we in het stadsrecht nog een aantal

regelingen betreffende gerechtelijke procedures,
zoals de wijze, waarop een poorter voor het gerecht

gedaagd diende te worden of de bevoegdheid om te-

getuigen. Zo waren mensen van buiten de stad,

maar ook "papenkinder (kinderen van geestelijken)

off eenige luijden die van geen echte bedde gewon
nen zijn" (waarbij met het woord "echte" natuurlijk

de huwelijkse staat bedoeld wordt en niet de kwali

teit van het bed) niet bevoegd om tegen een poorter
te getuigen.

Graaf Willem

V Uit: "32 Af-

beeldinge der
Graven van

Hollandt uit

bet oude

Goudtsche

Kronycxjen.
In 'tKooper

verciert door

Adranus Mat
ham ", Amster

dam 1663

Dit n Willem die vijfde,der Kejferinnen Soa»,
ende die xx ia'.Grarf van liolunt .

Plichten

Tegenover de aan de Edammers verleende rechten

stonden echter ook verplichtingen, met name op
het punt van de aan de graaf te betalen "beden" of

belastingen en verder de verplichting om in geval

van oorlog het grafelijke leger met een twaalftal ge

wapende mannen te versterken. Opmerkelijk is, dat

we in Bosschieters vertaling geen vennelding terug
vinden van de grenzen van het stadsgebied. Deze

staan in de Latijnse tekst namelijk wél aangegeven.

De oorkonde met het stadsrecht wordt besloten

met de ondertekening (door degene, die namens de

graaf de oorkonde heeft opgesteld), een vermelding

van de aanwezige getuigen en de datering: "Gege
ven in Den Haghe, in 't jaer ons Heeren MCCC ende

LVII, des sondaechs naeder octave van St. Marien in

de winter" (oftewel op de achtste dag na St. Maar

ten, dat zoals bekend op 11 november valt). Het

stadsrecht werd dus verleend op 19 november

1357.

In de daags na de verlening van het stadsrecht gege
ven aanvullende "voorrechten, vryheden en hand

vesten" wordt onder meer toestemming verleend

tot het graven van een nieuwe haven tussen de zee

en de Purmer en om de oude haven af te dammen.
Belangrijk is ook de bepaling, dat wanneer een

doodsstraf wordt opgelegd de nabestaanden recht

houden op de helft van het "goet" van de veroor

deelde. Tevens wordt een aantal bepalingen, die

reeds in de stadsrechtsoorkonde waren opgenomen

herhaald. Zoals de verplichting om in geval van oor
log de graaf met 12 man terzijde te staan, of de

dagen waarop de drie jaarmarkten gehouden
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mogen worden. Ook de grenzen van het stadsge

bied staan in deze oorkonde (en nu dus in het Ne

derlands) vermeld. Verder wordt nog onder meer

vastgelegd, dat eerder gegeven rechten gehand

haafd worden en dat wanneer oudere oorkonden
met eerder gegeven rechten of handvesten (voor

zover die zouden bestaan) zich in een slechte staat

mochten bevinden deze op kosten van de graaf ver

nieuwd konden worden.

Verloren gegane oorkonde

Het op schrift gestelde en op 19 november 1357 aan

Edam uitgereikte stadsrecht moet een fraai docu

ment zijn geweest. Zoals gebruikelijk bij dit soort
stukken, was het geschreven op perkament, in een

keurig handschrift. Het moet verder voorzien zijn

geweest van het indrukwekkende zegel van de graaf

van Holland, dat de echtheid van het document

waarborgde.
Maar zoals gezegd, deze oorspronkelijke oorkonde

is helaas niet bewaard gebleven. Naar de reden van

dit verlies kunnen we slechts gissen. Ook weten we

niet wanneer deze oorkonde verloren is gegaan.
Dankzij de afschriften van de oorkonde in het ar

chief van de Graven van Holland en de enige eeu

wen later in druk verschenen uitgave ervan door

Van Mieris kennen we echter de inhoud van het

stadsrecht en zijn we tevens zeker van de datering.

Omdat de vertaling van het stadsrecht door Bos-
schieter in enkele opzichten afwijkt van de Latijnse

tekst, rijst het vermoeden, dat de originele oorkon

de al in de 17e eeuw niet meer voorhanden was en

dat Bosschieter dus ook de gelijkluidende afschrif
ten in Den Haag niet heeft geraadpleegd(10 ). Dat

roept onmiddellijk de vraag op van welke tekst Bos

schieter voor zijn vertaling dan wél is uitgegaan.

Daarvoor zijn twee mogelijkheden. In de eerste

plaats kan hij gebruik hebben gemaakt van het uit

1356 daterende stadsrecht van Monnickendam,
waarvan hij immers wist dat het (min of meer) ge

lijkluidend was en waarvan in 1613 bovendien een

De door Mon

nickendam op
11 november

1356 aan
Edam ter be

schiking gestel
de 'voorbeeld

oorkonde',

waarin in feite

het stadsrecht

van Monnic

kendam be

schreven staat
(Waterlands A r-

chiefOAE,

inv.nr. la; foto
./. Blokker).

De vidimus uit 1461, waarin de tekst van de op

20 november 1357 uitgevaardigde oorkonde met

aanvullende bepalingen op het stadsrecht van

Edam is opgenomen. In het gat in het midden
heeft ooit mogelijk een zegel gezeten (Waterlands

Archief OAE, inv. Nr 2; foto J. Blokker).

gedrukte Nederlandse vertaling het licht had gezien

(11). Het vermoeden dat Bosschieter deze Neder

landse vertaling van het Monnickendamse stads

recht gebruikt heeft wordt versterkt door het feit,

dat we daarin dezelfde tussenkopjes aantreffen, die

Bosschieter ook in de vertaling van het Edamse
stadsrecht heeft aangebracht (al zijn ze niet altijd let

terlijk van de Monnickendamse versie overgeno
men). In de tweede plaats heeft Bosschieter onge

twijfeld ook gebruik kunnen maken van een soort

concept van het stadsrecht van Edam, dat zich nog
altijd in het oud-archief van Edam bevindt en daar

om ook in Bosschieters tijd daar al wel te raadple
gen moet zijn geweest. Het gaat om een tekst in het

Latijn.

Wél bewaarde voorbeeldoorkonde

Aan de hand van dit, eveneens op perkament ge
schreven document valt goed te reconstrueren hoe

het stadsrecht van Monnickendam door Edam als

voorbeeld is gebruikt. Door Edam zelf en niet door

de graaf? Inderdaad, want deze 'voorbeeldoorkon

de' laat in feite zien, dat de tekst van de definitieve
oorkonde hoogstwaarschijnlijk door de Edammers

zelf op schrift is gesteld, waarna de graaf het stuk al

leen nog maar hoefde te bezegelen. We spreken in

zo'n geval van een 'destinataris-uitvaardiging', een

in die tijd niet ongebruikelijke procedure( 12). De

eveneens in het Latijn gestelde voorbeeldoorkonde
bevat de letterlijke tekst van het stadsrecht van Mon

nickendam, zij het dat overal waar Monnickendam
vermeld moet hebben gestaan Adam, oftewel Edam,

geschreven staat. De tekst is met deze aanpassing

door Monnickendam op 11 november 1356 aan

Edam ter beschikking gesteld als voorbeeld voor het
nieuw op te stellen Edamse stadsrecht.

Daarin zou echter méér gewijzigd dienen te worden
dan alleen de naam van de stad. Zo waren de speci

fiek op Monnickendam betrekking hebbende for

muleringen. waarin de grenzen van het stadsgebied
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worden omschreven, in deze voorbeeldoorkonde

nog gewoon blijven staan. In de definitieve versie

van het Edamse stadsrecht zouden ze uiteraard aan
de Edamse situatie worden aangepast.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de datering. Want in
de door Monnickendam ter beschikking gestelde

voorbeeldoorkonde vinden we de datum terug,

waarop Monnickendam zijn stadsrecht moet heb

ben ontvangen: 27 maart 1356, twee dagen na Maria
Boodschap. "Moet hebben" schrijf ik maar, want

door het ontbreken van het originele stadsrecht valt
die datum niet aan de hand daarvan te verifiëren.

Maar omdat 27 maart 1356 de datum is, die we óók

terugvinden in de te Den Haag eveneens bewaarde

afschriften van het Monnickendamse stadsrecht,

mogen we ervan uitgaan dat deze datering juist is. Al
lijkt niet iedereen in Monnickendam daarvan over

tuigd, gezien de viering in 2005 van het 650 jarig be
staan van Monnickendam als stad.

Weerbare mannen

Evenals Monnickendam kreeg ook Edam het recht

om markt te houden, zij het op andere dagen. Ook

wat dat betreft diende de redactie van het Edamse

stadsrecht te worden aangepast. En wat in het
Edamse stadsrecht óók nog veranderd is, is het aan

tal weerbare mannen, waarmee de stad in geval van

oorlog het grafelijke leger moest versterken. Voor

Monnickendam was dat 30. en dat aantal vinden we

dus ook terug in de door Monnickendam ter be

schikking gestelde voorbeeldoorkonde. "Gum trig-

inta hominibus" lezen we daar, oftewel met 30 man

nen. Maar in de uiteindelijke versie van het Edamse
stadsrecht blijkt deze verplichting voor Edam tot 12

man te zijn teruggebracht. Kennelijk heeft Edam

hierover met de graaf onderhandeld. Succesvol on

derhandeld, van Edarns standpunt bezien althans.

Opzettelijkheid in het spel?

Hopelijk heeft het vergelijken van oude handschrif

ten het geduld van de lezer niet al te zwaar op de

proef gesteld. Of beter: hopelijk is hij of zij gefasci

neerd geraakt door de intrigerende materie van de

middeleeuwse oorkonden. Wat het haast detective

achtige speurwerk ons heeft opgeleverd? In ieder
geval dat nog eens bevestigd is, dat Edam op 19 no

vember 1.357 tot stad verheven werd. Dus dat er

over drie jaar iets gevierd mag worden. Ook is zo

goed als zeker, dat de originele stadsrechtsoorkonde

al in de 17e eeuw verdwenen was. Die verdwijning

roept natuurlijk vragen op. Het gaat immers om een

document, dat in iedere stad met zorg bewaard
werd. Opzettelijkheid kan dan ook worden ver

moed, maar van welke kant of van wie? Nader

speurwerk is hier vereist. Daarbij zou met name on

derzocht kunnen worden, of het stadsrecht ooit

door een van de graven van Holland weer is inge

trokken. Bij wijze van bestraffing, zoals bijvoorbeeld
Alkmaar, dat in de 15l' eeuw zijn stadsrecht bij graaf

Filips van Bourgondië moest inleveren vanwege de

steun, die de stad aan zijn rivaal, gravin Jacoba van

Beieren had gegeven. En weliswaar werd de stad
later weer in al haar privileges hersteld, maar in
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Het "Groot-

Privilege dei-

stede van

Edam zoals
vertaald door

Busschieter in
1631 (Water-

lands Archief

OAE, inv.nr.
41; foto J.

Blokker).

1492 verloor Alkmaar zijn stadsrecht opnieuw als

straf voor de deelname van de Alkmaarders aan de

opstand van het Kaas- en Broodvolk in 1491(13)-
Waarbij ook de desbetreffende oorkonde waar
schijnlijk weer moest worden ingeleverd. Bij die op

stand van het Kaas- en Broodvolk (14) waren ook

veel Edammers betrokken  

Jaap Haag
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