jaargang 29
flf

j

nummer € 1,50

| <

OUD

EDAM

Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

Ook Edam bezat schutterij met
"vrolijke drinkebroers"
presence als er hoge gasten op bezoek kwamen. Zij
vormden een gewapende macht die ingeroepen
kon worden bij de verdediging van de stad of bij het
handhaven van de orde en de veiligheid. Het woord
schutterij is echter niet afgeleid van "beschutten",
maar staat gewoon in verband met schieten.
In de onafhankelijkheidsstrijd tegen Spanje speel
den de schuttersgilden een belangrijke rol tijdens
belegeringen. Op verzoek van prins Willem van
Oranje werden na 1580 die schuttersgilden in ste
den, die zijn zijde hadden gekozen - daartoe be
hoorde sinds 1572 ook Edam - omgevormd tot of
vervangen door burgerwachten, ook weer schutte
rijen genoemd. Deze bezaten een militaire struc
tuur. Wanneer de Edamse schutterij is opgericht is
niet precies bekend. In de Memorieboeken van de
burgemeesters komt de schutterij na 1590 veelvul
dig voor. Zeker is dat er vóór 1580 een schuttersgil
de bestond, want in een proces-verbaal van een
moord in 1557 wordt het Doelhuis van de schutte
rij al genoemd.

Weerbare mannen
Enkele leden
van de Edamse schutterij
(collectie Van
Zanen)

In principe waren alle weerbare mannelijke bur
gers tussen 18 en 60 jaar verplicht in de schutterij
te dienen. Er werden overigens wel eisen gesteld.
De eerste was dat je burger van de stad was, dus de
poorterseed had afgelegd. Je diende voorts gezond
te zijn én een zekere welstand te bezitten omdat je
zelf je uniform en wapenuitrusting moest aanschaf
fen. In sommige steden werd zelfs een minimum
vermogen genoemd dat je diende te bezitten.
Al in de Middeleeuwen ontstonden er in Vlaanderen Kwam je door omstandigheden daaronder dan
en Holland gezelschappen burgers die zich op vrij werd je ontschutterd. Het kwam er op neer dat de
willige basis oefenden in het schieten met de voet schutterij bemand werd door gegoede burgers:
boog (kruisboog) en de handboog. Later kwamen kleine zelfstandigen, ondernemers, artsen, kapi
daar nog bij kloveniers, schutters met de geweren. teins, bierbrouwers etc. In het officierscorps zaten
Zij vormden gilden met namen als St. Joris en St. Se- de rijken, de verwanten en goede relaties van de
bastiaan en bezaten in de kerk vaak een altaar. Zij stadsregenten. De schutterij was enigszins elitair.
luisterden kerkelijke processies op en gaven acte de Je kon je ook vrijkopen, maar moest dan wel jaarHet woord schutterij roept al gauw de gedachte op aan wandgrote schilderijen van Frans
Hals, van Bartholomeus van der Helst en Rembrandt, waarop martiale heren zich het eten
en drinken goed laten smaken. Wie waren die
heren schutters en bestond er ook een schut
terij in Edam? Zo ja, wat was hun taak?
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stoken. Eind 1588 werd dit gebouw afgebroken. De
schutterij betrok daarna kamers in het Princenhof,
nabij de Noorderpoort.
In 1629 probeerde de schutterij het doelenterrein
van de hand te doen. Dat lukte niet, waarop men
uiteindelijk in 1650 het hele stuk grond aan de ge
meente in erfpacht verkocht. De gemeente gaf
daarvan kleine percelen in pacht aan particulieren
op voorwaarde dat daar huizen gebouwd zouden
worden. Zo is het Doelland ontstaan, het straatge
deelte tussen Schepenmakersdijk en Dienaarssluis
je. De erfpachtinkomsten worden tot 1804 in de
boeken van de schutterij nauwkeurig bijgehouden.

Gewapende
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lijks een flinke contributie betalen. Dominees en
theologiestudenten waren vrijgesteld.

Vier vendels
De schutterij van Edam was in omvang vergelijk
baar met die in Hoorn en Enkhuizen. Ze bestond
uit vier vendels of compagnieën van elk 60 schut
ters. Ieder vendel, aangeduid met de kleur van het
vaandel, werd geleid door een officierscorps be
staande uit een kapitein (capiteijn), een luitenant,
een vaandrig (vendrig, vaandrager) en twee serge
ants. Daarnaast waren er nog twee korporaals. Een
schutterscorps had twee tamboers, een provoost
of fiscaal (voor de straffen en de boetes) en twee
boden in dienst.
Een vendel werd bij voorkeur samengesteld uit
manschappen uit één stadswijk, wat zijn voordelen
had bij mobilisatie wanneer er plotseling gevaar
dreigde. Een vendel was weer onderverdeeld in rot
ten; een rot bestond uit 10 - 15 man uit een bepaal
de buurt onder commando van een korporaal.
Het gehele officiers- en onderofficierscorps van de
schutterij werd aangeduid met krijgsraad (Edele
Manhafte Crijgsraad). Eén van de vier kapiteins was
presiderend kapitein. Na een jaar trad hij af en werd
dan jongste luitenant, de in anciënniteit daaropvol
gende kapitein schcxif op en werd voorzitter. De
oudste luitenant schoof op zijn beurt door naar de
kapiteinsrangen. Wanneer een vaandrig moest af
treden omdat hij ging trouwen of omdat hij 3 1 jaar
werd. veranderde zijn rang in jongste sergeant.
Begin 17(X)kwam onder kapitein Pieter Pont en op
voorstel van luitenant Nicolaas Boot hierin verande
ring omdat men een terugplaatsing tot jongste luite
nant of jongste sergeant niet conform de status van
de personen achtte en het bovendien slecht lukte
2

om jonge vaandrigs te werven. Door die jaarlijkse 16e eeuu's
roulatie moesten de officieren ook telkens wennen schutter
aan de manschappen van een ander vendel.
(collectie Wil
Veth)

Orde en veiligheid
De schutterij kreeg tot taak de stad te verdedigen
tegen aanvallen van buiten en recht en orde in de
stad te handhaven wanneer de schout en schepe
nen daartoe niet in staat waren. In tijden van vrede
kwam het accent meer te liggen op de bewaking
van de stad. Daarnaast deed het stadsbestuur ook
regelmatig een beroep om op te treden of te para
deren bij bijzondere binnenkomsten en bij ceremo
niële plechtigheden.
Om die verdedigingstaak goed te kunnen vervullen
moesten de schutters zich oefenen in het gebruik
van wapens. Dat gebeurde in de meeste steden op
een, door het stadsbestuur in bruikleen gegeven,
omheind terrein binnen de stad, waarop zich diver
se schietbanen bevonden, afgescheiden door laaggeschoren heggen of door schuttingen. Deze ter
reinen werden de Doelen genoemd naar het
woord doel in de betekenis van schietschijf.

Links: Het ge
bied tussen
Doeland,
Doelenstraat
en Ye, waar
vroeger de
schuttersdoe
len hebben ge
legen (detail
plattegrond
van Edam
van J. Blaeu)

De Edamse
schutterij
voor het stad
huis rond
1880 (collec
tie Van
Zanen)

macht

Met de schutterij bevond zich binnen de stad een ge
wapende macht. Het is duidelijk dat de burgemees
ters en de vroedschap deze goed in de hand wens
ten te houden. Dat deden ze door middel van
ordonnanties, waarin de organisatievorm, de rech
ten en plichten werden vastgesteld, de verkiezingen
en benoemingen werden omschreven. Benoemin
gen van de officieren moesten de goedkeuring van
de stadsraad hebben. De onderofficieren en de tam
boers werden door de krijgsraad benoemd. Door de
juiste benoemingen in de krijgsraad had het stadsbe
stuur greep op de manschappen. Leden konden
worden ontslagen om politieke of godsdienstige re
denen. "Degene die huwt of verlooft met iemand
contrarie de waare Christelijke Gereformeerde Reli
gie zal worden ontslagen uit de krijgsraad".
Het is opvallend hoeveel patriciërs en regenten be
noemd worden in de krijgsraad, die daarmee veelal
de eerste stappen zetten naar een veelbelovende po
litieke carrière. Namen als Pont, Teengs, Beets,
Hoogerbeets,Veen, Boot en Brasker keren generaties
lang terug. In de roerige tijden omstreeks 1747 wer
den de Edamse burgemeesters zelfs benoemd tot ko
lonels (colonellen), de hoogste rang in de hiërarchie
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van de schutterij, waardoor zij ook de vergaderingen
van de krijgsraad konden bijwonen.

Spanningen
Desondanks lukte het niet altijd om de schutterij in
de hand te houden, vooral in tijden van politieke,
religieuze of sociale spanningen. Zo weigerden in
diverse steden de schutterij op te treden tegen de
beeldenstormers, met als argument dat zij dan te
maken zouden krijgen met medeburgers, beken
den, familieleden of geloofsgenoten. Wel wilden zij
kerken tegen plunderingen beschermen. In enkele
steden zoals Enkhuizen en Alkmaar dwong de
schutterij het stadsbestuur tot aftreden en tot een
democratischer stadsbestuur.
Opmerkelijk is dat schutterijen zich zelden of nooit
schuldig hebben gemaakt aan vernielingen en
plunderingen. Dat had beslist te maken met het feit
dat de schutterij bestond uit leden die wisten wat
het betekende om bezit te hebben.
De schutterij van Edam is nooit eigenmachtig opge
treden tegen het stadsbestuur, maar heeft wel bij
enkele gelegenheden van zich doen spreken.

Straffen en boetes
Hoewel de schutterij een militaire structuur bezat,
had zij geen krijgstucht. Gedrag en discipline van de
leden werden gereguleerd via boetes (zg. panaliteiten). In de ordonnanties is een grote verscheiden
heid aan geldboetes te vinden, die in hoogte varië
ren naar gelang de aard van de overtreding en de
rang van de overtreder. Kreeg een schutter voor
het niet verschijnen op de wacht in het rampjaar
1672 een boete van zes stuivers, de hoofdwacht,
één van de officieren van de krijgsraad moest 24
stuivers betalen. Bij ziekte betaalde men half geld.
Niet behoorlijk gekleed, een slecht onderhouden
wapen werd eveneens bestraft, evenals te veel
drinken of dronkenschap tijdens de wacht. Nie-
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Doelhuijs
In Edam was de schutterij eigenaar van een schietterrein gelegen ten oosten van de Doelenstraat tus
sen de Ye en de vesting, destijds Schuttersgracht
genoemd. Op dit terrein, waar is niet precies be
kend, stond "het doelhuijs", de plaats van samen
komst voor vergaderingen en maaltijden. Dit bevat
te kennelijk een gelagkamer, waar ook nietschutters kwamen, want in 1557 werd daar Jan Pietersz Keijzer door een wever met een mes doodge3

mand mag komen in het wachthuis om bier, wijn
of tabak te gebruiken.
Ruzies en subordinatie kwamen ook voor: het
wapen trekken bij ruzie kostte drie gulden, het ge
weer richten acht gulden, op een officier zestien
gulden en verwonden met een geweer f 25, een
zeer hoge boete. Het belenen van zijn wapen kost
te drie gulden. De boetes vormden een regelmatige
bron van inkomsten voor de schutterij.
Na de Vrede van Munster in 1648 (het officiële
einde van de oorlog met Spanje) nam de militaire
betekenis van de schutterij af. In perioden van rela
tieve rust verslapte de discipline en gingen de ge
oefendheid en de kwaliteit van de bewapening
sterk achteruit. Het enige wat bleef was de wacht
en het toezicht op de poorten.
's Avonds moest de opkomende wacht alle poorten
van de stad afsluiten en de sleutels naar het wacht
lokaal bij de Dam brengen. Daar werd sterk op
gelet, 's Morgens vroeg bracht de wacht "op de
trommels" de sleutels weer bij de poorten. Als na
sluitingstijd toch nog iemand de stad binnen wilde
of er doorheen moest trekken, dan diende daar
voor betaald te worden. Zodra de politieke situatie
kritieker werd, zoals in de periode van het ramp
jaar 1672 en na de jaren 1747 en 1781, schrok de
vroedschap op en werd in overleg met de krijgs
raad besloten te gaan oefenen in het exerceren
(wapenoefening)en werden de wapens weer eens
gerepareerd.

Feestmaal
Volgens de ordonnantiën diende de krijgsraad re
kening en verantwoording af te leggen over de in
komsten en uitgaven. Dat gebeurde door de "af
gaande" kapitein eenmaal per jaar op de dag van de
grote vergadering in het Prinsenhof. Bij die gele
genheid werd dan de nieuwe krijgsraad vastgesteld
en werd een groot feestmaal aangericht, een goed
moment om zich te laten portretteren. De inkom
sten van de schutterij bestonden, zoals al vermeld,
deels uit de opgelegde boetes, deels uit de jaarlijkse
bijdragen van de contribuanten, uit de erfpacht van
het Doelland (f 60, 12 stuivers en 8 penningen) en
uit rentes van obligaties. Tevens bezat men het pri
vilege om de Schuttersgracht van de Keetpoort tot
de Gevangenpoort voor visserij (f 33) te verhuren.
Bij de uitgaven van de schutterij vallen enkele
steeds terugkerende posten op: het "wagtgeld" van
de twee boden, de rekening van de grote maaltijd
en de rekeningen voor de vele ankers wijn en bier,
alsook lange pijpen en tabak. Daarmee bevestigen
de schutters het stereotype beeld dat we van ze
hebben: vrolijke drinkebroers. Nauwkeurig werd
ook bijgehouden dat leden die uittraden of trouw
den de door de krijgsraad verplicht gestelde anker
wijn (een anker is 46 a 47 flessen) doneerden. In de
achttiende eeuw hield men regelmatig geld over,
reden om als geschenk voor bewezen diensten
voor de hele schutterij zilveren lepels met inscriptie
van de functie te bestellen bij de plaatselijke zilver
smeden. In sommige jaren werden er wel 300 be
4

Afgekeurd
De opgeroepenen moesten zich melden bij een keuringscommis
sie die hen op gezondheid en geschiktheid onderzocht. Van een
aantal is bekend waarom ze v(x>rde schutterij werden afgekeurd.
In 1869 waren dat:
Tames Steur
Klaas van Veen
Jacoh Leek
Simon Bastiaan van Nooten
Pieter Rijswijk
Dirk Tol
Jan Tol
In 1870 o.a.:
Antonius Kuipers

daaruit volgende economische malaise en verlies
van werk. Het Edict werd onder druk opgeheven,
Willem III werd tot stadhouder benoemd. In Edam
diende een deel van de schutterij en een aantal bur
gers een verzoek in om enkele vroedschappen en
twee burgemeesters te ontslaan die tegen gestemd
hadden bij de verheffing van Willem III. De Raad
nam daarop collectief ontslag, Willem III stelde bij
zijn bezoek een nieuw bestuur in.

Zilveren
schutterslepel
(Westfries Mu
seum , Hoorn )

vallende ziekte
bloedspuwing
borstig
slecht gezicht
lichaamsgebreken
gebrek regterhand
scheef

Hendrik Rijswijk
Jan Bakker
Sijmen Keijzer
Pieter Hekel
Comelis Waaijer
Jacob Tel

student in de godsgeleerdheid
(= vrijstelling)
gebrek linkerbeen
hoge rug
gebrek linkeroog
gebrek aan de borst
beklemde borst
hartkloppingen

In 1872 onder meer
Pieter Willem Groot
Klaas Oort
J.S. Lecorquine de Busch
Klaas Stroek

doof
doof
predikant
broederdienst

En in 1873 o.a.
Jacob Tol
Thames Tol
Klaas Gravendijk
Jan Steur

zwakke borst
te klein
zwakke borst
scheef

steld ( prijs vijf tot zes gulden). In de loop der tijd
zijn er globaal 3000 lepels geleverd. Men kan zich
niet aan de indruk onttrekken dat er meer aan le
pels dan aan wapens besteed werd.

Schrik
In 1747, toen het Franse leger Staats Vlaanderen
was binnengevallen, sloeg de schrik de burgemees
ters om het hart en vroegen zij de krijgsraad om de
wacht tot dubbele bezetting aan te vullen en om
weer te gaan oefenen in de exercitie. Zij zeggen
240 nieuwe snaphanen toe (geweren die het bus
kruit ontsteken met een haan die langs een vuur
steen slaat) voor de vier vendels en acht pieken
voor de officieren. De schutterij moet uit eigen
middelen degens, patroontassen en leren riemen
aanschaffen. De vendels krijgen voor de wekelijkse
wapenoefening les van een professional, ieder op
een aparte ruimte binnen de stad. Twee jaar later
zijn die geweren er nog niet, want toen in 1749
Prins Willem IV een bezoek aan Edam zou brengen
en de krijgsraad het verzoek kreeg om dat bezoek
met een parade op te luisteren, aarzelde men
omdat men de toegezegde wapens nog steeds niet
had en omdat "er geringe inclinatie bij de schutterij
is tot het gehoorzamen van haar bevelhebbers".

Patriotten

Kennelijk was niet iedereen binnen de schutterij
gesteld op het bezoek van een Oranje.

Oranjegezind
Het stadsbestuur van Edam is door de eeuwen
heen echter wel Oranjegezind geweest. Zo koos de
stad tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) in
het kerkelijk conflict tussen remonstranten en con
tra-remonstranten de zijde van de laatsten en die
van Prins Maurits. In de eerste stadhouderloze pe
riode verzette Edam zich als één van de weinige
steden tegen het Eeuwig Edict, waarin gesteld
werd dat er nooit meer een Oranje stadhouder
mocht worden. In januari 1668 werd de Raad door
de Staten van Holland gedwongen om de eed af te
leggen om het Edict te handhaven. In 1672 ont
stond er in vele steden onrust als gevolg van een
onbevredigend vredesverdrag met Engeland, en de

Gevraagd: goede
ideeën stadsfeesten
Oud Edam zal bij de programmering voor de
viering van 650 jaar stad in 2007, de maand ja
nuari invullen met het thema geschiedenis.
Eenieder die hiervoor suggesties heeft of bij
de uitwerking wil assisteren is welkom om
deel te nemen in de Werkgroep 650 jaar.
Gaarne contact opnemen met: Mirjam Nelissen, tel. 3721 16 of via email info@oud-edam.nl

Ook in het conflict tussen Patriotten en Prinsgezinden koos Edam in tegenstelling tot Monnickendam
voor Oranje, hoewel er onder raadsleden en leden
van de schutterij velen waren die sympathiseerden
met de Patriotten en hun roep om democratische
veranderingen in het lands- en stadsbestuur. Nadat
Pruisische troepen in 1787 met hun inval het stad
houderschap van Willem V hadden hersteld, wer
den overal de patriotten uit hun functies verban
nen. Zo ook in Edam: twee officieren uit de
krijgsraad en een aantal manschappen werden
"ontschutterd" en moesten tot hun zestigste een
boete betalen. De anderen moesten een nieuwe
eed van trouw afleggen.
Een aantal jaren later veranderde de situatie totaal,
want in 1795 veroverden de Fransen ons land en
werd naar het voorbeeld van Frankrijk de Bataafsche Republiek uitgeroepen. Er kwam een nieuw
stadsbestuur en natuurlijk ook een nieuwe krijgs
raad, die op donderdag 16 april bijeenkwam onder
het voorzitterschap van Burger Kapitein A.Velthuizen, niet in het Prinsenhof maar in hetzelfde lokaal,
dat toen echter Burgerhof werd genoemd. Boven
het verslag van de vergadering staat: Vrijheit,
Gelijckheit, Broederschap.
W H. de Wolf
Literatuur
M.Carasso-Koken J.Levy-van Halm ed., Schutters in Holland.
P.Knevel, Burgers in het geweer.
C.Boschma-Aamoudse, Het Westeinde van Edam.
P.Smit, Edam in de Patriottentijd.
C.A.E.Groot, Jaarboek 1994, Vereniging Oud Monnickendam
A.Th van Deursen, De last van veel geluk.
P.Allan, De stad Edam en hare geschiedenis.
Oud-Archief Edam, inv. nr. 356-357, Waterlands Streekarchief

Historische

cursussen

Museaal en Historisch Perspectief Noord-Hol
land organiseert een aantal cursussen, be
doeld voor leden van historische verenigin
gen, vrijetijdshistorici en medewerkers of
vrijwilligers van musea en andere erfgoedin
stellingen. Informatie en opgave via het secre
tariaat, t.a.v.
Jeanne Helling. Telefoon 023-5531498, fax
023-5318438, e-mail: helling@mhp-nh.nl.
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Oud Edam niet tegen bebouwing Zuidpolder,
maar wil deel van open ruimte behouden

Oud Edam wil Kleine Kerk en
stadspoorten tot leven brengen
Oud Edam wil als bijdrage aan de viering van 650
jaar stad onder meer voorstellen om van enkele
vroegere gebouwen de omtrekken weer tot leven
te brengen.
Zo suggereert de vereniging om de contouren van
de vroegere Kleine Kerk of Ueve Vrouwenkerk,
waarvan de Speeltoren na de afbraak in 1880 alleen
is overgebleven, weer zichtbaar te maken. Hetzelf
de kan gebeuren met de omtrekken van één of
meer stadspoorten.
Op het ogenblik worden de achter- en zijkanten
van de Speeltoren met grasveldjes omgeven, waar
in feite weinig mee gebeurt. Hoogstwaarschijnlijk
zitten in de grond nog de funderingen van de
muren en kolommen van het vroegere kerkge
bouw. Eén mogelijkheid is die restanten op te met
selen tot muurtjes van 15 of 45 centimeter en de
nu met gras bedekte bodem te ontgraven, zodat er
een verdiepte ruimte ontstaat, die kan worden ver
hard. In plaats van met muurtjes kunnen de vroege
re omtrekken ook geheel of gedeeltelijk worden
gemarkeerd met haagjes van beuk of taxus.

Op 23 augustus j.1.heeft Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland goedkeuring verleend aan het Be
stemmingsplan Zuidpolder-Oost, nadat alle ca. 150
bezwaarmakers in een langdurige zitting gehoord
waren.
Om met de woorden van onze juriste, Mr. Anke
van Vliet, te spreken: "De hele gang van zaken bij
de besluitvorming deed sterk denken aan een voor
af gemaakte afspraak tussen gemeente en provin
cie. Van onze zienswijzen en bedenkingen is wei
nig tot niets inhoudelijk en gemotiveerd weerlegd.
Aantoonbaarheid, objectiviteit, zorgvuldigheid en
een goede afweging van belangen hebben onvol
doende plaatsgevonden. Inspraak, zienswijzen en
bedenkingen hebben geen enkele invloed gehad."
Kerk), de Purmerpoort (bij Hof van Holland), de
Monnickendammerpoort (bij de toegang tot het
busstation), de Gevangenpoort (naar de Gevangenpoortsteeg) en de Kaaipoort (bij de Kettingbrug).
De laatste van deze poorten zijn rond 1840 afge
broken.

Plein
Het resultaat zal zijn een plein dat naar wens kan
worden gebruikt, bijvoorbeeld straks al voor mani
festaties bij de stadsfeesten, maar later ook voor al
lerlei activiteiten in de stad (Koninginnedag, mu
ziekdag, kinderfeesten, carillonconcerten, etc.).
Op het ogenblik worden de technische en financië
le haalbaarheid van het plan onderzocht. Verder
zullen de voorstellen ook met het gemeentebe
stuur moeten worden doorgesproken.

Wegdek
Hetzelfde geldt voor het idee om de omtrekken
van de vroegere stadspoorten in het wegdek weer
zichtbaar te maken. In diverse oude steden in het
land zijn daarvan voorbeelden te vinden. Meestal
wordt door middel van een afwijkende baksteen
soort de vorm van de voormalige poort aangeduid.
Edam heeft zes poorten gehad: de Oosterpoort
(naar het Oorgat), de Noorderpoort (bij de Grote

Historische

charme

V.l.n.r.Pur
merpoort,
brug over
water van
Schepenmakersdijk (van
Trambrug) en
Monnicken
dammerpoort

Veenriviertje
in de Zuidpol
der (foto Wil
Tjoa)

Redenen voor het bestuur bezwaar te maken bij de
Raad van State in Den Haag, hetgeen op 17 oktober
is gedaan.
Waar gaat het om ?

dichtbebouwd stedelijk gebied, maar zeker niet op
deze locatie. Met de toegepaste vrijstelling kan dit
zelfs 66% en 22 meter zijn.
Cultuurhistorisch van groot belang is het volgende:
1. De stad Edam binnen de vesting is een van rijks
wege aangewezen Beschermd Stadsgezicht.
2. De vaarweg naar de haven - De Nieuwe Haven en de aan beide zijden gelegen wegen, tevens
dijken, het Oorgat en de Keetzijde dateren al uit
de 14e eeuw.
3. Het sluizencomplex is een provinciaal monu
ment.
4. De Zuidpolderzeedijk - onderdeel van de Noor
der If-en Zeedijk - is een provinciaal monument.
5. Fort Edam en de Zuidpolderzeedijk behoren tot
de Stelling van Amsterdam en zijn aangewezen
tot Werelderfgoed.
6. De Zuidpolder heeft thans de oorspronkelijke
verkavelingstructuur uit de 12e en 13e eeuw.
Daarin bevindt zich een kronkelend veenrivier
tje uit die tijd.

Open karakter
Bebouwing tot 75 meter uit de Zuidpolderzeedijk
en tot 60 meter aan de Keetzijde is om bovenge
noemde redenen dan ook volstrekt onaanvaard
baar, tast de cultuurhistorische waarden aan en past
niet in de oorspronkelijke verkavelingstructuur.
Wij willen dat een open strook van 200 meter
wordt aangehouden. Dit om het open karakter van
de monumentale dijk te behouden en de daarbij be
horende zichtlijnen te handhaven. Dat is een maat
die vaker wordt aangehouden. Zo is ook bij de aan
wijzing van Edam tot Beschermd Stadsgezicht dd.
24 augustus 1977 voor het waarborgen van het be
houd van het vrije uitzicht vanaf de Provinciale Weg
op de Vesting en de daarachter liggende stad een
vrije zone van 200 meter gehanteerd.

Oud Edam denkt dat de uitvoering van beide plan
nen bij de inwoners het besef zal versterken dat zij
in een van de mooiste steden van het land wonen.
Maar ook bezoekers van buiten zullen bij hun wan
delingen door de stad extra kunnen genieten van
de historische charme van Edam.
Dick Bak,
Luuk Hovenkamp
Kleine Kerk
vóór de af
braak van zij
beuk en ach
terkant
(tekening H.
Tavenier uit
1790)

Er zijn nog punten te noemen als flora en fauna,
geuremissie, vrijstellingen, etc.; echter bovenstaan
de zijn kernpunten van het bezwaar.

Verstoring
Duidelijk
Links: Platte
grond van
vroegere Klei
ne Kerk. Al
leen de speel
toren en een
klein gedeelte
van het ge
bouw bestaan
nog.

Laat ik eerst duidelijk maken waarom het niet gaat.
De Vereniging Oud Edam is niet tegen woningbouw
in de Zuidpolder. Het is duidelijk dat er behoefte is
aan woonruimte. De vraag is hoeveel. Deze vraag is
ondanks herhaald verzoek niet beantwoord.
De Vereniging Oud Edam is ook niet tegen de
bouw van een zorgcentrum. Echter een bebou
wingspercentage van 60% en een gemiddelde
hoogte van 20 meter zijn maten die passen in een

In het Streekplan is voor de regio Waterland op blz.
108 bij de belangrijkste ruimtelijke opgaven voor
Waterland vermeld: "Handhaven en versterken van
de landschappelijke, ecologische en cultuurhistori
sche kwaliteiten". Het bebouwen van het gebied
Zuidpolder-Oost is daarmee in strijd en vormt in de
maximale vorm die het bestemmingsplan mogelijk
maakt een ernstige verstoring van het specifieke en
cultuurhistorisch zeer waardevolle karakter van De
Zeevang en Waterland.
Cor Veth
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ZONDER DE HONDERDEN POLDERS BESTAAT NOORD-HOLLAND
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Droogmakerijen
prestatie

destijds een enorme

Op de polderkaart die het Provinciaal bestuur
van Noord-Holland ruim 100 jaar geleden uit
gaf, staan de namen van 314 polders in de pro
vincie.
In een periode van 80 jaar, namelijk 15651645, werden er in dit gebied bijna 70 meren
en plassen omdijkt en drooggemalen, tezamen
een oppervlakte van ruim 56.000 hectare. Een
ongelooflijke prestatie, die in onze tijd, on
danks machinale en moderne methoden, niet
meer mogelijk zou zijn, gezien de vele bureau
cratische procedures, die een vlotte realisatie
in de weg zouden staan.
Aan het einde van de zestiende eeuw veroorzaakte
de groei van de bevolking een grote behoefte aan
voedsel, en dus agrarisch land. De kooplieden in de
steden Amsterdam, Purmerend, Monnickendam en
Edam zagen wel winst in het winnen van vruchtba
re grond door het droogmalen van een aantal meren
in onze provincie. De techniek hielp een handje
mee doordat men de beschikking had gekregen
over watermolens. Deze door de wind aangedreven
molens waren in staat om grote hoeveelheden
water te verpompen.

Beemster

deeld in 400 parken en de aanleg werd steeds bij
aanbesteding gegund, welke bijeenkomst in Purme
rend plaatsvond in 't Casteel.
Op 6 januari 1609 vaardigden de Staten van Holland
een plucaet uit tegen dijkrovers en dijkschenders
met boetes van vele honderden guldens. Het ging
hier vrijwel zeker om vissers, die hun broodwinning
in gevaar zagen komen.

Dij kdoorbraak
Op 20 januari van dat jaar had een zware storm uit
het noordwesten, gepaard gaande met veel regen
tot gevolg dat er, evenals in 1570 bij de Allerheili
genvloed, het water tot grote hoogte werd opge
jaagd. Bij Durgerdam brak de Waterlandse Zeedijk
door, waarna door het instromende water de een
voudige waterkering van de Beemster het begaf.
Op meer plaatsen brak de dijk. Zo'n 6000 roeden
lengte werd weggeslagen en vele molens liepen
schade op. Twee jaren werk waren verloren en er
was een schade van f 800.000. Men was uit het veld
geslagen en enkele aandeelhouders deden zelfs af
stand van hun rechten.
Andere bestuurders werden benoemd, men bedong
belastingvoordelen en de route van de dijk werd ge
wijzigd, met minder bochten. Het Hoogelant nabij
de Beets werd opgenomen in de nieuwe polder. Bij
De Rijp en Oosthuizen werden aanpassingen ge
maakt en nabij Hobrede werd met goedkeuring van
de Burgemeesters van Edam en het Zeevangse pol
derbestuur, de dijk voor een gedeelte door de Zee
vang gelegd. Men wilde de dijk zo veel mogelijk
over oud land laten lopen en scherpe bochten ver
mijden.

Reeds eerder waren pogingen gedaan water om
hoog te brengen, gebruik makend van diverse molenontwerpen. Het Beemstermeer gold als een eer
ste uitdaging.
Molenbouwers uit het hele land werden in novem
ber 1607 uitgenodigd om hun vindingen te laten
zien. Velerlei manieren en methoden werden ge
toond en toegelicht, maar de heren die het octrooi
van de Beemster hadden verkregen twijfelden. Ten
slotte kreeg een drietal molenbouwers een kans. Jacob Bouman schreef op 19 mei 1612, de officiële
Dat waren Jan Adriaansz. Leeghwater uit De Rijp, datum van de drooglegging van de Beemster:"Voor
Pieter Pietersz., eveneens uit De Rijp, en Pieter zeker een heerlijk toonbeeld van der Vaderen on
Claasz. uit de Vuile Graft. Zij meenden dat ze de verzettelijke wilskracht en van hunnen lofwaardi
reeds bestaande oude molens met zekere nieuwe ge ijver".
behulpsen konden verbeteren.
Zes weken later, op 4 juli bezochten de prinsen
De bedijkers bleven echter argwanend en vonden Maurits en Frederik Hendrik de Beemster. In een
dat ze toch beter met de gebruikelijke, oude molens wel ingerigte tent boden de hoofdingelanden (de
het werk moesten laten uitvoeren. Uiteindelijk, met geldschieters) met de burgemeesters uit de omge
advies en deskundig commentaar van erkende mo ving, het hoge gezelschap een feestmaal aan. Leegh
lenbouwers werd besloten toch de achtkantige mo water zat daar niet bij, maar vertelde later trots, dat
lens van Leeghwater het werk te laten uitvoeren.
hij het een voorrecht vond beide prinsen te mogen
Op 20 december 1607 lagen de bestekken in Am bedienen.
sterdam en Hoorn ter inzage voor de bouw van de
molens. Op 31 december en 1 januari werden er Purmer
dertien molens aanbesteed, gevolgd door een drie
tal op 16 en 18 februari 1608. Op 6 maart werden er In Edam werd de gang van zaken met veel belang
nogmaals vijf molens aanbesteed. In dat jaar moes stelling gevolgd. Ook de bestuurders van onze stad,
ten ook andere voorzieningen worden gebouwd, zoals de familie Houttuijn, hadden een zakelijk be
zoals afwateringskanalen, duikers, wagen- en voet lang. Zij bezat De Eenhoorn in de Beemster.
bruggen. De totale aan te leggen ringdijk werd ver Op 6 december 1612 vroegen de kooplieden Dierck
8
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Kaart van de
Beemster
(illustratie
US/Provinciale Atlas NoordHolland)

Dirck van Oss
- Grondlegger
van de Beem
ster (illustra
tie: Bedijking,
Opkomst en
Bloei van de
Beemster door
J. Bouman)

van Oss en Arent ten Grootenhuijs, samen met de
buigemeesters van Edam en Monnickendam, bij de
Staten van Holland octrooi aan voor inpoldering van
het Purmermeer. Wegens verzet van de steden Alk
maar en Purmerend, de dorpen Katwoude, Purmerland en Ilpendam en het bestuur van het Hoog
heemraadschap van de Uitwaterende Sluizen werd
deze aanvraag afgewezen.
Genoemde Dierck (of Dirck) van Oss had ervaring.
Hij was bij de drooglegging van de Beemster een
van de machtigste en meest doortastende figuren.
Leeghwater vermeldde in 1612: "Mij is verhaelt
van Dirck van Oss, die 't mij ook schriftelijk heeft
behandigt, dat bij op sijn eigen lant in de Beem
ster met sijn broeder Hendrik van Oss, het eerste
jaer doen de voorz. Beemster drooggeu 'orden was,
geteelt en gewonnen heulde zeven duisent zeven
hondert en drie en vijftich zakken Coolzaat, behalven nog veel meer arulere granen zo van

Kavelkaart
van de Purmer (illustra
tie Joannes
Leupenius,
1683, naar
Lucas Jansz.
Sinck, 1622)

eenstemming bereikt. Op 1 oktober van dat jaar
werd de ringdijk gesloten en begonnen 4 molens
met de bemaling van de Starnmeer en een met de
Kamerhop.
Op 17 augustus 1643 was de drooglegging een feit
en werd in het Raadhuis van De Rijp de verkaveling
en de verloting van de gronden gehouden.
Op 27 september 1634 verleenden de Staten oc
trooi tot bedijking en drooglegging van de Enge
Wormer. Het duurde tot 16 juli 1638 vrxtrdat de
verkaveling plaatsvond.

Koorts in Edam
Kruisoordweg
in de Beemster. Geeft
beeld van de
vroegere staat
van de wegen,
(Waterlands
Archief)
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tarwe, garst en haver die mede in overvloet op
hare landen gewassen ware".
Op 9 februari 1615 werd in de Zuiderkerk te Am
sterdam echter Arent ten Grootenhuijs begraven,
slechts 45 jaar oud. Hij was een van de rijkste koop
lieden van deze stad. Zijn vermogen werd geschat
op f 256.000 en omvatte landerijen met een hofste
de aan de Volgerweg in de Beemster, huis en pak
huizen in Amsterdam en aandelen in de VOC, waar
van hij tot de oprichters behoorde. In hetzelfde jaar
overleed ook Dirck van Oss, die in diverse ambten
werd opgevolgd door zijn zoon Dirck van Oss juni
or. Dirck van Oss senior was een grondlegger en fi
nancier bij de drooglegging van de meren in mid
den Noord-Holland. Als bewindhebber van de VOC
had hij veel invloed.

Snelle reactie
De aanvraag voor drooglegging van de Purmer
lokte een snelle reactie uit. Om de aanspraken van
Purmerland en Ilpendant te ontzenuwen kochten
de stadsbesturen van Edam en Monnickendam de
gronden in de Purmer op, die eertijds behoorden
tot hun Heer Lamoraal van Egmond. Hierdoor kwa
men alle rechten op de gronden onder water van
het Purmermeer bij de omliggende gemeenten te
recht.
De stad Alkmaar, die bang was dat haar scheepvaart
naar de Zuiderzee werd bemoeilijkt, kreeg de toe
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zegging dat voor een zodanig waterpeil zou wor
den gezorgd, dat zij geen nadelen zou ondervinden.
De waterhoogte zou worden beheerd door Uitwaterende Sluizen. Aan haar bezwaren werd voldaan
door te beloven dat de Vrouwensluis in Edam ver
nieuwd zou worden en een nieuwe sluis met daar
bij behorend aanvoerkanaal zou worden gebouwd.
Het stadsbestuur van Edam tenslotte, stelde zich
verantwoordelijk voor een goed onderhoud van de
haven.

Vrijdom
Evenals aan de Beemster werd door de Staten een
tijdelijke vrijdom van belastingen aan de Purmer
toegezegd, zoals vrijdom van de honderdste en vijf
tigste penning voor 30 jaar en vrijdom van belasting
op hoornvee en bezaaide landen voor 10 jaar na de
drooglegging. Verder zou er geen courtage worden
berekend op overdracht van onroerende goederen.
Na bovenstaande toezeggingen en beloften ontvin
gen de regeerders van de steden Edam en Monnic
kendam op 10 juni 1617 het lang begeerde octrooi
tot bedijking van de Purmer. Alle gemaakte plannen
en voorbereidingen waren gereed en voortvarend
ging men aan de slag met de aanleg van de dijk, die
een omtrek van 6.042 roeden (uitgedrukt in Rijn
landse roeden een lengte van 22.760 meter) zou
krijgen.
In ruim 2'/2 jaar werd de dijk opgeworpen. Op za-

terdag 29 oktoberl620 werd de ringdijk gesloten
en kon het malen beginnen. Op 17 juni van dat jaar
was al besloten om het aantal molens dat eerst op
12 was begroot, uit te breiden tot 15 stuks. Opzichter bij het maken en stellen van deze molens was
ook hier de bekende Jan Adriaansz. Leeghwater uit
De Rijp.
Op 9 januari 1621 besloten de hoofdingelanden om
de Nespolder nabij Ilpendam binnen de ringdijk te
leggen. Dat betekende een betere waterhuishou
ding voor dat gebied. De ringdijk werd hierdoor
met ca.2000 meter verlengd waardoor deze een to
tale lengte van 25 kilometer kreeg. In januari 1622
viel de Purmer droog en was een oppervlakte van
2.682 ha vruchtbare kleigrond gewonnen voor ag
rarische activiteiten.

Meer belangstelling
Men kreeg de smaak te pakken en er kwam steeds
meer belangstelling voor het inpolderen van de vele
meren in onze provincie. Zo verleenden op 23
maart 1623 de Staten octrooi tot dr(x>gmakingvan
de Wijde Wormer. De stad Purmerend diende daar
echter protest tegen aan. later is er met Purmerend
overeenstemming bereikt en werd een tweede oc
trooi verleend. De Enge of Cleijne Wormer bleef
onbedijkt.
In februari 1625 viel de Wijde Wormer, met behulp
van een 13-tal watermolens droog. Men won zo
doende een oppervlakte van 1.792 morgen en 370
Rijnlandse roeden (ca. 1.540 ha).
Op 11 maart 1625 verleenden de Staten-Generaaloc
trooi tot drooglegging van de Heerhugowaard, die
een oppervlakte van 3-000 ha. besloeg. Op 20 juni
1631 was de Heerhugowaard drooggemalen, in ka
vels verdeeld en onder de ingelanden verloot.
Op 26 september 1631 gaven de Staten octrooi tot
bedijking en drooglegging van de Schermer. Op 20
juni 1634 werd de ringdijk gesloten en leverden 36
molens 5.000 ha. nieuwe grond. Op 25 oktober
1635 was de polder droog en werden de kavels ver
loot.

Bezwaren
Op 30 maart 1632 werd octrooi verleend tot droog
legging van de Starnmeer(ten zuiden van Oost- en
West-Graftdijk). De Alkmaarse regenten maakten
echter bezwaren en jarenlang vonden moeizame
gesprekken plaats. Pas op 2 mei 1642 werd er over

In onze eigen gemeente Edam sloeg de landwin
ningskoorts eveneens toe. De vroede vaderen,
kooplieden en belanghebbenden in de drooggema
len polders "becoomen op 16 december het octrij
van de Edele Grootmogende Heeren Staaten van
Hollandt en Westvrieslant, tot het mogen bedijcken van: sulck cleijn waterke, genaemt de Volendammer IJe. Groot omtrent 28 morgen, geleegen
aende zuijtzijde van desselve stadt".
Dit meertje was onderdeel van de vroegere uitgang
voor de Edamse schepen naar de Zuiderzee. Door
de aanleg van de Nieuwe Haven en het Oorgat, was
deze functie echter vervallen.
De drooglegging liep kennelijk vlot. De molen die
genoeg maalcapaciteit had, zorgde ervoor dat reeds
hetzelfde jaar met de bouw van een huismanswo
ning op het hoogste punt begonnen kon worden.

Kommer en kwel
Hoe juichend men bij andere landwinningsprojec
ten was, zoveel tegenslag en zorg hadden de regeer
ders van Edam met de Volendammermeer. Men kan
concluderen dat het met recht een bedijking was
van "kommer en kwel".
De eerste pachter was Cornelis Gijsbrandsz., die het
kennelijk goed deed, want zijn pachtcontract voor
10 jaar werd enkele malen verlengd. Later zien we
meer wisseling van pachters en werd de pachtperiode gesteld op 2 jaar. De pachters waren altijd prote
stant zoals blijkt uit de doop-, begraaf- en trouwboe
ken van het hervormde kerkje in Volendam.
De pacht was echter te laag om de kosten te dragen
voor het onderhoud van het ringdijkje, de molen en
de vele contributien , zoals morgengelden, Ixxtrngelden, honderdste, tachtigste, veertigste, en dertig
ste penning en andere lasten.
Vele malen stuurden de Edamse regeerders brieven
naar de Staten met het verzoek af te zien van een
aantal opgelegde belastingen. We lezen dat men
zelfs overwoog de voorgeschreven bedijkinge te
abandoneren (= afstand doen van). Daarop werd
het ootmoedelijck versoeck ingewilligd, omdat
men anders gemxxlzaakt zou zijn de Volendammer
meer weer onder water te laten lopen.
De problemen werden echter overwonnen. De Volendantmers kunnen blij zijn, dat de regeerders vol
hebben gehouden deze gronden droog te houden.
Jaap Molenaar
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Workshop Korsnas-terrein levert
waardevolle suggesties bebouwing op
Tijdens de vergadering op 18 oktober van het Colle
ge van Burgemeester en Wethouders heeft voorzit
ter Cor Veth het verslag van de workshop van Oud
Edam over de mogelijke invulling van het Korsnasterrein overhandigd.
Dit verslag geeft het resultaat weer van een project
dat is uitgevoerd door, en in samenwerking met stu
denten van de Academie van Bouwkunst te Amster
dam, onder begeleiding van architect ir. Bastiaan
Jongerius en architect prof. ir. Tjeerd Dijkstra.
Twee studenten waren hier ook aanwezig.
Zowel voor de studenten als voor het gemeentebe
stuur was dit een geheel nieuwe ervaring. Wat ons
onder andere zeer trof was hun enthousiasme voor
zowel het project alsook voor Edam. Het was niet
zomaar een examenopgave, maar een opdracht
waar zij zich helemaal in hebben ingeleefd. Zij heb
ben wandelingen gemaakt door de stad en zelf heb
ik met ze de Speeltoren beklommen, omdat je van
daar zo'n prachtig uitzicht hebt over de stad en
goed kimt zien hoe de huidige fabriek van Korsnas
in de oude stad staat. De studenten hebben aan
dachtig geluisterd naar alle belanghebbenden en zij
hebben, uiteraard ieder op haar/zijn eigen wijze
deze inbreng vertaald naar een ontwerp.

Conclusie
Heel belangrijk waren de discussies die plaats heb
ben gevonden tijdens de workshop. Het geheel
heeft ertoe bijgedragen dat dit rapport een samen
vatting bevat van conclusies en aanbevelingen, die
voortkomen uit de inbreng van alle deelnemers. De
genen die belangstelling hebben voor het rapport
met de voorstellen voor een mogelijke invulling van
het Korsnas-terrein, kunnen het inzien in de Open
bare Bibliotheek, Dijkgraaf Poschlaan 8 (let op ope
ningstijden).

GEPRAAT OVER AANLEGKOSTEN LIEPEN OP NIETS UIT

Grote Kerk aan gasverlichting ontsnapt
Plattegrond
met in zwart
Korsnas-ter
rein

De kerkmeesters van de Grote Kerk bogen zich in
1863 over de vraag of de kaarsvcrlichting in de
kerk vervangen zou moeten worden door gasverlichting. De gasfabriek op het Oorgat was namelijk
in productie gekomen. De directeur, J. van Kooten,
verzocht het college van de kerkmeesters in over
weging te nemen of gasverlichting in de Grote
Kerk, de Kleine Kerk, de hulpkerk, de kosterswo
ning en de pastorie gewenst werd.
De kerkmeesters besloten echter de kwestie nog
even voor zich uit te schuiven en om voor de win
ter van 1863/1864 op de gewone wijze in de
Groote Kerk kaarsen te doen gebruiken.

Yt
Waardering
Kroonluchter
Grote Kerk
(foto Wil
Tjoa)

Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor de me
dewerking die het heeft gehad van het ambtelijk ap
paraat, alsmede voor de bijdrage van voormalig wet
houder Martijn Smit en zijn opvolger Dorus Luycks.
Maar ook de vertegen wc>ordigingvan verschillende
politieke partijen, zoals Gemeentebelangen, Groen
Links, Partij van de Arbeid en WD, alsmede de om
wonenden, Stichting Ruim Baan, de Wooncompagnie, de Ondernemersvereniging Edam, de Acade
mie van Bouwkunst en Corrie Boschma-Aamoudse.
Het was jammer dat de directie van het Bouwfonds
besloten had niet aanwezig te zijn bij de afsluiting
van deze fase in het project. Bemoedigend echter is
het feit dat zij wel heel geïnteresseerd is in het rap
port. Zij heeft dat ook ontvangen en de vereniging
gevraagd deel te mogen nemen in een nog te vor
men klankbord - groep.
Het bestuur van de vereniging Oud Edam hoopt van
harte dat dit rapport voor zowel het Gemeentebe
stuur als voor het Bouwfonds van nut kan zijn bij de
plannen voor de invulling van dit kwetsbare en his
torische stukje Edam.

Meer problemen
Bovendien was dit niet het enige probleem dat de
kerkmeesters op hun bordje kregen. Ze hadden te

maken gekregen met een inkomstenverlies van de
lidmaten, die zich vijftien jaren daarvoor hadden
aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerk.
In 1863 bleek het verder noodzakelijk dat aan de
fundering aan de noord -en noordwestzijde van de
Grote Kerk ingrijpend onderhoud werd gedaan.
Adviezen van deskundigen werden ingewonnen
en prijsopgaven ingeleverd. De financiële toestand
was echter zodanig, dat veel overleg nodig was om
hiervoor de noodzakelijke middelen te verkrijgen.
Nog een probleem doet zich voor als blijkt dat de
toestand van het orgel zodanig is, dat het niet meer
kan worden bespeeld en dat snel maatregelen ge
troffen dienen te worden. Bijna wekelijks vergader
den de kerkmeesters en uitvoerig werden alle me
ningen en opmerkingen door de secretaris, de heer
Costerus, genotuleerd. Naast bovengenoemde on
derwerpen komt tevens in 1863 de verlichting van
de eerder genoemde gebouwen aan de orde.
Wel blijkt uit de notulen dat er in de Kleine Kerk
gas is aangelegd, want we lezen: ..en in de kleine
kerk, de aldaar reeds aanwezige gaslampen tot
het branden van petroleum te doen inrichten en
waarvan de kosten plm. f. 42 zullen bedragen.
Om alzoo na het winterseizoen desselfs ter gemel
de zaken te kunnen handelen.
In dezelfde vergadering wordt de leverantie voor
het winterseizoen 1863/1864 geregeld en mag J.P.
Veen de kaarsen voor de kerk leveren voor f. 70.per duizend. De patentolie wordt voor 47 cent per
kan aan A. v.d. Velde gegund en de petroleum voor
35 cent per kan aan opnieuw J.P. Veen.

Stovenschouw

Cor Veth
Beeld mogelij
ke bebouwing
aan de Nieuwe
Haven (bron:
verslag work
shop)

Medio 1864 staat de gasverlichting opnieuw op de
agenda. In de vergadering van 15 juni van dat jaar
komt een uitvoerige werkbeschrijving voor de aan
leg en de veranderingen aan de kronen aan de
orde. Hieronder een deel van de notulen, geschre
ven door Costerus, die ook op zich heeft genomen
om in september d.a.v. de gewonen, jaarlijkse
"schovenschouw" te doen plaatsvinden. Hoewel
J. van Kooten pas op de morgen van deze vergade
ring zijn opgave van werkzaamheden en kosten
voor de gasverlichting heeft doen bezorgen bij de
secretaris, buigen de kerkmeesters zich met aan
dacht over de verstrekte gegevens;
Uit de hedenmorgen ontvangen NOTA, waaruit
ons kennelijk wordt, dat de kosten voor den aan
leg van gas in de Groote Kerk, met inbegrip van
het veranderen der kroonen en de levering der
bougies, worden voor de Groote Kerk op f. 650.en voor de kleine kerk op " 110.Alles zonder timmerman, metselaar, smid en
schilder s kosten, zoo ver die nodig zijn.

12

13

Edam in Canada vierde 100- jarig
bestaan

Gasverbruik
Indien men het aantal vlammen in de Groote
Kerk op 150 stelt, als:
132 op de 7 kroonen
2 op het orgel
1 in de kerkenkamer
1 in de preekstoel
1 in de portalen
3 in de portalen
2 in de lantaarns
9_ in de Kerk, verspreid
Tezamen
150 vlammen
Brandende gedurende dertig avonden, elke
avond drie uren (voor en na de Godsdienstoefe
ning met halve kracht en gedurende de Gods
dienstoefening met volle kracht, dan zullen de
kosten bedragen (niet ingevuld!?).
Wanneer in de kerk 40 vlammen worden ge
bruikt en gedurende 11 avonden als boven, dan
zullen de kosten met inbegrip van opstekers, zijn
per jaar f. 50.-

Commissie
Kennelijk zijn de kerkmeesters niet geheel voldaan
over de ondoorzichtigheid van de kosten. Dus wat
doet een goed bestuur dan? Juist, er wordt een
commissie benoemd!!
Met de meeste belangstelling wordt van een en
ander, behoorlijk kennis genomen, en na genoeg
zame wisseling van gedachten te dezer zake, op
voorstel van den voorzitter, eene commissie be
noemd, bestaande uit de Heeren J. Boot, W. Fran
ken en W.P. Costerus, welke vriendelijk wordt ver
zocht om zich wel nauwkeurig en door den dezer
keuze der Gasfabriek, op de hoogte te doen bren
gen aangaande de wijze van inrichting, voorna
melijk het veranderen der kroonen, de bevesti
ging der bougies en van alle verder benodigde
kosten of ornamenten, van welke aard die ook
mogen zijn.
Al spoedig blijkt dat de tijd van voorbereiding te
kort is om de gasverlichting aan te leggen voor de
komende winterperiode. Zo lezen we dat opnieuw
de beslissing hierover wordt uitgesteld en dat de
kaarsenleveranciers hun aanbieding kunnen doen.

Fundering
In de vergadering van 24 april is men van mening
dat er eerst inzicht moet zijn in de tegenvallende
kosten van de fundering en de benodigde metsel
werken. Vandaar dat men over de gasverlichting
niet eerder wenst te besluiten dan na de afloop van
bovengenoemde werkzaamheden. Pas in de verga
dering van 1866 komt dit onderwerp weer aan de
orde.
In de periode hiervoor (1864) heeft men te maken
gekregen met het feit dat één van de klokken is
stukgeluid. De burgerlijke gemeente, die eigenaar
is van de toren, is blijkbaar nog niet geschrokken
14

Midden in de Canadese provincie Saskatchewan ligt het plaatsje Edam, dat daar honderd
jaar geleden door een aantal Nederlanders is ge
sticht. Op uitnodiging van een bewoner van het
Canadese Edam hebben onze voorzitter Cor
Veth en zijn echtgenote Wil een weekend in
juli de viering van het honderdjarig bestaan bij
gewoond. Hierbij het verslag van hun bezoek.
De families Van de Wal-de Koek en Ch. Kroesen
hadden jaren geleden, tijdens een familiebe
zoek, het plaatsje Edam ontdekt. Dat resulteer
de in een artikel in het periodiek van Oud Edam
(Jaargang 27, nr. 3, november 2003).
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van deze situatie. In dit jaar wordt aan de Burge
meesters en Wethouders geschreven, dat de over
blijvende klok ook niet meer geluid kan worden,
gezien de te verwachten schade aan het metsel
werk van de toren.
In deze vergadering wordt besloten om een proef
te nemen met waskaarsen tot verlichting van de
Grote Kerk bij avond. Hier wordt voor het eerst
duidelijk dat men wel zorg heeft over de 7 kronen
en dat men vindt dat die wellicht met dit soort
kaarsen beter behouden zullen blijven.

Kleine proef
In de winter van 1866/1867 wordt een kleine proef
genomen met de waskaarsen.
In de vergadering van 9 april 1867 wordt eenparig
besloten om voor alsnog gene gasverlichting in
de Groote Kerk te doen inrigten, maar in het geheele winterseizoen 1867/1868, de proef nog
eens te nemen door verlichting van gezegd ge
bouw, met waschkaarsen.
Men wil tevens van de leveranciers van deze kaarsen
weten, welk bedrag wordt bespaard wanneer men
de druipresten en de niet-opgebrande eindjes van de
waskaarsen terug neemt, (het zijn overduidelijk
"kleinsteedse" cententellers, deze kerkmeesters).
Als op 21 mei 1867 J. Veen de kerkmeesters ver
zoekt om de leverantie van de waskaarsen te
mogen doen, besluit men om dit niet te doen, daar
men "vrij" wenst te zijn voor deze bestelling (de
koster wordt opgedragen om dit bericht aan Veen
over te brengen. Het is blijkbaar een "klusje"dat de
kerkmeesters zelf niet doen!).
Hoewel er veel is gesproken en tijd aan is besteed,
is de verlichting en de daarbij noodzakelijke aan
passing aan de antieke kronen niet aangetast door
gasverlichting aan te brengen en is de fraaie, stem
mige verlichting met kaarsen tot heden toe in stand
gebleven.
Jaap Molenaar

Overzicht
Grote Kerk
(foto Wil
Tjoa)

Eerste behuizing van de
pioniers (foto
Saskatchewan Archief)

Op 1 juli 2(X)5 was het zover. De provincie Saskatchewan, gelegen in het midden van Canada, bestond 100 jaar. Iedere plaats, zo ook Edam, vierde
dit gebeuren op zijn eigen manier. Door een jarenlang contact met LeAnn Thom, manager van de Cre
dit Union Bank Edam en van de Kamer van Koop
handel, kwam de gedachte bij haar op om ons uit te
nodigen voor deze feestelijke gelegenheid. Of we
daar zin in hadden
?
Behalve kleren hadden we in onze koffers flink wat
cadeautjes meegenomen. Onze eigen burgemeester
schonk een mooi bord, vergezeld van een aardige
brief voor zijn Canadese collega, een glas-in-loodraam van de Stichting Kaasmarkt Edam, twee Neder
landse vlaggen geschonken door de gemeente en
één door de Vereniging Oud Edam plus een Edamse
vlag geschonken door de Watersportvereniging. Ori
ginele klompen en veel drop konden natuurlijk niet
ontbreken.
De volgende morgen waren we getuige van de ope
ning van het Washbrook Museum. De familie Washbrook verzamelde al jaren spulletjes uit grootmoeder's tijd, dus ook uit de beginperiode van Edam. De
oude, allang niet meer in gebruik zijnde graansilo,
werd verbouwd en ziedaar de nieuwe behuizing
voor de collectie Washbrook. De opening werd offi
cieel verricht door de burgemeester en het geheel
werd geleid door onze contactpersoon LeAnn.
De speeches waren niet van de lucht en ook Cor
Veth deed een leuke duit in het zakje. Cadeaus
werden uitgewisseld. Ook voor onze burgervader
werden geschenken mee teruggegeven. Tot grote
hilariteit verruilde LeAnn haar schoenen voor de
klompen.

Armoede
We hebben wel begrepen dat er veel armoede heeft
geheerst in die beginjaren van de twintigste eeuw.
Praktisch niemand was vóór zijn emigratie agrariër
geweest. Door middel van advertenties in Europese
kranten werd zeer goedkope grond aangeboden in
die regio en daar werd op gereageerd. Toen de land
verhuizers daar eenmaal aankwamen bleek er niets
te zijn behalve onontgonnen land. De houten hut
ten werden zelf gebouwd, maar v<x)r materialen

moest men een dag reizen om bij de dichtstbijzijnde
stad te komen. De meeste mensen waren echter
doorzetters.Trouwens, geld voor een terugreis was
er niet meer!
Door barre weersomstandigheden (te koud of te
nat) mislukten de oogsten vaak. De zomer duurt er,
zoals ze zelf lacherig zeggen, maar één maand: juli.
Uit alles bleek dat de tweede generatie Nederlan
ders en andere Europeanen (overigens ook al tussen
de tachtig en negentig jaar!) grote bewondering
heeft voor het doorzettingsvermogen en optimisme
van hun ouders.
Deze pioniers moesten, behalve tegen het barre kli
maat, tegen nog veel meer bestand zijn bijv.: de bedmijt, de vlooien, de stekende muggen. Bovendien
stikte het van de grondeekhoorns die één groot ver
giet van hun land maakten. Muggen en eekhoorns
zijn er trouwens nog steeds in overvloed.
Als de oogst mislukt was, moest men van armoede
op een houtje bijten of, zoals in het volgende ge
dicht van een Edamse dichter-pionier staat, genoe
gen nemen met een flapjack (een koekje gemaakt
van bloem en water).
The Flapjack Plain
For it'sflapjacks in the moming, when I role out of bed
Andit'sflapjacksfordinnerwben the sun is overhead
It'sflapjacksforsupper when the night hos come again
Oh!It'sflapjacksforever on the FlapjackPlain!
Zondagmorgen was er een dienst voor alle gezindten
en dit betekende tevens het eind van een indrukwek
kend weekend. Veel nazaten van die eerste pioniers
(32 Hollandse gezinnen in 1906) hebben het slot
feest meegevierd. We hebben veel gepraat en geluis
terd. Een ding is duidelijk: ze zijn trots op hun land
en ze zijn tevreden met wat ze tot nu toe bereikt heb
ben. De enorme landerijen zijn wat anders verdeeld
dan in vroeger jaren en er wordt tegenwoordig olie
gewonnen. Dat brengt ieder jaar extra geld op, maar
echte luxe vind je er niet. De meeste grond buiten de
stad is overigens nog steeds in het bezit van een Hol
landse familie( fam. Wouters).
Wil Veth-Bitter
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Met Oud Edam naar Leiden
Op zaterdag, 8 oktober, 's morgens om acht uur
vertrokken twee bussen, met 93 deelnemers, voor
het jaarlijkse uitje van Oud Edam, dit keer naar Lei
den.
Onderweg kregen we van onze onvolprezen reis
leider nog enige uitleg over IJburg, de nieuwe wijk
van Amsterdam waar uiteindelijk 18.000 wonin
gen moeten komen op zeven eilanden in het IJsselmeer, over de Zuid-As, waar de rondweg van Am
sterdam gedeeltelijk onder de grond zal gaan om
meer bouwoppervlak voor kantoren te creëren en
over Schiphol met de vijfde landingsbaan, met als
gevolg dat het geluid nu meer over de regio wordt
gespreid, zodat er nu nog meer bewoners geluids
overlast van de luchthaven hebben.
Daar de route naar Leiden filevrij was arriveerden
we om iets over negenen in het centrum van Lei
den. Na een korte wandeling was er koffie met
cake in het Koetshuis gelegen naast de Leidse
Burcht.
Nadat het gezelschap in groepjes was verdeeld,
begon de stadswandeling,
startend bij de Leidse
Burcht, onder leiding van de stadsgidsen van het
Gilde van Leiden. De Burcht is een in ca. 1150 om
muurde, door mensen aangelegde heuvel die vroe
ger werd gebruikt om te vluchten voor onheil.
Later werden er waterreservoirs
aangelegd, die
werden volgepompt, en werd de heuvel eigenlijk
een watertoren avant la lettre. Het water werd via
loden leidingen in de stad geleid naar een fontein
en naar een plaats waar Katwijkse vrouwen vis
schoonmaakten.
Op de wandeling wordt het duidelijk dat de Uni
versiteit een belangrijke rol in Leiden heeft ge
speeld en nog speelt (Nobel-prijswinnaars,
studen
ten, Hortus Botanicus, Sterrenwacht,
etc.). De
Universiteit is opgericht in 1574, na het ontzet van
Leiden tijdens de tachtigjarige oorlog met Spanje.
Daarmee is zij de oudste Universiteit in het huidige
Nederland. Het Leids ontzet in 1573 wordt elk jaar
op 3 oktober herdacht door wit brood met haring
te eten, destijds door de Watergeuzen
meege
bracht. Tevens staat dan hutspot op het menu.
Leiden bezit ook veel hofjes die nog steeds be
woond worden. Het wordt wel steeds moeilijker
om bewoners te vinden, die aan de oorspronkelij
ke voorwaarden voldoen. Er is een hofje bij waar
een aantal opvarenden
van de Mayflower ge
woond heeft.
Op 12 januari 1807 om vier uur 's middags werd
Leiden door een ramp getroffen. Een kruitschip
geladen met 37.000 hollandse ponden kruit (= ca.
17,5 ton) ontplofte waarbij 151 doden en meer
dan 2.000 gewonden vielen. Tevens werd een
hele woonwijk volledig vernield. Koning Lodewijk
Napoleon organiseerde zelf de reddingswerkzaam16

heden en stelde een bedrag ter beschikking voor
de slachtoffers en voor de herbouw van de getrof
fen woonwijk.
Een andere ramp trof Leiden in 1929 toen het stad
huis uit 1590 en gebouwd in renaissance stijl ge
heel uitbrandde. In de jaren 1930 tot 1935 is het
stadhuis herbouwd en is de voorgevel
niet alleen in de oorspronkelijke
stijl gerestau
reerd, maar zelfs verbreed.
Nadat we de Pieterskerk, die in de steigers staat,
hadden bewonderd, werd een uitstekende lunch
in het restaurant "Het Prentencabinet" geserveerd,
waarbij de buitengewoon efficiente bediening op
viel.
De directeur van de stadsgidsen nodigde ons uit
om vooral volgend jaar terug te komen, want dan
is het 400 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn in
Leiden werd geboren. In dat kader worden er inte
ressante stadswandelingen georganiseerd.
Na de lunch maakten we een korte wandeling
naar het Galgenveld waar de steigers van de rond
vaartboten zijn. Verdeeld over twee rondvaartbo
ten hebben we niet alleen door de Nieuwe en de
Oude Rijn gevaren, die de stad Leiden doorsnijden
en a la Parijs een soort "ile de la cité" hebben ge
vormd, maar ook door de kanalen en grachten.
Ook Leiden heeft woonboten maar opvallend was
dat de meeste er verzorgd uitzagen.
Na de rondvaart kon facultatief het Stedelijk Muse
um De Lakenhal bezocht worden, waar o.a. wer
ken van Rembrandt, Jan van Goyen en Gerard Dou
zijn te bewonderen.
Om 17.00 werd de terugreis aanvaard en om 18.00
u kwamen we weer aan in Edam en daarmee aan
het eind van een goed georganiseerde en interes
sante dag.
Jan van Bekkum
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