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Voor een avondje treurspel
Rederijkerskamer
Utilitas

of poëzie naar
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kende leden zorgen voor een
aangenaam programma van
poëzie en toneel. Die buiten
gewone vergaderingen, voor
drachtavonden zouden wij nu
zeggen, vinden twee tot drie
keer per jaar plaats. Daarbij
worden dan ook naburige ka
mers, zoals Aurora uit Monnickendam en Pulchri Studio uit
Purmerend, uitgenodigd.
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Aan een avondje cultuur is er in hedendaags Edam
keuze genoeg: muziek, lezingen, dia-avondjes, van
alles wat. Voor de Edammer die midden negentiende eeuw leefde, lag dat wel anders. Die moest het
voor culturele ontspanning doen met af en toe een
voorstelling van een plaatselijk gezelschap, zoals
van Utilitas of Apollo.
Van 1851 tot 1869 kent Edam een rederijkerskamer
Utilitas, onder de zinspreuk "Liefde tot Welspre
kendheid". Dit genootschap bestaat uit een klein
aantal werkende leden en daaromheen een kring
van begunstigers. De begunstigers betalen een con
tributie en ontvangen daarvoor gratis toegang tot
alle buitengewone vergaderingen, waarin de wer

Werkend lid en zelfs begunsti
ger word je pas na ballotage.
De kamer is daarmee een se
lect gezelschap notabelen en
heeft veel weg van een heren
sociëteit met een eigen spraak
gebruik, mores en zelfs een
rangorde naar anciënniteit bij
stemmingen. Beschermheer
zijn ds J.H. Tersteeg en burge
meester G.J.Versteegh, later
ook N.Cos, koopman en zout
keeteigenaar.
Niet alleen de notulen van de "werkzaamheden"
tussen 1854 en 1867 zijn bewaard gebleven, maar
ook vrijwel alle affiches met de programma's van
de bijzondere avonden.
Uit die notulen spreekt aanvankelijk een groot en
thousiasme. Onder keizer (voorzitter) J. Hoola van
Nooten, apotheker alhier, komt men iedere twee
weken in het Heeren-Logement bijeen (jaarhuur
f 40,-) en vlak voor de buitengewone vergaderingen
zelfs wekelijks. Er wordt geïmproviseerd over opge
geven onderwerpen, men schrijft gedichten, waar
van men de rijmwoorden waarop de dichtregels
moeten eindigen naar huis meekrijgt. Bijvoorbeeld
beginnen-kloek-maken-huis, verzinnen-boek-krakenkluis. Men leest gezamenlijk de spelen en gedichten
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Muziekgezelschap
Apollo,
op Maandag,
den 15

Febrnari1869,

XLII'

BUITENGEWONE

VERGADERING,

opVrijdag,den9 November
1896, in hetHeeren-Logemenl.

in het Heeren - Logement

om de werkgelegenheid in Edam te bevorderen.
Met enige regelmaat houdt de kamer openbare ver
gaderingen ten behoeve van arme stadgenoten. Zo
wordt in maart 1859 met het in 1855 opgerichte
muziekgezelschap Apollo in de grote zaal van het
Heeren-Logement een gecombineerde vergadering
gehouden "ten voordeele der armen dezer stad".
Tussen de bedrijven door van het stuk De Haarlemsche Blinkert wordt muziek gespeeld, afgewis
seld met gedichten.

te EDAM.

Potpourri

„Mart ha"

I.
van F. von Flotow.

Naar het Hoogduitsch van Schiller , door Mr. J. van Lknnep.
Voor te dragen door de Heeren
G. J. van Bommel, F. H. Pont, J. Boot en F. H. van Bommel.

GUSMAN
DERECHTSCHAPENE.
Drama in Vijf Bedrijven.
Uit het Fransch van Méry (Gusman le Brave) in Nederlandsche
verzen overgebracht door F. H. Greb. Gewijzigd ten gebruike
der Kamer Utilitas.

Verdeeling der Partijen:
Don Alonzo Perez de Gusman
de Hr. F. H. van Bommel.
Don Pedro, zijn zoon
„ F. H. Pont.
Don Juan, Infant van Castilië. ...
„ W. Teengs Nz.
De Koning Don Sanche
„ Aem.W.Wijbrands.
Aliatar , Moorsch Ridder
n W. J. Tuyn.
Jose , wapenknecht van Gusman, leer
meester en getrouwe vriend van Don
Pedro
u G. J. van Bommel.
Don Rafaël , pagie van Gusman. .
fWmi« W,
Don Luis Osorio, (1« Bedrijf.) . . .1
« r uosterus "
Don Fabio , pagie van Gusman . . . 1
-n v -d. *
Don Carlos,(l? Bedrijf.)
I
» D F Po1
Set eerste Bedrijf speelt te Sevilië; de vier anderen spelen te
Tarifa, in 1294.

'
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die op de buitengewone vergaderingen zullen wor
den voorgedragen. Er wordt een abonnement op
het blad De Rederijker genomen en een vreemde
woordenboek aangeschaft "voor het kritisch lezen
en de treurspelen".
De toneelstukken worden door de prins (censor,
beoordelaar) uitgezocht en hij stelt ook de rolver
deling voor. De kameraar int de contributies. Als
het jaar een batig saldo te zien geeft en er geen rek
wisieten, meestal decorschermen, moeten worden
gerepareerd of nieuwe aangeschaft, hoeven de
werkende leden geen contributie te betalen. Voor
het rondbrengen van de uitnodigingen en bezor
ging van de post heeft men een bode in dienst.
Begin 1855 worden de functieaanduidingen op
voorstel van schrijver F.H. van Bommel gewijzigd
in voorzitter, censor, penningmeester en secreta

ris.
Treurspelen
De voorkeur gaat uit naar treurspelen en dramati
sche gedichten, veelal met een historische achter
grond, geheel in de geest van de Romantiek. Om er
enkele te noemen: Willem Tell en Don Carlos, de
zoon van Filips II van de Duitse schrijver Friedrich
von Schiller, De val van Jeruzalem van Jacob van
Lennep, Gondebald en Napoleon Bonaparte
beide van H.J Schimmel, Lucifer van Joost van den
Vondel en De laatste dag van Heemskerck's beleg
van W.J. Hofdijk. Een enkele keer kiest men voor
een blijspel zoals Molières' De geneesheer tegen
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GEVEN

Notaris J.H.
ZoutmaatBrugman
werd in 1857
benoemd tot
erelid van
Utilitas
(foto: P. Siewers)

TI.

Mirnn,

Dramatisch Gedicht, door II. J. Schimmel, in drie Bedrijven.

Personen

:

Radboud II, Hertog van Friesland.
. . de Heer J. Boot.
Gondebald , zijn zoon
F. 11. van Bommel.
Bonifacius, Apostolisch Legaat en Bestierder
van het Utrechtsche Bisdom ....
W. J. Tuyn.
Fidclis, een Christen
Aem.W.Wijbrands.
Hajo , Opperpriester van den God Stavo .
G. J. van Bommel.
Asge, dienaar van Radboud
F. II Pont.

Overzicht

van den Inhoud:

Gondebald heeft Fidelis, een Christen, uit de handen van het volk.
gered. — Radboud, zijn vader, aangehitst door IIajo , opperpriester van
den god Stavo, heeft eene geduchte wraak gezworen aan al wat Christen
heet, en veroordeelt daarom ook Fidf.lis tot den brandstapel. — Bo
nifacius, Bisschop van Utrecht, (die toenmaals de christelijke leer in
Friesland verkondigde),
weet hem aan liet gevaar te ontrukken. —
Intusschen heeft Gondebald eene innige vriendschap voor Fidelis op
gevat en, door dezen en Bonifacius onderwezen, de valsche goden afge
zworen. — Na harden tweestrijd neemt Gondebald liet Christendom aan
en wordt gedoopt — Op aanhitsen van IIajo wordt eene groote slachting
onder de Christenen aangericht, waarbij Bonifacius op jammerlijke wijze
omkomt, en de opperpriester ook aan Gondebald bet leven wil benemen,
liet trouwelooze gedrag van Hajo wordt echter bekend aan Radboud,
wiens houding tegenover de voorvaderlijke heidensche leer hierdoor
geheel verandert.

Aanvang
De pauze wordt

gehouden

na het l» Bedrijf

te 7'/ hut.

Watersnoodramp
In 1855 vindt een overstroming plaats in de Betu
we. Tot leniging van de nood wordt een avond be
legd, die f 107,- opbrengt. De winter van 1860-61

Doet dit met vuur en eed'le geestdrift ,
Streelt door uw komst hier elks gevoel;
Terwijl de toon van luit en snaren,
Met 's dichters zang zich zaam mag paren,
Bij 't streven naar één heilig doel.

Ts Liefde 't beeld der hooge Godheid,
'k Dank God dat ze in ons harte woont ,
O mogten wij in later jaren ,
Nog op dit uur met blijdschap staren,
Als 't uur dat onze liefde kroont.

'k Roep hartTijk U het welkom tegen ,
Geachte Burgers van Edam !
Die U te za&m hier hebt vereenigd ,
Op dat de nood iets word' gelenigd ,
Waarvan de mare tot U kwam.

Weest daartoe welkom, hartlijk welkom!
Slaat krachtig zaüm de hand in een ,
En ziet bij uw weldadig pogen,
De kracht van 't kunstvuur nog verhoogen ,
Zoodat ge u laauwren gaart met een.

Ik open met die wensch blijmoedig ,
En vrolijk deez' vergadering .
En moog' ons 't denkbeeld allen streelen:
Dat wij van 't onze mededeelen ,
Tot 's anderen heil en zegening.

Ja welkom vrienden van Apollo ,
En leden van Utilitas !
Die door uw edel kunstvermogen ,
De traan der armen op wilt droogen
Wier lot ook eens gelukkig was.

Nog eens, roep 'k u hier juichend welkom ,
Lofwaarde en eed'le Burgerschaar !
Die thans u herwaarts hebt begeven ,
Door kunst en menschenmin gedreven ,
Thans hier vereenigd bij elkaar.

Welaan dan vrienden van Apollo !
Aanvaardt uw taak met kracht en vuur,
En schenkt door reine , zuivre accoorden ,
Ook kracht en nadruk aan mijn woorden ,
Toont u Apollo waard dit uur !

De jammerkreet, die elders opsteeg,
Te midden van een watervloed
Die vruchtbre beemden overdekte ,
En deernis in elks harte wekte ,
Vond weerblank ook in uw gemoed.

Ziet in ons midden dubble vreugde ,
U in dit avonduur bereid ;
't Genoegen dat de kunst kan bieden ,
En 't denkbeeld dat ge ook arme lieden ,
De hand biedt uit menschlievendheid.

Daartoe kwaamt gij te zamen herwaarts,
Door zuiv're menschenmin geleid ,
Om hun, die door dien rampspoed lijden,
Uw kunsttalenten toe te wijden,
En te offren aan weldadigheid.

Moog' Toon- en Dichtkunst u thans strelen,
Terwijl ge u aan deez' plaats bevindt.
Thans wilt ge ons klaar en duidlijk leeren ,
Dat gij ons pogen wildet eeren',
En dat gij kunst en weldoen mint.

ter opening
der Vergadering.

van Gondebald.

Aan H. H. leden wordt herinnerd Art. '20 van hel Algemeen Jteglement:
» Kinderen beneden de 14 jaren worden niet toegelaten " cn Art. 21 : » Ieder
lid heeft het recht ccn onbepaald getal dames mede tc brengen , mits deze
behooren tot de huisgezinnen der leden, of tot die, waarin gccne personen
zijn , welke als lid der Kamer kannen toetreden
Ter stadsdrukkerij

Gedicht van
voorzitter J.
Hoola van
Nooten uitge
sproken op de
bijzondere
avond ten
bate van de
slachtoffers
van de overs
troming in de
Bommeler
waar d

Om goedgeefsheid bij de bezoekers op te wekken
is gekozen voor enkele aansprekende gedichten.
F. de Winter reciteert het gedicht Bij de wieg van
een kind des armen en F.A van Bevervoorde De
zieke jongeling. De avond brengt f 87,50 op.
Daarvan gaat f 80,- naar de drie Dorcas verenigin
gen in Edam. In één van de werkbijeenkomsten
voorafgaand aan deze avond vermeldt J. Hoola
van Nooten dat hij een treurspel geschreven heeft
met als titel Edam in 1859. Hij leest het voor, het
is helaas voor het nageslacht verloren gegaan.

van de Wed. P. DE BOF R Pz, tc Edam.

wil en dank. In al deze stukken zijn de vrouwen
rollen wegbewerkt. Diverse stukken of fragmenten
daaruit worden in de loop der jaren meer keren op
gevoerd.

Programma
van een open
bare vergade
ring van Utili
tas

Betrokkenheid

Linksboven:
Hoewel het genootschap elitair, besloten en stand- Voorzijde van
bewust is, vormen de leden geen in zichzelf ge programma
keerd gezelschap liefhebbers van de eloquentie en blad van een
de schoonheid van onze taal. Men blijkt ook be gecombineer
trokken bij het reilen en zeilen in de gemeente. En de opvoering
kele leden zitten in een tweetal gemeentelijke on van Apollo en
derwijscommissies. De ene commissie ziet toe op Utilitas
de kwaliteit van het onderwijs en de leermiddelen
en de andere beijvert zich voor het naar school
gaan van alle Edamse en Volendamse kinderen tot
twaalf jaar. Het schoolgeld is voor veel ouders een
bezwaar en er is nog geen leerplicht. Andere leden
nemen initiatieven voor het opzetten van bedrijven
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is zeer streng en men treft voorbereidingen voor
een avond voor de plaatselijke armen als het be
richt komt dat de Bommelerwaard opnieuw getrof
fen is door een nog ernstiger watersnoodramp. Met
Apollo wordt op 29 januari een openbare vergade
ring gehouden ten bate van de getroffenen. De
avond trekt kennelijk veel belangstelling en brengt
mede dankzij een intekenlijst f 1300,- op. Daar
naast schenkt Dorcas enkele linnen hemden, J.F.
Akkerboom een kist met kledingstukken. De
kamer geeft een programmaboekje uit waarin ook
de opening en afsluiting in dichtvorm van voorzit
ter Hoola van Nooten opgenomen zijn. De verkoop
brengt f74,55 op. Het drukwerk kost f 15,-, uitba
ter Van Zijp Sombeek van het Heeren-Logement
vraagt f 5,10, de politieagenten ontvangen een fooi
van f 2,-. Het bewaard gebleven boekje bevat ook
een kaart van het getroffen gebied.
In november 1861 verzoekt D.J. Kat te worden
toegelaten als werkend lid. Met vier tegen twee
stemmen wordt hij afgewezen. Over de redenen
van deze afwijzing laten de notulen ons in het on
gewisse.

Neergang
In 1865 tekent zich echter de neergang af. Enkele
actieve leden zijn verhuisd, anderen hebben hun
werklidmaatschap opgezegd. De bijeenkomsten
worden onregelmatiger, de hooggestemde gedicht
en van de voorzitter zijn verdwenen. Eind van dat
jaar stelt secretaris G.J. van Bommel de oprichting
van een rederij kersschool voor jongelui voor om
de langzame terugloop van het aantal werkende
leden tegen te gaan. Een besluit daarover wordt
dan nog opgeschort. In het daarop volgende jaar
komt men zelfs zeven maanden niet meer bijeen.
Op 3 oktober 1866 stelt de voorzitter Aem. W. Wijbrands (J. Hoola van Nooten heeft begin 1864 zijn
lidmaatschap opgezegd en is nu erelid) dat de op
schorting van de werkzaamheden in hoofdzaak het
gevolg is van het overlijden van het prominente lid
P. Pont, maar hij stelt direct ook de vraag: Moet Utilitas blijven bestaan of vallen? Daar is het gezel
schap op dat moment nog niet aan toe, vooral na
de constatering van penningmeester J. Boot dat
men de kamer met een schuld van f 150,- niet zo
maar kan opheffen. Van de donateurs mag weinig
verwacht worden nu er zolang geen opvoeringen
zijn geweest. De schuld zou daarom hoofdelijk
over de werkende leden moeten worden omgesla
gen.

Oud Edam kreeg in 2005 handen vol werk

Zeesluis te
Edam
(foto Wil Tjoa)

Moens zal zich met het onderwijs van de leerlingen
bemoeien. Drie maanden later hebben zich drie
leerlingen aangemeld.
Maar het tij is niet meer te keren. De notulen eindi
gen in juni 1867. Een nieuw notulenboek is verlo
ren gegaan, maar de bewaard gebleven affiches
vertellen ons dat nog tot het voorjaar van 1869
avonden worden gegeven: op 15 februari met
Apollo met Gusman de rechtschapene en een tafe
reel uit De geneesheer tegen wil en dank en voor
het laatst op 16 maart 1869 met De schuld eens
broeders van W.J. Hofdijk. Symbolisch?

De spreker
weet de volle
aandacht te
trekken
De highlights voor het jaar waren zonder twijfel:
• De workshops voor de invulling van het Korsnas
terrein.
•De aankoop en vervolgens doorverkoop van de
werkplaats, opslagloods, botenloods en de grond
gelegen aan het Oorgat 3 bij de Zeesluis.
• De bezwaarprocedure m.b.t. het besluit Zuidpolder.

WJl.de Wolf

Workshops
Iets totaal nieuws voor onze vereniging, maar ook
heel uitdagend was de organisatie van workshops
ten behoeve van de ontwikkeling van plannen voor
de toekomstige bebouwing van het Korsnasterrein.
Het is altijd gevaarlijk om namen te noemen, maar
dankzij de aanzet van Prof. Ir. Tjeerd Dijkstra, heb
ben wij deze handschoen opgepakt en samen met
de studenten van de Bouwacademie is er een prach
tige set van aanbevelingen uit voortgekomen voor
de invulling van dit terrein. Het is te hopen dat
zowel ons gemeentebestuur alsook het Bouwfonds
er een goed gebruik van zal maken. Het workshop
concept is wellicht ook voor andere problemen of
vraagstukken te gebruiken.

Bron: Particuliere Archieven Edam, Rederijkerskamer Utilitas,
Het Waterlands Archief, Purmerend

Schuld
Men besluit tot het voortbestaan en hoopt met de
uitwerking van het oude voorstel tot instelling van
een rederijkersschool de kamer nieuw leven in te
blazen. Een commissie bestaande uit P. Costerus,
Wz., G.J. van Bommel, W.J. Tuijn en de voorzitter
zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.
Al na een maand komt de commissie met een regle
ment. G.J. van Bommel en F.H. Pont worden tot
commissie van toezicht benoemd. Censor ds. A.
4

Het jaar 2005 was voor de vereniging bepaald niet
een periode om stil te zitten. Allereerst veranderde
er bestuurlijk vrij veel. Een nieuwe penningmeester
en een volledig nieuw secretariaat, bestaande uit
twee personen traden aan. Achteraf gezien was het
gelukkig dat deze personele bezetting op tijd in
orde was, want zonder versterking waren diverse
hieronder genoemde activiteiten minder vlot van
de grond gekomen.

Een rederijker
oefent
(tekening
O. Veralby)

allen tijde de instemming moeten hebben van de
vereniging, wanneer hij iets zou willen veranderen.
Het bestuur is dan ook blij met het feit dat door de
gemaakte afspraken het vrije uitzicht op de histori
sche zeesluizen behouden blijft.

Zuidpolder
Een lastig onderwerp dat nog steeds op onbegrip
stuit is het plan voor de bebouwing van de Zuidpol
der, ondanks het feit dat wij ons standpunt nu reeds
meermalen hebben toegelicht. Oud Edam is niet
tegen bouwen in de Zuidpolder, zo hebben wij
vaker aangegeven. Wel dienen er zaken in acht ge
nomen te worden, zoals bijv. (maar niet alleen) de
afstand tot de historische zeedijk. Het heeft, helaas,
tussen gemeentebestuur en Oud Edam ontbroken
aan elke vorm van inspraak of communicatie. Tij
dens gesprekken ontstond telkens het gevoel te pra
ten tegen de bekende tafelpoot. Ondanks de vele be
zwaarschriften die naar de Raad van State gestuurd
waren, maakte het gemeentebestuur bekend in janu
ari te willen beginnen met opspuiten. Het enige ver
weermiddel dat restte was, dat er om een voorlopige
voorziening gevraagd werd. Is het dan gek dat er om
een dergelijke maatregel gevraagd wordt? De Raad
van State heeft nu het laatste woord.
Het had ook anders gekund. Voor de invulling van
het Korsnas-terrein en de verkeersproblematiek ge
bruikt ons gemeentebestuur nu een klankbord
groep, waar naast de eigenaar, ook Oud Edam, de
winkeliers en bewoners zitting in hebben. Wat ook
het resultaat gaat worden, het zal een compromis
zijn, maar dan wel een compromis waar alle deelne
mers hun stem in gehad hebben.

Overleg
Gelukkig is het halfjaarlijks overleg met de wethou
ders ook weer opgepakt. Wij zijn van mening dat
dit overleg zeer zeker bijdraagt tot een beter begrip
en dat problemen hiermee vaak opgelost kunnen
worden voor zij tot ergernis leiden.

Oorgat 3

Ledenbestand

Het begin van dit project lag er al voor 2005. Mede
dankzij het enthousiasme van onze leden was het
bestuur voortvarend aan de slag gegaan en had de
verplichting op zich genomen tegenover het Hoog
heemraadschap het perceel met gebouwen aan te
kopen. Het wilde echter niet erg lukken om de zaak
rond te krijgen. Het gemeentebestuur wilde geen
garantie geven, waardoor de financiering heel moei
lijk kwam te liggen. De geïnteresseerde koper kon
ook bepaald niet rekenen op veel medewerking van
de gemeente. Gelukkig bleek in een gesprek met de
nieuwe wethouder dat er wel te praten viel. Uitein
delijk kwam alles redelijk snel rond.
De nieuwe eigenaar, Kistemaker, heeft zich con
tractueel vastgelegd met betrekking tot de bebou
wing en bestemming van het perceel en zal ten

Helaas hebben wij ons ledenbestand in het afgelo
pen jaar verder zien dalen. In de eerste plaats is dit
een direct gevolg van de vergrijzing. We hebben
nog al wat leden moeten uitschrijven wegens over
lijden. Daarnaast hebben wij ons beleid wat aange
scherpt met betrekking tot het tijdig betalen van
contributie. Tenslotte hebben wij ook opzeggingen
gehad, omdat men het niet eens was met ons stand
punt inzake de Zuidpolder. Het is bijzonder jammer
wanneer mensen tot een dergelijk besluit komen,
zonder dat er een gesprek met het bestuur plaats
heeft gevonden. Gelukkig hebben de Zuidpolder en
het Oorgat ook nieuwe leden opgeleverd. Dat
maakt veel goed.
Cor Veth
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Woningen op Coornhert-complex
Aanvullend archeologisch

onderzoek

Nadat de Coomhert-mavo aan de Matthijs Tinxgracht zijn functie als school had verloren, is beslo
ten het gebouw in te richten als seniorenflats. Aan
de overkant van het binnenplein, waar nu noodlokalen staan, moeten vier nieuwe huizen komen.
De architecten, L. G. Porsius ( Finus) en kleinzoon
Hans, hebben ernaar gestreefd de stijl van het ge
bouw, dat dateert van voor de oorlog, zo weinig
mogelijk aan te tasten en de nieuw te bouwen hui
zen in dezelfde trant op te trekken. De tussenruimte
krijgt een openbaar karakter als van een parkachtig
plein, dat voor iedereen toegankelijk is. De bestaan
de boom blijft gespaard.

50-plussers
Het Coomhert-plan is bedoeld voor 50-plussers. In
de vroegere school komt aan de kopse kant een
eengezinswoning en verder op ieder van de twee
étages drie appartementen. Die krijgen een woon
kamer, twee slaapkamers, een keuken en badka
mer. Er komen geen drempels, de deuren worden
90 cm. breed. De appartementen krijgen hun in
gang aan het Kerkepad en kleine tuintjes aan de ge
meenschappelijke binnenruimte. Voor de vier hui
zen geldt een spiegelbeeldige situatie, met de
voordeuren in een steeg rechts van het complex.
Het eengezinshuis is een stuk groter. Het worden
alle koopwoningen.

Muziektent
Op de bekende kaart van Blaeu is het nieuw in te
richten terrein herkenbaar in de noordhelft van de

waterputten

school stonden gedeeltelijk boven de kelder.
Tevens ligt het oostelijk gedeelte van de kelder
onder het achtererf plus schuur van de woning ge
legen aan de Grote Kerkstraat 37F.

wenselijk

Ontgraving

vroegere bebouwing, die wordt omsloten door de
Grote Kerkstraat, Kerkepad, Matthijs Tinxgracht en
Jan Braskersteeg. Deze bestond destijds uit een
klooster, een oude-mannenhuis en een oude -vrou
wenhuis. In de loop van de tijd zijn daar andere be
stemmingen, zoals een school, woningbouw en een
kloostertuin met een muziektent, voor in de plaats
gekomen.
Een muziektent heeft in de tweede helft van de vori
ge eeuw nog goed gefunctioneerd in combinatie
met het schoolterrein. De inrichting bestond uit
een groene ruimte met bomen. Recent is de laatste
maatschappelijke voorziening Coomhertschool dus
ook verdwenen.

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen is
tot nog toe het archeologisch onderzoek beperkt
gebleken tot het terrein, waarop vier nieuw te
bouwen woningen (op de plaats van de noodlokalen) zijn gesitueerd. De gemeente is dit sinds 1 ja
nuari 2006 wettelijk verplicht, omdat er sprake is
van ontgraving in een gebied met archeologische
waarden.
De buitenbergingen van de woningen komen op
de bestaande fundering van de fietsenstalling te
staan. Hierdoor bespaart de gemeente kosten van
een nieuwe fundering en behoeft er wettelijk
geen archeologisch onderzoek plaats te vinden.
In een recent gehouden bespreking met de wethou
der heeft de Vereniging Oud Edam bepleit om het
archeologisch onderzoek bij de nieuwe woningen
uit te breiden met een onderzoek nabij de waterkel
der. De wethouder heeft verzocht aan het vereni
gingsbestuur om een aantal te onderzoeken onder
delen aan te leveren, waarna bekeken zal worden in
hoeverre dit alsnog ingevuld kan worden. Een lange
periode is dit object stiefmoederlijk en respectloos
behandeld door boven de kelder andersoortige be
bouwing te ontwikkelen zonder enig onderzoek of
enige onderlinge afstemming van oud en nieuw.

De kloostertuin met muziektent werden bij muziek
uitvoeringen en concoursen tijdelijk veranderd in
een aangename buitenruimte.
Plaatselijke muziekcorpsen, waaronder fanfare en
harmoniecorps en later Mahoganyhall deden aan
deze festiviteiten mee.

Kloostertuin
De Vereniging Oud Edam maakt zich zorgen over
de toekomst van de kloostertuin. Het aantal kastan
jebomen is sterk teruggelopen. Verder ligt in het
achterste gedeelte onder de fietsenstalling nog een
waterkelder van 12 meter lang, 6,5 meter breed en
2,5 meter hoog. De bovenzijde van de kelder ligt ca
75 cm. onder het maaiveld. De ruimte is verdeeld in
drie tongewelven. Het is onbekend wanneer de kel
der is aangelegd.
In 1978 heeft J. Besseling een tekening van de kel
der gemaakt en zijn er foto's genomen van de reeds

Voorgevel van
de nieuw te
bouwen wo
ningen (teke
ning Porsius)

Plattegrond
kloostertuin
met waterkeider (tekening
Porsius)

gesloopte westelijke kopgevel. Hierdoor werden de
drie tongewelven zichtbaar. De oorzaak van de
sloop is onduidelijk, maar heeft zeker met de bouwactiviteiten te maken.
De muziektent en later een noodlokaal van de

Kerkdaken
Nu kan er, bij de nieuwe planontwikkelingen en
herinrichting van het terrein, onderzoek naar ou
derdom en functie van dit onbekende object, uitge-

Edammers
halen water
uit het kloos
ter. Op voor
grond de put
deksels. (foto
collectie W.D.
van Zanen)
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Nieu we gevel voor het oude Coornhertgebouw (tekening Porsius)
voerd worden. Het ligt voor de hand dat het hemel
water van de kerkdaken van de Grote Kerk op deze
kelder waren aangesloten. De grootte van de kelder
geeft aan dat de capaciteit afgestemd was op een
groot gebouw en/of gebouwencomplexen.
Bij herstel van de noordelijke fundatie van de Grote
Kerk is een stuk natuurstenen molgoot met een
grote afmeting opgegraven. Dit onderdeel verwijst
naar een watertransport van de hemelwaterafvoeren van het kerkgebouw naar een verzamelput of
waterkelder.
Vroeger was drinkwater heel schaars en werden bij
woningen en grote gebouwen vaak waterputten ge
bouwd.
De kloostertuin wordt sober ingericht, met gras en
bomen. Hopelijk kan na het onderzoek van de wa
terkelder een oplossing gekozen worden voor het
meer inzichtelijk maken van deze constructie voor
het publiek en kan de kelder opnieuw gebruikt wor
den voor opvang van regenwater.
Janny Boelens - Boss
Dick Bak
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Links: detail
waterkelder
(foto Ruud
Bakker)
Rechts:
De drie ton
gewelven van
de waterkel
der in de
jaren zeven
tig ten dele
gesloopt.
(foto Ruud
Bakker)
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Commissie van Weldadigheid
165 jaar armoede in Edam
Al jaren voordat Napoleon 1111815 de slag bij
Waterloo
had verloren
en de Franse over
heersing
voorbij was, brak er in Nederland
een lange periode
aan van armoede,
werk
loosheid
en verpaupering.
Om deze misère
te bestrijden
werd in Drente in 1818 op ini
tiatief van de sociaal bewogen
generaal Johannes van den Bosch de Maatschappij
van
Weldadigheid
opgericht.
Van den Bosch had
het plan bedacht
om gezinnen
die het erg
slecht hadden op te vangen, ze een boerde
rijtje ter beschikking
te stellen en te begelei
den, om ze zodoende
de kans te geven een
beter bestaan
op te bouwen.
Overal uit het
land werden
gezinnen
naar de "koloniën"
(in Drente)
gestuurd
en in voor die tijd
ruime en goede woningen
ondergebracht.
In 1823 werd gestart met de opvang van bede
laars, landlopers, vondelingen en weeskinderen.
Daartoe werden in Ommerschans en Veenhuizen
grote gestichten gebouwd, waarin de bedelaars
werden ondergebracht
en waar ze hard moesten
werken.

Spijsuitdeling

///

Folio

De voorzitter, J. Boot, riep op 7 april 1840 een bui
tengewone vergadering van zijn commissie bijeen,
die bestond uit een achttal notabelen, waarin hij
een voorstel wilde bespreken om ook in Edam de
bedelarij te bestrijden.
Onder aanvoering van
J. Boot bespraken de bestuursleden J. Schoon, J.
Teengs Eelting, G.J. Versteegh, J. Donker, William
Pont, D.C. van Leeuwen Boomkamp en Jacob
Teengs hun ergernis over de toenemende bedela
rij in Edam. Zij waren van mening dat bedelarij
wel het slechtste was wat je kon doen en de heren
vonden dat het tijd werd om er niet alleen maar
een stokje voor te steken, maar ook te proberen
het probleem daadwerkelijk op te lossen.
Ze besloten na uitgebreide discussie om hun initia
tief over deze kwestie voor te leggen aan de Be
stuurders van de stad Edam. Op 18 april 1840
werd de brief aan Burgemeester en Wethouders
verstuurd waarin zij het probleem op niet mis te
verstane wijze onder woorden brachten.

Nuromero

st/jp-e

•

I

k OitdpfgcfchrccvW
"bctuipc, dat in het Register van de Conimunicantcü
by de Ueuiccnieyt(#2<:d;an
dc OnveranderdeAugsburgfche
Gdoofsbclydcnis
alhier/ heb bcyradc^als Lidmaataangctccjiend
te zyn

Treurige ervaring
"De treurige ervaring dat de Bedelarij in deze
Stad eerder toe dan afneemt en reeds een
hoogte bereikt heeft die bij alles u'at alhier ten
beste der armen wordt gegeven onaangena
me gewaarwordingen
wekt , heeft meermalen
bij ons de vraag doen ontstaan of toch dat
kwaad voor het vervolg niet te herstellen en
voor te komen zoude zijn ? Bedenken wij dat
de giften aan Bedelaars weggeschonken, dan
eens de luiheid voeden, dan eens de lust tot
werkzaamheid
verminderen, dan weder eigen
willige armoede te hulp komen en veelal de
aankweekster
van schaamteloos leunen op de
milddadigheid
van anderen en de zedeloos
heid zijn, terwijl de zedige in het verborgen wo
nende armen bij den nijpendsten druk, niets
dan zijnen kommer en gesmoorde klagten
heeft, dan waarlijk wordt het pligt om althans
te trachten zijnen Natuurgenoot
aan het ge
vaar waarin hij zich daardoor stort te onttrek
ken, dan wordt het tijd zijne giften doelmatiger
aan te wenden.

door D'. i ^77/cfi/
aangenomenfao/S '
Anno/
dn alks uit het voorz. Bock getrokken,is ter kennisfcder waarheidgcf n/hl'/tn/l
^
A' / .
teekend.
'el Anno i8o«A.
Aaiiicldamden

Zo wanneerontdekt word, dat iemandder Gcalliiiicittccrdcns
zig onordentelyk gedraagt, dc Ccdul waaropdc bedieninggegeevenword verpand, of
aan anderen overdoet, zal dezelve naar bevind van zaaken vcor ceuigen
'Jyd . of voor altoos van de Bedieningontzet, en in het ArmenBock
algefclirccvcnworden.
.....ut
Br
Se.

A/WK* B.
V/wr/y/SfiS

I ! '4
'5
A
3 16
4 15 18

t

2

2

ft*

40
41
42
43
44
45
46
47
4»
49
37 50
3» 51
39 52

27
28
29
30
3i
32
33
34
35
3»

**->
4

-6

êiè*3'
;

<3 '9
- 20

32
33
34
35
36
37
33

8

9

10
11

21
22

23
24
12 25
13 26

M*L M

Z'/UrJ. /&S

Steun burgers nodig
Om tot een levensvatbare commissie te komen
was, behalve medewerking van Burgemeester en
Wethouders, ook de langdurig verzekerde steun
van de burgers nodig. Om te peilen of de burgers
van Edam enig vertrouwen in de doelstellingen
van de nieuw te vormen commissie hadden, werd
huis aan huis een circulaire bezorgd. De Commis
sie veroordeelde hierin op zeer scherpe toon de
bedelarij en vroeg de burgers van Edam daadwer
kelijke steun voor hun initiatief om de bedelarij
voor eens en altijd uit te bannen uit Edam. Bij de
brief was een Inschrijvingsbiljet gevoegd, waarop
de burgers zich tot een wekelijkse gift konden ver
binden om zodoende het werk van de commissie
mogelijk te maken.
Om de aandacht niet te laten ver
slappen werden ook de kerk
genootschappen
ingescha
keld. Zowel de dominee,
de pastoor als de rabbi
werd verzocht om tij
dens hun dienst (mis,
viering,
dienst)
aan
dacht te besteden aan
de nieuwe commissie,
hun doelstellingen
en
de inschrijvingsbiljetten.
Er werd druk op ze uitge
oefend, want men schreef
aan de geestelijke leiders dat
zich ook onder hun eigen ge-
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WAARSCHOUWING.

in Edam

Zo ontstonden er in die periode overal in Neder
land initiatieven om de armoede, de werkloos
heid, de verpaupering en het toenemende aantal
bedelaars een halt toe te roepen.
Ook in Edam. Er bestond al een aantal jaren een
commissie die zich met het lot van de armen be
zighield, de Commissie van Spijsuitdeling.
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bestrijdt

Waarschuwingsbrief aan
1le bedeelden
om zich aan
de voorschrift
ten te houden

meenteleden een groot aantal bedelaars bevond.
De commissieleden
hadden bepaald dat er minstens fl. 2500,- door de burgers toegezegd moest
zijn om verder te gaan. De inschrijving was een
groot succes. Er werd in totaal fl. 2800,- per jaar
toegezegd.
Bestuur

At. Vincentius
deelt zijn
brood uit

Met deze steun werd op 3 september 1840 aan
Burgemeester en Wethouders van Edam een brief
gestuurd, waarin de commissie schreef dat ze zich
in hun vergadering van zaterdag 29 augustus 1840
gevestigd hadden als: "Algemeene Commisie van
Weldadigheid binnen deze Stad", met als hoofdza
kelijk doel hebbende de wering der Bedelarij. Men
was ook direct overgegaan tot de benoeming van
het bestuur: President: Jb. Boot, Secretaris: J. Don
ker Hzn, Penningmeester: D. C. v Leeuwen Boom
kamp en Adj. Secr.: Jb. Teengs.
Binnen de commissie waren twee bestuursleden
aangewezen voor het maken van:
l
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Een algemeen plan inhoudende vestiging en
doel van de Commissie, alsmede enige bepalin
gen met betrekking tot de inrichting van hun
bemoeiingen en werkzaamheden;.
Een reglement van Orde.

Hieronder
een drietal artikelen
uit het Al
gemeene
Plan. De tekst van artikel 6 valt
op doordat
het de armen, die niet voor
hun "uitkering"
willen werken, uitsluit van
looti of steun.
Art. 2
Het hoofd-doel der Commissie is de wering der
Bedelarij en om daartoe aan hen die zich aan
dat onzedelijk middel van bestaan overgeven,
of gedwongen zouden zijn tot hetzelve de toevlugt te nemen, zoo veel mogelijk naar ieders
geschiktheid toongevend werk te verschaffen
en ook om in gevallen dat daaronder
voor
werpen zijn, die door ouderdom
of andere
wezenlijke beletselen niet werken kunnen, of
dat er geen ander hulpmiddel voor de hand
en slechts dan wanneer de ondersteuning
der
gewotie Armenfondsen
ontoereikend
is door
het met overleg uitreiken van giften, hetzij gel
delijk of van andere aard, aan alle binnen
deze Stad gedomicilieerde
armen, van welke
Godsdienstige gezindheid
dan ook, in dezelven buitengewone
behoeften zooveel dit kan
te voorzien; terwijl het geheel zal moeten
strekken
om onder de behoeftigen
goede
zeden en welvaart naar hunnen Stand te be
vorderen.
Art. 4
Tot het verschaffen van werk aan de behoefti
gen zal zij voor eerst in overleg treden met
Heeren Directeuren
der Spinfabriek
binnen
deze Stad en met Heeren Diaconen der Her
vormde Gemeente alhier, als besturende eene
aan de Diaconie behoorende Weverij, tenein
de aldaar werk te kunnen aanwijzen; ook het
zoogenaamde
touwpluizen of het maken van
breeuwwerk
zal men trachten daartoe dien
stig te maken en aan behoeftigen van het
vrouwelijk geslacht, die niets anders kunnen
doen, zal het breijen zoo van kousen als an
derszins werk moeten geven. Zullende in het
algemeen alle soorten van iverk en arbeid
door de commissie tot het voorschrevene oog
merk mogen worden aangewend.
Art. 6
Het hoofdbeginsel der commissie zijnde, om
de behoeftigen tegen loon te doen werken, zoo
zal elke zich om ondersteuning
aangemeld
hebbende behoeftige, die naar het oordeel der
commissie werken kan, doch niet werken wil,
van alle onderstand zijn uitgesloten en nogthans het bedelen der zulken streng verboden
blijven teiivijl van die onwilligheid zal wor
den kennis gegeven aan de Besturen der fond
sen, waar door de zoodanigen
mogten wor
den bedeeld.

De datum 1 oktober 1840 werd later als officiële
oprichtingsdatum
beschouwd.
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Plaats van vergadering
De vergaderingen werden vanaf de oprichting in
september 1840 tot november 1887 gehouden in
gebouw van de Spinfabriek in Edam. Twee van de
bestuursleden van de commissie waren ook direc
teur van de Spinfabriek. Beide organisaties hadden
overigens niets met elkaar van doen.
Tot 1897 hield men de vergaderingen afwisselend
in het Nutsgebouw en in het Raadhuis. In 1897
werd door D.F.Pont en J.Teengs (directeuren van
de Spinfabriek) besloten om net als vroeger weer
in de Spinfabriek te vergaderen. Dit duurde tot
1900 en vanaf dat jaar tot op heden gebruikt de
Commissie het Raadhuis als vergaderlokaal.

Bedelaars in de fout
De commissie schreef in haar brief dat de klachten
over de bedelaars algemeen waren. Vooral bede
laars van buiten de stad gingen zich te buiten aan
het vragen of liever gezegd afpersen van aalmoe
zen op een vrij onbeschofte wijze, door het bezi
gen van brutaliteiten en bedreigingen.
De burgers waren het roerend met de commissie
eens dat het nu tijd was om hier paal en perk aan
te stellen. De commissie had ook plechtig aan de
Edammers moeten beloven dat er direct rigoureu
ze maatregelen genomen zouden worden.

Oproep
Natuurlijk moest ook de groep waar het uiteinde
lijk om draaide geïnformeerd worden over de op
handen zijnde veranderingen in de bron van hun
bestaan. De eigen bedelaars werden daarom opge
roepen om op 15 september bij het Stadhuis te
verschijnen, Daar kregen ze te horen dat met in
gang van 5 oktober 1840 de bedelarij in Edam en
het gebied dat onder het bestuur van Edam viel
verboden was en hierbij tevens voor altijd was af
geschaft. De commissie had zich wel tot taak ge
steld, hierbij geholpen door de inwoners, om te
helpen in de moeilijke omstandigheden die zou
den ontstaan. De commissie had voor ogen om dit
te doen door het verschaffen van loongevend
werk, of in die gevallen waar dat niet mogelijk was
en de hulp van de gewone armenfondsen tekort
schoot, directe ondersteuning te geven. Aan de
ene kant zou men proberen de weg voor de bede
laars gemakkelijk te maken zonder de weldadig
heid te overdrijven, maar aan de andere kant liet
men ook de waarschuwing horen niet te aarzelen
de politie hard op te laten treden tegen overtre
ders van het bedelverbod. Slechts op die manier
zou volgens de commissie het doel bereikt kunnen
worden.

Werk plus uitkering
Op de uitnodiging waren 45 bedelaars afgekomen
die stuk voor stuk gehoord werden. Slechts één
van hen, ene Dirk Rijkenberg, bedelaar van be
roep, werd afgewezen, niet zozeer omdat hij met
12

gelijk diner werd vastgesteld op 4 cents. Helaas
bleek er weinig animo te bestaan bij de mensen
die hiervoor in aanmerking kwamen.

bedelen ongeveer fl. 4,50 per week verdiende (dit
betekende fl. 234 per jaar, geen gering bedrag),
maar omdat hij in Monnikendam woonde en daar
ondersteuning kreeg van een van de Armenfond
sen.
Voor drie vrouwelijke bedelaars, Aafje van Dijk,
Trijntje Mooij en Aaltje Jans Tromp, werd besloten
om ze onder te brengen bij anderen. Eliervoor
moest echter nog toestemming gegeven worden
door de Directeuren van het Fonds van Liefdadig
heid en de heren Armbezorgers van de Rooms-katholieke Gemeente in Edam.
De overige bedelaars werden verdeeld over vijf
groepen,
- personen die niet in staat waren om te werken en
bedeeld moesten worden
- personen die konden werken, maar tevens be
deeld moesten worden
- personen die aangewezen werden om te spinnen
- personen die aangewezen werden om breeuwwerk te doen
- personen die aangewezen werden om te breien.

Tijdens de jaren 1940-1945 werd 's winters nog
wel soep uitgedeeld, maar daarna beperkte de
commissie zich tot het bedelen van de armen op
de jaarlijkse lijst met een klein geldbedrag. Zo kre
gen de armen in 1900 in december een bedrag en
in januari nog tweemaal een gering bedrag. Vanaf
1946 kregen de "stille" armen met de Kerst een
kerstpakket ter waarde van bedeling in december.

Opheffen of doorgaan

Vraag naar werk
Om de bedelaars aan het werk te krijgen werden
door de commissie brieven gestuurd aan bedrijven
en instellingen, zoals de Spinfabriek in Edam, de
Nederlandsche Elandels Maatschappij in Amster
dam, om te vragen of zij loongevend werk hadden.
De commissie betaalde wekelijks het loon uit aan
de via hen ingezette bedelaars. Zij hield nauwge
zet bij wie waar werkte en hoe het werk werd uit
gevoerd. Voor het breeuwen werden zelfs een op
zichter en een assistent-opzichter aangesteld. De
commissie schroomde niet om slecht presterende
arbeiders aan te spreken op hun gedrag en de ge
volgen die er voor hen zouden zijn als de werkverschaffer ontevreden zou blijven. De penningmees
ter ontving de verdiende lonen en betaalde deze
iedere zaterdagavond uit aan de via de commissie
aan het werk gezette Edammers.
Deze situatie heeft maar kort geduurd. Omstreeks
1880 beperkte de commissie zich weer tot het
bedélen van de armen en het uitdelen van warme
spijzen gedurende eind december en januari.

Overige inkomsten
Ieder jaar werd door de commissie gecollecteerd
in de Purmer en in Edam. De collecte vond plaats
in de maand november.
Bij de collecte in 1885 meldde commissielid Cramer dat broodbakker Schagen in plaats van geld
60 tot 70 broden wilde leveren. De commissie be
sloot hiervan af te zien omdat alleen warme spij
zen uitgedeeld werden en als men dit aanbod zou
aannemen, dit voor anderen een signaal zou kun
nen zijn om in het vervolg ook allerlei zaken aan te
bieden in plaats van geld.
Daarnaast werd vanaf eind negentiende eeuw re
gelmatig een schenking gedaan aan de commissie
in de vorm van legaten, van onder andere de heer

Bedelarij
bijna onuitroeibaar

A.N. Versteegh, die na zijn overlijden een zeer aanzienlijk bedrag schonk aan de commissie.
Slechts met onderbreking van de Tweede Wereld
oorlog, toen men geen toestemming kreeg van de
overheid om te collecteren, werd ieder jaar gecol
lecteerd. In 1950 besloot de commissie te stoppen
met de jaarlijkse collecte, vanwege het zeer grote
aantal andere collectes. Men besloot nog slechts
de bedelingen te doen uit de opbrengst van het be
heerde kapitaal.

Wel soep, geen gort
De bedeling was ieder jaar weer een hele organisa
tie en spitste zich in het bijzonder toe op de keuze
van de leveranciers voor de ingrediënten van hut
spot, erwtensoep en gort en de brandstoffen. De
jaarlijkse advertentie betreffende het misbruik van
de bedelingen, werd in de krant geplaatst tussen
20 en 25 december. Commissielid Cramer meldde
in 1885 dat er bedeelden waren die wel de soep,
maar niet de gort wilden meenemen; op de lijst
was hiervan aantekening gemaakt en zij die de vol
gende keer de gort zouden weigeren, kregen ook
geen soep.
De eerste bedeling werd altijd gedaan op Tweede
Kerstdag. De hutspot uitdeling werd vastgesteld
op Oudejaarsdag.
In datzelfde jaar stelde de voorzitter voor om, net
als in Heerenveen, warme spijzen voor een gering
bedrag aan de "stille" armen en de minder gegoe
de arbeiders te verstrekken. De prijs voor een der

Zoals bij iedere commissie is ook in deze commis
sie een aantal keren de vraag naar voren gekomen
of het nog goed was om door te gaan. In 1887
kwamen de eerste haarscheuren in de zo hechte
commissie; de heren Calkoen en Costerus bedank
ten en later zelfs de hele commissie. De kerkeraad
van de Nederduitse Kerk herstelde echter de
vrede en zorgde ervoor dat de hele commissie
weer aantrad.
In 1906 kwam de discussie op gang of nog langer
doorgegaan zou worden met het uitdelen van
warme spijzen, of dat overgegaan zou worden op
droge waren. Commissielid W.J. Kernkamp stelde
dat het de bedoeling was geweest van de oprich
ters dat gedurende de winter wekelijks warme
spijzen werden uitgedeeld aan de armen. Als men
daar vanaf ging wijken, dan had de commissie
geen bestaansrecht meer.
Aan het begin van de vorige eeuw vond men dat er
geen armen meer waren, dus dat de commissie
overbodig was geworden. Na stevige discussie
vond men toch verstandiger om door te gaan. De
latere crisisjaren (rond 1930) en de Tweede We
reldoorlog toonden aan dat dit een goed besluit
was geweest.
ABW
Tot op de dag van vandaag bestaat de Commissie
nog steeds en is het aantal leden, dat samen tevens
het bestuur vormt, nog immer acht. De belangrijk
ste verandering is gekomen in 1965 met de komst
van de Algemene Bijstands Wet. De individuele be
deling van mensen werd toen overbodig geacht.
De commissie besloot jaarlijks de opbrengst van
het beheerde kapitaal te verdelen over een aantal
instanties, zoals de Meermin en Bosvolk.
De commissie komt in tegenstelling tot de eerste
honderd jaar van haar bestaan nog slechts eenmaal
per jaar bijeen en besluit dan welke instantie dit
jaar in aanmerking komt voor een beperkte finan
ciële ondersteuning vanuit de Commissie.
Frans Kuiper

Bronnen:
Streekarchief Waterland
Privé archief Secr. Commissie van Weldadigheid
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Archief Oud Edam voor publiek
Een aantal jaren geleden is er op advies van Oscar
Henar van het Waterlands Archief in Purmerend
begonnen met het archiveren van de stukken van
de Vereniging Oud Edam.
De klus is aangepakt door Cor Schaatsbergen, Jan
Westemeng (boeken), Annie Westerneng-Duim
en Mirjam Nelissen.
Het archief is in tien onderwerpen geordend:
1 Organisatie
2 Bestuur
3 I.eden
4 Eigendommen
5 Financiën
6 Voorlichting, informatie en tentoonstellingen
7 Betrekkingen met zusterorganisaties e.d.
8 Betrekkingen met gemeente, provincie en
rijksoverheid
9 Taken
10 Stukken betreffende specifieke activiteiten
In mei 2005 is het archiveren afgerond. Het archief
bestaat uit 9 meter boekenplank, opgeborgen in
zuurvrije mappen en zuurvrije kartonnen dozen.

Oud Edam heeft een bruikleenovereenkomst afge
sloten met het Waterlands Archief om de volgende
redenen:
- het archief kan op die manier door een groter pu
bliek geraadpleegd worden
- het klimaatbeheer van het archief wordt beter be
schermd
- het archief wordt beter opgeslagen.
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Moord op een Edamse
scheepstimmerman
in 1560
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Koopman Jansz, oud 55 jaar, en Pieter Leen, bijge
naamd 't Knechtje, oud 52 jaar, verklaarden aan
de Schout van Edam dat zij over de Schepenmakersdijk liepen te wandelen met Sijmon Dircksz,
ook wel genoemd Grote Dirck. Net toen ze bij de
scheepswerf kwamen van de gebroeders Claes en
Personen:
• Sijmon Dircksz, ook wel genoemd Grote Dirck, Jaep Heijnsz zagen ze Claes achter de onderdeur
binnen in zijn werkplaats staan. "Hé, Claes", riep
die vermoord wordt.
• Jaap Heijnsz, broer van Claes Heinsz en samen Sijmon, "als je mij om geld vraagt over die leveran
eigenaar van een scheepswerf te Edam. Hij tie van die balken, dan krijg je het niet alles, want
ik heb daar met je broer Jaep een meningsverschil
heeft Sijmon Dircksz met een bijl neergeslagen.
• Claes Heijnsz, die Sijmon Dircksz met een mes over". "Als door een wesp gestoken kwam Claes
Heijnsz woest kijkend naar buiten en met zijn
heeft gestoken.
• Pieter Loen, bijgenaamd 't knechtje, oud 52 beide handen op de rug riep hij op scherpe toon
jaar, getuige van de vechtpartij. Hij stond er tegen Sijmon: "Hoe wil je dan je schuld afrekenen,
jongeman?"
dichtbij en heeft alles gezien.
• Claes Jansz, een koopman in hout. Hij was de "Zoals jij dat wenst!", antwoordde Sijmon brutaal
belangrijkste getuige omdat hij erbij stond en en hij nam meteen een dreigende houding aan.
Daarop pakte Claes bliksemsnel zijn mes uit zijn
nog tussenbeide wilde komen.
• Pauwels Jacobsz, oud 20 jaar, was toevallig ge gordel, dook met het mes in zijn rechterhand in
tuige van de vechtpartij. Rijn Claesz, oud 33 één vloeiende beweging naar voren en stak Sij
jaar, werkman op de scheepswerf, maar heeft mon daarmee in zijn arm. Een felle kreet van pijn
klonk over de werf die de mensen op de Schepende vechtpartij niet gezien.
• Net Jans, oud 35 jaar, heeft vanuit het raam van makersdijk deed opschrikken.
haar woning de twee vechtende mannen ge
zien.
Deugniet
• Piet Hagen, oud 34 jaar, op de werf werkzaam
aan het schip van Pieter Cruijf, zag boven op de "Wil je zo afgerekend worden, deugniet!"
steiger staande de twee vechtende mannen be Sijmon gaf geen antwoord. Hij pakte een mes tus
sen zijn broekriem vandaan en stoof op Claes af
neden hem.
• Jonge Jan, oud 23 jaar, heeft het hele gevecht om hem met zijn mes in een draaiende beweging
naar links een haal over het gezicht te geven. Maar
gezien.

Op 29 juni 1560 werd in Edam een moord ge
pleegd op een scheepstimmerman. Hieronder een
opgave van de betrokken personen en het verhaal
van het misdrijf.
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gaal terug tot m de 12e eeuw toen
boeren en vissers zich vestigden
op de oevers van het moertje de
Ye Op 19 november 1357 verkreeg
Edam stadsrechten Tot net
grondgebied van Edem behoorden KaanvanEdamrond154©doorvanDeventermal
toen ook nog Middel* Kwadijk en
drooggemaakte
Piemar(MOXSZJ
Warder in de daaropvolgende

als de grote kerk en de speeitoren getuigen van die
Woei. Vooral de scheepsbouw en de handel m kaas
net als Monntckendem en Purmerend. tot de z.g
stemhebbendesteden, wal de Edammersm de tijd van
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlandenenige
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Votendam ontstond ten zuiden van Edem. aan de
monding van het riviertje de Ye Toen Edam kort na
1357 via het Oorgat een nieuwe verbinding met de Ztaderzee kreeg, kon de oude

Gegevens van Het Waterlands Archief:
Postadres:
Bezoekadres:
Postbus 188
Wielingenstraat 75
1440 AD Purmerend
1441 ZN Purmerend
Telefoon: 0299 - 41 1530
Fax: 0299 - 41 1548
E-mail: info@waterlandsarchief.nl
Website: www.waterlandsarchief.nl

Website
archief Oud
Edam

Openingstijden
Dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag (in de periode van september t/m mei) van
10.00 tot 15.00 uur.
Het fotoarchief blijft voorlopig in het verenigings
huis aan de Graaf Willemstraat 8. Dit archief is op
straat gesorteerd.
Mirjam Nelissen

Oud Edam en Stuurgroep 650 jaar
Stadsrechten
Onlangs heeft Oud Edam besloten niet langer te • Het zichtbaar maken van de omtrekken van
participeren in de Stuurgroep 650 jaar Edam-Voeen of meer vroegere contouren van de stads
lendam. Dat was geen eenvoudig besluit. Van
poorten.
daar ook deze toelichting.
Wanneer we dan alles perfect willen doen, zul je
In 2007 is een belangrijke taak weggelegd voor keuzes moeten maken. Omdat de stuurgroep
onze vereniging. Daarop inhakend heeft het be een nieuwe vorm en daarmee ook een andere
stuur diverse plannen voor dat jaar, zoals:
taakstelling ging krijgen, was een en ander niet
• De publicatie van een standaardwerk over de meer te combineren.
gehele geschiedenis van Edam.
• Het verzorgen van een aantal interessante lezin Vanzelfsprekend wensen wij de nieuwe stichting
gen.
heel veel succes. Wij zullen het bestuur van de stich
• Het zichtbaar maken van de grondcontouren
ting, indien gewenst, met raad en daad bijstaan.
van de Onze Lieve Vrouwe kerk.
Cor Veth
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Zicht vanuit
het oosten op
de Edamse
scheepsiverf
(collectie W.D.
van Zanen)
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hij miste en viel languit tussen de houtkrullen op
de grond. Razendsnel stond hij weer op de been
en viel voor de tweede maat op Claes aan. Die
ontweek het scherpe moordwapen keer op keer,
sprong naar achteren, naar opzij, rende achter
een stapel geschaafde planken met Sijmon achter
hem aan.
Jaep Heijnsz, de broer van Claes, was door de
kreet van Sijmon opgeschrikt van zijn werk op de
scheepswerf, waar een nieuw schip op stapel
stond. Hij zag onder zich de twee vechtenden met
hun messen in de hand elkaar achtervolgen. Hij
bedacht zich geen ogenblik, greep de steigerpaal
en liet zich naar beneden zakken op de steiger be
neden hem, waar een ladder tegenaan stond die
hem met een paar sprongen op de begane grond
bracht.

Hakbijl
Daar lag tussen de houtkrullen een grote hakbijl.
Hij greep die bij het handvat en at zwaaiend met
het moordwapen ging hij op Sijmon af en riep
tegen hem: "Wat wil jij, waarde vriend! Weet je
wel met wie je te maken hebt!". Met twee handen
boven het hoofd, haalde hij uit en trof zijn tegen
stander met de achterkant van de bijl in zijn nek.
Sijmon sloeg achterover, strompelde over een
balk die achter hem lag en viel als een blok languit
op de grond. Dan, steunend op twee handen,
kwam hij weer langzaam omhoog en kroop naar
het houten zaagbankje dat tegen de werkschuur
stond. Hij wilde nog met uiterste krachtsinspan
ning gaan zitten, maar viel met zijn gezicht tegen
de wand van de schuur, een bloedspoor achterla

tend op het hout. Languit lag hij daar, terwijl het
bloed uit zijn hals stroomde. Hij zou nooit meer
opstaan.
Het lichaam werd later naar de dodenkamer van
de St.Nicolaaskerk gebracht, waar het werd on
derzocht door de schout Hendrik Claesz en de
schepenen Claes Jacobsz, Jan Smit, Jacob Lakencooper, Jan Melisz en Pieter Fransz. Zij constateer
den bij het slachtoffer een diepe wond van een
mes in zijn linkerarm en nog een blessure aan zijn
linkerschouder en een blauwe bult van ongeveer
een handbreedte op zijn hoofd achter zijn linker
oor.
Het was niet de eerste moord die in Edam werd
gepleegd. Tussen 1540 en 1560 werden 22 men
sen vermoord, voornamelijk met een mes. Het
zou ook niet de laatste zijn. Tussen 1560 en 1580
waren dat er dertien. Nadat in 1685 op bevel van
Prins Maurits het verboden was met een mes in
een herberg te komen, tenzij men het steekwa
pen bij binnenkomst inleverde bij de kastelein,
daalde het aantal moorden drastisch. In de volgen
de twintig jaar waren toch nog zes moorden ge
pleegd en van 1600 tot 1700 waren dat er in totaal
eenentwintig. Toch nog een respectabel aantal,
waarbij men moet bedenken dat iedere moord er
één te veel is.
Dick Brinkkemper

Uit: Infonnatie-boeck
der Steedevan liedam1540-1708
OudRechterlijk
Archiefnr.3811fol.20
WaterlandsArchiefte Punneretid
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Deze stoel stond lange tijd op zolder in het stads
kantoor in Volendam. Maar komt daar van oor
sprong niet vandaan. Graag zouden wij iets meer
willen weten over zijn herkomst. Waren er meer
van? Komt hij misschien uit het Weeshuis? Wan
neer U ons iets meer kunt vertellen, dan graag
even een mailtje naar info@oud-edam.nl maar bel
len kan natuurlijk ook naar 373 373.

VerenigingOud Edam
VerenigingshuisGraafWillemstraat8
1135 WP Edam
tel. nr. 0299-373373
giro 1356818t.n.v. de penningmeester
van Oud Edam
ledenadministratie:0299-373373
website: www.oud-edam.nl
e mail:info@oud-edam.nl
Grafischeverzorging
H&RCommunicatieveVormgeving,Purmerend
DrukkerijKeizeren Van Stratenbv, Edam
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