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Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

"Kostuumvrouwen" steken Edammers in het feestpak
v.l.n.r. voor:
Hermine
Douma, An de
Vries, achter
Jopie Ottenhof,
To Ekelmans,
Maghalie
Huijsman,
Ron Porsius.
Marja Groot
ontbreekt.
(foto Cor van
Bruggen)

Straks loopt heel Edam ter gelegenheid van de
stadsfeesten in middeleeuws pak of jurk. Dat is
voor een belangrijk deel te danken aan een aan
tal vrouwen, die niet alleen de handvaardigheid,
maar vooral het enthousiasme hebben opge
bracht om achter de naaimachine te kruipen.
Die zijn de afgelopen maanden druk bezig ge
weest met ontwerpen, passen en naaien van al
die kleren die het Edamse straatbeeld moe, ten omtoveren in een stadje, waarin man
nen, vrouwen en kinderen rondlopen, die zo
uit de middeleeuwen lijken te zijn geplukt. Net
zoals in 1957,tijdens de herdenkingsfeesten van
Edam 600 jaar stad. Edam is er ook nu klaar
voor.
Natuurlijk zijn er genoeg Edamsen, die zelf

naald en draad ter hand hebben genomen. Of die
zich zelfs nog in een pak van vijftig jaar geleden
wisten te persen.
Intussen is er iets in gang gezet. Eerst kwam er een
boekje met o.a. tekeningen van de Edamse kun
stenares Liesbeth Beets. Zij is ervan overtuigd dat
iedereen wel in een sjiek kostuum zal willen gaan,
maar er waren natuurlijk ook bedelaars en arme
boeren; dus ook die tekende zij.
Naar wens konden uitgewerkte patronen worden
aangeschaft, gemaakt door Maghalie Huijsman en
Marja Groot, beiden met een modevakschoolach
tergrond. Samen met Jopie Ottenhof, Ron Porsius
en An de Vries gingen zij aan de slag om de be
stelde kleding te vervaardigen.
Eerst in de Graaf Willemstraat, in het huisje van de
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vereniging Oud Edam. Al heel snel
groeide men uit de beperkte ruimte
en moest een grotere werkplaats
worden gezocht. Die werd ge
vonden op de bovenverdieping
van de boekwinkel van Markee, waar ruimte was en beter
kon worden gewerkt.
Intussen hadden ook buurtver
enigingen contact opgenomen
met Monnikendam dat twee
jaar eerder zijn feest had gevierd.
Daar wist men waar de stoffen te koop waren
die nodig waren voor de speciale kleding. Vooral na
de verschillende modeshows in de Grote Kerk wer
den de Edammers enthousiast. Uiteindelijk wilde
iedereen ook wel "in het pak". Er werden veel bestel
lingen geplaatst voor patronen of voor kant en klare
jurken en pakken.
Het is heel bijzonder dat deze "kostuumvrouwen"
(zoals iemand ze laatst noemde) zo opgewekt blij
ven doorgaan. Maar uiteindelijk zullen ze met
een diepe zucht het laatste patroon of pak de deur

Liesbeth Beets

Knijp van Stevens verdween feestelijk maar waardig
Theo Stevens herinnert het zich goed: 27 januari
1978sloot het café in de Spuistraat, in Edam bekend
als De Knijp. Met zijn broer Joop en zus Do had hij
besloten de schenkerij, annex slijterij, niet langer
voort te zetten, tot groot verdriet van de vele stam
gasten. Van hogerhand mocht in een slijterij niet
langer geschonken worden. Dat zou hebben bete
kend dat zij hun slijterij moesten verplaatsen naar
het loodsje naast de tapperij en dat de tapperij zelf
verbouwd moest worden en voorzien van sanitair.
Dat ging hun op hun leeftijd toch te ver. Alleen met
de slijterij zouden ze doorgaan.
De stamgasten hebben er een leuke avond van ge
maakt en hun unieke en dierbare ontmoetingsplaats
in gedachten waardig ten grave gedragen met liede
ren van Bruin Langkemper en Jaap Buijs (Vracht).
Waar het voorheen ten strengste verboden was om
te zingen klonk die avond op de wijs van "Daar
komt de Jaap de groenboer aan":

uit zien gaan. Straks lopen er in Edam heel wat
"middeleeuwers"in hun creaties rond. En daar
mogen ze best erg trots op zijn.
Klazien Franke-Wester
Tekeningen Liesbeth Beets

Joop en Theo 't is gedaan,
't is de laatste avond.
Menigeen staat met een traan
om een borrel vragend.
Heden zijn we in de rouw,
morgen staan we in de kou.
Zwaai maar met je handjes
daar gaan al je klantjes.

Als u Oud Edam financieel wilt steunen
Oud Edam is een vereniging met leden. Die leden
betalen contributie en met dat geld financiert Oud
Edam haar activiteiten, zoals het verenigingsblad,
excursies, de uitgave van boeken, bijeenkomsten,
etc. En natuurlijk in dit jubileumjaar allerlei extra
activiteiten. U begrijpt, hoe meer leden, des te meer
Oud Edam kan doen.
Naast het betalen van lidmaatschapscontributie
bestaan er nog andere mogelijkheden om het werk
van Oud Edam financieel te steunen. Dat kan met
een gift, een periodieke schenking, een erfstel
ling of een legaat. Het hoeft daarbij niet alleen om
grote bedragen te gaan. Elke donatie is welkom en
draagt bij aan de inspanningen van Oud Edam.
Hieronder een overzicht van de diverse mogelijk
heden met daarbij de fiscale aspecten.

Giften
Er kan voor u een reden zijn om de vereniging met
een gift te steunen. Bijvoorbeeld omdat een actie
van Oud Edam u aanspreekt, of omdat u naar een
verantwoorde besteding van uw geld zoekt. Een
gift (of eenmalige schenking) kan op elk door u ge
kozen moment plaatsvinden.
Een gift is een eenmalige schenking. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid een grotere gift over een
aantal jaren uit te smeren via periodieke schenkin
gen. Een periodieke schenking moet minimaal vijf
achtereenvolgende jaren beslaan en dient in een
notariële acte te worden vastgelegd.

Nalaten
U kunt ons werk ook financieel steunen door Oud
Edam tot erfgenaam of legataris te benoemen. Dit
moet bij testament geschieden, waarvan de notaris
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een akte opmaakt. Het staat daarbij niet vast hoe
veel zal worden verkregen omdat het bij een erfe
nis gaat om het saldo van bezittingen en schulden.
Bij een legaat bevat het testament een bepaling die
exact omschrijft wat er wordt verkregen. Dat kan
een geldbedrag zijn, maar ook een stuk grond, een
huis of een stuk uit de inboedel.

De Troettown Jazzband speelde vrolijke rouwmu
ziek. Jaap Roele hield een toespraak. Een bloemstuk
met aronskelken en wit-zwart lint met daarop ' Rust
Roest' sierde de tap.

De Fiscus
Als u Oud Edam steunt met een gift, een periodieke
schenking of een legaat, moet u rekening houden
met de fiscale aspecten. Daarbij moeten twee zaken
worden onderscheiden, namelijk de fiscale aftrek
baarheid in de inkomstenbelasting en de verplich
ting om schenking- en successierecht te betalen.
U kunt uw gift van de inkomstenbelasting aftrek
ken. Daarvoor geldt een drempel. Wat u boven een
bedrag van € 60 of meer dan één procent van uw
verzamelinkomen schenkt, komt in aanmerking
voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
Echter tot een maximum van tien procent van uw
verzamelinkomen. Voor periodieke giften gel
den de drempels niet. In deze gevallen ontvangen
schenkers 34,15procent tot 52 procent, afhankelijk
van de hoogte van hun inkomen, van de geschon
ken bedragen van de fiscus terug.
Wat het schenking- en successierecht betreft, sinds
één januari van vorig jaar is onze vereniging daar
van geheel vrijgesteld.
Wit u meer weten over de diverse mogelijkheden
om Oud Edam financieel te steunen, dan zal onze
penningmeester (Ko Spaargaren, telefoon 362963)
of de notaris u gaarne verder helpen.

Weduwnaar
Vader Anthon Stevens begon een slijterij in 1915in
het voormalige meelpakhuis van J.Tel in de Spuist
raat nr.16. Hij trouwde in 1921,het echtpaar kreeg
zes kinderen. Hij werd helaas al jong weduwnaar.
In Edam was overigens nog een tweede slijterij, die
van Jan Huisink, later Jan Keizer op de Voorhaven,
naast De Harmonie.
De drank werd veelal in mandflessen ingekocht en
Stevens vulde zelf zorgvuldig de flessen af. De jene
ver, waaraan hij in iedere fles een druppel elixer toe
voegde, zodat die een karakteristieke smaak kreeg,
de citroenbrandewijn en de vieux verkocht hij onder
eigen naam. Er was ook een vulmachine voor kool
zuurhoudende limonade in kogelflesjes. Advocaat
werd geleverd door de joodse firma Bacchus en was
kosjer.
De crisisjaren waren voor de slijterij en het gezin
desastreus, maar na de oorlog leefde de zaak op en
begon vader Stevens naast de verkoop ook een glaas
je te schenken, eerst vanaf vijf uur voor de enkele
passant die van zijn werk kwam, naderhand toen de
belangstelling toenam, werd dat half negen.

Ontmoetingsplaats
De tapperij voldeed duidelijk aan een behoefte; het
was een gemoedelijke ontmoetingsplaats voor een
bepaald publiek. In de winter verwarmde een pot
kacheltje de kleine ruimte, langs de wanden onder
de planken met flessen stonden lange banken. Voor
het toilet was men aangewezen op het Damhotel,

Theo Stevens
en zijn zus Do
bij gelegen
heid van het
negentigjarig
bestaan van de
slijterij. Tussen
hen in het por
tret van vader
Anthon

Dik Rinkel
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Volk redeloos, regering radeloos, land reddeloos

Bestuurstafel in 2006 overladen
Ook 2006 was voor de vereniging Oud Edam een
jaar, waarin meer kwesties voor gezamenlijk beraad
op de bestuurstafel kwamen dan er op pasten. Daar
om een greep uit de meest belangrijke zaken.
Dat was bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad
van State in de zaak "Bestemmingsplan Zuidpol
der-Oost". Hoewel de vereniging op lang niet alle
zaken in het gelijk werd gesteld, werd het bestem
mingsplan toch terug verwezen naar de gemeente.
Het zal op verschillende punten dienen te worden
bijgesteld. Voor de duidelijkheid herhalen we het
nog maar eens een keer: de Vereniging Oud Edam is
niet tegen bouwen in de Zuidpolder, maar wel tegen
de wijze waarop. Ook het feit dat belangrijke onder
zoeken niet of onzorgvuldig gedaan zijn, was reden
om bezwaar te maken.
De gemeente had het Hoogheemraadschap toe
stemming gegeven een tijdelijke parkeerplaats langs
de Singelweg aan te leggen. Dit zou gebeuren op een
perceel dat volgens het geldende bestemmingsplan
vrij dient te blijven, om het vrije uitzicht op de stad
en haar vesting te waarborgen. Omdat het bestuur
duidelijke aanwijzingen had dat deze situatie uit
eindelijk niet tijdelijk zou zijn, heeft het bezwaar ge
maakt. Maar omdat, ondanks deze bezwaren, toch
een begin werd gemaakt met de voorbereidende
werkzaamheden werd de voorzieningenrechter ge
vraagd deze werkzaamheden te verbieden totdat op
de bezwaren was beslist. De rechter ging nog een
stap verder door aan te geven dat het besluit on
rechtmatig was en wel omdat de tijdelijkheid onvol
doende gewaarborgd was.

Edam en de Republiek in het Rampjaar 1672

Het vervolg weten we inmiddels: het Hoogheem
raadschap ziet van de plannen af.
Begin 1672werd ons land, de Republiek der Zeven
Provinciën, aan drie zijden aangevallen: door
Frankrijk in het zuiden, door de bisschop van
Munster en de bisschop van Keulen in het oosten
en vanuit het westen door Engeland. Tegelijkertijd
braken er in het gewest Holland zelf hevige onlus
ten uit, die uitmondden in de moord op twee be
langrijke politieke figuren, de gebroeders De Witt.
Deze samenloop van buitenlandse bedreigingen
en interne onrust is de geschiedenis van de Repu
bliek ingegaan als het Rampjaar 1672. Ook Edam
heeft er de gevolgen van gevoeld.
Voor de Engelsen was het motief voor de oorlog de
concurrentie die de Britse handel en vloot onder
vonden van de Nederlandse koopvaarders. Lodewijk XIV van Frankrijk was belust op de Zuidelijke
Nederlanden en de bisschoppen wilden eerder door
de Republiek bezette stadjes terugveroveren. Door
gezamenlijk de aanval in te zetten hoopten zij de
toen nog machtige Republiek klein te krijgen.
Tegelijkertijd vlamde de binnenslands steeds slui
merende strijd op tussen de regentenklieken van
de grote steden aan de ene kant en de stadhouder
opperbevelhebber prins Willem III anderzijds. De
Oranjes waren eerder al door de Staten van enkele
gewesten, waaronder Holland, uit hun ambt gezet.
Verder waren de landstrijdkrachten en de verdedi
gingswerken verwaarloosd en verzwakt door ru
zies over wie de kosten zou moeten betalen.

Het bestuur werd door de wethouders Mooijer en
Luyckx verzocht zitting te nemen in het "Korsnass
klankbord" en na te denken over de inrichting van
het vrijkomende terrein en de parkeerproblematiek.
Een lofwaardig initiatief van de wethouders waarin
door alle deelnemers veel tijd en energie is gestoken.
Alleen is na de wisseling van de wacht in het stads
kantoor het overleg stil komen te liggen. Na de zo
mervakanties heeft er geen vergadering meer plaats
gevonden, wat te betreuren is.
Een leuk project was de restauratie van het Tegel
tableau ter herinnering aan de burgemeester Versteegh Stichting. Dit is nu schitterend gerestaureerd
en op 12 mei 2006 geplaatst in het Wijkgebouw. Het
boekje "Het stadsrecht van Edam" en het extra dikke
jubileumnummer van het Periodiek werden door de
leden enthousiast ontvangen. Ook de realisatie van
het jubileumboek "Edam 1000 jaar geschiedenis van
een stad", hoewel dat niet in het afgelopen jaar viel,
was een project om trots op te zijn. Op het moment
dat wij dit schrijven ligt het boek in de boekhandel
en de reacties die binnen komen zijn in één woord
lovend. Ook een nieuwe aflevering in de Historische
Reeks "Het Huis de Meeuwen", kwam dezer dagen
uit.
Cor Veth
Oud-voorzitter

Stadhouder
Willem III
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sommigen kwamen niet verder dan de steeg. Tij
dens de kermis waren er soms wel honderd gasten,
als haringen in een ton.
In het café golden strikte regels: zo mocht er niet ge
zongen of gedanst worden en om elf uur precies ging
de tap dicht. Het is meermalen voorgekomen dat
Stevens de kruk onder een plakker heeft weggetrok
ken. Ook het tempo waarin de gasten dronken werd
in de gaten gehouden en zonodig teruggebracht.
Het verhaal gaat dat Langkemper bij sluitingstijd
een fles advocaat voor thuis had gekocht. Bij het
opstappen op zijn fiets gleed die fles uit zijn handen
op straat voor het café. Vader Stevens, de gele smur
rie op de stoep ziende, ontzegde Langkemper drie
maanden de toegang tot zijn café. Exact na die tijd
stond Bruin weer bij de tap.

Fokkie
Theo was na de oorlog vrachtrijder, eerst met een
handkar, daarna met paard en wagen bracht hij goe
deren en kisten van Oudejans voor de vis naar Vo4

lendam en Monnickendam. Dat paard, in Volendam
fokkie genoemd, had de eigenzinnige gewoonte om
als het moe was door de achterbenen te zakken en te
gaan zitten.
In de loop van de tijd nam Theo de zaak over, daarin
bijgestaan door broer Joop. 's Avonds stonden de
broers achter de tap als kapiteins op de brug, de één
met een sigaartje, de ander een sigaret.
In 2001 benoemde de ondernemersvereniging van
Edam Theo tot Ondernemer van de Eeuw. In 2005
bestond de slijterij negentig jaar. Velen besteedden
daar met bloemen aandacht aan. In het daarop vol
gende jaar moest in verband met de gezondheids
toestand van Theo besloten worden om de zaak te
sluiten. Daarmee verdween opnieuw een oud fami
liebedrijf uit Edam, een plek waar de sfeer van voor
heen lang bewaard is gebleven.
In de "Gouwzee" kijkt Theo met een glimlach terug
op die vele bijzondere jaren.
W.H. de Wolf
Met dank aan mevr. D.Stevens

stadhouder van Holland en enkele andere gewes
ten. Maar de volkswoede over de oorlog met al zijn
ellende richtte zich tegen de raadspensionaris Johan
de Witt en zijn broer Cornelis, gedeputeerde van de
vloot. Op 20 augustus werden beiden op de meest
gruwelijke wijze door het Haagse gepeupel bij de
Gevangenpoort om het leven gebracht.

Edam
Ook in Edam was 1672 een roerig jaar. Door de
oorlogshandelingen lag de buitenlandse handel in
kaas geheel stil. Op de werven ontbrak werk door
dat er geen opdrachten meer binnenkwamen. Net
als in de rest van de Republiek waren de Edammers
verdeeld in twee partijen, de staatsgezinden en de
prinsgezinden. De laatsten vonden dat Willem te
weinig macht was toegekend. Met een deel van de
stadsschutterij eisten zij het ontslag van staatsge
zinde burgemeesters. Omdat het stadsbestuur in
deze moeilijke tijden, en vooral na de moord op de
gebroeders De Witt, de rust in Edam wilden bewa
ren werd eind oktober aan hun verzoek voldaan.

Rampzalig
De oorlog ontwikkelde zich intussen voor de Re
publiek op een rampzalige wijze. Het Franse leger
stootte via een omweg over Duits gebied met
120.000 man zonder veel tegenstand te ontmoeten
door tot het hart van Nederland. In juni waren de
Fransen heer en meester in Utrecht en Gelderland.
Arnhem gaf zich zonder stoot over, Doesburg na
zwak verzet en Zutphen na vier dagen. In korte
tijd veroverde het Franse leger meer dan 25 forten
en steden. Lodewijk zelf ontving een deputatie van
de Staten van Utrecht, die hem de hele provincie
kwam aanbieden. De Munsterse en Keulse troepen
vielen het oosten van Gelderland aan, veroverden
Overijssel en trokken op naar Groningen. Het zag
er slecht uit voor de Republiek. De stemming in de
bedreigde en veroverde gebieden was zo beroerd,
dat zij soms een groter gevaar vormde dan de mili
taire aanvallen van buiten.

Verbazing

Volkswoede
Nu het zo slecht ging met de Republiek, waren de
eisen van de prinsgezinden, die Willem in zijn func
ties van bevelhebber en stadhouder hersteld wilden
zien, niet meer te stuiten. Willem werd benoemd tot

Op zee had de vloot onder Michiel de Ruyter meer
geluk. De Britse vloot lag in juni 1672 in de baai
van Solebay aan de oostkant van Engeland voor
anker gereed om een invasie op het strand van
Holland uit te voeren. Groot was de verbazing
onder de Britten toen zij de Hollandse zeemacht
op hun ankerplaats zagen afkomen. In allerijl wer
den de ankers gekapt en wist het Britse eskader in
grote wanorde de baai te verlaten. In elk geval was
een aanval op de Hollandse kust voorkomen. Toch
was ondanks dit succesje de moedeloosheid in de
Republiek algemeen.
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De moord door
de Haagse
burgers op de
gebroeders de
Witt. In bed
Johan; rechts
voor met
zwarte mantel
Cornelis

Aanslag
De gebroeders De Witt waren typisch vertegen
woordigers van de staatsgezinde bestuursélite in
de Republiek. Johan was als raadspensionaris van
Holland in feite de machtigste politieke figuur. Zijn
broer Cornelis was o.a. gedeputeerde ter zee van de
Staten van Holland en voerde als zodanig het po
litieke bevel op de vloot, naast Michiel de Ruyter,
die militair vlootvoogd was.
Hoe de aanslag op Johan in zijn werk ging schreef
hij zelf in een brief aan de Staten-Generaal.
"Gisteren laat in de avond, tussen elf en twaalf uur,
bij het verlaten van de vergadering van de StatenGeneraal, heeft een voor mij onbekende persoon
de brandende fakkel waarmee mijn dienaar mij
vooruitliep, uit de hand getrokken en weggesme
ten. Hierop kwamen plotseling op het plein bij het
gerechtshof vier mannen aangestormd en die heb
ben mij alle vier tegelijk met getrokken zwaarden
aangevallen. Zonder een woord te spreken heb
ben zij eerst zo veel mogelijk naar mij gestoken en
daarna mij een slag in de nek gegeven. Ik heb nog
een tijdje met de mannen geworsteld en ben uitein
delijk bloedend ter aarde gestort toen ik een harde
klap op het hoofd had gekregen. In de verwachting
dat ik dodelijk getroffen was, hebben ze mij laten
liggen en zijn ze gevieren samen weggelopen, erop
vertrouwende - zo schijnt het - dat zij in hun opzet
waren geslaagd."
Het bleek echter dat De Witt wel flink was geraakt,
maar niet levensgevaarlijk was verwond. Aange
zien hij zijn functie voorlopig niet kon uitoefenen,
vroeg hij voorlopig vrijgesteld te worden.

Valselijk beschuldigd
Kort hierna werd zijn broer Cornelis valselijk be
schuldigd van een moordplan op de prins en ge
6

vangen gezet. Johan begreep daarop dat zijn tijd
voorbij was. Hij trad af als raadspensionaris en trok
zich terug. Maar het was te laat. De haat van het volk
richtte zich volop tegen de broers, omdat zij verant
woordelijk werden gehouden voor de verwaarlozing
van de veiligheid van het land en omdat zij de prins
hadden tegengewerkt. De Haagse burgerij beschul
digde hen van verraad. Waarom lukte het de Fransen
anders zo makkelijk hele provincies te veroveren?
Het volk zocht een zondebok, waarop het zijn frus
tratie kon afreageren en vond die in beide regenten.
Hun schuldontkenningen werden niet aanvaard.

Gebroeders de
Witt, rechts
Johan, links
Cornelis

i

Toen Johan op 20 augustus zijn broer Cornelis
in de Gevangenpoort bezocht, sleepten de Hage
naars, geholpen door de Schutterij, de broers de
gevangenis uit en vermoordden hen op gruwelijke
wijze. Daarop werden de lijken nog eens verminkt
en schandelijk onteerd.

Roerige periode

De verminkte
lijken van de
gebroeders de
Witt

Het jaar 1672 ging ook aan Edam zeker niet on
gemerkt voorbij. Als gevolg van de oorlog was de
bevolking er ook verdeeld in prinsgezinden en
staatsgezinden. Enkele burgers en een deel van de
schutterij dienden op 10 september een geschrift in
waarin het ontslag van een paar staatsgezinde bur
gemeesters en leden van de vroedschap werd geëist.
Omdat het stadsbestuur in deze moeilijke tijden
- vooral na de moord op de gebroeders De Witt - in
Edam de rust wilde bewaren, werd aan het verzoek
van de prinsgezinden voldaan.
Intussen werd de stad in staat van verdediging ge
bracht. Edam was in de zeventiende eeuw geheel
omringd door een vesting, bestaande uit grachten,
muren, wallen, bolwerken en torens. Met het oog op
de oorlog werden omwallingen en poorten versterkt.
Op de muren kwamen achttien kanonnen te staan.
De Zuiderzeedijken werden door Volendammers
bewaakt. Edam werd een moeilijk te nemen stad.
Ook de bevolking kreeg te maken met de oorlog:
350 manschappen - 200 ruiters en 150 soldaten
- werden bij de burgers ingekwartierd. Daarbij
kwam nog dat de stad werd overspoeld door dui
zenden vluchtelingen uit de bezette gebieden van
Utrecht en Gelderland. Zij werden ondergebracht
bij de bevolking. Velen van hen bleven na afloop
van de oorlog in Edam en er kwamen later huwe
lijken tussen de vluchtelingen en mensen uit Edam
en Volendam voor.

Nood
In juni van dit rampjaar, toen de nood hoog was,

namen de Staten van het nog vrije Holland een reeks
maatregelen om hun gebied te verdedigen, namelijk
door het onder water te laten zetten. De Waterlinie,
bestaande uit een aaneenschakeling van landerijen
die zich uitstrekten van Muiden tot Gorkum, werd
na enige aarzeling in gebruik genomen. Weldra
lagen vruchtbare gebieden, inclusief prachtige bui
tenplaatsen onder het brakke zeewater. Op sommi
ge plaatsen moesten de boeren worden gedwongen
mee te werken.
Het onder water zetten van het land was als verdedi
ging natuurlijk niet overal afdoende. Daarom wer
den daar in de ondergelopen gedeelten drijvende geschutsbatterijen en andere bewapende platboomde
vaartuigen ingezet. De Fransen konden niets meer
uitrichten. Maandenlang lag het Franse leger vanuit
het Utrechtse werkloos tegen de Waterlinie aan te
kijken. De Munsterse en Keulse troepen probeerden
intussen Groningen in te nemen. Maar het verzet
was zo taai dat zij zich uiteindelijk met een verlies
van 5.000 man moesten terugtrekken. De opmars
van de vijand was aan alle zijden gestuit.

Fout
De grote fout van de Fransen was dat zij in 1672,
toen Utrecht was gevallen, niet met alle kracht
Holland, het hart van de Republiek, zijn binnenge
trokken, maar zich bezig hielden met het bezetten
van steden en vestingen in Utrecht, Gelderland en
Overijssel. Daardoor versnipperden zij hun krach
ten. Willen III kreeg nu de gelegenheid om de stel
lingen achter de Waterlinie op tijd te versterken.
Bovendien viel eind 1672 de dooi in, waardoor de
Fransen gedwongen werden zich door het ijskoude
water terug te trekken.
Aan het begin van 1673stond Holland er heel an
ders voor. Al bevond de vijand zich nog altijd in
het land, het leger had onder de leiding van de
stadhouder zijn zelfvertrouwen herwonnen. Wil
lem zette de tegenaanval in naar het zuiden en het
oosten, waarop de Fransen de ene na de andere
vesting in Gelderland en Utrecht ontruimden.
Zo was na anderhalf jaar de belegering van Hol
land opgeheven en was voor het einde van 1673het
grootste deel van de Republiek vrij.

Schade
Toch had het land grote schade geleden. Van de
anderhalfjaar durende bezetting hadden de bewo
ners zeer te lijden gehad. De verplichting de bui
tenlandse troepen te onderhouden had steden en
dorpen geruïneerd, de veestapel was verdwenen,
de landbouw vernietigd, huizen en boerderijen
geplunderd en de bevolking verarmd. Vooral in
Utrecht en Gelderland hadden de Fransen zich
gehaat gemaakt. Hele gebieden van Holland en
Utrecht waren door het zeewater voor jaren bedor
ven. Handel en nijverheid hadden anderhalf jaar
zo goed als stilgelegen. Kortom, er moest nog heel
wat gebeuren voor de sporen van de oorlog waren
verdwenen.
Dick Brinkkemper
7
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Trots en dankbaarheid

bij mijn vertrek

Op het moment dat ik dit schrijf is de jaarvergade
ring al weer enige tijd achter de rug en heeft mijn
opvolger, Ton de Jong, het roer overgenomen. Ook
de introductie van het jubileumboek is geweest
en het is bijzonder plezierig alle leuke reacties te
horen, zowel over het boek als het evenement in de
Grote Kerk.
Mensen vragen wel eens hoe het geweest is deze af
gelopen negen jaar. "Zal wel pittig geweest zijn", zegt
men dan. Ik weet niet goed of dit vragend bedoeld
is of bevestigend.
Ikzelf kan alleen maar zeggen dat het een heel mooie
tijd geweest is, waarin ik veel geleerd heb en wij als
vereniging heel veel gerealiseerd hebben. Ook min
der leuke zaken hebben er plaatsgevonden. Ik denk
dan met name aan reacties van mensen naar aan
leiding van de door ons ingenomen standpunten
inzake het Bestemmingsplan Zuidpolder. Het zal je
maar gebeuren, zoals een van mijn collega bestuurs
leden overkwam, dat je baas gebeld wordt met de
mededeling datje uitjouw functie ontheven dient te
worden omdat je in het bestuur zit dat bezwaar ge
maakt heeft tegen het bestemmingsplan! Het zal je
maar gebeuren, zoals mij overkwam, dat mensen je
begeleiden van de rechtzaal naar de parkeergarage
omdat je bedreigd wordt, aangezien je een stand-

Opgravingen bij Grote Kerk onthullen
beginjaren van Edam

punt verkondigt dat de voorstanders van
het plan niet bevalt! Dan mag je inderdaad
zeggen dat het ook "pittig" geweest is.

Het bijzondere van de vondst is dat de oorsprong
ervan min of meer zou kunnen samenvallen met
de gebeurtenis die wij als Edammers dit jaar vieren,
namelijk de officiële erkenning van Edam als stad.
Al moeten we ons niet teveel voorstellen van stadse
allures, want de vondsten wijzen eerder op een een
voudige agrarische samenleving op deze plek.

Team
Niettegenstaande dat overheerst een gevoel
van trots en dankbaarheid. De Vereniging
Oud Edam is een vereniging waar je niet
zomaar omheen kunt. Er wordt ook door
de officiële instanties rekening gehouden
met onze vereniging. Er wordt soms zelfs
advies gevraagd door andere historische verenigin
gen en tenslotte is de club waar ik leiding aan heb
mogen geven, ronduit een fantastisch team, dat zich
met veel enthousiasme inzet voor de doelstellin
gen van de vereniging, n.1.:"Het stedenschoon van
Edam en omgeving te bewaren, te beschermen en
waar mogelijk te vermeerderen, het gevoel voor het
eigen karakter van de gemeente bij haar ingezete
nen te ontwikkelen en de plaatselijke geschiedenis
te bestuderen en vast te leggen."

Veenpakket
De bodem van de opgraving bestond uit een veenpakket van 1,5a 2,5 meter dik, met daaronder een
dikke laag blauw- grijze vette zeeklei. Daarbo
ven diverse klei- achtige ophogingslagen. Door
het veen liep een ontginningsslootje van ca. twee
meter breed en 25 centimeter diep, van ongeveer
het huidige toegangspoortje richting Nieuwvaartje
en vesting. Het had een afsplitsing in de richting
van de oude begraafplaats.

Ik wens Ton de Jong, samen met de andere bestuurs
leden, heel veel succes.
Cor Veth

Vertrouwen in Oud Edam bij mijn aantreden
Tijdens de algemene ledenvergadering van Oud
Edam op 22 februari j.1. heeft Cor Veth de voorzit
tershamer aan mij overgedragen.
Een groot aantal leden kent mij ongetwijfeld, maar
voor een aantal zal dat niet gelden. Ik vind het dan
ook op zijn plaats mijzelf aan u voor te stellen.
Mijn naam is Ton de Jong en ik woon aan de J.C.
Brouwersgracht 20 in Edam, een mooier stukje
Edam kan ik mij niet wensen. Hoewel het huis waar
wij wonen relatief modern is, heb ik toch veel op met
historische panden. Komende uit het grote Amster
dam, nu ruim 52 jaar geleden, heb ik mijn jeugdja
ren gewoond in het oude burgemeestershuis aan de
Lingerzijde 33 in Edam.
Een historisch pand waar mijn ouders veel aan
hebben gedaan om het in een redelijk bewoonbare
staat te houden. Uiteindelijk hebben zij die strijd
op moeten geven omdat de kosten van onderhoud
voor hen te hoog werden. Zij hebben het pand toen
verkocht aan Uitwaterende Sluizen. Deze instantie
was bij machte het pand in topconditie te brengen
en te houden.
Deze periode heeft op mij zon invloed gehad, dat
ik nog steeds met veel ontzag en respect naar his
torische bouwwerken kijk. Overigens wil dit niet
zeggen dat moderne gebouwen mij niet zouden in
teresseren, nee verre van dat. Indien goed ingepast
in de omgeving verdient de hedendaagse architec
tuur ook zijn plaats. Was dat in het verleden niet ge
beurd, dan hadden we nu niet het voorrecht om in
een historische stad als Edam te wonen.
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Na mijn technische opleiding (werktuig
bouwkunde) ben ik in het bedrijfsleven
werkzaam geweest in verschillende leiding
gevende functies. De afgelopen tien jaar
heb ik mijn eigen adviesbureau en houd ik
mij bezig met het begeleiden van bedrijven.
Bestuurlijk heb ik ook de nodige ervaring
opgedaan: 10 jaar ben ik bestuurslid van
het Atlascollege geweest en heb de laatste
2,5 jaar daarvan gefunctioneerd als voor
zitter.
Voorts ben ik 6 jaar voorzitter geweest van
Watersportvereniging "De Zeevang" in Edam.
En dan nu de uitdaging van het voorzitterschap van
"Oud Edam". Toen Cor Veth mij een half jaar ge
leden benaderde met de vraag of ik daar iets voor
voelde, heb ik niet lang geaarzeld.
Wetende dat het een drukke en niet altijd eenvou
dige klus is heb ik ja gezegd.
De afgelopen maanden heb ik kunnen ervaren dat
ik kan rekenen op een uitstekende club van me
debestuurders. Dat is ook wel nodig omdat wij de
komende jaren als Oud Edam nog met een aantal
grote en ingrijpende zaken worden geconfronteerd.
Overigens zullen wij deze altijd vanuit de doelstel
ling van de vereniging benaderen en beoordelen.
Ik neem deze functie met veel vertrouwen van Cor
over en ik wens hem en zijn vrouw nog een mooie
tijd toe.
Met vriendelijke groet,
Ton de Jong

Detail van de
Grote Kerk op
de kaart van
Bleau. In de
cirkel het be
sproken gebied

Put met baksteenafdrukken in de wand

In 1999 is aan de zuid- oostzijde van de Grote Kerk,
ter plaatse van het doorgaande plantsoentje tussen
Grote Kerkstaat en Nieuwvaartje, een uitbreiding
gemaakt van het kerkhof met onder andere een aan
tal grafkelders. Dit werd noodzakelijk vanwege het
plaatstekort op het bestaande kerkhof. De fa. Nelis
heeft daar in opdracht van het gemeentebestuur
grond afgegraven, zonder dat tevoren het vereiste
archeologisch onderzoek was verricht. Door de
opmerkzaamheid van een aantal Edamse amateur
archeologen konden op het nippertje enige sporen
van de vroegere aanwezigheid van een ontginnings
slootje, een kerkmuur, putten, aardewerk en andere
menselijke activiteit van eeuwen terug in kaart wor
den gebracht.

Op de kaart van Bleau is een slootje (Oude Vaar
tje?) te zien tussen de tuinen achter de huizen van
het Nieuwvaartje en de Grote Kerkstraat. Dit sloot
je was aan meest oostelijke kant van de afgraving
nog juist te zien. Het slootje is inmiddels verland
en in de tuinen opgenomen. Het Nieuwvaartje is
zoals de naam al zegt, later min of meer parallel
aan dit water gegraven.

Scherf van sgrafittobord. Voorstelling deel hoofd
van Jezus, i6 eeuw

Paardenskeletten
Naar alle waarschijnlijkheid is dit stuk land des
tijds gebruikt voor agrarische doeleinden. De bo
venste laag van het veenpakket van ongeveer 15tot
25 centimeter bestaat nl. uit een mix van veen, om
geploegd met een andere grondsoort. Op dit per
ceel werden twee complete paardenskeletten aan
getroffen. Verder werden twee houten constructies
9
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gevonden die het meest deden denken aan een
kleine hooiopslag of een schuurtje. Een ervan be
stond uit in het veen gestoken palen, die waren af
gezet met houten planken en aan een zijde waren
versterkt. Ernaast lagen dikke pakken hooi.
De andere constructie was solider. Ze bestond uit
vijf tot zeven centimeter brede planken die rechtop
in het veen waren gestoken. De bodem bestond
ook uit hout en het geheel werd door horizontale
dwarsbalkjes bij elkaar gehouden en was scheef ge
zakt. Ook hier lagen pakken hooi opgestapeld.
Dat het terrein bij een boerderij kan hebben ge
hoord wordt aangetoond door de aanwezigheid
van een viertal putten. Waarom zoveel putten, ter
wijl één eigenlijk genoeg was? De verklaring kan
hierin liggen dat er op het terrein ruimte genoeg
was en het leeghalen van een volle put met rommel
meer tijd kostte dan het graven van een nieuw gat.

Vondsten
Wat waren nu de meest interessante vondsten? Er
werden twee sleuven gegraven van ongeveer vier
meter breed. In de eerste sleuf pal naast het toen
al bestaande kerkhof werd een muurfundering ge
vonden, die vanaf de toegangspoort van de Grote
Kerk met een ronde boog om de kerk heen loopt.
De fundering stond op houten palen, zogeheten
slieten, waarop vier tot vijf centimeter dikke plan
ken waren gelegd. Hierop rust de fundering met
stenen van de afmetingen 24 x 11x 5 centimeter die
met een soort specie gemetseld waren. Half onder
deze muur werd een ronde beerput aangetroffen,
gemaakt van een in het veen ingegraven bierton
van 2 meter hoog en een diameter van één meter
tot 115 centimeter. Dat het om een bierton gaat,
was duidelijk te zien aan het duigenpatroon in het
veen. Destijds is het hout van deze put verwijderd
om opnieuw voor andere doeleinden te worden ge
bruikt. Bouwmateriaal was destijds zeer schaars.
De bodem van de put, evenals van alle andere put
ten bestond uit de blauw- grijze zeeklei.
De eerste sleuf leverde verder nog een volledig
paardengeraamte op. Paarden werden als edele
dieren beschouwd en dus niet opgegeten, maar be
graven. Tenslotte lag er in deze sleuf nog een grote
diversiteit aan scherven van kookpotten, grapen
en steengoed. De oudste gevonden scherven date
ren omstreeks 1400.

Tweede sleuf
De tweede sleuf leverde vier putten op. De eerste
was gevuld met veel scherven uit de vijftiende en
zestiende eeuw van geglazuurde voorraadpotten,
een steengoedkan, schenkkannen, steelpannen,
etc. Bijzonder was de vondst van een deel van een
mestvork; metaal was kostbaar en werd zoveel mo
gelijk opnieuw gebruikt.
In de tweede put bevond zich het paardenkadaver
en de derde put bevatte wat aardewerkfragmenten
en dierbotten. De vierde put had een soort klokmodel en moet oorspronkelijk een gemetselde ste
nen wand hebben gehad. Ook hier enkele gebrui
kelijke aardewerkvondsten plus glasfragmenten.
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Met Oud Edam naar keizerlijk Nijmegen
Ruim honderd leden van Oud Edam gingen op de
zonnige zaterdag van 14 oktober j.1 met twee bus
sen op weg naar de oudste stad van Nederland, Nij
megen. De stad wordt in één adem genoemd met de
Romeinen en met Keizer Karei de Grote .waardoor
zij zich een keizerlijke stad mag noemen.

Glas was destijds kostbaar, ook al omdat het ingevoerd moest worden en het risico op breuk tijdens
het transport groot was.
Nader onderzoek in deze sleuf leverde een laag wit
zand op, 25 centimeter boven het veen. Op de zand
laag lag een vloer van minstens vijf meter groot,
bestaande uit ongeglazuurde plavuizen van tussen
de 19x19en 20x20 cm. (1.x b.) en 4,5 cm. dikte. Ook
dit kan op de vroegere aanwezigheid van een boer
derij wijzen.

Onderweg gingen wij - weg van de snelweg - via
Utrecht naar Ameronen, dat rond 1900 nog een
bloeiende tabakscultuur kende en waar nu nog de
typische droogschuren voor de tabaksbladeren ge
tuige van zijn.

Pispotten

Via Leersum en Wageningen kwamen wij in Arn
hem aan, alwaar wij gezellig met elkaar de koffie
met cake hebben genuttigd. Zon koffiestop is altijd
weer een hartelijk weerzien en heeft het karakter
van een reünie met Edammers en Oud-Edam
mers.
Tegen 11.00 uur reden wij Nijmegen binnen en
raakten onder de indruk van de karakteristieke
gebouwen en het vergezicht over de brede rivier
de Waal. Wij werden verwelkomd door de stadsgidsen van het Stadsgilde die ons in vier groepen
interessante en verborgen plekken en gebouwen
van Nijmegen lieten zien. Helaas is in februari 1944
veel schade aangericht doordat de Amerikanen de
stad tijdens de slag om Arnhem hebben moeten
bombarderen.

Roemrijk

Kleurverschillen
Op het hierboven beschreven terrein wijst uiter
aard niets meer op wat er in 1999 in de bodem is
gevonden. Zoals gezegd, had het weinig gescheeld
of de aarde had er zijn geheimen nooit prijs gege
ven. Zelfs toen tijdens het afgraven door de firma
Nelis de sporen van het ontginningsslootje zicht
baar werden, moesten die vliegensvlug op een foto
worden vastgelegd. Tien minuten later waren de
kleurverschillen onder invloed van de buitenlucht
volledig verdwenen. De toen gemaakte foto's zijn
dus het enige bewijs dat daar eens een ontgin
ningsslootje met aftakking en wat putten hebben
gelegen. Eigenlijk waren dit de eerste door men
senhanden gemaakte sporen in deze moerassige
veengrond!

Aardewerk
schijf met duif
(Duitsland,
1602)

Rondleiding
o.l.v. deskundi
ge gidsen van
het Stadsgilde

Toch is er nog veel monumentaal erfgoed bewaard
gebleven.De geschiedenis van de stad is roemrijk,
want in de veertiende eeuw werd al aansluiting ge
zocht bij het Hanze-verbond, terwijl de stad in 1585
door de Spanjaarden werd ingenomen, vervolgens
werd bevrijd door Maurits van Nassau in 1591en
in 1672 weer zonder slag of stoot door de Fransen
werd veroverd.

Alle aandacht voor de gids maar ook voor de foto

graaf
Midden op de Grote Markt staat "De Waag", een
prachtig gebouw dat in 1612 in Renaissance-stijl
werd gebouwd. Een perfecte plek voor ons gezel
schap voor de warme en smakelijke lunch, want het
heet niet voor niets "Eet- en Drinkhuys de Waagh".
In het middagprogramma bezochten wij Museum
Het Valkhof, een modern design-gebouw van ar
chitect Ben van Berkel, waar wij een grote collectie
Romeinse gebruiks- en kunstvoorwerpen bewon
derden. En wat te zeggen van de bronzen kop van
Keizer Trajanus.
Vanaf de Belvedère, een uitkijktoren uit 1646, die
deel uitmaakte van een stadsmuur hadden, wij een
prachtig uitzicht over de Waal. Het Museum De
Stratemakerstoren, gesitueerd in een i6 eeuwse
vestingtoren met onderaardse gangen, werd ook in
drukwekkend bevonden.
Een kleine groep heeft genoten van het winkelen in
de binnenstad en de fraaie terrassen, waar het met
een zonnetje nog goed toeven was.
Na een voortvarende busreis stapte rond 18.45uur
een voldaan gezelschap weer uit in onze goede stad.

Stokje
Samen met Anneke van Overbeek en later met
Peggy en Brutus Creemers hebben wij meer dan 25
jaar de excursies met veel plezier voor onze vereni
ging mogen verzorgen. Vele steden en streken van
ons land hebben wij aangedaan en ook Brussel en
Antwerpen hebben wij met u bezocht. Het moment
is gekomen dat wij het stokje willen overgeven aan
nieuwe excursieleiders die mogelijk weer met een
andere aanpak, inhoud en sfeer willen geven aan
dit jaarlijkse gebeuren. Bedankt voor alle gezellige
en goede kontakten die wij in de afgelopen jaren
met u mochten hebben.Wij hebben ervan genoten!

Hans Karregat

Joop van Overbeek

Foto's Hans Karregat

Foto'sJoopvan Overbeek
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Deze Hendrick was de zoon van het eerder ge
noemde echtpaar en vernoemd naar zijn grootva
der Heijn Jansz. Loen.
Onder de twee medaillons met de wapens van de
familie Loenius en Schot staat de latijnse spreuk:
Virescit - Vulnere - Virtus (zelfopoffering zet aan
tot moed).*

Slechts zeven rouwborden hebben eeuwen overleefd
Verspreid in de Grote Kerk hangen zeven rouw
borden of rouwkassen. Dat zijn beschilderde hou
ten plakkaten met daarop de namen en familiewa
pens van belangrijke en vermogende geslachten.
In de zestiende en zeventiende eeuw was het onder
de Edamse elite gewoonte om als eerbetoon aan
een familielid een dergelijk bord in de kerk te laten
plaatsen.
Niet alleen met een plechtige begrafenisceremo
nie wilde men laten weten hoe belangrijk de dode
tijdens zijn leven voor de maatschappij en kerkge
meente was geweest. Ook een fraaie zerk met een
kunstig uitgehakt wapen en/of huismerk in de
vloer van de kerk plus een rouwbord aan een van
de pilaren vormden een langdurig eerbetoon aan
de dierbare overledene.
We kunnen aannemen dat er tot het einde van de
achttiende eeuw vele rouwborden in de Grote Kerk
hebben gehangen. Al is het juiste aantal niet meer
te achterhalen. Verschillende zijn door brand tot as
vergaan en niet zelden viel er een kapot als het ophangkoord het had begeven.
Vooral in de Franse tijd, van 1795 tot 1813,is een
aantal verdwenen. De kerkbestuurders gaven toen
gehoor aan het "Placaat van de Volksrepresentan
ten van Holland", dat familiewapens van de gra
ven moesten worden weggehakt en rouwborden
uit de kerk dienden te verdwijnen. Het waren im
mers de revolutiejaren van vrijheid, gelijkheid en
broederschap voor alle burgers, waarin volgens de
Franse overheersers deze borden en andere uitin
gen van klassenverschillen niet pasten. Ze werden
dus weggegooid, opgepakt of door de familie weg
gehaald. Toen een eeuw later, toestemming werd
gegeven deze borden in de kerk terug te brengen,
bleken er maar zeven aan de vernieling ontsnapt
te zijn. Ze hangen nu weer in de kerk. Jammer ge
noeg is er weinig bekend over de personen en hun
achtergrond voor wie de borden waren bestemd.
Bezoekers van de kerk vragen er vaak wel naar.
Met behulp van beschrijvingen van o.a. Bloys van
Treslong, J. Belogne, D.F. Pont, L. Spaander en G.
Conijn valt toch nog het een en ander te melden.
Bord nr. 1
In de noord-westhoek hangt aan de buitenmuur
het rouwbord van kapitein Jacob Andr. Swart met
wapen dat als volgt wordt beschreven:
Gevierendeeld: I en IV op goud een neger met zil
veren gordel en gouden band over de schouder en
een gouden boog in de linkerhand; II op blauw een
gouden driemaster; III op blauw een gouden pla
netarium; helmteken: de neger uit het schild.
Obiït Ao CIDOCLXXVIII, II Augusti (overleden
2 augustus 1678)
In de noord-westkap ligt het graf van Jacob Andr.
Swart. De tekst hierop luidt:
Ter Gedagtenis/ Van Den E. Manhaften/ Jacob
Andr. Swart/ Ordinaris Kapiteijn/
Onder Den Zeeraad tAmsterdam.
Daaronder in een medaillon het boven beschreven
wapen. Lager leest men:
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Dees kleene grafsteen dekt
Den grooten zee-held Swart,
Die afgestreen in krijg
Zijn ziel Godt heeft gegeven
In vree, die voor zijn kling Britt
Zweed en Turck deed beeven
Wiens naem onsterfflijck leeft
En 't duursaem marmer tart.

Jacob Swart trouwde de eerste maal in 1667 met
Geert Poort, een dochter van kapitein - ter - zee
Cornelis Jansz. Poort. In 1675trad hij voor de twee
de maal in het huwelijk, en wel met Ludow Brasker,
dochter van burgemeester Jacob Brasker. Van de
kapitein is verder bekend dat hij in 1665 over het
schip 'T Huijs te Cruijningen, in de vloot van ad
miraal De Ruijter, het bevel voerde. Hij behoorde
met de Edammers Dekker, Corlé, Boes en Broeder
tot de zeventien kapiteins die als onderbevelheb
bers van De Ruijter in diens begrafenisstoet mee
liepen.
Bord nr. 2
In het koor aan de noordzijde hangt het rouwbord
met wapen van Cornelis Jansz. van der Mijl.
In het midden van het wapen is een eenhoorn af
gebeeld; verder met helm, helmteken en de vermel
ding van het jaartal 1613.Het is het enige adellijke
graf in de Grote kerk. De vermelding Hollandsche
Edelman laat geen twijfel bestaan aan de status van
Cornelis, die hier met zijn wapen met een "klim
mende eenhoorn" is vereeuwigd.
In het boekje "Graven van Holland" wordt geop
perd dat Van der Mijl waard of eigenaar was van
de herberg "De Eenhoorn" en daarom deze fraaie
afbeelding liet uithakken. In 1612heeft de familie
Van der Mijl dit graf voor eeuwig gekocht. Volgens
onderzoek van G. Conijn was deze Cornelis een
zoon van Jan, Heer van Dubbeldam, Bleskensgraaf
en Kijfhoek en diens eerste echtgenote Agatha van
der Burch tot Adrichem.
Bord nr. 3
In het middenschip vanaf het grote orgel aan de
noord - westzijde hangt aan de tweede pilaar een
bord met de omschrijving:
Op zilver een zandloper bekroond door een ge
vleugeld doodshoofd. Lager een huismerk en als
helmteken de doodskop.
Er zijn geen verdere gegevens bekend.

Bord nr. 4
Aan de derde pilaar hangt het bord met de om
schrijving:
Ruitvormig bord met wapen SCHOT. Doorsne
den: boven op zilver een zwarte raaf met opgehe
ven vlucht; beneden op rood een zandloper in nat.
kleur. Langs de bovenranden: anno MDCXXXXIII Obiït XV Janwary. (overleden 15januari 1643)
Volgens het onderzoek van G. Conijn ligt de zerk
van Elisabeth Schot volgens de huidige indeling in
vak 34. Haar wapen is aangebracht in het rechtse
medaillon van de zerk. Zij was de echtgenote van
mr. J. Loenius, die in 1641 al was overleden (zie
bord nr. 5).
Bord nr. 5
Aan de vierde pilaar hangt het bord van de familie

pTXlvi'El

Het geslacht Loen (ius) was eeuwenlang een be
kende regentenfamilie. Vader Heijnsz. Loen kreeg
o.m. drie zonen. Naast raadsheer was hij notaris te
Edam. De derde broer, Bouwe Heijnsz. Loen, dien
de van 1620 tot 1626 als vlootvoogd de West - In
dische Compagnie. Eerder was hij raad, schepen
en burgemeester in Edam. Zijn lichaam werd in de
kooromgang van de Grote Kerk begraven. Maar na
een brand of een verandering in de indeling van
het interieur is zijn graf eeuwenlang onder enkele
vaste banken verborgen geweest. Uit oudere litera
tuur is toch de tekst op zijn zerk bekend n.1.:
Den 4 september 1626 is alhier begraven den erentfesten manhaften Bowen Heyns/ in sijn leven generael over de vlooten in dienste van de West Indi
sche Comp./ sterf op de voijage den 2 juny 1626.
Bord nr. 6
Dit bord hangt aan de vijfde pilaar. Het wapen is:
gedeeld: I op goud een halve zwarte adelaar; II
boven op groen een uit de linkerzijde van de snijdingslijn komende zwarte geharnaste arm naar
rechts gewend met in de hand een verticaal ge
plaatst zwaard met gouden bril op de punt, het
gevest van goud; beneden op rood een gouden
hoefijzer, de opening naar beneden. Helmteken de
arm met het zwaard uit het schild. 1619In deze kas
hing een degen. Over dit bord zijn geen gegevens
Loenius, dat als volgt wordt beschreven:Op zilver bekend.
een rozenstruik met een rode roos daaraan. Om Bord nr. 7
de struik heen twee een cirkel vormende rozen- Dit rouwbord, naast het orgel, draagt de beschrij
takken. Helmteken de rozenstruik uit het schild. ving:
Oorspronkelijk lag dit graf in de middenkap nr. 175 Anno 1672 Ruitvormig wapen onder een veelpaarlige kroon gedeeld: I op groen drie naar links
(Belogne en Spaander).
De tekst op de zerk luidt: Hier leijt begraven Mr. zwemmende zilveren visschen 2 en 1. II op rood
Johan Loenius in sijn leven Raedt Ordinaris in den een groen schildhoofd, beladen met drie gouden
Hove van Hollant. Obiït den 14 september 1641 sterren (5) naast elkaar lager. Obiït 9 Maius
ende Elisabeth Schot sijn huijsvrouw Obiït den 16 In de Franse tijd rond de jaren 1800 zijn van veel
zerken de wapens weggehakt. Daarom wordt
january 1643.
Mr. Hendrick Loenius adt (advocaat) en convoy- onder groot voorbehoud dit wapen aan de familie
Brasker toegeschreven. Jacob Brasker, o.a. ontvanmeester te Edam 1659.
13

e
e

Gevelstenen van Weeshuis weer in juiste kleur
Toen ik na tientallen jaren van afwezigheid weer
terugkeerde naar Edam, ben ik dagelijks van puur
enthousiasme de stad door gaan fietsen. Ik pro
beerde te registreren of de huizen en het straat
beeld na mijn jeugd veranderd, verbeterd of anders
waren. Ik heb het gevoel dat het fraaier is gewor
den, er is de laatste decennia gelukkig veel opge
knapt en gerestaureerd. Een van de dingen die mij
echter opvielen was de poort van het Weeshuis (de
achteruitgang die uitkomt op de Kaasmarkt).
De gevelsteen met de weeskinderen die het stads
wapen vasthouden was in slechte staat. Ons kli
maat en de zure regen begonnen hun tol te eisen.
De stier in het stadswapen begon op een varken te
lijken en kleur zat er nog nauwelijks op. Tot mijn
vreugde zag ik dat men ging restaureren. Twee
weken later stond de poort er weer keurig bij.
Toen ik het geheel vanaf de Kaasmarkt stond te
bekijken, zag ik opeens dat de weeskinderen die
het stadswapen vasthouden, niet goed geschilderd
waren. Weeskinderen hadden namelijk voorge
schreven kleren aan, zodat je ze altijd kon herken
nen. In Edam waren de kleuren rood /zwart, het
kostuum was als het ware door de helft gedeeld. In
Gouda bijvoorbeeld rood/groen. De weeskinde
ren in Amsterdam hadden dezelfde kleuren als in
Edam. Goede raad was duur, want de schilder was
klaar.
Ik heb overwogen om onze vereniging in te scha
kelen of monumentenzorg van de gemeente te bel

len, maar ik wilde toch eerst kijken wat ik zelf kon
bereiken.
Ik heb goede foto's in Amsterdam genomen en heb
een afspraak gemaakt met de huidige eigenaar van
het weeshuis.
Allereerst een compliment gemaakt voor het fraaie
poortje, maar uitgelegd dat de kleuren niet goed
waren, een gemiste kans. Ik vond een luisterend
oor, maar ook enige verbazing en verwarring,

vervolg van pagina 13
bronnen:
1928 Genealogische gegevens N.H. kerken- Mr. Bloys
van Treslong en Mr. J.Belogne
Studie en genealogische gegevens door Mr.
D.F.Pont
1938/39 Plattegrond en inventarisatie graven in de Grote
kerk door L. Spaander
2001 Inventarisatie graven na de laatste kerkrestauratie
door Dhr. G. Conijn
Foto's Wil Tjoa
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ger van de gemene landsmiddelen, voerde in zijn
wapen drie vissen (veld 2 en 1). Deze familie stamt
oorspronkelijk uit Alkmaar; de naam komt al in
de vijftiende eeuw voor. Andere takken van dit ge
slacht voerden als wapen de meer bekende morenkop, die ook werd gebruikt door de familie Teengs.
Helaas zijn op dit punt nog niet alle vragen opge
lost. Suggesties zijn daarom welkom.

* Volgens Bloysvan Treslong en Boulonge zou de spreuk
"Virescit venere virtus" moeten luiden. Zij geven echter
geen vertaling, wat ook geen wonder is, want het woord
venere betekent in deze vorm niets. In feite luidt zoals
gezegd de spreuk "Virescit vulnere virtus', hetgeen zo
iets betekent als "door verwonding groeit de moed'. Of
vrij vertaald: "zelfopoffering zet aan tot moed", (redac
tie Oud Edam)

liet hij tevens een prachtige gevelsteen vervaardi
gen. Voor die tijd zeer modern vormgegeven. De
Renaissance had namelijk net zijn intrede gedaan.
Dit is een bouwstijl die zich vanuit Italië (Florence)
over Europa verspreidde. Het woord renaissance
betekent letterlijk wedergeboorte, het was een her
Voorkant
ontdekking van de oude klassieke Griekse en Ro
De ervaring leert dat je dan meestal nooit meer meinse bouwkunst. De gevelsteen lijkt dan ook op
een Romeinse tempel waarin kinderen spelen. Je
wat hoort of ziet. Maar gelukkig zijn er goede uit
zonderingen. Tot mijn genoegen zag ik dat half zou bijna gaan denken dat de weeskinderen vro
lijk spelend hun tijd doorbrachten. Maar schijn be
november de weeskinderen de goede kleur had
den. Een week later werd ik gebeld dat men nu de driegt, zo vrolijk was het leven van deze gestigma
voorkant van het weeshuis in de Kerkstraat wilde tiseerde kinderen niet. Toch zegt het wel iets van
onze houding en denken van die tijd.
schilderen, en of ik maar wilde zeggen hoe de ge
Maar terug naar de gevelsteen. Laten wij eens kij
velsteen geschilderd moest worden.
ken wat voor kinderspelen wij kunnen ontdekken.
Hier kon ik niet gelijk antwoord op geven, want Het eerste dat opvalt, is links van het midden de
kinderen die met ballen op de grond spelen. Dit
deze fraaie, oorspronkelijk zestiende-eeuwse ge
spel noemen wij beugelen. Bij dit spel moest de
velsteen heeft een voorstelling met spelende kinde
ren die allemaal een lichtblauw jak en schort aan zware houten bal door een ijzeren draaibare ring/
hebben. In een van de boekjes over oud Edam staat beugel gespeeld worden. Links van deze jongens
dat dit spelende burgerkinderen zijn, dus geen zijn meisjes op de stoep van het huis aan het bik
weeskinderen. Dit heeft mij altijd verbaasd, maar kelen. Bikkelen is een spel met 4 schapenkootjes
of die kleuren ooit anders zijn geweest wist ik ook (sprongbeen) en een balletje. Wat opvalt, is dat het
zo niet. Het meest voor de hand liggend was om eerste meisje op haar blote voeten speelt. Sommige
samen met de restaurateur/schilder de steiger op jongens hebben petten op en broeken aan, ande
te klimmen en te kijken wat voor verf eronder zat. ren weer niet. Rechts van het midden zijn jongens
aan het kolven. Kolven was in de i7 eeuw het na
En zie daar, al krabbelend kwamen de rood/zwarte
tionale spel dat door iedereen, jong en oud, rijk of
jakjes te voorschijn.
arm, werd gespeeld. Aan het einde van de i8 eeuw
raakte het kolven in verval, maar in West-Friesland
Romeinse tempel
bleef dit spel tot ver in de 19®eeuw populair.
Nu de gevelsteen weer keurig geschilderd is gaan Rechts achter de kolvende jongens is een jongen
wij eens kijken of wij erachter kunnen komen wat aan het hoepelen, maar dit is alleen van zeer dicht
er allemaal op te zien is. Toen het weeshuis in 1561 bij te zien. Boven in het midden zijn twee jongens
is gebouwd in opdracht van de priester Mathijs waarschijnlijk aan het vechten, achter hen staat een
Mathijsz Tynx (zie Periodiek jaargang 28 nr 2 en 3) jongen of een meisje te gebaren dat ze op moeten
houden. Links van de vechtende jongens staat een
jongen gebogen tegen een ander aan.
Het is mij niet helemaal duidelijk wat dit voorstelt,
het kan bok stavast zijn of handjeplak. Handjeplak
vertoont gelijkenis met bok stavast, ook hier staat
een kind voorovergebogen met het hoofd in de
schoot van een kind waarbij het voorovergebogen
kind een hand op de rug houdt. Achter hem staan
enkele kinderen van wie er één een klap geeft op
de op de rug gehouden hand van het vooroverge
bogen kind, die dan moet raden wie de klap heeft
gegeven.
Verder zien we een groot gebouw en vier huizen
met een overhangend bladerdak. Een bijzondere
i6 eeuwse gevelsteen die ons iets vertelt over het
denken, leven en spelen in Edam. Een feest om
naar te kijken.
want men had alles zo zorgvuldig willen doen en
het een en ander met de architect doorgenomen.
Mijn verhaal zou gecheckt worden en ik zou er wel
van horen.

Gevelsteen van
het Weeshuis
aan de Grote
Kerkstraat:
twee weeskin
deren houden
het wapen van
Edam vast
(foto Wil Tjoa)

Gevelsteen van
het weeshuis
aan de Kaas
markt met spe
lende kinderen
(foto Wil Tjoa)
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Peter Sluisman
Geraadpleegde literatuur:
Kinderspelen op tegels van Jan Pluis 1979

Jaap Molenaar
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen

Frans Kuiper
Lingerzijde 55

1135AN

374337

Bestuur:

Jaap Molenaar
William Pontstraat 20

1135EV

366602

Maria van Roijen
Jaap Zwarthoedstraat 18

1132HV Volendam 351338

Sjaan Swalve
Voorhaven 106

1135BT

371174

WilTjoa
Watermolen 53

1135LH

361587

Wil Veth-Bitter
Breestraat 8

1135XM

373264

Wim de Wolf
Klein Westerbuiten 21B

1135GL

372120

Ton de Jong
JC Brouwersgracht 20
1135WJ Edam

voorzitter
tel. 372047
tdejong@dejoconsultancy.nl

Dik Rinkel,
Paulus Pietersstraat 17,
1135GS Edam

vice-voorzitter
tel. 367687
djc.rinkel@quicknet.nl

Tiny Janssens,
Achterhaven 90A,
1135XX Edam

secretaris
tel. 371959
tjanssens@worldmail.nl

Rita Sluisman
Grote Kerkstraat 41
1135BC

2 secretaris
te. 373739
rpsluisman@planet.nl

Ko Spaargaren,
Bouwen Loenstraat 24,
1135JC Edam

penningmeester
tel. 362963
aks@xs4all.nl

Dick Bak,
Groot Westerbuiten 15,
1135GJ Edam

bestuurslid
tel. 371500
bakd@xs4all.nl

Luuk EJovenkamp,
Schepenmakersdijk 1,
1135AG Edam

bestuurslid
tel. 371945

Mirjam Nelissen,
Spuistraat 15,
1135AV Edam

bestuurslid
tel. 372116
mbcnelissen@planet.nl

Oscar Henar,
Watermolen 6,
1135LK Edam

adviseur van het bestuur
tel. 362604
o.henar@12move.nl

Contactpers. Fort Edam
A.H. Grimmelikhuyse
Roelof Bootstraat 53

1135CE

372458

Gouden Ploeg

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld/
Tuincommissie
Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17

1135GS

367687

Harry Oudendijk
Gravenstraat 2

1135XP

372278

Koos Roskam
Westervesting31

1135WE

372979

C. v. Aanholt -C.J. Beets-coördinator - .J. Akkerboom A. Blokhuis-de Jong - K. de Boer - J.C. de Boer G.C. Dekker-V. Hermanides-bij 't Vuur-H. Kuiper-de
Moes- C.J. Kraay- J. Rossenaar-G. Rijswijk-v.d.VeerC. Schaatsbergen - H. Smit - N. Wiertz-Ton

Redactieraad Historische Reeks
Anthonie Heidinga
Spuistraat 31

1135AV

372844

Oscar Henar
Watermolen 6

1135LK

362604

Luuk Hovenkamp
Schepenmakersdijk 1

1135AG

371945

Rob van der Laarse
Voorhaven 43

1135BL

371717

Vrijwilligers Onderhoud Begraafplaats Grote
Kerk
Tiny Janssens,
Achterhaven 90A

1135XX

371959

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17

1135GS

367687

Bert Creemers
Voorhaven 81

1135BN

372978

Flip van der Leeuw
Zeevangsdijk 12

1135CX

315065

Cor Schaatsbergen
Paulus Pietersstraat 13

1135GS

366784

Werkgroep Historisch Onderzoek
Corrie Boschma-Aarnoudse
Nieuwvaartje 16
1135BJ

371491

Anthonie Heidinga
Spuistraat 31

372844

1135AV

Herman Rijswijk
Kogerwatering 53 1541XB Koog a/d Zaan 075-6161137

Redactie Periodiek
Luuk Hovenkamp
Schepenmakersdijk 1
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1135AG

371945
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Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8
1135WP 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
Grafische verzorging
H&R Communicatieve Vormgeving, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam

