OUD

EDAM

Periodiekuitgegevendoorde verenigingOud F.dam

Wim de Wolf

Een bijzonder testament.
De Stichting Spinfabriek

Een bijzonder testament

De Stichting Spinfabriek
De zeer gefortuneerde,
maar ook sociaal en maatschappelijk
betrokken, Jan van Wallendal liet in 1808 op 70-jarige leeftijd
"na overdenkinge van de zekerheid des doods en het onzekere uur
van dien" zijn testament opmaken. Op het eerste gezicht een helder
document dat naderhand echter de nodige discussies en zelfs
rechtszaken zou oproepen.

De favoriete wandeling
van Cees Hooijberg (2)

Hissen wal en schip.
Het beruchte geval Pot
Het wapen van de familieVanWallendal
Na aftrek van legaten, waaronder een
boerderij voor de Purmerkerk, zouden
zijn kapitaal, staatsobligaties en
eigendomsbewijzenvan onroerend goed
worden ondergebracht bij de Edamse
Weeskamer. Zijn vrouw Antoinette
Brasker, met wie hij op late leeftijd
buiten gemeenschap van goederen was

getrouwd, kreeg het vruchtgebruik en
na haar overlijden zijn zuster Geertrui
van Wallendal. Niet de weesmeesters
kregen zeggenschap over het kapitaal,
maar een tweetal fondsbeheerders, de
Monnickendammer Claas Molenaar en
de EdammerJan van Holk.
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Een bijzonder testament, de Stichting Spinfabriek

Fondsbeheerders en directeuren
En daar bleef het niet bij. Na het overlijden van de erfgenamen
moesten zij van de renten en huren een "spinfabriek van
wollen" in Edam stichten ten behoeve van werkloze en
behoeftige inwoners. Er heerste destijds, maar ook na de Franse
overheersing grote armoede onder brede lagen van de bevolking.
Als directie van die fabriek kregen zij het recht van aanvulling en
benoeming als één van hen overleed of de functie zou moeten
beëindigen. Mogelijk om belangenverstrengeling te voorkomen
liet Van Wallendal vastleggen dat de directeuren bij verkiezing
of benoeming geen functies mochten bekleden in plaatselijke
of landelijke openbare besturen. Wel dienden ze ieder jaar in de
Paasweek rekening en verantwoording af te leggen tegenover
"burgemeesteren en bestuurderen" van Edam, die hen bij slecht
beheer konden ontslaan.
Wanneer deze fabriek winst zou maken, zou die gekapitaliseerd en
vervolgens gebruikt moeten worden
voor de stichting van een tweede
spinfabriek, nu in Monnickendam.
De overwinsten van beide bedrijven
zou weer inzet zijn voor een volgende
fabriek in een door de directeuren te
bepalen plaats.
Op het eerste gezicht een helder
testament, maar dat zou weldra
anders uitpakken. Van Wallendal
overleed in 1810op het familiebuiten
Wolfswijk in de Purmer en werd
begraven in de Grote Kerk,zijn vrouw
overleefde hem tien jaar.
Nog datzelfde jaar, 1820, werd de
"spinfabriek van wollen" gesticht in
een pand aan het Noord-Achterom
(Achterhaven), behorend bij het
herenhuis Voorhaven 150, voorheen
eigendom van Jan van Wallendal.
Dit huis diende als kantoor en
opslagplaats. Spinnenwielen en
spinklossen
werden
gekocht,
een
meesterknecht
en
een
paar
suppoosten
(onderbazen)
aangenomen. Ruim vijftig mensen
vonden er laagbetaald werk. Veelvan
dat werk was thuiswerk.
Winst blijft uit
Of het nu aan het management lag
of aan de orderportefeuille, maar de gouden regen die de erflater
verwachtte bleef uit. In tegendeel, regelmatig werd verlies
geleden, dat dan gecompenseerd moest worden uit inkomsten
uit het stamkapitaal. In 1833 gaven directeuren aan dat wol
spinnen weinig loonde en men overging op het spinnen van
karrel (hennep) voor fijn touw en zeildoek. B&Wberustten hierin
na juridisch advies te hebben ingewonnen. De geraadpleegde
juristen stelden dat de belangrijkste doelstellingen van het
testament waren de werkverschaffing voor behoeftige Edammers
en winstgevendheid om zodoende het aantal bedrijven uit te
kunnen breiden. Of dat met wol of hennep bereikt zou worden
was van ondergeschikt belang.
In de nacht van 3 op 4 april 1854 ontstond brand in het
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timmerbedrijf van C. de Jong op het Noord Agterom. De brand
sloeg over naar het naastgelegen pand van de spinfabriek, dat
daarop uitbrandde. De verzekering keerde 962 gulden uit. Het
bedrijf werd herbouwd en later werd nog een pand gekocht op
de hoek van de Gravenstraat en de Achterhaven, bekend als De
Toekomst (nu staat er de woning van Burghouts).
In 1837 liet Monnickendam van zich horen en maakte via
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aanspraak op een deel
van de inkomsten van de fabriek. Dit werd afgewezen. De fabriek
draaide verlies.
Verbreding werkaanbod
Ook het spinnen van hennep bleek niet altijd profijtelijk.
De directeuren zagen om naar meerdere vormen van
werkverschaffing. En zo verschoof en verbreedde zich het
werkaanbod in de loop der tijd. In 1883 werden naaimachines
gekocht en aan werknemers
verhuurd. In het pakhuis "de
Liefde" op het Marken werd
begonnen met een zakkennaaierij
waar
gescheurde
jutezakken
werden hersteld nadat ze waren
geklopt, gewassen en gedroogd.
Een regelmatige klant was de
jutefabriek
L.H Heijmeijer in
Amsterdam.
De letter van het testament
Deze ontwikkelingen
vormden
opnieuw aanleiding om naar de
bepalingen in het testament te
kijken. Maar er speelde meer, zoals
in 1887 bleek uit een interpellatie
in een vergadering van de
gemeenteraad. Daarin werd gesteld
dat B&W de jaarlijkse rekening
en verantwoording wel erg snel
goedkeurden en wie waren "burge
meester en bestuurders", B&W of
burgemeester en gemeenteraad?
Voorts was het bestuur van de
fabriek in onbevoegde handen. Zo
was G.J. Versteegh directeur van
1838 tot zijn dood in 1878 maar
ook burgemeester vanaf 1852,
in strijd met de bepaling in het
testament. Ook de toenmalige
directie, C.M.Versteegh en D.F.Pont,bekleedden diverse functies
in het gemeentebestuur. De interpellant stelde dat teruggekeerd
moest worden naar de letter van het testament, zelfs als het
om terugkeer naar het spinnen van wol ging. De interpellatie
leidde tot een onderzoek naar de bestaande toestanden, zeer
tot ongenoegen van directeur C.M.Versteegh, die verklaarde
revanche te zullen nemen.
Dat men in Edam wat betreft de interpretatie van het testament
er een ruime opvatting op na hield bleef in Monnickendam
niet onopgemerkt. Men had kennelijk ook inzage gehad in de
jaarcijfers en vastgesteld dat het startkapitaal destijds fl 70.000
bedroeg, maar inmiddels was gestegen tot fl 232.000,wat jaarlijks
fl 8800 rente opbracht. In 1888 stelde men daarop voor een te

Excelsior, een bedrijf waarin alle soorten en maten kartonnen
dozen werden gemaakt. Het aanloopjaar verliep moeizaam en
de stichting moest regelmatig bijspringen. Hoewel in het tweede
jaar het aantal bestellingen sterk toenam werd ook dat jaar
afgesloten met een negatief saldo.

benoemen commissie van werkverschaffing in Monnickendam
jaarlijks fl 3000 toe te kennen. Directeuren vonden dit verzoek
kennelijk niet onredelijk, maar burgemeester_Calkoen floot de
heren terug en dreigde als opperdirecteur met consequenties.
Juridisch touwtrekken
TWee jaar later dagvaardde Monnickendam de directeuren
Versteegh en Pont voor de Arrondissementsrechtbank in Haarlem
met een eis van fl 100.000 voor het opzetten van een spinfabriek.
Daarmee begon een jarenlang juridisch touwtrekken. Beide
directeuren verzetten zich niet tegen de vordering, maar wezen
alleen de hoogte ervan af. De helft van het bedrag zou zeker
voldoende zijn. B&W van Edam was het daarmee principieel
oneens en vroeg om toelating tot de rechtszaak om hun standpunt
uit te leggen, omdat "de directeuren niet geneigd zijn om raad
van B&W aan te nemen, dat zij veeleer vijandig zijn jegens
Edam". Men bestreed de eis omdat het testament bepaalde dat
de spinfabriek in Monnickendam opgezet zou moeten worden
met de overwinst van de Edamse fabriek en niet uit de inkomsten
van het stamkapitaal. De fabriek leed verlies, de stichting moest
telkens bijspringen. Monnickendam vereenzelvigde de fabriek
met de stichting, waaruit de spinfabriek werd opgericht. Begin
1893 verklaarde de rechtbank de eisers niet ontvankelijk.
Direct daarop ging Monnickendam in hoger beroep. Men
verlaagde de eis naar fl 50.000 en benadrukte dat directeuren die
de zeggenschap over de uitvoering van de nalatenschap hadden
de eis billijkten, maar bezwaren hadden tegen de hoogte. Het
gerechtshof in Amsterdam stond B&W van Edam dit keer niet
toe om tussenbeide te komen en wees eind december 1894 het
gevraagde bedrag toe. Die uitspraak zal de verhouding tussen
directeuren en B&W niet ten goede zijn gekomen.
Een echte spinfabriek kwam in Monnickendam overigens niet
meer van de grond. De organisatie van de werkverschaffing
werd ondergebracht bij de vereniging "Hulpbetoon aan vlijtige
en eerlijke armoede tot wering van bedelarij". Uit de jaarlijkse
rapportage blijkt dat lonen werden uitbetaald voor kisten- en
mandenmaken, voor straatwerk en voor brandhout hakken.
Nieuwe initiatieven
Zoals al eerder werd opgemerkt zochten directeuren naar
uitbreiding van de werkgelegenheid. In 1898 startten zij in de
panden aan Voor- en Achterhaven met de cartonnagefabriek

Stoomspinnerij en touwslagerij Holland
In 1899 viel het doek voor de lijnbaan De Noord-Holland van de
weduwe Van der Voort en Co op het Marken. Daarmee gingen
arbeidsplaatsen verloren. Wellicht daarom ook besloten de
directeuren D.F.Ponten C.M.Versteegh tot overname en begonnen
ze een stoomspinnerij, nettenbrijerij en touwslagerij onder
de naam Stoomspinnerij en Touwslagerij Holland. Begin april
werd de bouw aanbesteed voor het bedrijf met machinekamer,
kolenloods, ketelhuis met een 24 meter hoge schoorsteen en
werd een brede strook grond in erfpacht verkregen. De complete
lijnbaan "Welgelegen" uit Harlingen werd overgenomen voor
fl 23.000 en per schip overgebracht naar Edam. Pont sloot in
juni een hypotheek ten name van de fabriek af bij de Bank
Grondkrediet in Alkmaar en ging daarnaast nog enkele
contracten aan.
Om het Marken beter bereikbaar te maken voor de arbeiders
werd zelfs besloten een brug te bouwen over de Nieuwehaven
aansluitend op de Jansstraat. Deze Jan van Wallendalbrug werd
1 november dat jaar ter beschikking van de gemeente gesteld
onder voorwaarde dat die voor het onderhoud zorg droeg en
jaarlijks 200 gulden in de spinkas stortte.
Rampjaar
Al het volgende jaar bleek de directie zich aan dit grootse project
te hebben vertild. De inkomsten vielen tegen, de financiële
verplichtingen wogen te zwaar. Begin oktober 1900 bleek er geen

geld meer in kas om de arbeiders uit te betalen. Kennelijk was
met de ambitieuze investeringen een deel van het kapitaal van
de stichting ingezet en gevreesd werd dat dat niet meer terug
te krijgen was. Het gemeentebestuur kwam tot de conclusie dat
het verliesgevende bedrijf van de hand gedaan moest worden,
maar stelde dat het Jan van Wallendalfonds behouden moest
blijven en daartoe boerderij en landerijen, alsook het huis op de
Voorhaven en het pakhuis De Liefde, waarin de zakkennaaierij
gevestigd was niet verkocht mochten worden.
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Weer overnames
Het fiasco werd Pont zwaar
TWintig jaar later ging het
aangerekend - het raadsverslag
bedrijf over in handen van de
sprak zelfs van malversatie - en
Verenigde Touwfabrieken te
moest uit eigen middelen ten
Rotterdam. Vele Edammers en
minste fl 25.000 storten. Dat
Volendammers verdienden er
kon hij niet, maar zijn familie
hun brood. Die werkgelegenheid
zegde toe de verliezen te zullen
was toch kwetsbaar. Bij gebrek
aanzuiveren.
aan vraag werden arbeiders
Als directeur was hij niet
ontslagen of het werk stil gelegd.
langer te handhaven. Een ver
Diverse keren braken branden
vanger mocht B&W volgens het
uit die gelukkig tijdig geblust
testament niet benoemen, maar
konden worden.
zij drongen er bij directeuren
Maar op 11 juli 1934 legde een
ernstig op aan om voortaan
felle uitslaande brand de Touw
bij mutaties met het College
V' "
fabriek in enkele uren in de as.
te overleggen.
De directeurswoning , het ke
Opvolger werd P. Groot Jzn,
telhuis en de opslagplaatsen
opzichter
Waterschap
"De
van hennep en olie bleven ge
Purmer". Een bewaard gebleven
spaard. De schade was enorm,
ambtelijk commentaar
sprak
Gezien vanuit de "hondenhemel", rechts het huis van
niet alleen materieel. Alle 150
van onbegrip over de verklaring
directeur Van Wijk van de Touwfabriek, links dat van
werknemers kregen de volgende
van
de gemeenteraad
en
J.C.Bander, kunstschilder en directeur van de Teekenschool.
dag ontslag. Een zestigtal kon
meende dat Pont er (te) genadig
worden geplaatst in de fabriek
van afgekomen is. W.P Costerus
in Leiderdorp; de directie werd overgeplaatst naar Maassluis.
had inmiddels Versteegh vervangen.
Maandenlang heerste er onzekerheid over de vraag of de fabriek
herbouwd zou worden, maar in november viel het besluit dat
Werkgelegenheid
blijft in stand
de productie in België zou worden voortgezet. Zo verdween de
Op 30 oktober werd aan directeuren toestemming verleend tot
touwfabriek uit Edam en dat kwam juist in de crisisjaren heel
verkoop. Met Zeilmaker en Co bleek een contract afgesloten te
hard aan.
zijn dat zo bezwarend was dat bij openbare verkoping de netto
opbrengst gering zou zijn. Noodgedwongen werd besloten tot
In 1938 werden de leegstaande en sterk verwaarloosde gebou
onderhandse verkoop. De Stoomspinnerij en Touwslagerij Hol
wen overgenomen door de Limburgse koperwerkenfabriek.
land met de woningen van de technisch directeur en de mees
Bij de komst en de start
terknecht in de Baanstraat,
van dit bedrijf werd
alsook loodsen, erven,
subsidie verkregen van
machinerieën, stoomketel
de Rijksdienst voor de
en pakhuis werden ver
Zuiderzeewerken. Ook nu
kocht aan Marien Tevens,
weer speelde de Stichting
koopman te Haarlem, op
financieel een rol. Naast
tredend namens de firma
een aantal
Limburgers
Zeilmaker en Co. Ook de
kregen 40 Volendamse
aanwezige luchtbrug over
jeugdigen een werkplek.
de lijnbaan was daarbij in
De Spinfabriek deed al
begrepen met onderhoud
lange tijd zaken met de
voor de kopers.
jutefabriek van Heijmeijer.
De koopsom werd 80.400
Al in 1909 was er sprake van
gulden. In deze algehele
een huurovereenkomst. Op
malaise besloten directeu
18 mei 1918 verkochten
ren ook afstand te nemen
de directeuren Groot en
van de kartonfabriek. Met
Costerus aan L.J.Heijmeijer
H.A.Wittig (werkzaam als
namens
de Vereenigde
adviseur bij de opzet van
Jute- en Cocosfabriek in
de fabriek) en J. Erdman
Amsterdam de resterende delen op het Marken: percelen grond,
sloten zij voor vijf jaar een contract af tot verhuur van de pan
het pakhuis "De Liefde" en erf met loodsen en inventaris voor
den en het om niet gebruik van de gehele inventaris. Huurprijs
fl 20.000. Daarbij werd bepaald dat de Stichting Spinfabriek ten
fl 600 per jaar. De werkgelegenheid bleef daarmee verzekerd. De
behoeve van de exploitatie van de fabriek gedurende tien jaar fl
voorkamer van het woonhuis bleef ter beschikking van de stich
2000 ter beschikking stelde. Bij de brand in de touwfabriek bleef
ting spinfabriek.
Heijmeijer gespaard.

Rampzalige brand
In mei 1960 werd de Stichting Spinfabriek geplaatst op de lijst van
instellingen van weldadigheid. In dat jaar werd ook het huis aan
de Voorhaven van de hand gedaan. Koper was de Amsterdamse
beeldhouwer Hubert van Lith.
De toekomst die Jan van Wallendal bij het opstellen van zijn
testament voor ogen had is geen succesverhaal geworden. Veel
initiatieven strandden. Maar de stichting van de Touwfabriek,
alsook de cartonnagefabriek was het werk van de Spinfabriek,
terwijl de firma Heijmeijer en de Koperwarenfabriek door

m
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In de touwfabriek op het Marken brak diverse keren brand uit, die
vaak snel geblust kon worden. Anders was dat toen in 1926 een
lijnbaan door brand verloren ging. In de nacht van 10 op 11 juli 1934
werd Edam opgeschrikt door een uitslaande brand, die snel om zich
heen greep. "Toegesnelde toeschouwers op de Nieuwehaven en de
Baandervesting waren getuige van een vreselijk maar imposant
schouwspel. Een flinke bries wakkerde het vuur aan dat veel en gretig
voedsel vond, explosies veroorzaakte, zware assen van machines tot
achten vervormde en vliegwielen in bochten deed kronkelen. Een
met kracht omhoog gestoten vonkenregen vormde een voortdurende
bedreiging voor de omgeving", aldus een ooggetuige.
De brandweer kon aanvankelijk niet meer doen dan de huizen aan
de Baanstraat nat houden. Door de wind verplaatste het vuur zich
gelukkig naar de gunstige kant, twee pakhuizen gingen verloren, maar
aan de Baanstraat bleven de directeurswoning en de opslagplaatsen
voor hennep en olie gespaard.
Voor de 150 werknemers was de brand in de crisisjaren een ramp. Zij
kregen ontslag. Zestig van hen, onder wie veel Volendammers konden
worden geplaatst in de fabriek in Leiderdorp. Het vervoer vond plaats
met bussen. Tijdens één van de ritten, ter hoogte van Sassenheim,
werd in de bus een brandlucht waargenomen. In de paniek om de
bus te verlaten kwam J.Klouwer (Mappe) om het leven. In november
kregen ze te horen dat ze zich in de buurt van de fabriek moesten
vestigen. Vijf gezinnen en vijftig arbeiders gaven hieraan gehoor.

Luchtfoto uit 1933. Midden op het Marken het hoge gebouw van
Heijmeijer, links daarvan langs de Baandervesting de Touwfabriek.
bemiddeling van de Stichting een vaste plaats in Edam verwierven.
Daarmee werd wezenlijk bijgedragen aan de industrialisatie van
het Marken en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid.
De Stichting Spinfabriek speelt al lang geen rol meer in de
werkverschaffing, dat is een overheidszaak geworden. In de
geest van de idealen van Jan van Wallendal en zijn bijzondere
testament is zij echter nog steeds sociaal en maatschappelijk
betrokken.
Met dank aan Jaap Molenaar
Bron:ParticuliereArchievenEdam,
Waterlands Archief,Purmerend

Kranten maakten melding van een incident dat plaats vond tussen
de commandant Wark van de vrijwillige brandweer en burgemeester
Kolfschoten. De laatste vroeg waarom Wark hem niet onmiddellijk had
gewaarschuwd. Die antwoordde dat hij op dat moment wel andere
dingen aan zijn hoofd had. De burgemeester ontstak daarop in woede,
ontsloeg de commandant op staande voet en dwong hem, dreigend
met een pistool, het terrein te verlaten. Later die nacht keerde de
commandant door toedoen van zijn korps weer terug. Naderhand zou hij
een aanklacht hebben ingediend. De burgemeester beweerde niet zijn
pistool, maar zijn pijp op Wark te hebben gericht.

Verenigingsactiviteiten
Op zaterdag 19juni a.s. organiseren Dr.Liesbeth Geudeke, de Vereniging
voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en de Vereniging Oud Edam
in de Lutherse kerk een mini-symposium rondom het onderwerp
"De classis Edam, 1572 - 1650, opbouw van een nieuwe kerk in een
verdeelde samenleving". Dit is ook het onderwerp van het proefschrift
van Dr. Geudeke, waarvan een handelseditie zal verschijnen.
De jaarlijkse ledenexcursie zal niet zoals in het vorige nummer werd
aangekondigd plaats vinden op 25 september, maar op 2 oktober a.s.
De Stichting Historisch Zeevang heeft het plan om ter gelegenheid
van de viering van 40 jaar gemeente Zeevang een dagtocht te
organiseren, waarbij men langs gaat bij diverse zusterverenigingen in
deze streek. Het plan is op dit moment nog niet concreet uitgewerkt,
maar wij willen onze leden toch al attenderen op deze ongetwijfeld
interessante tocht. Wij raden u aan de berichtgeving in de kranten te
volgen.
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Jan Daniël Hooijberg en Frans Kuiper

De favoriete wandeling van Cees Hooijberg (2)
In het vorige Periodiek hebben we u meegenomen vanaf de
Schepenmakersdijk tot aan het Oorgat. In deze aflevering
maken we de wandeling af en starten bij de voormalige
Oosterpoort en eindigen onze wandeling op de trambrug.
Loopt u weer met ons mee?

© Oosterpoort

en Joodse begraafplaats
In het plaveisel zijn de contouren van de Oosterpoort gemarkeerd
met gele steentjes. De mooiste toegangspoort van Edam moest
helaas door geldgebrek gesloopt worden. Naast de poort, buiten
de vesting ligt de Joodse begraafplaats. Tot in de negentiende eeuw
was het voor Joden verboden zich binnen de stadswallen te laten
begraven. De Joodse gemeenschap kreeg in 1792 toestemming
om gebruik te maken van het "blockhuys" bij de Oosterpoort
voor een kerkhof. Een blockhuys is (een oude benaming voor)
een verdedigingswerk. Op deze kleine begraafplaats liggen nog
enkele Joodse inwoners van Edam begraven. Op de gedenkplaat
op de begraafplaats staan alle namen van de Joodse Edammers
die in de IWeede Wereldoorlog zijn omgekomen. Het monument
"De Tochtgenoten" herinnert ons hieraan. Ieder jaar begint hier
op 4 mei de dodenherdenking.

ni

© Klundert
Dit is het verbindingsstukje tussen Voor- en Achterhaven.
Letterlijk betekent Klundert: een gat gevuld met klei. Op oude
kaarten is te zien hoe vroeger op deze plek een vrij breed
water liep langs de Joodse Begraafplaats tot aan het Oorgat. De
Coen de Koninglaan was nog weiland en waar nu bomen en
speeltoestellen voor de kinderen staan was water. Op de kaart
van Blaeu uit ca 1660 is duidelijk te zien dat het water van de
Zeevang verbonden is geweest met het Oosterglop.

O Noord

Achterom
Het Noord Achterom was vroeger de naam van de Achterhaven.
Op de hoek stond het scheve huisje van Cees Roos en Betsie
Lommers. Naar de Akersteeg toe stonden vier kleine huisjes
met daarachter een groot erf, waarvan nog een stukje muur

is blijven staan. Op deze plaats stond in de 17=
eeuw een bierbrouwerij genaamd "de Aecker".
In de Akersteeg, in de zijgevel van het laatste
huis aan de linkerkant, herinnert een
gevelsteentje ons hier nog aan. In een akte
van 5 augustus 1659 uit het notarisarchief
van Lambert Adriaensz Schorel lezen
we dat Jan Bentijn, brouwer van "den
Aecker", een protest aantekent tegen
sTERgnff
Heijn Sijmonsz Waterhaelder, omdat
deze niet met zijn waterschuit is
gearriveerd, waardoor hij geen bier kon
brouwen en schade leed.
De kermisbioscoop van Jan de Jong
kreeg in 1933 toestemming om achter
de muur de filmtent op te zetten.
Buiten het kermisseizoen werden hier
films vertoond. Na het uitbreken van
de oorlog was het over met rondreizen
langs kermissen en werd de Akersteeg
de vaste plek. Nadat De Jong in 1953 was
overleden, verkochten zijn kinderen de
bioscooprechten aan Piet Sier (Denis) die
samen met Jan Molenaar de film voortzette in de Rito, voorheen
"Ons Huis", in de Hoogstraat. Rito was samenstelling van de
namen van de eerste beheerders Rie en Tol van Essen. Door de
opkomst van de televisie nam het bioscoopbezoek zo drastisch
af dat in 1969 de deuren gesloten werden en Edam een mooie
attractie kwijt was.

© de Krim
Tegenover de Akersteeg aan de andere kant van het water was
vroeger "de Krim". Deze bijnaam werd door de Edammers gegeven
aanhetbuurtjedatbestonduiteennegentalhuisjes.Hetwaseenerg
arme buurt, vernoemd naar het Russische "de Krim",vermoedelijk
om aan te geven dat er mooiere en genoeglijker plaatsen om te
wonen waren in Edam. Zeven huisjes staan er anno 2010 goed

©

0

Oosterpoortgezien vanaf de Voorhaven.Linksnaast
de poort een deel van het Blockhuys,nu Joodse
begraafplaats

Uitsnedevan de kaart van Blaeu.Bovende
Oosterpoorthet brede water, nu Klundert
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In 1948/49 heeft de
Eerste Edammer Woningbouw
Vereniging een nieuwbouwproject
van 26 woningen gerealiseerd. De twee
blokken woningen beginnen bij de Krim en
eindigen bij het (destijds) smalle houten bruggetje
van het oude Tüinierspad, waar op de hoek het oude
viswinkeltje van Commandeur stond.
© Kerkenbuurt
Ooit was dit de belangrijkste kerkenbuurt. Waar nu Achterhaven
37b en c staan stond tot 1887 de Joodse Synagoge. Op nr. 41
was de "zakkenprik" van Schuitemaker gevestigd. Hier werden
jutezakken gerepareerd. We wandelen verder langs huizen waar
op nr. 47 een slachterij was, op nr. 49 een petroleumhandel en
iets verderop een klompenmakerij. De eerste Rooms-Katholieke
Kerk stond waar nu nog de prachtige taxusboom achter de muur
staat. In het boek van ds. Paul Estié lezen we dat de Lutherse
Gemeente op 5 augustus 1692 een huis aan het Noord Achterom
kocht. Men verbouwde dit huis op eenvoudige en goedkope
wijze tot wat later genoemd werd "een aardig klein kerkje", met
een daarnaast gelegen pastorie van bescheiden afmetingen.
De koopsom bedroeg fl 550 en de verbouwing fl 110. We zijn
aangekomen bij de Herenstraat waar een brede betonbrug het

0
Gevelsteentjeherinnerendaan
bierbrouwerij"de Aecker"

Bioscoopvan Jan de Jong

(al genoemde) smalle houten loopbruggetje heeft
vervangen. Omstreeks 1954 is de Herenstraat verbreed als
ontsluiting voor de nog te bouwen woonwijken op de tuinen,
waar Edammers zo lang van hebben gegeten. TWee woningen,
diverse schuren en de melkwinkel van Piet van Jan van Piet de
Boer vielen hier ten prooi aan de slopershamer.
We blijven aan de donkere kant en zien direct één van de laatst
overgebleven stadsboerderijen van Edam, waar Joost de Moes
ooit boerde. Bij het huis met de trapgevel kun je als je goed
luistert nog steeds de kippen horen kakelen. Iets verder stond
van 1914 tot 1918 het vuurwerkfabriekje van Cor Hovenier, uw
vermoeden is juist, het fabriekje is afgebrand en Cor ging verder
in de groentenhandel.

© Spinkas
Op de hoek Achterhaven/Gravenstraat
stond de loods "de
Toekomst" die in 1840 was aangekocht door de Spinfabriek. Hier
konden behoeftige vrouwen in de neger .tiende eeuw met spinnen
een paar centen verdienen. Na 1898 werd de loods gebruikt
als pakhuis voor de kartonfabriek Excelsior, eigendom van de
Spinfabriek, en in de twintigste eeuw werd het pand opslagplaats
voor oud ijzer van Gerrit Ton. In het huis met de karakteristieke
gevel (nu nr 79) was ooit de meubelmakerij van Lansen gevestigd,
menig Edammer heeft hier zijn meubeltjes laten maken, totdat
ook dit kleinschalige bedrijf niet meer kon opboksen tegen de
grote meubelfabrieken en omstreeks 1959 zijn deuren sloot. Het
bruggetje dat de Gravenstraat met het Jonkerlaantje verbindt
wordt in de volksmond ook wel de Spinbrug genoemd. Als we
deze brug oversteken en linksaf gaan komen we in:

0

0

VoormaligeKrim gezien door de Akersteeg

Eenfeestelijk versierd De Krim
in 1908
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© Het Boerenbuurtje
Het Groenland en het Nieuwvaartje vormen samen het
Boerenbuurtje, een trotse naam die is ontstaan doordat er
vroeger tenminste 11 boeren hun bedrijf hadden gevestigd.
Het Groenland is genoemd naar de Walvisvaart. Vele Edammers
hebben hiermee hun geld verdiend. Ook Edam was in de
achttiende eeuw vertegenwoordigd in de Groenlandcompagnie
door bekende notabelen zoals Pieter Pont, Roelof Boot, Jan van
Wallendal. Vanaf 1565 werd hier gebouwd, eerst alleen maar
boerderijen, later huizen en kleine winkeltjes, zoals bakker
Chris Slot, slager Stelling (Stek) de Boer, een groentewinkeltje
van Boelsma die op Warder en Overleek ventte en de
kruidenierswinkel van Verhagen. In 1892 werd de Gereformeerde
Kerk gebouwd, door het grote aantal boerenleden ook wel de
Klompenkerk genoemd. Op het kleine groene parkje met bomen
stond tot 1983 de beeldbepalende kosterij van de Gereformeerde
Kerk. We gaan de brug over en rechtsaf slaand komen we op:
Het Nieuwvaartje is gegraven in 1565 om een betere verbinding
te maken naar de Achterhaven. De oude vaart, de Muersloot,
boog achter het huidige kerkhof af naar het westen en liep tussen
de Grote Kerkstraat en het huidige Vaartje door tot ongeveer de
r
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handkar niet alleen in Edam, maar ook in Volendam, de Purmer
en de Zeevang. De schelpen werden gebruikt voor paden en in
kippenhokken. In het ander huisje woonde een gezin met zeven
kinderen.

© Het

Lange Bruggetje
Dit werd gesloopt in 1958 toen de Lokkemientjesweg werd
aangelegd vanwege de ruilverkaveling van de Zeevang. Via dit
bruggetje konden de Edammer boeren lopend op hun land
komen, over het z.g. delenpad. Het land waarop het bruggetje
uitkwam heette "de Opgang". Dit pad liep tot het land dat is
gelegen achter de boerderij "de Kooi". Op de eerste kavel na het
Lange Bruggetje boerde Klaas (Pijl) de Boer, zijn boerderij stond
op het Nieuwvaartje en wordt thans bewoond door de familie
Boschma; ook hier had Klaas vee staan, het was dus, op z'n
Westfries gezegd, een pittige boer.
© Het Boschje
Het Boschje lag aan de oostzijde van de Grote Kerk en er stonden
meer dan dertig iepen. Het laatste huisje op het Nieuwvaartje
werd eertijds bewoond door de familie Schoegje, later heeft
het nog dienst gedaan als werkplaats van stoelenmatter en

s
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Ondeugendetekst op puibalk Nieuwvaartje 8
boerderij van Jos Uitentuis. Hier boog het watertje weer af naar
het oosten en liep vervolgens door naar de Achterhaven. Ook
aan deze kant van het Vaartje woonde een slager, Jantje van
ouwe Jaap de Boer. Op huisnummer 8 bevindt zich een puibalk
met een prachtige tekst. Op de hoek van de Vijzelstraat vóór de
afgeknotte boerderij staat het oudste huisje, daterend uit 1728.
Oorspronkelijk stonden hier twee van deze pandjes aan elkaar
gebouwd van zachte gele steen. Ze bestonden uit één vertrek
van 5 bij 6 m en een smal keukentje dat aan de achterkant was
aangebouwd. In het huisje op de hoek woonde Henk Dekker, de
schelpenkoning. Hij verkocht schelpen die hij eerst opschepte in
de schelpenhoek aan de Zuiderzeedijk. Hij ventte die uit met de

mandenmaker Poelstra. Hij woonde zelf aan de overkant op het
Groenland. Het huisje in inmiddels afgebroken. Rechts naast het
huisje heeft nog de noodslachtplaats gestaan.
De iepen zijn in de oorlog grotendeels opgestookt en de bomen
die het overleefden moesten wijken voor de uitbreiding van het
kerkhof.

© Kerkepad
Dit is een pad vol historie, oorspronkelijk stond hier een
klooster van de Fransiscaner Minderbroeders, daama werd het
Prinsenhof gebouwd. In 1823 werd in de Stadsherberg ofwel het
"Heerenlogement" een lokaal voor de Teekenschool ingericht.
Toen het Heerenlogement wegens bouwvalligheid moest worden

afgebroken en daama werd herbouwd kreeg de aannemer de
verplichting om in het ernaast gelegen Prinsenhof één lokaal
in te richten voor de Teekenschool. Hiervoor ontving hij fl 600.
Ook werd er een kamer vrijgemaakt die ten dienste stond van de
heren commissarissen van de school. De school heeft bestaan
vanaf 1823 tot 1932 en werd opgeheven bij de ingebruikname
van de ambachtschool aan de Zesstedenweg. De Teekenschool
had in 1842 "30 leerlingen" volgens opgave van de directeur H.
Krumpelman aan B & W van Edam. Krumpelman was directeur
en enige leraar van 1823 tot 1875. In zijn vrije tijd heeft hij
veel Edamse taferelen geschilderd zoals de Oosterpoort en
het bruggetje in de Kerkstraat-Prins Mauritspad. Veel van zijn
werken zijn bewaard gebleven en te zien in het Edams Museum.
Na zijn overlijden groeide het aantal leerlingen en werd de
school uitgebreid binnen het Prinsenhof. In 1888 werd het hele
gebouw school tot de verhuizing naar de Ambachtschool in 1932.
Op de plaats van de Teekenschool werd in 1937 de ULO school
gebouwd. Het toenmalige hoofd van de school, de heer Vermeer,
gaf de school de naam "Coornhert". Veel oudere Edammers
hebben les van hem gehad. Het schoolgebouw is inmiddels
verbouwd tot appartementen. Het fraaie Ezelsrug muurtje
tussen het kerkepad en de huidige kerktuin was de afscheiding
van het kleine kerkhof. Er werd niet alleen in de kerk begraven,
maar ook daarbuiten. In de boeken van de kerkvoogden wordt
gesproken van het Noorder-, het Zuider- en het Oosterkerkhof. Op
een kadastrale tekening uit 1819 staan dan ook drie kerkhoven
ingetekend. Vermoedelijk is er tot 1730 op het Zuiderkerkhof
begraven en slechts in weinige gevallen aan de uiterste noord
en oostkant. Na 1730 werd voor het begraven gebruik gemaakt
van een samengevoegd Noorder- en Oosterkerkhof, op de plaats
die nu nog in gebruik is.
© De Proeve
Het Proveniershof is in 1555 gesticht (kijk ook eens vanaf de
Westervesting) door Jan Claeszn Brouwer. De goed onderhouden
huisjes en de mooie tuin stralen rust en ordelijkheid uit. Als je
het hek binnen stapt dan voel je de aparte sfeer die de Proeve
eigen is. De huisjes zijn nog altijd eigendom van de Stichting en
dit garandeert ook het voortbestaan van dit unieke hofje.

Tekst op de puibalk
De soldaat: Zeg visscher,

hebt gij zulke visch van goede

smaak en disch?
De monnik: Ja vriend, hadden wij zulke visch in 't klooster
tot onze spijs, ik zou vergeten spek en vlijs.
Oude man: Met zulke visschen

is het gedaan,

daarom

moet ik op krukken gaan.
Vrouw: Ik zoek het in de aarde.
Valkenier: Ik zoek het in de lucht.
Visscher: Ik zoek het in het water.
Man bij vuur: ik zoek het in het vuur.
De vrouw spreekt hier: Gij gekke alle vier, wat gij zoekt
dat heb ik hier.
Meerman: Het micken zou mij niet verdrieten, mocht ik in
uw kransje schieten.
Meermin: Wat gij mickt of wat gij schiet, in mijn kransje
komt ge niet.
Wie weet, dat hij niet en weet?

© De Kloostertuin
De tuin naast de Coomhertschool heet Kloostertuin, het laat
zich niet moeilijk raden hoe men aan deze naam is gekomen. In
2008/2009 is het noodgebouw gesloopt en is de school verbouwd
tot appartementen. Gelukkig zijn (mede dankzij Oud Edam) de
onder de tuin aanwezige waterkelders die hun water ontvingen
van de daken van de Grote Kerk gespaard gebleven. Als er vroeger
een droge periode was en bij de mensen thuis de regenbakken
leeg kwamen te staan, werd de bevolking in de gelegenheid
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Monumentaletaxusboom op de plaats van
de voormaligRooms-Kuratholiefee
kerk

Herengracht,het bruggetje en het straatje zijn verdwenen
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Het huisje van schelpenkoningHenk Dekker

Het Bosjemet het inmiddels
afgebrokenhuisje

Het Proeveniershuis
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gesteld om in het klooster water te halen. Men kon dan voor 2
cent één emmer water halen. Na 1922 was dit niet meer nodig
door aanleg van de waterleiding in Edam.
Hoewel de bebouwingsgeschiedenis
niet geheel duidelijk
is, lijkt het erop dat grenzend aan de Jan Braskersteeg het
Oudemannenhuis heeft gestaan. Dit was een vrij groot complex
met binnenplaats en werd omstreeks 1615 door de Stad gebouwd
tussen de Haligt, Grote Kerkstraat en Oudemannenhuissteeg
(later Lombardsteeg en nu Jan Braskersteeg). In 1661 besloot het
Stadsbestuur om het Oudemannenhuis formeel de bestemming
van Stadsherberg te geven. Waarschijnlijk was een deel van
het Oudemannenhuis al ingericht als Stadsherberg en werd
Heerenlogement genoemd. Op 6 februari 1840 stortte het oude
Sociëteitsgebouw in en nog in datzelfde jaar werd de eerste steen
gelegd voor een nieuw Heerenlogement.
In het boekje Edam en hare geschiedenis van P. Allen lezen wij
het volgende: "HetHeeren-logement,in 1840 voorparticuliere rekening
opgetrokken,ter plaatse waar het voormaligelogementvan dien naam
stond, behoort mede onder de fraaiste gebouwen der Stad gerangschikt
te worden. Over het geheel zeer doelmatig ingerigt, munt inzonderheid
de Koffijkamerdoor hare ruime en luchtige inrigting uit, terwijl het eene
einde dezer zaal, amphitheatersgewijze aangelegd, bijzonder geschikt
is tot het houden van verkoopingen,het plaatsen van een Orchest, de
oprigting van een toneel, enz. De kroonlijst van dit gebouw prijkt met
een drietal zandstenen beelden": Prins WillemI, Prins Maurits en Prins
FrederickHendrik.
Toen het Heerenlogement in 1942 gesloopt werd was bij de
aannemer bedongen dat de beelden in Edam moesten blijven.
Echter een antiekhandelaar uit Hoom, Rheens genaamd,
betaalde de boete van fl 500 en nam de beelden mee. In de gevel
zaten ook nog verschillende zandstenen kopjes, die zijn geplaatst
boven de voordeuren in het nieuw gebouwde woningblok. In het
Edams Museum zijn een vijftal kopjes te zien.

e

© De Kaasmarkt.
In 1668 besloot de Stad Edam om de IJe hier te dempen, waardoor
dit plein is ontstaan. Edam was tot die tijd een labyrint van
slootjes, de IJe liep verder door in de Wijngaardsgracht. Op het
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We lopen nu door de Prinsenstraat en slaan voor de Beursbrug
rechts af de Kleine Kerkstraat in.

Het poortje aan de overzijde van het plein is de achtertoegang
van het Hervormde Weeshuis. Boven de ingang in de gevel zien
we twee weeskinderen, herkenbaar aan de rood- zwarte kleding,
naast het wapen van Edam in de cartouche. Het weeshuis werd
in 1561 gesticht door Matthijs Matthiaszoon "lynx.
Natuurlijk mogen wij de in 1702 gebouwde Doopsgezinde
Vermaning op onze wandeling niet missen. Destijds was de
verordening van kracht dat een doopsgezinde kerk niet aan de
openbare weg mocht staan. Tot 1742 waren er twee doopsgezinde
gemeenten, de Friese (meer behoudend) met hun Vermaning op
de Haligt en de Waterlandse (meer open) met hun gebouw vijftig
meter verder op de hoek Grote Molensteeg en Grote Kerkstraat.
In die tijd was deze vijftig meter onoverbrugbaar. In 1742
fuseerden beide gemeenten en uiteindelijk bleef alleen de Friese
Vermaning over.
Op de hoek naast het Prins Mauritspad woonde vroeger Jan
Claeszn Clees, de herbergier van de herberg 's Gravenhage.
Hij woog 445 pond en leefde van 1570 tot 1612. In het Edams
Museum bevindt zich een schilderij waarop hij in volle glorie is
afgebeeld. Op oude ansichtkaarten is nog te zien dat het plein
werd omzoomd door prachtige iepen.

© De steeg van Manus Weener.
Hiermee wordt bedoeld de Molensteeg die de Lingerzijde met de
Beestenmarkt verbindt. Manus Weener runde een café onder de
Speeltoren, een café zoals er zoveel waren in het oude Edam.
Omstreeks 1930 werd het gesloten, waarna er een manufacturen
zaak in kwam van de familie Takkenberg.

© Torenstraat en Voorstraat
In de gevel van het pand op de hoek van Prinsenstraat en Kleine
Kerkstraat herinneren de zeventiende-eeuwse gevelstenen ons
aan de voorname positie die Edam op het gebied van cartografie
heeft gehad. Van hieruit zien we al het bekendste monument van
Edam, de Speeltoren. In 1972 dreigde de toren om te vallen door
ondoordacht sloopwerk, maar de alertheid van Gerrit Bij 't Vuur
(oprichter van Oud-Edam) heeft er voor gezorgd dat de Speeltoren
behouden bleef en nog elk kwartier haar carillonklanken aan
ons laat horen. De speeltrommel die hier voor zorgt dateert uit
1568 en behoort hiermee tot een van de oudste speel trommels in
Nederland. Vanaf hier heette de straat Voorstraat. Het was een
straat met allure en vele winkels. Als je goed kijkt dan zie je dat
bijna ieder huis wel een winkeletalage heeft gehad.

© Beestenmarkt
Door toename van de beestenhandel werd in 1616 het kleine
grasveld vergroot tot plein. Na de drooglegging van het Purmermeer in 1622 kwam de ossenweiderij echter pas goed op gang,
zodat men in 1695 besloot om het plein nogmaals te vergroten.
Aan de waterkant in het verlengde van de Molensteeg stond eer
tijds één van de meelmolens van Edam. Begin 20 eeuw werd hier
geen vee meer verhandeld en werd het plein een nijverheids
plein in ruste, omgeven met kastanjebomen. De kastanjebomen
kregen vanaf ca. 1980 dusdanig last van schimmel dat zij
ziek werden en uiteindelijk in 1985 gerooid moesten worden.
De schimmel werd doorgegeven via wortel contact. Het toen
malige hoofd van de gemeentelijke groenvoorziening de heer
J. Muntjewerf heeft in samenwerking met de ziektebestrijdings

dienst van de Hogeschool uit Wageningen een resistente boom
tegen de aanwezige schimmels gevonden, de Moeraseik.
Voor de oorlog werd op het plein steevast een ringsteekwedstrijd
gehouden. TWeekarretjes reden naast elkaar van een tien meter
lange houten hellingbaan en moesten daarbij een ring steken.
Over de baan heen was een portaal geplaatst waaraan twee grote
houten kuipen hingen die gevuld waren met water en hierboven
zat een heer die deze kuipen kon laten kantelen. De deelnemers
kregen een forse duw en de karretjes vertrokken; wie het eerst
beneden was, kwam een ronde verder. Miste je echter de ring
dan trapte de man op het portaal de kuip om zodat de ringsteker
pardoes de hele kuip met water over zich heen kreeg. En daar
ging het de toeschouwers natuurlijk om.
Nu wordt de Beestenmarkt weer gebruikt op Koninginnedag,
met kermis touwtrekken en bandjes op de muziekdag. De mooie
pomp geeft geen water meer en is voor zover wij weten afkomstig
van een Drentse brink.
We lopen nu verder door de Smeesteeg waar aan het eind rechts
jarenlang een smederij is geweest.
© Pompsluis
Hier gaan we rechtsaf de Lingerzijde in en zien voor ons de
Pompsluisbrug over de Pompsluis. Als we op de brug staan
dan zien we het enorme verschil in waterhoogte tussen de
Schepenmakersdijk en de Wijngaardsgracht. De Pompsluis
maakte deel uit van de Hollandse waterlinie. In de TWeede
Wereldoorlog is door het openzetten van de sluis van hieruit de
polder de Zeevang onder water gezet.

©

Schepenmakersdijk
Aan het eind van de Lingerzijde slaan we linksaf en komen dan op
de trambrug. Van hier kijken we uit over de Schepenmakersdijk
met de theekoepels van Uitwaterende Sluizen en het prachtige
hek met boven de poorten de Keizers- en de Koningskronen.
Achter ons horen we hoe het verkeer voorbij raast en beseffen
we weer hoeveel er veranderd is in de afgelopen decennia.

FAaw.

©
Geheellinks de Teekenschool,rechts het Herenlogement
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plein stonden zes prachtige huizen, waarvan er nog twee over
zijn. Het huis met de gevelsteen Purmeermin deed vroeger dienst
als kaaspakhuis. De zes huizen werden bewoond door bierstekers.
Het straatje dat naar de Hakkelaarsbrug loopt heet dan ook niet
voor niets Bierkade. Het huis met de mooi versierde trapgevel
is het huis waar de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
in 1784 door dominee Jan Nieuwenhuijzen is opgericht. De
gevelsteen toont ons een struisvogel met een hoefijzer in zijn
bek, het teken van moed. Bij de voorlaatste herinrichting van
de Kaasmarkt, zijn de kaasvakken gelukkig weer teruggebracht.
Midden op het plein zien we in de straat de windroos met de
zandstenen Franse Lelie. De Kaaswaag werd in 1778 gebouwd. In
het zeskantig koepeltorentje op het dak, hing een klok die geluid
werd als de Kaasmarkt kon beginnen. In de voorgevel zien we de
Stadwapensteen van Edam, tussen vier tegeltableaus, die handel
en nijverheid voorstellen. Naast de waag stond vroeger het café
Oostindië.
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Levendigekaasmarkt vóór 1922

Tonnetjesteken tijdens
Koninginnedagop 31 augustus

Pompsluis

Gezichtop de Schepenmakersdijk
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Jaap Molenaar

Tussen wal en schip. Het beruchte geval Pot
Claas Pot, sluiswachter
van de
Oostersluis bij de kettingbrug beklaagde
zich in 1772 over ongewone en
onverdiende behandeling. Wat was er
aan de hand? De inkomsten van Claas
bestonden voor een belangrijk deel uit
de schutgelden die schippers moesten
betalen bij het passeren van de sluis.
Het bleek dat beurtschipper Willem
Buijsman geen schutgeld wilde betalen.
Hij weigerde dit omdat hij, naar zijn
zeggen, burger en inwoner van Edam
was en dus aanspraak mocht maken
op vermindering van schutgeld. Volgens
de verbolgen sluiswachter woonde
Buijsman met vrouw en kinderen
in het Overijsselse Hasselt en bezat
hij daar nota bene een herberg met
veel klandizie. Pot liet zich niet in de
luren leggen en nam maatregelen. Op
5 oktober 1771 liet hij het schip van
Buijsman door de gerechtsbode aan de
ketting leggen. Zodra het schutsgeld zou
zijn betaald mocht het schip vertrekken.

Kort geding
De schipper, op zijn beurt, liet dit niet
over zijn kant gaan en dagvaardde Pot in
een kort geding (vlotregt) op 12 oktober
voor de schepenen van de stad. Hij eiste
niet alleen opheffing van het vaarverbod
maar ook vergoeding voor de inmiddels
opgelopen schade. Gesteund door zijn
werkgever stelde Pot dat de Oostersluis
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eigendom
was
van
Uitwaterende
Sluizen en de schepenen in deze zaak
niet deskundig en bevoegd waren om
een oordeel uit te spreken. De kwestie
viel onder jurisdictie van het College
van Dijkgraaf en Hoogheemraden van
Uitwaterende Sluizen in Kennemerland
en Westfriesland. De schepenen hieven
desondanks het vaarverbod op. Buijsman
bleek voor vijf gulden en vijf stuivers
zijn burgerrechten te hebben gekocht
en onderhield met goedkeuring van het
stadsbestuur een veerdienst op Hasselt.
Dijkgraaf en hoogheemraden reageerden
snel, want twee dagen daarna kwam
Thomas Smit, bode van dit college,
aanzeggen dat het schip van Buijsman,
dat nog steeds nabij de Oosterpoort
lag, niet mocht vertrekken, tenzij het
schutgeld betaald werd. Tevens wendden
zij zich tot het Hof van Holland om dit
verbod te laten bekrachtigen.
De irritatie nam alleen maar toe toen ook
de regenten van Armen-Weeshuis zich in

de zaak mengden. Zij maakten bezwaar
tegen de tijdelijke aanlegplaats van het
opgelegde schip. Om het allemaal niet
erger te maken dan het al was werd het
schip op 3 januari 1772 verlegd, maar
twee dagen later verzocht Hendrik de
Kuijper, zaakwaarnemer van Buijsman,
nota bene op zondag, aan de schepenen
om het schip weer terug te mogen
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leggen. Hij had echter de uitspraak niet
afgewacht, maar op voorhand het schip
alweer op de oude plaats teruggebracht.
Competentiestrij d
Beide instanties gingen op hun strepen
staan. Edam stelde op grond van
de privileges van 1565 dat alleen zij
zeggenschap over haar burgers had.
Uitwaterende Sluizen hielden echter ook
voet bij stuk, alleen al "om de posteriteit
(nakomelingsschap) te tonen dat wij
in alles onze plicht betrachten" Oude
tegenstellingen
tussen
Uitwaterende
Sluizen en Edam over de sluizen en over
het dichtslibben van de haven speelden
opnieuw op. "Wegens gans onbetamelijk
gedrag van de stad Edam zouden er geen
arbeidslieden uit die stad meer worden
aangesteld" Andere steden werden van
beide kanten in de Staten van Holland
bewerkt om hun invloed aan te wenden.
Door ingrijpen van de stadhouder werd
uiteindelijk een compromis bereikt.
Nu was Pot behalve sluiswachter ook
in dienst van de stad Edam als portier
van de Oosterpoort en brugophaler en
hij had vrij wonen. Daarnaast bezat hij
vergunningen als wijnkoper, grossier,
slijter en tabaksverkoper. Mogelijk liet Pot
zich door advocaten op sleeptouw nemen.
Zijn oppositie begon het stadsbestuur
van Edam echter zodanig de keel uit
te hangen, dat ze hem ontsloegen en
zijn vergunningen ontnamen. Het liefst
zagen zij hem uit de stad vertrekken.
Daartegen ging hij in juli 1772 in
beroep bij de Staten van Holland in een
"requeste om voorziening tot redres"
(herstel). Tevergeefs. Edam laat de Staten
weten dat zij het volste recht hebben
om "ondienstige en onrustige burgeren,
sonder figuur van proces, te ontlasten".
Uiteindelijk is in deze competentiestrijd
Claas Pot het slachtoffer. Hij werd uit
zijn huis gezet, verloor zijn inkomsten
en betaalde een aanzienlijke som aan
schadevergoeding en kwam daardoor in
deerniswekkende toestand te verkeren.
Zou dit zijn dood in 1777 bespoedigd
hebben?
(Met dankaan Gerrit Conijnen Wimde Wol'j)
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