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Wijzers op de Speeltoren
stralen weer
Machtige Boeken
IN OMNES

Woensdag 20 oktober 2010, het was zeven uur, nog donker en het
waaide stevig. De hijskraan van Mick uit Volendam stond klaar,
de Kleine Kerkstraat was afgezet voor het verkeer. De monumentenwacht die de Speeltoren zou inspecteren vond het echter niet
verantwoord om zich omhoog te laten hijsen in het bakje van de
hijskraan. Toen het wat minder hard waaide ging Hans van Duijnhoven, de technische man van Petit & Fritsen, toch naar boven om
de vier wijzerplaten en bijbehorende wijzers van het uurwerk van
de Speeltoren te demonteren.
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Wijzers op de Speeltoren stralen weer

Frans Kuiper
Als je naar de toren omhoog kijkt dan maken de
wijzerplaten een machtige indruk. Ze torenen letterlijk
ver boven ons uit en hebben een magische uitstraling. Als
de gedemonteerde wijzerplaat echter uit het bakje van
de hijskraan wordt getild en tegen de torenmuur wordt
aangezet heeft hij opeens al zijn grandeur verloren. De
wijzerplaat is niet meer dan drie concentrische ringen
met daarop de vertrouwde cijfers en daartussenin de
gouden sterren. Je kunt de wijzerplaat zonder moeite met
één hand optillen. De wijzers zelf zijn ook niet zwaar en
zijn niet langer dan een meter. Ook de drijfstangen die
de wijzers met het elektrische uurwerk verbinden worden
losgekoppeld en in de bestelwagen gezet. De drijfstangen
worden vervangen door nieuwe. De wijzers en de cijfers op
de wijzerplaten zullen na een grondige schoonmaakbeurt
van een nieuw laagje bladgoud worden voorzien.
De komende acht weken zullen we dus het moeten doen
met een toren zonder tijd. Pas dan besef je hoe vaak je
naar de toren kijkt om te zien hoe laat het is. Gelukkig zal
het carillon de melodieën nog elk kwartier laten klinken
en op het half en heel uur zullen de klokken ons vertellen
hoe laat het is. Was het nodig om de wijzerplaten en de
wijzers op te laten knappen en wanneer was de laatste
keer dat de wijzerplaten van de toren werden gehaald?
Eerste uurwerk
Laten we teruggaan in de tijd en eens zien wat er zoal is
gepasseerd. De Speeltoren is de oudste toren van Edam.
De in 1883 gesloopte kerk werd gebouwd aan het eind van

Het demonteren gaat beginnen
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de dertiende en het begin van de veertiende eeuw. In de
tweede helft van de vijftiende eeuw werd de huidige toren
gebouwd als vervanger van een oudere toren.
Het eerste klokkenspel was in 1547 gebouwd door J. P.
Engelsz. De Speeltoren had al vóór 1546 een uurwerk,
zonder melodieën weliswaar. In de thesaurierboeken lezen
we namelijk dat aan Claes Slotemaeker in die periode al
per jaar 9 gulden en 17 stuivers betaald werd voor het
stellen van de klok. In 1568 werd aan Dirk Heimensz ook 9
gulden betaald, maar hij moest voor dit bedrag niet alleen
de klok stellen, maar ook het carillon bespelen.
In 1561 had Claes Pietersz uit Purmerend een nieuw
uurwerk gemaakt. Dit uurwerk liep niet naar wens van
de burgemeesters, de geschiedenis vertelt ons helaas niet
wat er mis mee was. Zo kreeg Adriaen Kistmaeker, slechts
een jaar later, in 1562, de opdracht om twee nieuwe
wijzerborden te maken, te schilderen en te vergulden.
Dat er zo kort na oplevering van het nieuwe uurwerk al
twee wijzerborden vervangen moesten worden zorgde
voor onvrede in Edam; er werd zelfs bij het Hof in Den
Haag een proces aangespannen. Dit werd gewonnen en
het oude uurwerk werd weer teruggeplaatst.
Uurwerk toch vervangen
Toch waren de burgemeesters niet meer tevreden met
het oude uurwerk, ze wilden in de Kleine Kerk op hun
kosten een nieuw uurwerk hebben. Jan Engelsz, die ook
het oude uurwerk had vervaardigd, kreeg hiervoor in 1568
wederom de opdracht. Tot dat jaar was de toren open
geweest, maar deze werd nu dichtgemaakt. Ook werd een
eikenhouten wenteltrap aangebracht en een zolder "daer
't uurwerk op staen zou". Daarna werden de klokken
"gestellingd". Jan Engelsz kreeg voor zijn werk 308 gulden
exclusief de verblijfskosten van 19 guldens en 5 stuivers
die hij apart in rekening bracht voor een kamer, weekgeld
en kost.
Inmiddels was de overgang van Katholicisme naar
Calvinisme een feit geworden, ook Edam had (weliswaar
niet geheel uit vrije wil) voor de prins van Oranje gekozen.
Er brak een tijd van soberheid aan en tot overmaat van
ramp brandde in 1602 de Grote Kerk af. Al het beschikbare
geld werd in de herbouw van de Grote Kerk gestoken en
er bleef zodoende weinig geld over voor onderhoud aan
de Kleine Kerk. De volgende jaren werd uitsluitend het
hoogst noodzakelijke onderhoud uitgevoerd.
Hernieuwde belangstelling
voor de Kleine Kerk
In 1742 werd de eenvoudige torenspits vervangen door
één die meer weg heeft van de huidige spits. In 1764
kreeg Dirk van der Meer, "horologemaeker van uurwerken
tot Amsterdam", de opdracht om het speelwerk en het
uurwerk op de Kleine Kerktoren te vernieuwen en te
vermaken. Het volledige speelwerk alsmede de hamers,
veren, klepels en tuimelaars van de speelhamers werden
vernieuwd; de scheringen en het handklavier van de
klokken moest opnieuw gemaakt worden. Er werd een
nieuw "wijsentwerk met vier loopende wijzers en 1300
nieuwe nooten zo enkel en dubbelden in soorten en

900 nieuwe moeren gemaakt". Dirk van der Meer begon
op 14 augustus 1772 en was klaar met zijn werk op 26
september 1772. Het karwei kostte 1698,13 gulden.
Geen geld voor onderhoud
In de Franse periode (1798 - 1813) werden alle kerken
en torens geconfisqueerd door de overheid. Tijdens het
Koninkrijk Holland werden de kerken weer teruggegeven
aan de kerkbestuurders. De Speeltoren bleef echter
eigendom van de burgerlijke overheid van Edam, die ook
voor het onderhoud de verantwoordelijkheid hield.
Kleine Kerk afgebroken
De Kleine Kerk werd, door geldgebrek en prioriteit voor
onderhoud aan de Grote Kerk, slecht onderhouden door
de kerkelijke gemeente. Uiteindelijk was de stad Edam,
die m 1881 de kerk had overgenomen van de hervormde
gemeente, in 1883 genoodzaakt de kerk te slopen. De
toren bleef gelukkig staan en werd voorzien van vier
nieuwe vierkante houten wijzerplaten met het opschrift
"anno 1883".
Vierkante wijzerplaat wordt na 350 jaar rond
Dat ook vroeger niet alles vlot en snel verliep blijkt wel
uit onderstaande relaas. Op 4 november 1913 schrijft de
firma J.Addicks en Zoon na een inspectie van het uurwerk
dat de wijzerwerken en de drijfstangen voor de wijzers
hoogstnodig verbetering behoeven. Na zeven jaar, wordt
er nogmaals aangekaart dat restauratie noodzakelijk
is. Op 15 april 1920 schrijft de firma Addicks en Zoon
aan de gemeente architect J.Letzer over de resultaten
van hun gedane onderzoek op 12 april 1920. Een aantal
klokken is zeer slecht en moeten vervangen worden. Voor
herstelwerkzaamheden aan de toren is het nodig om alle
klokken, hamerwerken draden, transmissietuimelaars en
het handklavier te verwijderen. Het klavier is door zijn
vervallen staat niet meer te repareren en moet vervangen
worden.
"Teneinde gedurende de uitvoering van deze werken de
gemeente niet verstoken te laten van de officiële tijd is
het aan te raden het uurwerk en één der wijzerplaten
over te brengen naar het Raadhuis waar ruimte tot
tijdelijke opstelling is.Van het weer in de gerestaureerde
toren opgestelde uurwerk behoeft de wijzerleiding
enige verbetering. De opgaande wijzerstang ligt niet
zuiver recht en de stangen van de wijzerkop naar de
wijzerwerken wringen. De gesteldheid van de houten
wijzerplaten is niet door ons onderzocht, doch het zou
wellicht aanbeveling verdienen deze te vervangen door
roodkoperen met vergulde cijfers, die een zeer veel hogere
levensduur bevatten dan de houten".
Uiteindelijk tekent de burgemeester op 5 januari 1922 een
contract met de fa Addicks voor: "de levering en plaatsing
van vier verguld roodkoperen opengewerkte wijzerplaten,
het vernieuwen van de wijzerleiding, wijzerwerk en
wijzerkopjes en het aanbrengen van vier stel nieuwe,
gebombeerde roodkoperen extra-versterkte wijzers".

*

Torenuurwerk wordt elektrisch opgewonden,
maar carillon zwijgt
In maart 1953 stuurt de provincie een bericht naar het
college van Burgemeester en Wethouders van Edam
dat men geen bezwaar heeft tegen het uitgeven van
1000 gulden voor het aanschaffen van een elektrische
installatie voor het opwinden van het toren uurwerk.
Klokken worden uit de toren verwijderd
In 1962 is de situatie in de toren zo slecht dat men uit
veiligheidsoverwegingen de klokken uit de toren laat
halen en opslaat bij Petit & Fritsen in Aarle Rixtel. In
1966 schrijft Oud-Edam aan de gemeente waarom het
toch zolang moet duren. De ontluisterde Speeltoren biedt
een van de treurigste aanblikken van Edam. Het carillon
ontbreekt en het uurwerk is weggehaald. Het geheel
maakt een verwaarloosde indruk.
Nieuw bladgoud op het uurwerk
In de krant van 25 november 1966 lezen we: "de wijzerplaten
van de Speeltoren zijn weer aangebracht en schitteren
aan de vier kanten door de goudbladbeschildering.
Zo is dan toch eindelijk het moment bereikt, dat men
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Wijzers op de Speel toren stralen weer

Linda IJpelaar
van het torenuurwerk de tijd weer kan aflezen. Aan
het mechanisme voor de uur- en halfuur-slagen wordt
gewerkt, zodat men goede hoop heeft dat de toren spoedig
(?)geluid zal geven.
Ingebruikname carillon in 1970
Op 4 juli 1970 wordt het carillon van de Speeltoren na
jaren zwijgen eindelijk weer tot leven gebracht. Ook het
torenuurwerk is vervangen door een elektrisch uurwerk.
De echtgenote van de commissaris van de Koningin
in Noord Holland Mevrouw Kranenburg-Lycklema is
uitgenodigd om het startsein te geven. Zij kreeg voor
deze opening een bronzen sierklokje met opgegoten
randschrift: "U deed Edams klokken weer zingen".
Actiegroep Oorwatje
Dat niet iedereen blij was met het niet meer zwijgen van
het carillon en het slaan van de klokken bleek wel uit het
volgende. Op 9 juli 1970 (1 week na de ingebruikname)
werd bij het gemeentebestuur een petitie aangeboden.
In deze petitie verzochten 50 buurtbewoners en enkele
toeristen om de toren te laten zwijgen van 23.00 uur tot
07.00uur teneinde te kunnen genieten van hun nachtrust.
De gemeente willigde het verzoek niet direct in, maar
informeerde eerst bij andere gemeentes over de stand van
zaken aldaar. Uit Monnickendamkwam de reactie dat men
daar geen klachten ontvangen had over het nachtelijk
gebeier en het slaan van de klok. Eenzelfdereactie kwam
uit Enkhuizen. Purmerend berichtte dat men daar stilte
in acht nam van 23.00 tot 07.00 uur. Op 22 september
1970 nam de gemeente het besluit om het verzoek van
de actiegroep "oorwatje" te honoreren en voortaan de
Speeltoren te laten zwijgen van 23.00 uur tot 07.00 uur.
Nadat in 1972 de Speeltoren bijna was omgevallen en de
restauratie van de toren versneld werd uitgevoerdwerden
in 1976de wijzers en de cijfers op de wijzerplaten verguld
door de Edamse schilder Jan Lammes uit de Lingerzijde.

Wijzers weer op zijn plaats
Op 16 december 2010 werden de wijzerplaten en de
wijzers weer teruggeplaatst zodat we het nieuwe jaar
2011 in konden gaan met vier gereviseerde wijzerplaten
met prachtige vergulde Romeinse cijfers en opnieuw
vergulde wijzers.
De afgelopen tien jaar heeft het onderhoud toch wel
wat te wensen overgelaten vanwege verscherpte Arbo
voorwaarden en de vele wisselingen over de verantwoor
delijkheidvoor de Speeltorenbij de gemeente. Gelukkigis
aan deze verwarrende situatie een eind gekomen.Dit bleek
nadat Frans Kuiper (klokkenstellervan de Speeltoren) in
mei 2010het initiatief nam om samen met stadsbeiaardier
Frits Reynaert een afspraak te maken met wethouder Wim
Runderkamp en ambtenaar Kees Steur over de slechte
staat van onderhoud van de klokken en de onvastheid van
het uurwerk van de Speeltoren.Al tijdens het gesprekwerd
duidelijk dat de wethouder het niet alleen maar als zijn
politieke plicht zag om de Speeltoren in goede staat van
onderhoud te houden. Maar ook wilde hij mee werken aan
het weer op orde brengen van het carillon en het uurwerk
daar waar het niet optimaal was. De Speeltorenvan Edam
is ook in zijn ogen een van de belangrijkste monumenten
van de gemeente Edam-Volendam. In samenwerking
met Kees Steur zijn begrotingen opgevraagd voor het
reviseren van het carillon en het uurwerk, het losmaken
van vastzittende klokkenen het opnieuwverguldenvan de
wijzers en wijzerplaten. Dank zij de uitstekende en snelle
medewerking van de wethouder en de ambtenaar kon in
augustus aan de firma Petit en Fritsen opdracht gegeven
worden om het uurwerk aan te pakken. De firma Het
MolenpadExpertisekreeg de opdracht om de vastzittende
klokkenin en buiten de lantaarn weer te laten functioneren,
de speeltrommel en het speelwerk te reviseren zodat het
geheel weer goed en soepel zou gaan lopen.

200 jaar Burgerlijke Stand
De BurgerlijkeStand bestaat 200 jaar. Sinds 1811 registreert de overheid alle geboortes, huwelijken en overlijdens.En
moeten de burgers daarvoornaar het gemeentehuis.HetWaterlandsArchiefen de BibliotheekWaterland staan het komend
jaar uitgebreid stil bij dit jubileum. Met exposities,lezingen en andere activiteiten rond de thema's geboorte,trouwen en
sterven. De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar de vermeldingen van onze voorouders in de oude registers van
de BurgerlijkeStand, maar ook naar de met geboorte,huwelijk en overlijdenverbonden tradities. Zoals kikkers aan de
waslijn om de ooievaar te lokken of biefstuk voor de kraamvrouw.En natuurlijk de verhalen er om heen. Bijvoorbeeldover
geboortes in bijzondere omstandigheden, zoals een strenge winter. Of over vrijages,die aan huwelijken voorafgingen,en
wie kan zich de aanspreker nog herinneren die een overlijdenhuis-aan-huis aanzegde? Het archief en de bibliotheek zijn
op zoek naar die verhalen en tradities en doen daarvoor een beroep op alle inwoners van onze regio.Daarbij zijn we ook
zeer geïnteresseerd in geboortekaartjes, trouwfoto's,film- of videofragmenten,bijzondere kledingstukken of bidprentjes
voor dierbare overledenen. Om ze te laten zien of horen in ons gezamenlijkinformatiepunt Waterland Toen en Nu; om
leerlingen van de basisscholen uit de omgevinger kennis mee te laten maken en om ze te bewaren voor het nageslacht.
We beginnen in maart met geboorte;in juni komt het huwelijk centraal te staan en in het najaar overlijden.En voor alle
duidelijkheid: óók de tradities en verhalen van uit andere landen afkomstige nieuwe Waterlanders zijn zeer welkom.
We kijken uit naar uw bijdragen!
Contactpersonen zijn: Marion Bark, tel. 0299 433323 (mbark@bibliotheekwaterland.nl),Jaap Haag, tel. 0299 411530
(j.haag@waterlandsarchief.nl)en Margreet Lenstra, tel. 0299411530(m.lenstra@waterlandsarchief.nl).
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Machtige Boeken!
Vanaf 2 april j.1. is in het Edams Museum de
tentoonstelling

'Machtige Boeken! De Librije

van Edam en de Reformatie' te bezichtigen.
Deze tentoonstelling
bijzondere

toont een deel van de

collectie boeken afkomstig

uit de

Librije van de Grote Kerk. Deze hervormde
boeken zijn sinds 1934 in bruikleen gegeven
aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de
Nationale Bibliotheek van Nederland, en worden
daar beheerd en geconserveerd.
de bruikleenovereenkomst

Onlangs werd

weer verlengd, een

goede aanleiding om de boeken wederom in
Edam tentoon te stellen. Naast de boeken zijn
ook andere objecten te zien die gerelateerd zijn
aan de roerige zestiende eeuw en Edam.

De Librije
De Edamse Librije was gevestigd boven de sacristie
in het Zuidportaal van de Grote Kerk en bestond
mogelijk al vóór 1538.In deze ruimte werden de boeken
geraadpleegd en gelezen door geestelijken, theologen
en burgers die het Latijn machtig waren. Uit vrees voor
diefstal lagen de boeken 'aan de ketting'. Viaeen systeem
dat bevestigd was aan de boekband, werden ze met een
ketting vastgemaakt aan een rail boven de lessenaar.
Dit was elders ook de gewoonte, zoals in de Librijesvan
Zutphen en Enkhuizen. In de Librijevan Zutphen waren
de kettingen zwaar en niet gemakkelijk kapot te maken.
Kennelijk was men in Edam minder bang voor diefstal,
want de kettingen waren vrij dun. In de negentiende
eeuw heeft men in Enkhuizen de kettingen verwijderd.
Men vond het te gevaarlijk. Als er brand uit zou breken
dan waren de boeken vanwege de kettingen niet
eenvoudig te verplaatsen en zouden ze misschien wel
verloren kunnen gaan! Eind zeventiende eeuw verloor de
Librijehaar functie en belandden de boeken op de zolder.
Die hebben die verwaarlozing wonderwel doorstaan en
de meeste werken bezitten nog hun originele banden.
Op de boekenplanken in de Librije staan nu bijbels en
gezangboeken uit de negentiende eeuw. Deze zijn in de
plaats gekomen voor de kostbare collectie die nu bij de
KBgeconserveerd wordt.
Latijnse School
Naast de ruimte van de Librije bevond zich de Latijnse
school, die waarschijnlijk al vóór 1561 in de Grote Kerk

Interieur Librije

gevestigdwerd. Helaas is er tot nu toe weinig bekend over
het aantal leerlingen en de docenten. Voor de lessen in
Latijn werd kennelijk gebruik gemaakt van boeken uit de
Librije,want in een paar boeken zijn kindertekeningen
gevonden. Die bevinden zich allen in één boekband.
Het was destijds gebruikelijk dat meerdere boeken in
één boekband gebonden werden. Boeken werden niet
gebonden geleverd zoals nu; je kocht een stapel vellen
waar je zelf een boek van moest laten maken. Meerdere
exemplaren konden dan in één boekband gebonden
worden. Zo ontstond een convoluut: een verzamelband,
een boekband die meerdere, niet noodzakelijkerwijs
bijeen behorende, zelfstandige teksten bevat. Boek
banden kon je in alle soorten en maten laten maken, van
dure bedrukte leren boekbanden met zilverbeslag tot
goedkope perkamenten bandjes.
Hervormde boeken - ter land en ter zee
De Edamse boekencollectie bestaat uit 158 gedrukte
werken bijeen gebracht in 107 banden en twee late
handschriften. Het zijn voornamelijk zestiende-eeuwse
boeken die geschreven zijn door zowel reformatorische
als niet-reformatorische auteurs (kerkvaders en
klassieke auteurs). In veel boeken zijn op de schutbladen
nog aantekeningen van of over de vroegere boekbezitters
te vinden. Zo is de volgende aantekening over de eerste
predikant van de Grote Kerkin een aantal boeken terug te
zien: Ditboeckis besproocken van salijge PouwelsPietersz.
tot die lijberij van Edam. Een tastbare herinnering uit een
lang vervlogen tijd aan Paulus Pietersz. die van 1572 tot
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In de aantekening linksboven schenkt
Pouwels Pietersz dit boek aan de Librije
zijn dood in 1575 predikant was van de Gereformeerde
Kerk. Zoals uit de aantekening blijkt, liet hij zijn boeken
na aan de Librije. En dit boek is niet het enige!
Een groot aantal van de boeken uit de Librije zijn
theologische werken, geschreven door de humanist
Erasmus en hervormers zoals Luther, Calvijn en Bullinger.
Heel opmerkelijk is dat maar liefst vijftien boeken
aanwezig zijn van Bullinger, die als opvolger van Zwingli
in Zwitserland wordt beschouwd. Vooral in vergelijking
met het aantal boeken van Calvijn (3 exemplaren)
en Luther (slechts 1 boek), valt het aantal werken van
Bullinger op. Hij was in de Nederlanden in de zestiende en
zeventiende eeuw een veelgelezen auteur. Vooral
zijn in het Nederlands vertaalde Huys-boeck
was een groot succes. Het boek bevatte preken,
in eerste instantie in het Latijn geschreven. Later
werd het werk vertaald in de landstaal Duits,
zodat het in bredere kring verspreid kon worden.
De eerste druk in het Duits verscheen in 1558. Het
werk werd bekend onder de naam 'Haussbuch'
en was letterlijk voor het gebruik thuis bedoeld.
Men kon eruit lezen en leren en het was 'een
wapen tegen de sekten', aldus een Ommelander
boer uit de zestiende eeuw. De eerste druk van
de Nederlandse vertaling verscheen in 1563 te
Emden.
Niet alleen aan land, maar ook op zee was
het Woord van God belangrijk. De VOC zond
bij voorkeur predikanten
mee aan boord,
maar omdat het niet altijd lukte voldoende
predikanten te werven gingen er zogenaamde
'ziekentroosters' mee. Deze mannen hadden
dezelfde bevoegdheden als hun bevoegde collega 's
- de predikanten - op het land; zij gingen voor in
het ochtend- en avondgebed en verzorgden de
zondagdienst. Zij stonden zieken en stervenden
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bevinden zich sinds 1975 in Museum Catharijneconvent.

bij en leidden het godsdienstige deel bij begrafenissen.
Uiteraard werd de predikant/ziekentrooster voorzien van
de nodige voorgeschreven boeken. Daartoe behoorde ook
het Huys-boeck van Bullinger. In 1603 zag de scheepskist
van een predikant er nog karig uit. Behalve het Huysboeck
en de Boetveerdigheyt des levens van Jean Taffin, sr.
bevatte het 'de gedruckten siecken trooster'. Naarmate de
tijd verstreek, werd de scheepskist steeds gevulder met
hervormde literatuur, zoals bijvoorbeeld de Institutio van
Calvijn. De vulling van deze kist was afhankelijk van de
keuze van de kerkenraad van een bepaalde stad.
Edam in roerige tijden
De roerige zestiende eeuw bleef Edam niet bespaard en
werd een tweetal Edammers noodlottig. Openlijke kritiek
op de katholieke kerk was in 1546 nog niet mogelijk en
dit was nu precies wat Dirck Pieters Smid (Smuel) gedaan
had. In zijn huis op het Oorgat buiten Edam had hij aan
medestanders uit de Schrift voorgelezen. Een van zijn
medestanders, Jacob Elbertsz, alias de Geldersman, werd
ook opgepakt en net als Smid verhoord. Beide mannen
waren al lange tijd niet naar de kerk geweest, omdat er
volgens hen 'afgoderij' gepleegd werd. Uit het verhoor
van Jacob blijkt dat hij niet geloofde dat 'den Heere
des Hemels gemaict werdde van meel, water ende van
hontsmeer' en 'indien hij soude moeten geloven dat onder
'theylige sacrament 'tlichaem Christi was, soe mosten
allen d'apostelen logenachtich wesen'. Zowel Dirck als
Jacob eindigden op de brandstapel in Amsterdam. Jan
Luyken legde deze gebeurtenis op een gravure vastgelegd
en deze is op de tentoonstelling te zien.
Behalve op gravures werden afbeeldingen van executies
ook weergegeven op houtsneden in boeken. In de Librije

Zilveren wierookvat uit de Sint Nicolaaskerk,
nu in de Sint Bavo Kathedraal in Haarlem
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Detail uit een gezangenboek, ca 1480 - 1500,
Museum Catharijneconvent Utrecht
bevindt zich een dergelijk boek, de Historiën der vromer
martelaren. Dit boek geeft een overzicht van mensen die
vanwege 'het ghetuyghenis des Heyligen Evangeliums'
ter dood zijn veroordeeld. Het boek begint bij het vroege
christendom, loopt chronologisch door en geeft het proces
van de martelaar weer. Dit boek verscheen voor het eerst
in 1559 in Emden en werd geschreven door de predikant
Adrianus van Heemstede. Het exemplaar dat in de Librije
bewaard werd is een bijgewerkte en aangevulde uitgave
uit 1657. Het is het jongste boek in de Librije-collectie.
1572 - een belangrijk jaar
Edam koos in 1572, niet geheel vrijwillig, de kant van
Willem van Oranje en werd gereformeerd. Dit betekende
dat Paulus Pietersz. op 29 juni 1572 voor het eerst de
dienst leidde in de Grote Kerk. De kerk werd daartoe
'van alle afgoderij gesuyvert ende gereynigt,' wat
betekende dat katholieke beelden en objecten verwijderd
en verkocht werden. Het verhaal gaat dat enkele
katholieken in Edam een vooruitziende blik hadden en in
Antwerpen een ijzeren kist lieten vervaardigen waarin zij
kostbare sieraden, gewaden en boeken verborgen wisten
te houden. Wat het waarheidsgehalte van 'de ijzeren
kist' is, is helaas niet te achterhalen, maar zeker zijn
er meerdere objecten uit de St-Nicolaaskerk bewaard
gebleven. Zo zijn in de tentoonstelling een kazuifel en
zilveren wierookvat uit de zestiende eeuw aanwezig. Ook
zijn er manuscripten te zien die wellicht ooit deel hebben
uitgemaakt van de katholieke boeken uit de Grote Kerk.
De manuscripten maken onderdeel uit van de Bibliotheca
Pastoralis Edamensis en de kostbaarste exemplaren

Machtige Boeken!
Zoals in het bovenstaande geschetst is, draait het in
de tentoonstelling Machtige Boeken! niet alleen om de
boeken, maar ook om de objecten. De boeken zijn als
uitgangspunt gekozen en de titel verwijst naar hun kracht.
Hervormers konden destijds via de boeken hun ideeën
verspreiden. Zonder deze boeken en verspreiding ervan
was er wellicht geen reformatie geweest of had deze later
plaatsgevonden. 'Machtig' verwijst tevens naar 'machtig
mooi', 'de moeite waard'. De verschillende boekbanden,
prachtige initialen, bijzonder drukwerk en houtsneden
zijn dat zeker. Door de boeken tentoon te stellen, ontsluit
zich tegelijkertijd het verhaal van een bijzondere periode
in Edam, Nederland en de rest van Europa. Machtiger kan
bijna niet!
U bent van harte welkom om de tentoonstelling te
bezoeken (2 april t/m 23 oktober 2011). Zowel de ruimte
van de Librije als die van de Latijnse school zijn tijdens
de tentoonstelling te bezichtigen (raadpleeg hiervoor de
website: www.edamsmuseum.nl). Na een aantal maanden
zullen de boeken op een andere pagina openliggen in
verband met de blootstelling aan het licht in de vitrines.
Een tweede bezoek is dan zeker de moeite waard!
Linda IJpelaar BA is samenstelster van de tentoonstelling
Bronnen:
R.Penninfe,Boekenuit de Librije van Edam, met bijdragen van
D.Bak.S.Bijl,G. vanThienen e.a., 's Gravenhage, 1984.
Brinkkemper,D. et al. Onder het oog van God. De geschiedenis
van de St.-Nicolaasparochiete Edam bij gelegenheid van het
150-jarig bestaan uan de R-K. kerk aan de Voorhaven 18471997. Edam, 1997.
Geudeke, E. De classis Edam, 1572-1650. Opbouw uan een
nieuwe kerk in een verdeeldesamenleuing.Gouda, 2010: 45, 46.

Redactielid van het eerste uur
nam afscheid
Sjaan Swalve heeft de redactie van ons Periodiek
verlaten, na 34 jaar! Ze was er bij toen in juni 1977 een
kleine werkgroep het eerste nummer van ons blad, twee
pagina's dik, uitgaf. Vanaf het begin stond haar naam op
de voorpagina van het Periodiek vermeld. Opmerkelijk is
dat pas in 1985 er een lijst van redactieleden verscheen. Al
die jaren was zij redactiesecretaris, schreef ze de notulen,
deed ze met regelmaat verslag van de jaarlijkse excursies.
Tevens was ze geruime tijd lid van het bestuur van onze
vereniging als vertegenwoordiger van de redactie. Met
bloemen en een boekenbon namens het Bestuur en
met woorden van veel waardering voor het werk dat ze
binnen de redactie en daarmee ook voor de vereniging
heeft verricht hebben wij afscheid van haar genomen.
De redactie
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de reglementen en de ledenlijsten aan het comité van
waakzaamheid worden voorgelegd.

Zowel op cultureel als op sportief terrein kent Edam een rijk geschakeerd verenigingsleven. Daarvan hebben met
name de culturele verenigingen vaak een lange voorgeschiedenis. Van dicht- en voordrachtskunst en toneelspel
in de rederijkerskamer Utilitas tot zang en muziek in Zang Edam, het symfonieorkest Apollo en diverse fanfares,
het begon allemaal in de negentiende eeuw. Deze amateurverenigingen bevorderen het geestelijke en lichamelijk
welzijn van jong en oud, geven levensvreugde en dragen bij aan de eigenwaarde.

Verhuizing
In september 1810 besloot men het sociëteitshuis te
verkopen (f 250) en werd een contract gesloten met J.H.
Gossenberg, kastelein van het Heerenlogement, voor de
huur van een kamer tegen een jaarvergoeding van f 100.
Het meubilair en accessoires werden overgebracht naar
het logement. De kastelein verplichtte zich er toe om
dit meubilair op te slaan als de sociëteit de kamer niet
gebruikte.
Op 22 oktober 1822 wordt de Vriendenkring opgericht
onder de zinspreuk "Het hoogste doel van deze kring
is nut en vriendschap onderling". Het betreft een
gezelligheidsvereniging met een educatief tintje, een
sociëteit voor jongelui uit de betere kringen. Oprichters
waren W.Pont, P.J. Costerus, C. van Bommel en G.J.
Versteegh, zonen van leden van de Eensgezindheid. Dit
gezelschap is blijven bestaan tot 1849.

III ItlllHI

De ons oudst bekende vereniging in Edam is de sociëteit
De Eensgezindheid. Deze werd opgericht in 1789, het jaar
van de Franse revolutie, en is blijven bestaan tot 1950. Het
was aanvankelijk een echte herensociëteit die tot doel had
de leden 'een aangenaam verpozen te verschaffen'. Men
kwam bijeen in een eigen huis op het Noord-Agterom (nu
Achterhaven). De leden waren afkomstig uit de gegoede
burgerij. Men werd lid door ballotage, maar ook financieel
lag de drempel voor die tijd hoog. Het entreegeld bedroeg
zeven gulden en de jaarcontributie drie gulden. Men
diende twee van de drie sociëteits avonden bij te wonen
en was verplicht tenminste een halve fles wijn te verteren
(acht stuivers voor gewone en 10 stuivers voor beste
wijn) of anders een bedrag van zes stuivers aan de kas
af te dragen. Een glas bier kostte twee stuivers. Voor een
spel ombre, een Spaans kaartspel, met twee spel nieuwe
kaarten betaalde men acht stuivers, voor het gebruik van
een dam- of schaakbord één stuiver. Van de inkomsten
werden het huis en meubilair onderhouden en vuur,
licht, pijpen, kranten en bedienden betaald. Het bestuur
bestond uit een tweetal commissarissen.
Dreigende opheffing
In 1795, het eerste jaar van de Bataafse Republiek,
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kwam de vereniging even in de problemen omdat het
"Committé van Waakzaamheid en de Maire van de
stad Edam", bevalen dat de vereniging zich diende op
te heffen en dat bijeenkomsten en vergaderingen niet
meer waren toegestaan. Na een tijd van grote politieke
en maatschappelijke verwikkelingen is men kennelijk
beducht voor groeperingen die het nieuwe gezag zouden
kunnen ondermijnen. Begrijpelijk, als men bedenkt dat
veel leden van de sociëteit behoorden tot regentenfamilies
die voorheen prinsgezind waren.
Het bestuur van 'het Geselschap op het Noord-Agterom',
Boudewijn Teengs en Thade de Vries, wist de Maire er
tijdens een gesprek in de Eenhoorn (nu Damhotel) er van
te overtuigen dat zij een vereniging waren van 'fatsoenlijke
lieden'. Het besloten karakter van de sociëteit had te
maken met de intentie om zich niet onder allerlei soort
mensen te begeven. Leden van de Municipaliteit, Schout
en Secretarissen waren ook van harte welkom en konden
zonder ballotage worden aangenomen. Het moest toch
niet zover komen dat de vereniging zich bij de Provisionele
Representanten van het Volk van Holland moest gaan
beklagen. Het gesprek resulteerde er uiteindelijk in dat
het gezelschap mocht blijven voortbestaan. Wel moesten

Opnieuw eigen sociëteitsruimte
In 1832 huurden Jacob Boot, Nicolaas Cos en Hendrik
Costerus, die toentertijd de directie van de Sociëteit
vormden, "een huis met zijn toebehorende erven staande
en gelegen aan de Grote Kerkstraat, belend
met de Lombardsteeg ten Zuiden en het
zogenaamde klooster ten Noorden. Het
daarin aanwezige lokaal, met annex kamer
ingericht ten dienste der Stadsteekenschool en tot gebruik van de Heeren
Commissarissen
over derzelve, moet
daartoe kosteloos blijven afgezonderd"
Deze ruimte in het stadsgebouw onder
de naam Armenweeshuis werd door het
gemeentebestuur voor zes jaar aan de
sociëteit verhuurd.
De bebouwingsgeschiedenis op deze plek
is niet geheel duidelijk. Omstreeks 1615
was daar tussen de Matthijs Tinxgracht,
Grote Kerkstraat en de huidige Jan
Braskersteeg
het
Oudemannenhuis
gebouwd, een vrij groot complex met
binnenplaats.
Tussen dit gebouw en
Gravure van
de Grote Kerk lag het Prinsenhof. In
1661 besloot het stadsbestuur om (een
deel van) het Oudemannenhuis de bestemming van
Stadsherberg te geven. In hetzelfde jaar wordt al over
het Heerenlogement gesproken (zie W.Doornenbal en
H.Rijswijk in het mededelingenblad NVG Zaanstreek
Waterland nr 53). Het Armenweeshuis was oorspronkelijk
op de Nieuwehaven gevestigd, maar vanaf 1717 tot aan
de fusie met het Burgerweeshuis in 1811, vonden de arme
wezen onderdak in een deel van het Oudemannenhuis.
Het huren van een ruimte in hetzelfde complex als
het Heerenlogement had het voordeel dat men voor de
bediening en de consumpties een beroep kon blijven
doen op de kastelein van het logement.

Faillissement dreigt
Mogelijk waren er voor het inrichten van het
sociëteitslokaal grote onkosten gemaakt, want in 1837
was er sprake van financiële problemen. Een van de
leden was de vereniging al te hulp geschoten in de vorm
van een obligatielening van f 300, maar dat bleek niet
voldoende. De schuld was inmiddels opgelopen tot f 656.
De sociëteit, toch voornamelijk bestaande uit notabele
ingezetenen, dreigde in een kwaad daglicht te komen en
dat moest worden voorkomen. Noodgedwongen sprak
men af dat twintig leden een obligatie van f 30 kopen,
waardoor een bedrag van f 600 beschikbaar zou komen
en de vereniging van de financiële ondergang gered werd.
Burgersociëteit
TUssen de archiefstukken van de Sociëteit bevindt zich
een huishoudelijk reglement van de burgersociëteit De
Vriendschap. Dit reglement is niet gedateerd, maar de
activiteiten van deze vereniging vonden plaats in het
lokaal in de Grote Kerkstraat van kastelein B.van der Laag.
Het initiatief voor deze nieuwe vereniging is vermoedelijk
ook afkomstig van deze actieve kastelein. Opmerkelijk is
dat in het reglement werd vastgelegd dat personen die
bedankten voor het lidmaatschap van de Eensgezindheid
binnen één jaar niet mochten toetreden. Van Van der Laag
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het Armenweeshuis in het voormalige Oudemannenhuis
is bekend dat hij vanaf 1837 het Heerenlogement huurde.
Hij is het ook die door de aankoop van twee obligaties van
f 30 bijdroeg aan de redding van de Eensgezindheid.
In 1840 trad hij in onderhandeling met de commissaris
sen over het overnemen van de huisvesting van de
Sociëteit. Hij leefde in de veronderstelling dat deze
onderhandelingen gunstig zouden verlopen en nam
daarom de vrijheid hiervoor goedkeuring van het
gemeentebestuur
te vragen. Hij wilde de schutting
afbreken die de erven tussen Heerenlogement en
Armenweeshuis scheidde. De biljartkamer bij het
logement, waaraan groot onderhoud nodig was, kon dan
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Een vergeten

watersnood

Jaap Molenaar
als overbodig worden afgebroken (de Eensgezindheid
beschikte over een eigen biljart), hetgeen hij op eigen
kosten wilde laten uitvoeren. De sociëteit sloot een
contract af met Van der Laag en stelde een nieuw
reglement op, waarin de wederzijdse verplichtingen
werden vastgelegd. Van de burgersociëteit vernemen we
niets meer. Vele jaren later, eind 1865, werd Van de Laag
opgenomen in de Eensgezindheid.

model van de in dat jaar gereedgekomen Eifeltoren.
Ongenoegen
en nieuwbouwplannen
Eind 1890 kwam weer de wens van een eigen lokaal
naar voren, het liefst in het centrum van de stad. Het
Heerenlogement kwijnde, de grote zaal tochtte, de
stoffering was rommelig en ongezellig, een sociëteit
niet waardig. Het bestuur had echter in de stad niets
geschikts gevonden en wilde de kastelein van het
logement bij de exploitatie van een nieuw of bestaand
gebouw blijven betrekken. Men zag mogelijkheden om
een eigen sociëteit te bouwen naast de kegelbaan van het
Heerenlogement. De kosten daarvan werden begroot op f
4000, op te brengen met aandelen. Kastelein Visser zegde
daarop toe verregaand
tegemoet te komen aan
de klachten van de leden.
Aan de redelijke eis van
de aanschaffing van een
nieuw en goed biljart kon
hij echter niet voldoen.
Hoewel de leden het
bestuur de vrije hand
gaven om de plannen
verder uit te werken,
vernemen we er daarna
niets meer over.

Een vergeten watersnood
De watersnood van 1916 in Waterland leeft voor onze generatie door overlevering, publicaties en foto's nog in de
herinnering voort. Wie in Edam kent niet die foto van de Grote Kerk waarin koeien staan opgestald. Door de schok
die deze ramp teweegbracht is de herinnering aan een vorige watersnood weggespoeld. Waterland werd bijna 100
jaar daarvóór, in 1825, ook overstroomd na een dijkdoorbraak bij Durgerdam. Het was een zware watersnood, maar
aan de oostkust van de Zuiderzee waren de gevolgen veel ernstiger dan in ons gebied. In Friesland en Overijsel
kwamen 370 mensen om. In heel Noord-Holland 12.

In februari 1849 stortte een deel van het Heerenlogement
in. Het gebouw werd nog hetzelfde jaar afgebroken en
vervangen door een nieuw Heerenlogement. Waar de
Sociëteit in de tussentijd bijeenkwam is niet bekend
door het ontbreken van notulen. Die beginnen pas
weer in april 1854, nadat
eind 1853 de vereniging was
ontbonden. De kastelein, J. van
Zijp Sombeek, vreesde ernstig
verlies aan klandizie en wekte
oud-leden op om opnieuw
"vriendschappelijk
bijeen te
komen". Hij stelde de bovenzaal
op dinsdagavond open en zou
zorgen voor goede verwarming
en verlichting tegen een sterk
verminderde jaarbijdrage. De
contributie kon dalen naar f
2,50 bij 35 leden. Hieraan werd
gehoor gegeven. Een artikel van
:oo<t
het nieuwe reglement vermeldt
expliciet 'de kastelein verbindt
zich
door
ondertekening
aan een beleefde,
vlugge
bediening
zonder
norsheid
en ontevredenheid
als er
minder verteerd wordt, alsook
aan zindelijk onderhoud der
'jeu^n.
fit ftunkl IvV Pj>ItMlOOÏümw _ .
zalen, goede verlichting en
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'Utfn
Hikj u.
tin*-

Jl

Eeuwfeest
De heren letten op de kleintjes.
Ze probeerden de contributies, waarvan het grootste deel
naar de kastelein ging, zo laag mogelijk te houden. Als
er echter op hen een beroep werd gedaan dan konden
zij zich wel een gebaar permitteren. Zo brachten zij in
1831 een bedrag van f 140 bijeen voor de ontspanning
van de Edamse schutters die in verband met de oorlog
met België in Grave gelegerd waren. In 1895 sponsorden
zij op verzoek van burgemeester Calkoen met f 50 de
organisatie in Edam van de landbouwtentoonstelling
van de Hollandse Maatschappij van Landbouw. Zo af
en toe permitteerde men zich een feestavond of een
soiree met toneelspel en muziek of zoals in april 1894
met een séance van de toen bekende gedachtenlezer
en hypnotiseur Dr.Siegfried Wallner. Het honderdjarig
bestaan werd in augustus 1889 groots gevierd met een
tuinfeest en muziek. In de tuin stond een geïllumineerd
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Concordia
Op 11 februari 1891 werd
Sociëteit Concordia op
gericht. Ook deze vereni
ging had de doelstelling
"bevordering van het ge
zellig verkeer" hoog in het
vaandel. Initiatiefnemers
waren vijf leden van de
sociëteit de Eensgezind
heid, waaronder burge
meester H.J. Calkoen en
de bekende fabrikant W.J.
Tuijn. Zij bleven ook lid
van de Eensgezindheid. Er was dus beslist geen sprake
van onvrede, maar misschien wilde men op deze ma
nier een doelgroep bereiken die zich tot dan toe niet
aangesproken voelde door de eerbiedwaardige oude
Eensgezindheid. Beide sociëteiten liepen langzaam in
ledenaantal terug en besloten per 1 januari 1920 samen
verder te gaan in 'De Vereeniging'. Begon men toen met
38 leden, twintig jaar later zijn dat er nog 14.
Als laatste verwijzing naar de Sociëteit kan worden
vermeld de oprichting van de clubsociëteit "Het Centrum"
op 3 januari 1950 in het Damhotel, die tot op de huidige
dag de ballen over het groene laken laat rollen.
Bron:Archiefvan de Eensgezindheidin 2000 doorJ.Cloosterman
aan het Edams Museum geschonken.

Koeien in de Oostzijderkerk van Zaandam

Net als in 1916 was er een periode van zacht en nat
weer voorafgegaan aan de zware noordwester storm, die
in combinatie met springtij, op vrijdag 4 februari 1825
de dijkdoorbraak veroorzaakte. De dijken hadden zich
volgezogen met water en waren daardoor week. Al op de
avond daarvóór was het water tot molenaarspeil gestegen.
Dat betekende dat er permanent op de Waterlandse
zeedijk werd gepatrouilleerd in opdracht van het
Hoogheemraadschap Waterland. Op 4 februari dreigde
de dijk op verschillende plaatsen te bezwijken en werd
het dijkleger uit de achterliggende dorpen opgeroepen.
Uit Broek in Waterland alleen al trokken 40 mannen naar
Schellingwoude, waar een gat in de dijk was geslagen.

Met man en macht werd gewerkt om dit gat te dichten en
meerdere zwakke plekken te verstevigen, wat uiteindelijk
ook gelukte. Tijdens dit werk, het was ongeveer drie
uur in de middag, kwamen twee watermolenaars naar
Schellingwoude met de onheilstijding dat de stenen beer
bij Durgerdam was gebroken en verzakt, de oostelijke
vleugel was zelfs al weggeslagen. Toen de mannen daarop
bij de genoemde plek aankwamen, was de gehele beer
al verdwenen en stortte het hoog opgejaagde water het
diepe Waterland binnen.
Het water steeg vervolgens snel in de sloten en wateren
in de polders rond Broek, daarna kwam de vloed over
land aanbruisen, alles meeslepend in zijn vaart. Toen de
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mannen, die aan de dijk hadden gewerkt, laat in de avond
in hun melkschuitjes terugkeerden in Broek, troffen
zij een inmiddels overstroomd dorp aan. De bewoners
waren hun zolders opgevlucht, waar ze angstig bij elkaar
zaten, biddend en hopend dat hun door het watergeweld
schuddende, veelal houten, huizen het niet zouden
begeven. Dat gebeurde wel in de Broekermeer, gelukkig
zonder doden.
Boeren probeerden in de avond en nachtelijke uren hun
vee in de kerk in veiligheid te brengen. Dat was vaak
vergeefse moeite, het water steeg te snel.Vooral in de
Belmer- en Broekermeer waren de verliezen groot.Van de

totaal 636 stuks hoornvee, melkvee, pinken en 3 stieren,
gingen er 252 verloren. Van de 1219 schapen bleven er
slechts 335 over.
Water bereikt ook achterland
In de loop van de daarop volgende dagen liepen door het
nog steeds stijgende waterpeil ook andere achterliggende
gebieden, steden en dorpen onder. Eerst raakten
Landsmeer en omgeving en daarop de dorpen in de
Zaanstreek onder water. Dat was eveneens het geval in
Purmerend en in Monnickendam. Vandaar stroomde het
water via het Stinkevuil de Katwouder- en de Zuidpolder
binnen en vervolgens door de grachten en straten van
Edam naar de Zeevang tot aan Oosthuizen. De grote en
diepe droogmakerijen de Beemster en de Purmer bleven
echter gespaard. Dat was ook de verwachting voor de
Wijde Wormer. Maar zes februari ging het daar ook mis.
Nabij het "Kalfje" begaf de omringdijk van de Wijde
Wormer het. In deze diepe polder speelden zich daarop
grote drama's af voor de zich veilig wanende bewoners.
Uiteindelijk vielen er vijf doden te betreuren. Tot overmaat
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van ramp ging ook nog vriezen.
Op Marken voltrok zich een gelijk drama. Het eiland
lag zoals altijd in de voorste linie van de stormvloed; 25
huizen waren weggespoeld en 70 ingestort. De meeste
vissersschepen gingen verloren en het eiland stond onder
water. Een drietal bewoners kwam om het leven.
Verslag in dichtvorm
In de archieven treft men vele verslagen van de ramp
aan en gegevens over de verloren aantallen vee, die in de
verschillende gemeentes zijn gemeld. Uitvoerig zijn ook
de schrijnende beschrijvingen van de vele ronddrijvende
kadavers en de wanhoop van de
bewoners in de getroffen gebieden,
die huis en haard verloren.
Interessant is het verslag van
de ramp in dichtvorm van de
Edammer "M", die twee dagen na
het breken van de dijk, op weg ging
naar zijn familie in Broek. Deze
geheimzinnige "M" werd op grond
van zijn beschrijvingen onlangs door
Frouke Wieringa geïdentificeerd
als Pieter Munnich. Hij stamde
uit een familie van heelmeesters
uit Broek in Waterland. Zijn vader
Jurriaan Munnich was heelmeester
en chirurgijn en trouwde in 1788 in
Broek met Theodora Falck, dochter
van de heelmeester in dat dorp.
Kort daarna nam hij de praktijk
van zijn schoonvader over. Uit het
huwelijk met Theodora Falck werd
zoon Jan geboren, die zich in 1825 in
Broek als heelmeester vestigde. Na
de dood van zijn vrouw, hertrouwde
Jurriaan met Pietertje Bertoen.
Er werden vier zonen geboren: de al genoemde Pieter,
Comelis, Dirk en Adriaan. Van hen werden Comelis en
Dirk ook heelmeester. Adriaan werd boer, maar werd
later genoemd als grutter en koffiehuishouder in Broek.
Het is begrijpelijk dat hij voor een ander beroep koos na
de schade die zijn bedrijf had geleden. Zijn 22 koeien, 3
pinken en paard heeft hij wel behouden, maar zijn 77
schapen verdronken. Het grasland was de eerste jaren
onbruikbaar en de aankoop van veevoer hoog, evenals de
reparatie aan de bedrijfsgebouwen.
Hulp per schuit
Pieter Munnich was naar Edam verhuisd, waar hij in
1816 trouwde met Grietje Rolff. Hij was ontvanger in
deze stad van het Recht van Registratie (een belasting)
en intermediair controleur van het kadaster. Hij was
vertrouwd met pen en inkt. In de eerste dagen na de
overstroming trok hij dagelijks vanuit Edam met vrienden
in een schuit door het noodgebied, voedselhulp biedend
waar nodig en vooral de mensen moed insprekend.
Hij bezocht natuurlijk zijn familieleden in Broek

in Waterland, die wel schade hadden leden aan
bedrijfsgebouwen en woningen, maar dankbaar waren
dat ze geen naaste familieleden hadden verloren. Een
enkel fragment uit zijn beschrijving van de situatie die
hij aantreft:
Maar... Ach! Men zag 't tooneel der akeligheid beginnen;
Het rundvee hing gekneld, verdronken in 't geboomt,
Of dreef nog in de stal, of was daar uit gestroomd.
En
Ginds zag men één versuft bij 't loeijend rundvee staan;
Daar bood men't dorstig vee het zoute water aan.
Hier liep en schreeuwde men, temidden van het loeijen,
der in Gods heiligdom bekleemd gestalde koeijen;
Men sleepte huilend' aan het voeder uit den boot,
Ginds wachtte men met smart naar 't uittedeelen brood,
Ontzettend treurtoneel...
In de kerken van Broek, Zaandam en ook in Edam werden
de koeien die gered waren, opgestald.
In Edam vielen geen slachtoffers en de schade aan de
stenen huizen was betrekkelijk gering. Uit rekeningen
in het archief van de gemeente Edam blijkt dat er door
het water veel schade aan de bestrating was veroorzaakt.
Zo moest de weg op het Groot Westerbuiten opnieuw
worden bestraat en hiervoor was veel zand nodig. Jan
Teengs en Theo Eelting leverden hout voor het herstel
van schoeiingen. De reparatie aan de stenen hoofden
van de brug bij de Westerpoort kostte 471 gulden. Om
plunderingen te voorkomen moest de nachtwacht extra
dienst draaien wat werd beloond met een bedrag van 25
gulden. Voor het weer in orde brengen van de Grote Kerk

werd na minnelijke schikking met de kerkmeesters 300
gulden uitgekeerd. Dit kan niet anders worden uitgelegd
dan dat na de overstroming het vee in de kerk werd
ondergebracht.
De gemeente stortte ook een bedrag van 1637 gulden
in het fonds voor noodlijdenden door de watersnood en
aan landslieden, die met hun vee naar allerlei plaatsen
moesten vluchten. Schipper Jan van Laar had op het eiland
Marken 34500 pond, oud gewicht, aan hooi geladen voor
de boeren in Middelie, Warder en Kwadijk. Zij wisten hun
koeien te redden, maar waren niet vermogend om hooi
te kopen. Door het zoute zeewater groeide, in de eerste
periode na de overstroming, geen gras op de weilanden.
Ruim een jaar later ontving de burgemeester van Edam
nog een brief van "de Commissie tot Onderstand der
Noodlijdenden door de watervloed in Noord-Holland".
Deze brief ging vergezeld van een lijst met de namen van
zestien burgers, die alsnog in aanmerking kwamen voor
een schadevergoeding. Zij het laat, konden zij alsnog hun
geld in ontvangst nemen.
Bronnen:
Met toestemming van de schijfster,FroukeWieringa, is geciteerd
uit haar artikel over Pieter Munnichin het blad van deVereniging
Oud Broek(nr 60).
Meer over de watersnood uan 1825: Frouke Wieringa,
Watersnood in Waterland, de ramp in 1825. Een publicatie van
vrienden van de Hondsbossche Kring voor Noord-Hollandse
Waterschapsgeschiedenis. Edam (HHNK) 2010, ISSN 15723135
De afbeeldingen zijn afkomstig uit het boek "Watersnood in
Waterland 1825" FroukeWieringa
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Liefde in Waterland

Planten op de oude kadermuur

Jaap Haag

Rixt Hovenkamp

Liefde in Waterland

Planten op oude kademuren

Hartstochtelijke romantiek in 17e eeuwse notarisakten

Plantengroei

Trijntje Pauwels

van andere metselspecie.

Troms heette

ze. Ze kwam

1646 zou ze door een zekere Vincent
op die manier "ten houwelijck
oom. Volgens

uit Edam, ze was wees

Brouwer "verleid, geschaakt

te vorderen".

Dat beweerden

hen had Trijntje juist altijd geweigerd

Aanzegging
Het staat te lezen in een door notaris Schorel opgestelde
'insinuatie'. Daarin werd Vincent Brouwer aangezegd om
Trijntje onmiddellijk "te voorschijn te brengen" en het
weesmeisje weer onder de "hoede van haar voogden te
herstellen". Vincent Brouwer bleek niet onder de indruk.
De Edamse "jongman" ontkende Trijntje "vervoert" te
hebben en daagde de voogden uit om naar de rechter te
stappen als er iets tegen hem was in te brengen. Zover
lijkt het echter niet te zijn gekomen. Integendeel. Op 12
augustus 1646 trouwden Vincent en Trijntje, zo blijkt uit
het trouwboek van de gereformeerde kerk van Edam.
De dominee zag kennelijk geen bezwaar. Wat betekent,
dat hij geen geloof hechtte aan het verhaal van Trijntjes
voogden. Opmerkelijk, omdat haar oom burgemeester
was en toch niet zomaar iets beweerd zal hebben. Of had
hij zijn verzet tegen dit huwelijk inmiddels opgegeven?
Vrijen en trouwen
Stel dat Vincent Brouwer de waarheid sprak. Dan kan het
haast niet anders ofTrijntje heeft zich uit vrije wil voor haar
voogden verborgen gehouden. En dat in een tijd, waarin
het gezag van ouders of voogden nog heel groot geweest
moet zijn! Toch was dit minder onwaarschijnlijk dan het
lijkt. Uit 17e eeuwse reisverslagen van tal van buitenlandse
bezoekers weten we hoe zelfstandig Nederlandse vrouwen
zich gedroegen en hoe vrij jongens en meisjes met elkaar
omgingen. Zó vrij, dat ook overheid en kerk zich zorgen
maakten. Die zorgen hadden niet alleen betrekking op
het "drincken ende danssen" bij feestelijke gelegenheden
maar ook op vrijpartijen van ongetrouwde jongeren. In
Purmerend bijvoorbeeld stelde het stadsbestuur in 1639
een verordening of 'keur' op, waarin het de herbergiers
verboden werd "camerspel van jongmans ende dochters
te houden" en daarbij voor hen "een bedde te spreijden".
Dat kon immers tot trouwbeloften en huwelijken leiden,
waar ouders of voogden niet gelukkig mee waren.
Terwijl dochters thuis hoorden te wachten tot zij om een
huwelijk "versocht" werden. Ook de kerk had het moeilijk
met de voorechtelijke vrijages. Zo boog de gereformeerde
kerkenraad van Purmerend zich in juli 1622 over de vraag
hoe moest worden omgegaan "met de perssoone die bij
malcanderen te bed gaen" vóór de voltrekking of zelfs de
aankondiging van het huwelijk.
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althans

en telde 19 lentes.

Op 17 mei

en verduisterd"

zijn. Om haar

haar voogden,

onder wie haar

op muren was vroeger gewoon.
Verder worden

Tegenwoordig

planten,

zogenaamde

Verliefd en eigenzinnig
Terug naar Trijntje uit Edam. Die liet een jaar na haar
huwelijk bij de notaris vastleggen dat zij zich in mei
1646 "uyt haer selven" voor haar voogden had schuil
gehouden. Ondanks "sware dreygementen" van haar
oom. Haar huidige man had hier aanvankelijk geen weet
van, laat staan dat hij haar ertoe aanzette. Integendeel,
toen zij hem op haar schuiladres ontbood, raadde hij
haar aan om "te voorschijn te komen". Verder verklaarde
Trijntje geen trouwbeloften te hebben gegeven, "aleer dat
zij twintich jaren oudt was" en dat ze met haar man "geen
vleeschelijke conversatie" heeft gehad, voordat zij hem
in de kerk haar ja-woord had gegeven. Hoe verliefd en
eigenzinnig Trijntje ook was, ze wist dus 'hoe het hoorde'.
Maar of haar leeftijd klopte? Op 11 april 1629 werd in
Edam een zekere Trijn Pouwels gedoopt...
Dit is een bewerking uan een in 2007 verschenen artikel in het
Dagblad Waterland
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"vuiltjes", vaak verwijderd.

plantengroei en dus ook leuk voor onderwijs.
En dit allemaal onder handbereik.
Ook op de muren bij de Katholieke Kerk aan
de Achterhaven is het een en ander te vinden
waaronder soorten van de rode lijst. Hetzelfde
geldt voor de kades bij de Zeesluis. Hier eveneens
een gevarieerde plantengroei met muurvaren,
ijkvaren, mannetjesvaren, tongvaren e.d. Het
gaat om grote aantallen, waartoe ook weer
rode lijstsoorten. De wallenkanten daar worden
in 2012 vervangen door stalen wanden. Een
ieder weet afgezien van het verdwijnen van de
plantengroei, hoe misplaatst dit zal zijn.
Bij de Grote Kerk hebben we wonderlijk genoeg
niets bijzonders aangetroffen. Misschien waren
de gelovigen te ijverig met het verwijderen van
aangetroffen "vuiltjes".

met hem te trouwen.
Kweesten
Men moet dit alles overigens niet verkeerd begrijpen.
Vrijen voordat er getrouwd was stond in de traditie
van het bijslapen of 'kweesten'. Dat waren nachtelijke
vrijages in de bedstee van het meisje met medeweten van
de ouders. De jongen diende eigenlijk boven de dekens
te blijven, maar als er toch een zwangerschap uit voort
kwam, des te beter haast. Want zekerheid over nakroost
was van groot belang bij het aangaan van een huwelijk,
vooral bij boeren. Maar soms ook nog wel onder de
stedelijke burgerij. Want kinderen vormden een garantie
voor de erfopvolging van het bedrijf en voor de verzorging
bij ziekte en ouderdom. In die zin had dit nachtvrijen
niets met zedenverwildering te maken. Eenmaal gehuwd
bleven de meeste echtelieden elkaar trouw. In de
rechterlijke archieven uit die tijd komen we althans niet
heel veel zaken rond overspel tegen.

veel minder. Dit komt door gebruik

.

S

Dienaarssluisje bij lage waterstand. Op kademuur rechts
muurplanten, daaronder driehoeksmosselen

Andere sfeer
Door het verdwijnen van de begroeiing verandert de sfeer.
De kademuur van hotel Fortuna laat duidelijk het effect
van restauratie zien. De wal moest enkele jaren geleden
worden vernieuwd, omdat deze op instorten stond. Nu is
het een saaie en solide wallenkant. Dit laatste is ook nodig
vanwege de smalle doorgang (zie naam Boerenverdriet).
Voor de restauratie zijn nieuwe bouwmaterialen gebruikt.
De muur is nu te strak en te effen voor de ontwikkeling
van muurplanten. Gelukkig heeft de familie Dekker het
terras weer op een andere manier een groene uitstraling
gegeven. Ook de muren naast het sluisje bij de Bult zijn
kort geleden geheel vervangen. Eveneens als de wallen
kanten bij de Zwanenvijver. Na de restauratie is daar
door het verdwijnen van de plantengroei een ander sfeer
tje en een andere fauna. Zo zijn bijvoorbeeld de honder
den driehoeksmosselen - natuurlijke waterzuiveraars verdwenen.
Restanten van muurvegetaties
Natuurlijk zijn er nog wel bijzondere muurplanten
te vinden in Edam. Zie bijvoorbeeld de omgeving van
de Pompsluis tegenover de voormalige bakkerij van
Breed. Daar treffen we - oplopend in successie - algen,
korstmossen, leven in symbiose met algen, mossen,
bijzondere varens, muurleeuwenbek,
etc.. Factoren
zoals de constitutie en de ouderdom van de wallen,
de bezonning, vochtigheid, zouten, aanwezigheid van
meststoffen zijn allemaal af te lezen uit de aanwezige

Hoe te beschermen?
Het spreekt voor zich dat kadewallen dienen
voor de veiligheid en onderhouden dienen te
worden. Toch kan, zoals ook elders in Nederland het
geval is, een en ander goed samengaan met het in stand
houden van de begroeiing. Eventuele muurplanten
kunnen bij voegwerkzaamheden worden gespaard door
om de planten heen te voegen. In ons land zijn meer
voorbeelden van hoe dit zou kunnen.
In het algemeen geldt dat alvorens met een restauratie
te beginnen er een inventarisatie moet plaatsvinden van
de flora en fauna. Voor monumentale wallen is dit reeds
verplicht. Op basis van wat er aangetroffen wordt, kan
besloten worden wat beschermd moet worden. Dit kan
niet aan een aannemer worden overgelaten, zoals vaak
wel de praktijk is.
Tot slot
Het gaat ons niet zozeer om het behoud van bijzondere
planten maar vooral om het handhaven van de totale
sfeer, waartoe ook materiaalgebruik. Hopelijk komt het
goed bij de Pompsluis. De Gemeente heeft daar reeds
veel huiswerk verricht, waartoe ook inventarisaties van
flora en fauna. Zodra het totale plan rond is, dus ook
voor het herstel van de brug, wordt begonnen met de
werkzaamheden. Met de kademuren van de buitenhaven
komt het dus niet goed!

Overigens is de Gemeente wel van plan de burger meer
te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Met dit initiatief
zijn we niet alleen als Oud Edam, maar eveneens als
betrokken burgers blij.
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Kort nieuws

Verenigingsactiviteiten 2011
28 april 2011 om 19.30 uur:
Algemene Ledenvergadering met om ± 20.40 uur lezing door Carel de Jong
Plaats: Doopsgezinde Kerk
Lezing door Carel de Jong:
De Noord-Hollandse Boerencultuur in de 19e eeuw
In het midden van de 19e eeuw is de wereld aan het veranderen; er is een grote
economische crisis, die nog veel ingrijpender is, dan de kredietcrisis van de
afgelopen jaren. De wereld staat op zijn kop, maar de prijs van kaas blijft hoog
en dat betekent welvaart voor de veehouderij. De boeren worden rijk!
In Noord-Holland ontstaat om deze nieuwe boerenstand een nieuwe
boerencultuur.
De boeren verheffen zich boven de rest van de
plattelandsbevolking en gaan daarbij hun imago aanpassen door de aanschaf
van statusobjecten. Natuurlijk wordt hun gedrag daarbij ook bepaald door de
wereld waarin zij leven, de crisis, de Romantiek en het opkomende socialisme.
Deze leefstijl duurt voort tot in de 20e eeuw, waardoor velen van ons zich
nog wel flarden van deze cultuur kunnen herinneren, zoals het Westfriese
kostuum, de opkamer en het wonen op 't staltje. Om maar niet te spreken
over de prachtige stolpboerderijen, die nog steeds ons landschap zo bijzonder
maken.
Carel de Jong is historicus en iuas tot voor kort conservator van het Westfries Museum
in Hoorn, waar hij een schat aan kennis heeft vergaard over dit onderwerp. Mensen
die ooit het museum in Hoorn bezocht hebben, toeten dat hij een geboren verteller is.
26 mei om 20.00 uur:
Lezing van Sjon Besseling "De politieke ontwikkeling in de steden Edam,
Purmerend en Monnickendam in de tweede helft van de 18e eeuw".
Plaats: Evangelisch Lutherse Kerk
Sjon Besseling introduceert zijn voordracht als volgt:
"Ik zal het vooral over de tweede helft van de 18e eeuw hebben, ruwweg de
periode 1740-1795. Het lijkt me interessant om een vergelijking te trekken
tussen de steden Edam, Monnikendam en Purmerend. In politiek opzicht
maakten deze stadjes een totaal verschillende ontwikkeling door in deze
jaren. Dat kan verklaard worden vanuit de specifieke sociale, economische en
culturele situatie in de drie steden. Dit lijkt misschien ingewikkeld, maar het
valt wel mee, want ik heb enkele aardige grafiekjes en uiteraard veel anekdotes
om het mee toe te lichten. Vaak wordt gedacht dat plaatselijke politiek voor
1800 nergens over ging of dat het uitsluitend het terrein was van enkele rijke
families, maar ik zal laten zien dat dat een misvatting is. Wel bestonden er
grote verschillen in de verhouding tussen de elite en de bevolking in de drie
steden en dat vooral gaf de ontwikkelingen telkens een heel andere wending.
Ik zal me concentreren op de revolutiejaren 1747-1749 en de patriottentijd,
de spannende jaren 1779-1787. In die crisisperioden hield de bevolking zich
intensief met bestuur en politiek bezig."
Sjon Besselingis historicus en oud-Edammer.
6 augustus
- deelname aan de braderie en de avondkaasmarkt
10 september - deelname Open Monumentendag, het thema is dit jaar:
"Oude gebouwen - Nieuw gebruik"
24 september - ledenuitstapje
12 november - vrijwilligersbijeenkomst in de Rooms-Katholieke Kerk

Hulp genealogisch
onderzoek gezocht
Een van onze leden, Herman Rijswijk,
heeft door het bestuderen van de
vele documenten die van Edam
in het Waterlands Archief worden
bewaard, veel kennis van de historie
van onze stad. Zo heeft hij inmiddels
een lijst samengesteld van alle
vroedschapsleden en burgemeesters
tussen 1572 en 1811. Daaronder
zijn bekende families als Bouwens,
Brasker, Loen, Pont, Reijntjes, Sloot,
Trom en Teengs, namen die we nog
in onze straatnamen
terugzien.
Opvallend is dat er in de loop der
tijd een verschuiving is waar te
nemen in de familienamen die in de
vroedschap zitting hebben. Hij pro
beert nu van elk vroedschapslid
een beeld te krijgen van voor- en
nageslacht. Daarom zoekt hij men
sen die hem bij dat genealogisch
onderzoek willen assisteren.
Oud Edam is enthousiast over dit
initiatief, waardoor opnieuw een
stuk historie van onze stad in beeld
komt, waarover wij onze leden te
zijner tijd kunnen informeren.
Bent u geïnteresseerd?
Herman Rijswijk is bereikbaar via
hermanrijswijk@yahoo.com of
telefonisch op 075-6161137.
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Onderwerp en datum van de lezing in oktober worden in het
augustusnummer bekend gemaakt
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