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Edam een geliefd reisdoel voor
buitenlanders

Door de eeuwen heen bezochten buitenlanders Nederland om kennis

te maken met dit bijzondere land. We kennen allemaal het verhaal

van Tsaar Peter de Grote, maar er waren ook gewone mensen die het

land bezochten en dit in reisverslagen vastlegden.

Bekend is de reis van de Fransman Henry Havard die in 1873 met een in

Amsterdam gehuurde tjalk drie maanden langs de kusten van Noord-Holland,

Friesland, Overijssel en Gelderland trok. Zijn doel was de 'mysteriën' van

opkomst en verval van de Zuiderzeecultuur te onderzoeken. Daarbij bezag hij

zijn omgeving met de verwonderde blik van een ontdekkingsreiziger. Tijdens

zijn zeiltocht bezocht hij ook Edam en beschreef in zijn boek "Pittoreske reis

langs de dode steden van de Zuiderzee" onze stad.
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Edam een geliefd reisdoel voor buitenlanders

Dik Rinkel

De Engelsman Richard Lovett bezocht veertien jaar bezoeker bekoren als hij ze

later Holland en doorkruiste in een periode van ruim |k voor het eerst te zien krijgt,

een jaar per trein, rijtuig, te voet en per schaats Uj : j jKurit Het zijn plaatsen die ieder

ons land nadat hij eerst een grondige studie had jaargetijde interessant zijn.

gemaakt van onze geschiedenis. Dominee Lovett 'Uk'-:4f In hartïe winter zijn de smalle
was een veelzijdig man, maakte diverse reizen o.a. f A'jfifi E|| m B sloten, die in Holland de plaats

naar Noorwegen, Ierland en de Verenigde Staten en f m van heggen innemen, allemaal

legde deze vast in reisverslagen met tekeningen. In I m SJTltSl dichtgevroren en kan de reiziger

Londen verscheen in 1887 zijn reisgids "Pictures tWBBSam' 'Jp' kilometer na kilometer schaatsen

from Holland" geïllustreerd met 130 door hem in de omgeving van Edam en

gemaakte pentekeningen. In dit boek is ook zijn de Zuiderzee. In het hart van de

bezoek aan Edam opgenomen. Het wordt hierna "• -- . ,. «R zomer kan men in de omgeving

verkort weergegeven en geeft een leuke kijk op zien waar de grote Hollandse

het beeld dat een bezoekende Engelsman zich landschapsschilders hun inspiratie

van Edam en haar omgeving vormde. opdeden."

Stoomboot NOORDSTER,
VARENDE

van EDAM naar EVADIJK en PURMEREND.
DIEYSTHIJZIttlVG, aanvangende 1 Jnni 1887.

Diensl EDAM-KWADIJK,
In rsrbinding met de Spoorwaglijn AliSTERD AM-ENKKUIZEN.

Dagelijks uitgezonderd Dinsdag.
Van EDAM naar KWA DIJK voorin. 8.07 uur, in corresp. met de treinen naar Amslerd.

en Enkhui/en.
t < < t € 11.30 < c i naar Amsterdam.
« < < < nam. 3.25 « « « « Kokhuizen.

« « « « « 5.30 cc c « Amsl.cn Enkh.

• « « « c 7,45 cc cc Amsterdam.
Van K WA DIJK naar EDAM voorm. 9.30 uur, in corresp. met trein 8.40 van Amsterd.

en 7.53 v. Enkhuizen.
cc «c nam. 4.08 cc c 3.20 van Amsterdam,
cc c c c 6.35 cc c 5.55 van Arasterdam

en 5.15 v. Enkhuizen.

Dienst ED AM-PUB MEREND.
Van EDAM naar PURMEREND voorn. 11.30 en 's avonds 7,45 uur.

Van PURMEREND naar EDAM nam. 1 en 's avonds 9 uur.

DINSDAG.
Van EDAM naar PURMEREND voorm 7 en 9.15 uur.

Van PURMEREND naar EDAM voorm. 8.05 en nam. 12.15 uur.

Sa laatste Donderdag van iedere maand geen dienst. "•S
Hij het streven naar eene geregelde dienstuitoefening stelt de Directie zich

niet aansprakelijk voor de schade uit onvoorzieuu vertraging ontstaan.

SwlfenCrek. - C.TKÜKCC*. Kl«-

Affiche van de stoomboot Noordster

Na een korte inleiding vertrekt hij samen met

een metgezel op een zonnige ochtend in juli van

Amsterdam, neemt de trein naar het station Kwadijk

en wil dan het stoombootje naar Edam nemen (1), een

afstand van ruim 3,5 km, dat helaas die dag niet vaart,

waardoor hij lopend naar Edam gaat en bij het Groot

Westerbuiten Edam binnenwandelt. "Het eiland Marken

en de plaatsjes Edam, Volendam en Monnickendam

zijn verrukkelijk vrij van alles dat alledaags is, en het

wemelt er van mensen, dingen en gebouwen die de

Rondwandeling

En hij vervolgt: "Algauw bereiken we de stille, smalle

straatjes met hun aardige trapgevelhuisjes, schoon

geschrobde kinderkopjes en hun ambiance van vrede

en rust. De inwoners maken een kalme, nijvere indruk

en dan rijdt er lawaaierig een merkwaardig gevormd

voertuig, naar het model op mijn tekening afgebeeld

(zie volgende pagina), door de slaperige straat. Edam

bezit een stadhuis, een markt en twee fraaie kerken.

Het stadje is wereldvermaard om de hier geproduceerde

kaas, een nijverheid die Edam gemeen heeft met alle

naburige dorpen en stadjes; en de ronde rode kaasjes

gaan vanuit hier naar alle delen van de wereld. Reeds

in 1649 bedroeg de jaarlijkse export niet minder dan

500 ton. Maar evenals veel naburige plaatsen is Edam

niet meer dan een afschaduwing van haar vroegere

grootheid. In de zeventiende eeuw had de stad 25.000

inwoners (2), tegen nu nog maar 5000, en was zij een

belangrijk centrum van de scheepsbouwnijverheid. Hier

was het dat De Ruyters vloot werd gebouwd (2). In de

troebelen van de zestiende eeuw verbond Edam haar lot

met dat van Willem de Zwijger en kwam hem tijdig en

op waardevolle manier te hulp".

"De Grote Kerk is een bijzonder indrukwekkend

gebouw en een van de grootste van Noord-Holland.

De kerk werd in de vijftiende eeuw door de Graven

van Holland gebouwd en bestaat uit drie even lange

en brede beuken met een middenkoor, eindigend in

een veelhoekige sluiting. Ook deze kerk heeft het kille,

sobere uiterlijk dat zo kenmerkend is voor Hollandse

bedehuizen in vergelijking met de kerken in België.

Maar het gebouw kan bogen op het trotse bezit van

prachtige gebrandschilderde ramen, die in de stad

Gouda zijn vervaardigd en in het begin van de zestiende

eeuw door de voornaamste steden van Holland aan

de kerk werden geschonken. Een van de glazen is een

levendige uitbeelding van een maritieme overwinning

op de Spanjaarden. Op dit moment (3) wordt de kerk

gerestaureerd, waarbij minutieuze aandacht aan de

glazen wordt geschonken. Het is de vraag of ze erop

vooruit zullen gaan".

OUD EDAM | JAARGANG 38 | SEPTEMBER 2014 | NUMMER 2

De Kaasmarkt, tekening van R. Lovett uit zijn boek
"Pictures from Holland"

ons dat dit de trekschuit was die heen en

weer vaart tussen Edam en Volendam. Hij

zou echter pas over twee uur vertrekken. Een

oude zeeman vertelde ons dat we desgewenst

meteen konden vertrekken, maar tegen het

dubbele tarief: ten pence per persoon. Na

enige tijd verscheen er een andere oude man,

die ons op zijn gemak voort begon te bomen.

Al na korte tijd bereikten we een brug, over

de leuning waarvan weer een ander patriarch

hing. Hij droeg een roodbruine broek, een

muisgrijs vest, een tot op de draad versleten

pet en uitzonderlijk grote klompen. Hij

harmonieerde volmaakt met het landschap

en het hele tafereel had meer weg van een

Oudhollands landschap dan van een echte

scene van de alledaagse werkelijkheid. Daar

hij had staan wachten op klandizie, was

onze komst de beloning van zijn geduld. De

onderhandelingen die direct tussen hem en

onze schipper begonnen, leidden ertoe dan wij

werden overgedragen aan deze oude zeeman,

die lang niet zo oud, noch zo zwak was als hij

er uitzag. Even later wikkelde hij het touw om

zijn borst en we vertrokken. Hoog boven onze

hoofden welfde zich de onbewolkte hemel en

kwinkeleerden vrolijk de leeuweriken. Hier

en daar kwamen we langs kleine kudden vee,

een boerderij, een met hooioppers bezaaid

veld, alsmede een veld waarop mannen in

blauwe broek en kastanjebruine of paarse

kielen - mannen wier uiterlijk aanzienlijk

pittoresker was dan van de doorsnee hooier

in Engeland - hard aan het werk waren.

Vervolgens komt Lovett met zijn metgezel

aan in Volendam waar juist een feestdag werd

gevierd. Het was namelijk de naamdag van de

heiligen Petrus en Paulus (4).

"In het centrum van Edam vonden we een rustig café,

gedreven door een oude kapitein-ter-zee uit Friesland,

die zich, na alle grote havens van de wereld te hebben

gezien, hier heeft gevestigd. Hij sprak een mondje

Engels en maakte een praatje met ons terwijl wij ieder

een broodje met vleesch bestelden, een forse sandwich

met koude plakken rookvlees".

Trekschut

Een plezierige wandeling van ruim anderhalve

kilometer langs de oever van een smalle vaart leidt

naar Volendam en de Zuiderzee. Aan de kant van Edam

zagen we een merkwaardig ogende boot, met ronde

boeg en achtersteven, nagenoeg geheel overkapt door

een kajuit met omlopende zitbanken. Navraag leerde

Noten:

(1) Er was een geregelde stoomdienst tussen Edam

en Purmerend met de stoomboten "Stad Edam"

of "De Noordster".

(2) Dit is niet juist, dit inwoneraantal heeft Edam nooit

bereikt. Havard noemde zelfs een aantal van meer dan

vijfentwintigduizend! Evenmin zijn de oorlogsschepen van

De Ruyter in Edam gebouwd.

(3) In 1887 werden het Zuidportaal en de Librije onder leiding

van P.H.J. Cuypers gerestaureerd en de glazen door atelier

Frans Nicolas in Roermond.

(4) Deze dag valt op 29 juni.

Bronnen:

- Henry Havard "Pittoreske reis langs de dode steden van de

Zuiderzee"

- Richard Lovett M.A. "Nederland in oude prenten"

- B. Speet "Edam duizend jaar geschiedenis van een stad"
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Het hek van de dam

Peter Sluisman

Het hek van de dam
Over het ijzeren hek dat de houten banken siert aan

weerszijden op de Dam is in de loop van de tijd al het

een en ander beweerd, maar weinig geschreven. Dit

ijzeren hek is net als de Dam al zeer oud en dat leidt

vaak tot mythevorming en speculaties.

kon mij ook niet wijzer maken. Het raadplegen van de

periodieken van Oud Edam bracht me ook niet verder. Ik

herinnerde mij toen een mapje met tien genummerde

A-viertjes uitgegeven door Oud Edam en het VW

in eind jaren zestig van de vorige eeuw, met mooie

tekeningetjes van een zekere Jan Bouman. Jan Bouman

is overigens een unieke illustrator die een aantal boeken

met zijn tekeningen heeft uit gegeven met de titel

Op de lagere school vertelde meester Wijne ons dat

het hek niet kon roesten en dat de smid zijn geheim

had meegenomen in het graf. Als kind vond je dat

een spannend verhaal. Later las ik ergens dat het hek

afkomstig zou zijn van het middeleeuwse stadhuis dat

stond op de plek waar nu de Lutherse kerk staat. Dit

waren de verhalen die mij te binnen schoten toen ik

maanden geleden op de Dam zat tegenover de fotozaak

van Ren Dorsman om de grote verhuizing van het Edams

museum in de gaten te houden. Ik realiseerde mij dat ik

en met mij vele Edammers bijna nooit op die banken

zaten. Opeens viel mijn oog op een cijfer dat in het

ijzer stond gegraveerd, het cijfer 6 en even verder een

9. Merkwaardig en zoekend of er nog meer stond liep ik

naar de andere kant, de kant van het Damhotel en daar

zag ik de cijfers 1 en 5. 1569 dus. Aan de overzijde van de

Dam trof ik hetzelfde jaartal 1569. Het ijzeren hek op de

Dam is dus gedateerd. Een opmerkelijke vondst, maar

ik bedacht tegelijkertijd dat ik niet de eerste kon zijn

die dit zag. Waarom wist ik dit niet en waarom had ik

hier nooit iets over gelezen? Onze nestor Gerrit Conijn,

"Het merckwaerdigste meyn bekent" Op blad nummer

7 van dat mapje staat inderdaad het Damhek en hij

schrijft daar bij dat werd verteld dat het nooit kon

roesten en dat het hek zeker twee eeuwen ouder moest

zijn dan de Dam, want op de sluitsteentjes in de Dam

staan de jaartallen 1795 en 1798. Verder vermeldt hij dat

het hekwerk aan de westzijde (de kant gericht naar de

speeltoren) gedateerd is 1596. Hij draait het jaartal om

en rept niet over de andere zijde.

De Dam is echter gebouwd in 1592 en daarmee niet zo

heel veel jonger dan het hek. De sluitsteentjes verwijzen

dan ook naar een restauratie en niet naar de bouwperiode.

Waarschijnlijk kreeg hij de gegevens aangeleverd. U

begrijpt dat ondertussen mijn nieuwsgierigheid was

gewekt en ik zo ongeveer alle boeken uit de kast trok om

achter de juiste toedracht te komen.

Inventarisatie

De Amsterdamse architect A.W. Weissman en zijn

medewerker G. van Arkel bezochten in 1890 Noord-
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Holland om een inventarisatie te maken van het cultuur

en kunstbezit wat nog aanwezig was. En zo kwamen

zij ook in Edam. In een uitgave van het Koninklijk

Oudheidkundig Genootschap uit 1897 schrijft hij iets over

de Dam en de hekken "De Damsluis is gedekt door een

overwelving, die blijkens op de sluitsteenen aanwezige

jaartallen 1795 in haar tegenwoordigen staat gebracht

is. Op deze overwelving zijn banken geplaatst, wier

leuningen fraai smeedwerk vertoonen. De westelijke

leuning is ongetwijfeld nog een werk der 16e eeuw; de

oostelijke schijnt van later datum."

Dat hij dacht dat de westzijde ouder zou moeten zijn is

niet zo vreemd, want dit hek vertoont typisch gotische

ornamenten, terwijl de andere kant deze kenmerken

niet heeft. Ook in het boekje "de schone slaapster" uit

de Heemschutserie staat op blz. 83 een tekening van

Weissman van een gedeelte van het hek. Weissman

vond het toen pas geopende museum zo mooi dat hij

een uithangbord schonk, dat nu in depot staat, maar dat

terzijde.

Terug naar de gedachte dat de hekken afkomstig zouden

zijn van het vroegere stadhuis. Dat oude stadhuis werd

in 1547/48 gebouwd, ongeveer terzelfder tijd van het

huidige museum. Dat men dan in 1569 een paar banken

met gesmede leuningen voor het stadhuis plaatste lijkt

aannemelijk. Werden dergelijke banken niet bij de bouw

al gemaakt? Waarom dan banken met verschillende

ornamenten? In het boekje "Het huis met de Swaan" van

Corrie Boschma-Aarnoudse en M.A.van der Eerden-Vonk

staan zeven afbeeldingen van het oude stadhuis. Op vier

afbeeldingen zien we banken met, op drie afbeeldingen

banken zonder ijzeren leuningen. Dit zegt op zich niet

alles want tekenaars en graveurs werkten niet altijd

fotografisch. Maar het zijn allemaal afbeeldingen net

voor de sloop van het oude stadhuis. En inderdaad

lijkt dit hekwerk overeenkomsten te hebben met het

hekwerk op de Dam. De gedachte is daarom niet zo

vreemd dat men aannam dat dit hekwerk gebruikt zou

zijn voor de Dam. Dergelijk mooi smeedwerk kostte geld

en in 1737 toen het huidige stadhuis gebouwd en het

oude gesloopt werd, was er weinig geld, dus weggooien

deed men niet zo gauw. Tot zover zou je kunnen denken

dat het hekwerk van de Dam van het oude stadhuis

afkomstig zou kunnen zijn. Er blijven dan toch nog een

paar losse eindjes over.

Weeg- en visbanken

Door Leendert de Jong, die wist van mijn speurtocht,

werd ik geattendeerd op het proefschrift "Tot

verbeteringe van de neeringe deser Stede" van Corrie

Boschma-Aarnoudse, waarin wordt vermeld (blz. 324,

noot 82) "De banken op de vrouwensluis (huidige Dam)

werden vervangen door weeg- en visbanken met ijzeren

leuningen, zoals wij die nu nog kennen. Roelof Dircsz

Smit kreeg hiervoor 65 gulden uitbetaald, (OAE, inv.nr.

184 rekening 1568/69). Om zeker te weten wat er nu

precies in die rekening stond ben ik naar het Waterland

archief gegaan. Dergelijke rekeningen lezen bleek niet

zo eenvoudig. Daarin las ik wel dat erin 1569 door een

zekere Jan Claesz Maechels voor 62 gulden en 4 stuivers

aan hout voor de leuningen aan de vrouwebrug , in den

toren, aan de weegh en visbanken en de anders was

geleverd en dat er aan Roelof Dircsz Smit 76 gulden en

16 stuivers was uitbetaald aan ijzerwerk. Maar toch, ik

ben geen deskundige in het goed lezen van dergelijke

rekeningen en ga er als nog vanuit dat bovenstaande

in het boek klopt. Het jaartal van de rekeningen klopt

met de datering op het ijzerwerk. De verschillen in

ornamentatie en details, zoals knoppen aan de ene

kant en hoedjes aan de andere kant lijken nu beter

verklaarbaar. In vele steden waren er visbanken aan

weerszijden van een water en in dit geval bij een brug/

sluis. De ene kant was dan voor de Poorters en de

andere kant voor de buiten-Poorters. Of dit ijzerwerk

23 jaar later bij het overkluizen van de Dam geheel of

gedeeltelijk gebruikt is voor de leuningen weten we ook

niet zeker. Helaas bestaan er geen duidelijke tekeningen

of gravures van de visbanken. Maar dit is aannemelijker

dan de veronderstelling dat het ijzerwerk van de banken

van het oude stadhuis afkomstig is. Het gesmede

hekwerk voor het oude stadhuis heeft daar in elk geval

tot 1737 gezeten, gezien de afbeeldingen. Het enige wat

we nu zeker weten is dat de ijzeren leuningen gedateerd

zijn en passend gemaakt. De smid heeft door middel van

stippen aangegeven hoe de delen aan elkaar gesmeed/

geweld moesten worden.

Edam anno 1569

Overigens kunnen wij ons nu nog maar moeilijk

voorstellen hoe het gebied in het centrum eruit zag in

1569. De huizenrij bij het Damhotel liep nog gewoon

door en het Damplein was er nog niet. De Hoogstraat

was er net en liep nog tussen de huizen door van de

Nieuwehaven tot aan de sluis. De Dam was nog niet

overkluist, maar was een schutsluis met een brug „de

vrouwenbrug" (type kettingbrug) met aan beide zijden

dus een visbank. In 1585 werd het Damplein aangelegd

en in 1592 werd de Dam overkluist zoals we die nu nog

kennen.

Blijft nog steeds de vraag hoe het kan dat het ijzer niet kon

roesten. Het schijnt dat dit ijzer een hoog koolstofgehalte

blijkt te hebben en dus minder snel roest. Waarschijnlijk

is dit toeval want ijzer werd in die tijd geïmporteerd

uit o.a. Duitsland. Er zijn ook geen andere ijzerwerken

bekend in Edam met deze bijzondere eigenschap.

Bronnen:

- Edam museum

- Het huis met de zwaan

- Geschenkmapje Oud Edam/VW

- Heemschut serie deel 55 E dam
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Overste Luden, niet alleen maar fortcommandant

Jaap Molenaar

Overste Luden, niet alleen maar
fortcommandant
In de jaren 1913 tot en met 1918 speelde Emil Luden een belangrijke rol in onze stad en naaste omgeving. Zijn oudst

bekende voorvader was Johan Luden, geboren te Bergen in 1668 in Noorwegen en overleden in 1737. Hij vestigde

zich aan het einde van de zeventiende eeuw in Amsterdam als stokviskoopman.

Overste Luden, te midden van zijn staf voor het Stadhuis

Hij en zijn nazaten zetten de stokvisnegotie voort, maar

breidden deze wel uit naar andere terreinen, zoals

o.a. een welvarend assurantiebedrijf. In later eeuwen

waren verschillende leden van de familie actief als

commissarissen van de Wisselbank waar het accent

lag op de geldhandel. Zo maakten de firma's Hope en

Van Loon & Co van hun expertise op financieel gebied

gebruik. In de 19e eeuw verlieten de meeste leden van de

familie Amsterdam en vestigden zich in de gemeenten

Doorn en Overveen en later in Bloemendaal. Uit de

laatste generatie (1890 - 1968) bleven er twee leden

ongetrouwd en de derde verdronk in de Noordzee met

achterlating van een zoontje, dat op 12-jarige leeftijd

overleed aan tuberculose.

Familie

Emil Luden werd geboren in 1863 en overleed in 1942;

hij werd in Bussum begraven in hetzelfde graf, waarin

ook zijn Engelse vrouw Annie Lilian Warburgton

Stent (1862 - 1943) en hun kinderen Marie Louise

(1882 - ?), Johannes Maurits (1890 - 1915,) Mathilde

Catharina Gladys (1894 - 1914) en George Paul (1895 -

1968) zijn bijgezet.

Loopbaan

Van de begrafenis van Emil Luden wordt uitvoerig in

de pers verslag gedaan. Hilversum. 9 januari 1942,

"Hedenmorgen omstreeks vijf uur is op 78 jarige leeftijd

op zijn buiten "Spijker polder" te Hilversum plotseling

overleden generaal-majoor b.d. E. Luden, voorzitter

van Stad en Lande van Gooiland. Hij bezocht er het

gemeentelijk gymnasium, doch staakte zijn studies

omdat hij zichmeer aangetrokken voelde tot den

handel. Hij begaf zich daarop in Indische en andere

handelszaken waarmee hij verder altijd relaties heeft

onderhouden. Zo was hij o.m.commissaris van de

Deli Batavia, van de Deli Batavia-Rubber Maatschappij

en lid van de Raad van Bestuur der Maatschappij van

Nederlandse Waterleidingen. Hij was ook degene,

die in 1903 de Elektrische Spoorweg Mij oprichtte en

aan wie dientengevolge de aanleg van den tramweg

Amsterdam-Haarlem te danken was. De heer Luden

voelde zich sterk aangetrokken tot een militaire loopbaan

en na een opleidingscursus te hebben gevolgd, werd

hij in 1885 tot tweeden luitenant bij de Amsterdamse

schutterij benoemd, waar hij in rang opklom tot majoor.

In 1904 bij de invoering van de landweerwet, richtte
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hij te Amsterdam de landweer op en in 1905 werd hij

als eerste reserve officier benoemd tot majoor bij de

landmacht. In 1908 werd hij bevorderd tot luitenant

kolonel (overste); in 1919 tot kolonel. Op 1 oktober 1926

werd hem op zijn verzoek eervol ontslag verleend in de

rang van generaal-majoor". Over zijn Edamse periode

wordt niet gesproken.

De Stelling van Amsterdam

Toen de bouw van deze bunkerlinie zijn voltooiing

naderde in het beginvan de 20e eeuw waren de

oefeningen van de soldaten in vele van deze 43

bouwwerken al volop aan de gang. Zo lezen we in het

Algemeen Handelsblad een uitvoerig verslag van de

fortmanoeuvres van de landmacht tussen 23 t/m 27

september 1912. Hier speelden de forten bij Aalsmeer,

Kudelstaart, de Kwakel, de Drecht en Uithoorn een

rol. De reserve luitenant-kolonel Luden had daarin de

belangrijke functie van plaatsvervangend commandant.

Nadat de eerste wereldoorlog uitbrak en Nederland

neutraal bleef, werd de Stelling van Amsterdam,

hoewel nauwelijks afgebouwd, in gebruik genomen. Als

sluitstuk van de ring forten om Amsterdam was het fort

Edam belangrijk. Grenzend aan de Zuiderzee met zijn

dijken en sluis hadden de omstreeks 250 militairen een

belangrijke taak en was het commando over dit fort voor

Luden een eervolle opdracht

Op het fort

De soldaten die het fort bevolkten, sliepen met 15 a 20

man op een slaapzaal. Niet comfortabel maar er werd

niet geklaagd. De dagen werden doorgebracht met

trainen, marcheren, schietoefeningen en corvee en

verder met kaarten en praten. De gemiddelde leeftijd

was rond de 30 en een aantal was getrouwd en had een

gezin. Onder strenge voorwaarden werd toestemming

verleend voor een avondje uit. Maar ook dat werd door

Luden met argusogen gevolgd opdat hem geen klachten

ter ore zouden komen. Al snel werd een muziekkorps

opgericht dat bij marcheren zo nodig actief was. Ook

werd weldra een mannenkoor gevormd, dat oefende in

de poterne en al of niet samen met het muziekkorps,

uitvoeringen verzorgde in Edam, Monnickendam,

Katwoude en andere forten. Daar de militairen uit alle

hoeken van Nederland kwamen en men regelmatig

wel een nachtje naar huis mocht, moest er altijd voor

gezorgd worden dat een volledige groep op het fort

achter bleef. In principe kon op zondagmorgen op het

fort een kerkdienst worden gehouden, maar men was

vrij om in Edam de kerk te bezoeken die hem paste.

Vooral de katholieken maakten hiervan gebruik.

Overste Luden

Van huis uit voelde overste Luden zich thuis in

bestuurskringen en dat werd snel duidelijk in Edam.

Hij had al vlot contact met de toenmalige burgemeester

Calkoen en ze hadden ongetwijfeld in diverse zaken

gelijke interesses. Beiden waren bovendien fors

>

*

E. Luden op latere leeftijd, voorzitter van Stad en Lande
van Gooiland

gebouwd, getooid met een onderhouden buikomvang

en voorzien van een zwaar en hoorbaar stemgeluid.

In het burgemeestershuis aan de Lingerzijde werd een

kamer ingericht voor de overste. Zijn paard, waarop hij

's morgens naar het fort reed, vond een plaatsje in het

koetshuis van de burgemeester waar ook diens paard en

koets waren gestald. De verzorger kreeg er een klusje bij

en de heren rookten na het avondeten een welverdiende

sigaar. Dat beide heren ook op andere terreinen hun

belangstelling toonden, blijkt uit een bericht in de krant

van september 1917, over de voetbalclub EVC en de

gymnastiekvereniging F.L. Jahn die samen wedstrijden

organiseerden in de "lichte atletiek". Het comité twijfelde

aanvankelijk of het wel gepast was om in deze zorgelijke

tijd feesten te organiseren maar was toch van mening

dat men ter verhoging van de volkskracht en volksgeest

in deze dagen niet achter kon blijven. Het comité mocht

zich verheugen in de steun van de militaire en burgerlijke

autoriteiten. Redenen waarom de commandant van

de groep Edam en de burgemeester tot erelid van de

genoemde verenigingen werden benoemd. De heren

namen deze benoeming aan!

1916. Watersnood in Waterland.

In de eerste weken van januari 1916 was de combinatie

van zware storm en regenval en ongunstige windrichting

er de oorzaak van dat buiten de dijken van Waterland

het waterpeil van de Zuiderzee sterk steeg. Deze dijken

waren vele jaren nauwelijks onderhouden, vooral

de binnenkant was zwak, mede door het feit dat op

een aantal plaatsen in het jaar daarvoor een geul was

gegraven om kabels en pijpen aan te leggen. Van 12

op 13 januari bezweek de dijk op een elftal plaatsen



Overste Luden, niet alleen maar fortcommandant
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tussen kilometerpaal 24 en 27 (2300 m). Ook op enkele

andere plekken in het gebied was er schade maar die

bleef beperkt. De watermassa was tussen Amsterdam N,

Zeevang en de Zaanstreek heer en meester. Op Marken

kwamen 16 mensen om het leven (1).

De Zeevang en Zuidpolder, stonden ook onder water.

De foto's van de koeien in de Grote Kerk zijn bekend.

In Edam konden veel inwoners nog met droge voeten

in huis bivakkeren, in Volendam echter liep de

Volendammermeer met zijn oppervlakte van ca. 25 ha

geheel onder evenals een groot deel van de straten. In

enkele straten bereikte het water zelfs een hoogte van

1,50 meter.

Direct maatregelen

Burgemeester Calkoen trok er dagelijks op uit, lopend

langs de zeedijk naar Volendam, die het met moeite

had gehouden. TUssen Edam en Volendam was de dijk

bij het toenmalige dijkmagazijn en de seinpaal bijna

doorgebroken. Hij troostte de mensen, sprak ze moed

in en... nam maatregelen! Zijn "overleg-lijntjes" waren

kort en binnen enkele dagen had overste Luden, daartoe

door zijn "huisbaas" Calkoen aangespoord, vrijwel alle

soldaten bij elkaar om hulp te bieden. Zij werden in

eerste instantie ingezet om de inwoners van Edam en

Volendam te helpen bij het in veiligheid brengen van

huisraad en bezittingen. Op het fort werden in grote

eetketels extra maaltijden klaar gemaakt. De inzet van

de soldaten gold vooral het herstel en versteveging

van de dijken en het aanleggen van kistdammen. Bij

raadsbesluit van 03-12-1923 werden de heren Luden en

Calkoen geëerd door hun naam te verbinden aan twee

straten in Volendam, de Overste Ludenstraat en de

Calkoengracht.

Ook de vluchtelingen vanuit België in de eerste

wereldoorlog in de gemeente konden rekenen op zijn

hulp en medewerking. Na de oorlog werd hem daarvoor

een ereteken van de gemeente Edam in zilver uitgereikt.

Na de oorlog

In Hilversum teruggekeerd na de oorlog blijkt hij

opnieuw maatschappelijk betrokken. In 1903 kwam een

geschil tussen Erfgooiers en gemeenten over de rechten

van beweiding van de meentgronden tot uitbarsting

en leidde zelfs tot militair ingrijpen waarbij een dode

viel. Onenigheid bleef bestaan tot in 1912 de vereniging

"Stad en Lande van Gooiland" werd opgericht. Daarin

speelde Luden in de jaren die volgden een grote rol. Zijn

capaciteiten als militair bevelhebber, zijn overwicht,

kennis van zaken en diplomatie leidden ertoe dat de

rust onder de Erfgooiers terugkeerde. In diverse kranten

werd hij zelfs "De koning van Gooiland" genoemd.

Bij zijn terugtreden als voorzitter werd hij in een

open landauer, voorafgegaan door vier bereden

marechaussees met kolbak en zestig ruiters, gevolgd

door nog eens veertig erfgooiers te paard begeleid naar

hotel Hamford in Laren, waar het afscheid plaatsvond.

Na zijn overlijden in 1942 werd hij bijgezet in een

eenvoudig familiegraf en ontving zijn borstbeeld een

ereplaats in het Gemeenlandshuis.

(1) Een uitvoerig verslag van deze stormvloed en

dijkdoorbraken wordt beschreven in het boek van

H.P. Moelker, uitgegeven door Nooy's drukkerij in 1975.
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De bijzondere grafsteen van Cornelis Geselius

Dik Rinkel

De uit Rotterdam verbannen predikant Cornelis
Geselius heeft in de Grote Kerk een bijzondere
grafsteen
In de Grote Kerk, aan de noordzijde onder het raam

van de Admiraliteit van Amsterdam, ligt een bijzondere

grafsteen van een dwarse dominee die door zijn optreden

werd afgezet en verbannen en uiteindelijk naar Edam

vertrok waar hij de kerk korte tijd heeft gediend.

Deze grafsteen bestaat uit drie delen. Het bovenste deel

beschrijft de overledene, het middelste deel geeft het

wapen van hem en zijn echtgenote weer en het onderste

deel bevat een tekst uit de bijbel.

De tekst van het bovenste deel luidt: "Hier leit begraven

de/eerwaerdige godvruchtig/en welgeleerde cornelyis/

geselus van Dordrecht die/in sijn leven predicant/

geweest eerst in/het lant van Strijen daerna/binnen de

stat Rotterdam/en eyndelyc binnen dese/stat van Eedam

is seer/godsalichlyc in den Heere/ontslapen in den jare

1614 op den 5 januari."

In het middelste deel is een alliantiewapen weergegeven.

Een alliantiewapen is een wapentekening waarop twee

wapenschilden zijn gecombineerd en werd door een

echtpaar gebruikt. Daarbij is het gebruikelijk om het

wapenschild van de man aan de linkerzijde te plaatsen

en het wapenschild van de vrouw in ruitvorm aan de

rechterzijde. Beide wapens zijn grondig verminkt en

beschadigd. De reden hiervan is dat tijdens de Franse

overheersing op 8 juni 1795 de representanten van het

Bataafse volk het besluit namen waarin gelast werd, de

wapenborden en schilden uit de kerken weg te nemen

en de wapens op de grafzerken weg te hakken, behalve

die op artistieke gedenkstukken.

De man droeg de familienaam Van Ghesel en kwam uit

een welgestelde familie die in 1569 uit Antwerpen was

gevlucht om aan de godsdienstvervolgingen te ontkomen

en zich in Dordrecht had gevestigd. De vrouw droeg de

familienaam Van Scharlaken. Zij kwam eveneens uit

een voorname familie. Haar vader was oud-schepen van

Dordrecht en baljuw en dijkgraaf van Strijen en haar

moeder een burgemeestersdochter. Het wapen van Van

Ghesel was in: blauw met drie zilveren kinderhoofdjes

van natuurlijke kleur, zilver gemutst. In het weggehakte

wapen op de grafsteen zijn de contouren van de drie

kinderhoofdjes nog goed te zien. Het ruitvormige wapen

van zijn echtgenote Tanneke van Scharlaken was in:

geel met een rode dwarsbalk, beladen met een zilveren

wassenaar (1), vergezeld van drie rode rozen, goud

geknopt. Ook hiervan zijn de contouren van het wapen

nog te zien.

Het onderste deel bevat een tekst uit het Oude Testament,

Jesaja 57 vers 1 en luidt: "De rechtvaerdige comt om,

en daer is niemant die het ter herten neemt en heilige

luiden werden wechtgeraept en niemant heeft achtinge

daer op want de rechtvaerdige werden wechtgeraept

voor den ongelucke Jesaie 57,1."

In hedendaags Nederlands luidt de tekst (2): De

rechtvaardige gaat te gronde en niemand bekommert

zich erom; ook trouwe mensen sterven, maar niemand

ziet in dat de rechtvaardige sterft doordat er onrecht

heerst.

Uit welke Bijbel komt deze tekst? De tekst in de

Statenvertaling, die eeuwen in Nederland gangbaar is

geweest, luidt: De rechtveerdige comt omme en daer is

niemant die het ter herten neemt ende de weldadige

lieden worden wechgeraept sonder datter iemant op let

dat de rechtveerdige wechgeraept wort voor het quat.

Maar die Statenvertaling kwam pas tot stand in 1637 dus

ruim twintig jaar na zijn dood. De graftekst komt uit de

li eretic*- ,
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Grafsteen van Geselius in de Grote Kerk
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Deux-Aesbijbel (3), die in 1562 in Emden is gedrukt en

de meest gezaghebbende protestantse vertaling in het

Nederlands taalgebied was totdat de Statenvertaling

verscheen. De Duitse stad Emden was vanaf 1533 een

belangrijk centrum voor de "kerk in ballingschap" en

hier werden veel boeken waaronder bijbels gedrukt.

Waarom staat juist deze tekst op Van Ghesel's grafsteen.

Deze tekst is namelijk niet zo maar gekozen, maar blijkt

uitstekend te passen bij de geschiedenis van deze man.

De leerstrijd tussen Remonstranten (Arminianen)

en Contra-Remonstranten (Gomaristen)

Binnen de Nederlandse Gereformeerde kerk ontbrandde

in het begin van de 17e eeuw een strijd tussen de Leidse

hoogleraren Gomarus en Arminius over de leer van de

kerk. Het punt van verschil tussen beide heren betrof

de leer van verkiezing en verwerping, het vraagstuk van

de goddelijke voorbeschikking. Door hun volgelingen

werden talrijke debatten werden gevoerd tot zelfs voor

de vergadering van de Hoge Raad. Ook Van Ghesel

speelde hierin een rol. Deze kwestie heeft Holland diep

verdeeld en het land aan de rand van een burgeroorlog

gebracht.

Strijdbaar Gomarist in Rotterdam afgezet

Wie was dan deze Cornelis van Ghesel en hoe is deze

predikant via Dordrecht Strijen en Rotterdam in Edam

terecht gekomen? Hij werd rond 1580 geboren in

Dordrecht. Later werd zijn naam gelatiniseerd tot

Geselius, een veel voorkomende gewoonte onder auteurs

die in het Latijn schreven. Hij kwam uit een gezin van

vijf kinderen en ging in het jaar 1601 in Leiden theologie

studeren o.a. bij Gomarus. Hij trouwde in Leiden met

Tanneke van Scharlaken en na zijn studie werd hij

predikant in Strijen en daarna in de Waalse kerk te

Rotterdam. Zijn diensten werden zeer gewaardeerd, maar

toen Nicolaas Grevinchoven zijn vader als predikant

in Rotterdam opvolgde ontstonden er spanningen in

de Rotterdamse kerkelijke gemeenschap. Geselius

verzette zich tegen het opkomend Arminiarisme,

Wapens van de families Van Ghesel en Van Scharlaken
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maar de classis, kerkenraad en het stadhuis stonden

hem daarin niet ter zijde. Tegenover hem stond een

meerderheid van gematigde en arminiaans-denkende

predikanten. De burgemeesters belegden nu een

colloquium (wetenschappelijke discussiebijeenkomst),

teneinde inzicht te krijgen in de reden waarom hun

kerkendienaren elkaar zo fel te lijf gingen over schijnbare

beuzelingen.

Het werd Geselius erg lastig gemaakt en hij werd van

steeds meer akeligheden beschuldigd. Door de discussie

die het hele land bezig hield stelden de Staten van

Holland in 1610 een zwijgverbod in en kondigden een

provinciale synode (kerkvergadering) aan. De steden

Dordrecht, Amsterdam, Enkhuizen, Purmerend en Edam

stemden hier tegen. Zij vormden de harde kern van de

oppositie en stonden bekend onder de naam " de vijf

steden". Geselius wilde niet onvoorwaardelijk akkoord

gaan met de resolutie van de Staten van Holland en

Middenstuk van de grafsteen waarin de familiewapens
zijn weggehakt

schopte tegen het al zere been van de burgemeesters

van Rotterdam. Zij besloten Geselius af te zetten als hij

niet akkoord ging.

Op 24 oktober 1611 werd tot Geselius afzetting besloten.

In de akte van dit vonnis staat dat hij van zijn dienst

in de Waalse en Hollandse kerk van Rotterdam is

ontslagen omdat hij "de vermaninghen ende bevelen

(van den magistraat) niet alleen heeft veracht en

ghecontroverteert, maar d'selve ende hare wetighe

authoriteyt, publiquelyck voor de ghemeente met

onghefundeerde exeptien ende sinistere suspicien

heeft geïlludeerd ende teghenghesproocken, die hij

ter contrarie met Leer ende leven voor de geheele

Ghemeente behoorde verdedight te hebben, ende dat

alle deselve strecken soude tot meerder beroerte onder

hare goede Burgerije ten ware daarin behoorlijck weird

verzien"

Ondanks zijn afzetting bleef hij in Rotterdam wonen en

hield kleine en illegale kerkdiensten. Toen deze groter

en openlijker werden bepaalde de vroedschap dat deze

kerkelijke "scheurmaker" binnen acht dagen uit de stad

diende te vertrekken. Aangezien hij de stad niet op eigen

initiatief verliet, werd hij op een sombere februaridag in

1612 tussen vijf en zes uur 's morgens uit huis gehaald

door de baljuw en een onderschout. Hij werd naar de

Delftsche Poort geleid en riep "'t Is tegen de Privilegiën

en ik zal het aan de Heeren zeggen". Het was nog niet

eerder voorgekomen dat de tolerante stad Rotterdam

een kerkelijke "scheurmaker" uit de stad moest jagen.

Met vrouw, vrienden en zijn broer Simon trok hij te voet

naar Delfshaven, waar hij enkele dagen bij predikant

Gruterus in huis verbleef. Tot eind 1612 verbleef hij in

Delfshaven en Schiedam. Daarna vertrok hij naar Edam

waar hij een beroep aannam.

Ook Oldenbarnevelt ontkwam niet aan deze

godsdiensttwist

Johan van Oldenbarnevelt was een Nederlands

staatsman en o.a. advocaat van de Staten van Holland.

Hij was een onverschrokken en geslepen diplomaat,

zijn autoritaire manier van optreden deed hem veel

kwaad. Hij raakte in conflict met Prins Maurits en moest

als raadspensionaris in de kwestie Remonstranten

en Contraremonstranten regelmatig orde op zaken

stellen; het was voor hem bijna ondoenlijk om uit dit

wespennest te blijven.

Een van de zaken die voor hem op een nederlaag uitliep

was de kwestie Geselius in Rotterdam, de stad waar zijn

broer, Elias, pensionaris was.

De Rotterdamse regering, geladen door Geselius draaierij

en ongehoorzaamheid, ging over tot zijn afzetting.

Zij kon moeilijk anders; het was een prestigekwestie

geworden. Toen Geselius bij de Staten in hoger beroep

ging, gaf de meerderheid daarvan echter de Rotterdamse

magistraat gelijk. Met Dordrecht en Enkhuizen stemde

ditmaal Schiedam tegen. Amsterdam en de Waterlandse

steden waaronder Edam waren afwezig.

Vacature in Edam

Hoe was de kerkelijke situatie in Edam? Edam kende

vanaf 1574 twee voorgangers. Een predikant hield

op zondag 's morgens een preek uit de evangeliën, 's

middags een catechismuspreek om de gereformeerde

beginselen bij te brengen en tijdens de avondgebeden

andere bijbelgedeeltes. Er waren dus drie diensten op

zondag, daarnaast een dienst op woensdag en elke

vrijdag een avondgebed. Verder nam hij kerkelijke

examens af van kandidaten om hen te laten oefenen in

het houden van proefpreken, woonde kerkenraad- en

classisvergaderingen bij, hield huisbezoeken, doopte

kinderen, sloot huwelijken en leidde begrafenissen.

Daarnaast hielp de Edamse predikant gemeentes

benoorden Edam met preekbeurten en andere pastorale

zaken als de eigen predikant door ziekte, vertrek of

anderszins niet kon worden ingezet.

Door het overlijden van ds. Cornelis Petraeus in 1612

was een vacature ontstaan. Hij had jaren samengewerkt

met ds. Wilhelmus Puppius. Dit was een "oude rot in het

vak" want al vanaf 1585 was hij hier werkzaam. Deze

dominee had ook de grote brand van 1602 meegemaakt

en de herbouw van de kerk. Samen met Petraeus preekte

hij weer begin januari 1608 in de herstelde kerk (4).

Binnen de kerkgemeenschap liepen er wel een aantal

kwesties. Er was een geschil tussen families waarbij

ds. Puppius betrokken zou zijn, maar van hogerhand

wilde niemand zich aan de zaak branden. En er was een

affaire met schoolmeester en organist Hoekboot, die

nog wel de klok mocht luiden maar niet meer organist

en voorzanger mocht zijn. In 1613 werd hij vervangen

door een ander want men zag schoolmeesters als

geloofsopvoeders van de jeugd en dus verantwoordelijk

voor het uitdragen van de gereformeerde leer.Binnen

de classis Edam waren de leergeschillen in 1608 al

beslecht ten gunste van de contra-remonstranten zodat

het gevaar van een eventuele scheuring was afgewend.

Geselius was hier dus wel op zijn plaats en zal weinig

tegenstand hebben ondervonden.
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Stadsbestuur en kerkenraad besteden veel tijd

aan zijn benoeming tot dominee

Voor de invulling van de vacature werd eerst in de

omgeving gekeken en een predikant uit Beets werd

op 12 augustus 1612 uitgenodigd om te preken; deze

verscheen echter niet op deze datum en kreeg de zondag

daarop alsnog gelegenheid. De predicatie voldeed niet

aan de verwachtingen en de kerkenraad, predikant

Puppius en de burgemeesters besloten vervolgens dat

burgemeester Simon Jacobszn Groot 5) en ouderling

Jacob Claeszn Pols 6) in de nacht van donderdag op

vrijdag naar Dordrecht zouden afreizen om Geselius de

komende zondag daar te horen preken. Hoe men aan

zijn naam kwam is niet bekend. Op 29 augustus keerden

zij terug en deden verslag. Geselius werd op 9 september

uitgenodigd om in Edam te preken en dan zijn vrouw

ook mee te nemen. Na de kerkdienst werd opnieuw

vergaderd en besloot men Geselius nog een keer te horen

en wel op de daarop volgende woensdag in de Kleine

Kerk. In Edam nam men toen wel enige bedenktijd.

Er werd afgesproken om op 16 september met de vier

burgemeesters en de totale kerkenraad bijeen te komen

om over Geselius te vergaderen. Na "langhe deliberatie

ende debat" besloot men hem te beroepen en dit voor

te stellen aan de classis. De classis ging akkoord, maar

Geselius kwam dan nog niet wegens ziekte en dit was

heel vervelend omdat daardoor het avondmaal moest

worden uitgesteld en alles op de schouder komt van ds.

Puppius en zoals we konden lezen was het werk van een

predikant veelomvattend. Medio november werden er

afspraken gemaakt over verzending van zijn huisraad

en ging Geselius in Edam aan de slag. Waarschijnlijk

verbleef hij in het voormalige klooster omdat Edam in de

beginfase van de reformatie nog geen pastorieën kende.

In de Edamse periode verschenen van zijn hand nog twee

werken en wel in 1612 een Verantwoordinghe (7) en in

1613 "een Proefken van de schadelijcke verschillen over

de Christelijke salichmakende leere, door dewelcke de

ghereformeerde kercke van Rotterdam worden beroert."

Overlijden en begrafenis in de Grote Kerk

Begin januari 1614 overleed Geselius en werd hij

begraven in de Grote Kerk van Edam. Er werden 4

guldens aan grafkosten betaald. Dit was de prijs van

een eigen graf, een heel gewone prijs want de meeste

mensen betaalden tussen de 3 en 6 guldens, een

enkeling betaalde 15 of zelfs 32 guldens. Toch is het heel

vreemd dat hij als dominee moest betalen omdat het

in Edam gebruikelijk was dat dominees niet betaalden.

Hoe is het zijn vrouw Tanneke van Scharlaken vergaan?

Na een huwelijk van tien jaar bleef zij met vier jonge

kinderen achter. Van haar ontbreken verdere gegevens.

Wel is bekend dat haar oudste zoon luitenant werd en

twee van haar dochters trouwden met predikanten uit

de omgeving van Dordrecht. Dat zou er op wijzen dat

zij naar haar geboorteplaats Dordrecht is teruggekeerd.

Hoewel haar wapen op de grafsteen staat is zij niet in

Edam begraven.

Noten:

1) Een wassenaar is een wassende maan

2) Willibrord vertaling van 1975

3) De bijbel heeft een bijzondere naam en is genoemd

naar een kanttekening bij Nehemia 3:5.

4) Zowel van Petreaus als Puppius is een gemetselde

grafsteen aanwezig in de muur van de kooromgang.

Beiden betreft het een zogenaamde talsteen. Als de

Romeinse letters worden opgeteld is het de som het

jaartal van overlijden.

5) Simon Jacobszn Groot is een van de 28 schenkers van

het zogenaamde Magistratenraam in de Grote Kerk en

is met wapen en naam vermeld.

6) Jacob Claeszn Pols was schepen op het moment dat

Geselius werd beroepen. Later werd Pols thesaurier

en burgemeester. Samen met de weduwe van Frank

Dirkszn Pont dreef hij een zoutkeet aan de zuidzijde

van de Voorhaven. Hij staat eveneens met wapen en

naam in het Magistratenraam.

7) Vertaling titelblad: Kort bericht van de redenen om

de welke de Heeren Burgemeesteren / Raden en

de Vroedschappen der Stede Rotterdam Cornelius

Geselius getrouw dienaar Jezus Christi niet alleen van

zijnen Dienst gedeporteerd, maar daarenboven ook

uit haren Stadt hebben doen leiden. Beschreven in

een zekere Missive van de Heeren voornoemt. Aan alle

vroedschappen van de Steden van Holland ende West-

Friesland uitgezonden. Mitsgaders Cornelius Geselius'

tegenbericht op dezelfde redenen insgelijks aan de

Vroedschappen voornoemt tot zijner verantwoording

nagestuurd, vervattende een kort verhaal van de

gehele procedure ende handelingen die tussen hem

ende Magistraten voornoemd gepasseerd is. (1612).

Bronnen:

- E. Geudeke De classis Edam

- Van Deursen: diverse publicaties

- Waterlands Archief en Noord-Hollands Archief

- Anne Leusink: Proefschrift Cornelius Geselius

- Reinier van Heemskerck, Waapen boecfe uan adelijke en aan-

zienelijke famiellien in de 17 provintien van de Nederlanden

- Wikipedia

- Centraal Bureau voor de Genealogie

- Archief van de kerkenraad van Edam 1611-1654

- Jaap Molenaar en Gerrit Conijn: Edam in de tijd na de

Heruorming, t'Venster

- Gerrit Conijn: Grafzerken in de Grote Kerk,

Periodiek Oud Edamjrg.16. nr 3

Graag wil ik Herman Rijswijk bedanken voor zijn aan

vullende gegevens uit het Waterlands Archief.
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Oeuvreprijs voor Edamse School

Oeuvreprijs voor Edamse School
Een vast programmapunt op de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging is de toekenning van het gele

steentje aan personen of instellingen die bijzonder hebben bijgedragen aan de verfraaiing van Edam of het behoud

van haar stedenschoon. Dit jaar alweer voor de vijfendertigste keer.

Sprekend namens de jury constateerde Joop van

Overbeek dat belangrijke recente ontwikkelingen waren

de nieuwbouwhuizen in de tuinen van de R-K kerk, alsook

op de plaats van het voormalige peuterverblijf aan de

Voorhaven. Voor het overige waren de bouwactiviteiten

binnen de vesting beperkt. Het was de jury, die voorts

bestond uit de heren Bert Creemers en Flip van der

Leeuw, de laatste jaren opgevallen dat de Edamse School

in de personen van Jan Visser en Hans Boonstra veel

hebben betekend binnen het beschermde stadsgezicht.

In 2000 richtten zij de Edamse School op, een naam

die geinspireerd door de 16e en 17e eeuwse Edamse

cartografen en landmeters. De doelstelling van hun

bureau is de schoonheid van de stad en die van anderen

steden en dorpen te behouden en te versterken d.m.v.

gepaste ontwerpen en gedegen adviezen. Jan Visser kan

naast theorie bogen op een gedegen praktijkervaring

bij restauratie-aannemer Bertus Butter; Hans Boonstra

heeft zich in de afgelopen tijd bijzonder ingespannen

voor het monumentaal verantwoord herstel van het

Edams museum, een technisch zorgenkind binnen onze

gemeente.

Enkele voorbeelden van panden waar het bureau

bij betrokken was zijn Grote Kerkstraat 1 en 3 van de

familie Baron, een ingrijpende restauratie met herstel

van de fundering; door een ingrijpende restauratie en

verbouwing is Grote Kerkstraat 55, de pastorie bewoond

door dominee Van Werkhoven, weer een sieraad binnen

haar hoogwaardige omgeving; het nieuw gebouwde

huis Spuistraat 23 van de familie van Oosterom is

uitgevoerd in harmonie met de belende percelen; het

pand Jonkerlaantje 44 aan de Noordervesting is een

fraai voorbeeld van retro-architectuur, het heeft sterke

kenmerken van de Amsterdamse school uit de jaren

20/30 van de vorige eeuw en betekent een zorgvuldige

invoeging van nieuwbouw in een laantje met veelal

jaren 30 huizen.

Bovenstaande overwegingen hebben de jury geleid tot

de conclusie het gele steentje dit jaar toe te kennen

aan het hele oeuvre van de Edamse School. Jan Visser

en Hans Boonstra hebben op een hoogwaardige,

nauwkeurige en vakbekwame wijze stadsvernieuwing

en restauratie toegepast in onze stad. Voorzitter Ton

de Jong overhandigde daarop geassisteerd door Harm

Has het steentje aan de prijswinnaars. Na de pauze

hield Hans Boonstra een boeiende voordracht met als

titel 'Monumentenzorg en restauratie, een historisch

perspectief'. Daarin schetste hij aan de hand van beelden

o.a. van het Edams museum, hoe de visie op restauratie

in de loop der tijd verandert.
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Wie vervaardigt die
gele steentjes
"Dat steentje maak ik nu al weer ruim dertig jaar. Eerst

werkte ik samen met ome Gerrit (bij 't Vuur). Ik leverde

de houten voet en de gedraaide knoppen, hij maakte het

koperen plaatje en grafeerde dat. Nu laat ik dat doen".

Aan het woord is Harm Has die mij samen met zijn

vrouw Jos ontvangt in hun werkplaats, Grote Kerkstraat

54, een kleine haast intieme ruimte vol apparatuur,

gereedschap en accessoires voor houtbewerking. Het

is bijna niet voor te stellen dat zich hier in de tweede

wereldoorlog onder een werkbank een onderduiker

verborg.

Na zijn opleiding meubel maken en stofferen werkte

hij eerst bij Runderkamp in Volendam en vervolgens

deed hij ervaring op in de houtbewerking bij restauratie

aannemer Bertus Butter. Samen met Jos, die ook een

opleiding had gevolgd in de meubelmakerij, begon hij

in 1978 een meubelmakerij-houtdraaierij in het pand

in de Grote Kerkstraat waar zijn vader jaren daarvoor

een bedrijf had. Via restauratie-architect Dick Bak

raakten zij betrokken bij restauraties. Een dik fotoboek

toont de vele objecten die zij in de loop der tijd hebben

gerestaureerd of nieuw vervaardigd: diverse antieke

preekstoelen, de korbelen van het torentje op het oude

stadhuis, rouwborden, avondmaalstafel en deuren in de

Grote Kerk, een altaar in de Vincentius in Volendam. Het

werk aan die preekstoelen vergde wel het nodige passen

en meten in die beperkte ruimte.

Harm is een echte Edammer, geboren op het Volendam-

merpad nr. 7, de hondenhemel in de volksmond. Nu

woont het gezin daar vlakbij in het huis van zijn oom

Harm Has in zijn werkplaats

die het beroep van krengenslager had. Zijn vak

bekwaamheid leeft hij uit in zijn hobby treinen. Hij

bouwt niet alleen wagons voor zijn emplacement thuis,

maar werkt ook in Hoorn mee aan het herstel van

wagons van de historische tram Bello op de lijn Hoorn-

Medemblik.

3
De Dam rond 1900. Hier lijfet niet

veel veranderd. De bestrating, de

brug- annex banfeleuning (zie oofe

artikel "Het hek van de Dam") en

de stenen paaltjes. Zo kennen we

Edam nog steeds. Wat wel opvalt is

de rust. Niet door het ontbreken uan

mensen, maar door het ontbreken

van auto's en straatmeubilair

(verkeersborden, bloembakken).

Foto: Collectie Edams Museum
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Adressenlijst
bestuur en
werkgroepen
Bestuur:

Wim van den Essenburg - voorzitter

Voorhaven 152, 1135 BW Edam

Telefoon: 06 14468785

E-mail: wim.van.den.essenburg@xs4all.nl

Tiny Janssens - secretaris

Achterhaven 90A, 1135 XX Edam

Telefoon: 371959

E-mail: tjanssens@kpnmail.nl

Hans de Boer - penningmeester

Achterhaven 9b, 1135 XR Edam

Telefoon: 371183

E-mail: hsdeboer@deboeraccountants.nl

Roel Rozenga - bestuurslid

Nieuwehaven 14, 1135 VJ Edam

Telefoon: 373262

E-mail: rrozenga@planet.nl

Wim de Wolf

Klein Westerbuiten 21/B, 1135 GL Edam

Telefoon: 372120

Namens redactie Periodiek

wmdewolf@planet.nl

Hans van Roijen

Kleine Kerkstraat 10, 1135 AT Edam

Telefoon: 371359

Peter de Vries - bestuurslid

Eilandsgracht 9, 1135 XN Edam

Telefoon: 371586

info@bdv-architecten.nl

Werkgroep Handhaving

Stadsbeeld

Peter de Vries

Adres zie hierboven

Jan Daniël Hooijberg

Bult 22, 1135 AJ Edam

Telefoon: 371402

John van Voorst

Klein Westerbuiten 5, 1135 GL Edam

Telefoon: 371524

Coördinator Diaconietuin

Harry Oudendijk

Gravenstraat 2, 1135 XP Edam

Telefoon: 372278

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Flip van der Leeuw

Zeevangszeedijk 12, 1135 CX Edam

Telefoon: 315065

Roel Rozenga

Nieuwehaven 14, 1135 VJ Edam

Telefoon: 373262

Hans Boonstra

Paltrokmolen 58, 1135 KM Edam

Telefoon: 351776

Maarten Verwey

De Werf 68, 1141 HL Monnickendam

Telefoon: 651721

Werkgroep Jeugd

Vacature

Adviseurs bestuur/werkgroepen

Corrie Boschma-Aarnoudse,

Anthonie Heidinga, Herman Rijswijk,

Jan Sparreboom, Gerrit Conijn,

Jaap Molenaar, Jan Hooijberg

Contactpersoon Fort Edarn

A.H. Grimmelikhuyse

Roelof Bootstraat 53, 1135 CE Edam

Telefoon: 372458

Redactie Periodiek

Wim de Wolf, hoofdredacteur

Klein Westerbuiten 21/B, 1135 GL Edam

Telefoon: 372120 | wmdewolf@planet.nl

Rixt Hovenkamp

Schepenmakersdijk 1, 1135 AG Edam

Telefoon: 371945

Frans Kuiper

Lingerzijde 55, 1135 AN Edam

Telefoon: 374337

Robert Lammers

Westervesting 15, 1135 WE Edam

Telefoon: 368663

Dik Rinkel

Paulus Pieterstraat 17, 1135 GS Edam

Telefoon: 367687

Peter Sluisman

Grote Kerkstraat 41, 1135 BC Edam

Telefoon: 373739

WilTjoa | fotografie

Watermolen 53, 1135 LH Edam

Telefoon: 361587

Redactieraad Historische Reeks

Anthonie Heidinga

Spuistraat 31, 1135 AV Edam

Telefoon: 372844

Oscar Henar

Watermolen 6, 1135 LK Edam

Telefoon: 362604

Jan Sparreboom

Voorhaven 86, 1135 BT Edam

Telefoon: 371590

Dik Rinkel

Paulus Pietersstraat 17, 1135 GS Edam

Telefoon: 367687

Hans van Royen

Kleine Kerkstraat 10, 1135 AT Edam

Telefoon: 371359

Redactie Website

Ton de Jong

J.C. Brouwersgracht 20, 1135 WJ Edam

Telefoon: 372047

Dik Rinkel

Paulus Pieterstraat 17, 1135 GS Edam

Telefoon: 367687

Roel Rozenga

Nieuwehavenl4, 1135 VJ Edam

Telefoon: 373262

Wim de Wolf

Klein Westerbuiten 21/B, 1135 GL Edam

Telefoon: 372120

Oscar Henar

Watermolen 6, 1135 LK Edam

Telefoon: 362604

Wil Tjoa | fotografie

Watermolen 53, 1135 LH Edam

Telefoon: 361587

Gouden Ploeg

Geesje Rijswijk

Koos Lagerburg

Ninie Wiertz-Ton

A. Blokhuis-de Jong

J.C. de Boer

Joop Rossenaar

Klaas de Boer

Joop Rossenaar

Anneke Hoens-Molenaar

Theo Buijten

Arie Westerneng

Janny Ooij er-Schouten

Bertus Gorter

Ada van Poelgeest-Eeltink

Freek de Vries

Elise de Boer

Dik Regter

Dirk de Waart

Thoom Smit

Vrijwilligers Begraafplaats

Grote Kerk

Tiny Janssens (coördinatie)

Koos Roskam

Jan Groot

Gerro Roskam

Jan Scheers

Frouwkje Zwanenburg

Arie Westerneng
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Korte berichten

LEDENEXCURSIE

De jaarlijkse excursie gaat op zaterdag4 oktober a.s. naar

Gelderland/de Hoge Veluwe. Wij bezoeken eerst het

voormalige radiostation Kootwijk, een monumentaal

gebouwencomplex, waar in 1928 koningin Emma de

eerste telefoonverbinding met Nederlands-Indie tot

stand bracht met de legendarische woorden "Hallo

Bandung hoort u mij".

Daarop bezoeken wij het National Park de Hoge Veluwe,

omvattende 5400 hectare aan bos, heide en stuifzand,

waarop het unieke Kröller-Müller Museum met een

van de grootste Van Gogh collecties ter wereld.

Ook bezichtigen we o.m. het Jachthuis Sint-Hubertus,

het voormalige buitenverblijf van het echtpaar Kröller

Müller, gebouwd door de beroemde architect Berlage.

Het gaat weer een interessante dag worden.

In de bijlage van dit Periodiek treft u meer informatie

aan alsmede een inschrijfstrookje.

A
V "lf"' Papier van

   „ verantwoorde herkomst
PSC
www.fsc.org FSC C021795

NIEUWE BESTUURSLEDEN

Op de ALV op 24 april j.1. is Wim van den Essenburg de nieuwe voorzitter van
onze vereniging geworden. Hij volgde daarmee Ton de Jong op die vanaf 2007
die functie vervulde. Tot het bestuur trad ook Hans van Roijen toe. Peter de
Vries gaf aan dat hij na een proefperiode van een jaar zijn bestuursfunctie
wilde continueren.

OPEN MONUMENTENDAG

De Open Monumentendag valt dit jaar in Edam-Volendam op zondag 14

september a.s. en heeft als thema 'Op reis'. Het eerste artikel in dit blad

sluit daarbij aan. Die dag zullen in beide plaatsen meerdere monumenten

te bezichtigen zijn. Informatie daarover zal beschikbaar zijn bij het VW.

NAJAARSLEZING

Op donderdag 23 oktober a.s. zal

Dick Bak een lezing houden over

het waardevolle Bogtmanarchief

betreffende de ramen in de Grote

Kerk, dat onlangs in het bezit kwam

van de stichting Monumentale

Kerken in Edam. Het belooft een

boeiende voordracht te worden.

Plaats: De Vermaning - Edam

Tijd: 20.00 uur

Vereniging
Oud Edam
Verenigingshuis

Graaf Willemstraat 8, 1135 WP Edam

IBAN: NL27 RABO 0113 8859 11

t.n.v. Vereniging Oud Edam

Ledenadministratie: 0299-373373

Website: www.oud-edam.nl

E-mail: info@oud-edam.nl

E-mail redactie: wmdewolf@planet.nl

Grafische verzorging:

Met Name Reclame

Drukwerk:

Drukkerij Keizer & Van Straten bv

Het bestuur: (ulnrj Peter de Vries, Hans de Boer, Roel Rozenga en Hans van Roijen.

Zittend Tiny Janssens en Wim van den Essenburg
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