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Het ijs op om te meten

Schokkend nieuws uit het
museum

Excursie:

Oud-Edam naar de Hoge Veluwe

OP ZOEK NAAR EDAM BUITEN EDAM

Het wapen van Edam in
Volendam en Monnickendam

In enkele artikelen gaan we op zoek naar Edam buiten Edam.

We kennen Edam in Canada1 en het eiland Edam in Indonesië2, maar

Edam is ook dichter bij huis te vinden.

Onze zoektocht richt zich eerst op het wapen van Edam. Elke

Edammer kent het, want als je door de stad wandelt ontkom je er

niet aan het wapen tegen te komen op bijvoorbeeld het stadhuis, de

kaaswaag, de damsluis, de kloostertuin of in de Grote Kerk.
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Het wapen van Edam in Volendam en Monnickendam

Dik Rinkel

Geschiedenis van het wapen

Het wapen heeft een lange geschiedenis en komt voor

het eerst voor op een zegel uit 1361, waarbij de stier en

sterren los op het zegel zijn geplaatst. Het is te zien op

een Charter uit het archief van de Graven van Holland.

Op een 16e eeuwse zegel wordt het wapen gehouden

door twee leeuwen. Een afbeelding van het wapen met

een beer als schildhouder is bekend sinds 1626.

De blazoenering is op 26 juni 1826 als volgt vastgelegd:

"Van keel beladen met een stier uan sabel vergezeld en chef van

drie sterren van goud. Het schild uan achteren vastgehouden

door een beer."

Dit houdt in dat de achtergrond rood is, de stier zwart

met boven de stier drie gouden zespuntige sterren. Het

schild wordt vast gehouden door een beer die achter het

schild staat. Er wordt niet vermeld dat de stier op een

losse ondergrond van sinopel(groen) staat.

Herkomst uit twee volksverhalen

Er zijn twee volksverhalen die de herkomst van de stier

verklaren.

Het eerste is het verhaal over de wapenstier van

Monnickendam. Deze stier zou zijn weggerend van het

klooster in Monnickendam. Een der monniken volgde

hem met een knots, doch kon het dier niet inhalen. Dit

is de reden, dat de stad Monnickendam in haar wapen

een monnik met een knots voert.

De stier kwam na een dag rennen aan in een weiland

bij Edam. Hij zou rond middernacht in het weiland

verdwaald zijn geraakt. Een knecht kwam naar de stier

toe en dacht een man te zien. Hij vroeg de stier wat

die daar aan het doen was. De stier zou hierop hebben

geantwoord: "Sterren", het enige woord dat de stier kon

uitspreken. Later begreep de knecht dat het helemaal

geen man was geweest, maar een stier. Hij vertelde de

burgemeester van de ontmoeting met de stier en de

burgemeester gaf Edam hierop het wapen: een stier op

een groen veld met daarboven drie sterren.

Over deze stier volgt verder nog een kostelijk verhaal

dat we u niet willen onthouden. De stier wordt namelijk

ook verantwoordelijk gehouden voor de samenstelling

van de wapens van de dorpen Middelie en Oosthuizen

en zelfs de stad Hoorn. Toen de morgenschemering

aanbrak, begaf de stier zich weer op pad. Hij rende naar

Middelie, waar de kikkers zo vreselijk schrokken van de

wilde gedragingen van het beest, dat zij huizenhoog uit

de sloten te voorschijn sprongen, daarom heeft Middelie

in zijn wapen drie kikkers.

Doch de stier lette niet op de door hem veroorzaakte

onrust en rende op Oosthuizen aan, waar een der

magistraten hem schijnbaar in de weg stond, want hij

vloog recht op hem af en stak een van zijn horens door

de knijpbril van de goede man. De Oosthuizers vonden

dit feit zo belangrijk dat zij een knijpbril met één glas

vastlegden.

Nog had de stier geen rust. Hij vloog op de stad Hoorn

aan, waar hij zo'n geweldige haast had, dat hij met zijn

horens tegen de muur rende. Eén der horens brak af en

vloog een eind de stad in. Of de burgers de stier hebben

gevangen, vermeldt de historie niet, maar Hoorn nam

wel de gebroken hoorn in haar stadswapen op.

Het tweede verhaal dat de herkomst van het wapen zou

kunnen verklaren, is opgetekend op het tekstbord naast

het raam dat de Haarlemmers in 1610 aan Edam hebben

geschonken. Edammers zouden in 1219 op kruistocht

een groep Haarlemmers bij de slag bij Damiate in Egypte

aan de monding van de Nijl te hulp zijn geschoten.

Hierop heeft de Duitse Keizer besloten dat Edam een

stier en drie gouden sterren in het wapen mocht voeren.

Edam,als getrouwe lantsaten

Quamen die van Haerlem te baten

Wilt vreughde uaten.

Zij ginghen hem hard en fier,

Met stoute moedt met felle manier

Als verwoede stier

Paus, Keiser en al het Christenheer

Verwonderde hen met alle seer

Van die grooten eer

Alsoo kreegh Edam haer Waapen met eer en gewelt

Drie uergulden sterren in 't Roodtvelt

End een Stier daer in gestelt.

Over het wapen van Edam is ook een lofdicht gemaakt3

beginnend met de zin:

Gezegend zij de stier, hij doet de handel bloeien.

Hierna legt de dichter uit hoe de stier er moet zijn voor de

koe, de koe er is voor de melk, deze voor de boter en kaas

en de boter en kaas voor de handel. Na de bedrijvigheid

van Edam beschreven te hebben eindigt de dichter:

Wat geeft den koopman en den werkman dit uertierP

't Is (onder Gods bestel) alleen de urucht'bre stier.

Het wapen boven de tuinpoort van het Weeshuis
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De stier bepaalde de plaats van de Grote Kerk

De stier is volgens een ander verhaal ook van belang

geweest voor de plaats waar de Grote Kerk is gebouwd.

Omdat de stier in het wapen voorkwam besloot men dit

beest te laten beslissen. Een stier werd aangekocht en

waar die de volgende dag zou liggen, daar zou de kerk

gebouwd worden.

Dat dieren de plaats aanwijzen waar de kerk zal worden

gebouwd komt in vele kerkbouwsagen voor. Vooral

in Friesland wijzen runderen de plaats aan voor de

kerkbouw o.a. Nije Mirdum, Dronrijp, Bedum en het

Klooster te Aduard en buiten Nederland o.a. in Oost-

Friesland, Sleeswijk-Holstein en het Berner Oberland. Het

gebruik van ossen en stieren stamt uit voorchristelijke

tijden, toen dikwijls een godsoordeel nodig was om tot

een besluit te komen.

DONNANTIE VAN
DE WEES-KAMERE

binnen de stadt

Edam.

v
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Onze zoektocht gaat eerst richting Volendam. We

ontdekken het wapen op een gevelsteen en in het

oudste en enige monument van Volendam, het

Stolphoevekerkje.

De geschiedenis van het Stolphoevekerkje en de

rol die Edam speelde

Rond 1630 kregen de hervormden (toen gereformeerden)

te Volendam eens per kwartaal huisbezoek van een van

de twee predikanten van Edam. Na 1644 werd als gevolg

van de benoeming van een derde predikant dit bezoek

uitgebreid tot eens in de veertien dagen. Dit was voor

de predikanten, met de gebruikelijke pandjesjas en hoge

hoed, een hele toer want om in Volendam te komen

moest men gaan via een pad door de weilanden met

over elke sloot een plank.

Door de groei van de bevolking besloot de vroedschap

van Edam na goedkeuring door de Staten van Holland

en West-Friesland een "predickplaats" te bouwen en

in het jaar 1658 vond de aanbesteding plaats. Door

de burgemeesters van Edam werden dan jaarlijks

kerkmeesters aangewezen, die het kerkbestuur vormden.

Dit veranderde pas in de Franse tijd toen de scheiding

van kerk en staat werd doorgevoerd; de gemeenteleden

kozen daarna zelf uit hun midden de kerkmeesters.

Vanaf 1669 werd een proponent (kandidaat-dominee),

welke tevens rector was van de Latijnse school van Edam,

aangesteld voor de wekelijkse dienst. Op 12 oktober

1807 werd die plaats opgeheven en werden diensten in

Volendam gecombineerd met die van Edam.

Om de predikanten dan een meer gerieflijke reis

te bezorgen werd in hetzelfde jaar op voorstel van

de presidentburgemeester (er waren in die tijd vier

burgemeesters) een glas of tentjachtje aangekocht voor

het vervoer van de predikanten naar en van Volendam.

Tot 1972 werden door de Edamse predikanten nog steeds

een twaalftal predikbeurten te Volendam vervuld, een

kerkenraadslid uit Edam kwam dan altijd mee.

De wapens aan de zoldering waaronder het

wapen van Edam

Op de zoldering van het kerkje zijn vier schilderingen

aangebracht en wel de wapens van Holland, West-

Friesland, Volendam en Edam. Dit tegen een blauwe

achtergrond met in goud de zon in het Noorden, de maan

in het Zuiden en de sterren. Als men goed kijkt kan men

ook sterrenbeelden herkennen. Op het snijpunt van de

geprofileerde schinkels bevindt zich een gesneden rozet.

Het wapen uan Holland is een staande leeuw in rood en

is begonnen als wapen van de Graven van Holland en

overgenomen door alle latere bestuurders van Holland.

Sinds 1907 heeft de in 1840 ontstane provincie Noord-

Holland een eigen wapen, maar ook hier heeft het

Hollandse wapen de belangrijkste positie.

Het wapen van West-Friesland heeft als kleur azuur en op

het wapen staan twee gaande, aanziende leeuwen van

goud en vijf gouden blokjes. Het wapen komt overeen

met de vlag van West-Friesland. Het wapen van West-

Friesland heeft een gezamenlijke geschiedenis met het

wapen van Friesland. Echter rond 1580 kwam er een

duidelijk onderscheid in de wapens. Na de afzwering van

Philips II wilden de Staten van West-Friesland een eigen

provincie vormen. Het wapen van Friesland werd toen

aangepast door de zeven gouden blokjes terug te brengen

naar vijf blokjes en door deze zilver te maken. In 1586

werden de leeuwen voor het eerst aanziend afgebeeld
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Het wapen van Edam in Volendam en Monnickendam

Zoldering van de Stolphoevekerk met de wapens van Edam, Holland, Volendam en West-Friesland

N

en in de loop van de 18e eeuw werden de vijf blokjes

weer goud. Thans is het wapen van West-Friesland terug

te vinden in het wapen van Noord-Holland.

Het wapen van Volendam is een veulen met een visje

aan de poot. Het wapen speelde o.a. een rol bij een in

1782 ingediend verzoek van het stadsbestuur van Edam

om subsidie aan het Provinciebestuur. Sinds jaren

hadden de Volendammer vissers namelijk geen veilige

thuishaven meer. Steeds verzochten zij om verbetering

aan te brengen aan de Volendammer haven, maar de stad

Edam verklaarde armlastig te zijn. Het Provinciebestuur

stelde echter, dat Volendam een buitenwijk was van

de stad Edam en geheel ten laste kwam van de stad.

Ook het herstel van de haven was geen gewestelijke

aangelegenheid, maar zuiver een taak van Edam. Het

stadsbestuur antwoordde hierop in een ellenlange brief,

waarin de gehele geschiedenis werd aangehaald vanaf

1400 en verschillende voorbeelden werden gegeven van

gelijke situaties bij andere steden en dorpen. Dit om

duidelijk te maken, dat Volendam een eigen dorp was

van circa 700 inwoners; het had een kerk, een predikant,

een schoolmeester en een kermis, ja, het had zelfs een

eigen wapen. Boven het wapen is het sterrenbeeld de

Noorderkroon te zien.

Het wapen van Edam heeft drie gouden sterren met een

zwarte stier op een rode achtergrond en staande op een

donkere ondergrond. Afwijkend aan het wapen is dat er

geen sprake is van een groene ondergrond. Boven het

wapen is het sterrenbeeld Stier te zien.

Wanneer deze vier wapens geschilderd zijn is onbekend,

maar waarschijnlijk zijn zij al bij de stichting van de

kerk in 1658 op de zoldering aangebracht.

Een dubbelwapen aan het Dril in Volendam

Aan het Dril 1 vlak bij de Drilbrug in Volendam is nog

een woonhuis met een mooie gevelsteen met daarop

het wapen van Edam en Volendam geflankeerd door

een man en vrouw in Volendammer kostuum. Het

huis met winkel is in 1935 gebouwd. Bij de aanvraag

bouwvergunning en de daarbij gevoegde tekening is de

gevelsteen niet opgenomen.
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Gevelsteen aan Het Dril 1 in Volendam

bij een eerdere restauratie van plaats veranderd zijn.

De vraag is wanneer de wapens zijn geschilderd en ter

gelegenheid waarvan. Diverse onderzoekers hebben

zich daarmee beziggehouden. Men is tot de voorzichtige

conclusie gekomen dat de wapens in de periode mei

1582-april 1583 zijn geschilderd.

Wat was dan de aanleiding tot deze schilderingen en

hoe komt het dat er in die tijd zoveel geld is uitgegeven

om al die wapens te schilderen? Wat gebeurde in de kerk

van Monnickendam? Dit blijft vooralsnog een vraag.

De ontwerper van de gevelsteen had een vooruitziende

blik want dit dubbelwapen wordt ook sinds 1975 door de

gemeente Edam-Volendam gevoerd. Het dubbelwapen

is nooit officieel vastgelegd bij of erkend door de Hoge

Raad van Adel.

Van Volendam vervolgen we onze reis naar het meest

imposante gebouw van Monnickendam met juweeltjes

van bouwkunst waaronder een koorbeschot met daarop

het wapen van Edam.

De Grote of Sint Nicolaaskerk te Monnickendam

Evenals de Grote Kerk van Edam is deze gewijd aan

St. Nicolaas, de patroonheilige van de handelaren en

zeevarenden. De kerk is gebouwd tussen de jaren 1400

en 1650. Als we mogen aannemen dat het koor uit

de bouwperiode van 1450 is, dan zal men er gelijk de

afscheiding omheen gebouwd hebben. Het koor was

immers een ruimte waar de gewone gelovigen niet

plachten te komen. Deze gemetselde afscheiding, met

daarop een houten omheining, bestaat uit een groot

aantal schotten, waarvan 51 een beschildering hebben, te

weten 49 wapens, een afbeelding van de profeet Jeremia

en van Koning David. Tijdens de restauratie tussen 1959

en 1969 kwamen deze allemaal, na verwijdering van

de in 1786 en-of in 1827 aangebrachte roodbruine verf,

tevoorschijn.

Al met al een interessant schouwspel dat veel vragen

oproept want waarom nu juist deze wapens. Het voert

in dit artikel te ver om hierop uitgebreid in te gaan.

Edam is in ieder geval opgenomen omdat onze stad deel

uitmaakte van de steden die - samen met de edelen-

tot 1575 de Staten van Holland uitmaakten. Deze steden

zijn terug te vinden, maar er zijn ook wapens van steden

die geen zetel hadden in de Staten van Holland of steden

die wel deelnamen maar waarvan de wapens niet zijn

terug te vinden Er zijn dus nogal wat raadsels over de

ontstaansgeschiedenis en men heeft veel onderzoek

gedaan.

De schotten met de wapens erop hebben ooit op een

andere plaats gezeten. Gezien de indeling moeten ze

Na de reformatie in 1572 zal het koor mogelijk door

het stadsbestuur als representatieruimte zijn gebruikt,

vooral ten behoeve van grotere vergaderingen. Dit

kan een reden zijn geweest om de wapens aan de

binnenkant van de ontvangstruimte (het koor) te

laten aanbrengen, maar er is ook een theorie dat er

een belangrijke historische gebeurtenis is geweest

waarvoor de kerk als vergaderzaal gebruikt is. Uit de

samenstelling van de wapens zou men namelijk kunnen

concluderen dat het geen aangelegenheid is geweest

van de Monnickendammer vroedschap of kerk.

.1 (

Beschildering van een schot van het koor in de
Grote Kerk van Monnickendam

Bronnen:

B. Visser: Geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk te

Volendam

Kl. Sierksma, St. Banistiek en Heraldiek over de wapens in de

Grote Kerk uan Monnickendam

Harry Voogel: 'De Grote Kerk van Monnickendam'

J.P.J. Buis, De Grote Kerk te Monnickendam

Nederlandse Volksverhalenbank

'De Speelwagen', le jaargang, 1946, No. 3 en 4, pagina 78-79.

Jan de Hart, Groeten uit Volendam

J. Schoo, Over gelijkluidende kerkbouwsagen uit Friesland enz.

Noten:

1) Periodiek Oud Edam jaargang 27 nr. 3 en 29 nr. 3

2) Periodiek Oud Edam jaargang 33 nr. 2

3) Periodiek Oud Edam jaargang 5, nr. 4
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Kaartmaker Boonacker

Leendert de Jonge

Het ijs op om te meten
Op 24 januari 1620 ging een aantal vooraanstaande

Hollandse landmeters, waaronder de Edammer Sijmon

Willemsz Boonacker, het ijs van het Purmermeer op om

metingen te verrichten, het gebied in kaart te brengen

voor de definitieve drooglegging van de Purmer, twee

jaar later in 1622.

Ruime ervaring

De landmeters Boonacker, Dou, Sinck, Langedijk, Schout,

De Bruijn, Bonnefaes hadden heel wat ervaring met

wat destijds een nieuw Noord-Hollands verschijnsel

was, de inpoldering van de vele meren.

De Beemster, droog in 1612, werd enkele jaren voor de

drooglegging ook door enkele van hen opgemeten.

Na het werk kwamen landmeters in Purmerend samen

in "Het Huis Egmond" om te eten bij waardin Annetje

Ariaans.

De Hollandse Cirkel

Voor het opmeten van moeilijk bereikbare plaatsen

ontwikkelde de Leidse landmeter Jan Pietersz Dou

rond 1610 de Hollandse Cirkel. Dit is een meestal van

koper gemaakt precisie instrument van ongeveer 20

tot 30 centimeter groot. Het combineert twee paar

vaste vizieren die loodrecht op elkaar staan, met een

cirkelvormige gradenboog van 360, onderverdeeld in

tienden van graden, en een draaibaar stel vizieren

en eventueel een kompas.. Dankzij de vaste vizieren

kunnen snel loodrechte hoeken worden uitgezet. Met

het draaibare stel vizieren kan heel nauwkeurig een

hoek worden opgemeten.

Een Hollandse cirkel

Beeld van een landmeter, Alkmaar

Dou's nieuwe 'wiskonstige vernuft' is zeker door de

heren besproken en gebruikt die dag in januari op het

ijs zo dicht bij Edam.

Ieder van hen nam een gedeelte van de Purmer 'over ijs'

en kwamen uit 'op een geheel van 3.013 morgen en 387

roeden' (een roede is 14,19 m2) groot.

Metingen over land of ijs werden door landmeters

uitgevoerd met behulp van meetkettingen met schakels

ter lengte van 1 voet (0,3140 meter). Een ploeg helpers

liep mee om het gereedschap te dragen. Daarnaast was

de Jacobsstaf een gangbaar instrument voor hoogte- en

lengtemeting.

Op de kaarten uit 1622 van De Purmer is bij de afbeelding

van een landmeter te lezen: Rijnlandtsche Roeden van

12 voeten, de 600 doen een Morgen.

Aan de voorgevel van het stadhuis van Leiden is een

ijzeren staaf bevestigd van één Rijnlandse voet lang.

Deze diende om de maatstaven van de marktkooplui

te ijken. Deze lengtemaat was ook standaard binnen de

landmeting.

Ander ontwerp

Anders dan de Beemster kende de Purmer geen dorpen

en geen pleinvormige kruispunten. Uitgangspunt

was kennelijk degelijk ingericht en goed ontsloten

boerenland. Ook moest het mooi worden, zo werden er

bomen geplant langs de wegen en in 1648 stelden de

heemraden het beschadigen van die bomen strafbaar.

De boerderijen kregen royale singelgrachten, net als

de boomgaarden. Ook die singels werden beplant met

bomen, het moet er zeer fraai hebben uitgezien, zeker

in vergelijking met tegenwoordig.

Na het droogvallen in 1622 liet Volckert Overlander,

Heer van Purmerland en Ilpendam, in de zuidelijke

hoek het kasteel Ilpenstein bouwen. Dit is afgebroken in

de 19e eeuw. Ook andere rijke bewoners uit Amsterdam

en Edam kochten grond in de Purmer en stichtten fraaie

buitenplaatsen. Onder hen Jan Michielszoon de Swaan.
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Voor Boonacker was het in ieder geval een belangrijke

dag; het is voor zover bekend zijn eerste grote opdracht

en participeert in de metingen ten behoeve van de

droogmaking van de Purmer.

Sijmon Willemszoon Boonacker werd vermoedelijk kort

na 1596 in Edam geboren als oudste van de vier zonen

van Willem Sijmonszoon en Griet Claesdochter. Op 22

september 1615 werd hij als landmeter geadmitteerd bij

het Hof van Holland, nadat hij een rekest had ingediend

waarin hij te kennen gaf zich al enige jaren te hebben

'geexcerceert inde conste van geometrye'.

in de Suijtpolder, midtsgaders 't maken van een

caertjen vandeselfde Suijtpolder ende de stadt

ende andere plaetsen.

Dit caertjen is een kaart van 94 bij 82 cm

groot 'vertoonende de stadt Eedam met

alle landen van de zuijdt-zij als inden

Broek, Blockweiren, Hemmes en

Zuijtvennen ghelegen'. In diezelfde

tijd werkte hij in opdracht van het

Edamse stadsbestuur een plan uit

voor een grote haven aan de noord- en

zuidzijde binnen de stad. Dit plan was

te ambitieus en is niet uitgevoerd.

Boonacker trouwde op 8 juni 1636 met

Annetge Salomons en kregen twee

kinderen een zoon Willem en een

dochter Marijtien.

Zij bewoonden het huis op de hoek

Kleine Kerkstraat en Prinsenstraat,

heden De Leuke Keuken.

Het huis heeft vier zeventiende-

eeuwse, ooit gekleurde, gevelstenen

met verwijzingen naar drie maal dat

van kaartmaker en een vierde naar

schoolmeester/schrijver. De familie

woonde in het ouderlijk huis en vader was onderwijzer.

Close up van middelste gevelsteen

Landmeter en kaartmaker

Boonacker stond vanaf 31 januari 1620 tot en met 7

augustus 1629 vrijwel onafgebroken op de loonlijst van

de nieuwe polder, al dan niet vergezeld van een tweetal

knechten. Zijn salaris schommelde tussen de 2 en 3

gulden per dag. Dat van de door hem betaalde knechten

bedroeg in de regel een halve gulden. Hij verdiende zijn

'arbeijtsloon', 'salaris' of 'vacatiën' op basis van door

hem ingediende declaraties met 'lantmeten, affsteecken

ende overleggen (berekenen) vande cavelingen' en met

"t hermeten van alle cavels inden Purmer'.

Een tweede droogmakerij waarbij Boonacker als

landmeter was betrokken, was die van drie Waterlandse

meren, de Broekermeer, Buikslotermeer en Belmermeer.

Tussen zijn werkzaamheden voor de Purmer en de drie

Waterlandse meren door verrichtte Boonacker vanaf

1625 tot midden 1627 ook werk ten behoeve van de

drooglegging van de Wormer.

Boonacker's meest belangrijke kaart wordt gezien als

die uit 1630: over meetinge vande stadts landen gelegen

Interessant is te vermelden dat in het jaar 1622 in Edam

5547 mensen leefden en er iets minder dan 1180 huizen

stonden.

Boonacker moet tussen 15 augustus 1640, wanneer hij

genoemd wordt bij de geboorte van zijn dochter en op 9

december 1642 zijn overleden.

Ook zijn vrouw en zoon moeten op die laatste datum

al gestorven zijn., aangezien de boedel van de dochter

Marijtje op 9 december als enig overgebleven kind in de

Edamse weeskamer wordt opgenomen.

Bron voor de kaarten:

Universiteit Utrecht http://objects.library.uu.nl
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Verdwenen winkels

Wim de Wolf  |
De verdwenen
groentewinkel van
Henk van Essen
Het is in deze tijd nauwelijks voor te stellen dat een

buitenbuurtje van Edam, een vissersbuurtje, vijf

winkels had: de bakkerij van Jacob en Dirk Jongens, de

elektriciteitswinkel van J. Laan, de groentewinkel van

Van Essen, de kruidenierswinkel van Kok, de melkwinkel

vanTjeerd Wayop, later Leo Breed. Die kruidenierswinkel

is vrij snel na de oorlog gestopt.

Gelukkig was er wat nering van de schippers van de

kolenschepen voor de gasfabriek en van de schepen die

materialen aanvoerden voor het bedrijf van Stoel. Het

bedrijf van Stoel verhuisde naar Purmerend. Daarvoor

kwam wel wat kleine industrie terug. Ook de camping op

het Strandbad leverde in de zomermaanden klandizie.

Maar alles bij elkaar was het geen vetpot. En in Edam

waren nog veel andere groentezaken als George Rijswijk,

Lommers, Cees Rijkenberg en Kuiper op de Voorhaven,

J. Leek op de hoek van de Keizersgracht, Teun Rijswijk

op het Jan van Wallendalplein en Gerrit Ent in de

Prinsenstraat, nu Gerard Visser. Dat maakte de spoeling

dun. Diverse groenteboeren hadden er daarom een

nevenactiviteit bij, zoals kolenboer of boomkweker.

Anderen gingen venten en hadden daarbij een vaste

klantenkring, die meer dan eens religieus bepaald was.

Weer anderen gingen het buitengebied in zelfs tot aan

Ilpendam en Marken.

Hendrik van Essen is geboren in 1930 en bleef de enige

zoon van Jan van Essen en Antje Buitenhuis. Van Essen is

een typisch Edamse naam (nogal eens in combinatie met

Hendrik). De familie komt oorspronkelijk van Schokland

en belandde via Volendam in Edam. Grootvader was los

werkman. Vader begon op het Oorgat een groentewinkel

en een inleggerij van vruchten op sap in blik en limonades

tot gezouten andijvie, sperzie- en snijbonen en zuurkool.

 Ook werd voor een enkele zaak rode biet

gekookt. Zij hadden geen eigen tuinderij en

 betrokken hun groenten van groothandel

S. Bak op het Groot Westerbuiten of via

V collega's die naar de veiling in Purmerend

of Amsterdam gingen of voor fruit zelfs

helemaal naar Limburg of Zeeland reden.

Zoals gezegd, het was hard werken voor een karige

boterham. Henk moest al jong meewerken in het bedrijf

waar veel handmatig werd gedaan: kool snijden, bonen

afhalen, wassen, snijbonen insteken in de bonenmolen.

Alles gebeurde staand. Hij heeft er versleten knieen aan

overgehouden. Gedurende het jaar waren er meerdere

oogstpieken en om dan bij te springen kreeg hij in de

hogere klassen van de lagere school van de inspecteur

zelfs vrijstelling van de leerplicht. Na zijn lagere school

van 1936-1944 was zijn hulp in de zaak onmisbaar, temeer

daar zijn vader een zwakke gezondheid had. Bestellingen

wegbrengen en later met zijn vader de wijk in, eerst met

de handkar tot 1963, naderhand met een truck.

Uit de laatste oorlogsjaren herinnert hij zich nog dat er

voor het vervoer van groenten en fruit geen emballage

(geen kisten of kartonnen dozen) was. "De bonen en de

kool kwamen per spoor naar Edam en van het station

met de auto naar ons. Daar werd het gewoon op het erf

gestort en konden wij aan het werk. Voor het inmaken

had mijn vader tijdig twee diepe putten met zout laten

vullen. In het laatste oorlogsjaar kon hij dit schaarse goed

tegen vlees, vet of graan ruilen met boeren die wilden

slachten".

Na het overlijden van zijn vader in 1968 zette hij de zaak

voort met zijn moeder. Zij deed de winkel, hij de wijk en

de bestellingen. In die tijd bemerkte hij de invloed van

de toen nog bescheiden supermarkten in de stad, die de

huisvrouw niet alleen groenten en fruit, maar een breed

assortiment aan levensmiddelen boden. In verhouding

tot de inkomsten van zijn winkel liepen die uit de wijk

terug. In 1973 overleed ook zijn moeder. Daarop besloot

hij te stoppen met het wijkrijden, maar leverde nog wel

op bestelling. In 2000 stopte hij ook met de winkel.

Als je nu die winkel binnenstapt herinneren nog de

toonbank, de weegschaal en de aardappelschilmachine

aan de bedrijvigheid van weleer. Een buurtwinkel waar je

bij een boodschap niet direct wegliep, maar toch even tijd

nam voor een gesprek. De ruimte maakt eerder de indruk

van een depot van een boekwinkel. Achter zijn winkel

woont hij de laatste jaren te midden van zijn boeken. "Ik

ben een ongeletterd man, want na de lagere school kon

ik, net als zoveel leeftijdsgenootjes, niet doorleren" Het

woord autodidact is bij Henk beter op zijn plaats. In zijn

boekenkast nemen biografieën en theologische werken

een grote plaats in. Zijn gezondheidstoestand maakt hem

minder mobiel en hij leidt daardoor een teruggetrokken

leven. Zijn belangstelling voor de buitenwereld is echter

niet verminderd, zeker niet voor de doopsgezinde

gemeente, waarin hij vierenvijftig jaar ouderling (bij de

doopsgezinden dienaar) was.

Het Oorgat in vroeger dagen (coll.). van Voorst)
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Een verhaal uit de mond van Jaap bij 't Vuur

Peter Sluisman

Het bekken van de stadsomroeper
Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen zei mijn moeder vroeger. Reizen was dan ook voor haar generatie niet of

nauwelijks weggelegd. Maar wie erg oud wordt kan ook veel vertellen. In mijn geval heb ik het dan over mensen die

tachtig jaar en ouder zijn, zij herinneren zich vaak de dingen van voor de oorlog nog goed.

Gerrit Conijn, Jaap Molenaar of Jaap bij 't Vuur zijn

bijvoorbeeld van die mensen die nog bijzonder veel

weten. Zo hoorde ik het volgende verhaal van Jaap bij 't

Vuur tijdens onze wekelijkse biljartochtend. Jaap is er nog

altijd terecht trots op dat hij jaren lang stadsomroeper

is geweest tijdens de kaasmarkten die in het zomerseizoen

worden gehouden. En zo zei hij tegen mij in onze

koffiepauze: "Weet jij wie dat bekken dat we tijdens de

kaasmarkt gebruiken gemaakt heeft?"

Ik wist het, maar antwoordde: "Nou wie dan?"

"Mijn ome Gerrit bij 't Vuur. Toen we begonnen hebben

we eerst de gemeente nog gevraagd of die er voor wilde

zorgen, maar daar hadden ze geen zin in en zodoende

heeft ome Gerrit het gemaakt."

"Maar Jaap, de gemeente had vroeger toch een vaste

omroeper en ik heb een bekken, weliswaar met een scheur,

op de kamer van de burgemeester zien staan."

"Ja dat weet ik wel, maar weet jij hoe die scheur daar in is

gekomen?"

"Nee Jaap..."

"Dat is de schuld van dubbele Klaas."

"Wie was in hemelsnaam dubbele Klaas?"

"Dubbele Klaas was een Volendammer, een kolenboer en

die heeft een keer uit balorigheid of met kermis dat weet

ik niet zeker met een grote ijzeren hamer op ons bekken

geslagen en toen kwam die scheur er in."

"Maar Jaap, hoe kwam dubbele Klaas dan aan dat bekken?"

"Ja, dat weet ik ook allemaal niet, maar zo is het en nou

moeten we weer biljarten, want ik kom hier niet om te

ouwenelen."

Van oudsher hadden steden een of meerdere

stadsomroepers, om het belangrijke nieuws bij de mensen

te brengen. Rampen zoals brand en overstromingen

gingen via de kerkklokken. Het was de tijd dat er geen

radio's, telefoons en nauwelijks kranten waren, om over

nog moderner media maar te zwijgen. We kunnen het ons

nu nauwelijks voorstellen, maar tot in de jaren vijftig van

de vorige eeuw zijn de omroepers gebleven. Het waren

meestal altijd bijbaantjes want er viel niet elke dag wat om

te roepen. De functie van stadsomroeper wordt in Edam

overigens niet vermeld op de lijsten van functionarissen

in de tweede helft van de negentiende eeuw, terwijl

bruggenophaler, lantaarnopsteker en aanplakker wel. Zij

kregen vermoedelijk per bericht betaald door de Gemeente.

Piet de Wit de bekende en

een van de laatste omroepers uit Edam riep nog op zijn

drieënzeventigste jaar berichten rond voor 2 gulden per

bericht. Hij deed er ongeveer drie uur over voor hij de hele

stad rond was. Hij had een winkeltje aan de Voorhaven,

hoek Herenstraat waar hij fietsbellen, fietslampen,

bandenplaksel en ook een paar rijwielen verkocht en

repareerde. Van hem is bekend dat hij in de tweede

wereldoorlog als toegift ook de opmars van de geallieerden

omriep, wat natuurlijk levensgevaarlijk was. Piet de Wit

werd op 1 april 1944 nog opgevolgd door Douwe Franke,

die daarbij tevens als aanplakker werd aangesteld. Douwe

ventte zomers met zijn beroemde roomijs. Hij was de

laatste omroeper. Waarschijnlijk riep hij tot in de jaren

vijftig dat er vrijbankvlees van Stelling (Stek) de Boer de

slager onder de toren (speeltoren) te koop was.

Onze gemeente kende overigens twee omroepers, een voor

Edam en een voor Volendam. Bekend uit Volendam zijn

Willem van Janbaas, Piet van de Jozef en dubbele Klaas.

Dubbele Klaas was de laatste omroeper uit Volendam. Nu

dacht ik dat dubbele Klaas zijn bijnaam te danken had aan

zijn spieren en formaat, maar dat was niet zo.

Dubbele Klaas komt aan zijn naam omdat hij een zoon van

Klaas van Klaas Klaase was. En deze dubbele Klaas aldus

Jaap bij't Vuur heeft in een overmoedige bui het Edamse

bekken met een hamer toegetakeld. Hoe het precies gegaan

is zullen we wel nooit weten, maar dat geeft ook niet, het

blijft een mooi verhaal. Waar het Volendamse bekken is

gebleven is mij niet bekend.

In elk geval siert het Edamse bekken de kamer van

onze burgemeester. Ik zou er voor willen pleiten dat

dit relikwie met dit mooie verhaal uit de mond van

Jaap bij 't Vuur uiteindelijk in het Museum belandt, waar

het mijns inziens ook thuishoort.

Bron: Waarheid en roddel. Gerrit Conijn en Jaap bij 't Vuur
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Herinneringsborden aan aardbeving

Peter Sluisman

Schokkend oud nieuws uit het museum
Het is niet de eerste keer dat ik een artikel schrijf aan de hand van een scherf (zie periodiek jaargang 36 nr. 1 ) Ook

deze keer was het min of meer toeval dat ik de scherf tegenkwam. Afgelopen Open Monumentendag had ik het

voornemen om het cachot in het depot van het stadhuis weer eens open te stellen voor belangstellenden. Zo'n

extra ruimte in het depot vult zich al gauw met allerlei spullen die even een plaatsje moeten hebben en voor je

het weet staat het weer helemaal vol.

Scherf uit het depot van het Edams Museum

Voor zo'n monumentendag moet het toegankelijk zijn

en natuurlijk opgeruimd. Zo stond er onder andere een

doos met allerlei scherven, brokstukken, pijpenkoppen

en dergelijke uit een vervlogen tijd. Allemaal in Edam

gevonden, vaak door graafwerkzaamheden uitgevoerd

door de gemeente en naar het museum gebracht. Soms

vraag je je af of wij dit ooit nog gaan gebruiken, maar

het is wel decoratief en bovendien heeft het museum

een bewaarfunctie en elk fragment heeft zo zijn eigen

geschiedenis. De scherf die ik in deze doos tegenkwam

heeft zeker een bijzonder verhaal en blijkt vrij

zeldzaam te zijn. De scherf draagt het jaartal 1692 en

een gedeeltelijke tekst 'den 18 septemb...' Altijd leuk

zo'n datum want je weet gelijk hoe oud het object is.

Het is echter geen datum die onmiddellijk doet denken

aan het begin van een oorlog of het sluiten van vrede en

toch kwam die mij niet helemaal onbekend voor. Nog

niet zo lang geleden werd in het TV programma kunst

en kitsch een compleet bord getoond. Tegenwoordig

kun je makkelijk googlen en dan weet je heel snel wat

het is, maar ik ben nog een man van de boeken en zo

vond ik een artikel dat het hele verhaal vertelde.

Zeldzaam fenomeen

Het gaat om een uitzonderlijke aardbeving.

Aardbevingen zijn tegenwoordig schering en inslag in

het noorden van ons land, maar tot enige jaren geleden

kwamen er in Nederland geen aardbevingen voor. Maar
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Gereconstrueerd bord bij opgraving in Breda gevonden

op 18 september 1692 omstreeks 14.30 uur voelde men

tot verbijstering van een ieder een geweldige aardschok

die in het hele land gevoeld werd. Het episch centrum

lag in de buurt van Luik-Verviers-Aken en had een

geschatte kracht van 6,3 op de schaal van Richter

en werd tot vierhonderd kilometer van het episch

centrum gevoeld. Het was de sterkste aardbeving ooit

in de Zuidelijke Nederlanden waargenomen en een van

de grootste aardbevingen in de geschiedenis van West-

Europa.

Schrik en schade

Koning-Stadhouder Willem III was in dat jaar op

militaire campagne in de Zuidelijke Nederlanden.

Hij zat die middag nog aan tafel en het dessert werd

opgediend. Alle glazen en de welgevulde tafel vielen

om. De manschappen kwamen allen uit hun tenten en

er werd alarm geslagen. Christiaan Huygens beschreef

de aardbeving zoals hij die voelde op Hofwijck bij Den-

Haag : "De stenen vloer waarop ik stond werd enigszins

opgetild en zakte weer in en dat enige malen gedurende

ongeveer tien of twaalf seconden." In Roermond

stortten de gewelven van de minderbroederkerk in.

Ook in Amsterdam werd de schok gevoeld. Zelfs in

het Engelse graafschap Kent werd schade gemeld.

Overgeleverd zijn talloze historische beschrijvingen

over zware beschadigingen aan kerken, kastelen en

huizen.

Weinig vondsten

Naast de vele schriftelijke documenten over deze

uitzonderlijke gebeurtenis zijn er in Delft speciale

herinneringsborden gemaakt met tekst. In 1985, 1988

en 2013 werden in het centrum van Breda enkele

fragmenten gevonden van drie tekstborden met een

opschrift dat verwijst naar deze aardbeving. Een bord

was compleet te reconstrueren, de tekst luidt "1692 den

18september wasser aerdbevingh overal." Opvallend

is dat een bord een afwijkende tekst heeft. In 1988

werd er aan de Haagdijk in Breda een compleet bord

gevonden met dezelfde enigszins afwijkende tekst.

In 2013 werd bij opgravingen nog een bord gevonden.

Het ligt voor de hand om aan te nemen dat er veel

van deze herinneringsborden gemaakt moeten zijn.

Toch lijkt dit niet het geval, of het moet zijn dat er

weinig van over gebleven is. Tezamen met nog enkele

scherven, gevonden in Breda en een redelijk compleet

bord in Jisp, alsmede een vrij grote scherf in het

streekmuseum in Hattum, is het aantal tot nu toe

bekende aardbevingsborden gekomen op zeven. Als

er dus maar zeven van deze borden zijn overgebleven

beginnen we toch met andere ogen naar onze scherf te

kijken. Wij zullen deze bijzondere en zeldzame scherf

straks in het gerestaureerde museum tentoonstellen.

Bron; mededelingen blad, Vrienden uan de ceramiek nr. 141

Wikipedia
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Jaarlijks uitstapje met de vereniging

Menny de Wolf - Boorsma

Oud-Edam naar de Hoge Veluwe
Het aantrekkelijke programma had ervoor gezorgd dat we met een bus vol Edammers op zaterdag 4 oktober

vertrokken naar de Hoge Veluwe. De vuurrode bol van de ochtendzon kleurde de lucht en de wolken, het beloofde

een mooie dag te worden.

Keurig op schema stopten we voor een kop koffie

in De Cantharel, een restaurant vlakbij Apeldoorn.

Daarna reden we door zon doorschenen lanen naar het

gebouw van Radio Kootwijk, waar twee gidsen ons al

opwachtten. Jammer dat het inleidende

filmpje het liet afweten, volgens de gids

werd de storing veroorzaakt door de

vliegen. Er was destijds zo gezocht naar

een afgelegen terrein om storingen te

voorkomen en nu waren het de vliegen!

Wat was Radio Kootwijk en

waartoe diende het?

Na de le Wereldoorlog kwam

de behoefte op om verbinding

te leggen met de Overzeese

Gebiedsdelen. Julius Luthman,

een jonge Amsterdamse

architect, werd uitgekozen om

een ontwerp te maken voor een

zendgebouw; hij bouwde het

in de stijl van de Amsterdamse

School, als Gesamtkunstwerk.

Binnen en buiten in dezelfde

stijl. Om het gebouw heen was

een lege vlakte, waaruit alle

begroeiing werd verwijderd om

zo een ongestoorde 'zendvlakte'

te hebben. Het gebouw werd

gemaakt van gewapend beton -

het eerste betonnen gebouw in

Nederland - en was geïnspireerd

op het model van een sfinx.

Boven de ingang prijken twee

vrouwen met een Aziatisch

uiterlijk en een Europees uiterlijk, die naar elkaar

luisteren. Symbool voor contact tussen continenten.

Daartussen een vrouwengezicht met grote open mond:

en maar praten...

Het gevolg was dat we ons al snel in twee

groepen moesten verdelen: een binnen-

en een buitengroep, die later wisselden.

Het imposante gebouw van 30 meter

hoog, in de stijl van de Amsterdamse

School, torende hoog boven ons uit tegen

een helder blauwe lucht. Om het gebouw

heen een wijds veld van 450 hectare.

Vanaf het dak is met helder weer de witte

zandverstuiving, het Kootwijkerzand,

prachtig te zien. Het open heideterrein

is geëgaliseerd voor de bouw en op de

schrale zandige heidegrond groeien nu

bijzondere mossen en grassoorten.
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Aan de achterzijde ontwaren we langs een rond

boogvormig venster een adelaar, symbool voor de

vrijheid van de radiogolven in de lucht. De Duitsers

keken daar toch heel anders tegenaan. In de volksmond

werd dit gebouw al snel 'de kathedraal' genoemd.

In 1923 begon de P&T met draadloze telegrafie via

de lange golf. Zo'n vijf jaar lang heeft het zenden op

de lange golf geduurd. Op 28 februari 1928 werd een

radiografische verbinding tot stand gebracht, waarbij

men gebruik maakte van de korte golf. Op 7 januari

1929 werd op het hoofdkantoor in Den Haag deze

radiotelefoondienst officieel geopend door koningin

Emma en daarbij sprak zij de legendarische woorden

"Hallo Bandoeng, hier Den Haag. Hoort u mij?".

Het was een geweldige gebeurtenis en betekende een

stap voorwaarts op het gebied van telegrafie. Mensen

die in Indië zaten konden nu met familieleden spreken,

ook al kostte dat voor 3 minuten 33 gulden, men had het

er graag voor over. Ik herinner me nog de gesprekken in

de kersttijd die via de radio te beluisteren waren. Het

waren ontroerende gesprekken waarin de tranen te

horen waren.

TWeede wereldoorlog en daarna

In de 2e Wereldoorlog heeft de Duitse bezetter de lange

golf zender gebruikt voor het eenrichtingsverkeer met

de onderzeeboten van de Kriegsmarine in de Atlantische

Oceaan. Zij plaatsten luchtafweergeschut op de

gebouwen en breidden de RT.T.-gebouwen uit o.a. met

schuilkelders. Toen de Canadezen in aantocht waren

werden de zendmasten opgeblazen en de apparatuur

naar Duitsland afgevoerd. Het gebouw van beton hield

stand. Later is in de Sovjet-bezettingszone in Duitsland

de gehele geroofde zendinstallatie teruggevonden. Met

veertien wagons is in 1947 het materieel teruggebracht.

Toch aardig...

Door de voortgaande verfijning en perfectionering van

telecommunicatietechnieken verloor Radio Kootwijk

langzamerhand zijn positie. In 1966 zijn de laatste twee

zendmasten neergehaald.

De grote ruimte binnen, waar de apparatuur destijds

stond opgesteld is indrukwekkend ook al vanwege de

tegelvloer met een prachtig en regelmatig motief. Deze

ruimte wordt nu gebruikt voor allerhande activiteiten:

concerten, voor filmopnames, ook van Nick en Simon is

hier een videoclip opgenomen.

Pomphuisjes

De gids nam ons mee naar een pomphuisje waar op 42

meter diepte water in de grond zit. Daarbovenop was

een pompinstallatie gebouwd en we keken in een gat

van 18 meter diep met een ijzeren wenteltrap die goed

bewaard is gebleven. Er was destijds natuurlijk water

nodig als koelwater, maar ook voor de ruim 200 mensen

die eind jaren twintig in deze enclave woonden.

De watertoren, geheel in stijl gebouwd, heeft bovenop

een lichtbaken, dat in eerste instantie diende voor de

vlucht van de KLM Londen-Amsterdam.

Langzamerhand werd het tijd om te vertrekken richting

het St. Hubertusslot. Weer via een mooie route kwamen

we bij het slot aan en er werd ons tijd gegeven om foto's

te maken en het slot van dichtbij te bekijken. Bezoek

aan het slot was helaas niet mogelijk.

Het St. Hubertusslot lag er prachtig bij in de herfstzon.

Het gold vroeger als buitenverblijf van het echtpaar

Kröller-Müller, stichters van het Nationale Park De Hoge

Veluwe. Het is een ontwerp van architect H.P. Berlage,

die niet alleen het gebouw, maar ook het interieur

ontwierp, tot het meubilair, het servies en het bestek toe.

Ook de vijverpartijen zijn van zijn hand. Het jachthuis

werd gebouwd tussen 1914 en 1920 en geldt als een van

de mooiste en meest karakteristieke gebouwen van ons

land.

Inmiddels was het al ruim tijd voor de lunch, iedereen

had een knorrende maag. Dat was te merken toen we

eenmaal weer terug waren in De Cantharel voor een

heerlijk lunchbuffet. We bleven niet lang zitten maar

liepen gelijk af op de soep of kozen een ander heerlijk

voorgerecht. Het buffet was copieus, ieder kwam aan

zijn/haar trekken en je zag tevreden gezichten aan de

tafels. Er werd ruim de tijd genomen om te eten en te

praten. Daarna vertrokken we naar het Kröller-Müller

museum, waar ieder op eigen gelegenheid de prachtige

schilderijen en beeldhouwwerken in de tuin kon

bekijken.

Na het bezoek aan museum en beeldentuin

Om vijf uur zaten we weer in de bus op weg naar Edam.

Het was een prachtige herfstdag met een variatie

aan cultuur en natuur, waarvoor dank aan onze

organisatoren Bert, Peggy, Joop en Anneke.

Foto's:

Dik Rinkel en Ton de Jong
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Niet zomaar een kastanjeboom

Robert Lammers

Niet zomaar een huis
en tuin met zomaar een
boom
De machtige kastanje in onze diaconietuin is niet meer.

Na een kortstondige bladvorming het afgelopen voorjaar

verdorden de bladeren in korte tijd. Door bloedziekte

was de boom ten dode opgeschreven. Begin juli werd

hij gekortwiekt en kort geleden werd ook de stam

verwijderd.

De Franse schrijver en politicus Louis Sébastien Mercier

schreef: 'een boom planten is een blijk van vertrouwen in

de aarde, van hoop op de toekomst, van naastenliefde; de

nageslachten zullen van de vruchten genieten'. Metaforisch,

maar hier ook letterlijk, want de tuin waar de kastanje

lang geleden werd geplant, behoorde tot het voormalige

Diaconiehuis aan de Nieuwehaven. Bij de bouw ervan

omstreeks 1832, toen huis en erf eigendom waren van

de Edamse burgemeestersfamilie van Bommel-Boot, kon

niet worden vermoed, dat dit perceel eens ter beschikking

van de arme ouderen van Edam zou komen.

Diaconie

De Diaconie was (en is) binnen de protestantse kerken

de rechtspersoon die wordt bestuurd door het College

van Diakenen. De Diaconie verschaft de diakenen de

middelen om hun ambt uit te oefenen, bijvoorbeeld door

behoeftigen financieel te ondersteunen. De inkomsten

van diaconieën bestaan doorgaans uit collectes, maar

deels ook uit revenuen uit bezittingen verkregen door

legaten. In het verleden richtte de Diaconie armenhuizen

in voor oude armen en mensen die buiten hun schuld

dakloos waren, en speelde ook wel een rol bij het

oprichten van protestantse ziekenhuizen. Tegenwoordig

doen de meeste diaconieën regelmatig giften aan

hulpverleningsorganisaties.

Jacob Justusz Boot (1786 - 1844), voorzitter van de

Edamse Spijsuitdeling, een commissie van notabelen

die zich het lot van de armen in de stad aantrok, werkte

in april 1840 een plan uit om definitief een einde te

maken aan de bedelarij. Dat was dringend nodig 'nu

onze stad door bedelaars werd afgelopen, woningen elke

dag door onbeschaamde vragers werden open gedrongen en

de ingezetenen door tientallen saamgeschoolden die om de

penning der armoede vroegen, werden lastiggevallen.' Het

'schaamteloos leunen op andermans milddadigheid' moest

afgelopen zijn. De Edamse burgerij en het

stadsbestuur stemden enthousiast in met

de oprichting van de Algemene Commissie

van Weldadigheid en steunden dan ook dit

initiatief financieel. De commissie werd op

19 augustus 1840 onder voorzitterschap

van Jb. Boot een feit. De doelstelling van de

commissie was om bedelarij tegen te gaan

door de bedelende werklozen betaald werk

te verschaffen en degenen die niet in staat

waren te werken enige ondersteuning te

geven. Er waren zo'n 45 bedelaars in Edam,

die op 15 september van dat jaar bijeen

geroepen werden op het Damplein voor

het stadhuis. Daar kregen ze te horen dat

bedelarij vanaf 5 oktober 1840 verboden

was en dat ze werden verdeeld in groepen

die niet, deels of wel konden werken.

De commissie benaderde bedrijven en

instellingen voor betaald ongeschoold

werk, zoals de Spinfabriek. We zien hier

een verschuiving van het 'hard optreden tegen een plaag'

naar een meer gestructureerde armen- en bejaardenzorg.

De Hervormde diaconie kocht in 1834 de pastorie van

de Evangelisch Lutherse gemeente aan de Voorhaven

Zuidzijde. In dit Diaconie- of Bestedelingenhuis

huisvestte men tien ouden van dagen. Na het 25-jarig

Authentiek beeld van de kastanjeboom (Foto Rob Josselet)

bestaan in 1859 verhuisde dit huis naar de Voorhaven

Noordzijde. In 1889, weer 30 jaar later, werd een nieuw

pand aan de Nieuwehaven betrokken, nadat de weduwe

van reder en houtkoper Frederik Hendrik Pont, Alida

Maria Pont- van Bommel dit huis aan de arme ouden

van dagen had geschonken: het monumentale pand

Nieuwehaven 62. Dit huis met de thans nog bekende tuin

gaf aan 25 mensen onderdak en verzorging.

Het Diaconiehuis met de tuin is ontstaan uit de

samenvoeging van verschillende percelen. Wanneer

precies is niet bekend, maar in 1832 staat het pand zoals

we het nu kennen in het kadaster. In het begin van de

18de eeuw had Geertje Dekker, telg uit een geslacht

van kooplieden en houthandelaren, hier twee huizen.

In 1734 staan deze op naam van Hermanus Boot (1708-

1769), zoon van Roelof Harmensz. Boot die als president

burgemeester in 1737 het nieuwe stadhuis liet bouwen.

Via vererving door de kinderen van Hermanus Boot,

zijn de panden in het bezit gekomen van Cornelia Boot,

de dochter van Justus Boot, viceadmiraal van Holland

en West Friesland. Zij trouwde met haar neef William

Pietersz. Pont en weduwe geworden met mr. Lubbertus

Cornelisz. van Bommel uit Utrecht, later tot burgemeester

van Edam, die zij ook overleefde. Zij overleed in 1831. Haar

Opgcricté iuktoariss*
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Fraai gekalligrafeerde ledenlijst

laatste echtgenoot verkocht zijn aandeel in het pand aan

de kinderen uit haar tweede huwelijk, Carel en Petronalla

Maria van Bommel. Dat bleef daarna in bezit van de familie

Van Bommel en werd geërfd door Alida Maria van Bommel.

Zij trouwde met Frederik Hendrik Pont, houtkoper. Na zijn

dood in 1886, vertrok zij naar Amsterdam. Enkele jaren

later, in 1889, schonk zij het huis aan de Diaconie van de

Nederlands Hervormde Gemeente in Edam. Zij verbond

aan deze schenking de uitdrukkelijke voorwaarde dat het

huis ingericht moest worden tot een armenhuis.

Armenzorg krijgt vastere vormen

In bezit van dit grote mooie pand kon men de zorg voor

arme ouden van dagen meer inhoud geven. Langs diverse

wegen kwam daarvoor geld binnen, zoals de schenking van

duizend gulden van de weduwe Pont-Versteegh, bestemd

voor de inrichting van het huis, collectes en bijvoorbeeld

het concert van de in 1883 opgerichte Zangvereniging Edam

(thans Zang Edam), waarvan de uitvoering op 15 april 1895

van de Zeven Kruiswoorden van Joseph Haydn geheel ten

goede kwam aan de Diaconie. Zorg en welzijn voor de arme

ouderen kregen ook de aandacht van het stadsbestuur,

toen diakenen Costerus en Teengs burgemeester Calkoen

wisten te overtuigen van de noodzaak van medische zorg.

Een ziekenzaaltje werd in het huis ingericht, waarin een

Witte Kruis-zuster haar werk kon doen.

Jubileum Diaconie

Op 16 mei 1909 bestond het Diaconiehuis 75 jaar. Ter viering

van het jubileum ontvingen de bewoners elk 75 cent. Nog

tot 1978 heeft het Diaconiehuis gediend voor ouderenzorg.

Daarna stelde de gemeente Edam-Volendam, inmiddels

eigenaar, het pand terbeschikkingvoorjongerenhuisvesting.

De tuin is in 1989,100 jaar na de schenking van het perceel

aan de Diaconie, aangekocht door de Vereniging Oud Edam

met als doel de unieke 19'' eeuwse stadstuin voor verder

verval te behoeden. Het zal niet veel Edammers bekend zijn

dat er nog een tweede kastanje in deze tuin heeft gestaan,

maar die heeft de laatste oorlog niet overleefd. En nu is dus

ook de overgebleven kastanje voorgoed een herinnering

geworden.

Bronnen:

Edam 1000 jaar Stad / Ben Speet

Waterland archief

Publicaties in het Periodiek: jaargangen 13 (nr.3), 14 (nr. 1,2,3),

15(nr.3) en 30, (nr 1)

Met dank aan: Jan D. Hooijberg en Corrie Boschma
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Korte berichten

Nieuwe leden

Onze Vereniging mocht het afgelopen jaar als nieuwe

leden verwelkomen:

P. Rutsen uitVolendam

S. Schoenmakers uit Edam

H. Sier uitVolendam

J. Voorsluijs uit Edam

P. van den Wildenberg uit Edam

A. Lagerburg uit Edam

H. Morelisse uit Vogelenzang

H. Beemsterboer uit Oosthuizen

H. Bloemers en A. van Lenteren uit Edam

H. de Boer uit Edam

K. Pronk uit Edam

Monumentale kastanjeboom
vereeuwigd op ets

José Smit trok zich tijdig het lot van de kastanjeboom in onze

diaconietuin aan en ontwikkelde diverse ideeën om hem in

herinnering te houden. Daarbij betrok ze ook het Edams Museum.

Zij vond de Friese etser Reinder Homan bereid om de karakteristieke

boom te vereeuwigen. Het eerste exemplaar is inmiddels aan het

museum geschonken. De ets wordt thans te koop aangeboden in

een gelimiteerde oplage, begeleid door een expositie die voor deze

gelegenheid door het museum in samenwerking met José Smit in het

stadhuis is samengesteld. De tentoonstelling is te bezichtigen t/m 4

januari 2015 alle weekenden op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag.
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Oud Edam
Verenigingshuis

Graaf Willemstraat 8, 1135 WP Edam
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