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CORNELISJANSZOONDE LEEUW 1613 - 1665

Een Edamse componist uit de
Gouden Eeuw
Vooraanstaande musicologen noemen zijn naam in één adem
met Jan Pieter Sweelinck, Cornelis Schuyt, Jacob van Eyk en
Constantijn Huygens: de Edammer Cornelis Janszoon de Leeuw.

In Edam is er niets over hem te vinden, geen straat of plein in ieder geval. Uit
de archieven heb ik echter nog verrassend veel informatie over deze Edammer
gevonden, waardoor nu meer bekend is over zijn afkomst en familie en een beeld
gevormd kon worden van zijn levensloop. Zo was er geen sterfdatum bekend,
maar weten we wel dat Cornelis de Leeuw op 18 februari 1665 in Edam begraven
werd. De plaats van zijn graf kon niet worden achterhaald. Hij is in 1613 in Edam
geboren, maar zijn geboortedag is niet precies bekend.
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Een Edamse componist uit de Gouden Eeuw
Leendert de Jonge
Edamse periode
Onze hoofdpersoon was de zoon uit het tweede
huwelijk van kapitein Jan IJsbrantsz. en Agatha (Aeghje)
Cornelisdr. In 1617 werd nog een dochter Melis geboren.
Jan IJsbrantsz was eerder getrouwd geweest met Neel
Thijs, dochter van Thijs Pietersz. Cruijf en Immetje
Pietersdr. Uit dit huwelijk werden IJsbrant, Pieter en Aef
geboren.

Dirck Jansz. was de verkoper. Het gaat hier om het
huidige Kleine Kerkstraat 8, het 'vierde huijs van af de
hoek van de Prinsenstraet'. Later, omstreeks 1630, liet
hij daar een nieuw huis bouwen.
Zo werd Cornelis de buurjongen van de cartograaf
Boonacker, die op de hoek woonde. Deze zal zeker
inspirerend voor de jongen zijn geweest, wellicht de
connecties hebben geregeld met de Amsterdamse

e
e

Hoogstraat 16, hoek Damplein, mogelijk het geboortehuis van Comelis de Leeuw
Kapitein Jan IJsbrantsz. woonde met zijn gezin in het
huis van Cruijf, in de Hoogstraat (meest waarschijnlijk
het huidige nummer 16). Op 24 mei 1613 verkocht hij
dit aan Jacob Arisz. en verhuisde naar een huis aan
de Voorhaven, bij de Jansbrug. Op één van deze twee
locaties moet Cornelis zijn geboren.
Op 12 juli 1619 kocht IJsbrantsz dit 'huijs aan de
noordzijde van de Voorhaven bij de St. Jans brugge' van
de Amsterdamse koopman IJsbrant Harmensz. op last
van wijlen Simon Hendricksz. Kebbes.
In 1622 kocht hij 'een huijs bij de Kleijne Kerk met een
vrije uijtgang achter het huijs tot op de Achterhaven'.
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drukkers en kaartenmakers en zo zijn toekomst hebben
bepaald.
Gezien de latere carrière van Cornelis, mag ervan
uitgegaan worden dat hij leerling aan de Latijnse school
is geweest.

Orgelles
Is er iets te vinden over de muzikaliteit van Cornelis
in zijn Edamse periode? Ja, er is een akte van moeder
Aegh, inmiddels weduwe, opgemaakt bij notaris
Jacob Huijch op 3 januari 1630. Zij liet haar testament
opmaken, waarbij zij haar goederen vermaakte aan
haar dochter en zoon en indien die niet meer in leven

zouden zijn aan de kinderen van haar man uit het
vorige huwelijk (de voorkinderen). Zij verklaarde daarin
dat ze op 27 januari 1628 voor haar dochter Melis een
'losrentebrief
op gemeene lants comptoir binnen
Haerlem' met f 50,— voor haar dochter bestemd had.
Haar zoon kreeg geen geld maar zij zorgde ervoor dat
'hare sone Cornelis jansz. de hanteinge ofte oeffeninge
van het orgelspelen' zou kunnen leren. Mogelijk kreeg
hij les van Jan Pietersz., destijds gedurende vele jaren
stadsorganist en klokkensteller, op het orgel van de
Kleine Kerk. Na de grote brand in 1602 had de Grote
Kerk geen orgel meer, die kwam er pas in 1663.
Amsterdamse periode
Cornelis Jansz. verhuisde naar Amsterdam en kwam in
een voorname omgeving.
Zijn leertijd in het boekenvak bracht hij door bij
Jacob Colom (1599-1673). Colom was een wisen
zeevaartkundige,
tevens
kaartenhandelaar,
aardrijkskundige en dichter en werkte "In de vergulde
kolom" hoek Mandemakersteeg op het Water (oude
benaming voor het huidige Damrak in Amsterdam).
Hij ging zich, zeker nadat hij was ingeschreven bij
het boekdrukkersgilde, noemen als zijnde Cornelis de
Leeuw. De toevoeging Leeuw is eenvoudig te verklaren,
kijk maar naar de leeuwen op de gevelsteen van zijn
ouderlijk huis. Het tussenvoegsel 'de' maakte hem
belangrijker.
Cornelis kreeg later ook een boekhandel op het Damrak
bij de Mandenmakerssteeg, tegenover de Korenbeurs,
waar nu de Beurs van Berlage staat, beslist een
prominente locatie. Daar bevond zich ook de beroemde
17 eeuwse winkel en uitgeverij van Willem en Joan
Blaeu, De Vergulde Sonnewijser.
Het Damrak was in de 17 eeuw het centrum van de
wereld: "Alles wat er bestaat in de oude of nieuwe
wereld, is hier te vinden". Nergens was de Hollandse
dominantie in de handel beter zichtbaar dan op het
Damrak. Kruiden, specerijen en vruchten uit alle
windstreken, onbetaalbaar
porselein, en heel veel
boeken. In de eerste helft van die eeuw waren in
Amsterdam zo'n honderd boekhandelaren
actief en
aan het eind was dit aantal bijna verdubbeld.
Privé leven
Op 18 december 1643 trouwde Cornelis de Leeuw van
Edam, musicus, 30 jaar oud, wonend bij de Waalse kerk,
metTeuntje (Antonia) de la Tombe, 24 jaar (1619 - 1664).
Zij is de vierde en jongste dochter van Salomon de la
Tombe, stadsschilder, afkomstig uit Aken, en Lysbeth
de Keyser, zus van bouwmeester Hendrik de Keyser. Uit
dit huwelijk werden zes kinderen geboren: Johannes
(13-10-1644), Jan (12-8-1646), Elisabeth (5-7-1648), Aagje
(20-5-1652), Salomonson (23-3-1654), Geertruijdt (6-21656) en Cornelis (17-1-1658).
In de loop der tijd neemt zijn welstand toe, want hij gaat
steeds duurder wonen: Van het huijs van Salomon de la
Tombe in de Staelstraet kwam hij via de Nieuwendijk

en het Damrak ten slotte te wonen op de Fluwelen
Burgwal bij het Prinsenhof (nu hotel The Grand).
Muziekdrukkerij en
De voornaamste
Nederlandse (lees: Amsterdamse)
muziekdrukkers uit de jaren veertig van de zeventiende
eeuw waren tevens boekhandelaar en men mag dan wel
aannemen dat zij ook hun eigen producten verkochten.
Het gaat daarbij om Broer Jansz, Paulus Matthysz en
Cornelis de Leeuw.
De Leeuw was niet alleen boekdrukker annex uitgever,
hij was ook musicus en voorzanger. Er is een aantal
composities van zijn hand overgeleverd, waaronder
een omvangrijke meerstemmige compositie met de
titel 'Dauid's Tranen', de boetepsalmen in een berijming
van Joost van den Vondel. Ook zette hij teksten van
Hugo de Groot op muziek. Uit de naamsvermelding
bij het kerstlied 'Een kindeken is ons gheboren', zoals dat
voorkomt in de bundel 'Liure Septieme' (Amsterdam
1644) blijkt dat hij uit Edam afkomstig is, hij wordt er
namelijk Cornelis de Leeuw Edammer genoemd. Hij
was duidelijk trots op zijn afkomst en de vermelding
"Edammer" lijkt zelfs een aanbeveling te zijn.
Hij heeft enkele belangrijke vernieuwingen
door
gevoerd. Als zijn verdienste geldt dat hij ook de
Franse psalmen in vertaling begon uit te geven
"geheel op Musyk Noten en eenen Sleutel (te weten
de C-sleutel altijt staende op de middelste linie) om de
moeyelickheyd van veranderen Wegh te nemen en van
alle fouten gesuyvert". In 1649 publiceerde hij voor het
eerst een psalmboek waarin alle psalmmelodieën met
de altsleutel midden op de notenbalk zijn genoteerd, in
plaats van met de sopraan-, alt- of tenorsleutel.
De Leeuw's notatiewijze werd binnen een enkel
decennium vrijwel universeel nagevolgd. De snelle
aanvaarding van de altsleutelnotatie
geeft aan dat
daaraan behoefte ontstond, wellicht als gevolg van
de in deze periode opkomende
orgelbegeleiding
van het zingen van de psalmen. Deze notatie was
zowel een vernieuwing als een vereenvoudiging. De
altsleutelnotatie bleef tot in de negentiende eeuw de
maatgevende versie voor melodienotatie.
Dat geldt ook voor het één pagina kleine 'MusyckOnderwys' van De Leeuw, dat al vanaf 1650 vóór in
zijn psalmboeken te vinden was. Ook hier gaf hij een
verduidelijking voor het grote publiek.
Voorzanger
De gereformeerde kerk tijdens de Gouden Eeuw stond
uitsluitend kerkzang toe op basis van het Geneefs
Psalter, eenstemmig en zonder begeleiding. Omdat de
melodieën nieuw waren, moest een manier worden
gevonden om ze de gelovigen bij te brengen. Daartoe
werden voorzangers aangesteld die onder de kansel,
met het gezicht naar de gemeente, met luider stem
de psalm voorzongen in de hoop de kerkgangers mee
te trekken. Het zal in het begin na de reformatie geen
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Verdwenen bedrijven

Een Edamse componist uit de Gouden Eeuw
Wim de Wolf
muzikaal hoogstandje zijn geweest, maar Cornelis de
Leeuw zal als voorzanger zeker zijn best hebben gedaan
deze taak zo goed mogelijk uit te voeren.
Kennelijk werd er later veel beter gezongen. Zo is er
een getuigenverslag van de Franse katholieke priester
Pierre Sartre die in 1719 een dienst in de Waalse Kerk
in Amsterdam bezocht en hij was niet negatief over het
psalmgezang:
"...De preek wordt altijd gevolgd door psalmgezang, dat als
volgt gaat. De preekstoel is net als in onze kerken in het koor
van de kerk. Onder de preekstoel is een afgesloten bank waar
de diakenen en andere ambtsdragers zitten, die in het zwart
gekleed gaan, met een lange bef en een korte pruik. In het
midden van deze bank verheft zich een koperen adelaar of
lessenaar, waarop de psalm ligt die moet worden gezongen. En
om iedereen de psalm te laten zingen zijn al hun psalmboeken
voorzien van muzieknoten. En op elke pilaar in de kerk is
een nummer bevestigd dat de psalm van de dag aangeeft.
Wanneer men gereed is om te beginnen, slaat een voorzanger
op het boek dat op de lessenaar ligt, en meteen geeft het orgel
de toon aan en speelt de becijferde bas, terwijl iedereen, wie
dan ook, zingt met een ongelooflijkenthousiasme.
...Ik heb deze vrij melodieuze gezangen gehoord, die van
veraf, samen met het orgel, een tamelijk goed effect geven..."

CHRISTHLYCKE

Orgels in de kerk
Calvijn hield niet van orgels in de kerk, hij vond dit
een wereldse smet. Maar de calvinistische aandrang
om orgels uit de kerken te verwijderen vond in de
Nederlanden geen gehoor. Na de overgang naar de Prins
werd het calvinisme tot publieke godsdienst verheven
en kwamen de kerken en hun interieur in het bezit van
de stedelijke overheden. Calvijn en zijn rechtzinnige
aanhangers hadden door deze eigendomsconstructie
geen zeggenschap over de orgels.
Cornelis de Leeuw heeft een groot oeuvre aan vocale
muziek gecomponeerd. Helaas is veel muziek verloren
gegaan, ook het instrumentaal oeuvre van Constantijn
Huygens is verloren. Ons rest slechts informatie uit
oude catalogi en inventarissen.
De Leeuw's composities werden bewaard in de
bibliotheek van de koning van Portugal en zijn verloren
gegaan met de aardbeving van Lissabon in 1755. Het
eerder vermelde kerstlied werd bij toeval in de tweede
wereldoorlog aangetroffen in een muziekboek in een
kerkelijk archief in Alkmaar.

Het verdwenen schrijnwerkersbedrijf van Broeze
Wie de Koksteeg tussen de Hoogstraat en het Spui passeert kan de werkplaats
Die ligt er nu verlaten bij. Alweer zeven jaar.

van Han Broeze niet ontgaan.

Die was kennelijk nogal onzeker over zijn eigen kunnen,
want hij durfde het niet aan om te exposeren. Op zijn
zolder had hij een verzameling eigen werk, maar had
bepaald dat na zijn overlijden alle schilderijen moesten
worden vernietigd. Uit de nalatenschap
ontvingen
de vrienden toch enkele van zijn werken, dankzij de
huishoudster. Han bezit twee stadsgezichten.
In Edam ontmoette hij de Edamse Gré Scheper, op de
Bult. Zij trouwden in 1938 en betrokken het pand aan
de Keizersgracht 4. Achter was de werkplaats aan de
Koksteeg, vóór de antiekwinkel met die bijzondere 19
eeuwse etalage, zoals we die nu nog kennen.
Bijzondere opdracht
Een van zijn eerste grote opdrachten kwam van
burgemeester Calkoen als geschenk van de gemeente
aan het nieuwe Provinciehuis in Haarlem in 1930, een
notenhouten bank. Gerrit liet daarin zien een bijzondere
bekwaamheid in het ornament snijden, stijlzuiver, te
hebben ontwikkeld. Het heeft hem gestoken, dat de
burgemeester de opdracht voor Broeze zo eervol vond
dat hij eigenlijk geen rekening had verwacht.

Ondanks zijn status onderging Cornelis hetzelfde lot als
Rembrandt: op 5 maart 1660 werd hij failliet verklaard.
Cornelis Jansz. Leeuw werd op 18 februari 1665 in Edam
begraven.
Dat Edammer Cornelis de Leeuw behoorde tot de
culturele bovenlaag van het Amsterdam in de Gouden
Eeuw mag niet onvermeld blijven in ons periodiek.

PLICHT-RYMEN,
Om te

Met dank aan Herman Rijswijkvoor zijn genealogisch
onderzoek
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Simon Groot, RapierenPracht uit de Amsterdamse Gouden
Eeuw,Vossiuspers UuA.
R.A. Rasch, Muziek in de NoordelijkeNederlanden vóór en na
1600.
Rudolf Rasch, Geschiedenisvan de Muziek in de Republiekder
Zeven VerenigdeNederlanden 1572-1795
Louis Peter Grijp, Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw.
Ons Amsterdam, special 800 jaar Damrak, nov/dec 2013
Corrie Boschma-Aamoudse, Edam, BehoudenStad
Adresboek Nederlandse Drukkers en Boekverkoperstot 1700,
verzameld door de STCN,redactie J.A. Gruys en Jan Bos

Broeze, van oorsprong geen Edamse naam. Vader Gerrit
Broeze werd geboren in 1898 en was afkomstig uit
Rooswijk, een gehucht in de zandbak tussen Beverwijk
en Wijk aan Zee, waar zijn familie het brood verdiende in
de tuinderij. Als jongetje logeerde hij regelmatig bij zijn
oom Herman Beek in Edam, de bekende 'kunstbakker'
op de hoek van de Keizersgracht. Die zag dat zijn neefje
erg handig was en vroeg hem na de lagere school te
komen helpen bij het herstellen van oude/antieke
meubels. Dat was in 1910, en hij is in Edam gebleven.
Hij bleek een groot talent. Na het werk volgde hij
gedurende vele jaren 's avonds en op zaterdag lessen
op de Stadstekenschool samen met Gerrit bij 't Vuur,
Tjomen de Boer, Arian Ton, bekende Edammers, die zijn
vrienden werden.
Zijn zoon Han bewaart nog prachtige gedetailleerde
ontwerptekeningen uit die tijd. Met de handtekenleraar
Ties Van Dijk hadden de vrienden een bijzondere band.

Notenhouten bank geschonken aan het Provincie
Huis in Haarlem
Toen destijds de gemeenteraad
werd uitgebreid,
ontving Broeze de opdracht voor twee stoelen in de
raadzaal van het oude stadhuis. Die werden uitgevoerd
in notenhout in Lodewijk XV stijl; naderhand waren ze
niet te onderscheiden van de oorspronkelijke zetels.
Zelfstandig
In 1935 nam hij de zaak over van zijn oom; na 1938 ging
hij er toe over om ook modern meubelwerk te maken.
In de loop der tijd zijn er talloze kasten, schouwen,
wapens en (stijl)meubels uit zijn handen gekomen,
nieuw of hersteld, deed hij restauraties in kerken,
musea of landgoederen. Daarin werd hij bijgestaan door
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Verdwenen bedrijven

van de vereniging
Oud-Edam.
Hij was van confessioneel her
vormde huize en kerkte in Kapel
aan de Nieuwehaven
en was
gedurende lange tijd ouderling; voor
de jonge Han betekende het dat hij
regelmatig met zijn vader naar de
kerk moest om een klusje of een
reparatie uit te voeren. Zijn vrouw
was luthers. Zijn militaire dienst
vervulde hij in 1916 als wielrijder,
destijds de snelste infanterie, maar
tijdens zijn training weigerde hij
met zijn bajonet in te steken op een
strooien pop, omdat hij als pacifist
niet wilde oefenen om te doden.
Tijdens de storm en watersnood
stond hij met zandzakken op de
dijk.

Gerrit Broeze studerend op een ontwerp
o.a. W.Thoomes en G.Hulskemper en na 1960 ook door
zijn zoon. Zelfs uit het buitenland kwamen opdrachten.
Tot het bedrijf hoorde ook Spuistraat 12, destijds een
opslagplaats.
Gedurende de tweede wereldoorlog
verbleven en werkten daar nogal wat mensen, de joodse
onderduiker Hirsch, een communistische vluchteling
uit Duitsland en een Nederlandse onderduiker en
diverse familieleden die gedwongen waren hun huis
aan de kust te verlaten. Die wist hij in Edam onder te
brengen. Wanneer er gevaar dreigde waarschuwde een
belletje dat met een lange ijzerdraad met het woonhuis
was verbonden. Opmerkelijk is dat hij in die oorlogstijd
niet om werk verlegen zat en voor zijn handwerk een
markt had. Aan het eind van de oorlog kon hij nog wel
eens ruilen tegen voedsel om de vele monden te vullen.
Maatschappelijk betrokken
Buiten zijn werk was Gerrit Broeze op velerlei gebieden
actief. Zo was hij gedurende 40 jaar contrabassist in
het muziekgezelschap Apollo, dat in de loop der jaren
uitgroeide tot een klein symfonieorkest. Ook was hij
daarvan vele j aren, en niet de gemakkelijkste, voorzitter.
Met zijn vrouw speelde hij in de Christelijke Harmonie
Edam, beiden klarinet. Hij was jarenlang voorzitter
van het Edams Museum en daarvoor veel op pad.
Eveneens bekleedde hij langdurig het voorzitterschap
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Geen reclame
Broeze's naam
was inmiddels
ook buiten Edam gevestigd. Door
bierfabrikant
Grolsch werd hij
benaderd voor een foto van Paul
Huf in de serie 'Vakmanschap is
meesterschap'.
Hij weigerde als
principieel geheelonthouder.
Later kreeg hij last van zijn hart, de

dokter schreef hem voor dagelijks een borreltje te
drinken voor zijn gezondheid. Hij heeft dat medicijn
trouw ingenomen.
In november 1972 overleed hij, 74 jaar oud.
In 1968 nam Han de zaak van zijn vader over. Hij (1943)
is de op één na oudste zoon in een gezin van twee
meisjes en vier jongens. Na de lagere school volgde hij
twee jaar de opleiding voor timmerman aan de LTS en
ging daarna naar de meubelvakschool in Amsterdam:
één dag praktijk, vier avonden theorie, waarbij op één
avond gymnastiek! Praktijkervaring deed hij vanaf begin
jaren zestig op bij zijn vader. Hij had het aanvankelijk
niet makkelijk bij hem. Zijn eerste grote klus betrof de
monumentale deuren van het stadhuis. Het werk aan
die opdracht lag stil door ziekte van zijn vader. Na lang
aandringen stond die toe dat Han de Slavonisch eiken
deurpanelen ging maken. Later voltooide zijn vader het
lijstwerk.
In 1962 slaagde hij voor het examen van gezel. Dat begon
met een halve dag achterstand: op de eerste dag van het
examen in Alkmaar vergat hij dat hij examen moest
doen, in de daarop volgende dagen kon hij zijn werkstuk
toch nog tijdig rondkrijgen.
In 1966 trouwde hij Jannie Punt; zij namen hun intrek
in de Spuistraat 12 nadat die van opslagplaats tot een
woonhuis was verbouwd.

Talrijke restauraties
In de loop der tijd heeft ook hij een lange lijst aan
opdrachten
gehad. Voor de burgemeesterskamer
maakte hij de tafel, zijn vader het meubilair. Hij had
niet zoals zijn vader de affiniteit met het ornament
snijden; hij hield meer van de eenvoudige, strakke
stijl van de Hollandse Renaissance. Naast het maken
van meubilair in oude stijl of herstel van antiek heeft
hij veel in de restauratie van monumenten gezeten.
Met architect IJsbrand Kok, zoon van de bekende
A.A. Kok, schrijver van het boekje 'Edam, de schone
slaapster', werkte hij aan de restauratie van de kerk
in Oosthuizen. Met Pim van Gulik restaureerde hij de
werelderfgoedboerderij
De Eenhoorn in de Beemster.
Voor de eveneens in Edam bekende architect Rooyaards
restaureerde hij het interieur van de kerk in Midden
Beemster en de Ruïnekerk in Bergen, al het in de
Napoleontische tijd geverfde eikenhout schoonmaken
en zo nodig herstellen. Dat was langdurig en solitair
werk. In een periode dat het wat stiller was met
opdrachten deed hij o.a. bij aannemer Joop Dekker in de
bouw het fijne aftimmerwerk. Dat was plezierig omdat
je dan met anderen samenwerkte. Daarom ook genoot
hij zo van het decor bouwen voor de toneelvereniging
d'Ye, wat hij gedurende vele jaren deed.
Nu zeven jaar geleden maakte een infarct het werk in
de werkplaats onmogelijk. Graag zou hij nog zijn grote
expertise en ervaring, gedurende vele jaren opgebouwd,
willen doorgeven aan jonge mensen in het vak. Wellicht
doet die gelegenheid zich nog voor.
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Lofgedicht op de stad Edam
Dik Rinkel

Lofgedicht op de stad Edam geschreven in een
ver verleden en gecomponeerd in een feestelijk
jaar waarin jonge Edammers een bijzondere rol
hadden.
De inhuldiging van koningin Wilhelmina in het jaar 1898 was een nationale gebeurtenis van de eerste orde en
een hoogtepunt in het Nederlandse nationalisme. Veel liederen die de natie en het koningshuis verheerlijkten
werden geschreven. Ook de Edamse dirigent Leonard G. Jansen liet zich niet onbetuigd en componeerde muziek op
een lofgedicht op de stad Edam. Bij de inhuldigingsfeesten in Amsterdam waren Edamse jongeren betrokken, een
delegatie kwam op bezoek en de inwoners hadden hun eigen feest.
Een wonderlijk lofgedicht voorafgegaan
door een
deels raadselachtige tekst
Het blad met daarin het lofgedicht bestaat uit drie delen.
Op het voorblad staat: Lofgedicht ter Eere van de stad
Edam (J. Smith, PE Noviamagensis/sribidat Edami XIX
Augustus MDCXLIII), getoonzet door Jansonius, 1898,
opgedragen aan de Edel Achtbaren Raad der Stad Edam,
voor de op 31 augustus te Edam te houden historische
optocht.

Hieruit lezen we dat het gedicht geschreven is door een
zekere J. Smith, afkomstig uit Nijmegen, op 19 augustus
1643 en dat er een compositie voor geschreven is door
Jansonius, de gelatiniseerde naam van Leonard G.
Jansen in 1898, opgedragen aan de gemeenteraad en
is uitgevoerd op 31 augustus van dat jaar tijdens de
historische optocht in verband met de verjaardag van
prinses Wilhelmina, die nu zij achttien werd Emma als
koningin opvolgde.

De inhoud van het gedicht vraagt wel om enige
toelichting. We zouden een woonstee geweest zijn voor
de Canninefaten, een West-Germaanse stam die woonde
aan de Noordzeekust en verwant was aan de Bataven.
Verder worden er bekende begrippen genoemd zoals de
stier met de drie sterren, de zeemeermin, de Edammer
kaas, de slag bij Damiate en de vele timmerwerven.
De Castiliaen wordt genoemd en hiermee worden de
Spanjaarden bedoeld maar de namen Boudewijns en
Paters blijven nog een raadsel.
Historisch gezien klopt het niet allemaal maar uit het
gedicht blijkt wel een bepaalde trots op de geschiedenis
van onze stad en het gedicht past ook helemaal in de
negentiende eeuw, toen er veel nationale liederen over
ons land en over ons koningshuis werden geschreven.
Het maken van feestzangen was een algemeen gebruik
in de negentiende eeuw en bewierookte Nederland en
het koningshuis. In Edam was het een bekend fenomeen
want eerder bij het 25-jarig jubileum van koning Willem
III in 1874 schreef de oud-hoofonderwijzer van Edam
de heer W. Bouwmeester vier feestzangen, die in een
boekje werden uitgegeven. De voorganger van de heer
Jansen, de heer Lafeber, componeerde muziek bij deze
feestzangen

Op het binnenblad staat het Lof-Gedicht geschreven door J.S.P.E.N.en volgt de muzikale compositie. Het lofgedicht luidt:

1
2.

4—

Woon-Stee der Caninefaten,
Batauiersche Mede-maten,
Die met meer als eene dam,
D'Yeend'zee haer kracht benam:

Op de Nijl het heeft gebleken,
Als haerjeught end' schip de streken
Haerlems uolghd, end' Damiat
Veriade met een bloedigh nat

Die de groene Meere-minnen,
Boven and're plaets besinnen;
Die int over-rijck gewas,
Monstert meet haer weeldrigh gras:

Daermen 't roode schild doen stelden,
D'eere uande vroome helden.
Met drie sterren op een ry.
End' de fiere stier daerby.

Met haer kaes end'roode-schaelen,
D'aller-hooghste prys gaet haelen.
Hier end'waer men kaesen noemt,
Daer is haere naem beroemt.

Onlangs van hier ooc nach quame,
BOUDEWIJNSende PATERSnaemen,
Die de Pool in 't Nord end'Suyd,
Roept als kloeckehelden uyt.

Noch zijn schoondere laurieren,
Die de Burgers hoofden eieren,
Neerstig, net, deugdsam, ter hand,
Gaen's in schepen, huys end'land.

By de dertigh timmer-iaeruen,
"t Volckhier sien omschepen swerven;
Jongh end' oud maeckt alles ree,
Om te brengen die in Zee

End' alleen niet by de stroomen,
Die ons van den Rhyn afkomen;
Maer waer Sonne vroegh op staet,
Ofte laet te bedde gaet.

CASTILIAENstaeckt trotse reden,
Tegen Neerlands groote steeden;
Een EDAMschaft ijs de hand,
Vloten voor het Vaderland

Leonard G. Jansen een rasmusicus
Edam kende in deze tijd diverse muziekgezelschappen
zoals de Gemengde Zangvereniging Edam en het
Muziekgezelschap Apollo Jansen begon zijn muzikale
loopbaan op 18 december 1888 bij Apollo als opvolger
van de heer Lafeber, die plotseling was overleden.
Hij leidde het orkest meer dan 60 jaar. Tijdens zijn
dirigentschap
werd hij diverse malen gehuldigd
en in diverse toespraken werd met dankbaarheid
en erkentelijkheid gesproken over al zijn muzikale
kwaliteiten. Bij zijn 50-jarig jubileum was er een
invitatieconcert en toen werd tot zijn grote verrassing
ook het hiervoor genoemde lofdicht door het orkest
gespeeld.
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3.

De heer Lafeber was ook dirigent van Zang Edam en
werd in 1888 ook hier opgevolgd door Jansen. Dit was een
ideale situatie want bij de zanguitvoeringen was Apollo
het vaste begeleidend orkest. Uit de stukken blijkt wel
dat het leiden van een zangkoor moeilijker was dan van
een orkest want het bezoek aan de repetities door de
leden liet wel eens te wensen over en leidde er zelfs toe
dat Jansen aan het bestuur voorstelde een boetestelsel
in te voeren als men niet verscheen op buitengewone
repetitieavonden. Daarnaast had het koor wel eens
financiële problemen en het aantal toehoorders kon
soms beter. Maar tijdens de periode dat Jansen dirigent
was waren er vele muzikale hoogtepunten en hij kreeg
naast waarderende woorden tijdens jubilea o.a. een etui
met gouden potlood en een antieke pendule en vanaf
het jaar 1914 een jaarlijkse gratificatie van vijfentwintig
gulden. Na 42 jaar verliet hij het koor.
Jansen gebruikte zijn muzikale talenten ook nog op
andere manieren. Hij was stadsbeiaardier, gaf viool- en
pianolessen en zanglessen op twee middagen in een
schoollokaal. Daarnaast was hij als organist in dienst
van de Hervormde Gemeente.
Zijn vrouw was een verdienstelijke sopraan, vervulde
diverse bestuursfuncties en tot zijn grote vreugde werd
zijn zoon Johan ook musicus en trad als violist en solist
regelmatig op en werd in 1938 orkestmeester van Apollo.

Ter eere van de stad Edam

Opgedragen
v

Jong Edam in 1898

De troonsbestijging van Wilhelmina, feest in
Edam
De inhuldiging van koningin Wilhelmina op 6 september
1898 was een nationale gebeurtenis van de eerste orde.
De burgemeester van Edam, de heer Calkoen, was
uitgenodigd om de plechtigheid in de Nieuwe Kerk bij
te wonen maar ook het gewone volk genoot met volle
teugen en velen bezochten tijdens de kroningsweek de
hoofdstad. Ook Edam was in een feestroes en er werd drie
dagen feest gevierd Tijdens de historische optocht werd
het door Jansen gecomponeerde lofgedicht uitgevoerd.
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Lofgedicht op de stad Edam

Jongensclub Jong Edam
De jeugd van Edam werd in het voorjaar van 1898 ook
betrokken bij de komende inhuldigingsfeesten door de
oprichting van een jongensclub onder de naam "Jong
Edam". Van deze club is een mooie foto bewaard gebleven.
De fotograaf benut de dijk als een natuurlijke tribune en
meer dan honderd jongens, allemaal in matrozenpak
en een baret met rode en groene linten, komen erop
voor. Een aantal van hen heeft een blaasinstrument
in de hand en ook de grote trom en kleine trommels
zijn zichtbaar. Op de eerste rij zijn namaakgeweren te
zien. De foto geeft de indruk van een op militaire leest
geschoeide jongensclub en dit blijkt ook uit het bericht
in de krant waarin men spreekt van " werkelijke soldaten
in miniatuur en hunne exercitiën waren onberispelijk".
Erevoorzitter was burgemeester Calkoen, er was een
commandant, een ondercommandant en er waren vier
sectiecommandanten
die elk 26 jongens aanstuurden.
Verder waren er drie tamboers en 21 muzikanten. De
vereniging had ook een eigen vaandel met de mooie
geborduurde tekst Jong Edam.

De burgemeester
ontving van het Ministerie van
Binnenlandse zaken elf portretten van de nieuwe
koningin met het verzoek deze een plaats te geven op
de gemeentesecretarie
en uit te reiken aan de in de
gemeente gevestigde openbare en bijzondere scholen
van het lager onderwijs, de weeshuizen en andere
gestichten van liefdadigheid. Benadrukt werd dat de
portretten niet gevouwen mochten worden en er werd
een zorgzame behandeling
aanbevolen. Daarnaast
ontving hij een dertigtal herinneringspenningen
uit te
reiken aan leerlingen die wegens gedrag en vlijt naar het
oordeel van de onderwijzers daarvoor in aanmerking
4

De boerderij Uit en Thuis
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kwamen (drie per school) en andere personen die zich
verdienstelijk hadden gemaakt.
Bezoek uit Amsterdam
In het Amsterdamse feestprogramma kwam ook een
bezoek aan Edam voor. Ruim honderd genodigden
gingen per trein van Amsterdam naar Kwadijk waar zij
op het station ontvangen werden door burgemeester
Calkoen en wethouder Tuyn. Met zestig boerenrijtuigen,
waaronder vier oude sjezen, begaf men zich naar Edam
voor een ontvangst waarna men in flinke draf naar
de boerderij van Mr. Willem, baron van Goltstein en
Oudenaller reed in de Purmer.
Dit was de boerderij "Uit en Thuis""aan de Oosterweg
9/hoek Edammerweg, nu bewoond door de familie
Straver. Deze boerderij had toen naast het huis met
stalling, een hooiberg, een schuur, een gierkelder, een
brongasinstallatie, een boomgaard en een tuin en meer
dan 33 ha landbouwgrond.
De heer C. Boes was pachter van deze boerderij en had
op verzoek van de burgemeester van Edam gewacht
met het "kazen". Vervolgens reed men terug naar Edam
waar een kleine tentoonstelling was ingericht met de
allerbeste runderen van het Hollands Noorderkwartier.
Op het stadhuis werd daarna de lunch aangeboden,
waarbij door de twee fanfarekorpsen die Edam rijk
was muziek werd uitgevoerd. De reis werd voortgezet
naar Volendam en Marken en per boot terug naar
Amsterdam. Edam liet zich zo van zijn beste kant zien,
een goede promotie want onder het gezelschap waren
diverse journalisten en buitenlanders.

Tegenbezoek
Een soortgelijke vereniging
bestond ook in Amsterdam.
Deze had
de
naam
"Klein maar dapper". De
verenigingen
bezochten
elkaar
wederzijds,
vooruitlopend
op
de
inhuldigingsfeesten.
In
Edam werden ze op 3
augustus 1898 ontvangen
op het stadhuis en maakten ze een stadswandeling
onder leiding van de burgemeester en kregen ze een glas
melk aangeboden en de leidinggevenden een glas wijn,
waarbij een toast werd uitgebracht op de toekomstige
nieuwe koningin.
Erewacht
Klein maar Dapper maakte zich in Amsterdam ver
dienstelijk door langs de route van de rijtoer van de
koningin een erewacht te vormen. Jong Edam deed dit
eveneens. Op de kroningsdag 6 september 1898 kwamen
zij vanuit Edam met de boot aan op de Prins Hendrikkade
waar de muzikanten het Wilhelmus ten gehore brachten.
Vervolgens gingen zij te voet naar het Paleis van Volksvlijt
waar zij de Gouden Koets konden bezichtigen. Vandaar
ging het naar de Muiderpoort waar een plek voor hen
was gereserveerd. Om drie uur in de middag kwam de
Koningin met de Koningin-moeder voorbijrijden. Dit zal
toch een hele belevenis voor hen geweest zijn.
De stoomboot "Stad Edam" bracht hen terug via
Purmerend. Daar hadden ze de gelegenheid, tijdens het
schutten van de boot, een korte wandeling te maken door
de stad waarin ze hun kunnen konden demonstreren. De
krant schrijft dan: "Aan u, jongens van Jan de Wit, niet

minder onzen lof. Het vaderland in 't algemeen en uwe
woonplaats in 't bijzonder mag met rechtmatigen trots
op u nederzien".

De jongensclub heeft niet lang bestaan en was primair
bedoeld om de inhuldigingsfeesten op te luisteren. Jong
geleerd is oud gedaan want volgens de krant maakten
ze een mooi stukje muziek en onder leiding van de heer
Brouwer blaasden ze er flink op los. Veel jongens bleven
de muziek trouw en hun namen komen we later tegen bij
de Edamse Harmonie of de het Edamse fanfarekorps. 5)
Ondanks het inhuldigingsfeest was er blijkbaar toch
ook geld voor andere zaken in dit jaar. Volendam werd
via een gasleiding verbonden met de gasfabriek aan het
Oorgat en de inwoners konden nu ook op gas koken en
gasverlichting gebruiken en het voetpad naar Volendam,
dat bijna onbegaanbaar was werd nu een bestraat
voetpad met een breedte van 55 centimeter.
Bronnen:
Waterlands Archief | Schuitemaker Purmerender Courant
Edams Museum | Wikipedia | Stadsarchief Amsterdam
Gedenkboekopgedragen aan de Jongelingen-eerewacht"Klein
maar dapper"-Taupe-Etoileen Le-Blanc
Noten:
1) PeriodiekOEjaargang 32, nr. 3 Zang Edam 125 jaar
2) PeriodiekOEjaargang 33, nr. 1 Apollowerd geboren in een
theekoepel
3) PeriodiekOEjaargang 22, nr. 1 KroningWilhelmina
uitbundig gevierd
4) Van Goltstein was een bekendepoliticus,o.a. lid van de
Eerste en TweedeKamer en minister van Koloniën.Er was
een uerband met het koningshuis want Van Goltstein was
tot 31 augustus 1898 lid en later voorzitter van de raad
van voogdijover koninginWilhelminaen KoninginEmma
regentes was.
5)Voorde naamlijst van Jong Edam wordt verwezen naar onze
website www.oud-edam.nl
Met dank aan Gerrit Conijn en Rita Sluisman
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Begrafenisrituelen
Gerrit Conijn

Begrafenisrituelen

R.K. Begrafenisonderneming
In 1870 werd ook een R.K. Begrafenisvereniging
opgericht, die zich tot doel stelde om aan de leden
"eene voegzame kerkelijke en burgerlijke begrafenis
te verlenen". De vereniging zorgde voor een lijkkist
destijds van maximaal 14 gulden en betaalde ook een
graf op het kerkhof. In 1871 kregen katholieken een
eigen kerkhof.
Evenals bij de Begrafenissociëteit had de aanspreker
tot taak het overlijden van een lid huis aan huis bij de
leden aan te zeggen. Het bericht van overlijden moest
ook aan leden in de Purmer worden gebracht. Bij heel
slecht weer mocht hij, na overleg met de secretaris, de
Purmer overslaan. De aanspreker is uit het straatbeeld
verdwenen. Nu worden rouwbrieven gestuurd en
advertenties geplaatst waarin de droeve gebeurtenis
wordt bekendgemaakt
Uitvaart
De dragers droegen de lijkkist naar de kerk en vandaar
naar het kerkhof. Er werd voor gezorgd dat er tijdens
de uitvaartmis bij de kist vier kaarsen brandden. De
tocht naar kerk en kerkhof geschiedde onder klokgelui.
De dragers mochten niet ouder zijn dan 50 jaar, maar
in de loop der tijd werd er noodgedwongen wel eens
de hand mee gelicht en schoten mannen, die in de
Koningshoeve woonden, te hulp. Dit was niet het ergste,
want het bleek dat het dragerloon niet altijd aan het
Gesticht werd afgedragen. De oude mannen zullen na
de begrafenis wel eens een borreltje hebben gedronken
op de goede afloop. Het was tenslotte een zwaar karwei
geweest om de berries helemaal van de Voorhaven naar
het Zeevangsdijkje te dragen.

Belangrijke momenten in het leven van de mens worden van oudsher omgeven door rituele handelingen. Bij een
begrafenis zijn die bedoeld om uiting te geven aan het verdriet, alsook om de overledene de laatste eer te geven,
afscheid te nemen en naar zijn of haar laatste rustplaats te brengen. Veel oude tradities zijn in de loop der tijd
veranderd.
Door slechte maatschappelijke omstandigheden was in
het verleden de gewenste manier van afscheid nemen
niet altijd mogelijk. Begrafenissen waren in de 18e en
19e eeuw niet altijd even piëteitsvol. Voor arme mensen
was het een groot probleem om hun dierbaren een
fatsoenlijke begrafenis te geven omdat het geld daarvoor
ontbrak.
Om hieraan tegemoet te komen werd op 16 april 1787 in
Edam een Begrafenissociëteit opgericht "ten nutte van
de overblijvende weduwnaren, weduwen en wezen, om
hen in dusdanige omstandigheden enige hulp te bieden".
Zo kon men zich met de betaling van enkele centen per
week verzekeren tegen de onkosten bij overlijden. De
Sociëteit had een bode in dienst die wekelijks zijn ronde
door Edam en Volendam liep om de premiegelden op te
halen en zo werd met centen, stuivers en dubbeltjes het
spaargeld voor "het dooienfonds" bijeengebracht.

12
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Dat innen van de contributies was geen eenvoudige
zaak. De bode was natuurlijk van goede wil, maar had
te maken met veel arme gezinnen die nauwelijks de
premie konden opbrengen en daar wilde de achterstand
in betaling nog wel eens oplopen.
Dragersverenigingen
Er werden in die tijd ook dragersverenigingen
opgericht, die zich tot taak stelden om de lijkkist
vanaf het sterfhuis op een draagbaar naar de kerk
te brengen en daarna naar het kerkhof. De dragers
dienden in het zwart te gaan, over de kist en de berry
lag een zwart kleed gedrapeerd. Ooit waren er in
Edam wel zes dragersverenigingen die sterk buurt- of
straatgebonden waren. De vereniging 'De Vriendschap',
in 1866 opgericht, heeft het het langst volgehouden.
In 1991 heeft deze vereniging het hoofd in de schoot
moeten leggen wegens gebrek aan leden.

Onderscheid
De begrafenissen werden aangeboden in drie klassen.
In de dienst van de eerste en tweede klasse werden
de uitvaartmissen, de maandstonden en jaargetijden
gezongen. Bij een derde klasse begrafenis kwam er geen
muziek of zang aan te pas Er werd een stille mis gelezen
en de arme dode kreeg een minder mooie plaats op het
kerkhof. Vanzelfsprekend kwamen de verschillende
prijsklassen ook tot uiting in de wekelijkse contributies.
In de liturgie tijdens een kerkelijke begrafenis in de
R.K. Kerk werden van oudsher eeuwenoude gezangen
gezongen. In uitvaartmissen, ook wel requiemmissen
genoemd, werden Latijnse teksten op Gregoriaanse
wijze gezongen, waarin God gesmeekt werd de dode
in het eeuwig licht op te nemen (lux aeternum) en te
bevrijden van de eeuwige dood. Vele componisten
hebben zich door deze teksten laten inspireren tot het
maken van prachtige en ontroerende muziek en zang.
De R.K Begrafenissociëteit is in 1983 opgeheven en
de Begrafenissociëteit werd een aantal jaren geleden
gedwongen om het bijeen gespaarde geld met de daarbij
behorende verplichtingen over te dragen aan een

grote verzekeringsmaatschappij.
Het overlijden en de
begrafenis van een vooraanstaand persoon heeft altijd
een plechtstatig karakter gehad. Van oudsher werd de
laatste gang naar kerk en kerkhof begeleid door klokgelui.
De tijdsduur was daarbij afhankelijk van de welstand
van de overledene en de nabestaanden. Belangrijke
gebeurtenissen
in het leven van hooggeplaatsten
werden "aan de grote klok gehangen'. Zo werd in 1680
in Edam de zeer vermogende Jan Michielsz. de Swaan,
die een groot deel van zijn kapitaal naliet aan de beide
Edamse weeshuizen en de arme roomsgezinden, onder
lang klokgelui en met grote eer en aandacht begraven
in de Grote Kerk. In 1691 besloot de Krijgsraad van
de schutterij dat het lijk van de burgermeester door
de schutters naar het graf gedragen moest worden.
Vanzelfsprekend viel deze eer ook toe aan de leden van
de krijgsraad.
Rouwborden
Om te laten weten hoe belangrijk in hun leven dierbare
doden waren geweest, lieten rijke families als eeuwig
eerbetoon rouwborden in de kerk aanbrengen. In de tijd
van de Bataafse Republiek moesten deze borden, door
de waan van de dag, worden verwijderd. Slechts zeven
borden hebben dit overleefd en sieren nu nog de pilaren
van de Grote Kerk. Ook wapens van vooraanstaande
families op grafstenen ondergingen dit lot.
Veel oude begrafenisgewoonten zijn inmiddels bijna
verdwenen zoals het afdekken van de ramen in het
sterfhuis met witte lakens, wat nu nog wel in Volendam
voorkomt. Een symbolische handeling is ook het
stilzetten van de klok in het huis van de gestorvene.
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Begraven in de kerk
Tot aan het begin van de 19e eeuw werden de meeste
doden van Edam en Volendam in en bij de Hervormde
kerken begraven; ook na de Reformatie zijn katholieken,
zelfs priesters, in die protestantse kerken begraven. Bij
de katholieken ging de zorg voor de dode vaak zover dat
een begrafenis in gewijde grond belangrijk werd geacht.
Dit zou kunnen bijdragen aan de opname van de ziel in
het paradijs. Om van de nood een deugd te maken kon
de grond in een protestantse kerk geheiligd worden door
tijdens de teraardebestelling een paar lepeltjes gewijde
aarde in het graf te strooien. Het is niet bekend of dat in
Edam gebeurde.

Rouwbord aan een pilaar in de Grote Kerk

Het begraven in de kerk werd in 1829 officieel verboden.
Bij de afbraak van de Kleine Kerk in 1883 zijn de
grafstenen zoveel mogelijk overgebracht naar de Grote
Kerk. In 1795 was al een decreet verschenen tegen het
begraven in de kerk. Verschillende
steden,
waaronder
Edam,
vroegen aan de Provisionele
Representanten van Holland van
de nieuwe verplichting te worden
vrijgesteld.
Als argumenten
werden aangevoerd, dat het land
zeer nat en drassig was en men
maar een voetdiep hoefde te
graven om water aan te treffen.
Ophogen van de grond met
zand had ook geen zin, want dit
zakte snel in de slappe grond
weg. Omdat het zand met
kleine schuitjes van achter
Haarlem zou moeten worden
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aangevoerd, zou het allemaal te duur worden. Door de
frisse zeewind hadden ze in Edam nog nooit last gehad
van lijken in de kerk.

VAN HET BESTUUR

De doden in Volendam
moesten tot 1860 voor de
begrafenis
naar
Edam
worden
gebracht.
Dat
gebeurde van oudsher per
boot. Daar aangekomen
bracht met de overledene
in het huis van een
bakker,
timmerman,
winkelier of een goede
bekende om vandaar de
volgende ochtend vroeg
naar de kerk te worden
gebracht en daarna naar
het kerkhof. Een besluit van
4 maart 1803 maakte aan dit gebruik een einde, in het
vervolg diende het lijk bij aankomst direct naar de kerk
te worden gebracht en na afloop van de uitvaartdienst
onmiddellijk ter aarde worden besteld.

Kort geleden benaderde ik Corrie Boschma-Aarnoudse,
auteur van o.a. 'Edam, behouden stad', met de vraag of
informatie uit dit boek over Edamse monumenten op
de website van Oud Edam kon worden geplaatst. Het
was met enige schroom dat ik deze vraag stelde. Corrie
antwoordde direct dat zij hier graag aan mee wilde
werken omdat zij haar boek alleen na raadpleging van
talrijke bronnen heeft kunnen schrijven. Zij vindt het
belangrijk dat ook anderen zo ruim mogelijk toegang
tot dit soort bronnen moesten krijgen. Dit antwoord
geeft meteen ook de lijn aan die we als bestuur van Oud
Edam de komende tijd willen inzetten. De Vereniging
beschikt over grote hoeveelheid informatie die we niet
alleen met de leden willen delen, maar ook bijvoorbeeld
met een scholier die een werkstuk over de geschiedenis
van Edam gaat schrijven of met een opa in NieuwZeeland die zijn kleinkinderen een foto van de straat in
Edam wil laten zien uit de tijd waarin hij geboren is.

Bidprentjes
Om de overledene in herinnering te houden is het lange
tijd bij katholieken de gewoonte geweest om bidprentjes
te laten drukken voor nabestaanden, familie, buren en
vrienden. De prentjes waren aan de voorzijde veelal
bedrukt met een religieuze voorstelling, soms met een
foto. Op de achterzijde werden wat persoonlijke gegevens
vermeld evenals een devote tekst en een opwekking tot
gebed voor het zielenheil van de gestorvene. Meestal
werden ze in kerkboeken opgeborgen, zodat bij gebruik
daarvan de naam van de gestorvene in herinnering
kwam. Aanvankelijk bedoeld voor de hoge geestelijkheid
en aanzienlijke families, kwam dit gebruik later ook in
ere bij de eenvoudige mensen. Het oudste bidprentje
aangetroffen in het archief van de parochie in Edam is
van Niclaus Adriansz. Molenaar, die op de leeftijd van 47
jaar en drie maanden op 19 maart 1807 overleed en op
24 d.a.v. begraven werd in de Kleine Kerk.
Tijden en tradities veranderen, maar altijd opnieuw
zullen manieren gevonden worden om met aandacht,
zorgvuldigheid en respect onze doden te begraven of te
cremeren.

Het omzetten van gegevens naar een digitale vorm

Binnenkort gaan we de volledige reeks Periodieken,
en dat zijn er zo'n 110, digitaliseren en op de website
plaatsen. Daarna komen de verschillende boeken uit
de Historische Reeks aan de beurt. In ons eigen archief

bevinden zich ook nog vele honderden foto's die na
noeste arbeid van een aantal vrijwilligers al enkele
jaren geleden op straatnaam zijn gesorteerd. Ook deze
laten we de komende tijd digitaliseren en plaatsen we
op www.oud-edam.nl. De website wordt op dit moment
aangepast om al deze informatie toegankelijk te maken
en hiervoor is nu ook een zogenaamde 'zoekmachine'
geïnstalleerd.
Hierdoor is het mogelijk gemaakt
bijvoorbeeld op een naam van een persoon of op een
activiteit zoals 'ringsteken' te zoeken.
Als bestuur hebben we ons natuurlijk ook de vraag
gesteld of we onze oudere leden wel blij maken met deze
ontwikkelingen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat
op dit moment in de leeftijd tussen 65 en 74 jaar al 81%
toegang heeft tot het internet. Investeren in onze website
zal Oud Edam ook beter binnen het bereik van jongeren
brengen. Via ons e-mailadres info@oud-edam.nl horen
we graag uw reactie of suggesties.

Wim van den Essenburg,
Voorzitter.

Bronnen:
Gerelateerdeartikelenzij verschenenin het Periodiek:jrq.16, nr.1,
1992;jrg.22, nr.1, 1998;jrg.26, nr.3, 2002;jrg.31, nr.1, 2007.
Lit.:CorrieBoschma-Aarnoudse,Gravenen Handmerken
Uitvaartrituelenin Onderhet oog van God

Onlangs ontving de redactie deze ansichtkaart van een muziekgezelschap gefotografeerd op de Voorhaven ter
hoogte van waar nu de Nieuwe School staat. Om welke orkest gaat het en bij welke gelegenheid is die foto
genomen? Kunt u ons helpen? Stuur uw reactie naar: wmdewolf@planet.nl
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Korte berichten

LEDENACTIVITEITEN
Op de Algemene Ledenvergadering op donderdag 22
mei a.s. geeft de historicus Drs. Sander Wassing een
voordracht met als titel:

Al van oudsher was het waterrijke Noord-Holland
moeilijk te bereiken voor de machthebbers in Brussel:
voor 'ketters' een ideale schuilplaats.

Alva's Raad van Beroerten: commissarissen
de 'Bloedraad' bezoeken Edam (1568)

Ook in Edam lieten de mensen zich niet onbetuigd.
Ketterse hagenpredikers konden rekenen op een warm
onthaal. Commissarissen
namens de 'Bloedraad'
bezochten de stad in 1568 en tekenden hun verslag op.
Hun bevindingen zijn tegenwoordig in het Rijksarchief
Brussel terug te vinden. Al meteen wordt duidelijk
dat de Edamse broers Jan en Cornelis Loenen iets op
hun kerfstok hadden: Inden eersten eenen Jan en(de)
Cornelis Loenen gebroederen, den wekken hy ten tyde
vande oproerte zeeckere vreempden predicant gesien
heeft naede plaetze geleyden'. Hoe ging de Raad
van Beroerten te werk? Zijn er personen uit Edam
veroordeeld door de Bloedraad? Tijdens de lezing
wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.

van

In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in
de Nederlanden oververhit. Na opruiende hagenpreken
overal in het land greep de Beeldenstorm razendsnel
om zich heen. Het Spaanse bewind in Brussel wankelde
op haar grondvesten. Een antwoord van koning Filips
II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste
generaal, de hertog van Alva, met een leger om de
rust en orde te herstellen. Eenmaal aangekomen in
Brussel stelde Alva een speciale rechtbank samen om
de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de
Raad van Beroerten.

VAN HET EDAMS MUSEUM
Op 1 april j.1. werd in het Oude Stadhuis de tentoonstelling
Etsen' geopend.

'vroege Litho's, late

Deze wisseltentoonstelling is door het museum met medewerking van Frans
Laurentius en Reinder Homan samengesteld, waarin men er in geslaagd is
een spanningsveld op te roepen tussen de vroegste litho's uit de 19e eeuw
uit de verzameling van kunsthandel Laurentius en de recent vervaardigde
etsen naar aloud ambacht van Reinder Homan. De expositie duurt tot
25 oktober a.s.
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Vereniging
Oud Edam
Verenigingshuis
Graaf Willemstraat 8, 1135WP Edam
IBAN:NL27 RABO0113 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

Hoewel de officiële opening op 7 mei zal plaatsvinden, is het compleet
herstelde en nieuw ingerichte Museum nu al te bezoeken. Het is een
prachtig museum geworden.
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