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Het Fort bij Edam
in het nieuws

In 1970 werd i.v.m. het 25-jarig bestaan het totale wagenpark
verzameld op het Damplein.
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Rijswijk en Rossenaar, twee
transportbedrijven uit Edam

Nog niet zo lang geleden doorkruisten ze ons land: beurtschippers

en boderijders. Beurt- en bodediensten waren diep verankerd in het

dagelijks leven van de plattelandbewoners. Allerhande artikelen

vervoerden zij voor particulieren, bedrijven en instellingen, variërend

van onderbroeken en zakken meel tot medicijnen en geldzendingen.

Voor hen betekende het ophalen en afleveren van bestellingen

en vooral het laden en lossen hard werken. Alles gebeurde met

handkracht. Het transport van toen is nu niet meer te herkennen.

Aan de geschiedenis van twee transportbedrijven, die in Edam een

belangrijke rol speelden, wordt in dit en het komende periodiek

aandacht besteed.



Twee transportbedrijven uit Edam

Dik Rinkel

Korte historie van het vervoer van goederen

Een koopman was in vroeger tijden voor het vervoeren

van zijn goederen vooral op zijn eigen vindingrijkheid

aangewezen. Hij vervoerde zijn koopwaar aanvankelijk

eerst zelf, maar vanaf de dertiende eeuw waren er

mensen die zich beroepsmatig bezig hielden met het

vervoer van goederen van anderen. De steden lieten dat

vervoer niet vrij en sloten met elkaar overeenkomsten

om een veerdienst over water of over land op te zetten.

Ook Edam bezat een wagenveer. De vertrekplaats van de

wagenvoerders was bij de Middeliër Poort. De Edammer

voerlui bereisden met hun wagens een flink gebied.

Later bij de komst van de trekschuit is er veel discussie

geweest of de trekschuit nu alleen personen of ook vracht

mocht vervoeren. Het voert te ver om deze kwestie in dit

artikel te behandelen maar een ding is zeker: Edam was

bekend met transport van goederen zowel over land als

over water.

Voor het midden van de negentiende eeuw waren er,

afgezien van een aantal klinker- en grindwegen vrijwel

geen verharde wegen. Het is daarom geen wonder dat

in het waterrijke Waterland het vervoer per schip een

belangrijke rol speelde. Het vervoerssysteem veranderde

in deze eeuw ingrijpend door de komst van nieuwe

vervoersmiddelen als de stoomboot, stoomtrein- en

tram, maar de grootste verandering vond plaats in

de beginjaren van de 20e eeuw door de komst van de

auto. Menig vervoerder die via de weg van honden- of

paardentractie gebruikmaakte stapte toen over op dit

nieuwe vervoermiddel.

Boderijders in Edam in de eerste helft van de

twintigste eeuw

Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in Edam

verschillende boderijders. J. Nierop was vrachtrijder en

rijtuigverhuurder; hij had een stalhouderij en autogarage

aan de Lingerzijde.

Piet van de Berg, gevestigd aan de Gravenstraat en

later in de Batumburgerstraat had een vrachtautodienst

Edam-Purmerend-Zaanstreek. Piet Emsting voorheen

C.H. Meure had een vrachtautodienst Edam-Amsterdam

(later overgenomen door Rossenaar en Rijswijk samen),

de Fa R. Bouwes had de lijn Edam-Volendam-Hoorn,

Dirk Veis had de lijn Edam- Alkmaar (later verhuisbedrijf

Klaas Meijer, die getrouwd was met dochter Ada van

Dirk Veis) en Simons had naast het beurtvaartbedrijf

een autosneldienst op Amsterdam en de Zaanstreek.

Verder had Piet Roos een agentschap voor Van Gend en

Loos en dan was er D.Regter met een garage in de Grote

Kerkstraat. Later is hierin gevestigd de winkel van Dirk

Schot en is D. Regter overgenomen door Doornenbal,

die zich specialiseerde in veevervoer. Daarnaast had je

Anton Rossenaar, waarover in het volgende Periodiek

meer.

Als je deze lijst zo ziet dan leverde het transport van

goederen veel werk en bedrijvigheid op.

Aanvankelijk betekende het vervoer per auto vaak

improviseren, want er waren niet zomaar complete

vrachtauto's voorhanden. Een wagenmaker moest er aan

te pas komen om een laadbak te maken. In de beginjaren

was er veel concurrentie en de bedrijfsresultaten waren

sober mede doordat de retourbevrachting nog niet goed

was georganiseerd. In de grote plaatsen waarop gereden

werd ontstonden bodehuizen, waarop later nog nader

wordt ingegaan.

In deTweede Wereldoorlog werd het voor beurtschippers

en boderijders moeilijk hun beroep uit te oefenen.

De Duitsers vorderden auto's en schepen en er was

brandstofgebrek.

Na de oorlog waren veel boderijders berooid en moesten

geheel opnieuw beginnen. Enkelen konden hun verstopte

auto tevoorschijn halen of een auto toegewezen krijgen.

C. Rijswijk neemt het beurtvaart- en

transportbedrijf Simons over

Cornelis (Kees) Rijswijk was afkomstig uit een

tuinderfamilie en woonde bij zijn ouders aan de Burg.

Versteeghsingel. In de jaren dertig kwam hij met het

diploma machinebankwerker van de ambachtsschool

en het was door de economische crisis een moeilijke

tijd om aan het werk te komen. Hij had echter geluk. Na

een aantal baantjes kon hij als chauffeur beginnen bij

groentegrossier Bak aan het Groot Westerbuiten.
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Brief van de gemeente Edam met zegel uit 1936 waarin o.a.

de bepaling dat met kalmen gang moet worden gereden. De

problematiek van vrachtverkeer in de oude binnenstad werd

toen dus ook al onderkend. De gemeente Edam had destijds

gemeentepolitie en de inspecteur tekende namens B & W.
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Rijswijk was in de oorlog lid van de LO, de landelijke

organisatie voor het onderbrengen van onderduikers, die

gelieerd was aan de KP (Knokploeg van het Nederlandse

verzet). Hij reed voor Bak en deze had in het kader van de

voedselvoorziening ontheffing om met een vrachtauto

te rijden. Dit bood mogelijkheden voor het verzet.

Na de oorlog werden de mensen, die actief waren geweest

in de oorlogstijd in deze organisaties, ingezet bij de

Binnenlandse Strijdkrachten, waaronder telefoondienst.

In de meidagen van 1945 had Rijswijk telefoondienst in

het Edamse stadhuis, samen met Freek Simons, eigenaar

van een bekend beurtvaart- (o.a. op Rotterdam) en

transportbedrijf dat al sinds 1916 in Edam was gevestigd

aan de Nieuwehaven. Deze vertelde dat hij niet veel zin

had zijn bodedienst voort te zetten.

Eerste auto

Dankzij de financiële hulp van een buurman kon hij de

bedrijfsauto, een Opel van 5 ton, overnemen en met de

bodedienst beginnen tussen Edam, Amsterdam en de

Zaanstreek. Later volgde nog de aankoop van een door

de overheid in Monnickendam gevorderde vrachtauto.

Het bedrijf draaide meteen goed doordat er veel evacués,

die in Edam waren ondergebracht, weer naar Zeeland

terugkeerden en temeer daar vrijwel niemand een auto

had.

Geen regel- of wetgeving

Wat vervoerde men zoal? Kolen van station Kwadijk

naar kolenboer Sombroek, groenten van veilingen uit

de Noord, zakken meel naar diverse bakkers en zand

dat Eeltink met de boot aanvoerde aan de Keetzijde

en dan zelf in de vrachtauto werd geschept. Maar ook

aardewerk van Fris, producten van chocoladefabriek

Sier, textiel van de Comitas en kaas van de Gestam, Van

Leuzen en Van Zanen en de Boer, lasapparatuur van

Morelisse, bouwbeslag van de Nohol, Rex-boren van

ter Horst en schoenen van de Nivosch. Alles wat voor

vervoer geschikt was werd vervoerd, verf naast wijn,

geneesmiddelen naast dierenvellen, gasflessen naast

mandflessen zoutzuur; er was op dit punt nog geen

enkele regel- of wetgeving.

Door dag en nacht te werken en een grote dosis

zakelijkheid werd door Rijswijk gewerkt aan een goede

basis voor het bedrijf. Het waren lange dagen met veel

zwaar werk want alles ging nog met handkracht en

zondags moest de administratie worden gedaan. Zo

kort na de oorlog was er een schreeuwend tekort aan

transportmiddelen en een vrachtauto kopen was niet

mogelijk, deze werd je toegewezen. In 1949 werd er in

het kader van de Marshall hulp 2) een echte Amerikaan

toegewezen, een International KB 6, negen meter lang

en door de carrosseriebouwer voorzien van een gesloten

laadbak met rolluiken, een voor die tijd prachtige

aanwinst.

De laadbak op deze auto moest worden aangebracht
door een carrosseriebouwer.

In 1946 kon Rijswijk de stalling van het Heerenlogement

aan de Matthijs Tinxgracht overnemen en gebruikte

hij deze voor zijn wagenpark. Later woonde hij naast

deze garage en het pand is nu nog bewoond door een

kleinzoon van hem.

In 1951 moest Rijswijk op doktersadvies het rustiger

aandoen en verkocht hij de lijndienst naar Zaandam

inclusief auto aan Anton Rossenaar. Het werk

concentreerde zich toen volledig op Amsterdam.

Aankoop bestelhuis in Amsterdam

In de loop der jaren veranderde het vervoer. In de

jaren zestig ontstaat het routevervoer en de opslag

en distributie van bepaalde goederen. Steeds meer

grossiers, winkels en andere bedrijven gingen over

"tot eigen vervoer" en werden zo concurrenten van de
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RUSWUK M

bodediensten. De hoeveelheid te vervoeren goederen

nam toe evenals de verkeersdrukte. Een nieuwe opzet

van de organisatie van het geregeld vervoer was nodig

en dit kwam tot uiting door de aanleg van bodeterreinen,

ook wel vervoerscentra genoemd

Rijswijk voelde aan dat, als je wilde overleven in de

transportwereld, een bredere basis nodig was. Daarom

werd in 1962 het bestelhuis RA. Tra overgenomen. Dit

bestelhuis was gevestigd aan de Zeeburgerdijk en hier

waren diverse lijndiensten geconcentreerd.

De lijndiensten kwamen daar dus samen, de goederen

werden aan elkaar overgedragen en dan moeten we

bedenken dat dit allemaal gebeurde zonder heftruck

en laadkleppen. Ter verduidelijking: men reed dus niet

met een vrachtwagen heel Nederland door, maar droeg

goederen in een vervoerscentrum aan elkaar over. Dit

was natuurlijk erg arbeidsintensief en tijdrovend.

Later werd op de Zeeburgerdijk door Rijswijk buurman

Transporto overgenomen. Dit bedrijf had ook een

stadsbesteldienst in Amsterdam en een vervoerspakket

door heel Nederland. Het was namelijk winstgevend om

de zendingen voor en uit Amsterdam zelf ter hand te

nemen. Dit gebeurde met kleine vrachtwagens, die beter

in de stad konden laveren en parkeren. Het vinden van

goede chauffeurs voor deze vrachtwagens was moeilijk,

omdat het te weinig uitdagend was.

Op het briefpapier kon toen gedrukt worden: Expeditie

C.Rijswijk N.V.-Transporto N.V, expediteurs voor

geheel Nederland, agenten voor autodiensten, eigen

autodiensten Amsterdam-Monnickendam, Volendam,

Edam, Amsterdam-Zaanstreek, Amsterdam-Haarlem.

Hoofdkantoor Zeeburgerdijk 14-14a.

Deze vorm van vervoer met overladen gaf veel kans

op schade, kostte veel mankracht en werd door de tijd

achterhaald doordat fabrikanten op hun verpakking

wilde besparen, de kleine detaillist langzamerhand

verdween en arbeid een dure kostenpost werd.

Bouw bedrijfspand in Edam en verkoop bedrijf
In 1970 verhuisde het vervoerscentrum naar de

Gyroscoopweg in de Westhaven en werd een

R'JSWUK
TRANSPORTO

«BTBWHTa.S4»«9-941577
2A* *£t 1564

4 OUD EDAM | JAARGANG 39 | AUGUSTUS 2015 | NUMMER 2

bedrijfspand met kantoor en

overslagruimte betrokken

van 600 m2. Er kwam steeds

meer vraag vanuit de markt

naar opslag en distributie

van goederen. Aan de

Gyroscoopweg was dit niet

mogelijk. Rijswijk vond

nieuwbouw op erfpachtgrond

in Amsterdam niet raadzaam

en daarom werd gekozen voor

Edam, wellicht op termijn nog

extra gunstig gelegen door de

aanleg van de Markerwaard

met als gevolg een grote weg

ten noorden van Edam naar

deze nieuwe polder.

Mei 1975 sloeg Jan Rijswijk de eerste paal in de grond voor het nieuwe bedrijfspand

In 1975 werd in Edam

tussen de technische

school en pluimveebedrijf

"Lenteweelde"industriegrond

aangekocht. Het wagenpark

van Rijswijk B.V. was

gegroeid naar 20 stuks.

Als hoofdartikelen werden

wijn en glaswerk vervoerd met daarnaast de meest

uiteenlopende producten. Het bedrijf had toen ongeveer

dertig werknemers. Eind mei 1975 mocht de jongste

zoon Jan Rijswijk de eerste van 856 houten palen slaan.

Op de grond werd een groot bedrijfspand met kantoor

gerealiseerd. De garage aan de Matthijs Tinxgracht

werd verkocht en hier kwam later de uitbreiding van de

Coornhert Mavo.

In 1987 volgde de aankoop van P.R. Komen B.V. uit Hoorn.

Het doel was om samen veel te gaan doen op het gebied

van distributie en opslag.

In 1990 had het bedrijf 34 vrachtauto's en een

personeelsbestand van ruim 50 medewerkers met

vestigingen in Edam, Amsterdam, Hoorn en Alkmaar. In

dat jaar werd het bedrijf verkocht. Op het bedrijfspand

aan de Expeditiestraat staat nu de naam van de

wereldwijde dienstverlener Yusen Logistics.

Bronnen:

• Diuerse krantenartikelen

• Jan Bouwes: een wandeling door Edam, Edam van Eeuw tot

Eeuw

• John Dehé: Een slaafsch en ongezond bedrijf en Waterland

waar blijft de tijd

• Interviews met Wim en Geesje Rijswijk

• Waterlands Archief

• Albert Buurma en Wim Mollema: Met

beurtschippers en boderijders door Friesland

M. Tinxgracht met de garage van Rijswijk naast zijn huis.

y Er is een foto van de vrachtauto van P. van de

Berg opgenomen op de website van Oud Edam

aangevuld met een toelichting door Jan Bouwes.

21 Het Marshallplan was een omvangrijk

hulpplan, op initiatief van de Amerikaanse

minister van Buitenlandse Zaken George C.

Marshall. De hulp bestond tussen 1948 en 1952

concreet uit geld, goederen, grondstoffen en

levensmiddelen
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Theo van Baar

Het Fort bij Edam in het nieuws
De gemeente Edam-Volendam verkeert in de gelukkige omstandigheid een stukje UNESCO-Werelderfgoed binnen

haar grenzen te hebben: De Stelling van Amsterdam. Daarbij hoort ook het fort bij Edam. De Stelling staat sinds

1996 op de Werelderfgoedlij st. Het lijkt logisch, gezien de militaire status van deze verdedigingslinie, dat over de

bouw ervan weinig in de publiciteit is gekomen, want "de vijand leest ook mee".

Loswal met zandschuiten.

In het krantenarchief van het Waterlands Archief in

Purmerend vinden we berichten over het fort bij Edam

in Schuitemakers Purmerender Courant, De Waterlander

en de Provinciale Noordhollandse Courant. Soms is het

fort ook landelijk in het nieuws, o.a. in De Telegraaf, Het

Handelsblad, De Tijd en Het Volk. Die berichten lezen

we in het krantenarchief van de Koninklijke Bibliotheek

in Den Haag. In dit artikel zetten we wat opmerkelijke

krantenberichten op een rijtje.

De baas in Europa

Het is 1870. De Franse oorlogsverklaring aan Pruisen

kwam voor de Duitse deelstaat op het juiste moment:

Het was gedaan met de Franse hegemonie en Pruisen

liet zien wie de baas was op het vasteland van Europa.

Parijs werd belegerd en ingenomen. De Nederlandse

regering schrok en liet de Nieuwe Hollandse Waterlinie

onder water zetten. Dat ging moeizaam en ook bleek

daarbij dat Amsterdam onvoldoende beschermd was

en mogelijk hetzelfde lot zou ondergaan als de Franse

hoofdstad. De regering besloot dat er een nieuwe

verdedigingslinie moest komen om Amsterdam te

beschermen: De Stelling van Amsterdam. Daartoe werd

een wet aangenomen: de Vestingwet van 1874.

Onteigening

In 1883 vermeldt de Purmerender Courant dat aan de

noordoostzijde van Edam boringen waren verricht tot

op een diepte van zestig voet om de gesteldheid van de

bodem te onderzoeken. Het is vrijwel zeker dat er nabij

de Zeedijk een fort moet komen. Later werden er ook

boringen verricht in de Purmer en bij Kwadijk. In het

Staatsblad van 24 mei 1885 werd bekend gemaakt van

welke landeigenaren percelen zouden worden onteigend

om de bouw van een fort mogelijk te maken. Eén van

die eigenaren was de heer Jan de Leeuw, opzichter te
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Edam. Hij nam geen genoegen met de schadevergoeding

van f 1628, -, die de Staat hem bood. Hij liet het tot een

rechtszaak komen. De rechter in Haarlem kende hem

uiteindelijk een vergoeding toe van f 1235,-, plus de

betaling van de proceskosten.

Het aardwerk

Later in 1885 volgde de aanbesteding voor het maken van

een "zandophooping", voor Edam geraamd op f 297.000,-.

De heer H.T. Wiegerink uit Groenlo was de laagste

inschrijver met f 317.000,- en kreeg de opdracht. Al gauw

heersde er grote bedrijvigheid in Edam. Een groot aantal

polderwerkers werd gehuisvest in keten bij het werk. Er

werd een kanaal gegraven door de waterkering van de

Zeevang en een nieuwe omringdijk om het toekomstige

fortterrein aangelegd. Onder toezicht van de Edamse

architect A.H.D. Rups werd de waterkering met succes

doorgestoken, waardoor het terrein 2,5 meter onder

water kwam te staan. Met een stoombaggermachine

werd vervolgens de slappe veengrond weggebaggerd

en de aanvoer van zand uit de duinen van Schoorl kon

beginnen. Hiervoor had Wiegerink in Schoorl een 2 km

lange spoorlijn laten aanleggen naar het Noord-Hollands

Kanaal, waar een laadplaats voor de zandschuiten was

gerealiseerd. Aan het Oorgat in Edam kwam een loswal,

vanwaar het zand dan via een rails met kiepkarren naar

het fortterrein werd getransporteerd. Dat transport met

zandschuiten verliep niet altijd vlekkeloos, want in

augustus 1886 ramde een sleepboot met zandbakken de

Westerbrug in Edam, waardoor deze schade opliep. Op

last van de burgemeester mochten er vanaf toen niet

meer dan drie zandbakken achtereen door de brug. In

1892 werd ook de Pompsluis aan de Lingerzijde onder

handen genomen. Deze sluis vormt de scheiding tussen

de Schermerboezem en de Zeevang. In de sluisdeuren

werden toldeuren geplaatst, zodat deze sluis tevens als

inundatiesluis dienst kon doen.

Toen het zogenaamde "zandfort" eenmaal gereed was,

was er geruime tijd weinig activiteit aan het Oorgat.

Notaris A.H. Cramer leidde op woensdag 11 september

1895 een publieke verkoping op het fort: "Om contant

geld: 2 uiterst beste Belgische werkpaarden, 1 groote

Dagkeet, verplaatsbaar; 2 groote ijzeren waterketels;

polderwagens; sleepomp; panlatten; hooi; mest;

brandhout enz. enz.". Een jaar later werd door "Domeinen"

het hooiland op het fortterrein bij afslag ter verpachting

aangeboden. Er werden kabels gelegd voor de telegraaf-

en telefoonverbindingen tussen de forten onderling en

het hoofdkwartier in Amsterdam. Zeevarenden werden

gewaarschuwd voor onveilige gebieden nabij Edam en

bij de Zeevang langs de Zuiderzeedijk, dit in verband

met schietoefeningen vanaf het fort. Op het fort Edam

en op de zeedijk wapperde dan een rode vlag.

De bomvrije gebouwen

In 1909 werd het maken van de bomvrije gebouwen

door de Genie aanbesteed. Voor Edam kwamen geen

inschrijvingsbiljetten binnen. Wel in combinatie met

de bouw van het fort benoorden Purmerend. De laagste

inschrijver was de heer H.J. Nederhorst Jr. te Gouda. Voor

f 89.943,- mocht hij beide forten bouwen.

Blijkbaar verliep de bouw voorspoedig, er verschenen

geen artikelen in de kranten. Wel werd bericht dat in 1911

de minister van defensie, H.Colijn, met de commandant

van de Stelling op inspectie was geweest. In 1912/13

werd het fort opgeleverd en ingericht door het Ministerie

van Oorlog. In maart 1914 bracht Koningin Wilhelmina

een bezoek aan het fort. Eén van haar auto's zakte weg

in de berm van de weg, aldus Het Handelsblad. "Eenige

mannen waren behulpzaam bij het weder opbrengen

van dat voertuig. De burgemeester van Edam ontving nu

van den adjudant een aanzienlijk bedrag ter verdeeling

onder die behulpzame personen."

De mobilisatie

Toen op 31 juli 1914 de mobilisatie werd afgekondigd in

verband met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog,

moesten 255 militairen zich melden in het fort. Er

werden echter ook militairen van het fort ingekwartierd

bij burgers in Edam. Na verloop van tijd veroorzaakte dit

ongerief bij de inwoners en in september 1916 werden

de soldaten - tegen hun zin - in het fort gehuisvest.

Door de Nederlandse neutraliteit was er geen directe

oorlogsdreiging. Om te voorkomen dat verveling toe zou

slaan werd er van alles georganiseerd voor de militairen.

Al op 21 oktober 1914 was er in het Damhotel een

MOBILISATIE-MANNENKOOR
„FORT BIJ EDAM."

Directeur: de WelEd Oeitr Heer 2e Luit.
S. O TERDUIN te Edam.

Beschermheer : de HoogEdel Qestr. Heer
Majoor B. TEEN8MA.

Eere-Voorzlter de WelEd. Oestr Heer
le Lult M. F. P. CHRISTEN.

Voorzitter, de Heer P. L. TEMPELMAN.

YOCAAL-CONCERT
op MAANDAG k MAART 1918
in het Heeren-Logement te Edam.

Aanvang 8 uur. • Na afloop BAL tot 2 uur.

Entrée 50 ct Gereserveerd 65 ot.

Militairen beneden den rang van
Onderofficier 25 ct.

Alles met inbegrip van tekstboekje en
stedelijke belasting
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Pompsluis

gezellige avond door en voor de militairen. Commandant

Overste Luden opende de avond met een geestige

toespraak. Het duo "Primus" zong enige duetten, de

sergeants Schak en Hoekstra gaven een demonstratie

met sabel en floret en de heer Schepens gaf enkele

zangnummers ten beste, begeleid door Mej. Diesveldt.

In februari 1915 vond een uitvoering plaats in het

Heerenlogement. De heren Josso, Romeijn en Overmars

van het fort traden op en hebben "de menschen doen

schudden van het lachen".

In 1915 werd ook een voetbalcompetitie opgestart tussen

de militairen van de Beemsterforten, Kwadijk en Edam.

In april van dat jaar won het Edamse elftal met maar

liefst 9-1 van Benoorden Purmerend. Een maand later

werden de Edammers echter met 6-1 door het team van

de Nekkerweg verslagen.

De rol die de militairen speelden tijdens de Waters

noodramp van 1916 is reeds aan de orde geweest in een

eerder artikel: Zie jaargang 30, nr. 2, 2006.

Diefstal

Enkele keren kwam het fort ook negatief in het nieuws,

zelfs in de landelijke bladen. In januari 1917 werd de

kas van de sergeant-majoor, waaruit de lopende zaken

werden betaald, op een zondag gestolen. In maart werd

proces-verbaal opgemaakt tegen een eerste luitenant

van het fort wegens diefstal van levensmiddelen en

petroleum uit het magazijn van het fort. Hij stuurde deze

zaken naar zijn huis in Amsterdam. Een zending werd

Militaire klachten

Het gebeurde wel eens dat

het militaire gezag op het fort

maatregelen afkondigde, die niet in

goede aarde vielen bij "Jan Soldaat".

Dan was er één krant die bereid

is deze misstanden te publiceren

onder de kop: "Militaire klachten":

de socialistische krant "Het Volk".

Bijvoorbeeld dat het verlof werd

ingetrokken omdat vier weken

eerder bij een inspectie door een

officier van de Hembrug enkele

wapens niet in orde bevonden waren. Of het trieste geval

dat een sergeant met nekkramp tijdens het vervoer

naar Amsterdam overleed. Om besmettingsgevaar te

voorkomen mocht "geen mensch" het fort verlaten

terwijl degenen die verlof hadden wél op het fort moesten

terugkomen. Die zouden dus onnodig besmet kunnen

worden. Zeer boos waren de soldaten in november

1917 toen ze op zondagmiddag een strafmars opgelegd

kregen. De waarnemend fortcommandant had een

dame op bezoek. Eén van de soldaten kende haar en riep

haar bij de voornaam. Het gevolg was bovengenoemde

straf. Als extra grief werd nog vermeld dat genoemde

waarnemend commandant wel vaker allerlei personen

op het fort toeliet en ook regelmatig tot half drie 's nachts

afwezig was en er dus geen commandant aanwezig was.

Het einde in zicht

In 1918 werd voor het eerst melding gemaakt van een

uitvoering van het Mobilisatie Mannenkoor "Fort bij

Edam". De dirigent was de 2e luitenant Henri Overduin.

Soliste bij de uitvoeringen was zijn echtgenote, de van

oorsprong Italiaanse sopraan F. Paoli. Een optreden

van het koor in mei 1918 in Monnickendam kon

geen doorgang vinden, omdat de heer Overduin zijn

arm had gebroken. In oktober 1918 gaf het koor een

benefietconcert in Monnickendam voor de weduwe van

een overleden koorlid.

Dat eind 1918 de mobilisatie ten einde was en daarbij

ook de bezetting van het fort, bewijst de advertentie

onderschept en in beslag genomen.

Hij kreeg ontslag en moest voor de

krijgsraad verschijnen.

In april 1917 werd de foerier van

het fort betrapt op diefstal. Hij

verkocht militaire kleding aan een

handlanger door de kleding in het

donker over een sloot te gooien,

waar de heler ze dan kwam halen.

Hij hield er a.h.w. een militaire

kledingwinkel op na. "Het was

de veldwachter, die de zaak had

onderzocht, opgevallen dat zowat

iedere polderjongen in Edam in

militaire kleding rondliep."
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in de krant: "Te Koop: Billard met toebehooren, alles in

goeden toestand, dagelijks te bezichtigen in de cantine

te Fort bij Edam".

De tuchtklasse

In 1919 werd een militaire tuchtklasse van Hoorn

overgeplaatst naar het Fort bij Edam. Hiervoor werden

er barakken op het fortterrein neergezet. In 1920 waren

er 21 arrestanten en 30 bewakers. In de nacht van 8 op 9

augustus 1920 wisten vier gestraften te ontsnappen door

de gracht over te zwemmen. Volgens de krant waren dit

geen lieve jongetjes: "In hun rechterhand hebben ze

allerlei verwenschingen getatoueerd als: je kan stikken. ..

of: verr.... maar, welk moois de superieuren dan mogen

lezen bij den militairen groet".

Na twee weken ontving de commandant van de

tuchtklasse vanuit Antwerpen een briefkaart met

foto met daarop drie van de vier ontsnapten met de

boodschap: "Hartelijk Afscheid".

Tot in de TWeede Kamer werd hierover gesproken en

toen voor 1921 een nieuwe begroting voor de tuchtklasse

werd ingediend was het besluit snel genomen: opheffen

die boel! De tuchtklasse werd overgeplaatst naar

Spijkerboor en de barakken in 1922 in een advertentie te

koop aangeboden.
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Een leeg fort

Na 1922 was er weinig activiteit in het fort. In de

fortwachterswoning woonde de heer K. Kindt. In 1934

ging hij met pensioen. In 1929 haalde hij de krant

omdat hij een zeearend met een vlucht van 1.15 m.

had geschoten. In 1939, 25 jaar na mobilisatie van 1914,

haalde de heer G. Crielaard, een achtergebleven oud

militair, in de krant herinneringen op aan zijn verblijf op

het fort. In oktober 1940 arriveerden Duitse militairen,

die het fort bezetten. In mei 1945 werden vrouwelijke

gevangenen in het fort ondergebracht. In augustus

werden zij overgeplaatst naar Schoorl.

Militair gedreun

Tussen 1948 en 1984 werd het fort gebruikt voor opslag

van munitie en afgekeurde wapens. Militaire voertuigen

reden af en aan door het centrum van Edam, de enige

toegang naar het fort. Er werd in de krant geklaagd

over het gedreun van de wagens en over kapot gereden

stoepen. De aanleg van de Lokkemientjeweg bood

verlichting, maar de ellende was pas echt over toen

Defensie het fort leeghaalde en te koop zette. In 1986

werd Staatsbosbeheer de nieuwe eigenaar.



Redactie Historische Reeks

NIEUWE UITGAVE IN DE HISTORISCHE REEKS

Edam, stad in beweging
In de Historische Reeks van onze vereniging zijn tot

nu toe een zevental boeken verschenen. Als laatste het

boek over de geschiedenis van de Edammer kaas. In een

vorig Periodiek1' was al aangekondigd dat de redactie

van de Historische Reeks een nieuw boek op de rails

ging zetten. Nu is het zover. Als lid van Oud Edam heeft

u de gelegenheid voor een aantrekkelijke prijs voor

in te tekenen op het boek met als titel: "Edam, stad in

beweging".

Inleiding

Hoeveel mensen hebben na een

bezoek aan de stad Edam niet

verzucht: 'Het is alsof de tijd

hier heeft stil gestaan'? En dat is

begrijpelijk. Want de stad ligt er

tegenwoordig prachtig bij. Ze is

bescheiden, maar de monumentale

bouwwerken en haar opzet ademen

de sfeer van de Gouden Eeuw. Aan de

voet van de ranke Speeltoren en de

rijzige Grote Kerk ligt een prachtige

stad, met door koopmans- en

pakhuizen geflankeerde grachten,

omwald door een nog duidelijk

herkenbare singel waaraan eens de

verdedigingswerken lagen.

Maar toch: ook hier, in Edam, heeft

de tijd niet stilgestaan. Rond 1800

was Edam sterk in verval geraakt.

Daarna werden de huizen en

monumenten opgeknapt, nieuwe

gebouwd, en breidde de stad uit. In de nieuwe uitgave

van de Historische Reeks van Vereniging Oud Edam

vertellen sociaal gegraaf Reinout Klaarenbeek en

architectuurhistoricus Daan Schaars het verhaal van

de ruimtelijke ontwikkeling van Edam van het jaar

1800 tot nu.

Edam, stad in beweging wordt vanwege zijn thematiek

en opzet een uniek boek, dat niet zal misstaan in

de boekenkast van elke Edammer. Maar ook in die

van geïnteresseerden in ruimtelijke ontwikkeling en

monumentenzorg in het algemeen. Immers hoe uniek

Edam ook is, de vaak tegenstrijdige belangen van

vooruitgang en behoud deelde de stad met vele andere

oude steden en dorpen.

Opzet

Na een korte inleiding begint het verhaal omstreeks

het jaar 1800. Historici duiden deze periode, waarin

het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden (1813) een

nieuwe toekomst ingaat, vaak aan als 'de moderne tijd'.

Ook in Edam is dan een omslagpunt: voor het eerst na

anderhalve eeuw van krimp, begint de bevolking weer

te groeien. Het boek is opgedeeld in vier chronologisch

geordende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is gewijd

aan de negentiende eeuw, het tweede aan de vooroorlogse

periode (1900-1945), het derde aan de naoorlogse periode

(1945-1980) en het laatste hoofdstuk aan de laatste dertig

jaar (1980-heden). Elk van de hoofdstukken behandelt

in twee delen de ontwikkeling: van de historische

kern van de stad én van het omringende land. In het

hele boek staan steeds twee nauw verwante vragen

centraal: wat waren de belangrijkste veranderingen in

het (stads)landschap en hoe werd vormgegeven aan de

monumentenzorg?

Ruimtelijke ontwikkeling

Met ruimtelijke ontwikkeling

bedoelen we de veranderende

wijze waarop de stad en het

landschap in de loop van

de tijd werden ingericht.

Klaarenbeek en Schaars

beschrijven de verandering van

de infrastructuur, het gebruik

van de agrarische ruimte en de

rol van recreatie. In de laatste

hoofdstukken besteden zij

aandacht aan de uitbreiding van

de woonbebouwing in nieuwe

stadswijken. Aanvankelijk

vonden deze ingrepen plaats

zonder dat er een weloverwogen

plan voor was, maar in de loop

van de afgelopen eeuw stond

steeds vaker een goed uitgedacht

ruimtelijk ontwerp aan de

basis van de veranderingen.

Wat waren de achtergronden

van deze ruimtelijke ingrepen? Wie waren bij het plan

betrokken en welke afwegingen maakten zij? Hoe

verhielden deze ingrepen zich tot de schoonheid en

het historisch erfgoed? Deze vragen staan centraal in

het boek. Veel veranderingen borduurden voort op het

bestaande (stedelijke) landschap. Daarnaast kunnen

de ontwikkelingen in Edam niet los gezien worden

van maatschappelijke, technologische en planmatige

verschuivingen die in heel Nederland plaatsvonden.

Monumentenzorg

Eén aspect in de ruimtelijke inrichting van de

stad en landschap krijgt bijzondere aandacht: de

monumentenzorg. Al heel vroeg is de schoonheid

van de stad Edam vermaard. In een toneelstuk uit

1864 beschrijft één van de hoofdrolspelers het stadje

als 'een koningin onder de kleine steden'. In het

grootste deel van de negentiende eeuw is er nog geen

sprake van zorg voor monumenten of beleid om de

historische schoonheid van de stad te bewaren. Pas

aan het einde van die eeuw begint het tij te keren.

Aanvankelijk hield monumentenzorg slechts een

Edam stad

Hl \ \ I

I .

Ruimtelijke ontwikkeli
tussen
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Afscheid

zeer select groepje in de bestuurlijke elite bezig.

Maar in de loop van de twintigste eeuw groeide de

zorg voor behoud van het monumentale verleden

uit tot een breed gedragen en steeds verder

geïnstitutionaliseerde praktijk. Illustratief hiervoor

is de oprichting van de Vereniging Oud Edam in 1944.

Aan de hand van concrete gebeurtenissen - zoals het

verhaal van de Speeltoren die in 1972 bijna instortte

- wordt in het boek duidelijk dat monumentenzorg

zich altijd in een spanningsveld van belangen

bevindt. Aan de hand van kaders waarbinnen de

monumentenzorg zich op nationaal niveau ontwikkelt,

plaatsen de auteurs de monumentenzorg in Edam in

een bredere context.

Resultaat

Het boek neemt de lezer mee in het verhaal over de groei

van Edam en geeft antwoord op vragen waarom de stad

eruit ziet zoals ze eruit ziet. Het stelt de lezer in staat

om het 'gelaagde (stads) landschap' beter te begrijpen.

Daarnaast zullen de lezers de achtergronden leren

kennen van de meest in het oog springende gebouwen

uit de afgelopen tweehonderd jaar. Tot slot wordt

aangetoond dat de huidige schoonheid van de stad geen

vanzelfsprekendheid is, maar het werk van visionairs,

experts en burgers die zich gedurende de afgelopen

twee eeuwen steeds hebben ingezet voor het behoud

van de stad en haar historische allure. En uiteindelijk

dringt zich de vraag op: hoe zal de stad Edam zich in de

nabije toekomst (moeten) ontwikkelen?

Uitvoering

Klaarenbeek en Schaars schrijven een plezierig leesbaar

boek, zonder jargon. Oude kaarten, historische foto's,

luchtfoto's, affiches en moderne foto's illustreren en

ondersteunen het verhaal. Daarnaast maakt veel nieuw,

en speciaal voor dit boek vervaardigd kaartenmateriaal,

de ruimtelijke ontwikkeling van de stad op een

bijzondere wijze inzichtelijk.

Voorintekening

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis

van Edam mag het boek niet ontbreken in de boekenkast

en het is ook een boek dat uitermate geschikt om cadeau

te geven, goed leesbaar en rijk geïllustreerd.

Het boek wordt in de boekhandel aangeboden voor een

prijs van € 24,95 maar onze leden kunnen gebruik maken

van een tijdelijke actieprijs van € 19,95. Als bijlage bij dit

Periodiek treft u een bestelformulier aan waarop u kunt

voorintekenen.

Afscheid Tiny Janssens

Zij stelde zich na tien jaar niet opnieuw herkiesbaar

en dus moesten bestuur en vereniging tijdens de

Algemene Ledenvergadering afscheid nemen van Tiny.

Overeenkomstig haar wens sprak voorzitter Wim van

den Essenburg haar kort en in sobere bewoordingen toe

en memoreerde haar betrokkenheid als bestuurslid,

haar accuratesse in haar functie van secretaris. Hij

dankte haar voor de grote verdiensten die ze voor de

vereniging heeft gehad. Die dank ging gepaard met

een prachtige bos bloemen en een cadeaubon.

Tiny was en is nog steeds de stuwende kracht achter

de werkgroep begraafplaats. Dankzij deze groep

vrijwilligers en de goede verstandhouding met de

gemeente ziet de begraafplaats er bijzonder verzorgd

uit.

Wij hopen dat u gebruik maakt van deze voorintekening,

want door uw aankoop steunt u onze vereniging; wij

lopen namelijk zelf het uitgeversrisico.

Bronnen:

v Periodiek jaargang 36, nr. 3
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Groenland 13

Terugkeer van een priester en twee heiligen Uitreiking Gele Steentje
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Uitreiking Gele Steentje 2015
In de opnieuw goed bezochte Algemene Ledenvergadering op 21 mei j.1., waarin het bestuur met de leden van

gedachten wisselde over een mogelijke vernieuwde invulling van de Diaconietuin en over een verkenning naar

de verwerving van de Speeltoren, die door de gemeente in de verkoop wordt aangeboden, werd tevens het gele

steentje 2015 uitgereikt. Deze onderscheiding werd in 1979 ingesteld om personen of instellingen te eren die zich

op een bijzonder wijze hebben verdienstelijk gemaakt ten aanzien van het behoud en/of de verfraaiing van het

stedenschoon van onze stad.

Overwegingen

De jury, bestaande uit de heren Bert Creemers, Flip

van der Leeuw en Joop van Overbeek heeft dit jaar

na ampele overwegingen het oog laten vallen op het

perceel Groenland 13, eigendom van de heer Sebastiaan

van Stigt. Hij kocht het perceel ca. tien jaar geleden aan,

waarbij het woonhuis in een technisch zeer matige

staat verkeerde. Het oorspronkelijke bouwjaar ligt in

het begin van de 19e eeuw. Het is traditioneel gebouwd

en opgetrokken in baksteen voorzien van een zadeldak,

deels lessenaarsdak met pannen gedekt. In verschillende

fases heeft de eigenaar het huis inwendig en uitwendig

gerenoveerd. In de laatste fase is de voorgevel ingrijpend

verbouwd, waarbij met veel gevoel voor detailleringen

is gewerkt, zoals handgeschaafde delen verwerkt in

de gevelbeschieting, authentieke regenwaterafvoer,

handgevormde gevelstenen voorzien van een fraaie voeg

en daarnaast bijzondere en verantwoorde kleurkeuzes.

De vader van de eigenaar, de heer Willem van Trigt, heeft

als architect daarbij een aanzienlijke inbreng gehad. De

uitvoering was in handen van bouwbedrijf Huiberts v/h

Butter, terwijl het fraaie schilderwerk werd uitgevoerd

door de heer Hans Slegt.

Conclusie

De jury kent de onderscheiding dit jaar toe aan

Sebastiaan van Stigt omdat hij met de verbouwing/

restauratie op een zorgvuldige en hoogwaardige wijze

heeft bijgedragen aan de verfraaiing van het stadbeeld

en daarmee een mooi voorbeeld is voor anderen

in onze stad. De juryvoorzitter Joop van Overbeek

complimenteerde daarop de winnaar en overhandigde

hem het Gele Steentje vergezeld met een bos bloemen.

Peter Sluisman

De wonderlijke terugkeer van een priester en
twee heiligen
Met het oog op de heropening en herinrichting van ons museum, waren wij zo'n jaar geleden al druk bezig om de

zolderverdieping van het Edams museum te vullen met religieus gedachtegoed.

toch niet uit Edam? Dat is juist, maar de twee houten

beelden ( topstukken ) die wij in een langdurig bruikleen

konden krijgen zijn wel uit het midden van de zestiende

eeuw, dus vóór de reformatie en zouden zo uit de Grote

Kerk, toen nog de St-Nicolaaskerk, kunnen komen. Het

zijn een prachtig eikenhouten beeld van Maria Magdalena

en een Anna te drieën (Anna, Maria en het kind Jezus).

Bisschoppelijk museum

Terug naar onze afspraak in Utrecht waar we met z'n

drieën zijn heengegaan. Gerrit had zijn huiswerk gemaakt

en vertelde ons het volgende verhaal: Het was in het jaar

1878 toen de Nicolaas Parochie van Edam een beroep deed

op de toenmalige bisschop van Haarlem, Mgr. Snickers.

De parochie had onvoldoende middelen om restauraties

uit te voeren aan een aantal antieke kazuifels en vroeg de

bisschop om financiële hulp. Daartoe was hij bereid, maar

wilde als tegenprestatie voor de hulp een aantal objecten

van de kerk. Hij wilde namelijk in Haarlem een religieus

museum stichten. Zo gingen een 16e-eeuws zilveren

wierookvat, een 17e-eeuws schilderij van een priester en

twee 18e-eeuwse heiligenbeeldjes richting Haarlem.

Het bisschoppelijk museum is er gekomen maar werd in

1967 opgeheven. Het wierookvat hield de bisschop zelf in

bewaring en bevindt zich nu in de nieuwe Sint-Bavo, maar

de andere objecten zouden zich in het Catharijneconvent

moeten bevinden.

Bij ons bezoek hebben wij natuurlijk geïnformeerd naar

deze objecten en zowaar aan het eind van een lange

gang in het depot kwamen uit een stalen kast de priester

en de beeldjes tevoorschijn: Een eikenhouten paneel

zonder lijst van de priester Nicolaas Stenius (1605 - 1670)

gedateerd 1636. Deze Stenius was de eerste pastoor van

Akersloot na de reformatie; of er een relatie met Edam is,

is mij onbekend. Twee lindehouten beeldjes van de heilige

Catharina van Alexandrië (herkenbaar aan het rad) en de

heilige Barbara (met als attribuut de toren waarin zij werd

opgesloten). De beeldjes zijn behoorlijk aangetast door de

houtworm, maar hiertegen behandeld.

Terug in Edam

En zo kan het komen dat enige tijd na ons bezoek de

priester en de beeldjes na ruim 130 jaar weer terug zijn

in Edam en thans in het museum zijn te bewonderen.

Overigens hebben we verder een prachtige antieke

kazuifel, een schildkap en een bijzonder beeldje, een

kopie van een beeld uit het Rijksmuseum, voorstellende

Anna en Joachim, de ouders van Maria, (lees Venster 2015

nr.6), eveneens van de Heilige Franciscus Parochie te

Edam in bruikleen gekregen.

Reden hiervoor was dat wij de Fris aardewerkcollectie die

daar ongeveer tien jaar had gestaan wilden vervangen

door heel iets anders. (Overigens blijft het Fris aardewerk

in het stadhuis op de eerste verdieping zichtbaar)

Gerrit Conijn, onze nestor, bracht ons op deze religieuze

invulling, het zou zijn grote wens zijn om een religieus

museum in Edam te hebben. Deze wens lijkt praktisch

nauwelijks uitvoerbaar, maar een verdieping in het

museum is alvast een aardig begin.

Samen met Gerrit en Mirjam Nelissen hebben wij een

kleine werkgroep gevormd. Alle kerken van Edam werden

benaderd of er bijzondere objecten waren die geen dienst

meer deden, wellicht in een doos, kist of kluis hun dagen

sleten, maar wel een bepaald kwaliteitsniveau hadden

en die zij wellicht aan het museum in bruikleen wilden

geven. Ik benadruk kwaliteit, want voor je het weet

heb je een museum vol met misschien best leuke en

aardige hebbedingen, maar daar is al zo veel van en we

proberen nu juist de lat zo hoog mogelijk te leggen. Juist

om die reden werd een afspraak gemaakt met één van de

conservatoren van het Catharijneconvent te Utrecht om

een paar topstukken te bemachtigen.

Ik hoor gelijk de opmerking, ja maar die objecten komen



Strenge straffen voor uitingen van prinsgezindheid

Wim de Wolf

Strenge straffen in de Bataafse Republiek voor
uitingen van prinsgezindheid
Begin januari 1796 werd Abram Smit door het Comité van Waakzaamheid in Edam in hechtenis genomen en

verhoord. Op zijn schuit wapperde al enig tijd een oranje vlag of lint. Uitingen van prinsgezindheid waren in de

jonge Bataafse Republiek uit den boze. Na het verhoor vroeg dit comité de schout 'uit naam van het committé ende

in zijn privé als representeerende het volk van Holland de gedetineerde voor het gerecht te brengen' Het comité eiste

rechtsvervolging door justitie.

Schout Nicolaas Valkenburg brengt deze eis in de

eerstvolgende vergadering van het Comité van Justitie.

De voorzitter vroeg zich echter af of het Comité van

Waakzaamheid wel tot deze actie bevoegd was vóórdat

justitie daarvan op de hoogte was gesteld. Van een

vervolging kon geen sprake zijn als men niet met gedegen

informatie kwam.

te moeten kennis geeven en Uwlieden op het ernstigste

aan te maanen om zig deeze zaak zeer serieuselijk aan

te trekken en wij willen Uwlieden teevens door deezen

geinjugeerd hebben om ons na afloop der zaak Uwlieden

verigt rapport te doen'.

Heil en broederschap

Criminele Vierschaar

Deze zaak werd hoog

opgenomen. Er zat niet veel

anders op dan dat schout

en schepenen de gevangene

overnamen en een gerechtelijk

onderzoek instelden. Het

verhoor van Smit is opgetekend

in de verslagen van de Criminele

Vierschaar. Die zijn niet altijd

even vlot te lezen, omdat de

schrijvers het Nederlands vaak

matig beheersten en in de haast

van de verslaglegging nog al eens

schrijffouten maakten of niet

even duidelijk formuleerden.

Kennelijk had het plaatselijk comité het landelijk comité

ingeseind, want binnen een week ontving justitie een

brief van het Nationaal Comité van Waakzaamheid:

'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap'

'Medeburgers,

Het Committé van Waakzaamheid uwer stad heeft ons

heden bij missive kennis gegeven van zeeker geval met

de persoon Abram Smit, welke zig niet ontsien heeft om

een oranje lint of vleugel van de mast van zijn schuijt te

laaten waaien'.

In het verhoor, waarvan hier een

korte samenvatting, werd Smit

voorgehouden dat hij geruime

tijd een vlag - een enkele keer

valt het woord vod - aan de mast

van zijn schip "leggende in de Scheepemakerdijk bij de

werff van de Uijtwaterende Sluijzen" had hangen en dat

hij door meerdere medeburgers was gewaarschuwd die

vlag weg te halen. Hij had inmiddels zijn schuit verkocht

en de nieuwe eigenaar liet weten dat Smit met hem over

het oranje lint had gesproken. Tegen een andere getuige

zou hij gezegd hebben "het dondert mij niet, die dezelve

er op gesteld heeft kan hem er weer afhalen". Het eerste

ontkende hij gezegd te hebben, met het tweede liet hij

weten de vlag niet opgehangen te hebben.

De brief vervolgde met de erkenning dat de Edamse justitie

terecht bezwaar had gemaakt tegen het eigenmachtig

optreden van de Edamse waakzaamheid en men hen

had aangeschreven een proces verbaal van het verhoor

van Smit aan justitie ter beschikking te stellen. Maar het

schrijven eindigde echter dwingend met: "Wij hebben

verder noodig geoordeelt Uwlieden daarvan door deeze

Het gerecht stelde echter dat voor het aanbrengen

of weghalen van de vlag de mast neergehaald moest

worden, maar dat de schuit gesloten was en alleen hij de

sleutel daarvan thuis had. Smit bleef bij zijn ontkenning.

Hij moest aannemen dat toch een ander buiten hem dat

gedaan had; de dader zou in de mast hebben kunnen

klimmen.
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Bewuste nalatigheid

Justitie gooide het hierna over een andere boeg. Hij was

nalatig geweest. Daar het hem via plakkaten in de stad

bekend moest zijn dat het 'draagen van oranjeteekene

ten strengste verboden was' had hij moeten gaan kijken,

zodra hij hoorde dat er een oranje lint in de mast hing.

"Hij raakte toen ziek" was zijn antwoord, waarop hij

desgevraagd moest bekennen dat als men hem had

bericht dat de touwen of de zeilen van zijn schip waren

gestolen hij wel direct zou zijn gaan kijken. Hij wist het

maar hij had het niet onderzocht en evenmin gemeld bij

justitie.
Het verhoor besluit met: 'den gevangene gevraagd sijnde,

wat daer op te antwoorden of ter sijner verschooning

had in te brengen, heeft geantwoord: niets' Smit

ondertekende zijn verhoor met een kruisje.

Requisitoir

Schout Valkenburg, optredend als officier van justitie,

begon zijn requisitoir met te stellen dat de gedetineerde

de aanklacht had bekend 'buijte pijn en banden van

ijser', en vervolgde dat het comité van waakzaamheid op

2 januari 1796 zich vervoegd had bij de Bedelaar Doele,

alwaar de gedetineerde thuis was, hem om de sleutels

gevraagd had, omdat de mast gestreken moest worden,

dat de gedetineerde toen te kennen gaf te weten waarvoor

dat was. Het comité had daarop de mast gestreken en

de oranje vlag afgenomen, die bij het verhoor werd

getoond. Dat hij de daaropvolgende dag was opgeroepen

te verschijnen voor het Comité van Waakzaamheid, dat

hem minstens acht dagen geleden gezegd was, dat er een

zodanig vod aan de mast van zijn schip hing, doch dat hij

geweigerd had die te verwijderen met de toevoeging: 'die

hem erop gezet heeft kan die daar afhalen'. Daarop had

het comité besloten hem gevangen te zetten.

stond maar geweigerd die daarvan af te nemen. T\vee

getuigen hadden onder ede verklaard dat die vlag er al

vier weken had opgestaan. Deze bewuste nalatigheid

moest beschouwd worden als een provocatie, een daad

gericht tegen de Republiek en het volk van Holland. Hij

eiste strenge geseling, een gevangenisstraf van vijf jaar

en daarna verbanning uit de provincie voor de tijd van

nog eens vijf jaar en veroordeling tot het betalen van de

kosten van Justitie.

Deze wel zeer zware eis namen de schepenen niet over,

maar veroordeelden hem wel tot vijf jaar verbanning

uit het land van Holland met de toevoeging dat als

men hem binnen die tijd in de provincie aantrof hij nog

veel strenger gestraft zou worden. Ook moest hij de

proceskosten betalen.

Verboden lied

De zaak Smit stond niet op zich zelf. De verslagen van

de Criminele Vierschaar vermelden meerdere gevallen

van burgerlijke ongehoorzaamheid. Zo vermeldt het

verslag van de zitting van de vierschaar op 5 augustus

1795 dat "Na de oefening van de brandspuijt enige

malgeïntentioneerden de stoutheid hebbe gehad om in

de herberg aan de Kaasmarkt, bewoond bij kastelein Jan

Kwakkel, de alleroproerigste gesprekken te houden en

oproerigste liedjes te zingen, 'Oranje boven' te roepen".

Ook hier doet justitie uitgebreid onderzoek naar de

aanstichter. De vrouw van de kastelein had justitie op

de hoogte gesteld, kennelijk uit vrees voor straf als het

voorval toch bekend zou worden en niet gemeld was.

Enkele aanwezigen en de kastelein en zijn vrouw werden

opgeroepen en verhoord. Ze waren erbij toen er 'Oranje

Boven' werd geroepen en het lied "Al is ons prinsje nog

zo klein, hoezee" werd gezongen, maar wisten niet wie

gezongen hadden. Uiteindelijk viel toch een naam,

Hendrik Mulder. Hij was dronken. Die werd opgeroepen,

maar verscheen niet, evenmin bij een tweede en

derde zitting. Ook hier eiste de schout een zware straf:

levenslange verbanning uit het land van Holland. De

rechtbank veroordeelde Mulder bij verstek tot vijf jaar

verbanning.

Het is duidelijk dat de bestuurders in de Republiek

onrust en opstand en ondermijnende activiteiten van

Oranjegezinden in de kiem wilden smoren. Abram Smit

en Hendrik Mulder, twee onbeduidende burgers in Edam,

werden daar het slachtoffer van.

Dit omstreden lied luidt:

Al is ons prinsje nog zo klein, hoezee Alewel zal

hij stadhouder zijn

Al buigt de stam, al kraakt het riet Alewel treurt

Oranje niet, hoezee, vivat, hoezee

Zware strafeis

Het was volgens de schout duidelijk, de gedetineerde

had geweten dat er een oranje vlag op zijn schip

Bronnen:

Criminele Rol Edam, deel 3, Waterlands Archief Purmerend
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Korte berichten
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LEDENEXCURSIE

De jaarlijkse excursie vindt plaats op zaterdag 3 oktober a.s. Het belooft een interessante dag te worden met

veel bezienswaardigheden en als bestemming de hofstad Den Haag. In de ochtenduren bezoeken we het fraaie

kasteel Duivenvoorde in Voorschoten alwaar een deskundige gids ons vertelt over acht eeuwen bewonings-

geschiedenis. In de middag maken we een stadstour door Den Haag met bezienswaardige stops en ronden de
dag af in het Kurhaus in Scheveningen.

In de bijsluiter van dit Periodiek treft u de uitnodiging en nadere informatie aan, alsook een inschrijfstrook.

Kasteel Duivenvoorde (© Cultureel Organisatiebureau Artifex) Kurhaus in Scheueningen (© Ahmed Elnagar - Wifeimedia)

OPEN MONUMENTENDAG

De Open Monumentendag wordt dit jaar in Edam en Volendam pen
gehouden op zondag 13 oktober a.s. en heeft als thema 'Macht en T

Pracht'. Die dag zullen in beide plaatsen weer meerdere monumen- MONUMENTENDAG
ten te bezoeken zijn. Nadere informatie daarover zal beschikbaar p*

zijn bij het VW.

Het verheugt het bestuur met Leontien Rosier de nieuwe secretaris van

onze vereniging getroffen te hebben. Zij wordt inmiddels ingewerkt

door Tiny Jansen.

Vereniging
Oud Edam
Verenigingshuis

Graaf Willemstraat 8, 1135 WP Edam

IBAN: NL27 RABO 0113 8859 11

t.n.v. Vereniging Oud Edam

Ledenadministratie: 0299-373373

Website: www.oud-edam.nl

E-mail: info@oud-edam.nl

E-mail redactie: wmdewolf@planet.nl
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