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OP ZOEK NAAR EDAM BUITEN EDAM 

Het wapen van Edam in kasteel 
Heeswijk, in het Hof van Holland 
in Dordrecht en een auto-toertocht 
die jaarlijks Edam aandeed.

We waren met onze zoektocht via Volendam, Monnickendam en Broek 

in Waterland beland in Amsterdam en vervolgen onze tocht nu naar 

het zuiden van het land waar we in kasteel Heeswijk een afwijkende 

afbeelding van het wapen van Edam aantreffen. Daarna gaan we 

naar de oudste stad van Holland waar eveneens een wapen te vinden 

is en daar is aangebracht wegens een bijzondere gebeurtenis, die ook 

aanleiding was voor een jaarlijkse tocht langs Edam.

Delfts bord met kaaswinkel

Schout in de fout

Uitreiking Gele Steentje 2016

Kasteel Heeswijk met IJzertoren
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Het wapen van Edam

Dik Rinkel

Kasteel Heeswijk
Ten zuiden van Den Bosch vinden we kasteel Heeswijk 
in een gebied waar vaak strijd is gevoerd, dat daardoor 
een bewogen geschiedenis kent en een rol van betekenis 
heeft gespeeld in de wordingsgeschiedenis van de 
provincie Noord-Brabant. Het kasteel onderging in de 
loop van de tijd verschillende gedaanteveranderingen 
en toen de strategische rol verviel werd het een chique 
buiten voor de Brabantse elite. De jonkers die het kasteel 
bewoonden waren hartstochtelijke verzamelaars van 
alles wat oud was. Omdat ze puissant rijk waren lukte 
het hun een geweldige kunstschat bijeen te brengen, 
waaronder Rembrandts. In 1870 lieten zij het kasteel 
volledig verbouwen en werd de IJzertoren gebouwd. In het 
kasteel zelf en in de toren werden vijf gebrandschilderde 
ramen, die men verworven had, aangebracht waaronder 
het raam van Edam.

De IJzertoren neemt een dominante positie in en is 
verbonden met een neogotische galerij, die de zuidzijde 
van het kasteel een wat wonderlijk aanzien geeft. Als je 
nu de IJzertoren binnenstapt, valt je het indrukwekkende 
raam van Edam direct op. Als rechtgeaarde Edammer 
zie je echter direct dat er geen stier is afgebeeld maar 
een koe. Het is interessant om na te gaan waar dit raam 
vandaan is gekomen.

De dorpskerk van Bloemendaal
In 1632 besloten Bloemendaalse buitenplaatsbezitters 
tot het bouwen van een kerk in het dorp Bloemendaal, 
speciaal voor de hervormde erediensten. De 
Bloemendalers zelf wensten namelijk een ‘predikhuys’. 
De kerk werd een stevig gebouw waarin wel tweehonderd 
man terecht kon. De eerste gemeenteleden waren 
linnenblekers en tuinlieden. Rondom de kerk kwam het 
kerkhof met een pastorie en een diaconieschool met het 
huis van de schoolmeester.

Al tijdens de bouw van de kerk starten de kerkmeesters 
een actie voor het verwerven van gebrandschilderde 
ramen. Het verhoogde namelijk de status van de kerk 
als belangrijke partijen hun naam aan de kerk wilden 
verbinden en het was trouwens een gebruikelijke actie bij 
kerkbesturen waarvan we in Edam altijd nog het resultaat 
kunnen zien. 

Er werden ramen geschonken door de Heer van Brederode, 
de Staten van Holland en de steden Alkmaar, Beverwijk, 
Dordrecht, Edam, Haarlem, Hoorn en Leiden. In de 
resoluties van de vroedschap van Edam staat te lezen dat 
de Edamse burgemeesters in 1636 een glas schonken1. 
Men gaf opdracht aan Jan Pietersz “Glaesmaecker” om het 
raam voor f 49,– te vervaardigen.

U hebt kunnen lezen dat de eigenaren van kasteel 
Heeswijk vijf gebrandschilderde ramen hadden aan-
gekocht en deze hadden laten aanbrengen in hun 
verbouwde kasteel en de IJzertoren. Deze ramen waren 
afkomstig van de kerk van Bloemendaal. In 1935 keerden 
vier stedenramen terug naar Bloemendaal. Op het raam 
van Edam werd men in Bloemendaal geattendeerd, maar 
er werd geen actie ondernomen.

Of het raam Edam ook afkomstig is uit deze kerk daarover 
zijn de deskundigen het niet geheel eens. Een grote vraag 
is waar heeft het dan gehangen in deze kerk Het heeft 
namelijk een ander formaat en een afwijkende indeling 
dan de andere ramen. Daarnaast heeft de voorstelling een 
afwijkende stijl en is het wapen niet correct afgebeeld, 
immers geen zwarte stier en de drie gouden sterren 
ontbreken. Vermoedelijk is het aangepast op het venster 
in de IJzertoren; dit is immers geen rondboogvenster. De 
andere ramen zijn gemaakt door Pieter Holsteyn en het 
Edam-raam door Jan Pietersz en de burgemeesters van 
Edam maken er melding van, daarom denkt men dat het 
best voor Bloemendaal bedoeld kan zijn. We zullen dus 
deels met een raadsel blijven zitten maar het heeft een 
mooie plek gekregen in kasteel Heeswijk en is zo voor het 
nageslacht behouden.

Het wapen van Edam in het Hof van Nederland in 
Dordrecht
Dan vervolgen we onze weg naar Dordrecht en vinden 
daar een gebrandschilderd raam met het wapen van 
Edam. Het is een van de twaalf ramen in de Statenzaal 
van het Hof en het is dan ook de vraag waarom dit raam 
hier aangebracht is? 

Vanaf het moment dat Filips II in 1555 zijn vader Karel 
V als heer van de Nederlanden opvolgde, rees er verzet 
tegen de politiek van de nieuwe koning. De onvrede 
groeide met de dag en had vooral te maken met het 
meedogenloze optreden en de gehate belastingen (de 10e, 
20e en 100e penning) van de landvoogd, de hertog van 
Alva. Die was door Filips II naar de Nederlanden gestuurd 
om na de Beeldenstorm van 1566 orde op zaken te stellen.

Het wapen van Edam in de IJzertoren
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In Dordrecht, de oudste stad van Holland, kwamen tussen 
19 en 28 juli 1672 in het diepste geheim afgevaardigden 
van Willem van Oranje en vertegenwoordigers van 
twaalf Hollandse steden bijeen in de eetzaal van het 
Augustijnenklooster. Het waren afgevaardigden van 
Dordrecht, Haarlem, Alkmaar, Medemblik, Enkhuizen, 
Hoorn, Monnickendam, Edam, Leiden, Oudewater, Gouda 
en Gorcum. Amsterdam was er niet bij, die stad bleef nog 
tot 1578 Spaansgezind. Willem van Oranje had Philips 
van Marnix, heer van Aldegonde, naar de vergadering 
gestuurd. Het bijeenroepen van de vergadering was 
revolutionair, omdat alleen de koning dat recht had. 

Afgesproken werd om 500.000 Carolusguldens, voor die 
tijd een gigantisch bedrag, uit te trekken voor de opstand 
tegen de Spanjaarden en Willem van Oranje uit te 
roepen tot stadhouder en bevelhebber van leger en vloot. 
Lumey, aanvoerder van de watergeuzen, werd benoemd 
tot admiraal. Hierna werd 76 jaar oorlog gevoerd en 
ontstond in 1648 het onafhankelijke Nederland met de 
naam Republiek der Verenigde Nederlanden, een soort 
statenbod van zeven vrijwel zelfstandige gewesten: 
Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, 
Groningen en Friesland. De Staten van Holland (en West-
Friesland) hadden 19 stemhebbende leden, waaronder 
18 steden en Edam de vijftiende in rangorde was. 
Doordat het gewest Holland alleen meer dan de helft 
bijdroeg in de financiën van de Republiek in haar geheel, 

had het in de bestuurszaken van de Republiek veel 
meer zeggenschap dan enig ander gewest. De Hollandse 
stedelijke regenten waaronder die van Edam konden 
daardoor een invloed uitoefenen die tot ver buiten de 
grenzen van hun stadsgebied reikte. 

De vergadering in het jaar 1572 waaraan de stad Edam 
deelnam heeft de geschiedenis van ons land blijvend 
beïnvloed. In het huidige Augustijnenklooster, nu 
Museum Het Hof van Nederland vond ik de tekst2 “Het is 
maar de vraag hoe Nederland eruit had gezien als dit niet 
was gebeurd. Dan hadden we in ieder geval geen Oranje 
op de troon en geen Wilhelmus als volkslied. Waren 
we dan vrij en onafhankelijk? Waren we dan allemaal 
katholiek? Waren we dan überhaupt Nederlanders?”
Bij het vierhonderdjarig bestaan, in 1972 hebben alle 

twaalf steden van het eerste uur een raam gekregen in 
het Hof. Voor Edam het wapen omlijst met de lauwerkrans 
en de beer, de scheepsbouw en de ingang van de Grote 
Kerk met de Librije. Bij het bezoek van koning Willem 
Alexander en koningin Maxima aan Dordrecht in 2015 
mochten de vertegenwoordigers van de steden met het 
koningspaar een moderne vertaling van de notulen van 
de Statenvergadering ondertekenen3. 

Statentochten, een autotoertocht langs twaalf 
steden, waaronder Edam
Ter herdenking van de Statenvergadering werd vanaf 
1953 gestart met een jaarlijkse autotoertocht langs de 
twaalf steden in Noord- en Zuid-Holland waaraan soms 
meer den 300 auto’s deelnamen. De organisatie was in 
handen van de Automobiel Sport Club “De Merwerijders” 
namens het Comité tot herdenking van De Eerste Vrije 
Statenvergadering.

3

Buitenzijde van de Statenzaal van het Hof van Holland

Het wapen van Edam in het Hof van Holland
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Het wapen van Edam

De deelnemers kregen twee ralleyborden met daarop  
het startnummer, die men voor en achter de wagen 
diende te bevestigen. Er kon vanaf 5 uur ’s morgens 
gestart worden. Minimaal zes plaatsen moesten bezocht 
worden en bij elke plaats kreeg men een aandenken in 
de vorm van een vaantje of wimpel. Men werd verzocht 
de wimpel aan de buitenzijde van de auto te bevestigen 
zodat “ het geheel een feestelijk aanzien krijgt”. Een van de 
Statensteden organiseerde 
een defilé, waaraan men 
dan als automobilist 
kon deelnemen. Op een 
verhoging met daaraan 
bevestigd de wapens van 
de twaalf steden stonden 
dan de commissarissen van 
Noord- en/of Zuid-Holland 
en de burgemeesters van 
de twaalf Statensteden. Er 
was altijd een wisselende 
Noordelijke finishplaats en 
de Zuidelijke finishplaats 
was altijd Dordrecht. 
Elke deelnemer kreeg 
een stempelkaart en een 
instructieboekje waarin 
tot slot stond: “mogen wij 
u verzoeken in het zeer 
drukke verkeer u waardig te 
gedragen”.

Ook Edam werd aangedaan, 
de controleplaats was het 
stadhuis aan het Damplein 
en men vervolgde dan zijn 
weg naar Monnickendam of 
Hoorn. 

De auto toertocht gaf de 
deelnemers veel plezier. 
Aan de meereizende kinderen was gedacht, zij hadden 
een toren-zoek-wedstrijd met 12 afbeeldingen van 
een bekende toren uit de Statensteden. Maar ook de 
omstanders genoten zoals bij het 10-jarig bestaan in 1963 
in Medemblik waar toen het defilé plaatsvond. Er was 
na de finishtijd om 19.00 uur een herdenkingsoptocht 
waaraan o.a. het “in origineel kaasdragerscostuum 
gestoken Edams Fanfarekorps” deelnam. In Dordrecht 
vierde men jaarlijks de Hoffeesten en dit jaar met o.a. 
een herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk en een 
groots vuurwerk. 

In 1957 vierde Edam 600 jaar stadsrechten en 
de Statentocht was toen een onderdeel van de 
festiviteiten met een defilé langs het bordes van het 
stadhuis waaraan onder pittige marsmuziek van 
de Amsterdamse Politiekapel meer dan 250 auto’s 
deelnamen, die zich vooraf hadden opgesteld op de 

Voorhaven. Als aandenken kregen de automobilisten 
naast het vaantje een kaasspeldje en een folder over de 
600-jarige stad. 

De Statentocht is meer dan dertig keer gehouden en de 
deelnemers die de tocht reglementair volbracht hadden 
kregen een speciaal ontworpen plaquette met daarop 
o.a. de wapens van de steden. 

Bronnen:

- Drs M.E. Becx, Kasteel Heeswijk

- www.kasteelheeswijk.nl

- Jaap den Hertog.: Terselver tijt : Begostmê hier te Predicken

- www.kerkplein bloemendaal.nl

- Nationaal Archief/Waterlands Archief/Westfries Archief

- Museum Hof van Nederland, Dordrecht

- www.delpher.nl

- Wikipedia

- C.Bootsman: Weet u nog… Edam, 600 jaar stad

Noten:

1)  Stadsarchief Edam, inv.nr. 66c, memorialen burgemeesters, 

blz 82

2)  Iris Knapen, hoofd publieksactiviteiten van erfgoedcentrum 

DIEP, Dordrecht

3)  Wil Spanjer was voorgedragen om onze gemeente te 

vertegenwoordigen
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OUD NIEUWS UIT HET MUSEUM

Delfts bord met kaaswinkel
Toen na de stabilisatie en conservering ( geen restauratie ) in 2014 het museum opnieuw moest worden ingericht 
ontstond er in het bestuur een discussie of er opnieuw een presentatie van Edammer kaas moest worden opgesteld. 
Sommige bestuursleden vonden het oubollig en kitscherig om planken met plastic kazen op te stellen en ook het 
drie minuten bijbehorende filmpje voldeed niet meer, het haperde, deed het niet of de gastvrouw of -heer vergat het 
aan te zetten. Kortom genoeg stof om er eens goed over na te denken. 

Zelf was ik voorstander om kaas er in te houden en 
had als conservator een belangrijke stem in het geheel. 
Waar is Edam nationaal en internationaal bekend om, 
inderdaad om zijn kaas. Als je als toerist het 
plaatselijk museum bezoekt verwacht 
je op z’n minst iets over de historie 
van die bekende kaas te vinden. 
Niks kitscherig of oubollig, 
want je ziet de laatste 
jaren dat elke stad met 
historie zich focust op 
zijn sterke kanten uit 
het verleden. Den 
Briel met de inname 
en verovering van 
de Geuzen, in 
Alkmaar begon 
de Victorie maar 
heeft ook een apart 
kaasmuseum, 
Dordrecht
heeft in 2015 in 
overblijfselen van 
een oud klooster 
een nieuw museum 
ingericht met als 
belangrijkste item de 
eerste Staten vergadering 
in 1572, Delft richt zich op hun 
wereldbekendeaardewerk. Dat die 
kazen in ons museum dan van plastic 
zijn kun je iedereen best uitleggen, want 
echte zijn onmogelijk door hun geur. De presentatie kan 
niet groot zijn door de geringe ruimte die het museum 
nu eenmaal heeft, maar kan wel streven naar kwaliteit 
en exclusiviteit en dat is de keuze ook uiteindelijk 
geworden. Klein maar fijn en bijzondere objecten op het 
gebied van zuivel en in het bijzonder over kaas.

Unieke voorstelling
Nu kwam ik onlangs in de fraai uitgevoerde catalogus 
(2016) van de bekende firma Aronson uit Amsterdam, 
gespecialiseerd in Delfts aardewerk een foto tegen van 
twee identieke borden met daarop het interieur van 
een kaaswinkel. Een op zich unieke voorstelling, want  
de borden zijn in de tweede helft van de achttiende 
eeuw in opdracht gemaakt voor de kaaswinkel van  
 

 
Maggiel Wiegers Visser. Waarom er twee borden gemaakt 
zijn met dezelfde naam is niet helemaal duidelijk. 
Mogelijk zijn er twee vestigingen geweest. Waar deze 

kaaswinkel of winkels zich bevonden is niet 
meer te achterhalen. Objecten van Delfts 

aardewerk die betrekking hebben op 
het onderwerp kaas of kaasmakerij 

komen zelden voor zo vertelde 
Robert Aronson, de vierde 

generatie in dit vak. In hun 
lange bestaan hebben 

een keer een bootje met 
kaas en een plastiekje 
van twee kaaskopers 
de revue gepasseerd 
en nu dan deze twee 
borden. 
De borden zijn 
ongemerkt, maar 
dat komt veelvuldig 
voor met Delfts 
aardewerk. Op grond 

van de afbeelding 
moeten de borden 

gemaakt zijn omstreeks 
1760. Onze belangstelling 

was gewekt, maar er deed 
zich een probleem voor, in 

de catalogus stonden twee 
borden en Aronson wilde die niet 

los verkopen omdat het uit een familie 
kwam. 

Het was beide of niets, goede raad was duur. Aronson 
wilde ons wel tegemoet komen in de prijs, want hij 
vond het wel heel leuk dat deze borden niet naar het 
buitenland, maar naar het Edams museum zouden 
gaan. Vanwege de dubbele prijs had het bestuur echter 
bezwaar tegen de aankoop van twee identieke borden, 
het was voor mij als conservator maar vooral als groot 
liefhebber toch al moeilijk om een dergelijke aankoop 
langs het bestuur te krijgen. Vanwege het unieke 
karakter van deze borden besloot ik het andere bord 
dan maar privé aan te kopen. En zo kon het gebeuren 
dat het Edams museum nu in het bezit is van een uniek 
Delfts bord. Dit soort bijzondere objecten geven de 
kaaspresentatie in het museum extra cachet. 

Peter Sluisman

Oud nieuws uit het museum
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Fragmenten Criminele Rol Edam 1801

Schout in de fout
Eind januari 1801 betrapt een vijftienjarige jongen 
schoenmaker Hermanus Oossaan erop dat hij ’s avonds 
om acht uur het pakhuis van Willem Land op de 
Beestenmarkt (nu Jan Van Wallendalplein) uitkomt met 
een zak gevuld met turf. Hij volgt de schoenmaker en 
spreekt hem aan in de Kleine Kapsteeg, die probeert de 
jongen over te halen om te zwijgen met de woorden ‘als 
je er niet van spreekt, zal ik jouw schoenen lappen’. Hij 
stelt echter de eigenaar van het pakhuis op de hoogte, die 
daarop naar de schout gaat. De hoofdschout, Johannes 
Christiaan Teuter, ziet reden om Oossaan te arresteren 
en op te sluiten in een cel in het stadhuis. Tijdens het 
daaropvolgende verhoor voor het Comité van Justitie 
(schepenen) probeert Teuter Oossaan nog te linken 
aan enkele kennelijk niet opgeloste kleine diefstallen, 
maar hij ontkent die ten stelligste en het blijft bij een 
bekentenis van de diefstal van 20 tot 30 turven, een 
bedrag toentertijd van minder dan één gulden. Hij hoopt 
dat de heren rechters hem genadig zullen behandelen, 
de openstaande deur van het pakhuis had hem verleid. 

In een tweede zitting, pas een week later, ontvangt 
het Comité van Justitie, een door notaris Pieter Kerk 
geschreven brief namens Geesje Pothoven, de ongeruste 
vrouw van Oossaan, waarin zij stelt dat zij na een week 
nog geen contact met de gevangene had gehad. Zij had 
verwacht dat voor de ‘op zich zelve geringe dieverij haar 
man na enige dagen in gevangenis of gijzelinge te hebben 
doorgebracht met eene nodige reprimande zoude zijn 
ontslagen ten einde te prevenieren (voorkomen) dat zij 
benevens haare twee onmondige kinderen geheel en al 
van bestaan wierden beroofd’ 

Zij is toch niet gerust op de goede afloop en vreest 
dat haar man voor enige tijd uit de stad zal worden 
verwijderd en dat hij als banneling zonder inkomsten 
tijdens zijn omzwervingen mogelijk van kwaad tot erger 
vervalt en opnieuw in handen van justitie valt. Zij doet 
een klemmend beroep op de leden van de rechtbank 
om clementie en verzoekt ‘allerdeemoedigst’ haar man 
naar zijn gezin te laten terugkeren. Mocht toch besloten 
worden hem voor enige tijd uit de stad te verwijderen 
dan verzoekt zij haar man te plaatsen op één van ’s lands 
oorlogsschepen om hem niet aan ernstiger misdaden 
bloot te stellen.

Om tot een beslissing te komen vragen de schepenen het 
oordeel en advies van de hoofdschout. Die constateert 
dat Oossaan weliswaar geen andere misstappen heeft 
begaan en dat het is gebleven bij de diefstal van enige(!) 
turven, maar dat een dergelijk vergrijp bestraft dient te 
worden ‘namens het recht van het Bataafsche Volk van 
Holland’. Hij wil wel tegemoetkomen aan het verzoek 
en de gedetineerde vrijlaten, maar stelt daarbij wel de 
bepaling dat Oossaan niet langer in Edam mag blijven 

en onverwijld op één van de oorlogsschepen dienst gaat 
doen.

Een kleine misstap met rampzalig gevolg
De rechtbank neemt dit, voor ons huidige rechtsgevoel, 
hardvochtige advies over in haar vonnis: vrijlating, mits 
hij direct dienst neemt op een oorlogsschip en binnen 
de tijd van vier jaar niet in Edam terugkeert. Ook moet 
hij proceskosten betalen en die kunnen nogal oplopen 
zoals we hierna nog zullen zien. Het komt de schout nog 
dezelfde dag ter ore dat de familie van Oossaan bezig 
was zijn dienstplicht af te kopen, wat volgens hem 
strijdig is met het vonnis. De schout zal hem daarom 
laten overbrengen naar een kostschip in Amsterdam.
Opmerkelijk is dat dezelfde rechtbank slechts een 
half jaar later de diefstal van een partijtje/mandje 
aardappelen uit een pakhuis, ook op de Beestenmarkt, 
na een zware eis van brandmerking en banning, afdoet 
met veertien dagen opsluiting op water en brood.

Hoofdschout verdacht
Nauwelijks enkele maanden later, 24 april 1801, komt 
het Comité van Justitie in spoedzitting bijeen: alle leden 
zijn aanwezig met uitzondering van de ons inmiddels 
bekende hoofdschout Teuter. Uit de consignatiekas van 
het Comité van Justitie wordt in guldens en stuivers 
het aanzienlijke bedrag van f 579,00 vermist. Het geld 
was twee maanden daarvoor nog door twee burgers 
geteld en de kas, voorzien van twee sloten, daarna door 
hen afgesloten. De sloten en de deurtjes bleken niet 
geforceerd.
Op de vraag van Klaas Kok, voorzitter van het Comité van 
Justitie, of er enige verdenking bestaat vertelt secretaris 
Pos dat hij op 30 maart l.l. om half één de hoofdschout 

Wim de Wolf

Het voormalige gebouw van de stadswacht
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Teuter over de Dam naar het stadhuis had zien gaan 
en hem was gevolgd. Hij had hem aangetroffen toen 
hij de deur naar de gerechtszaal opende: “Ha, jij hier!” 
Hij gedroeg zich betrapt: “Oh ja, ik zoek naar papieren”. 
Om geen argwaan te wekken deed de secretaris of hij 
op de secretarie naar notulen zocht. Later vertelde hij 
dit voorval onder vier ogen aan een collega die daarop 
controleerde of er papieren ontbraken. Alles was in orde, 
behalve nu de kas.Men besluit een nader onderzoek in 
te stellen, maar daarvan de schout niet op de hoogte te 
stellen. Daartoe wordt een kleine commissie benoemd, 
Klaas Kok en secretaris Jan van Beers.

De verdenking wordt sterker na een bezoek van de 
secretarissen Pos en Van Beers aan de Oost-Indische 
toren in Enkhuizen waarbij ze van de kastelein hoorden 
dat Teuter de Paasdagen daar samen met twee dames 
had gelogeerd. Het wisselen van geld en de wijze 
van betalen van de rekening had bij de kastelein wel 
bevreemding gewekt. Vervolgens komt men ook te weten 
dat de sleutel van de rechtszaal drie dagen voor Pasen 
door de bediende van Teuter was opgehaald. Teuter is 
een magistraat en men pakt de zaak omzichtig aan. 
De kleine commissie wil deze delicate zaak bespreken 
met de Fiscaal (openbare aanklager) van het Hof van 

Holland. Op weg naar Den Haag ontmoeten zij Teuter in 
Amsterdam, hij moet dan al op de hoogte zijn gekomen 
van het onderzoek en de verdenking. Hij probeert zijn 
collega’s te vermurwen en smeekt de heren niet naar de 
fiscaal te gaan en bekent dat hij het geld uit de kas heeft 
genomen en het aan iemand heeft uitgeleend. Geen 
diefstal dus, maar tijdelijke financiële hulp. De reis naar 
Den Haag wordt desondanks voortgezet. De fiscaal dringt 
aan op het verzamelen van meer informatie en stelt dat 
de rechtbank in Edam de zaak zelf kan afhandelen, maar 
verlangt naderhand wel een rapport.

Diepe val
Teuter weet als geen ander wat hem te wachten staat in 
Edam, de schande van een proces voor een man in zijn 
positie. Hoe dikwijls had hij zelf niet in zijn requisitoir 
geseling, brandmerking en banning geëist? Hij keert niet 
terug. Later getuigt schipper Krelis Jansz. uit Volendam 
dat hij de schout op Hemelvaartsdag van Nieuwendam 
naar Enkhuizen had gevaren. Hij had weinig bagage bij 
zich en vertelde desgevraagd dat hij door zou varen naar 
Makkum, ‘voor plezier, omdat hij nu schoon aan de tijd 
had’. Over wanneer hij terug zou komen liet hij zich niet 
uit. Het is duidelijk, hij onttrekt zich aan de jurisdictie 
van Edam. Maar het proces moet plaatsvinden. Klaas 
Kok, de hoofdschout ad interim, dagvaardt hem daarom 
in het openbaar middels de Amsterdamsche Courant en 
de Haarlemsche Courant en aanplakbiljetten in de stad 
om zich te verantwoorden. Teuter verschijnt niet. Na de 
dagvaarding viermaal te hebben gepubliceerd vindt eind 
augustus het proces dan toch plaats. Bij verstek wordt 
hij veroordeeld tot dertig jaar verbanning en betaling 
van de proceskosten, waartoe zijn gehele boedel zal 
worden geconfisqueerd.

Veiling
De inventarisatie van de achtergelaten boedel en later 
de veiling wordt in handen gegeven van de notarissen 
Pieter Kerk en Mr. Thade de Vries. Teuter bezat een huis 
met erf op de Grote Bult, waar hij een goedlopende 
tabakshandel dreef, een pak- en wagenhuisje op de 
hoek van de Lange Kokssteeg, een huis met erf op 
het Bagijnenland, dat hij verhuurde. Voorts had hij 
twee grafstenen in het middenschip van de Grote 
Kerk gekocht. De veiling bracht weinig op, inclusief 
de roerende goederen in zijn zaak een bedrag van  
f 1500,– Velen pikten een flink graantje mee. Na aftrek 
van alle kosten, voorop de declaraties van de schout, 
rechters, gerechtsdienaars, bodes, notarissen, juridische 
adviseurs en verrekening van schulden bleef er voor een 
aantal kleine schuldeisers niets over.

Zou de naam Teuter nu nog in Friesland voorkomen?

Bronnen:

Oud-Rechterlijk Archief, Criminele Rol deel 4, 1800- 1805, inv.nr. 

3808; Waterlands Archief, Purmerend

Notarisboeken: Pieter Kerk 1800-1801, toeg.nr. 0717, inv.nr. 699

Eeuwenoude geld- en documentenkast met 2 sleutels 
(consistorie Grote Kerk, foto: A. van Ginkel)
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Dijkversterking 2016

Dijkversterking Haven Edam, anno 2016

“We stappen stoutweg naar den haven, want we willen nog langs de zee naar Hoorn, een wandelingetje van drie en 
een halfuur. Eerst kijken we even tegen het nieuwe fort aan, dat hier niet is gebouwd om Edam te beschermen, maar 
een lid is van de kring van forten, die onze hoofdstad in tijd van nood moet verdedigen. Daarna zijn we weer eens in 
de ruimte, rechts de zee en links het groene land, in de verte de huizenrij van Middelie. Elke kilometer zoowat krijgen 
we weer een braak, waarvan er een tusschen paal 8 en paal 7 den ijselijken naam heeft van ‘Moordenaarsbraak’, 
maar hij ziet er onschuldig genoeg uit”. Jac. P. Thijsse, Edam 1914. 

Zo beleefde Jac. P. Thijsse een ‘wandelingetje’ tussen 
Edam en Hoorn ruim honderd jaar geleden. Zijn 
beschrijving van de omgeving in “Langs de Zuiderzee” 
geeft een mooi beeld zoals we het openlandschap 
nu ook nog ervaren. Een eenvoudig wandelpad op de 
zeedijk. Als primaire zeewering, met aan de ene kant de 
zee en aan de andere kant de polder. Nu honderd jaar 
verder in de tijd klotst het water van een nu getemde 
binnenzee nog steeds tegen de voet van deze dijk. De 
sporen van de strijd tegen het water, waaronder braken 
als de Moordenaarsbraak, de buitendijkse gebieden zijn 
nog steeds beleefbaar.

Na de wandeling van Jac. P. Thijsse in 1914 zijn vele 
elementen van deze omgeving vanwege hun cultuur 
en natuurhistorische waarden beschermd. Het fort is 
een provinciaal monument en de kring van forten die 
Thijsse noemt is nu een Unesco monument. De dijk, die 
na de watersnood van 1916, vier jaar later is opgehoogd 
en voorzien van een binnenberm, heeft als structuur 
ook een provinciale monumentenstatus gekregen. Aan 
beide zijden van de dijk liggen Natura 2000 gebieden. 
Al met al feiten wat de eerder genoemde Thijsse zeker 
goed zou hebben gedaan (uit Zienswijze aan HHNK van 
Oud Edam, d.d. 27-11-2014).

Met een aantal omliggende historische verenigingen is 
het voor Oud Edam van groot belang dat de beleving van 
de cultuurhistorie van deze dijk en zijn directe omgeving, 
die Thijsse honderd jaar geleden meemaakte, ook voor 
de komende generaties behouden blijft. Dit is dan ook 
mede door de betrokken historische verenigingen in 
een zienswijze duidelijk kenbaar gemaakt, zowel aan 
de Provincie, als verantwoordelijke van het provinciaal 
monument, alsook aan het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, als ontwerpende, uitvoerende 
en beherende organisatie.

De haven van Edam heeft haar oorsprong in 1357. Deze 
haven had in eerste instantie een open verbinding, 
zonder sluis, met de Purmer naar de Zuiderzee. De 
bewoners van de stad mochten de nieuwe haven ten 
eeuwige dagen “onversparret” gebruiken. In de eeuwen 
die hierna kwamen zijn er, ondanks de protesten van 
de Edammers, toch sluizen in de doorvaart gekomen. De 
bouw van de eerste sluis in de doorvaart werd in 1545 
door Karel V aan de Edammers opgelegd. De doorvaart 
door de buitendijkse landen maakt dus een belangrijk 
deel uit van onze cultuurhistorie. Na de overstroming in 
1775 is er nauwelijks iets aan het tracé en omvang van 
de buitendijkse landen veranderd. In tegenstelling tot 

Roel Rozenga
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andere voormalige Zuiderzeehavens aan deze kust is de 
oorspronkelijke cultuurhistorisch structuur rondom de 
haven van Edam nog aanwezig en beleefbaar. 

Wie het zeegezicht uit 1780 vergelijkt met de huidige 
situatie zal weinig verschillen aantreffen. De structuur 

en beleving van de haven is nog herkenbaar. Het houten 
hoofd steekt als een kaap uit het buitendijkse gebied. 
Wel zijn de galgen op de zuidzijde van de haven zijn 
vervangen voor masten van de jachthaven en staan er 
op het noordelijke deel caravans in plaats van haven 
gerelateerde industrie. 

Zoals bekend verandert ons klimaat. Dat betekent dat 
we vaker te maken krijgen met perioden van hoogwater. 
Daarom worden zwaardere eisen aan onze dijken gesteld. 
Grote delen van de Markermeerdijk tussen Hoorn en 
Amsterdam voldoen niet aan deze veiligheidseisen. 
De  stabiliteit  van de dijken is onvoldoende en op 
sommige plaatsen zijn ze niet hoog genoeg. Daarom is 
het noodzakelijk dat er iets aan gedaan wordt, zodat 
men veilig achter de dijk kan leven, wonen en werken. 

De Markermeerdijk beschermt zo’n 1,2 miljoen 
Noord-Hollanders
Het gevaar van het hoogwater van het Markermeer en 
IJsselmeer komt hoofdzakelijk uit het binnenland en 
uit de rivieren die ons land binnenstromen. Door de 
enorme toename van bebouwing en ontbossing komt 

het water directer in de rivieren en verzamelt zich in de 
delta. Door de zeespiegelrijzing en ongunstige wind kan 
vaak niet op natuurlijke wijze op zee geloosd worden.

Enkele jaren geleden is door het dagelijks bestuur van 
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
een aantal voorkeursvarianten van de dijkversterking 
vastgesteld. Met deze zeer ingrijpende maatregelen 
ontstond veel weerstand bij bewoners en andere 
betrokkenen. Ook bij de haven van Edam. Enkele 
campingboeren zouden buitendijks grond verliezen, 
Camping het Strandbad zou veel kleiner worden en 
de jachthaven van watersportvereniging De Zeevang 
zou een derde van de ruimte voor de winterstalling 
van boten kwijtraken. Oud Edam gaf ook aan zich niet 
te kunnen vinden in de voorgestelde oplossingen. In 
een aantal werksessies met betrokkenen heeft het 

Zicht op de haven van Edam
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Hoogheemraadschap getracht tot een voor alle partijen 
bevredigende oplossing te komen. Tevreden was men 
echter niet. Maatschappelijk gezien kwam men er spoedig 
achter dat met de huidige aanpak van de dijkversterking 
men het niet ging redden. Deze alarmerende boodschap 
moest de ingenieurswereld aanzetten om innovatieve 
concepten van dijkversterking te ontwikkelen, waarbij 
ook nog eens zaken spelen als draagvlak bij omwonenden, 
ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie, archeologie en 
andere natuurlijke processen. De condities waaronder 
dat moet gebeuren zijn veeleisend. Ook de tijd van het 
ruime geld is voorbij. Twee keer sneller en twee keer 
goedkoper is nu het leidende motto. 

Alliantie Markermeerdijk
Ten behoeve van het project is eind 2015 de Alliantie 
Markermeerdijken opgericht met als doel eind 2021 
het sein – dijk veilig – te kunnen geven. De Alliantie 
is een samenwerkingsorgaan tussen overheid en 
bedrijfsleven. Door uiteenlopende belangen van 
bewoners, cultuurhistorie, natuur en recreatie is een 
goede afweging noodzakelijk. 

De Alliantie heeft als doel de wensen en eisen van alle 
belanghebbenden zo goed mogelijk in kaart te brengen 
en zo goed mogelijk een plaats te geven. Inmiddels heeft 
de Alliantie alle resultaten van eerdere onderzoeken en 

Dijkversterking 2016

Zoals deze profieltekening laat zien komt de versterking aan de binnenzijde van de dijk (groen gekleurd). 

De bovenste foto toont de huidige situatie ter hoogte van Het Fort.

De middelste foto is een fotomontage van de versterkte dijk; de weg ligt hoger, het taluud is aanzienlijk verbreed.
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zienswijzen bestudeerd en van de werkzaamheden 
daar uitgehaald wat zinvol en verantwoord toepasbaar 
is. Begin 2017 worden de voorgestelde plannen ter 
inzage gelegd en in de zomer van 2017 wil men starten 
met de uitvoering.
 
Op 27 september j.l. zijn alle betrokkenen rond de 
haven van Edam uitgenodigd door de Alliantie om 
te horen welke oplossingen in de afgelopen tijd in 
concept bedacht zijn. 

1. Ten noorden van de sluis, ter hoogte van het Fort 
Edam, komt een kleine verhoging van de dijk 
(0,50m) en een binnenwaartse versterking door 
middel van een brede berm, inclusief een weg. Dit 
betekent dat Camping Het Strandbad onaangetast 
blijft.

2. Langs het havenkanaal (o.a. ter hoogte van huis 
de Meeuwen) komt een kleine verhoging van de 
dijk (0,50m).

3. De sluis behoort niet tot de veiligheidsopgave.
4. Ten zuiden van de sluis bij de jachthaven komt 

eveneens een kleine verhoging van de dijk (0,50).
5. Ter hoogte van de Broeckgouw wordt de dijk 

binnenwaarts versterkt door middel van een 
brede berm en verhoging van 0,50m.

6. Ter hoogte van het bedrijventerrein Julianaweg 
vindt een buitenwaartse versterking van 11m 
plaats

Van grof naar fijn
Bovengenoemde oplossingen zijn nog in conceptfase. 
Het ontwerpproces wordt van ‘grof naar fijn’ 
doorlopen.
De Alliantie werkt nu toe naar het vergunningsontwerp 
van genoemde oplossingen, waarin een reservering 
voor het ruimtebeslag wordt meegenomen. Als 
het vergunningsontwerp is ingediend, zal de 
Alliantie naar het definitief ontwerp overgaan. Dan 
wordt ook gekeken naar maatwerk oplossingen en 
welke maatregelen getroffen moeten worden op 
bijvoorbeeld knelpuntlocaties. Het definitief ontwerp 
bevat een hogere mate van detail. Als laatste volgt 
het uitvoeringsontwerp. Dit is het ontwerp waarmee 
daadwerkelijk aan de slag gegaan kan worden. 
Dit wordt vertaald naar technische tekeningen, 
die geschikt zijn voor de uitvoering van de 
werkzaamheden. De dijkversterking moet voor 50 jaar 
voldoen en aangezien de dijk met haar ondergrond 
zettingsgevoelig is (dus in die periode wat zal zakken), 
wordt de dijk hoger aangelegd dan de ontwerphoogte. 
Dit noemt men de aanleghoogte.

Begin 2017 zullen betrokkenen door de Alliantie op 
de hoogte worden gesteld over de voortgang van het 
project.

In memoriam  
Cor Schaatsbergen

Op 14 augustus jl. is Cor Schaatsbergen overleden in 
de leeftijd van 86 jaar. Jarenlang heeft hij zich ingezet 
voor de Vereniging Oud Edam, waarvan ruim 20 jaar 
als bestuurslid. Hij was vicevoorzitter en lid van de 
werkgroep Ruimtelijke Ordening. Ook is zijn naam 
verbonden aan de totstandkoming van het archief 
van Oud Edam, wat destijds enorm veel werk was.

Cor beschikte over een geweldige dossierkennis, 
mede dankzij het uitgebreide archief dat hij zelf 
had aangelegd over allerhande zaken die onze 
stad betroffen. Hoewel hij een man was van weinig 
woorden, wist hij precies aan te geven wanneer 
gemeentelijke besluiten niet in overeenstemming 
waren met bestemmingsplannen of de bescherming 
van onze historische stad. Cor was dan ook zeer 
belangrijk voor de vereniging, vooral als het ging om 
dossiers van de Zuidpolder en de Singelweg.

Na zijn aftreden als bestuurslid zette hij zijn werk aan 
het archief voort en was nog jarenlang actief als lid 
van de adviesgroep Het Gele Steentje.

De vereniging is Cor bijzonder dankbaar voor zijn 
inzet en wij wensen de familie veel sterkte bij dit 
verlies.

Cor Veth

In Memoriam
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Uitreiking Gele Steentje 2016

Uitreiking Gele Steentje 2016
Tijdens de goedbezochte jaarvergadering van onze vereniging op 22 september j.l. werd, zoals te doen gebruikelijk 
sinds de instelling in 1980, het Gele Steentje uitgereikt. Deze prestigieuze Edamse prijs wordt uitgereikt aan 
personen of instanties die door (ver)bouw of restauratie bijdragen aan het behoud en de verfraaiing van onze stad. 
Een enkele keer werd het steentje, zoals bij Klaas Boschma of de Edamse School, als oeuvreprijs toegekend, maar 
ook hier betrof het weer restauratie of verbouw. 

Dit jaar besloot de beoordelingscommissie op grond van 
de beschikbare bouwgegevens geen voordracht te kunnen 
doen voor het Gele Steentje. Het bestuur meende daarop 
dat dit een goede gelegenheid bood om ook anderen die 
hebben bijgedragen of bijdragen aan ons stedenschoon 
voor het voetlicht te brengen en besloot de prijs postuum 
toe te kennen aan Joop van Drunen. Peter de Vries 
verwoordde dit namens het bestuur als volgt:

Vanavond reiken we het Gele Steentje uit aan een 
markante Edammer, die helaas niet meer onder ons is. 
Als je echter door Edam loopt zie je overal, vaak voor de 
kenners herkenbaar, sporen van zijn omvangrijk werk.
Joop van Drunen is in zijn werk sterk geïnspireerd door 
zijn vriend Benjamin Rooyaards, zoon van de bekende 
architect Cornelis Willem Royaards, die we in Edam ken-
nen van de restauratie van het Museum en als architect 
van het Speeltheater. Joop beheerste de techniek en 
vriend Benjamin had het lef met kleur. Vaak tegenstrijdige 
kleuren die een spannend beeld gaven. Hij combineerde 
dat met allerlei klassieke schildertechnieken, die van 
hem een eigen naam kregen zoals frutten en doeken. Hij 
was een geliefde laatste hand bij de vele restauraties in en 
om Edam en ook de uitvinder van ‘een blij kleurtje’. Joop 
speelde altijd met licht. Een bekende anekdote is dat hij 
een stolpboerderij in de Beemster van binnen schilderde. 

De stolp werd omgeven door leilinden die het licht dat 
binnenviel temperde en filterde. Joop stemde de oudroze 
kleur hierop af. Jaren later waren helaas de leilinden 
gekapt en kwam Joop op bezoek. Zijn eerste reactie was 
“wie heeft dat vreselijke zuurstokroze geschilderd?”. U 
begrijpt het al: het beoogde effect was verdwenen met de 
kap van de bomen.

Een bekende uitspraak van Joop was dat ‘je mensen moet 
opvoeden in kleur’. Daar hoorden in deze gemeente ook 
zeker de handhavers van welstand en monumenten 
bij. Jochem, de zoon van Joop, vertelde mij dat ze bij 
een schilderklus aan een monument het autootje van 
de gemeente zagen langsrijden terwijl Joop en Jochem 
voelden dat de ambtenaren zich afvroegen ‘waar zijn die 
twee nu weer mee bezig?’.
Ook zijn klanten moest Joop opvoeden. Joop kon dat 
charmant verkopen. “Mevrouw, kijk eens wat een geil 
kleurtje”. Zeg daar maar eens nee tegen.
Joop was een kunstenaar en levensgenieter. Een man die 
ook sociaal menig blij kleurtje op het schot aanbracht.

Edam is Joop schatplichtig om de vele schitterende in- en 
exterieurs, die hij de stad en zijn inwoners heeft gebracht. 
De briljante kleuren en prachtige combinaties, altijd 
rekening houdend met het licht.

Wim de Wolf

Na de overhandiging van het Gele Steentje aan mevrouw Van Drunen poseert zij samen met Renje en Jochem
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Bomen op de 
Noordervesting
De vestingen rondom de stad Edam zijn omstreeks 1500 
aangebracht en moesten dienen als verdedigingswerk 
tegen indringers, zoals de Geldersen die onze stad 
vanuit zee bedreigden. Op de nu nog aanwezige grond-
lichamen van de vesting, zijn in de periode tussen 1518 
– 1543 en 1572 – 1581 versterkingen in de ommuring 
aangebracht, zoals vijf kleine bastions en rondelen. 
Aanzetten van de rondelen zijn nog altijd zichtbaar bij 
de Noordervesting. Vanaf omstreeks 1700 werden de 
muren van de vestingen afgebroken. Pas in de perioden 
van 1784 – 1825 en van 1835 – 1837 werden de zeven 
stadspoorten afgebroken.

Verdere ontwikkeling en begroeiing van de 
Noordervesting
Aangenomen wordt dat de vestingen na het verdwijnen 
van de stadsmuren en verdedigingswerken beplant 
zijn geweest met bomen, veelal met hollandse iep, een 
boomsoort die goed gedijt in grondlichamen als een 
vesting. Die hebben een relatief klein oppervlak waar 
de wortels van een boom in kunnen groeien en dus 
voldoende houvast kunnen bieden aan de boom.
Bomen op een vesting worden aan weerzijden van het 
hoge vestinglichaam gepland. Het wortelgestel geeft 
daarmee een goede stabiliteit en samenhang van het 
grondlichaam. De hollandse iep kent een lange levensduur. 
Het is geen uitzondering dat een gezonde iep tot 200 jaar 
oud kan worden en is zeer geliefd als een boom die veel 
beschutting geeft tegen weersinvloeden. De stad werd op 
deze manier beschermd tegen de harde wind vanuit de 
omliggende polders. Esthetisch zijn het ook geweldige 
bomen die door een rijopstelling het aanzien van een 
poort van bladerdek opleveren. In de tweede wereldoorlog 
zijn veel van de oorspronkelijke iepen zoals overal elders 
omgekapt voor brandhout. Ansichtkaarten en foto’s van 
net na de oorlog laten een jonge begroeiing zien. 

Populieren
Na de tweede wereldoorlog werden populieren op de 
Noordervesting geplant. Dit is ook op oude ansichtkaar-
ten te zien. Populieren zijn niet een eerste keuze als 
het gaat om lange levensduur. Zij staan bekend als snel 
groeiende bomen die hun hele leven in eenzelfde tempo 
doorgroeien. Door de snelle groei neemt de celspanning 
van het hout af, waardoor de boom instabiel wordt. Het 
spontaan afbreken van takken is een gevolg van een 
instabiel geworden populier. Dat men destijds koos voor 
de populier is heel goed te begrijpen: door de snelle 
groei kreeg de Noordervesting al snel weer een groene 
uitstraling. In 1983 (periodiek augustus 1984, nr 2) zijn de 
populieren, bijna veertig jaar oud, gekapt en vervangen 
door een vruchtloze kastanje. In de loop van de jaren 
is gebleken dat deze kastanjesoort problemen gaf van 
aanzettingen van de zijtakken. Tijdens harde wind zijn 
vele kastanjebomen gehavend geraakt door afbrekende 
zijtakken. Naast cosmetisch leed van de bomen leverde 
het ook gevaar op voor passerende mensen en dieren. 
Kortgeleden zijn deze bomen in korte tijd gerooid, dat 
levert een sober beeld op van de Noordervesting.

Opnieuw iepen
De Gemeente Edam – Volendam kiest nu voor een 
hollandse iep die resistent is tegen de iepziekte. Een iep 
is heel geschikt als beplanting van een vesting en is uit 
historisch oogpunt ook verantwoord. Het aanzien van 
de vesting krijgt daarmee mooie contouren, de bomen 
zijn echte windbrekers (zoals ook bij bijvoorbeeld 
boerderijen), de lange levensduur en de kruinen van in  
rij geplante iepen geven een poortgevoel. De iep is ook een 
praktische boom: hij verdraagt grove snoeibeurten, kan 
tegen strooizout, beschadigingen aan het wortelgestel 
zijn niet levensbedreigend en het snoei-afval (grotere 
takken) kunnen in de timmerindustrie gebruikt worden. 
De Vereniging Oud Edam is zeer content met de 
bomenkeuze die door de gemeente Edam – Volendam 
is gemaakt. Vele generaties Edammers zullen in de 
toekomst kunnen genieten van de mooie bomen op de 
Noordervesting en het aanzicht van de Noordervesting 
bij het aanrijden vanuit de Zeevang.

Bronnen: Informatie Hollandse Iep van de Bomenstichting

– Archief Vereniging Oud Edam

Peter de Vries

Iepen op de Noordervesting

De boomrijke Noordervesting (coll. Oud-Edam)

Noordervesting beplant met populieren
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Excursie

Dik Rinkel

Excursie naar de bruisende Hanzestad Zwolle
Op zaterdag 8 oktober ging de jaarlijkse Oud Edam excursie naar Zwolle. Er was weer een mooi en veelzijdig 
programma samengesteld. Na een koffiestop volgde in de ochtend een wandeling in de historische binnenstad 
met een drietal stadsgidsen en in het middagprogramma kon men deelnemen aan een grachtenrondvaart of een 
bezoek brengen aan een van de musea of gaan flaneren op eigen gelegenheid.
 

Op naar Zwolle. Meer dan zestig leden hadden deze 
gedachte bij het vroege opstaan op deze mooie 
najaarsdag. Precies om acht uur vertrok de excursiebus 
en voordat we in Nijkerk een stop hadden werden we door 
Joop van Overbeek geïnformeerd over de woningmarkt 
in Amsterdam, de historie van het Amsterdam-
Rijnkanaal en over het nieuwe stuk snelweg met het 
grote aquaduct daarin. We waren dan ook voordat we 
het wisten in het Ampt van Nijkerk waar de gebakjes 
en de koffie klaarstonden. Hierna reed onze chauffeur, 
Hans Hemelrijk, ons over een deel van de oude route, 

de Zuiderzeestraatweg, naar Zwolle, 
terwijl Bert Creemers ons informeerde 
over de stad Zwolle en wat we daar 
konden verwachten.

Welkom in Zwolle
Om elf uur werden we op het 
Grote Kerkplein voor het Zwolse 
Balletjeshuis opgewacht door de 
stadsgidsen. Sinds 1845 wordt in dit 
winkelhuis deze lekkernij, waarvan 
het recept nog steeds geheim is, 
verkocht en de gids had meteen de 
goede smaak te pakken en liet ons 
elk een origineel balletje proeven met 
de wijze raad om dit langzaam op de 
tong te laten smelten en dit eigenlijk 
te combineren met een kopje koffie. 
Hierna begon het serieuze werk en 
werd tijdens de wandeling uitvoerig 
ingegaan op de historie van de stad.

Zwolle is in de Middeleeuwen ont-
staan op een dekzandrug, een hoger 
gelegen en bewoonbare plek in het 
verder moerassige landschap. Deze 
zandrug destijds een “suol” genoemd 
is nog altijd zichtbaar door de hoogte-
verschillen in de stad.

Hanzestad Zwolle
De gloriejaren van Zwolle spelen zich 
af in de vijftiende eeuw, als de stad deel 
uitmaakt van het Hanzeverbond. Dit 
was een samenwerkingsorganisatie 
van steden rond de Oost- en Noordzee. 
De steden hadden gezamenlijke 
erkende rechten op het verhandelen 
van bepaalde producten en kenden 

vaste handelscontracten met daaruit voortvloeiende 
verplichtingen. In 1980 startten de oude Hanzesteden 
in Zwolle de Nieuwe Hanze, wat sindsdien de grootste 
vrijwillige bond van partnersteden in de wereld is. 

De stadsuitleg en -inrichting kwamen uitgebreid aan 
bod. Een van de mooiste bouwwerken die we aandeden 
was de indrukwekkende Sassenpoort, onderdeel van 
de stadsverdedigingswerken en behorende tot de Top 
100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Ze 
zijn iconen van de geschiedenis van de Nederlandse 

Bij de Sassenpoort
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monumentenzorg. We liepen door straatjes met namen 
als Kort Jakje en Korte Ademhalingsstraat, waaraan 
natuurlijk verhalen vastzaten. U weet dat Edam de 
Speeltoren heeft maar wist u dat Zwolle de Peperbus 
heeft, de bijnaam die de toren dankt aan de vorm van 
een peperstrooier. We vervolgden onze tocht over de 
vestingen die een prachtige parkachtige inrichting 
hebben gekregen. 

Zoals in zoveel plaatsen heeft ook Zwolle een scheld-
of bijnaam voor zijn inwoners. In de Middeleeuwen 
bestond er een grote rivaliteit tussen de steden Kampen 
en Zwolle. De Zwollenaren hadden een bijnaam voor 
de Kampenaren: Kampersteuren. De scheldnaam voor 
de Zwollenaren was: Blauwvingers. De sage vertelt 
dat de Zwollenaren het klokkenspel van de verbrande 
toren te koop aanboden en de Kampenaren hiervoor 
belangstelling hadden. Deze gingen akkoord mits ze 
zelf mochten bepalen hoe het bedrag werd betaald. Ze 
betaalden in vierduitstukken en de Zwollenaren kregen 
blauwe vingers van het tellen van de koperen munten. 
Tegenwoordig beschouwen de Zwollenaren de naam 
als een geuzennaam.

Hervormingsbeweging
Bekende Zwolse inwoners waren de zeventiende-
eeuwse schilder Gerard ter Borch, de staatshervormer 
Thorbecke en de muzikant-schilder Herman Brood. 
Een andere belangrijke Zwollenaar was Johan Cele. Hij 
vernieuwde ingrijpend onderwijs, kerk en samenleving 
omdat hij geïnspireerd was door de Moderne Devotie, 
een spirituele hervormingsbeweging binnen de 
middeleeuwse katholieke kerk, die zich op initiatief 
van Geert Groote, aanvankelijk vanuit Deventer, maar 
later vanuit Zwolle over een groot deel van Europa 
uitbreidde. Thomas a Kempis is een van de bekendste 
Moderne Devoten en beroemd geworden met zijn boek” 
De navolging van Christus”, na de bijbel het meest 
verspreide boek ter wereld in de late middeleeuwen. 
Zijn beenderen bevinden zich in de O.L.V. Basiliek. 

Tot slot bezochten we de indrukwekkende gotische 
Michael kerk, een driebeukige hallenkerk met een 
fraai interieur, een mooi orgel en preekstoel en een 
hooggelegen achtzijdige consistoriekamer. Hierna 
namen we afscheid van de gids voor een uitgebreide 
lunch in restaurant Humphrey’s aan de Melkmarkt, een 
bijzondere locatie met veel pluche. 

Rondvaart door de grachten
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Excursie

Een boottocht door de grachten, Museum de 
Fundatie en Gemeente Museum
Na de lunch kregen we de kans te zien hoe rustig en 
groen deze Hanzestad vanaf het water eruit ziet. Velen 
maakten daarvan gebruik. In de grachten lagen veel 
oude authentieke woonboten en vanaf de boot kregen 
we een andere kijk op de gevels en stadsmuren. De 
jonge schipper vertelde ons veel over de ontwikkeling 
en herbestemming van gebouwen waarbij mede door 
de forse prijzen duidelijk is te zien dat de oude stad een 
gewilde woonbestemming is geworden.

Anderen gingen naar het Museum de Fundatie. De 
stadsgids had ons al gewezen op de ovaal bolvormige 
toevoeging op het voormalige Paleis van Justitie, 
een ontwerp van Bierman Henket architecten. Deze 
uitbreiding is bekleed met 55.000 driedimensionale 
keramische elementen in de kleurnuances wit tot 
blauw. Het contrasteert met de klassieke opbouw 
van het bestaande gebouw. De meningen over deze 
toevoeging verschillen. 

De een vindt dit zwevende oog op het dak fantastisch, de 
ander vindt het foeilelijk en knijpt liever z’n ogen dicht. 
Het museum zelf is zeker een bezoek waard want het 
bezit en beheert een aanzienlijke collectie met werken 
van o.a. Van Gogh, Mondriaan en Picasso en daarnaast 
kan men genieten van de tijdelijke tentoonstelling  
“Zie de mens, 100 jaar, 100 gezichten”.

Anderen bezochten het Stedelijk Museum en dwaalden 
door het historische Drostenhuis met weelderige 18e 
eeuwse stijlkamers en een unieke 16e-eeuwse keuken 
of gingen naar de Broerenkerk die al langere tijd niet 

meer in gebruik is als kerk, maar nu als boekhandel. 
Door een drielaagse inbouw is het benodigde 
vloeroppervlak vergroot en geeft boekhandel Waanders 
de bezoeker in dit rijksmonument “een totaalbeleving 
van media, kunst en cultuur”, beslist een aanrader. 
Er was zoveel te zien dat velen niet toekwamen aan 
winkelen of een terrasje pikken want om vier uur was 
het weer verzamelen voor de terugreis bij de ingang 
van De Fundatie. De terugreis was later dan gepland 
doordat een medepassagier zich de plaats van vertrek 
niet meer herinnerde maar gelukkig keerde iedereen 
weer terug op de basis en voor zevenen zagen de 
buspassagiers weer de Speeltoren. 

Bij het uitstappen kreeg het organisatiecomité van 
velen lovende woorden over dit geslaagde uitstapje 
en heeft u suggesties voor volgend jaar dan graag een 
seintje naar Peggy Andries en Bert Creemers of Anneke 
en Joop van Overbeek.

NB. De fotorapportages van Ton de Jong en Dik Rinkel zijn nu 

te zien op onze website www.oud-edam.nl

Het museum de Fundatie

Boekhandel Waanders in de Broerenkerk
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Een koekplank met een politieke lading

Eind juli van dit jaar kwam ik in de buurt van 

Edam deze bijzondere koekplank tegen. De 

eigenaar had de plank al lang in bezit maar 

een naam van de bakker die hem ooit gebruikt 

had viel niet meer te achterhalen. Het zou een 

bakker uit Edam, Monnikendam of een andere 

stad of dorp in de buurt geweest kunnen zijn. 

Normaal gesproken had ik deze plank graag 

voor het Edams museum aangekocht. De stad 

Edam en het museum hebben een bijzondere 

band met de Oranjevorsten. Denk hierbij maar 

aan de fraaie gevelsteen in de Kleine Kerkstraat 

met het wapen van Prins Maurits of aan de 

bijzondere ruiterportretten van Maurits en 

Frederik Hendrik in de burgemeesterskamer 

van het stadhuis. Maar in juli jl. heb ik abrupt 

afscheid genomen van het museum. De plank 

houd ik voorlopig privé. Mogelijk dat hij in de 

toekomst toch nog in het museum beland. 

Wat zien we op deze beukenhouten koekplank? “Een 
rijk uitgevoerde tafelklok met wijzerplaat, wijzers en 
slinger en daaronder een staande (kees)hond”. De plank 
kunnen we hierdoor dateren uit het laatste kwart van 
de 18e eeuw. Op de achterkant staat overigens een 
molen, maar het gaat om de klok en de hond.

Dit tafereel heeft een boodschap, maar daarvoor 
moeten we terug naar de regeringsperiode van 
Stadhouder Willem V (1766 – 1795). Dit was een  
roerige tijd waarin van alles gebeurde en burgers tegen 
elkaar werden opgezet. Niet alleen in Nederland maar 
ook in Frankrijk broeide het onder het volk. Willem V 
was in zijn jeugd opgevoed en sterk beïnvloed door  
de hertog van Brunswijk en aanvaardde op z’n 
achttiende (1766) formeel het stadhouderschap. Achter 
de schermen behield de hertog echter grote invloed op 
de jonge stadhouder. Willem begreep weinig van de 
noden van zijn volk en leefde zijn eigen hofleven. 

De grote dagen van de republiek lagen ver achter ons. 
De regenten, meestal dezelfde kliek families, speelden 
elkaar de bal toe en zaten op het pluche. Het volk 
daarentegen verarmde en leed steeds vaker honger. Dit 
was de voedingsbodem voor een nieuwe democratisch 

beweging, deze patriotten wilden dat vroedschappen 
niet langer zichzelf aanvulden uit de heersende kring 
van regentenfamilies, maar dat grotere delen van de 
burgerij werden vertegenwoordigd. Zij pleitten voor 
gekozen bestuurders en burgemeesters. Aan het bewind 
van de falende stadhouder en zijn kliek moest een eind 
komen. 

Peter Sluisman

Oud nieuws uit het museum
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Oud nieuws uit het museum

Patriottisch pamflet
Op 26 september 1781 verscheen er in het land een 
illegaal anoniem patriottisch pamflet, dat het volk 
opriep om hun rechtmatige aandeel in het bestuur 
van stad en land op te eisen. Een van de belangrijke 
leiders was Cornelis (Kees) de Gijselaar uit Dordrecht. 
Het verhaal gaat dat hij regelmatig zijn keeshond 
uitliet. Weldra werd het symbool van de patriotten 
een keeshond. Een hond was overigens al eeuwen het 
symbool van trouw, dus zo gek was de keuze van een 
keeshond niet. Er bestaan allerlei voorwerpen waarop 
een keeshond of vrijheidsteksten staan, zoals knopen, 
pijp wroeters, tabaksdozen, serviezen enz., waarmee 
men kenbaar maakte tot welk kamp men behoorde. 
Er zijn zelfs gelegenheidsglazen waarbij een keeshond 
tegen een oranjeboompje plast. 
De tegenpartij (orangisten) zat ook niet stil en riep 
“In onze Eeuw der dolle Keezen, is ’t een Eer om Zot 
te weezen.” Er ontstond een machtsstrijd, een soort 
burgeroorlog, die het land verscheurde. In dat zelfde 
jaar 1781 behaalden de Orangisten nog een succesje, 
tijdens de vierde Engelse oorlog raakten de beide 
vloten slaags bij de Doggersbank. Onder aanvoering 
van admiraal Zoutman kwam er een gelijkspel uit de 
bus, maar de slag werd als een klinkende overwinning 
op de Engelsen gevierd. (Het Edams museum bezit 
een hoedenlint waarop dit staat afgebeeld). In 1785 
kregen de patriotten in Den Haag de overhand en de 
stadhouder vluchtte in september van dat jaar van de 
hofstad naar het Valkhof in Nijmegen. 

Het Nut
Er gebeurde gelukkig in die jaren ook goede dingen: 
dominee de Mol uit Loosdrecht, een patriot, trok zich 
de armoede van zijn kerkgangers, voornamelijk arme 
turfstekers erg aan. Hij startte in 1774 zeer ambitieus 
een porseleinfabriek om zo betere werkgelegenheid te 
scheppen. (Loosdrechts porselein behoort nu tot het 
mooiste en kostbaarste porselein wat in Nederland 
gemaakt is) In 1784 richtte Jan Nieuwenhuizen (geen 
patriot), een doopsgezinde dominee uit Monnikendam, 
met zijn Edamse zoon Martinus de Maatschappij tot 
Nut voor het Algemeen op, met als belangrijkste doel 
het volk onderwijs en spaarzin bij te brengen. Helaas 
waren dit uitzonderingen.

Bataafsche republiek
In 1787 was Willems vrouw, de sterke en kordate 
Wilhelmina van Pruisen, het zat en trok op 28 juni met 
groot gevolg naar Den Haag om orde op zaken te stellen. 
Het patriottenvrijkorps uit Gouda onder leiding van “De 
Lange van Wijngaarden” kreeg hier lucht van en hield 
haar staande bij Hekendorp (bij de Goejanverwelle 
sluis). Na 24 uur te zijn vastgehouden in een boerderij 
moest zij onverrichter zake terugkeren naar Nijmegen. 
Zij was zo boos en beledigd dat zij de hulp inriep van 
haar broer Frederik II, koning van Pruisen, en deze 

kwam met 40.000 man troepen ons land binnen. Zo 
werd de macht van Oranje hersteld. Vele patriotten 
vluchtten daarop naar Frankrijk en daar gebeurde ook 
het een en ander. Het volk bestormde in 1789 de Bastille 
en greep de macht. Lodewijk XVI en zijn vrouw Marie 
Antoinette werden onthoofd. Nu zou het allemaal 
beter gaan “Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap” was 
de leuze. In de winter van 1794 viel de Franse generaal 
Pichegru Nederland binnen en via de bevroren rivieren 
kon hij moeiteloos verder trekken. In 1795 vluchtte 
de stadhouder via Scheveningen naar Engeland, de 
Bataafse Republiek onder Franse overheersing was een 
feit.

Politiek getint
Terug naar onze koekplank, we zien dus een tafelklok 
met daarin onder de klepel een keeshond, het symbool 
van de patriotten. De klok symboliseert de tijd, het is tijd 
voor verandering, de wijzers gaan richting twaalf uur, 
het is de hoogste tijd om de macht over te nemen, maar 
we moeten wel opschieten lijkt de afbeelding te zeggen. 
Een dergelijke afbeelding op een koek liet weinig te 
raden over, iedereen uit die tijd begreep de zinspeling. 
Aangezien het ook een koek van een behoorlijke 
afmeting was mikte de bakker op de bovenlaag van 
stad of dorp waarvan hij moest vermoeden dat die 
patriottisch gezind was. Het gewone volk had geen geld 
voor zo’n grote koek en als ze al geld hadden waren dit 
altijd kleine koekjes of meestal kruimels. De Edammer 
elite was in meerderheid prinsgezind, maar ook onder 
hen ontstonden tegengeluiden en beroering. Het Nut 
was geen patriottische organisatie, maar onder de 
leden bevonden zich zeker patriotten. Het genootschap 
verdacht van opruiende activiteiten werd zodanig 
tegengewerkt dat men zich genoodzaakt zag de stad te 
verlaten.

In elk geval is het een moedige bakker geweest die 
ronduit voor zijn ideeën uitkwam. Overigens toont 
deze kant van de plank weinig slijtage dus of hij hem 
regelmatig gebruikte valt te betwijfelen. Het is een klein 
wonder dat zo’n plank bewaard is gebleven. Na 1800 
was het onderwerp niet meer actueel en belandden de 
meeste planken in de bakkersoven. En als zo’n plank 
tientallen jaren op de bakkerszolder lag, hadden de 
houtwormen hun vernietigende werk gedaan. Blijkbaar 
is de plank door de bakker gekoesterd en zodoende in 
de familie bewaard gebleven.
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De redactie kwam in het bezit van een fotoboek uit 1968 waarin ook een aantal luchtfoto’s zaten van Edam.  
Een daarvan willen wij u niet onthouden, omdat die laat zien hoe sterk het landschap in de nabijheid van 
onze stad in bijna vijftig jaar is veranderd. De foto toont links de Purmer en de ringvaart, op de achtergrond 
Edam, op de voorgrond de Achterdichting en daar tussenin de Monnickendammer jaagweg. Bij de Zedde, de 
afslag naar Volendam, moeten hotel Van der Valk en de zuiveringsinstallatie nog worden gebouwd. Verderop 
is er ook nog geen sprake van de N244 richting Purmerend. Al het verkeer liep destijds via het smalle Groot 
Westerbuiten. Eveneens is te zien dat in Edam de eerste uitbouw buiten de vesting, plan Zuid I, is gerealiseerd.

Middeleeuws toiletpapier
Met deze nieuwsgierig makende kop presenteerde het 
Waterlands Archief een archiefstuk uit Edam in een 
landelijke competitie om het toparchiefstuk van het jaar. 
Het is een register van handvesten, privileges, keuren 
en overeenkomsten van de stad Edam 1357-1462. Dit 
15e eeuwse register, ooit vermoedelijk eigendom van 
een lid van het stadsbestuur van Edam, Jan Roelzn., was 
bijna verloren gegaan.

Toen P. Costerus, zo vertelt ons het Archief, op een dag 
in 1858 bij zijn grootvader, Arend Nicolaas van Sanen 
Teengs, op bezoek was trof hij dit register aan op de 
WC. De oplettende kleinzoon wist dit stuk letterlijk en 
figuurlijk ternauwernood te redden van de ondergang, tot 
ongenoegen van zijn opa. Waar moest hij dan het papier 
vandaan halen. Blijkbaar heeft een archiefstuk meer 
mogelijkheden dan bewijsstuk, geheugensteun en bron 

voor historisch onderzoek. Je vraagt je af hoeveel waardevol 
materiaal al was verdwenen.

Deze vondst werd beschreven door W. P. Costerus, de zoon 
van de redder, toen hij het inmiddels fraai ingebonden 
boekje in 1943 schonk aan het archief van Edam.
Het topstuk 2016 was een muurkrant uit het Archief van 
Tilburg; het Edamse archiefstuk haalde een eervolle 
zestiende plaats. Het boekje ligt nu in een vitrine in de 
studiezaal van het Archief.

Luchtfoto
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Korte berichten

Nieuwe leden
In het afgelopen jaar mocht onze 

vereniging als nieuwe leden verwelkomen:

F. Slotboom - Volendam

F. en M. Tiggelman - Edam

E. de Graaf - Edam

B-J. Wissink - Edam

J. Schilder - Volendam

P. Veerman - Volendam

G.J. Schinkel - Edam

J. Smit - Edam

C.A.M. van Breemen-van Overbeek - Edam

W.G. Koning - Volendam

K. Sier - Edam

A.A. Ridder - Edam

W.J. de Winter - Haarlem

H.P.M. Nieuweboer - Edam

R. Koster - Edam

A. Out - Purmer

F. Smit - Edam

M. Starink - Edam

S.K. Bij ’t Vuur - Edam

J. Schardam - Edam

S. Ooms - Edam 
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Bestuur en redactie wensen u prettige 
feestdagen en een goed en gezond 2017!

Foto Wil Tjoa 2016

Nieuwe bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn Tom Lust en Alex Ridder met 

instemming van de aanwezigen toegetreden tot het bestuur. Tom Lust is 

onze nieuwe penningmeester. Het bestuur is nu compleet: vlnr Tom Lust, 

Wim van den Essenburg, Leontien Rosier, Wim de Wolf, Peter de Vries en 

Alex Ridder.


