JAARGANG 41 | DECEMBER 2017 | NUMMER 1

Diaconietuin – Edam in
historisch perspectief

Een in Edam geboren
domineeszoon in de Hermitage
van Amsterdam

Stadsfeesten 1957,
zestig jaar geleden

Het rechterdeel van een schuttersstuk van Johannis Spilberg in de Hermitage

Uitreiking Gele Steentje 2017

In de Noordwest beuk van de Grote Kerk vinden we een grafsteen met
de volgende tekst: “Den 28 september 1617 sijn hier begraven Johannes
Pollio, predicant deser stede en sijn huysvrouwe Christina de dochter van
J. Polyander, professor tot Leyden den 5 november 1616”. Deze tekst
intrigeerde me en leverde een interessante zoektocht op die eindigde
in de Hermitage van Amsterdam.
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Geboren domineeszoon in de Hermitage
Dik Rinkel

Johannes Pollio was maar een korte tijd
getrouwd en predikant in Edam.
Allereerst wil ik iets vertellen over Johannes van der
Poll die zijn naam latiniseerde tot Johannes Pollio, in
die tijd een gebruikelijke naamsaanpassing als men
academisch geschoold was.
Johannes is geboren in Montfoort en kwam uit een
vooraanstaande familie en was burgemeesterszoon.
Hij studeerde in Leiden theologie en werd ongeveer in
1610 beroepen te Bunschoten en later in Terheijden bij
Breda. Daar was hij de eerste predikant.
Op 16 juli 1615 werd hij predikant te Edam en kwam
in de plaats van ds. Hermannus Kuchlinus, zoon van
de eerste predikant van Amsterdam. Hij stond bekend
als contraremonstrant; zijn zwager was de bekende
Hommius, die meewerkte aan de Statenvertaling
en intensief betrokken was bij het conflict tussen
hoogleraren theologie Arminius en Gomarus. Deze
Hermannus stond nog maar drie jaar in Edam toen hij
vertrok naar Leiden, waar hij een gezin stichtte. Leiden
was geen verkeerde keus want hier bevond zich de
theologische universiteit,
Johannes kreeg in Edam als collega ds. William Puppius,
die al vanaf 1585 predikant was en hoogbejaard.
Gelukkig kreeg deze in 1616 assistentie van zijn zoon
Robertus, die uit Middelie kwam en daar predikant was.
Op 22 oktober 1615 trouwde Johannes in Leiden
Christina Polyander, die op 4 juli 1593 was gedoopt in
de Waalse Kerk te Dordrecht, waar haar vader predikant
was en dus tweeëntwintig jaar oud. Het trouwfeest
werd o.a. opgeluisterd door de hoogleraren Vossius
en Barlaeus die een gedicht ten gehore brachten (in
het Latijn en Hebreeuws!). Dit laat duidelijk zien in
wat voor kringen deze Edamse predikant en zijn
vrouw verkeerden. Christina kreeg een zoon die werd
vernoemd naar zijn vader; na ruim een jaar huwelijk

overleed zij echter op 5 november 1616 en zij werd,
vrijgesteld van begrafenisgeld, begraven in de Grote
Kerk. Nog binnen een jaar overleed ook haar man en
was de jonge Johannes Pollio wees geworden.

Johannes Polyander, professor te Leiden, een
verzoenend figuur.
Johannes Polyander van (den) Kerckhoven stamde uit
een aanzienlijk Gents geslacht. De familienaam was
“Van den Kerckhove”, maar de rector van de Latijnse
school in Gent schreef zijn vader Jean in met de naam
Polyander. Later werd zijn vader dominee in Emden
en was o.a. scriba van de daar gehouden Nederlandse
Synode. Polyander volgde Gomarus op aan de Leidse
universiteit, in zijn inauguratierede gaf hij aan onder
de politieke en godsdienstige spanningen van zijn
tijd en zijn omgeving te willen werken aan vrede. Hij
was gematigd contraremonstrant en een verzoenende
figuur. Hij werd hoogleraar samen met Episcopius en
de curatoren hoopten dat “De jonghe theologen door het
onderhouden der onderlingher verdraechsaemheydt in de
schole te ghewennen tot behoorlijcke betrachtinge van vrede
in de Kercke” In de zeventiende eeuw had de stad Leiden
het monopolie op het afnemen van universitaire
examens in het gewest Holland.
Polyander en zijn vrouw Judith Nuys hadden twee
kinderen, een zoon Johannes en een dochter Christina.
Zijn dochter Christina overleed, zoals al eerder
gememoreerd, op jonge leeftijd in Edam. Nadat
ook haar man overleden was werd hun enige zoon
Johannes Pollio wees en deze werd liefdevol door
Polyander en zijn vrouw in huis genomen en opgevoed.
Het overlijden van zijn dochter greep Polyander zeer
aan want op 3 december 1616 schreef hij aan Hugo
de Groot: “Ik betreur het, dat ik door huiselijk verdriet
vanwegen het onverwachte overlijden van mijn enige en
zeer beminde dochter Christina, uw disputatie tegen Faustus
Socinus 6) niet eerder heb kunnen lezen”. Het kleinkind is
nog geruime tijd in Polyanders huis gebleven, want
belastinggegevens in 1622 noemen deze “Johannes
Pooljeo” nog steeds als huisgenoot.
Over Polyander is nog veel meer te schrijven. Dat
voert te ver, maar een citaat van hem wil ik u niet
onthouden: ”Van alle werelddelen is Europa het
mooiste werelddeel, van Europa zijn de Nederlanden
het mooiste land, van de Zeven Provinciën is Holland
de mooiste, van de Hollandse steden is Leiden de
mooiste, en van alle straten en grachten van Leiden is
het Rapenburg de mooiste”. In die tijd deed men dus
ook al aan stedelijke promotie.

Grafsteen van Johannes Pollio en zijn vrouw
in de Grote Kerk Edam
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Polyander overleed op achtenzeventigjarige leeftijd
in Leiden na een loopbaan als predikant, hoogleraar,
rector magnificus en afgevaardigde van de Staten van
Holland bij de Dordtse synode.

(vier mannen en drie vrouwen), die aangesteld werden
door de burgemeesters van Amsterdam. Een van de
regenten was ook lid van de vroedschap van de stad.
De regenten waren prominente en rijke burgers die het
zich konden veroorloven om het Sint Jorishof financieel
te steunen, zoals admiraal Laurens Reael, Dirck Tulp en
Jacob Cloeck, medeoprichter van de VOC. Dirck Tulp was
de zoon van prof. Nicolaes Tulp, de bekende chirurgijn,
in 1632 vereeuwigd door Rembrandt van Rijn in de
Anatomische les. Dat Johannes Pollio bemiddeld was
blijkt ook uit zijn investering van fl. 6000 in de West
Indische Compagnie, een aanzienlijk bedrag voor die
tijd. Ook was hij brandwacht in het rampjaar 1672.
In de begraafregisters van de Oude Kerk komen we
diverse malen de naam Johannes Pollio tegen, allemaal
jongens die steeds vernoemd werden en na korte tijd
overleden zijn. Het echtpaar Pollio/Vockestaert bleef
niet kinderloos want in 1648 kregen ze een dochter
Johanna Pollio. Deze trouwde met Jan Claesz. Van
Beuningen, koopman, vendumeester en regent van het
Oudezijds Huiszittenhuis. Zij kregen zeven kinderen.
Johanna overleed in 1703 en de naam Pollio werd dus
niet voortgezet.
Johannes Pollio werd begraven op 19 september 1679 in
de Waalse Kerk te Amsterdam
Gravure van Johannes Polyander

Johannes Pollio Jr. studeert in Londen en bouwt
een leven op in Amsterdam
De kleinzoon van Polyander ging later in Londen
studeren maar keerde na vijf jaar naar Nederland terug.
In een brief van 27 december 1643 schreef Polyander
aan Vossius: “Zevenentwintig jaar geleden hebt U bij het
huwelijk van mijn enige dochter met Johannes Pollio, destijds
predikant in Edam, liederen geschreven. Ik herinner mij dat
goed. Maar U hebt ook, samen met Barlaeus, de bruiloft
van mijn kleinzoon onlangs met liederen versierd. Voor
deze kleinzoon, die nu uw stadgenoot is, wens ik, dat de
vriendschap met U goed zal zijn”
Wat is er verder van Johannes Pollio terechtgekomen?
In ieder geval is hij gaan wonen in Amsterdam en is
hij getrouwd met Elisabet Vockestaert, die uit een
Delftse familie van korenkopers kwam. Er was een
familierelatie, want een oom van haar was getrouwd
met een Van Kerckhoven (de naam van Polyander was
immers oorspronkelijk Van Kerckhoven) en grappige
bijkomstigheid is dat zij na het overlijden van haar
man haar huis aan de Oude Delft in 1629 verhuurde
aan Piet Hein, luitenant-admiraal en zijn vrouw, van de
ons bekende Zilvervloot.
We lezen dat hij regent is van het Sint Jorishof. Het
bestuur van het Sint Jorishof bestond uit zeven regenten

Johannes Polyander jr. liet dit gedenkteken in de Sint
Pieterskerk aanbrengen voor zijn vader

Schuttersmaaltijd met kolonel Jan van de Poll en
kapitein Gijsbert van de Poll
Dit reusachtige groepsportret (3 bij 6 meter), geschilderd
door Johannis Spilberg noemt men een schuttersportret.
Het portret heeft jaren gehangen in de Handboogdoelen.
Nu hangt het in de Hermigate waar 30 van dergelijke
groepsportretten zijn samengebracht.
De schuttersmaaltijd vindt plaats ter ere van
benoeming van Jan van de Poll tot kolonel van
schutterij. Ze toont ons de H. Sebastiaan,
schutterspatroon van de schutters van Wijk 1
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Amsterdam, en laat zien de maaltijd waarmee ze
de aanstelling vieren van hun kapitein. Op de tafel
staan diverse lekkernijen. Er wordt een pauwenpastei
geserveerd, een feestgerecht dat niet erg smakelijk
schijnt te zijn maar grote bewondering opwekte bij
het binnendragen. Fier en zelfverzekerd, zo laten de
schutters zich vereeuwigen. Heel Europa gehoorzaamt
aan vorsten en adel, maar in Holland zijn burgers aan
de macht. De handel kan alleen bloeien als er rust
heerst in de stad. Daarom handhaven gegoede burgers
(ze moeten zelf hun wapens en
uniformen betalen) de orde als lid
van de schutterij

Johannes Pollio is in vieren gedeeld met in twee vlakken
het wapen van de familie Polyander (drie plompen van
rood) en daarop het wapen van Van de Poll dat we in
het kussen terugzien. Dat het verband met de familie
Van de Poll er was konden we ook wel veronderstellen
omdat zijn vader zijn naam van Van de Poll naar Pollio
had gelatiniseerd.
Uit het voorgaande wordt duidelijk dat deze
Edamse domineeszoon door zijn afkomst, de goede
ondersteuning van zijn grootvader- en moeder en eigen

Het stadsbestuur van Amsterdam
zette voor hoog bezoek drie chique
herbergen op, de Doelens. De
mannen van de stadsverdediging
hielden er kantoor. Zij stonden
afgebeeld op grote schilderijen,
waar hun zalen vol mee hingen.
Het was traditie om alle hoofden
gelijkwaardig in rijen weer te geven,
zoals tegenwoordig voetbalelftallen
op de foto gaan. Bezoekers zagen
zich daardoor omringd door een
Uitsnede uit het schuttersstuk. Op de voorgrond rechts
eensgezinde
krijgsmacht.
De
Jan van de Poll en links zijn broer Gijsbert
werken werden op maat voor de
gebouwen geschilderd. De schutterij
kracht zich ontwikkeld heeft tot een vooraanstaand
vormde een belangrijk onderdeel van de maatschappij.
burger die actief deelnam in het netwerk van de
Om een beeld te schetsen: er waren 20.000 schutters in
(bestuurlijke) Amsterdamse elite in de bloeitijd van de
Amsterdam op een bevolking van 250.000.
Republiek. Anderzijds komt de tragiek naar voren dat hij
zijn ouders nooit heeft gekend en diverse kinderen op
Schuttersportretten zijn een uitdaging voor een schilder:
zeer jonge leeftijd heeft verloren.
de heren officieren willen er prominent op staan maar
niemand mag een plek krijgen die hem niet toekomt
en wat nu zo leuk is dat onze Edamse domineeszoon
Bronnen:
Johannes Pollio ook op dit portret voorkomt. Het was een
- Wikipedia
hele klus om dit ook met zekerheid vast te stellen maar
- Archief Erfgoed Leiden en Omstreken, Archief Dordrecht,
hierover later meer.
Stadsarchief Amsterdam, Waterlands Archief, Utrechts
Archief
Vooraan in het midden aan de tafel zit een schutter (zie
- Hermans/Hooghiemstra, “Vertel dit toch aan niemand”, leven
schuttersstuk voorpagina) met een opmerkelijk licht
aan het hof
kostuum. Hij kijkt naar rechts naar de best belichte groep
- Hermitage: Tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw
aan de andere tafel. Dit zijn de hoofdfiguren van het
- A.J. Lamping, Johannes Polyander
portret. Kolonel Jan van de Poll die het meest rechts zit
- E. Geudeke, De classis Edam 1572-1650
wijst naar zijn broer Gijsbert van de Poll, die tegenover
- Geert Mak, Een kleine geschiedenis van Amsterdam
hem zit, om duidelijk te maken dat hij in zijn voetsporen
- W.P. Costerus, de Groote Kerk
trad: met de nieuwe wijkindeling in oktober 1650 werd
- Colijn, tekening schuttersstuk met naamsvermelding
Gijsbert bevorderd tot kapitein. Links van het vaandel
staat vaandrig Jasper Vlak en daarnaast Johannes Pollio,
Verklarende woorden:
in de functie van sergeant, toen 34 jaar oud.
Scriba-secretaris van een kerkelijke vergadering
Hoe weten we nu zeker dat dit onze Johannes Pollio
Synode-college van vertegenwoordigers van een kerk
is. Op de bank voor de tafel ligt een kussen waarop
Statenvertaling- de eerste officiële Nederlandstalige
het familiewapen van Van de Poll is geborduurd. Er is
Bijbelvertaling
een tekening gemaakt van dit portret en hierop staan
cijfers die verwijzen naar een bijlage met de namen
van de voorgestelden en hun wapens. Het wapen van
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Diaconietuin in perspectief
Corrie Boschma

Diaconietuin – Edam in historisch perspectief

Zicht op de Diaconietuin vanaf de Voorhaven. Op de achtergrond de Diaconie

Historische context
In 1990 is naar aanleiding van de koop en inrichting
van de Diaconietuin door de Vereniging Oud Edam, de
bewoning in het verleden ter plaatse van de voormalige
Diaconie aan de Nieuwehaven gereconstrueerd (zie
periodiek nr. 3, 1990). Nu, bijna dertig jaar later, hebben
de leden van de vereniging zich opnieuw uitgesproken
over de toekomstige bestemming van de tuin. Dus alle
reden om de geschiedenis van die plek nog eens onder
de loep te nemen. De sterk verbeterde toegankelijkheid
van het bronnenmateriaal in het Waterlands Archief
biedt bovendien de mogelijkheid om het in 1990
samengestelde bewonersoverzicht uit de 19e eeuw,
tot aan de schenking aan de Hervormde Diaconie in
1889, aan te vullen. Ook internet is wat dat betreft een
onmisbaar medium geworden en alles bij elkaar krijgen
we een nieuw inkijkje in de bewogen 19e-eeuwse
geschiedenis van enkele Edamse families.
De Voorhaven was voor de bewoning in Edam van
oudsher de belangrijkste locatie. De grootste en
meest aanzienlijke huizen van de kooplieden en
notabelen stonden aan weerszijden. Langs de Achteren Nieuwehaven bevonden zich schuren, pakhuizen,
woningen van neringdoenden, werkvolk, etc. Sociaal en

functioneel was er dus een groot onderscheid. Op twee
plaatsen in Edam is dit patroon op een gegeven moment
doorbroken en werd de deftige Voorhaven als het ware
de achtertuin van een tweetal rijke koopmansfamilies.
Daarvoor is de aaneengesloten bebouwing aan de
Voorhaven zuidzijde opgeofferd en kwamen prachtig
aangelegde tuinen in de plaats. Laten we eens kijken
hoe dit proces van primaire bewoning aan de Voorhaven
naar de Nieuwehavenzijde is verlopen en welke factoren
hierin een rol hebben gespeeld.

De 18e eeuw
In Edam voltrokken zich in de 18e eeuw grote
veranderingen. Het ambacht als anker van de laatmiddeleeuwse
economie
maakte
plaats
voor
preindustriële bedrijfsactiviteiten. De bevolking kromp,
maar de leegstand die daarvan het gevolg was werd
ruimtelijk ingevuld door schaalvergroting en uitbreiding
van bedrijven, waarvan kooplieden van buiten vaak de
initiators waren.
Dit proces is zichtbaar in het bijkopen door de
kooplieden van belendende percelen en gebouwen. Ook
groeide het aantal pakhuizen, waarvoor burgerhuizen
werden opgeofferd. Met name aan de zuidzijde van de
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Voorhaven was dit het geval. Het eerste gat in de huizenrij
Voorhaven ter plaatse van de diaconietuin is rond 1700
ontstaan. Dit is te zien in de verpondingsgegevens van
1733:

Verponding 1733
1 Jacob Moijert, een pakhuis, zelf gebruikt
(“De vier Heemskinderen”)
2 Theodorus Munnikemolen, stal en erf
3 Idem, huis, zelf gebruikt
4 Isaac Tete, huis, zelf bewoond
5 Frans Pont, huis, zelf bewoond
6 Bartel Schreuder, huis

van Nieuwehaven 24. Omstreeks 1740 heeft hij daar
een nieuw kapitaal pand gebouwd, mogelijk naar
ontwerp van de stadsarchitect Jacob Jongh, de bouwer
van het raadhuis. Achter het huis legde hij tot aan de
Voorhaven een fraaie tuin aan. Huis en tuin vormen,
zoals in de 18e eeuw gebruikelijk was, een eenheid en
door de grote openslaande tuindeuren lopen zij als
vanzelfsprekend in elkaar over. Deze heroriëntatie wat
wonen betreft betekende een breuk met de traditionele
perceelinrichring langs de Edamse havens. Nieuwehaven
24 en 62 zijn hiervan de twee enige voorbeelden in de
stad en derhalve van grote cultuurhistorische waarde.

De familie Bredius in Edam

Op perceel 1 stond het pakhuis met de naam
“De vier Heemskinderen” van de reder en Groot
scheepstimmerbaas Jacob Moijert, percelen 2 en 3
waren samengevoegd door predikant Theodorus
Munnikemolen. Op nr. 2 stond alleen een stal
(Nieuwehaven), verder was het een leeg erf, op nr. 3
bevond zich het woonhuis van de dominee.
Huis nr. 4 werd bewoond door Isaac Tete, burgemeester
en reder-koopman in graan en hout. tevens een van
de directeuren van de Compagnie van Commercie,
Navigatie en Assurantie te Edam.
Huis nr. 5 was van Frans Pont, houtreder, en huis 6
was van Bartel Schreuder. Wat de laatste voor de kost
deed is niet duidelijk. Hij stamt vermoedelijk af van
de Amsterdamse familie Schreuder, maar ook in Edam
komt de naam al vroeg voor.
Tussen 1733 en 1805 blijft ruimtelijk alles bij het oude,
hoewel de percelen in die periode gemiddeld vier keer
van eigenaar wisselen. Maar de hoofdbewoning is nog
steeds aan de Voorhaven.
Economisch was de Nieuwehaven als scheepvaarthaven
belangrijk. Deze was ook toen al aanzienlijk breder
dan de Voorhaven en fungeerde als laad- en loshaven.
Met regelmaat vonden er grote houtveilingen plaats.
Bovendien lag aan de zuidkant van het water het
Marken waar grote pakhuizen langs het water werden
opgetrokken. De eerste koopman die zich op de
Nieuwehaven richtte als woonlocatie was Rudolf
Oostenbroek. Deze uit Steenwijk afkomstige verver
kocht op het Marken grote bezittingen aan. Hij had er
onder andere een zijdeververij, kaaspakhuizen etc. Via
zijn huwelijk met de dochter van Anthoni Speldernieuw
kwam hij in het bezit van enkele pandjes ter plaatse
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Kort na 1800 duikt een zekere familie Bredius op in Edam,
een gefortuneerd koopmansgeslacht dat zich omstreeks
1700 in Amsterdam had gevestigd. De vroegst bekende
Bredius aldaar was overigens een arts, Pieter Bredius.
Zijn zoon Abraham trouwde in 1781 met de uit Utrecht
afkomstige Aleida Elzabeth de la Lane de Duthay. Het
echtpaar kreeg in Amsterdam drie kinderen: Abraham
(1782), Pieter Jacob (1785), en een dochter die kort na
haar geboorte (1787) overleed. Het gezin bewoonde een
huis aan de Herengracht. Het is niet helemaal duidelijk
waaruit de handelsactiviteiten van vader Abraham
bestonden, maar waarschijnlijk investeerde hij in de
zoutraffinage. Hoe dat ook zij, na zijn overlijden in 1804
in Amsterdam doet zijn echtgenote een niet geringe
aankoop in Edam. Zij koopt in 1807 van de Fa. Jan Teengs
twee zoutketen op de Keetzijde, de “Nieuwe Wildeman”
en de “Oude en Nieuwe Wildeman”. Hiermee was
een bedrag van 39.000 gulden gemoeid, een enorme
investering in die tijd. Zoals bekend is de zoutindustrie
economisch van veel belang geweest voor Edam. Hoewel
het werk in een zoutkeet zwaar en ongezond was, zorgde
het voor veel werkgelegenheid en dat kon Edam in de
moeilijke jaren rond 1800 goed gebruiken.
Maar de familie Bredius laat het hier niet bij. Een jaar na
de aankoop van de zoutketen verwerft zoon Pieter Jacob
het huis, de tuin annex, een stalling en een wagenhuis
aan de Voorhaven/Nieuwehaven, wijk 4, nr. 118 en 119,
voor 600 gulden. Dat waren de percelen 2 en 3 die in de 18e
eeuw eigendom waren geweest van Ds. Munnikemolen.
De verkoper in 1808 was de Hoornse arts A.C. Kuijs. Pieter
was toen nog maar 23 jaar oud en het ligt dan ook voor
de hand er van uit te gaan dat de familie Bredius een in
Edam wonende vertegenwoordiger wilde hebben om een
oogje in het zeil te houden met betrekking tot hun net
verworven belang in de zoutketen. De jonge Pieter Jacob
zou daar ongetwijfeld heel geschikt voor zijn. Weer een
jaar later, in 1809, kocht Pieter het belendende perceel
nr 4. Curieus is dat uit de koopakte blijkt dat op dit
perceel een “Wol- en Spinfabriek” had gestaan. Dus de
Spinfabriek die tot omstreeks 1850 in een schuur achter
Voorhaven 150 werkeloze Edammers een karig bestaan
gaf, alsook de Spinfabriek van Jan van Wallendal op het
Marken, heeft een voorganger gehad! Maar dit terzijde.
Pieter Bredius kocht het perceel van de stad Edam. De

stad had de Wol- en Spinfabriek namelijk een jaar eerder
aangekocht met het oogmerk de opstallen te slopen. De
nieuwe eigenaar kreeg dus een leeg erf, voor slechts
100 gulden. Uit dit geringe bedrag blijkt wel dat de
stad de komst van de familie Bredius naar Edam wilde
faciliteren. Had dit te maken met de werkgelegenheid
in de zoutketen? Of met vergroting van de vijver van
notabele families in Edam die het economisch, maar ook
getalsmatig, steeds moeilijker kregen?
Pieter Jacob vestigde zich vooralsnog niet in Edam, maar
startte wel met de voorbereidingen voor de bouw van een
passend woonhuis aan de Nieuwehaven. Dus evenals
bij nr. 24 zien we dat een van buiten Edam afkomstige
koopman de traditie van het wonen aan de Voorhaven
doorbrak. Pieter heeft niet van zijn nieuwe huis kunnen
genieten, want in 1810 overleed hij, vermoedelijk geheel
onverwacht. Dat was een grote slag voor de familie.
Zij zetten hun Edamse belangen aanvankelijk op een
laag pitje en pas in 1816 werden de percelen aan de
Nieuwehaven van de hand gedaan. Het bezit wordt dan
omschreven als een huis met stal en “onaf gebouwde
getimmerten”. Koper was Daniel Pieter Hofmeister die
er een bedrag van 5.000 gulden voor neertelde. Vooral uit
deze waardevermeerdering blijkt dat de familie Bredius
een belangrijke aanzet voor de bouw van het latere
Diaconiehuis en de inrichting van de tuin heeft gegeven.
Na de verkoop van het huis en de tuin in Edam verkocht
de familie in 1817 ook de twee zoutketen de “Wildeman”
in Edam, waarmee zij het tot armoede vervallen stadje
Edam definitief de rug toekeerde. De zakelijke interesse
van Abraham had zich verplaatst van de zoutfabricage
naar kruitfabrieken, hoewel hij in 1811 de toen nog
bestaande vijf zoutpannen in Muiden had gekocht.
Dit had een investering gevergd van maar liefst 50.000
gulden en in de geschiedenis van deze familie, waarin
Edam een bescheiden rol speelt, is de kiem te zien van
veel 19e-eeuwse grootindustriele familiebedrijven.

Daniël Pieter Hofmeister uit Utrecht werd in 1816 de
nieuwe eigenaar. Hij was kort daarvoor getrouwd met
Cornelia Boot, weduwe van Lubertus Cornelis van
Bommel, eveneens uit Utrecht. Zij was een dochter van
de Edamse Vice-admiraal Justus Boot en trouwde in
eerste huwelijk met haar neef William Pont. Na diens
overlijden in 1802 hertrouwde zij met Lubertus Cornelis
van Bommel en vestigde zich in zijn woonplaats
Utrecht. Zij kregen daar drie kinderen. Cornelia verloor
echter ook haar tweede man (1811) en zij hertrouwde
in 1814 nogmaals in Utrecht met Daniel P.Hofmeister,
oud kapitein der Staten. Dit huwelijk bleef kinderloos.
Kennelijk verkoos Cornelia Edam boven Utrecht en zij
keerde met haar gezin terug naar Edam. Daar werd
Hofmeister benoemd tot vrederechter en verder staat
hij te boek als rentenier. Zijn inkomsten kwamen
vooral uit zijn landbezit in de Purmer. Hofmeister zal
het huis verder afgebouwd hebben. Het had de grootte
van de huidige Diaconie: een breed huis met de kap
evenwijdig aan de straat, en aan de achterzijde een forse
rechthoekige uitbouw. Een bouw overeenkomstig andere
monumentale (burgemeesters)woningen in Edam uit
die tijd.

1832 kadastrale situatie
1a A 571 VH Theodorus Telting, pakhuis
1b A 572 NH idem, en erf
2 A 570 VH + NH Daniël Pieter Hofmeister, rentenier
3 A 570 VH + NH idem
4 A 570 VH + NH idem
5 A 569 VH + NH Dirk Veen, koopman, huis en erf
6a A 568 VH Dirk Veen, 1832 leeg erf
6b A 566 NH Wed. Klaas van der Lingen, pakhuis

Advertentie in de Opregte Haerlemsche Courant
15 maart 1817

1832-1890 Families Van Bommel en Pont
Abraham is vooral bekend geworden als kruitfabrikant.
Hij was eigenaar van de kruitmolen de “Krijgsman” in
Muiden, maar had ook een aandeel in de Purmerendse
kruitmolen “De Munnick”. In 1825 werd Abraham Bredius
eigenaar van het landgoed “Oud-Bussem” bij Naarden.
Hij trok daar een statige villa op en in de loop der jaren
bouwde hij zijn grondbezit uit tot een indrukwekkend
landgoed ter grootte van 300ha. De vestiging van een
kapitaalkrachtige Amsterdamse familie in Edam, die
economisch zo’n belangrijke impuls voor de stad had
kunnen zijn, is door het vroegtijdig overlijden van Pieter
Bredius dus in de kiem gesmoord.

Na het overlijden van Cornelia Boot in 1831 verkoopt
Hofmeister twee jaar later het huis en de tuin aan zijn
stiefkinderen Carel en Petronella Maria van Bommel,
de kinderen uit het huwelijk van Cornelia Boot met
Lubertus Cornelis van Bommel. De oudste dochter
Justina Margaretha van Bommel was in 1829 in Haarlem
overleden. Carel, die in 1828 trouwde met de 17-jarige
Maria Frederika Versteegh, werd de hoofdbewoner
van het huis aan de Nieuwehaven. Hofmeister vertrok
namelijk na het overlijden van zijn echtgenote naar
Nijmegen. Petronella Maria trouwde in deze jaren
met Peter Willem Jacob Engelbert van Bevervoorde, 1e
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luitenant der infanterie. In Edam kregen zij een zoon:
Thomas Adriaan (1832) die in later jaren met zijn
echtgenote door het vroegtijdig overlijden van zijn beide
ouders, liefderijk in het huis van zijn grootvader Carel
van Bommel aan de Nieuwehaven werd opgenomen.
Carel van Bommel was niet het type doorgewinterde
koopman zoals bijvoorbeeld de leden van de in Edam
gewortelde families Teengs en Pont dat waren. Zijn
zakelijke besognes waren betrekkelijk bescheiden, hij
was vooral een intellectueel en bestuurder. De lijst van
zijn bestuursfuncties is indrukwekkend:
In 1832 – hij was nog maar 25 jaar oud – werd Van Bommel
burgemeester te Edam, wat hij tot 1846 zou blijven. Van
1837 tot 1856 was hij daarnaast ook nog heemraad van
De Purmer en (met een korte onderbreking tijdens zijn
Kamerlidmaatschap in 1840) lid van de Provinciale Staten. Tot
1840 van Holland, na de splitsing van die provincie in 1840
van Noord-Holland. Van 1843 tot 1856 was hij schoolopziener
in Alkmaar en omgeving, en van 1846 tot 1856 was hij lid
van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In 1840 werd
hij gekozen als buitengewoon lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal bij de grondwetsherziening van 1840. Daar
hield hij een rede tegen de grondwettelijke splitsing van de
provincie Holland, maar uiteindelijk stemde hij toch vóór het
Grondwetsvoorstel. Hij stemde echter tegen het voorstel tot
wijziging van de grondwettelijke bepalingen over de periodieke
aftreding van kiescolleges voor de gemeenteraden.
Carel van Bommel werd in 1842 voor zijn verdiensten
voor het land geeerd met het ridderschap in de Orde
van de Nederlandse Leeuw, de hoogste onderscheiding
ooit aan een Edams ingezetene uitgereikt! Zakelijk
beperkte hij zich tot een driekwart eigendomsdeel in de
touwslagerij “Noord-Holland” aan de Baandervesting,
een kaaspakhuis aan het Marken en de broodbakkerij de
“Olyphant” aan de oostzijde van de Hoogstraat.
Carel en Maria kregen zes kinderen, maar moeder Maria
overleed al in 1845 op ruim dertigjarige leeftijd. Ook Van
Bommel werd niet oud, in december 1856 sloot hij de
ogen, 49 jaar oud. De twee gezinnen in het huis aan de
Nieuwehaven vielen uit elkaar. Twee zoons verlieten
Edam en de overige vier nog minderjarige kinderen
werden opgenomen in het huis van oom en tante
Gerardus Versteegh op Voorhaven 80. Van Bevervoorde
en echtgenote vonden elders in Edam onderdak. Het
huis aan de Nieuwehaven werd ten tijde van Carel’s
overlijden getaxeerd voor 4.000 gulden.
Om leegstand te vermijden is het een drietal jaren (18581861) bewoond geweest door reder en zeehandelaar Jacob
Teengs Telting en zijn gezin uit Alkmaar. Hij kende Carel
van Bommel als lid van de Provinciale Staten in NoordHolland, maar ook van diens functie als schoolopziener
in Alkmaar. Na het overlijden van Teengs Telting in 1861
en het vertrek van zijn weduwe uit Edam, moest aan
de bewoning van het huis opnieuw een mouw gepast
worden en de kinderen van Carel van Bommel kwamen
met elkaar overeen het huis te verkopen aan Frederik
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Hendrik Pont (1840-1886), de oudste zoon van William
Pont en Wilhelmina Versteegh. Frederik was nog maar
een jongeman, 21 jaar oud, maar had een oogje laten
vallen op Alida Maria (1840-1906), Carel van Bommel’s
jongste dochter. Zij woonde in die jaren in bij haar oom
en tante Boot aan de Schepenmakersdijk. Uit deze gang
van zaken blijkt wel hoe complex in die tijd erfopvolging
en instandhouding van zakelijke belangen konden zijn.
Door overlijden op jonge leeftijd en kinderloosheid
dreigden notabele families uit te sterven en werd in
steeds nauwere familiaire kring met elkaar getrouwd.
Vaak moest de in eeuwen opgebouwde zakelijke erfenis
van Edamse families aan nog heel jonge erfgenamen
zonder enige ervaring worden doorgegeven.
Frederik trouwde in 1863 met zijn Alida Maria en het
huis was hierdoor veilig gesteld. In de jaren daarna koopt
het echtpaar een drietal belendende percelen waarmee
huis en tuin zijn huidige omvang krijgen. Frederik Pont
was lid van de Fa William Pont. Bestuurlijk droeg hij zijn
steentje bij aan de Edamse samenleving als raadslid en
wethouder. Ook was hij evenals zijn schoonvader lid van
de Provinciale Staten van Noord-Holland, een functie
die hij tot zijn dood bekleedde. Hij was een bijzonder
kunstlievend en beminnelijk man en maakte tot buiten
Edam naam als musicus en amateur-schilder.

De Diaconie op de Nieuwe Haven

Architect A.H.D.Rups
In dienstjaar 1873 (= 1872) vindt “Stichting” van
A 570 plaats, zoals de kadastrale legger vermeldt.
Vermoedelijk is het huis toen herbouwd. In ieder geval
is de voorgevel in neoclassicistische stijl vernieuwd
waarbij aan de westzijde de tuinpoort werd toegevoegd.
Voor het ontwerp is waarschijnlijk de uit Nijmegen
afkomstige architect A.H.D.Rups verantwoordelijk. Deze
was architect van het Hoogheemraadschap en zoals te
doen gebruikelijk bij deze functie werkte hij ook voor
particulieren. Mogelijk had Rups al in 1860 Lingerzijde
39 voor de familie Pont ontworpen, evenals de panden

Schepenmakersdijk 10 en 11. Ook de vernieuwing van
de lijnbaan “Noord-Holland” in steen was van zijn hand.
Architecten die in (neo)classicistische stijl dit soort grote
panden ontwierpen zijn uit Edam in ieder geval verder
niet bekend.
Ongetwijfeld is in 1872 ook de tuin opnieuw ingericht.
Of hieraan een neorenaissancistisch ontwerp ten
grondslag lag, min of meer overeenkomstig de huidige
situatie, of dat het naar de mode van de 18e en 19e eeuw
een Engelse landschapstuin werd met bijvoorbeeld een
vijver, is onbekend. In de kadastrale gegevens is het
huis omschreven als woonhuis-kantoor-twee kassen.
Het halfronde gebouwtje halverwege de tuin aan de
linkerzijde (kadastrale kaart 1890) was vermoedelijk één
van de kassen. Deze is opgetrokken in 1887 en was 64
ca groot.
Het echtpaar Pont-van Bommel bleef na het vroegtijdig
overlijden van een zoon kinderloos en na het overlijden
van Frederik na een kort ziekbed op slechts 46-jarige
leeftijd bleef Alida alleen in het huis achter (1886).
Frederik was als medefirmant van de houthandel Pont
nog nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen
voor de verplaatsing van het bedrijf naar Zaandam. Hij
maakte de verhuizing in 1888 zelf niet meer mee, maar
voor Alida zal er nadien weinig in Edam zijn geweest
om voor te blijven. Zij gaf een nieuwe wending aan haar
leven en besloot het huis en de tuin te schenken aan
de Hervormde Diaconie. Kort daarop vertrok zij naar
Amsterdam. Zij nam daar haar intrek aan het Oosteinde,
een in 1865 nieuw gebouwde straat niet ver van het Paleis
voor Volksvlijt aan het Frederiksplein, dat in dezelfde
jaren van de grond kwam. Zij zal daar ongetwijfeld zijn
geweest. Alida Maria van Bommel overleed op 66-jarige
leeftijd in december 1906 in Amsterdam en werd bijgezet
in het familiegraf in Edam.

Frank Edwin Elwell en Death of Strength
Achter de grote kerk springt op de begraafplaats vooral
het indrukwekkende praalgrafmonument van de familie
Pont-Van Bommel in het oog. De levensgrote stervende
leeuw is ter aarde gevallen, bewaakt en beschut door een
troostende engel boven hem. Een monument met veel
drama en symboliek.
Het bronzen beeld is gesigneerd:
F. EDWIN ELWELE / SCULPTORE / NEW YORK CEY U.S.A.
GEORGE T. BREWSTER / ASSISTANT SC.
CIE DES BRONZES / BRUXELLES 1888
De maker is de Amerikaanse kunstenaar Frank Edwin
Elwell. Er is over hem persoonlijk niet heel veel bekend.
Hij maakte divers werk. Het meest bekende beeld van
hem is van Charles Dickens en staat in Philadelphia:
“Dickens and little Nell”.
Elwell studeerde aan het Boston Museum of Fine Arts en
ging in 1881 naar Parijs waar hij zich verder bekwaamde
aan de Ecoles des Beaux-Arts. Heeft hij in Parijs

Het grafmonument van Frederik Hendrik Pont en
Alida Maria van Bommel

misschien Alida van Bommel ontmoet, er van uitgaande
dat zij de opdracht voor het grafmonument voor haar
te vroeg overleden echtgenoot Frederik Pont heeft
gegeven? Vrouwen van goede huize gingen in die tijd in
Europa volop op reis en deden als het enigszins kon ook
Parijs aan. Hoe dan ook, het schijnt dat het monument
in Amerika is vervaardigd en dat het daarna werd
verscheept naar Nederland (bron website Dorsouduro,
Peter Zunneberg, 2014).
Met de overdracht aan de Hervormde Diaconie voor
huisvesting van bejaarde, minvermogende Edamse
ingezetenen, verdween het monumentale woonhuis
met zijn rijke familiegeschiedenis min of meer in
de anonimiteit. Het Rijksmonument is een uniek
voorbeeld van neoclassicistische bouwstijl in de stad
en is eigendom van de gemeente. De afscheiding van
de tuin van het huis heeft afbreuk gedaan aan het
monumentale karakter en het zou dan ook mooi zijn als
de oorspronkelijke eenheid visueel hersteld kan worden.
Bronnen:
D.P.R.A. Bouvy en A.C.J. de Vrankrijke, “De oude zoutketen”
In: Tussen Vecht en Eem, Vrienden van het Gooi, mei 1987.
J. Otsen, “De Munnick. Een buskruitmolen bij Purmerend
(1668-1832)”
In: Holland, Historisch tijdschrift,1992/2
H. van Felius en H.J. Metselaars, "Noordhollandse Statenleden
1840-1919"
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek
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De klokjes van het Carillon
Frans Kuiper

Speeltoren krijgt nieuw klavier en het Carillon
wordt uitgebreid met 5 klokjes
mechaniek enkele tonen laten horen.
Hierdoor wisten de mensen ‘beneden’ dat
daarna de uurslag zou komen. Dit noemde
men de voorslag of quadrillon. Hierin is het
getal ‘vier’ te herkennen. Het woord carillon
is weer een verbastering van quadrillon.
Met het gebruik van deze klokjes was de
geboorte van het toreninstrument een feit.
Volgens de huidige definitie van de Beiaard
Wereld Federatie moet een instrument uit
minimaal 23 klokken bestaan om carillon
genoemd te mogen worden. In onze
Speeltoren bestaat het carillon nu uit 42
klokken, ruim voldoende dus om aan de
definitie te voldoen. Alle 42 klokken kunnen
Foto gemaakt bij gelegenheid van de overdracht van
worden bespeeld met het handspel; voor
de klokjes aan de gemeente
het automatische spel zijn er in totaal 31
klokken beschikbaar, de beperking zit in de
breedte van de antieke speeltrommel.
Wat is ’n carillon en wat ’n klokkenspel en wat
Er is sprake van een handspel (de beiaardier bespeelt
doet een beiaardier?
het stokkenklavier) en een automatisch spel (de
speeltrommel die door het uurwerk wordt aangestuurd)
Beierman
Nog vóór het ontstaan van het torenuurwerk werden de
in de toren aanwezige klokken al muzikaal gebruikt, door
Beiaardier
de beierman. Soms was dat de koster, later ook wel de
In het midden van zeventiende eeuw telde een
kloksteller. Deze stond aanvankelijk tussen de klokken,
klokkenspel ongeveer 15 à 18 klokken. De beiaardiers
die hij rechtstreeks tot klinken bracht met behulp van de
die van toen af de toreninstrumenten via het klavier
hamers of de klepels. Maar hij kon ook touwen aan de
bespeelden, waren op den duur geen amateurs meer.
klepels binden en daar dan zelf aan trekken, met handen
Ze waren beroepsmuzikant, door het stadsbestuur
en soms ook met voeten. Zo ontwikkelde hij een soms
aangesteld en velen van hen waren ook stadsorganist.
virtuoos klankspel dat beieren werd genoemd. Vooral bij
De beiaard werd enkele keren per week een uur lang
kerkelijke en stedelijke feesten kwam de beierman in
bespeeld op tijdstippen die door de lokale overheid
actie.
waren vastgesteld. Ook wel op zondag na de kerkdienst.
De voorslag die langzamerhand niet alleen de uurslag,
maar ook de halfuurslag en de kwartieren meerstemmig
Carillon
was gaan aankondigen, bestond soms iedere maand uit
In de tweede helft van de 14de eeuw werden op vele
nieuwe melodietjes. Deze klonken vanuit het uurwerk
stadstorens uurwerken geplaatst. Hierdoor kwam
met gebruikmaking van de steeds groter en breder
er nóg een soort klok in de toren: de uurklok. Via een
geworden trommel. Als de trommel door het uurwerk
ingenieuze constructie viel op de hele uren een hamer
in beweging wordt gebracht, dan tillen de nootjes de
tegen de buitenkant van de klok. Omdat in die tijd
tuimelaars op die in verbinding staan met de klepels. De
het torenuurwerk in de gehele stad of het dorp de
klepels voor het automatische spel werken onafhankelijk
enige hoorbare en nauwkeurige tijd aangaf, was de
van de klepels voor handmatig spel
betekenis van de uurwerkklok niet gering. Hoe groot
het belang was kunnen wij lezen uit rekeningen waarin
betalingen voorkomen aan mensen die - met behulp van
Het stokkenklavier
bijvoorbeeld zonnewijzer of zandloper - werden belast
Door de jaren heen is het klavier al een aantal keren
op de uurklok te slaan als het uurwerk in reparatie was.
vervangen.
Door straatlawaai of onoplettendheid kon de eerste
Op 15 april 1920 schrijft de fa Addicks en Zoon (later
van een aantal slagen gemakkelijk worden gemist.
overgenomen door Eijsbouts) dat een aantal klokken
Om dit te voorkomen kreeg de uurklok gezelschap
in zeer slechte staat verkeren en vervangen moeten
van vier klokjes. Deze moesten vóór het slaan van de
worden. Het klavier is door zijn vervallen staat niet meer
klok door middel van een in het uurwerk aangebracht
te repareren.
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In 1962 is de situatie in de toren zo slecht dat men uit
veiligheidsoverwegingen de klokken uit de toren laat
halen. In hetzelfde jaar wordt op de jaarvergadering van
Oud Edam besloten om het bijeengehaalde geld (20.000
gulden) aan de gemeente te geven voor restauratie van
het carillon (ook toen al speelde de vereniging OudEdam een belangrijke rol).
In 1970 werd door de firma Petit en Fritsen (overgenomen
door Eijsbouts) een nieuw klavier geplaatst, zodat na
jaren van stilte en treurnis rond het gemis van de klanken
van de Speeltoren, vanaf 4 juli 1970 werd eindelijk de
stilte verbroken en liet het carillon weer ieder kwartier
haar klokken weer klinken over Edam.

Uitbreiding naar 37 klokken
Door de uitbreiding naar 37 klokken werd besloten dat
uitbreiding van draden niet mogelijk was en stelde
men de oude Speeltrommel op non-actief en werd het
carillon aangestuurd via een cassettebandje. Dit ging
helaas wel ten koste van de warme carillonklanken via
de Speeltrommel.
Gelukkig nam de Vereniging Oud-Edam in 1998 het
succesvolle initiatief om de oude Speeltrommel, die nog
steeds in de toren stond, te restaureren. Tevens werd het
notensysteem uit 1561 weer in ere hersteld. Zo kunnen
we nu vanaf 1999 weer ieder kwartier genieten van de
warme klanken van het carillon.
Daarnaast is het bespelen van alle klokken via het
stokkenklavier van essentieel belang om de klokken
soepel te houden en Edam te laten genieten van het spel
van de stadsbeiaardier. Sinds 1987 is Frits Reynaert de
vaste stadsbeiaardier van Edam.
Hij heeft dan ook het initiatief genomen om het
versleten klavier te laten vervangen door een nieuw
klavier. Het college van de gemeente Edam-Volendam
is hiermee eenstemmig akkoord gegaan, zodat vanaf
november 2017 het nieuwe klavier regelmatig bespeeld
kan worden. Op dit moment wordt het klavier nog maar
eenmaal per maand bespeeld, maar voor zowel het
nieuwe klavier als het carillon zou het veel beter zijn om
meerdere malen per maand bespeeld te worden. Ook in
het kader van het toenemende toerisme in Edam wordt
frequenter bespelen meer dan gerechtvaardigd. Behalve
de Edammers kunnen ook de vele toeristen genieten
van de bijzondere carillonklanken.

Uitbreiding carillon met 5 klokken naar 42
Met het nieuwe klavier kon tegelijkertijd een lang
gekoesterde wens van de beiaardier in vervulling gaan.
Namelijk het uitbreiden van het carillon met 5 klokjes.
De gemeente Edam-Volendam had al alle kosten voor het
nieuwe klavier voor haar rekening genomen. De nieuwe
klokjes zouden door particulier initiatief gerealiseerd
moeten worden.
De Vereniging Oud-Edam was bereid om dit als project
te definiëren. Het resultaat was verbluffend. Binnen
twee weken waren alle klokjes geadopteerd. Vijf families

Het vloeibare brons wordt in de mal gegoten

hebben een gift gedaan waarmee zij de trotse eigenaar
werden van een klokje.
Zij hebben tevens het voorrecht gekregen om op hun
klok een eigen randschrift te laten plaatsen. We hebben
zelfs mensen moeten teleurstellen die ook nog graag
een klokje wilden adopteren. De klavierbouwer houdt
er echter bij het opbouwen van het klavier rekening
mee dat er in de toekomst nog een zesde klok geplaatst
kan worden. Er moet echter wel onderzocht worden of
deze zesde klok geplaatst kan worden in de lantaarn
van de toren. Hierdoor zou de beiaardier nog meer
mogelijkheden hebben om het handspel te variëren.

Bezoek aan Eijsbouts
De schenkers van de klokjes zijn op 16 augustus bij de
Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij in Asten op bezoek
geweest. Daar kon men met eigen ogen zien hoe hun
klokjes werden gegoten. Alle schenkers en Leontien
Rosier van Oud-Edam waren hierbij aanwezig. Allereerst
stond er een bezoek aan het museum van Klok en Peel
op het programma waar, door een oud-medewerker van
Eijsbouts, een deskundige rondleiding werd gegeven.
Het complete proces van klokkengieten werd duidelijk
gemaakt, van enorme klokken zoals in 2012 Maria de
meest prominente luidklok van de Notre Dame in Parijs
tot zeer kleine klokjes voor het carillon in Kiev.
Vervolgens gingen we na de lunch naar de Koninklijke
Eijsbouts waar we door de adjunct directeur Joep van
Brussel werden ontvangen (zijn grootvader was in
1911 al in dienst van Eijsbouts). Tijdens de rondleiding
door de fabriek, konden alle stadia van het proces van
klokken gieten in werkelijkheid gezien worden. Na
het maken van de valse klok (het model van de klok
in zand en aanbrengen van de inscripties) wordt het
gloeiende klokkenbrons in de mal gegoten. Als het
klokkenbrons na een week volledig is afgekoeld kan de
klok gestemd worden in de stemkamer. Alle hiervoor
beschreven handelingen is nog steeds handwerk. Alleen
bij het stemmen wordt gebruik gemaakt van technische
hulpmiddelen. We hadden het voorrecht om getuige te
zijn van het spannendste proces van het maken van
onze klokken. Het gloeiende klokkenbrons van 1100
graden Celsius werd vanuit een ketel in de mal van de
klok gegoten. Alle letters en teksten waren al in de mal
aangebracht, zodat op dat moment de klok ontstond
zoals die in de Speeltoren zou komen te hangen.
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Van de redactie
Wim de Wolf

Overhandiging nieuwe klokjes aan burgemeester
Sievers
Op 16 oktober werden de klokjes officieel overgedragen
aan de burgemeester Lieke Sievers, in het oude stadhuis
van Edam door de schenkers. De gemeente had hiertoe
een feestelijke bijeenkomst georganiseerd.
Op iedere klok staat vermeld dat ze gemaakt is door
Eijsbouts met de volgende tekst: EIJSBOUTS ASTENSIS
ME FECIT ANNO MMXVII. De schenkers hebben hun
eigen randschrift op hun klok laten plaatsen;
1] De stadbeiaardier Frits Reynaert (sinds 1987)en zijn
echtgenote Marja
a] Klokje C5
b] STADSBEIAARDIER
FRITS REYNAERT ∞ MARIA ELTINGH
EDAM 27 SEPTEMBER 1985
2] De stadsklokkenstelder (sinds 2001) en zijn
echtgenote Simone
a] Klokje Cis5
b] SIMONE & FRANS KUIPER
STADSKLOKKENSTELDER SINDS 2001
3] De dit jaar haar 30 jarig jubileum vierende Sas
bloemiste met partner Henk de Lange
a] Klokje Dis5
b] 12-10-2017 30 JR SAS BLOEMISTE
SASKIA HARMENS HENK DE LANGE
4] De familie Tymon en Lia bij ’t Vuur, familie van de
redder van de Speeltoren in 1972, Gerrit bij ’t Vuur,
tevens oprichter van de vereniging Oud-Edam
a] Klokje C5
b] LIA EN TIJMON BIJ ’T VUUR
MET DANK AAN OME GERRIT
5] De immer actieve Rob Huber en zijn echtgenote
Ineke, mede organisator van “de kerk van Kaas" (de
actie voor een nieuwe luidklok voor de Grote Kerk in
2003) oud eigenaar/directeur van de firma Boon Edam.
a] Klokje E5
b] BRONS KLINKT GOUD
BIJ JONG EN OUD
ROB & INEKE HUBER
Vanaf 10 november 2017 is het nieuwe klavier in de
Speeltoren opgebouwd en 25 november 2017 heeft de
stadbeiaardier een openingsconcert gegeven waarbij
de nieuwe klokjes hun prachtige klanken over Edam
hebben uitgestrooid.
De wens voor de toekomst is dat de stadsbeiaardier in
plaats van eenmaal per maand eenmaal per week ons
mag verblijden met de prachtige carillonklanken. Edam
en de Edammers en de toeristen verdienen het om dit
prachtige historische instrument zoveel als mogelijk te
kunnen horen.
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Peter Sluisman en
Wil Tjoa verlieten de
redactie
De relatief kleine redactie van ons Periodiek heeft een
aderlating ondergaan door het vertrek van twee van haar
leden. Peter Sluisman verliet Edam en Wil Tjoa besloot na
vijfentwintig jaar de vaste fotograaf van ons blad te zijn
geweest te stoppen.
Peter publiceerde sinds 2007
in totaal 36 artikelen, in ieder
nummer zeker één soms twee
bijdragen. Zijn inspiratiebron
was veelal het Edams Museum,
waarvan
hij
conservator
was.
Onder
zijn
leiding
werden de objecten uit het
museum geïnventariseerd en
gedigitaliseerd en daarbij kwam
meer dan eens een verrassing boven water, waar hij dan in
zijn aanstekelijke eigen stijl een verhaal over schreef, zoals
over die scherf van een aardewerkbord in het depot dat
over de aardbeving in 1692 in ons land verhaalde of over
die bijbel waarin op het schutblad in december 1680 onze
afgevaardigde bij de Staten-Generaal in Den Haag met
ontzag over een staartster (komeet) aan de hemel schreef of
over de prachtige bodebussen die hij in het gemeentehuis
aantrof en die hij in een goed gesprek voor het museum
in bruikleen wist te krijgen. Ook de tentoonstellingen die
met regelmaat door het museum werden georganiseerd
vormden voor hem aanleiding voor artikelen.
Wil Tjoa heeft in de loop der
tijd talrijke foto’s voor ons
blad gemaakt, maar daarnaast
de eindredacteur regelmatig
bijgestaan
bij
het
voor
publicatie geschikt maken van
afbeeldingen en illustraties.
Regelmatig reed hij door de
stad om voor zijn fotoarchief
materiaal te verzamelen waar de
redactie meer dan eens gebruik van heeft kunnen maken.
Ook voor de vereniging maakte hij foto’s voor power
pointpresentaties over Edam of ten behoeve van Open
Monumentendag.
In aansluiting daarop moet ik laten weten dat ik binnen
het bestuur aangegeven heb een stap terug te doen. Na
10 jaar hoofd- en eindredacteur te zijn geweest wil ik
daarmee stoppen. Tot op heden lukte het nog niet deze
vacante posities te vervullen, wat de oorzaak ervan is dat
u dit jaar slechts een Periodiek ontvangt. Overigens blijf ik
wel redactielid.

Stadsfeesten, zestig jaar geleden
Leontien Rosier

Stadsfeesten 1957, zestig jaar geleden
“Een stad die feest gaat vieren, zorgt er voor op zijn voordeligst uit te zien”. Zo luidde de slagzin
boven het beknopte programma voor de feest-tiendaagse, een uitgave van de V.V.V.

Maar liefst 18 buurtverenigingen hadden zich ingezet om
de stad te verfraaien. En met succes, zoals deze molen in
het boerenbuurtje, van buurtvereniging Nieuwvaartje en
Groenland.

Kostuums
De historische kostuums waren het idee van Gerrit
Vermeer, destijds het hoofd van de Coornhertschool. Hij
dook in de boeken om de mode van de 14e en 15e eeuw
te achterhalen, er werd een modeshow georganiseerd

met enkele door de “pioniersters” vervaardigde
proefmodellen en heel Edam was om. Niet enkele
honderden, maar naar schatting zo’n 3000 Edammers
hulden zich in een historische outfit. Verbluffend is
dat ook de heren zich massaal in kostuum staken.
Stoffen waren o.a. verkrijgbaar bij woninginrichting Van
Poelgeest. De dames veelal in pasteltinten en er werd
niet beknibbeld op materiaal. Fluweel lijkt de boventoon
te voeren en een krantenverslag uit die dagen noemt
luxueuze materialen als astrakan, kant en bont.
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Stadsfeesten, zestig jaar geleden

De opening
Bij de opening van de feesten
overhandigt burgemeester Van
Baar, uiteraard in kostuum, de
sleutel van de stad aan de voorzitter
van het organisatiecomité, Henk
van Zanen.
Dan nog even poseren voor de
officiële bordesfoto.

Bruiloft
Gé Klein en Jan van Oostveen zijn op
dinsdag 16 juli het middelpunt van de
middeleeuwse bruiloft. Geen officieel
jawoord, al hadden ze al wel verkering.
Als eregasten stapten de beroemde
historische Edammers Trijntje Keever,
de dikke kastelein Jan Claeszn Clees
en Pieter Dircksz Langebaert tot slot uit
hun schilderij.

14
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Optochten
Aan optochten geen gebrek bij deze feesten. De eerste
stoet trok op maandag 15 juli langs het bordes van
Raadhuis. Een officieel défilé, ten overstaan van onder
ander de toenmalige Commissaris der Koningin, Mr.
M.J. Prinsen. De grote historische optocht (vrijdag) werd
gewonnen door de buurtvereniging van de Lingerzijde
met het thema ‘brand in de grote kerk’.

Kinderen
Ook de jongste Edammertjes werden in historisch kostuum
gestoken. Werk aan de winkel dus voor alle moeders. Meisjes
als prinsessen en jongens als Robin Hood.
Elke dag een verkleedpartij – wat een feest! Maar de jeugd
moest wel aan de bak. Een aubade op maandagochtend, een
kinderoptocht op dinsdag – wat werd beloond met een feest
op woensdag. En wat Edammers die toen kind waren zich nog
steeds herinneren: er was buitensporig veel snoep en ijs!

OUD EDAM | JAARGANG 41 | DECEMBER 2017 | NUMMER 1

15
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Jongeren
In 1957 had je nog op zaterdag school.
Tja – en dan ga je in kostuum! “Of we
net communie hadden gedaan,” had
men in Amsterdam aan Ineke Remijnse
gevraagd. Nee, dat niet. Het waren de
Stadsfeesten. Haar vriendin Marietje had
wél de jurk aan die ze als bruidsmeisje
zou dragen op de bruiloft van haar zus.

Niet geheel autovrij
Met de auto de stad in en parkeren? Tijdens de Stadsfeesten niet!
Behalve bij twee evenementen. Een défilé in het kader van de
zogeheten Statentocht, waarmee een belangrijke stap in 80-jarige
oorlog werd herdacht. En een rijtocht door de stad met – toen al –
oldtimers. Automobielen van voor 1930. De Edammer O. de Ruiter
reed ook mee, volgens de krant met een Rudge Multimotor uit 1913.

Mooie herinnering
Na tien dagen feest was het mooi geweest
en werd het mannetje van het logo ritueel
verbrand.
Bij wie ze nog heeft meegemaakt, laten de
stadsfeesten een onuitwisbare herinnering
achter.

16

OUD EDAM | JAARGANG 41 | DECEMBER 2017 | NUMMER 1

Uitreiking Gele Steentje
Wim de Wolf

Het Gele Steentje 2017

Nieuwvaartje 6

Zoals ieder jaar werd tijdens de goed bezochte
jaarvergadering op 19 september j.l. het Gele Steentje
uitgereikt. Een pluim op de hoed voor hen die in het
afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het behoud van
het stedenschoon en de verfraaiing van onze stad. Veelal
valt die prijs toe aan verbouwingen of restauraties, maar
vorig jaar werd hij postuum toegekend aan Joop van
Drunen voor zijn kleurrijke schilderwerk aan en in zo
vele huizen in de stad.
Jammer genoeg heeft de commissie van experts, Joop van
Overbeek, Flip van der Leeuw en Bert Cremers, die ons
jaarlijks een voordracht deed, zijn werk neergelegd. Voor
hun langjarige deskundige inzet verdienen zij bij deze
veel dank. De beoordeling is daarop overgenomen door
de werkgroep Ruimtelijke Ordening en Stadshandhaving,
die dit jaar drie projecten voor de prijs uitkoos. Het ging
om het geslaagd terugbrengen van een kantoorpand
van het Hoogheemraadschap naar een woonhuis, een
rijksmonument op Schepenmakersdijk 11, de fraaie
verbouwing en uitbreiding van restaurant La Galera
aan de Gevangenpoortsteeg en de nieuwbouw van een
stolpboerderij aan het Nieuwvaartje 6.

die plaats, had er een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek
plaatsgevonden. In archiefstukken werden gegevens en
tekeningen/schilderijen aangetroffen waaruit bleek dat er
op deze plek een stolpboerderij had gestaan die in 1938
werd afgebroken. Dat was de basis voor het idee om hier
de stolpboerderij weer terug te brengen.
Naar het oordeel van de werkgroep voelt de door Jeffrey
ontworpen verspringende voorgevellijn van de boerderij
kleinschaliger aan en past het naadloos in de stratenwand
van het Nieuwvaartje. Het lijkt of deze boerderij er altijd
heeft gestaan. Door de naastgelegen schuur los te knippen
van de stolp ontstaat een doorkijk die zicht geeft op de
ruimte achter de boerderij. Het gevoel van de stadsboerderij
blijft daarmee gehandhaafd, iets wat zou verdwijnen bij
een aaneengesloten gevelwand. Bij de bouw werden oude
bouwmaterialen gebruikt, traditionele details en kleuren
gerespecteerd. Daarmee is de nieuwe invulling op het
Nieuwvaartje 6 een voorbeeld van een goede integratie
van een nieuwbouwplan in de oude binnenstad.

Peter de Vries liet weten dat de keus van de werkgroep dit
jaar gevallen was op het Nieuwvaartje 6, de stolpboerderij
van Sandra en Jeffrey Voorsluijs.
Sinds zij negen jaar terug verhuisden naar Edam wonen
zij op het Nieuwvaartje, tot voor kort met veel genoegen
in de stolpboerderij op nr 12. Toch zochten ze naar de
mogelijkheid van een woning naar eigen smaak en stijl.
Die zagen en kregen ze op het erf van Uitentuis, de laatste
stadsboerderij van Edam, even verderop. Voorafgaand
aan de ontwikkeling van hun bouwplannen op

Sandra en Jeffrey Voorsluijs

Namens de Vereniging overhandigde Peter het Steentje
aan Jeffrey, Sandra ontving een mooie bos bloemen.
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Excursie
Wim de Wolf

Ledenexcursie 2017 ging naar Delft
De veertigste editie van de jaarlijkse ledenexcursie ging naar Delft, een van de mooiste steden van ons land. Niet
voor de eerste keer. In het najaar van 1990 werd al eerder een bezoek aan deze stad gebracht. De belangstelling was
destijds zo groot, dat op twee achtereenvolgende zaterdagen twee bussen werden ingezet.

Stadhuis met vestingtoren (foto: Ton de Jong)

Op zaterdagmorgen 7 oktober, een sombere, druilerige
ochtend, vertrok onze bus naar Delft. De stemming was
opgewekt, zelfs na dat Joop van Overbeek tijdens de
rit liet weten dat hij, Anneke, Peggy en Bert met deze
jubileumreis hun activiteiten beëindigden. Vanwege
wegwerkzaamheden aan de A4 maakten we een omweg
via Oude Rijn. In Delft aangekomen werden wij op de
Markt ontvangen in Het Konings Huijs en dronken er
onze koffie met een vorstelijk stuk appeltaart te midden
van Oranje parafernalia en onder de toeziende ogen van
leden van ons vorstenhuis, zelfs koningin Emma keek
nog mee. Om half elf stond een viertal gidsen klaar
om ons rond te leiden door de binnenstad. Iemand
verwoordde het zo: wandelen door Delft is als bladeren
door een geschiedenisboek. In iedere straat en aan
iedere gracht ligt een verhaal. Onze wandeling onder
de paraplu begon voor het fraaie renaissance stadhuis,
gebouwd door Hendrick de Keyser, dat gedrapeerd
is om een bewaard gebleven verdedigingstoren, het
Steen, waarin zich een gevangenis bevond, nu een soort
museumgevangenis met folterwerktuigen.

18
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Langs indrukwekkende panden aan de Markt als
het Boterhuis en de Waag werden we door smalle
middeleeuwse straatjes en langs huizen gevoerd met
namen als De Spaansche Bisschop, de Rapenbloem,
Den Briel, de Engelse Beurs. Uitgebreid stilgestaan werd
bij de gedenksteen van de beroemde inwoner, Antonie
van Leeuwenhoek (1632 – 1723). Van Leeuwenhoek
was linnen- en lakenhandelaar, autodidact met
belangstelling voor sterrenkunde, scheikunde en
natuurkunde, kende geen vreemde talen, maar leerde
later zichzelf Engels. Ter controle van de kwaliteit
van lakense stoffen gebruikte men in die tijd een
dradenteller, een microscoop of loep met een vergroting
van 20. Leeuwenhoek wist een lens te verkrijgen (hoe,
dat hield hij geheim) met een vergroting van 300. Toen hij
daarmee een druppel regenputwater bekeek zag hij tot
zijn grote verwondering “kleijne diertgens” en daarmee
begon zijn microbiologisch onderzoek in de kamer
achter zijn winkel. Voortzetting leidde tot de ontdekking
van bacterien, rode bloedlichaampjes en zaadcellen. Hij
werd geintroduceerd bij de Royal Society en publiceerde

Gedenksteen van Antony van Leeuwenhoek

buskruit de lucht inging. Kort voor die explosie heeft
men hem, beheerder van het kruithuis, gezien met
een brandende lantaarn bij het magazijn. Die explosie
verwoestte een flink deel van de binnenstad en maakte
enkele honderden slachtoffers. Een van hen was de
jonge schilder Johan Fabricius, die zijn atelier in de buurt
van het magazijn had. De explosie zou tot zelfs Texel
te horen zijn geweest. Er zouden nog meer slachtoffers
zijn gevallen als er die dag geen kermis in Den Haag was
geweest waar veel Delftenaren naar toe waren. De stad
is in de jaren daarna weer snel herbouwd, dankzij een
collecte onder de alle steden van Holland. De plaats waar
het depot stond is echter een open plek gebleven, de
paardenmarkt. Deze ramp is naderhand veelvuldig door
schilders vastgelegd. Zelfs Joost van den Vondel heeft er
een gedicht aan gewijd.

zijn resultaten via deze prestigieuze academie en werd
er op uitnodiging lid van. Zo werd hij een wetenschapper
van wereldnaam. Zelfs tsaar Peter de Grote en koningin
Mary bezochten hem.

Explosie Kruithuis
Even later stonden we op de Oude Delft voor een
prachtig laatgotisch huis, gebouwd in 1505 voor Jan de
Huiter, schout en baljuw en een zeer vermogend man.
Zelfs Karel V leende bij hem geld, vandaar ook dat diens
wapen de gevel van het huis siert. Later heeft daar nog
een dochter van Willem van Oranje gewoond. In 1645
vestigde zich er het Hoogheemraadschap van Delftland.
Boven de deur ziet men wapens van hoogheemraden
en dijkgraven. Een daarvan behoort toe aan Cornelis
Soetens. Historici veronderstellen dat hij door
onvoorzichtigheid de veroorzaker is geweest van de
enorme explosie die plaatsvond op 12 oktober 1654
van het kruithuis binnen de stad, waarbij 90.000 pond

In de tuin van het Prinsenhof

Dodelijke aanslag

Het Gemeenlandshuis aan de Oude Delft (© RV)

Nog steeds onder de paraplu en bij een onaangename
wind bereikten we het standbeeld van Willem de
Zwijger in de tuin van wat nu Het Prinsenhof heet,
destijds het St. Agathaklooster. Na 1572 werd dit door
het gemeentebestuur geconfisqueerd en aan de prins ter
beschikking gesteld, die er tot 1584 woonde. In juli van dat
jaar werd hij vermoord door Balthasar Gerards. Gerards
had de moord goed voorbereid, een vluchtweg had hij
gevonden via de paardenstallen aan de achterzijde van
het complex en door het water daarachter. Hij deed zich
voor als Francois Guyon, een gevluchte hugenoot die zijn
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Schilderij Egbert Lievensz van der Poel van de verwoesting na de explosie (© National Gallery, Londen)

diensten had aangeboden en al enkele opdrachten voor
de prins had uitgevoerd. Na de moord kwam Gerards
niet ver, nog voor de gracht werd hij gegrepen. Zijn
verhoor onder folteringen leverde wel zijn motieven
voor de moord op, maar geen mededaders. Zijn einde
moet smartelijk zijn geweest. Volgens de gids was de
executie op het schavot ook voor zestiende-eeuwse
begrippen uiterst wreed.

Johannes Vermeer
Vervolgens bereikten we het Vermeer Centrum Delft,
in 2007 gebouwd op de historische plaats van het
voormalige Sint- Lucasgilde. Daarmee wilde de stad
Johannes Vermeer, de vermaarde schilder van o.a. ‘het
straatje van Vermeer’ en ‘het meisje met de parel’
een plaats geven. Op de gevel zijn de guirlandes van
de diverse kunsten binnen het gilde te zien: potterij,
schilderkunst,
boekdrukkunst,
glaszetkunst.
De
originelen zijn ingebouwd in het Rijksmuseum. Op de
eerste verdieping is het schildersatelier van Vermeer
ingericht, zoals dat er uit gezien moet hebben.
Inmiddels waren we door de Papenstraat, op de hoek
waarvan voorheen het logement ‘De Diamant’ stond
waar Balthasar Gerards de nacht voor de moord sliep,
nu een bekende bakkerij, teruggekeerd op de Markt bij
de Nieuwe Kerk. Aan een bezoek kwamen we niet meer
toe.

Middagprogramma
Na de lunch in de Waag was er gelegenheid om het
bekende museum Prinsenhof te bezoeken of het
Vermeerhuis, waar het kleine oeuvre van 37 schilderijen
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van Vermeer op reproducties op ware grootte te
bezichtigen is. Op de tentoonstelling is in chronologisch
volgorde de ontwikkeling van de schilder in zijn
schilderijen te volgen. Opvallend was de belangstelling
van de vele buitenlandse toeristen.
Het laatste deel van ons bezoek was een boottocht
over de Delftse Schie richting Delfshaven. Helaas
speelde het weer ons opnieuw parten. Door de regen
waren de vensters van de met zeildoek overdekte
boten beslagen en hadden we weinig zicht op de
omgeving. Wel zagen we hoe diverse roeiboten van een
Delftse studentenroeivereniging ons met groot gemak
inhaalden, maar die zaten niet droog.
In het zicht van Edam werden na Joop’s afscheidswoorden
– je zou ze wellicht als een overdenking kunnen
beschouwen – hij, Anneke, Peggy en Bert bedankt voor
deze opnieuw interessante dag. Daarop aansluitend
ontvingen ze namens Oud Edam dank voor hun
inspanningen over tal van jaren om leden van onze
vereniging niet alleen te laten kennis maken met het
stedenschoon en cultureel erfgoed in andere plaatsen
in ons land, maar ook om hen op een ongedwongen
manier met elkaar in contact te brengen.
Sterk vertraagd door de omweg en een flinke file
bereikten we veilig Edam.
De fotoreportage van Ton de Jong is nu te zien op de website
www.oud-edam.nl

Hervomde gemeente
Frans Kuiper

SCHEURING IN DE HERVORMDE GEMEENTE

Vereniging ter
Verbreiding van
de Waarheid,
de Evangelisatie
Ruim 250 jaar na de alteratie waren er serieuze
scheuringen ontstaan binnen de Nederlands Hervormde
kerk. Wat honderden jaren lang als hechte eenheid naar
buiten was gekomen werd nu ondermijnd door een
groep mensen die zich niet konden verenigen met de
wat lossere koers van de kerk. Zij wilden terug naar het
ware woord en hadden zich in 1847 verenigd in een club
die zich heel pretentieus “Vereniging van de Waarheid”
noemde.

Charitas
In deze tijd was het de gewoonte dat de hogere
standen het initiatief namen om de lagere te helpen:
de filantropie was dus top-down georganiseerd. In 1847
werd de Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid in
Amsterdam echter opgericht, door de ‘derde stand’ of
‘kleine burgerij’. Een godsdienstonderwijzer bezocht
maandelijks zeventig gezinnen in de achterbuurten
van Amsterdam. Om dit te kunnen uitbreiden werd de
Vereniging opgericht. Als gevolg hiervan ontwikkelde
zich een orthodox-protestantse gemeenschap in het
hart van de Jordaan. De Verbreiding was ook gericht
op ‘gezelligheid’. De bijeenkomsten van de Vereniging
waren gelegenheden voor de leden om elkaar beter te
leren kennen en leidden tot meer dan alleen stichtelijke
resultaten. De Verbreiding vormde een nieuw soort
organisatie.
De activiteiten van de Verbreiding waren een mengeling van
evangelisatie en volksverheffing, zoals dat ook bij andere
christelijke filantropische verenigingen het geval was. Bij
de Verbreiding besloegen de activiteiten op den duur steeds
meer terreinen en waren ze zo uitgebreid dat vrijwel heel
het sociale leven van haar leden zich binnen de kaders van
de vereniging kon afspelen. Het begon in 1848 allemaal met
een zondagsschool en een breischool. Breischolen en later
ook naaischolen waren lokalen of huiskamers waar meisjes
en jonge vrouwen een vaardigheid leerden waarmee ze
hun brood zouden kunnen verdienen en waar ze al doende
verhalen uit de bijbel te horen kregen en samen psalmen
zongen. Voor de kinderen werden daarnaast clubs opgericht:
een knapenvereniging, een jongelingsvereniging en later nog
een meisjesvereniging.

Oprichting van de Vereniging
Het duurde echter nog tot 31 oktober 1870 tot de officiële
oprichting van de “Vereniging ter Verbreiding van de
Waarheid” in Edam een feit was.

De Kapel aan de Nieuwehaven

Oktober 1870 oprichting Evangelisatie Edam. Ten
huize van A. Lol werd de oprichtingsvergadering
gehouden.
Aanwezig waren: J. De Boer Jz, J. Lol, J. Op ’t Land, T.
Van Essen, J. Leguit, J Wolf, S Buis, A Lol, G. Kuiper, G
Groot, J. Beets, K. Bouwes.
De vergadering werd vooraf gegaan door gebed en
psalm 73, vers 3. Dit psalm is bewust gekozen omdat
hierin duidelijk wordt dat de vereniging terug wil
naar het oorspronkelijke Woord.
Statuten worden besproken en na een paar kleine
wijzigingen akkoord bevonden. Voorzien van de
nodige omschrijving werden de statuten op zegel
geschreven en opgestuurd naar ZM de Koning
(Willem II) teneinde als rechtspersoon erkend te
worden. Ook het hoofd van het gemeentebestuur
zou in kennis gesteld van het feit dat er een aanvraag
was gedaan naar ZM de Koning
In deze eerste Algemene Vergadering bleef men
spijkers met koppen slaan en benoemde gelijk
het bestuur: President wordt J de Boer Jz met 11
stemmen; J. Lol tot penningmeester 7 stemmen,
en K. Bouwes als secretaris 8 stemmen. Het
bestuur werd aangevulde met de leden, J de Bruin,
K. Oort en George Groot G. Groot ziet er van af en
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zo werd T. van Essen gevraagd. Afgesproken werd dat de
vergaderfrequentie eenmaal per veertien dagen zou zijn.
Als laatste besprak men onder andere de oprichting
van de zondagsschool en de Christelijke bewaarschool.
Na het zingen van een psalm en uitspreken van het
dankgebed werd de vergadering door de President
gesloten.
Op de tweede Algemene Vergadering had de secretaris
de notulen nog niet uitgewerkt. Voorafgegaan door het
zingen van psalm 67 en het lezen van Rom. 12 werd de
vergadering geopend. Ditmaal waren 13 leden aanwezig.
Onder hen was G. Grim die tot bestuurslid werd gekozen
omdat K. Oort was overleden.
In de derde Algemene Vergadering werd het bestuur van
de zondagschool benoemd en in de vergadering van 3
januari 1871 werd besloten een commissie te benoemen
voor de leesbibliotheek.

Scheiding tussen staat en kerk
Na de alteratie in 1572 was het grootste deel van
de Noordelijke Nederlanden boven de rivieren
gereformeerd. Het Rooms-Katholieke geloof mag slechts
in het geheim beleden worden. In tegenstelling met de
katholieken worden de predikanten niet aangewezen
door de bisschop, maar gekozen door de kerkenraad.
De kerkenraad was gekozen door de gemeenteleden. In
Edam vormde de kerk samen met andere plaatselijke
gemeenten (o.a. Monnickendam en Purmerend) de
classis Edam. De “christelijke gereformeerde religie”
is het enige door de staat toegestane geloof. Andere
geloven worden getolereerd zolang ze zich uitsluitend
met hun geloofstaken bezighouden. De staatsinvloed
is erg groot in die tijd. Zo werd de predikant betaald
door de overheid en was een vertegenwoordiger van
het stadsbestuur is nauw betrokken bij de keuze van de
nieuwe predikant.
Pas tijdens de Franse overheersing (1789 – 1813)
wordt de scheiding tussen kerk en staat een feit. De
kerkgemeente is na de Franse tijd echter niet sterk
genoeg om zelfstandig, zonder overheidsbemoeienis,
verder te gaan. In overleg met een aantal predikanten
wordt een Algemeen Reglement opgesteld waarbij
koning Willem I veel te zeggen heeft. Deze situatie heeft
geduurd tot 1843. Vanaf dat jaar is de koning niet meer
betrokken bij de benoemingen in de Synode. De synode
is het overkoepelende orgaan waarbij elke classis
vertegenwoordigd is. De kerkenraad moet nu zelf inhoud
geven aan het geloof en dat biedt natuurlijk ruimte aan
nieuwe stromingen.
We kunnen dan ook vaststellen dat na een betrekkelijke
rustige periode van zo’n 250 jaar begin negentiende eeuw
de haarscheuren in de staatskerk groter, zichtbaarder en
merkbaar worden.
Zo heeft in Edam het liberalisme en modernisme bij de
drie predikanten vaste voet aan wal gekregen, waardoor
vervreemding van de gewone gemeenteleden ontstaat.
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Een aantal kerkleden zijn hier zeer bezorgd over en
dringen aan op terugkeer naar de oude gereformeerde
belijdenis waarin het evangelie weer centraal moet
komen te staan.

Afscheiding
In 1834 had ds. Hendrick de Cock met een groot deel
van zijn gemeenteleden in Ulrum (Groningen) zich
afgescheiden van de Nederlands Hervormde Kerk. In
de classis Edam zijn er op dat moment maar weinig
mensen die zich willen afscheiden. In 1847 echter is dit
veranderd en zijn er voldoende mensen om zich af te
zetten tegen de liberale koers van de kerk in Edam.
Een zestal orthodox hervormde gelovigen in Edam (J.F.
Akkerboom, C. Akkerboom- v. Putten, P. Pool, N. Pool- v.
Essen, J. Jzn de Boer en M. de Boer – v. Essen) schrijven
in hun brief van 5 november 1847 aan de kerkenraad,
dat zij zich van het bestaande (liberalere) kerkbestuur
afscheiden. De brief wordt voor kennisgeving
aangenomen. Wel wordt aan de diakenen meegegeven
dat mochten deze lieden onverhoopt tot armoede
vervallen, zij geen recht op ondersteuning van de kerk
zullen hebben.
Dit was trouwens al de tweede brief die de kerkenraad
dat jaar over hetzelfde onderwerp had gekregen.
De schrijvers van de eerste brief waren kort voor de
bespreking in de kerkenraad echter naar Amerika
vertrokken, zodat een sanctie achterwege bleef.
Binnen de groepen die zich willen afscheiden (separeren)
kunnen we twee groepen onderkennen. De ene groep
wilde binnen de Hervormde Kerk blijven en richtte
een eigen vereniging op, de andere groep keerde zich
af van de kerk en stichtte een eigen kerkgenootschap.
Op 14 november 1847 wordt in Edam de Christelijk
Afgescheiden Gereformeerde Kerk gesticht. Beide
groepen zijn hierbij betrokken.
Binnen de vereniging zien we veel bekende namen terug
die een binding willen houden met de Hervormde Kerk.
Onder hen J. de Boer Jz., en de echtparen Akkerboom en
Pool. Zij blijven dan ook lid van de landelijke Hervormde
Kerk.
Als zij echter in 1879 het verzoek indienen bij de
kerkenraad om de (bouwvallige) Kleine Kerk te mogen
gebruiken voor hun eigen samenkomsten tegen een
huur van fl. 2000,- (nog geen € 1000) krijgen ze nul op
het rekest. De kerkvoogden besluiten daarentegen om
de Kleine Kerk te verkopen aan de burgerlijke gemeente.
Zij laten wel de voorwaarde opnemen dat zonder
toestemming geen anderen gebruik mogen maken van
het gebouw. De gemeente Edam kan in 1883 niet anders
doen dan het kerkgebouw te laten slopen. Gelukkig voor
Edam was de Speeltoren al sinds de Franse overheersing
eind 18e eeuw eigendom van de burgerlijke overheid
van Edam. In 1813 werd de Kleine Kerk teruggegeven
aan kerkelijke gemeente. De toren en het onderhoud
hiervan bleef in handen van de stad Edam.

De Kapel aan de Nieuwe Haven
De Vereniging ter Verbreiding van de Waarheid weet
met veel moeite voldoende geld bij elkaar te krijgen
om een eigen gebouw te kopen. Het gebouw aan de
Nieuwe Haven wordt al gauw “de Kapel” genoemd.
Om de opening te verrichten wordt Abraham Kuiper
gevraagd, die via zijn grootouders binding met Edam
heeft. Hij is op dat moment Hervormd predikant in
Amsterdam. Helaas kan hij zelf niet, maar één van zijn
medestanders neemt de honneurs waar. Als echter in
1886 o.l.v. Abraham Kuiper de afscheiding plaatsvindt
delen ze wel zijn kritiek op de Hervormde Kerk, maar
men doet niet mee.
Bij het eerste liefdesmaal van de Vereniging blijkt dat
men geen avondmaalstel heeft. Dit is geen probleem
want men leent het gewoon van de Christelijk
Afgescheiden Gereformeerde Kerk die op de Voorhaven
zit. De Afgescheiden Kerk krijgt wel minder leden vanaf
het moment dat de Evangelisatie is opgericht. Zowel
door de Afgescheidenen als vanuit de Evangelisatie
wordt de Kapel regelmatig bezocht. Daar worden niet
alleen samenkomsten gehouden, ook werden er veel
activiteiten georganiseerd. Zo was er een naai- en
breischool voor de dames; een zondagsschool voor de
kinderen.

Samenwerking met IZIN
In 1910 gaat de Vereniging een samenwerking aan met
de IZIN (Inwendige Zending in Noord-Holland).
Inwendige zending is een vorm van christelijke zending
in de eigen omgeving waarin evangelieverkondiging en
zorg voor mensen in behoeftige omstandigheden hand
in hand gaan; het is zending die vooral in eigen land
plaatsvindt door middel van woord en daad. Het begrip
ontstond in de negentiende eeuw in Duitsland en vond
ruime weerklank in de kringen van het Reveil. Het vormt
een contrast met uitwendige zending, dat verwijst naar
evangelieverkondiging onder de ongelovigen elders in
de wereld of onder de joden. Het begrip wordt gebruikt
in een protestantse context.

De preekstoel uit de Kapel staat nu in het koor
van De Grote Kerk

Waarheid komt al duidelijk in beeld.
Toch duurt het nog tot de algemene ledenvergadering
van 21 april 1949 dat het hoofdbestuur aan de in de
vergadering aanwezige 74 van de 106 leden het voorstel
doet om de naam van de Vereniging te wijzigen in
‘Nederlandse Hervormde Evangelisatie vereniging. Het
bestuur is van mening dat de naam van de vereniging
verouderd is, maar vooral voor de buitenlanders
verwarrend is.
Met algemene stemmen wordt het voorstel
aangenomen. Het bestuur schrijft een brief aan
de koningin (Juliana) en op 30 mei 1946 wordt de
naamswijziging van de vereniging bekrachtigd
Het bestuur bestaat uit zeven leden, waarvan de
predikant tevens de rol van voorzitter heeft
Ook had men nog een definitie van “leden”:
Leden zijn allen die instemmen met het doel en de
grondslag van de Vereniging, tevens lid zijn van de
Nederlands Hervormde Kerk en zich verplichten tot
een jaarlijkse contributie van fl. 1,-.

Opheffing!?
De IZIN sluit heel goed aan bij de doelstellingen van
de Vereniging; wel betekent de samenwerking een
beetje verlies van de autonomie. Men staat toe dat de
Vereniging onder direct toezicht van de IZIN komt. In
de praktijk betekent dit dat het hoofdbestuur van de
IZIN kandidaten voor een positie voordraagt en dat de
plaatselijke vereniging hieruit zijn keuze mag maken.
In 1930 wordt dit reglement zodanig aangepast, dat de
plaatselijke vereniging drie kandidaten voordraagt en
dat het hoofdbestuur van de IZIN hieruit een kandidaat
benoemt.

Opnieuw zelfstandig
Op 1 mei 1942 zegt de Vereniging de samenwerking
met de IZIN op en is vanaf dat moment weer volledig
zelfstandig.
Het einde van de Vereniging ter verbreiding van de

Op 30-11-1974 wordt een opheffingsvergadering
gehouden en in deze vergadering, wordt besloten tot
niet-opheffing?
Na 100 jaar worden de Evangelisatie en de Hervormde
gemeente herenigd.
In 2004 besluiten de landelijke Gereformeerde, de
Nederlands Hervormde en de Evangelisch-Lutherse
kerken na een lang SOW-traject (Samen op Weg) van
tientallen jaren te fuseren. Zij kiezen voor een nieuwe
naam: Protestantse Kerk in Nederland. Ook in Edam
besluit men als kerkgenootschappen samen te gaan.
Dat wordt enkele jaren later in 2007 een feit en in een
gezamenlijke kerkdienst gevierd. Ter herinnering aan
dit historisch besluit werd voor in de tuin van de Grote
Kerk een boom geplant.
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Korte berichten

Bestuur en redactie wensen u prettige
feestdagen en een goed en gezond 2018!
© OndernemersVereniging Edam

Zwart Amber, een historische jeugdroman
Onlangs verscheen van Hans Keijzer een jeugdroman
die hoofdzakelijk in Edam speelt. De twaalfjarige Stoffel
Gerbrandsz kan goed tekenen en droomt ervan een
groot schilder te worden. Hij moet echter met zijn vader
mee die werkt op een scheepswerf in Monnickendam.
Als hij even tijd heeft tekent hij de werklui op de werf.

Zijn talent wordt opgemerkt en hij krijgt een
portretopdracht van de rijke koopman Johan Jansz.
Hij ontdekt dat deze er dubieuze praktijken op na houdt.
Zo heeft hij een Afrikaans meisje in huis als slavin.
Stoffel besluit haar te bevrijden.
Alleen te bestellen via zwartamber@gmail.com

Nieuwe leden
De Vereniging mocht in het
afgelopen jaar de volgende
nieuwe leden verwelkomen:
A. van de Kamp
M. de Haan
Julie Hengeveld
Bipin Tailor
Anja Sloots
Nanske Potgiesser
Niko Groot
Robert Jan de Boer
Ria Wessels
Derk-Johan de Witte-Bobeldijk
Jan Klaas Kok
Peke Kuiken
S. van Solt Journée
N. G. Gunther
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M. van Fastenhout
Jan Gunther
Wouter de Jaager
Barbara Munsters-Kunst
Ben Bruidegom
Puk Beets
Jannie Bakker-Visser
Ellen Cramer
J. Hartog
A. Middelbeek
Ewoud Hooijberg
Teun Boogaard
Ine Regter-Tol
R. Kolkman
Janneke Bruins-Bennink
Kitty van der Veer
Neel Buijs
Saskia van der Valk
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