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'Bomen bepalen de sfeer in de stad'
'Als je Edam vanuit het noorden of zuiden na
dert zie je hoe mooi de stad door de rijen kas
tanjes op de vestingen wordt ingepakt'. De heer
P.J.M. Schiering, sinds maart 1991 hoofd afdeling
groenvoorziening van de gemeente, is geheel in
de ban van bomen. Hij vindt een boom het
mooiste wat er bestaat. 'Bomen bepalen het ka
rakter en de sfeer van een stad.
Zonder bomen is een stad levenloos', vindt hij.
Zo te horen is het bomenbestand bij Schiering in
vertrouwde handen. Inderdaad is de stad mo
menteel goed voorzien van bomen, die volgens
hem over het algemeen ook in goede conditie
zijn. 'Zure regen is hier niet een probleem en
andere bedreigingen voor het bomenbestand zie
ik eigenlijk niet'.
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De Kaasmarkt is nu gevuld met auto 's; bomen
hebben het er moeilijk.. Foto: Wil Tjoa

Het Jan van Nieuwenhuyzenplein (Kaasmarkt) stond destijds vol
bomen. CollectieJ. Bouives

Natuurlijk zouden we hier en daar wat meer
bomen willen zien, bijvoorbeeld op de Kaas
markt. Maar dat is volgens Schiering een heel
moeilijke plek. 'We hebben het wel geprobeerd,
maar het lukt niet'.

lanen en straten. Iepen zijn in beginsel ook heel
mooie stadsbomen, maar die moesten in het ver
leden vanwege de iepziekte voor het grootste
deel worden gekapt. Langs de Singelweg en op
het Egbert Snijdersplein zijn er na de oorlog een
46-tal Hollandse iepen geplant. Er bestaan tegen
woordig wel meer resistente typen, waarmee we
eventueel in een straat een proef zouden kun
nen doen. Maar op het ogenblik wordt de els
vaak als vervanger voor de iep gebruikt. Eiken
en berken zijn als straatbomen niet zo geschikt
vanwege hun onregelmatige en moeilijk te stu
ren groei.

Niet elke boom is geschikt als stadsboom, zo
blijkt. Kastanjes, lindes, platanen, esdoorns,
elzen en essen doen het goed in een stadsklimaat en zijn door hun vorm ook geschikt in

Bij dit nummer
Het nummer opent met een beeldverhaal dat
laat zien hoe Edam vroeger in het openbaar
groen zat. Ter vergelijking foto's van de hui
dige situatie. De bomen van >iu zijn vrijwel
allemaal na de oorlog geplant, maar Edam
heeft zijn sfeer behouden.
Bij het ordenen van het archief van de
Roomskatholieke Kerk stuitte Dick Brinkkemper op een testament van de destijds zeer
rijke Edammer Jan Michielsz. de Swaen.
Op de jaarvergadering gaf Joop van Over
keek de voorzittershamer over aan Henk. van
Alderwegen. In het daarop volgende artikel
blikt Joop terug op zestien jaar bestuursverantwoordelijkheid. Voor zijn inspanningen
werd hij beloond met het erelidmaatschap .
Het Streekarchief in Purmerend bevat een
schat aan gegevens, waarvan volgens de
huidige functionarissen Oud Edam-leden
veel meer gebruik, zouden kunnen maken.
Gezien enkele personele uisselingen in het
bestuur volgt tenslotte een nieuwe lijst met
bestuursleden en leden van de werkgroepen.
De redactie
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Welke bomen komen in Edam als openbaar
groen het meest voor? Kastanjes op de Noorder
en Zuidervesting, langs de Brouwersgracht en bij
de Kettingbrug. Linden aan de Voorhaven, Ach
terhaven en de Tinxgracht. Leilindes in de Grote
Kerkstraat en de Breestraat. Platanen langs de
Schuttersgracht en aan de Schepenmakersdijk.
Essen langs het oostelijk en lichte deel van de
Voorhaven (die geven een wat rommelig beeld
en worden in dé' verdere toekomst misschien
door linden vervangen volgens Schiering). Het
laantje met essen op de vesting tussen het voor
malige Fardemterrein en de Kettingbrug (Wel
mooi, maar technisch gezien zijn de kronen van
de bomen te dicht gegroeid vindt Schiering),
Een rijtje eiken langs het kerkhof bij de Grote
Kerk. Jonge knotwilgen aan het water van het
oostelijk deel van de Voorhaven. Esdoorns aan
het Groenland en het Nieuwvaartje.
'Ik probeer bomen terug te brengen die om de
een of andere reden uit de gratie zijn geraakt',
vervolgt Schiering. 'Zo is het "tranen" van linden,
de lindedauw, in het voorjaar een probleem.
Auto's die eronder staan worden plakkerig en
vies, maar de zilverlinde heeft daar aanzienlijk
minder last van'.
'Bij het uitzoeken van bomen voor bepaalde
plaatsen moet je rekening houden met de om
vang en vorm en je afvragen of zij in die omge-

De Grote Kerk.volledig ingepakt in zwaar geboom te.
CollectieJ. Bouwes

ving passen. Op open pleinen kun je grote soor
ten kwijt. In nauwe straatjes en in dichte bebou
wing zijn kleine vormbomen of smal opgaande
typen op hun plaats. We zetten onze bomen
ook niet te dicht bij particuliere tuinen, omdat
de bewoners dan last kunnen krijgen van scha
duw. Ook met windvang moet je rekening hou
den. Bomen op de vesting moeten wat dat be
treft tegen een stootje kunnen'.
'Een probleem is dat we terdege rekening moe
ten houden met allerlei kabels, leidingen en rio
leringen in de grond. De nutsbedrijven bepalen
in de praktijk in grote mate welke bomen waar
kunnen komen. In gezamelijk overleg proberen
we toch nog zoveel mogelijk van onze taak als
sfeermaker waar te maken. Ideaal voor ons is als
we voor nieuwe bomen plantgaten van vijf bij
vijf meter en één meter diep kunnen maken. Je

De entree van Edam uit het noorden is nog steeds
even boeiend. Foto: Wil Tjoa

hebt dan de meeste kans dat de bomen ook in
vorm en grootte gelijk op groeien en in de toe
komst een mooie rij laten zien. Maar in de oude
bebouwing is dat vaak een onvervulbare wens'.
Het valt op dat het bestand aan openbaar groen
relatief jong is. Schiering: 'Inderdaad zijn op een
paar uitzonderingen na, alle bomen van na de
oorlog, sommige zelfs zeer jong. Oude bomen
vind je vrijwel alleen in particuliere tuinen. Trou
wens in een stedelijk gebied is een boom van
vijftig jaar al oud, zeker als hij in verdichte grond
langs de straat staat. Bomen die vrij aan de ves
ting groeien kunnen ouder worden. Het hangt
dus van de standplaats af.
Rest de klemmende vraag: de reigers? Schiering:
'Waar bomen met reigers min of meer vrij staan,
toleren we de beesten. Dat moet trouwens ook,

Iepen rond Edam
Voor de oorlog was Edam omzoomd door
prachtige singels iepen. Langs de Noorderves
ting stonden ze zelfs drie rijen dik, zo weet
Gerrit bij 't Vuur zich te herinneren. Ook de
grachten in de binnenstad stonden er vol
mee, evenals de Kaasmarkt en het Jan van
Wallendalplein. Maar waar zijn ze allemaal
gebleven? De laatste zijn niet zo lang geleden
aan de Westervesting bij de Proeve gekapt.
Volgens Gerrit bij 't Vuur hebben er tijdens de
oorlog heel wat iepen het loodje gelegd
omdat ze werden gekapt voor brandstof. Hij
weet zich nog te herinneren hoe hij op een
nacht op de Noordervesting hoorde zagen.

Met een witte lap om de mouw en een hark
onder de arm ging hij een kijkje nemen. De
'dieven' dachten dat hij van de politie of een
Duitser was en gingen er als een haas van
door, zodat Bij 't Vuur een stapel gezaagd
hout mee naar huis kon nemen.
Later werden de overgebleven iepen door de
iepziekte overvallen. De gemeente besloot
deze maar te kappen en de vestingen te be
planten met de bomen die er nu staan. Op de
Noordervesting kwamen populieren, waarvan
de takken bij ijzel een prachtige rechte baan
vormden. Maar ook deze bomen zijn een paar
jaar geleden geveld.
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Testament

uit archieven

RK Kerk zorgt voor verrassing

Wezen en katholieke armen erfden
grootste deel van rijke bezit Jan
Michelsz de Swaen
Honderdvijftig
Voorhaven

De Wijngaardsgracht nu.
Foto: Wil Tjoa

De Wijngaardsgracht naar het noorden gezien.
Collectie G.hij't Vuur

want de reiger is een beschermde vogel en de
Reigerwacht houdt ons scherp in de gaten. Maar
waar ze dicht bij huizen zitten en teveel overlast
veroorzaken, halen we de nesten weg. Dat is bij
voorbeeld met acht nesten aan de Brouwers
gracht gebeurd. Daar hebben we ook een ver
gunning voor. In de grote kastanje in de
Diaconietuin proberen we het bestand op maxi
maal tien nesten te houden. Anders breken de
dieren teveel takken in de kroon af en lijdt de
boom van de scherpe uitwerpselen. Overigens is

het aantal nesten, in tegenstelling tot wat men
denkt, de afgelopen tijd afgenomen. Vorig jaar
waren er nog 42 nesten, nu hebben we er 34 ge
teld'.

De Roomskatholieke Kerk
aan de Voor
haven.

jaar RK kerk aan de

In 1997 herdenkt de Roomskatholieke pa
rochie te Edam het 150-jarig bestaan van de
Sint Nicolaaskerk aan de Voorhaven. Deze
kerk werd in 1847 nieuw gebouwd en had
als voorganger een veel kleinere kerk. Dat
vroegere gebouw had na de Reformatie als
schuilkerk gediend in een woning, het Grau
we Hart genaamd, en had toebehoord aan
Jan Michielsz. de Swaen. In de eeuwen daar
na, vanaf het tijdperk van de schuilkerken
tot aan het moment van de grondwettelijke

Schiering is trots op het bomenbestand in Edam.
Terecht vindt hij zelf, want andere oude steden
zijn wat dat betreft vaak minder bedeeld.

Luuk Hovenkamp

,

godsdienstvrijheid, was de kerk langzamer
hand uitgegroeid en opgeschoven van de
donkere kant van de Achterhaven naar de
lichte zijde van de Voorhaven. Van het tegen
woordige kerkgebouw zijn kort geleden
zowel het interieur als het exterieur prachtig
gerestaureerd en de kerk is nu een waardig
monument temidden van de diverse histo
risch gebouwen die de stad Edam rijk is.
Bij gelegenheid van het 150-jarig jubileum zal
een boek worden samengesteld met daarin een
historisch overzicht van de katholieke kerkge
meenschap van Edam.
Gelukkig is het kerkarchief in al die eeuwen
goed bewaard gebleven. Dit archief, waarvan de
oudste boeken meer dan vijfhonderd jaar oud
zijn n is sinds kort geheel gerubriceerd, geïn
ventariseerd en toegankelijk gemaakt 2 en ligt
nu in een speciaal daarvoor ingerichte archief
ruimte veilig opgeborgen. Een van de oudste en
interessantste stukken, dat voor een grote verras
sing zorgde, is wel het testament van Jan Mi
chielsz. de Swaen 3) een Edammer patriciër die
in het midden van de zeventiende eeuw kerk
meester en armenbezorger was van de RK pa
rochie te Edam. Dit testament komt verderop
aan bod; eerst iets over de erflater zelf.

Wie wasjan

Jan Michielsz. werd geboren in 1624 als zoon
van Michiel Adolfsz. en van Dieuw Dircx Pastoor
'. Michiel Adolfsz. was eerst getrouwd geweest
met Aef Pieters. Na haar overlijden trouwde hij
op 2 februari 1623 te Edam met Dieuw Dircx 5)
Zijn grootouders van vaders kant waren Olef
Machielsz. en Geert Jans van Edam. Waarschijn
lijk was zijn overgrootvader Odulfus IJserkraem
die in het poorterboek van Edam werd inge
schreven op 5 mei 1572. Zijn grootouders van
moeders zijde waren Dirck Willemsz. Pastoor en
Trijn Maertens.

.

Nu wordt het zicht op het Oosterglop onttrokken
door een rommeltje van woonboten en schuurtjes. Foto: Wil Tjoa

Het Oosterglop was destijds een romantisch stukje vesting,
CollectieJ. Bouwes
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Michielsz. de Swaen?

Op 8 februari 1643 trouwde Jan Michielsz. met
Hillegondt Claes, beide inwoners van de stad
Edam ®. Het huwelijk bleef helaas kinderloos.
Jan Michielsz. werd pachter van de belastingen
en had onder andere van de Grafelijkheid ge
pacht de zwanerij 7) in de Purmer. De zwaan
was vroeger een dier waarop alleen door de
edelen jacht gemaakt mocht worden. De adel
verpachtte dat zwaansrecht.
De pachters van het zwaansrecht hadden wel
eens als uithangteken een afbeelding van een
5
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zwaan. Waarschijnlijk is dat de reden waarom hij
zijn huis, dat hij in 1659 liet houwen, de naam
'De Swaen' gaf en waarom er boven op de top
van de gevel een zwaan prijkt. Vanaf die tijd
noemde hij zich Jan Michielsz. de Swaen.
Daarbij was zijn vader handelaar in dranken en
in bier geweest. Een algemene naam voor een
café was in die tijd 'De Zwaan'. Deze vogel had
een lange hals die bijzonder geschikt was om
diep in het nat te duiken. Hij was een echte nat
hals, zoals een drinkebroer wel werd genoemd.
Vandaar dat een herberg dikwijls een uithang
bord had met daarop een zwaan. Wellicht had
Jan Michielsz. ook hieraan gedacht bij de naam
geving van zijn woning. Behalve huize 'De
Zwaan' bezat Jan Michielsz. nog diverse huizen
in Edam: op 't Noordwesterkwartier, 't Eiland,
't Zuidoosterkwartier en 't Voorom.

De woning aan de Voorhaven

137

Sinds 1659 woonde Jan Michielsz. dus naast liet
stadhuis in een statig herenhuis waarvoor in
1673 ƒ13,- belasting betaald moest worden. Ter
vergelijking: het stadhuis stond voor ƒ12,- in de
boeken. Jan Michielsz. was tevens eigenaar van
de woning ernaast, die ƒ 6,- belasting deed. Het
herenhuis kwam na de dood van Jan Michielsz.
in het bezit van burgemeester Dirck Pont en
daarna betrok dominee Swaleijns de woning '
De Ned. Hervormde kerk was namelijk door er
fenis eigenaar geworden van het pand De Zwaan
aan de Voorhaven 137. Sinds die tijd bleef het de
woning van de predikant. Tot aan het begin van
deze eeuw, toen de kerkeraad genoodzaakt was
het gebouw te verkopen, aangezien de dominee
niet meer in het bouwvallig geworden huis wilde
wonen. Op 1 juli 1910 werd het verkocht aan de
kunstschilder W.O.J. Nieuwenkamp. Deze ging
er niet wonen, want hij had voor zichzelf een
huis ontworpen dat hij onder zijn toezicht liet
bouwen aan de Nieuwe Haven. In de poort van
de tuinmuur werd een gevelsteen gemetseld met
een afbeelding van een zwaan. Deze steen had
hij gekocht uit een afbraak in Amsterdam 9)

De oprichting
'Oud Edam'

van de vereniging

Hoewel het herenhuis op de Voorhaven 137 een
prachtige gevel en een origineel interieur bezat —
er zat nog een glazen wand in met de wapens
van de stichters van dit huis, de familie de
Swaen - waren er in de oorlogsjaren plannen
om het gehele gebouw te slopen. Met de ver
eende kracht van enkele kunstminnende Edam
mers werd dat tegengehouden. Dit werd de aan
leiding om in 1944 de Vereniging 'Oud Edam'
op te richten. Nieuwenkamp, toen woonachtig
te Florence, gaf op 21 juli 1944 aan architect
A.A. Kok opdracht om het gebouw te restaure
ren. Deze maakte een tekening waarin de meest
noodzakelijke herstelwerkzaamheden
101 ston
den aangegeven. Na de restauratie werd dit ge
bouw ingericht tot museum.
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Het Testament
Swaen 11

van Jan Michielsz. de

Het testament vermeldt o.m. het volgende:
Op 19 april 1676 verscheen voor mij Vincent
Brouwer, Secretaris der stad Edam en Notaris bij
den Hove van Holland, in presentie van getui
gen, de eerzame Jan Michielsz. de Swaen, we
duwnaar en burger hier ter stede, wonende aan
de zuidzijde van de Voorhaven naast het stad
huis, die begeerde zijn testament te maken als
volgt:
1. Aangezien het echtpaar de Swaen geen kin
deren heeft, ontvangt:
a. het oude weeshuis een vierde deel van
drie stukken land, groot elf deimpten, ge
legen in de Langweeren bezuiden de stad Hal met ze
Edam;
ventiende
b. het armenweeshuis eveneens een vierde eeuws poortje
inbet buis met
deel;
de Zwaan
c. Lijsbeth Juriaans, weduwe van oud-burge
meester Huijbert Beets de andere helft 12) aan de Voor
2. Aaltje Lamberts, dochter van zijn neef Lam- haven te
bert Dircksz. Stuurman, ontvangt negen vern- Edam.
del land gelegen in de Lange Slimweeren 13) Foto: B.W.
helend met het land van de erfgenamen van Arendsen.
Jacob Lucasz. ten noorden en met het land Collectie C.
van de erfgenamen van Heijn Dirksz. Heijn- Van Selaar

Ë

3.

4.

5.

6.
7.
Voorgevel
Voorhaven
13 7, dat Jan
Michielsz. in
1659 liet hou
wen.

8.

oom ten zuiden. Verder ontvangt zij vier
obligaties van ƒ 1300,- totaal en het beste bed
met zijn toebehoren.
Thijs Pietersz. Smit, de stadsbode, en zijn
zuster Guurtje Pieters krijgen samen drie
obligaties van ƒ900,- totaal. Verder krijgen zij
ieder nog een bed met toebehoren.
Cornelis Dircksz. 't Wit, de zoon van Dirck
Martsz. 't Wit, biersteker te Edam, ontvangt
een obligatie van ƒ 600,-.
Het dienstmeisje dat mettertijd in ons huis
werkt, ontvangt ƒ100,- en nog eens ƒ25,- om
hiervoor rouwkleren aan te schaffen.
De knecht ontvangt ƒ100,- en al zijn kleren,
zowel stoffen als wollen kleding.
De armen van Edam, inclusief de proveniers,
krijgen uitgereikt voor ƒ25,- aan gebakken
wittebrood.
De weeskinderen, inclusief de weesmoeders
en de werksters, krijgen ieder wittebrood
met rijkelijk boter, melk en suiker, om daar
van broodsop te maken.

De mensen die het lijk bijzetten, ontvangen
ieder anderhalve zilveren dukaat.
10 Rond de kist moeten kaarsen branden ter
waarde van ƒ8,-.
11 De twee klopjes lt) die bij de kist waken
ontvangen ieder anderhalve zilveren dukaat
en de andere klopjes een zilveren dukaat
om er koek voor te kopen.
12. De koster in zijn functie als aanspreker ont
vangt ander halve zilveren dukaat.
13- De priester 1 die de begrafenis doet ont
vangt twaalf zilveren dukaten.
14. De dienaren van het Gerecht die erop toe
zien dat tijdens de begrafenis alles ordente
lijk toegaat ontvangen ieder een zilveren du
kaat.
15. De naaste vrienden en de collega's, die in
Compagnie met hem hebben gepacht ƒ
krijgen na de begrafenis een goede burgerlij
ke maaltijd met drank, en dat alles geser
veerd op een nette manier.
16. Ik wens niet dat er enige vrouwen, vrienden
of vreemdelingen rond mijn kist gaan zitten.
17. Tot slot verklaar ik als enige en universele
erfgenamen van zowel alle roerende als on
roerende goederen aan te stellen:
a. de beide weeshuizen hier ter stede voor
de ene helft,
b. de arme roomsgezinden van Edam voor
de andere helft.
Voor wat dat laatste betreft is dat geauthoriseerd door de resolutie van de Staten van
Holland d.d. 25 maart 1675.
18. Wanneer iemand van mijn naaste bloedver
wanten echter in annoede komt te vervallen,
dienen de nagenoemde administrateurs uit
de opbrengst van het gehele kapitaal jaarlijks
honderd gulden aan hem uit te keren 17)
19. De naast elkaar gelegen graven van de te
stateur en zijn vrouw mogen de eerste vijftig
jaar na zijn overlijden niet worden geopend
of verkocht.
20. Tot executeurs-testamentair worden aange
steld Paulus Brouwer, secretaris van de stad
Edam, en Grebber Jansz. Groot. Na hun
overlijden zullen de burgemeesteren van
Edam een opvolger aanwijzen voor Paulus
Brouwer, en de pastoor van Edam voor
Grebber Jansz. Groot. Deze zullen de goede
ren ten eeuwige dagen beheren en de admi
nistratie daarover voeren zonder de minste
veranderingen.
21. Op de dag van de begrafenis zal de kerk
klok van 11 uur tot 2 uur in de middag wor
den geluid.
Aldus gedaan te Edam op het kantoor van
notaris Vincent Brouwer.
Ondertekend door Jan Michielsz. de Swaen
en de getuigen Jan Pietersz. Pols, oud-Sche
pen der stad, en Gerben Jansz. Loots.
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Nadere verklaring

van het testament

Op 9 september 1678 gaf Jan Michielsz. de
Swaen nog een nadere verklaring van zijn testa
ment met betrekking tot de katholieke kerkparochie van Edam:
1. Het kerkbestuur en het armbestuur van de ka
tholieke parochie Edam mogen zich niet be
moeien met het beheer van mijn goederen die
aan de katholieke armen zijn gegeven.
2. Behalve Grebber Jansz. Groot wordt tot cura
tor aangesteld Jacob Tijsz. Oosterling, die in
overleg met de pastoor de goederen zullen
beheren. Als iemand van deze of de volgende
bestuurders komt te overlijden zal de pastoor
wederom een andere persoon aanstellen vol
gens de strekking van het testament.
3. Het kapitaal zal in zijn geheel blijven bestaan
en de rente zal jaarlijks uitgedeeld worden
aan de armen. Dit kapitaal zal op een plaats
worden bewaard, zoals de curatoren van deze
helft van de goederen naar beste weten zullen
oordelen. Dit alles in overleg met de pastoor.
4. Van de rente zal gekocht worden vlees en
boter, linnen en wollen stoffen, of andere
zaken die de armen nodig hebben. De armen
die hiervan trekken zullen verplicht zijn te
bidden voor de zielerust van de testateur en
zijn huisvrouw.
5. De curatoren van het katholieke deel van de
goederen moeten jaarlijks uit de rente een
halve os aan de pastoor schenken 18) De pas
toor zal verplicht zijn een jaargetijde te hou
den voor de testateur, voor diens ouders en
voor zijn huisvrouw Hillegondt Claes. Op die
dagen zullen de arme mensen te communie
gaan.
Dit is mijn laatste wil die ik in mijn leven heb
opgesteld en die ik na mijn dood uitvoerd wil
hebben, opdat mijn ziele rusten mag.
Om deze artikelen te bevestigen stel ik hieron
der mijn handtekening:
Jan Michielsz. de Swaen, Edam, 9 september
1678.
Mede tegenwoordig waren de volgende getui
gen:
Lucas Diewertsz. Wijn, Dirck Mersz. Wit en Stof
fel Stoffelsz. Backer.

Noten

3. Het derde deel van een huis gelegen op de
Achterhaven, wat nu het Grauwe Hart of de
Papenkerk is: ƒ1.666,- 21)
Tot zover de beschrijving van het testament van
Jan Michielsz., dat uit de archieven van het
roomskatholieke kerkarchief tevoorschijn is ge
komen. In het tweede deel van dit artikel, dat in
het volgende nummer verschijnt, wordt onder
andere verteld hoe een kleine eeuw later een
persoon opdook die voorgaf erfgenaam van Jan
Michielsz. de Swaen te zijn, maar nul op het re
kest kreeg.
Dick Brinkkemper

Boven venster
eerste verdie
ping steen
met bouw
jaar.
Foto: Wil Tjoa

1) Twee handgeschreven
boeken met ge
schilderde initialen, gedateerd 1490.
2) Geïnventariseerd door C.Breed, D.Brinkkem
per, G.Conijn en N. Karrgeat.
3) Archief R.K. Edam: nr.A6.01 en A6.02.
4) De persoonsgegevens van Jan Michielsz. zijn
verstrekt door Herman Rijswijk, Koog a/d
Zaan.
5) Streekarchief Waterland te Purmerend: DTB
Edam 37-267.
6) Streekarchief Waterland: DTB Edam 38-25.
7) Het recht om zwanen te houden en te ver
handelen.
8) Streekarchief Waterland: Oud Edam 259A.
9) W.O.J. Nieuwenkamp: 'Mijn huis aan het
water, mijn huis op het land'.
10) W.O.J. Nieuwenkamp: 'Mijn huis aan het
water, mijn huis op het land'
11) Het testament is in het kort weergegeven.
12) Dit artikel was reeds vastgesteld op 18 juni
1674 door Jan Michielsz. en Hillegondt
Claes.
13) Dat land is gelegen ten noorden van Edam.
14) Klopjes, ook wel bagijntjes genoemd, waren

Jugendstil
Museum

£

aardewerk

lekenzusters die een godsdienstig leven leid
den en zich inzetten voor de armen, wezen
en zieken en hielpen bij de roomse ere
dienst.
15) Dat was indertijd Jacob Bosman die pastoor
was te Edam van 1678-1692. Door zijn zorg
werd de bibliotheek van de parochie belang
rijk uitgebreid.
16) Deze waren evenals Jan Michielsz. pachters
van de overheidsbelastingen. Jan Machielsz
was op 12 juni 1667 pachter van de gemene
Middelen te Purmerend, Middenbeemster en
de Purmer. (Not.535 Edam).
17) Na een eeuw zou ene Pieter Zwaan zich nog
op dit artikel beroepen.
18) Vanaf 1744 kreeg de pastoor in plaats van
een halve os een bedrag van ƒ50,- jaarlijks.
19) Hierop staat nu nog de boerderij Zwanen
burg, genoemd naar Jan Michielsz. de
Swaen.
20) Dit huis, met op de top van de gevel een
zwaan, liet Jan Michielsz.de Swaen bouwen
in 1659 en staat nog steeds aan de Voorha
ven, naast de lutherse kerk.
21) Dit huis werd als schuilkerk gebruikt, en
groeide later uit tot de roomse kerk.

in Purmerends

In het Purmerends Museum wordt van 11 juni
t/m 1 oktober een tentoonstelling gehouden met
als thema 'Purmerends Jugendstil aardewerk
1895-1907'.
Een eeuw geleden begon de weduwe van oventegelfabrikant Brantjes met de produktie van
Purmerends plateel. Dit aardewerk werd ook
vervaardigd in de fabrieken Haga, Vet en Huisinga. Op de tentoonstelling zullen ongeveer 400
exemplaren van dit Jugendstil-aardewerk te zien
zijn.

Taxatie van de goederen
Enkele jaren later, en wel op 5 juli 1680, werd
het omvangrijke bezit van Jan Michielsz. de
Swaen getaxeerd. Uit de lijst blijkt dat hij de ei
genaar was van vele stukken land en diverse
huizen en dus een welvarend man genoemd
kon worden.
Slechts enkele posten worden hieronder ver
meld:
1. Een kavel land nr. 99, gelegen in de Purmer 19)
groot 19 morgen, 200 roeden: ƒ16.240,-.
2. Een huis en erf, staande en gelegen naast het
Stadhuis op de Voorhaven 20) ƒ 5.000,-.
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Op 3 september wordt een taxatiedag gehou
den. Tevens verschijnt er een boek over de aar
dewerkfabrieken met onder andere daarin opge
nomen
een catalogus
gedeelte
van de
voorwerpen.
Het Purmerends Museum is geopend: op werk
dagen 10-16 uur (maandags gesloten), zaterdag
en zondag 13-17 uur.
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Joop van Overbeek erelid Oud Edam

Jaarvergadering kiest Henk van
Alderwegen als nieuwe voorzitter
Voorzitter Joop van Overbeek keek tijdens de
jaarvergadering, gehouden op dinsdag 16 mei in
de Doopsgezinde Vermaning, in zijn openings
woord terug op zijn 'loopbaan' als secretaris en
voorzitter van de vereniging 'Oud Edam' nu hij
voornemens is het bestuur te verlaten.
Het zakelijke deel van de vergadering: ingeko
men stukken, mededelingen, notulen, jaarver
slag, financieel verslag en de begroting, worden
in een vlot tempo afgewerkt. De voorgestelde
contributieverhoging van ƒ 2,50 per lid wordt
aangenomen. De contributie wordt nu dus
ƒ17,50 voor Edammers en ƒ20,00 voor buitenle
den.
Daarna volgt de uitloting obligaties van de Diaconietuin. De nummers zijn: 108, 30, 204, 114,
135, 203, 215, 54, 291, 182, 189, 37, 217, 130,
223, 195, 77, 71, 99, 163, 118, 280, 259, 199, 8,
50, 247, 122, 202, 69, 289 en 16.
De penningmeester merkt hierbij op, dat het
geld van de uitgelote obligatie binnen een jaar
na uitloting moet zijn afgehaald. Daarna vervalt
het geld aan de vereniging.
Bestuursmutaties: aftredend zijn de heer J. van
Overbeek en mevr. N. van Bekkum - de Boer.

Beiden zijn niet herkiesbaar. Aftredend en wel
herkiesbaar is de heer L. Hovenkamp. Hij wordt
bij applaus herkozen. Als nieuw bestuurslid van
de vereniging wordt de heer Ir. H.A. van Alder
wegen voorgesteld. Joop van Overbeek introdu
ceert de heer van Alderwegen als iemand met
bestuurlijke ervaring (de heer van Alderwegen is
in het dagelijks leven dijkgraaf) en meent dan
ook in hem een goede opvolger gevonden te
hebben.
De heer van Alderwegen 'biecht op', dat hij
slechts drie jaar in Edam woont en niet eens in
het oude gedeelte van Edam. Maar hij is zich be
wust van het belang van de vereniging Oud
Edam en is, toen hij inwoner werd van Edam,
meteen lid geworden van de vereniging. Hij
hoopt nu hij is aangeschoven aan de bestuursta
fel, veel voor de vereniging te kunnen beteke
Voorzitter
nen. Na de installatie komt het belangrijke ogen
blik: de uitreiking van het Gele Steentje. Dit jaar Joop van
is de eer te beurt gevallen aan de gebroeders
Overbeek reikt
Dierdorp. Dit om de uitstekende wijze waarop het Gele
zij de panden Voorhaven 148 en Hoogstraat 10 Steentje uit
hebben gerestaureerd. Beide panden stammen aan Johan
uit de 16e eeuw.
Dierdorp.

1
Mt

Onze nieuwe
voorzitter
Henk van Alderwegen introduceert
zichzelf hij de
leden.

Tijdens de rondvraag komt o.a. de jaarlijkse excursie ter sprake. Dit jaar wordt het Groningen.
Mevr. Verhagen vraagt of het bestuur de excursie niet te vol wil stoppen met musea en rondleidingen; het gaat vaak te vlug en te haastig.
Er wordt een opmerking gemaakt over sommige
middenstanders die te veel van de openbare
weg in beslag nemen om hun waren aan de
man te brengen. Handel maakt een stad leven
dig, maar het moet niet ten koste gaan van de
verkeersveiligheid en het aanzien van het cen
trum.
Natuurlijk komen er vragen over de blauwe parkeerstrepen. Eigenlijk is het parkeren hoofdzake
lijk een Volendams probleem, maar de gemeen
te vindt dat beide kommen gelijk behandeld
behoren te worden en dus krijgt Edam ook een
parkeerprobleem toegedacht. Bovendien worden

blauwe parkeerstrepen landelijk gebruikt. De
vereniging Oud Edam blijft er naar streven de
'parkeerdrift' van de gemeente zoveel mogelijk
af te zwakken.
Aan het eind van de vergadering neemt Joop
van Overbeek officieel afscheid van het bestuur.
Hij wordt toegesproken door vice-voorzitter Cor
Schaatsbergen, die in zijn toespraak een over
zicht geeft van alle belangrijke gebeurtenissen
en zaken die in de periode 'Joop van Overbeek'
aan de orde zijn geweest.
In 1979 is hij in het bestuur gekozen. In 1980
werd hij secretaris en in 1986 voorzitter. Hij zat
o.a. in de commissie-het gele steentje. Belangrijk
waren zijn bemoeingen met het bestemmings
plan 'Beschermd Stadsgezicht', het verkeerscir
culatieplan (ook nu weer actueel). Er moest te
gengas worden gegeven bij de plannen van de
gemeente een woonwagenkamp op te richten
bij de monumentale molen. Ook waren we
tegen de plannen voor een jachthaven van 2000
schepen buitendijks bij de haven. Hij wees de
gemeente op het slechte onderhoud van haar ei
gendommen; denk b.v. aan het stadhuis, dat in
middels prachtig gerestaureerd is. In deze perio
de zijn verschillende boekwerken, met steun van
Oud Edam verschenen over de geschiedenis van
bepaalde panden in Edam.
Hij leidde en organiseerde de jaarlijkse excursies
en de vijfjaarlijkse reünies. Heel belangrijk
waren de aankoop en inrichting van de diaconietuin (bekroond met de Conservation Award),
de inrichting van het voormalige Fardem-terrein,
waar Oud Edam in een vroegtijdig stadium heeft
gepleit voor veel variatie in verkaveling en uiter
lijke vorm; en natuurlijk de organisatie van het
50-jarig bestaan van de vereniging in 1993.
Tenslotte werd Joop benoemd tot erelid van de
vereniging en kreeg hij de daarbij behorende
oorkonde plus een door Theo van Santen ge
maakt glas-in-loodwerk.
Na het officiële gedeelte van de vergadering was
er een interessante diapresentatie door de heer
J. v.d. Veen, directeur van de Monumentenwacht
Noord-Holland.
De Monumentenwacht inspecteert jaarlijks monumentele gebouwen zoals kerken, stadhuizen,
gemalen, boerderijen en particuliere huizen van
instanties en personen die lid zijn van deze in
stelling. De gebouwen worden van de nok tot in
de kelders geinspecteerd. Er wordt een rapport
uitgebracht en aangegeven wat en hoe gerepa
reerd of gerestaureerd dient te worden.
Kortom de ledenvergadering was weer eens een
gezellige en leerzame avond.
Sjaan Swalve
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'Bij mijn afscheid van Oud Edam'
In 1979 werd ik gevraagd zitting te nemen in het
bestuur van Oud Edam.
De vereniging had mijn warme belangstelling
omdat ik besmet was met het virus dat 'monumentenfilie' veroorzaakt. Zelf inmiddels al enke
le restauraties achter de rug hebbend aan de
Voorhaven in een pand uit 1570, waardoor de
liefde voor het stedeschoon, haar patroon en
haar gebouwen is ontstaan.
Wat onderscheidt een monument of beeldbepa
lend pand of ouder pand van een modern huis?
Zeker vanuit mijn beroep als makelaar kijk ik
met een dubbel focus.
Het efficiënte, comfortabele en zorgeloze van
een modern huis tegenover een ouder pand
waar veelal wel wat aan mankeert en blijft man
keren. Ik denk dat een ouder pand, doordat het
bewoond is door generaties, een ziel heeft ge
kregen. In ieder geval een huis met een verhaal.
Het voorgaande vertel ik omdat het de voe
dingsbodem is geweest voor het enthousiaste
functioneren binnen de vereniging. Bij mijn aan
treden werd ik gelijk gepromoveerd tot secreta
ris onder de toenmalige dynamische leiding van
Bert Creemers. Hij had de vereniging, die in
1943 is opgericht, structuur gegeven door werk
groepen in te stellen. Een uitstekend initiatief
waar wij tot vandaag nog de vruchten van pluk
ken. Want als bestuur met 9 leden word je als
het ware gevoed en ondersteund door de werk
groepen. Bij elkaar toch een ploeg van zo'n 30
mensen die de kern vormen van de activiteiten
binnen Oud Edam.
Ik heb in de afgelopen jaren buitengewoon fijn
met deze ploegen samengewerkt. Want een ver
eniging maak je met mensen. Een vereniging is
eigenlijk niets anders dan mensenwerk.
Nadat Bert Creemers 10 jaar lang op een vaardi
ge wijze de voorzittershamer had gehanteerd,
mocht ik het roer in 1987 overnemen. Een uitda
ging! In 1979 hadden wij circa 800 leden.
In 1988 mocht ik het 1000-ste lid binnenhalen in
de persoon van Jan van Zanen.
Het waren jaren waarin binnen de vesting veel is
en werd gerestaureerd.
Ik denk dan speciaal aan de kerken, het voltooi
de stadhuis, vele woonhuismonumenten. Kort
om, er zijn nog maar weinig zorgelijke plekken
over, zeker als wij dat vergelijken met andere
historische binnensteden.
Eén van de hoogtepunten was wel de aankoop
van de verwaarloosde diaconietuin aan de Voor
haven. Een goed voorbeeld hoe een vereniging
goed kan functioneren tussen enerzijds de eco
nomische krachten van een projectontwikkelaar
en anderzijds de gemeente die indertijd recht te
genover elkaar stonden. Na langdurige onder
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handelingen mochten wij ons eigenaar noemen
van de tuin - ruim 1400 m - nadat een conve
nant met de gemeente was gesloten voor aanleg,
beheer en onderhoud, en ook na de succesvolle
intekening door onze leden op de uitgeschreven
obligatielening. En wij zijn er met z'n allen nog
elke dag trots op hoe onze tuin als groene long
in de stad fungeert.
Ook de feestelijke opening op een zonnige za
terdag met Gedeputeerde Mevr. De Boer, thans
Minister van VROM, was een mijlpaal voor de
vereniging.
Ook 1993 was zo'n bijzonder jaar: het gouden
jubileum met veel activiteiten en een internatio
naal georiënteerde tentoonstelling van Edammer
kaartmakers. Wij hebben de organisatie daarvan
onderschat, vooral het vervoer en de assurantie
vanuit het buitenland van de kostbare stukken.
Maar met veel inspanningen, en dan wil ik toch
met name Kees Hulskemper noemen, is dit pro
ject tot een uitstekend einde gekomen. De ver
eniging en ook vele geïnteresseerden hebben er
een fraaie full color catalogus aan overgehou
den.
Wat mij vooral gebonden heeft om zo lang bin
nen de vereniging te functioneren is de goede
sfeer en saamhorigheid.
Samen knokken voor een gerechtvaardigd doel:
het behoud van de schoonheid van onze prach
tige stad.
Ik wil nog wat kernbegrippen bij u achterlaten.
- In 1991 het winnen van de Conservation
Award door de Conservation Foundation met
de uitreiking op het V.O.C.-schip en de over
handiging van de geldprijs van ƒ 6.000,—.
- Het toeristentreintje is niet doorgegaan (Edam
geen pretpark).
- Voorgenomen verkoop van de Boterhal is
achterwege gebleven.
- De jaarlijkse monumentendag.
- De opgevolgde ideeën voor de Baandervesting, om het voormalig Fardem-terrein een
fraaie nieuwe bestemming te geven.
- De positieve contacten met de ondernemers
vereniging en de VW.
- Onze jaarlijkse excursies, speciaal de weeken
den naar Brugge en Damme, Maastricht, Ber
gen op Zoom en Antwerpen.
- Onze samenwerking met het NUT en de jaar
lijkse NUT - Oud Edam lezingen.
- Het felbegeerde 'gele steentje', reeds 15 x uit
gereikt voor succesvolle restauraties.
- De 5-jaarlijkse reünies.
- De herinvulling van de gemeentelijke panden,
m.n.
Het Wachthuis/Politiepost, het kantoor Bur
gerzaken aan de Nieuwe Haven, de gymzaal,
thans speeltheater en het Protestants Wees
huis.

- Het verdwijnen van de Pita-bakkerij en door
ideeën van Oud Edam thans het fraaie Speldenmakerspleintje.
- De uitgave van diverse boeken over de ge
schreven geschiedenis, waaronder de Joodse
Gemeente en de paleografie-uitgaven.
- Het gerealiseerde verlichtingsplan met fraaie
lantaarnpalen.
- Het Lindenplan Grote Kerkstraat.
- De goede communicatie met het College van
B & W.

Ik ben blij met het feit dat Henk van Alderwegen - thans door u gekozen tot voorzitter - de
helmstok van mij wil overnemen.
Ik heb het volste vertrouwen in zijn bestuurlijke
capaciteiten. Ik ben er van overtuigd dat hij het
schip van Oud Edam goed op koers zal houden
en het op rompsnelheid houdt.
Dank aan allen die in de afgelopen jaren inhoud
hebben gegeven aan het gedachtengoed en erf
goed van Oud Edam.
Joop van Overbeek

Het zijn zomaar wat grepen uit activiteiten die
de mensen van Oud Edam met elkaar in de af
gelopen jaren hebben gerealiseerd danwel gesti
muleerd.

Verhuizingen

doorgeven

Het bestuur vraagt leden die zijn verhuisd
hun nieuwe adres op te geven, zodat zij
voortaan het blad Oud Edam en andere post
op de juiste bestemming ontvangen.
Ook wordt familie of kennissen van Oud-

Edamleden, waarvan de geggevens als gevolg
van één of andere oorzaak niet meer klop
pen, gevraagd dat door te geven. Al deze mu
taties s.v.p. melden aan Jan Westerneng, Volendammerpad 15, 1135 VS Edam, telefoon
71625.
Met dank voor de moeite.

Edams Museum honderd

jaar

Het Edams Museum bestaat honderd jaar en
viert dat feit met de tentoonstelling '100 jaar
vergaren en bewaren, het Edams Museum
1895-1995' in het voormalig Stadhuis aan het
Damplein. De expositie zelf toont de hon
derdjarige geschiedenis van het museum in
het karakteristieke gebouw aan de overkant
van de Damsluis.
Het museum is op dinsdag t/m zaterdag van
10.00 tot 16.30 uur geopend en op zondag
van 13-30 tot 16.30 uur.
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Streekarchief

voor iedereen

Het Streekarchief Waterland in Purmerend bevat
een enorme hoeveelheid gegevens over o.a. per
sonen en huizenbezitters uit vorige eeuwen.
Dick Bunskoeke, werkzaam bij het archief, zou
graag zien dat er veel meer gebruik zou worden
gemaakt van het rijke materiaal.
Edam heeft een rijke historie. Daarvan kunt U
onder andere door middel van artikelen in dit
tijdschrift kennis nemen. Reeds in de Middeleeu
wen was de stad een economisch centrum, waar
vele mensen woonden en werkten. Als nu de
nazaten van alle Edammers uit de achter ons lig
gende eeuwen zouden worden geteld, dan
kwam men tot een veelvoud van het huidige
aantal inwoners. De vereniging 'Oud Edam'
heeft, gezien dit enorme aantal voorouders, nu
dus een ruime kring van potentieel geïnteres
seerden naar hun voorgeslacht. Evenzo is wel
licht het aantal mensen, dat zelf ook wel eens
iets zou willen uitzoeken over 'hun' stad, niet
gering. Voor hen is het navolgende bedoeld.
Sinds de gemeente vijftien jaar geleden de oude
archieven heeft geplaatst bij het Streekarchief
Waterland, zijn daar alle historische bronnen
aangaande de stad te vinden. Hierbij zijn ook de
in eigendom van het Rijk zijnde stukken over
Edam, zoals de doop-, trouw- en begraafboeken
van de kerken van vóór 1811 en de archieven
van de notarissen in de stad. Al met al betreft dit
honderden meters archiefmateriaal, lopende van
ongeveer 1300 tot 1970.
Het Streekarchief Waterland bevindt zich in het
Waterlandhuis aan de Waterlandlaan te Purmer
end en is voor iedereen gratis toegankelijk. Het
beschikt over een ruime studiezaal, waar men
eventueel onder begeleiding van een ambtenaar
zelf onderzoek kan doen. Hiertoe beschikt de
dienst over de modernste hulpmiddelen, zoals
microfiches en computers. Ook zijn er diverse
handleidingen en naslagwerken aanwezig, die
kunnen helpen bij de opzet van een onderzoek.
De gekozen invalshoek is meestal die van perso
nen: men zoekt een familie uit. Middels de burgelijke stand (1811-1902) en het bevolkingsregis
ter (1850-1921) zijn veel van de inwoners met
naam en toenaam terug te vinden in het archief.
Vóór 1811 komt men in de kerkelijke registers
van doop, trouw en begraven terecht. Deze
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bronnen staan allemaal in de studiezaal ter be
schikking van de bezoekers. Daarnaast wordt op
aanvraag ook inzage gegeven in andere archief
stukken, zoals het oude stadsarchief, het kerkar
chief, particuliere archieven, notariële archieven
en de oude registers van het stadsgerecht.
Meestal zijn hierin nadere gegevens over de ge
zochte onderwerpen te vinden. Het archief be
schikt verder over een bibliotheek en een collec
tie foto's, prenten en ansichtkaarten. Daaruit kan
op verzoek inzage worden gegeven, maar er
wordt niet uitgeleend.
Ook andere zaken dan persoonsgegevens zijn in
het archief terug te vinden. Hoe oud is bijvoor
beeld het pand waar U in woont en wie waren
de vorige eigenaars? Het archief biedt antwoord
op deze vragen en bevat soms nog oude bouw
tekeningen van uw huis. Ook als U wilt weten
hoe vroeger de stad werd bestuurd, wanneer
een polder is ontstaan, waar het armenhuis
stond, etc. etc., dan bent U aan het goede adres
bij het Streekarchief.
Gezien de rijkdom aan bronnnen en het grote
aantal (oud-)Edammers wekt het verbazing dat
er maar zo weinig met het archiefmateriaal
wordt gedaan. Zo nu en dan verschijnen er publikaties, die gemaakt zijn met het materiaal uit
het Streekarchief, maar in verhouding met ande
re plaatsen is dat minimaal. Wellicht komt dit
door de onbekendheid met de mogelijkheden
voor onderzoek. Dat is ook de reden van dit
korte artikel. Graag zien wij dat iedereen die in
de geschiedenis van Edam geïnteresserd is weet
waar men kan zoeken: het Streekarchief zal U
graag helpen bij uw eerste schreden op het on
derzoekpad en kan U meer vertellen over diver
se mogelijkheden tot ondersteuning, bijvoor
beeld bij het lezen van het oude schrift.
Dick Bunskoeke
Adres: Streekarchief Waterland
Waterlandlaan 63
Postbus 188
1440 AD Purmerend
telefoon: 02990-34407
Openingstijden:
dinsdag-vrijdag 9.00 - 17.00
maandagavond (niet juni t/m augustus)
19.00 - 21.30
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Een verborgen
stukje historie:
bij bet 25-jarig
regerings
jubileum van
Koning Willem
III gaven de
Edammers
f250 voor het
Nationale
Geschenk
(NieuwArchief Edam
inv. nr. 105)
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Werkgroep

Vereniging Oud Edam
Graaf Willemstraat 8
1135 WP Edam
Postgiro 1356818

Historisch

Onderzoek

Corrie Boschma-Aamoudse, Nieuwvaartje 16,
71491 1135 BJ
C.M. Bunskoeke, Pinksterbloemstraat 65,
1441 RLPurmerend 02990-29605
Oscar Henar, Watermolen 6, 62604 1135 LK
Herman Rijswijk, Kogerwatering 53,
1541 XB Koog a/d Zaan 075-16737
Kees Smit, Castricum 02518-59567
Jan Sparreboom, Voorhaven 86, 71590
1135 BT

Bestuur Oud Edam
Henk van Alderwegen, voorzitter
Coen de Koninglaan 18, 74165 1135 CN
Cor Schaatsbergen, vice-voorzitter
Paulus Pieterstraat 13, 66784 1135 GS
Harry Oudendijk, secretaris
Gravenstraat 2, 72278 1135 XP
C.Th.M. van Aanholt, penningmeester
Persijnstraat 13, 67042 1135 GZ
Jantine Cazemier-de Boer, bestuurslid
Jan Scbriverstraat 15, 62444 1135 HW
Luuk Hovenkamp, bestuurslid
Schepenmakersdijk 1, 71945 1135 AG
Kees Hulskemper. bestuurslid
P.Bossenstraat 8, 1718 AP Hoogwoud
02263-52222
Jan Westemeng, bestuurslid
Volendammerpad 15, 71625 1135 VR

Redaktie Periodiek
Janny Boelens-Boss, Broekgouwstraat 3, 71954
1135 EA
Luuk Hovenkamp, Schepenmakersdijk 1,
71945 1135 AG
Corrien Laarman-Vaatstra, Achterhaven 108,
72340 1135 XZ
Guus van Lummel, Grote Kerkstraat 10, 71518
1135 lil)
Jaap Molenaar, J.Tonissenstraat 10, 66602
1135 JB
Geesje Rijswijk-v.d. Veer, Achterhaven 90B,
71774 1135 XX
Sjaan Swalve, Voorhaven 106, 71174 1135 BT
WilTjoa, Watermolen 53, 61587 1135 LH

Tuincommissie

Jan Hooijherg, Bult 22, 71402 1135 AJ
Werkgroep Handhaving Stadsbeeld
Kees Hulskemper, P.Bossenstraat 8,
Jan Ilooi/berg. Bult 22. 71402 1135 AJ
1718 AP Hoogwoud, 02263-52222
Ed Koom, Jan Hoeckstraat 20, 61831 1135 GV Gerro Roskam, Voorhaven 132, 72600
Harry Oudendijk, Gravenstraat, 2 72278
1135 BV
1135 XP
Contactpersoon
Fort Edam
Koos Roskam, Westervesting 31, 72979
Jaap
Molenaar,
J.
Tonissenstraat
10, 66602
1135 WE
Theo van Santen, Achterhaven, 76 72785
1135 JB
1135 XX

Gouden ploeg
Werkgroep

Ruimtelijke

Ordening

Bert Creemers, Voorhaven 81, 72978 1135 BN
Flip van der Leeuw, Grote Kerkstraat 14,
72657 1135 BD
Joop Rutsen, Grote Kerkstraat 30/32, 71 713
1135 BE
Cor Schaatsbergen, Paulus Pieterstraat 13,
66784 1135 GS

16

C.J. Beets - J.Besseling - A. Blokhuis-de Jong
Cl.de Boer - K. de Boer - T. de Boer-Moojen
H. Conijn - G.C. Dekker - H. Kuiper-de Moes
A. Meester - C. Plas - D. Roskam
M. Schotsman - G. Ton - E. Uitentuis
J. Verhagen - G. bij 't Vuur.
Grafische verzorging
H&R Grafisch Servicehuro bv, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam

