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Bij een jubileum hoort een cadeautje. Tijdens de le
denvergadering op 22 mei van de 60-jarige Vereni-

Berechting

van boeven

"Laat me los smeerlap!" hoorde Pieter Leendertszn
Veen. "Waar moet ik dan kijken smeerlap?" was wat
Jacob Dekker, ook nog hoorde.
Met deze twee getuigen tegen hem kon Jan Rijndertszn Groot, metselaar, geen kant meer op. Zijn
lot was beslist. De Edammer hoorde de plaatsver
vangend vrederechter Johannes Donker Hendrikszn hem schuldig verklaren aan het 'zonder
aanleiding bezigen van smadelijke uitdrukkingen'
tegen de Edamse hoedenmaker Jan Gravendijk.
Dit leverde hem een boete op van één gulden en
vijftig cent en de kosten van de procedure. Dat
was in het jaar 1837.
In die tijd had Edam een eigen vrede- en politiege-

ging Oud Edam zorgde mevrouw H.F. Pont-Hoek
daarvoor. Uit de erfenis van haar schoonvader, William Pont, had zij destijds interessante documen
ten gekregen: drie mappen met een schat aan ge
gevens over vooraanstaande families, die in de
vroegere Edamse samenleving een belangrijke rol
hebben gespeeld. De mappen bevatten stambo
men van zo'n 235 geslachten, waarvan vele tot in
detail zijn beschreven, met o.a. verwijzingen naar
hun grafstenen in de Grote Kerk, etc. Namen als
Versteegh, Van Wallendal, Wijngaard, Boes, Laan,
Braster en de bijzondere naam Putoor (zie ook el
ders in dit nummer) komen erin voor.
De gegevens zijn met eindeloos geduld en toewij
ding opgetekend in een prachtig, vaak klein hand
schrift. "Het was een grote liefhebberij van mijn
schoonvader", zo vertelde mevrouw Pont, die hij
het liefst tot in de kleine uurtjes beoefende. Het 60jarig bestaan van Oud Edam leek mij een mooie ge
legenheid deze documenten aan de vereniging te
schenken". Het is de bedoeling (kopieën van) de
papieren aan geinteresseerden ter inzage te geven,
(lees verder pag 13)

in Edam 1811-1877
recht, gevestigd in het Raadhuis. Civiele zaken en
eenvoudige politieovertredingen uit het kanton
Edam werden hier berecht. De burgemeester trad
op als commissaris van politie en waarnemend
openbaar aanklager. Een politieovertreding kon
iemand op een verblijf in het plaatselijke gevang
komen te staan. Edam had namelijk ook een eigen
Huis van Bewaring. De vonnissen uit die tijd bie
den bij uitstek een karakteristiek beeld van deze
periode. Enkele van deze vonnissen zijn dan ook
ter illustratie opgenomen in de nu volgende be
schrijving van deze bijzondere periode uit onze
stadsgeschiedenis.
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Dirk had drie keer geweigerd aan deze plicht te
voldoen. De rechter legde hem een boete op van
één gulden en vijftig cent plus de kosten van de
procedure.

Franse tijd
Edam was een van de zeven kantonale hoofdste
den van het indertijd bestaande arrondissement
Hoorn. Beide waren een erfenis van de op Franse
leest geschoeide reorganisatie van het strafrecht
in Nederland. In 1810 werd Noord-Holland eerst
in twee arrondissementen ingedeeld, Hoorn en
Amsterdam, om vervolgens na oktober 1811 als
vier arrondissementen door het leven te gaan: Am
sterdam, Haarlem, Hoorn en Alkmaar.
De arrondissementen waren opgedeeld in respec
tievelijk veertien, acht, acht en zeven kantons. Het
arrondissement Hoorn bevatte sindsdien naast het
kanton Edam de kantons: Medemblik, Enkhuizen,
Grootebroek, Hoorn, Purmerend en Monnickendam. In Hoorn, de hoofdstad van het arrondisse
ment, bevond zich de rechtbank van eerste aanleg,
criminele rechtbank genaamd, voor berechting
van strafzaken.
Voor zware strafzaken konden nog tot 1854 lijf
straffen als brandmerking en schavotstraffen wor
den opgelegd. Ook de doodstraf was tot 1870 in
het gewone strafrecht mogelijk, zelfs verplicht
voor misdrijven als moord en brandstichting. In
het militaire oorlogsrecht was de doodstraf nog
tot twintig jaren geleden mogelijk. Lijfstraffen en
de doodstraf werden vanaf het einde van de acht
tiende eeuw steeds minder aanvaardbaar gevon
den en daarom tot aan hun afschaffing al in de
praktijk steeds minder opgelegd.

Ongehuwde

Tragiek klinkt door in het verhaal van Duijfje
Leyen. Op 29 september 1834 als ongehuwde
moeder bevallen van een dochtertje Jansje, liet
deze dienstmeid zich ontglippen dat de zevenentwintigjarige boerenknecht Jan Knip de vader van
haar kind was.
Jan Knip nam hier geen genoegen mee en klaagde
haar wegens belediging aan bij de rechter. Ze
werd ervan beschuldigd "beleedigenden uitdruk
kingen te hebben gedaan en verspreidt jegens en
van den persoon Van Jan Knip".
Getuigen bevestigden dit. Cornelia Naberman,
vijftig jaar oud, buiten beroep, had haar dit horen
zeggen tegen haar ouders en Klaas Grootszn had
het van haar ouders gehoord. Duijfje zelf zei tij
dens de zitting van 19 januari 1834 dat ze gepro
voceerd was, maar dat ze altijd zou blijven bewe
ren dat het de waarheid is.
Dit mocht niet baten. Het ging er niet om of het
nu provocatie was of niet, of haar uitlating wel
licht gegrond was of niet, oordeelde de rechter

: {:

In het kantongerecht werden lichtere strafzaken
berecht. Edam was het vijfde kanton van het ar
rondissement Hoorn. Onder haar jurisdictie vie
len: Edam en Volendam, Middelie en Axwijk,
Kwadijk, Warder, Oosthuizen en Hobrede, Etersheim en Zuid-Schardam.
In de kantonale hoofdsteden, waaronder Edam,
zetelde de vrederechter. Zijn bevoegdheid was
vergelijkbaar met die van de huidige kantonrech
ter: civiele zaken en eenvoudige politieovertredingen. Buiten de kantonale hoofdplaatsen waren er
ook maires (burgemeesters) met beperktere be
voegdheden: kennisname van overtreding op he
terdaad binnen de gemeente begaan, met getui
gen die in de gemeente dienden te wonen.

Klein leed
De vrederechters in Edam Anthonie Görkel, Wil
lem D. Verschuer, Johannes Donker Hendrikszn
(plaatsvervangend), zagen veel mensen voorko
men voor allerhande zaken en overtredingen: wei
den van schapen in de stad in strijd met de plaatse
lijke keur, afschieten van vuurwerk in strijd met
het plaatselijk reglement, beledigingen, etc. Von
nissen van de rechter in dit soort zaken mondden
dikwijls uit in een schuldigverklaring en een opge
legde boete ten behoeve van de gemeentekas. De
zaken varieerden van klein menselijk leed tot
moedwillige overtredingen.

Onverbeterlijk bijvoorbeeld was Dirk de Jong, ar
beider, die zich in 1836 trachtte te drukken van de
verplichting welke op de mannelijke Edammers
rustte om mee te draaien in de Nachtwacht en het
betalen van contributie. Na meermaals te hebben
geweigerd mee te doen en na "minnelijke" ver
geefse verzoeken, zo zegt het proces-verbaal, de
contributie te betalen, werd het de toenmalige
burgemeester Carel van Bommel te gortig. Hij liet
de man op 16 augustus 1836 voorkomen bij de
vrederechter in Edam, mr. Willem D. Verschuer.
Dirk de Jong verweerde zich door op te merken
dat er sprake was van verwarring. Zijn naam stond
namelijk verkeerd vermeld in de Inschrijvingsre
gisters der Nationale Militie: Cornelis in plaats van
Dirk. Zolang die verwarring bestond gaf hij geen
gehoor aan een oproep voor de Nachtwacht.
De vrederechter liet zich niet ompraten. Deze in
schrijvingsregisters hadden niets van doen met de
verplichting die op Dirk rustte voor de plaatselijke
Nachtwacht. Op overtreding van die verplichting
stond volgens de keur een boete van vijftig cent.

moeder

Arrestanten
hok op de zol
der van het
Eamse stad
huis (foto Wil
Tjoa)

Jan Brouwer, broodbakster, aangeklaagd voor een
overtreding op de stadskeure op het wegen van
brood. Zij werd ervan beschuldigd zich door
woorden te hebben verzet tegen beëdigde keur
ders en wegers van brood, zodat deze haar winkel
verlieten zonder hun functie te kunnen uitoefe
nen.
Op de zitting van 12 november 1852 verscheen
haar zaakwaarnemer namens haar in het kanton
gerecht voor de rechter Anthonie Görkel. Hij ver
klaarde dat Neeltje in de veronderstelling had ver
keerd dat de desbetreffende stadskeuren waren
afgeschaft. Een getuige gaf aan dat Neeltje uitein
delijk de heren keurders wel uitnodigde haar waar
te keuren, maar dat dezen de winkel uitliepen
zonder dat te doen. De rechter overwoog hierop
dat Neeltje niet was opgeroepen om terecht te
staan voor haar onbetamelijke woorden jegens de
keurders. Deze kwamen voort uit wanbegrip.
Omdat zij de heren vervolgens had uitgenodigd
haar waar te keuren werd Neeltje vrijgesproken.

Eenden
Minder geluk had Wim Jan Rovers, die op 1 janu
ari 1848 bij verstek werd veroordeeld tot twee
maal een geldboete van 20 gulden plus procedure
kosten voor het twee maal jagen op eenden zon
der acte, op een zondag. Een niet misselijk bedrag
voor die tijd. Ook het houden van loterijen zonder
toestemming van het stadsbestuur werd hem niet
in dank afgenomen. Het kwam Andries en Leendert Mos in januari 1845 op een boete van respec
tievelijk 12 en 10 gulden te staan plus procedure
kosten.
Niet iedereen was in staat de geldboetes te beta
len. In welk geval de boete ten uitvoer mocht
worden gelegd bij wijze van zogeheten aantasting
van persoons. Anders gezegd: betalen of zitten.
Voor het plukken van vruchten uit de tuin van we
duwe Jan van Asselen, overtreding van het Wet
boek van Strafrecht, kon de twintigjarige Jan Jongejan uit Edam in 1842 dan ook vijf gulden en 33
cent betalen of zitten.

Huis van bewaring
Zitten kon vanaf 1848 in het Huis van Bewaring in
Edam zelf. Bij Koninklijk Besluit van 27 juli 1839
was bepaald dat in de kantonale hoofdplaatsen
mr. Willem D. Verschuer. Haar uitlatingen waren Huizen van Bewaringen dienden te worden inge
bij bestaande wetten formeel verboden. Krach steld.
tens artikel 471 van het Wetboek van Strafrecht Tot 1848 was daar in Edam geen gehoor aan gege
no. 11. werd Duijfje veroordeeld tot een geldboe
ven. In 1848 realiseerde het stadsbestuur de op
te van drie franc, oftewel één gulden en vijftig richting van een Huis van Bewaring. Vijf vertrek
cent alsook in de kosten van de procedure.
ken in bestaande gebouwen werden daarvoor
aangewezen. Het betrof drie vertrekken in het
Strafvonnissen bij het kantongerecht in deze tijd stadhuis en twee in het daaraan vastgebouwde
konden variëren van een gevangenisstraf van één wachthuis. Er werd een College van Toezicht Huis
tot vijf dagen, een geldboete van één tot vijf franc- van Bewaring ingesteld. Leden van het college
en tot een verbeurdverklaring van aangehouden
waren de kantonrechter, de burgemeester en de
goederen. Maar ook vrijspraak was mogelijk.
griffier van het kantongerecht, Nicolaas Cos. Jo
hannes Lutgers werd cipier. Hij werd, na ontslag
Zo werd in 1852 Neeltje Houtman, weduwe van op eigen verzoek, in 1856 opgevolgd door Jan de
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Vries. Voor de nieuwsgierigen onder 11:
het register van inschrijving van de gevan
genen en de stukken van het college zijn
bewaard gebleven in het Rijksarchief
NoordHolland, toegang 68, inv.nrs. 1 en 2.

Jan van Wallendal oogstte in Edam eerhied en hoon

Bestuurlijke

Jan van Wallendal, wiens naam voortleeft in
het rustieke Jan van Wallendalplein in Edam,
heeft rond de jaren 1800 op het openbare
leven in onze stad een duidelijk stempel
gezet. Eerst in de politieke sfeer, onder ande
re door het acht maal tot burgemeester te
brengen, waarbij hij uiteindelijk ten onder
ging tijdens de revolutionaire jaren in landsen stadsbestuur aan het einde van de acht
tiende eeuw. Daarnaast heeft hij zijn sporen
nagelaten via plannen voor de oprichting
van een spinfabriek, waaruit de Spinkas is
ontstaan, die nog steeds activiteiten ont
plooit op sociaal en cultureel gebied.

Cipier
De cipier verpleegde, zo noemde men
dat, de gevangenen en verzorgde het on
derhoud van de cellen. In tegenstelling
tot cipiers elders genoot hij geen vrije wo
2?
ning, omdat daartoe binnen de gevange
nis geen mogelijkheid bestond. Zijn sala
ris werd deels door het kanton, deels
door het Rijk opgebracht. In 1863 bij
voorbeeld 66 gulden 67 cent voor het
kanton, en 33 gulden 33 cent voor het
Rijk.
In het Huis van Bewaring zaten veroor
deelden uit het hele kanton. De registers
geven per gevangene hun personalia, ui
terlijke kenmerken en de reden en duur
van hun verblijf. In burgerlijke zaken met
De Sollicitant.
3* Voor 't eerst op post.
3* Do agent te huis.
lijfsdwang mocht volgens een schrijven
4" De agent op a^D vrijen dag
5* Gepensioneerdvan het College van Toezicht uit 1850,
een veroordeelde nooit langer dan een
maand in een Huis van Bewaring verblijven. Bij ke lijst van 1856 meestal uit: strozakken, peluwen,
overschrijding van die termijn diende de officier linnen en katoenen bedlakens, wollen dekens,
van justitie daarover geïnformeerd te worden hangmatten, tafels voor vier en zes personen, zit
opdat de gedetineerde in een zogenaamd huis van bankjes voor één persoon, etensblikken, blikken
arrest of verzekering kon worden overgenomen.
drinkbekers, wasblikken, houten spijslepels, en
linnen en katoenen handdoeken.
De kosten van het onderhoud, de bezoldiging van
Geweerschoten
de cipier, alsook een overzicht van de gedetineer
Opgemerkt moet worden dat de ruimtes die in den dienden landelijk verantwoord te worden. In
Edam vanaf 1848 fungeerden als Huis van Bewa 1848 werden de kosten van onderhoud van een
ring al eerder en ook voorafgaand aan een veroor
gedetineerde in Edam geraamd op veertig cent
deling, werden gebruikt om verdachten in onder per dag.
te brengen. Zo had agent der politie te Edam Adrianus Molenaar in 1837 de horlogemaker Frede- Opgeheven
rik van de Wetering zijn geweer afgenomen en
hem in het Wachthuis gezet. De horlogemaker Al met al hebben het kantongerecht en het Huis
had met een geweerschot Oudejaarsavond trach
van Bewaring in Edam tot 1877 dienst gedaan. Bij
ten op te luisteren, in strijd met artikel 27 van het een reorganisatie van het justitieapparaat in 1877
plaatselijke reglement dat vuurwerken zonder werd het arrondissement Hoorn opgeheven, als
voorafgaand verlof van de burgemeester verbood. ook de kantongerechten van Edam en Enkhuizen.
Dat vuurwerk niet gewaardeerd werd, ondervond
De daarbij horende gemeenten werden verdeeld
ook Jan de Vries die voor het zonder toestemming over de overige kantons.
afschieten van voetzoekers op diezelfde avond in Het Huis van Bewaring in Edam sloot haar deuren
1837 werd gedagvaard.
op 1 juni 1877, met eervol ontslag voor de cipier
Jan de Vries en de leden van het College van Toe
zicht. Wetsovertreders uit het voormalige kanton
Onderscheid
Edam werden voortaan elders berecht en veroor
In een Huis van Bewaring werd sinds 1853 onder
deelden zaten voortaan buiten Edam eventuele ge
scheid gemaakt tussen: niet vermogende gestrafte vangenisstraffen uit. Hiermee kwam een einde aan
verlofgangers der Nationale Militie; vanwege boe een apart stukje geschiedenis uit de annalen van
tes gegijzelde schutters; bedelaars in afwachting Edam. Voor anekdotes over de kleine en grotere
na gevangenisstraf op overplaatsing naar een be misstappen van onze burgers na deze periode
delaarsgesticht en deserteurs uit de koloniën der moet naar bronnen elders worden uitgeweken.
Maatschappij van Weldadigheid.
Het zogeheten nachtleger en gewone meubilair
van de gevangenen bestond volgens een Eindelij- Maria van Roijcn

duizendpoot
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Benoemingen
Jan van Wallendal was een bestuurlijke duizend
poot, gezien zijn herhaalde benoemingen tot bur
gemeester van Edam, tot schepen, thesaurier,
weesmeester, dijkgraaf van de Pumier, gecomitteerde bij de Provinciale Rekenkamer te Hoorn en
lid van de Staten van Holland. Hij behoorde tot de
meest gefortuneerde burgers van Edam. Uit hun
midden werden jaarlijks 31 personen benoemd
om de belangrijkste functies in deze stad te bekle
den. Jan van Wallendal was dus altijd wel in een
of ander ambt van de partij.

Patriotten
Aan het eind van de achttiende eeuw veranderde
het politieke klimaat in de Republiek drastisch,
ook in Edam. In die jaren kwam een nieuwe, de
mocratisch getinte stroming op, die van de Patri
otten. Dezen verlangden meer invloed van de (ge
goede) burgerij op het bestuur van stad en land.
In Edam kwamen zij te staan tegenover het stads
bestuur, dat de prins van Oranje bleef steunen. In
het algemeen kwamen slechts leden van de Gere
formeerde (Hervormde) Kerk in aanmerking voor
openbare ambten, zoals burgemeester, gedepu
teerde, etc. Vandaar dat de beweging van de patri
otten onder andersdenkenden populair was.

Het leven van den Politieagent.
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en weldoener

Familiewapen
van Jan van
Wallendal

't Nut

Wie was Jan van Wallendal? Zijn voorvader, theo
logiestudent Casparus van Wallendal, trouwde
halverwege de zeventiende eeuw de regenten
dochter Lijsbeth Haen uit Medemblik, in welke
stad hij later waarschijnlijk ook het dominee-ambt
bekleeddde. Enkele generaties later, waarbij de
Van Wallendals in diverse bestuursfuncties in
Noord-Holland optraden, komen we onze Jan van
Wallendal in Edam tegen. Hij werd hier op 15 fe
bruari 1738 geboren en trouwde vele jaren later,
namelijk op 13 september 1803, met Antoinetta
Brasker. Bij hun huwelijk werd vermeld dat Jan
als "jongman" trouwde en Antoinetta als "jongedogter". Gezien hun leeftijd van 65 en 53 jaar
wekt het echter geen verwondering dat hun hu
welijk kinderloos bleef. Het was beslist een dure
bruiloft, want de gehuwden betaalden ieder het
hoogste tarief, namelijk dertig gulden.

In Edam waren de burgemeesters nog overwe
gend prinsgezind. Maar ook hier vonden de
ideeën van de patriotten steeds meer aanhang,
onder andere gestimuleerd door de oprichting in
1784 van de Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen door vader en zoon Nieuwenhuijzen, die
modernisering van de samenleving nastreefden.
Beiden vermeden het met hun politieke voorkeur
te koop te lopen, maar op een gegeven moment
vonden ze het toch veiliger Edam te ontvluchten.

Rijkste burgers
Elk jaar kozen de meest aanzienlijke inwoners van
de stad uit de 31 rijkste burgers drie personen als
burgemeester. Uit het voorgaande college werd
één burgemeester benoemd tot presiderend bur
gemeester, die de volgende periode niet herkies
baar was. De stad telde dus altijd vier bestuurders.
In maart 1785 werd deze traditie doorbroken
door de inmiddels patriottisch gezinde Jan van
Wallendal geen herbenoeming te geven. De pro
cedure van roulatie werd door de Edamse be
stuurders aangegrepen om hem weg te werken.
In feite had van Wallendal zich in de ogen van de
prinsgezinden onmogelijk gemaakt door met 33
vooraanstaande burgers, waaronder de Lutherse
5

predikant Kirchmann, dominee Vlek en boekdruk
ker Aris Tolk. een patriottisch document te onder
tekenen.

Opgraving in mei/juni

2002

Voorhaven gaf geheimen prijs

Bom
In de daarop volgende jaren werd de sfeer in
Edam door de politieke tegenstellingen steeds
grimmiger. Op 19 maart 1787 barstte de bom. Die
avond trok een menigte van ruim driehonderd
personen op naar het huis van Jan van Wallendal,
onder het roepen van : "Weg met het rot uit den
Eenhoorn, Oranje boven, patriotten onder, naar
den donder". De Eenhoorn was de naam van het
huidige Damhotel, waar de patriotten regelmatig
bijeenkwamen. De volgende ochtend verzamel
den de oproerkraaiers zich voor het stadhuis en
eisten dat "het rot uit den Eenhoorn" zou worden
vernietigd. Aan hun verlangen werd voldaan.
Toen ook nog in september met steun van een
Pruisisch leger de toenmalige Oranje-stadhouder
prins Willem V in zijn macht was hersteld, doken
de patriotten onder of vluchtten naar Frankrijk. In
Edam werden tegen hen strenge maatregelen ge
nomen. Van Wallendal, Kroon en Reijntjes wer
den met hoon overstelpt, terwijl Adriaan Rink,
Aris Tolk en Kirchmann uit de stad werden ver
bannen. De dienstmeisjes van Van Wallendal kre
gen zelfs opdracht om als "kliksters" over hun
meester op te treden.
De politieke situatie sloeg pas ten gunste van de pa
triotten om in de winter van 1794/5, toen een Frans
leger ons land binnenviel en daardoor gesteund de
Bataafsche Republiek werd gesticht. De patriotten
keerden terug of kwamen weer te voorschijn en
verjoegen op hun beurt de prinsgezinden.
Na dit mislukte Oranje-avontuur heeft Jan van
Wallendal het niet opnieuw tot burgemeester ge
bracht. Wel werd hij nog eenmaal tot dijkgraaf van
de Purmer benoemd.

Gedurende de maanden mei en juni van 2002 is
een gedeelte van de Voorhaven drooggelegd
voor het aanbrengen van nieuwe beschoeiingen.
Van die gelegenheid heeft de Werkgroep Bodem
onderzoek Edam, bestaande uit Jan de Boer, Hans
Karregat, Henk Nooy en Hans Boonstra, gebruik
gemaakt om na overleg met de gemeente, Oud
Edam en de aannemer een gedeelte van het
drooggelegde traject te onderzoeken op bodem
structuren en (overblijfselen van) gebruiksvoor
werpen uit het verleden. Het onderzochte stuk
Sierhek van
Jan van
Wallendal
boerderij in
De overwinst, dus wat overbleef na aftrek van alle de Purmer
kosten, afschrijvingen, etc., mocht niet worden (foto Wil
uitgekeerd of worden benut voor uitbreiding van Tjoa)
de bestaande fabriek, maar moest worden besteed
aan de oprichting van een nieuwe spinfabriek, bij
voorbeeld in Monnickendam. Steeds diende de
overwinst te worden gestoken in de stichting van
nieuwe fabrieken.
Jaarlijks dienden de directeuren verantwoording
van hun beleid af te leggen tegenover het stadsbe
stuur. Bij onvoldoende presteren kon de stad hen
ontslaan. Ook mochten zij zelf geen functie in het
stads- of landsbestuur vervullen, zo had Van Wal
lendal in zijn testament bepaald.
Tot een daadwerkelijke oprichting van spinfabrie
ken is het echter nooit gekomen. Wel werd het
Van Wallendal-vermogen belegd en komen tot in
deze dagen de renten daaruit ten goede aan socia
le doelen en aan acties die het algemeen belang
dienen.

die werkgelegenheid in de stad zou kunnen
scheppen. Deze spinfabriek zou wollen garens
kunnen gaan produceren. Vandaar de naam.

ste havenkade in Edam, het huidige Spui, dat een
zijtak vormde van de IJe (zie C. Boschma-Aarnoudse: Tot verbeteringe van de neeringe deser
Stede, pag. 89, of de bespreking van dat boek in
Oud Edam, april 2003).

Damwanden
Om het te onderzoeken stuk te begrenzen zijn
achter de Arisbrug en bij de Peereboomsteeg dam
wanden in de bodem geslagen, waarna het water
kon worden uitgepompt. De daardoor ontstane
lage waterstand maakte het mogelijk om langs de
walkanten een strook van anderhalf tot twee
meter na te speuren op sporen uit het verleden(in
het midden bleef water staan om de vissen in
leven te laten). Op pagina 10 staat een dwarsdoor
snede van de Voorhaven afgebeeld. Op pagina 11
zijn de vondsten opgesomd.
De onderzoekers zijn met graven begonnen aan
de noordzijde van het water, omdat die gezien de
zwarte grond en de wat oudere beschoeiing meer
informatie zou kunnen opleveren. Bij de aanleg
van de beschoeiing werd veel grond weggebaggerd of met een shovel weggeschept. Daardoor
gingen helaas de eventueel aanwezige structuur
van de bodem en de daarin voorkomende voor
werpen verloren.

Armen
Toen zijn politieke rol in Edam was uitgespeeld,
richtte Jan van Wallendal zijn inspanningen op het
verbeteren van het lot van de armen. Hij en zijn
broer en zuster bezaten diverse boerderijen in de
Purmer. In 1808 bepaalde hij in zijn testament dat
na zijn dood al zijn bezittingen zouden worden
verkocht en met de opbrengst daarvan staatsobli
gaties zouden worden aangeschaft. De rente
moest ten goede komen aan zijn vrouw, Antoinetta Brasker, en aan zijn zuster Geertrui van Wallen
dal. Het stamkapitaal bleef in handen van deWeeskamer van de stad Edam. Het beheer van deerfenis werd opgedragen aan twee directeuren,
Klaas Molenaar uit Monnickendam en Jan van
Holk uit Edam.

Spinfabriek
Wanneer beide vrouwen zouden zijn overleden
moesten de directeuren de baten uit het kapitaal
gebruiken voor de oprichting van een spinfabriek,
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Voorhaven ligt tussen de Arisbrug/Peereboomsteeg en de St. Jansbrug. Aan dit vak bevinden
zich o.m. de Roomskatholieke kerk en het café
De Harmonie. De noordelijke beschoeiing is hier
in haar geheel vervangen. Een paar jaar geleden is
het gedeelte dat hier richting Oorgat direct op
aansluit al onderzocht. De werkgroep deed in
2001 onderzoek naar sporen uit het verleden bij
het riviertje De IJe tussen de sluis op de Bult en
het bruggetje aan de Zuidervesting .(zie Oud
Edam, april 2002)

Medeleven
Hoewel hij zich aanvankelijk als stadsbestuurder
in een Oranjegezinde omgeving als een regent in
hart en nieren gedroeg, koos Jan van Wallendal
later welbewust voor meer invloed van het volk
op de regering. Zijn patriottische gezindheid werd
echter niet alleen ingegeven door een politiek sys
teem, maar was vooral een uiting van medeleven
met de misdeelden in de samenleving. Deze hou
ding en zijn daaruit voortkomende daden hestem
pelen Jan van Wallendal tot een belangrijk en
nobel figuur in de Edamse geschiedenis.
Jan van Wallendal overleed op 13 juni 1810 op
zijn buitenplaats "Wolfswijk" in de Purmer. Hij
werd begraven in de Grote Kerk van Edam, in graf
136 van het koor. Ruim tien jaar later werd ook
zijn vrouw daar bijgezet. Met hun overlijden ver
dween ook de naam Van Wallendal uit Edam.
Jaap Molenaar.

Scherven

Fragmenten
van fries bord
met man te
paard

Bij café De Harmonie werden de eerste kuilen ge
graven. De bovenlaag bevatte hoofdzakelijk puin,
slib en afval uit de vorige eeuw. Daaronder zat een
De Voorhaven werd na 1357 gegraven om de dun laagje met de 18e eeuwse scherven. Opvallend
doorvaart tussen de Purmermeer en de Zuiderzee was dat er redelijk veel scherven vanuit Duitsland
te verbeteren. Voor die tijd was Edam alleen moei- afkomstige borden en kommetjes tevoorschijn
lijk te bereiken via het riviertje de IJe, dat in Vo- kwamen.
lendam de zee bereikte. Dat gold ook voor de des Hieronder werd een laag van tien tot twintig centi
tijds nog kleine schepen.
meter met glasscherven aangetroffen. Dit gedeelte
Toen graaf Willem V in 1357 aan Edam stadsrech
moest zeer zorgvuldig worden weggehaald, omdat
ten verleende, gaf hij tevens toestemming om een het glas nare verwondingen kon veroorzaken.
directe verbinding met zee te realiseren. Waar Voorzover na te gaan ging het hier om scherven
schijnlijk bestond er ter plaatse van de Voorhaven van ruiten. Deze ruitscherven waren verschillend
al een water, dat stadsinwaarts aansloot op de eer van dikte. Daaruit is af te leiden dat de ruiten uit zo

Duits boni met (slingermotief) gedraaid aarde
werk
Groene grape
Hoge grape met slib motieven (Friesland)
Duitse "P"-kruik
Bruine grape met groene binnenzijde
Kommetje (Duits met gedraaid slibmotief)

geheten gedraaid glas waren gesneden. Deze tech
niek bestond hierin dat een klomp verhit glas aan
het uiteinde van een ijzeren staaf voorzichtig werd
rondgedraaid, zodat er een dunne, ronde glazen
plaat ontstond.

Nieuwe School. Deze kandelaars zijn van hetzelf
de type en hebben dezelfde kleur als de eerder ge
vonden kandelaar naast de brug in het vorige rak.

Verdikking
Soms werd een stuk uit het midden van de plaat
aangetroffen. Dat was op te maken uit een verdik
king op de plaats waar de schijf glas van de staaf
was gescheiden. Het glas is namelijk dikker bij de
kern.
Onder dit glaspakket zat een laag van ongeveer
1.60 meter, met daarin puin, schelpen (meestal
mosselen) en af en toe wat scherven. De bovenste
meter bevatte een kleiachtige grondsoort; de on
derste 60 centimeter bestond uit een zeer com
pacte puinlaag. Waarschijnlijk heeft het puin ge
diend om de beschoeiingen beter op hun plaats te
houden. De zijwaartse druk van de kaden op het
houtwerk moet enorm zijn geweest. Tegenwoor
dig worden beschoeiingen door middel van an
kers gezekerd.

Veenlaag
De onderste puinlaag was met de hand niet te ver
wijderen. Op twee plaatsen werd een graafmachi
ne ingezet. Direct onder dit puin lag een veenlaag.
Die bleek de begroeiing van de bodem van de
oude gracht te zijn geweest. Jammer genoeg was
de interessante halve meter boven deze veenlaag
al afgegraven en opgevuld met puin. Toch bevon
den zich net boven of in het veen nog enkele
scherven. Deze zijn afkomstig van het vroegst ge
vonden aardewerk. Verderop in dit verslag wor
den deze vondsten toegelicht.

De Peereboom
als achterzijde van de huidige beschoeiing resten
werden aangetroffen van eerdere oeververstevi
gingen. Op diverse plaatsen werden verticale bal
ken met af en toe horizontale planken gevonden.
Ondanks het gebruik van metaaldetectors kwa
men slechts weinig metaalvondsten tevoorschijn.
Het uitgraven van de oude lagen en het storten
van puin voor vroegere versteviging van de wal
kant zijn hiervan de oorzaken. In het enkele jaren
geleden onderzochte rak zat veel meer materiaal.
Fayence schenkkannetje

(Italië of Haarlem ?)

Gele kandelaar
Wit zalfpotje
Bruin steengoedkruikje
Haarlemmerolieflesje
Bruin aarde
werk kommetje

Olielampje
Zalfpotjes
Potje met 2
oren
Deel van ma
jolica zalfpot
Spinsteentje

Glaswerk

Concentraties
Wat werd er zoal aan voorwerpen en resten ge
vonden? Er deden zich slechts enkele concentra
ties van vondsten voor. Dit in tegenstelling tot en
kele jaren geleden. Eerst werd er een grote
hoeveelheid gebroken pijpen van aardewerk aan
getroffen aan de noordzijde tussen de RK kerk en
het postzegelwinkeltje. Ten tweede een tweetal
kapotte kandelaars aan de zuidzijde, tegenover de

Aan de zuidzijde, op de westhoek van de Voorha
ven en de Peereboomsteeg lag rond 1600 herberg
de Peereboom. In die tijd ging het er in dergelijke
etablissementen vaak rumoerig aan toe. Zo is blij
kens de opgraving ter plaatse heel wat aardewerk,
waaronder kandelaars en olielampjes, in de gracht
gegooid.

Conclusie
Het onderzochte rak heeft wel enig resultaat op
geleverd, maar niet datgene wat ervan verwacht
werd. De vondsten waren gering, zeker wat be
treft de metalen voorwerpen.
De vroegste datering van de aardewerkvondsten is
1300, wat wellicht wil zeggen dat er al een
stroompje liep voordat de Voorhaven is aange
legd/uitgegraven, namelijk 1357.
Dit komt overeen met de vermelding op pag. 89 in
de prachtige wetenschappelijke studie "Tot verbeteringe van de neeringe deser Stede" van Corrie
Boschma-Aarnoudse. Hier staat namelijk dat de
veendijk omstreeks 1300 aan de noordzijde van
het water is opgeworpen. De grond die hiervoor
verwijderd is zal waarschijnlijk een extra uitdie
ping van het veenstroompje tot gevolg hebben
gehad. Was liet misschien daardoor logischer en
makkelijker om hier de nieuwe haven (Voorha
ven) aan te leggen?

Balken

Hans Karregat

Opvallend was voorts dat er zowel aan de voor

(foto's van de auteurs)
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Vondsten Voorhaven
Aardewerk:

j + At<£o+MAT

- Een grote grape van rood aardewerk met oranje/ bruin glazuur en aan de binnenzijde voorzien
van groen glazuur
- Een hoge, groen geglazuurde grape
- Een grape of pot met slibversiering (Friesland?)
- Een ornamenttegel uit ± 1600
- Een 18 eeuws bord met daarop een ridder te paard (Friesland)
- Een wit plooibordje
- Een Fries fayenee bord met daarop bomen en een vogel
- Een fayenee schenkkannetje met engeltje erop. (Italië of Haarlem?)
- Een grijze steengoedkan uit ± 1700
- Een grijze, bewerkte steengoedkan zonder hals
- Een aantal fragmenten van baardmankruikjes
- Twee vogelfluitjes in de vorm van uiltjes
- Een slibkruikje met kapotte hals en een onderzijde van een slibkruikje
- Een zogeheten "P-kruik" uit Duitsland
- Kommetje met gedraaid slibwerk uit Duitsland
- Vele fragmenten van 18e eeuws Duits gedraaid slibaardewerk
- Twee Italiaanse fruitschaaltjes
- Een Spaanse kruik
- Diverse boven- en onderstukken van kandelaars en blakers, waarvan drie stuks gereconstrueerd
konden worden
- Diverse bruine, gele en witte zalfpotjes
- Een spinsteentje
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- Een aantal botten van voornamelijk koeien
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Een aantal glazen flessen, waarvan slechts één nagenoeg gaaf
Een glas
Een glazen karaf
Enkele haarlemmerolie flesjes
Een flesje in de vorm van een man met schild
Enkele fragmenten van glazen roemers (fraaie drinkglaasjes)
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Een aantal tinnen lepels uit de 17e en 18e eeuw
Een koperen schepje
Een klein tinnen bordje
Enkele koperen vingerhoeden
Een koperen kraan
Een loden driehoekig inktbakje

Oudste aardewerkvondsten
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Steengoed:
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-

Fragmenten van ongeglazuurde, witte steengoedkannen uit Siegburg (± 1300) *
Fragment van een steengoedkruik met gestempelde ribben op de schouder (± 1300)*
Voor bovenstaande zie voorbeelden uit het boek "Steden in scherven" van M. Bartels.
Bodemfragment met grof geknepen voet (I4 eeuw) *
Bodemfragmenten met rode vlam (eindl4 eeuw) *
Enkele fragmenten van 14e eeuws materiaal. *

Grijs aardewerk:
Doorsnede Voorhaven
(tekening Hans Boonstra)

-Fragment van grijze, aardewerken voorraadpot (±1400) *
* De datering van de oudste aardewerkvondsten is geschied in overleg met Jan de Koning (ADC specialist vroege middel
eeuwen) en Peter Bitter (stadsarcheoloog van Alkmaar)
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Plan vijf woningen

Oorgat niet fraai

Jaarvergadering

2003 Oud Edam

Relatie met gemeente blijft moeizaam
Tijdens de jaarvergadering van Oud Edam was spra
ke van nog een geschenk, namelijk een schilderij
tje, afgestaan door ons lid de heer Bloemsma, met
de bedoeling het op de vergadering onder de aan
wezigen te veilen. De afbeelding stelt vermoedelijk
het Nieuwvaartje, met daarin een paar roeiboten
voor, geschilderd door Groeneveld, zondagsschil
der en destijds koster van de gereformeerde kerk.
Voorwaarde was dat het minstens € 500,- moest op
brengen, waarna de opbrengst voor Oud Edam zou
zijn. Heel groot was de belangstelling niet, zodat
het schilderij ter beschikking van de heer Bloems
ma blijft. Jammer, want de verenigingskas had het
geld best kunnen gebruiken.
Uit het financieel verslag bleek namelijk dat er aan
zienlijk minder inkomsten waren dan begroot.
Deels heeft dat te maken met het feit dat vorig jaar
het uitbrengen van een boekje in de Historische
Reeks moest worden overgeslagen. Voorgaande
uitgaven waren Edamse Poorten en vestingwerken,
Molens, Trekvaarten en Stadsgezichten.

Voorbeeld
nieuwe bui
zen aan het
Oorgat
De vereniging Oud Edam heeft bij het gemeente
bestuur bezwaar aangetekend tegen het plan voor
de bouw van vijf vrijstaande woningen aan het
Oorgat. Deze zijn gepland op het nu nog braak lig
gende terrein van het Hoogheemraadschap (US)
aan het Oorgat vóór de Zeesluis.
Tegen het aanzien van de 27 woningen van fa. de
Peyler, die nu aan het Oorgat worden gebouwd,
had Oud Edam destijds al grote bezwaren. De ar
chitectuur van de vijf nieuwe huizen stuit bij de
vereniging wel op minder weerstand, maar vol
doet volgens haar nog niet aan de uitgangspunten
van de Gemeentelijke Monumentencommissie,
die de bouwaanvraag heeft beoordeeld en het ge
meentebestuur daarover van advies heeft gediend.
De Monumentencommissie, waarin Oud Edam
twee leden heeft, koestert grote bezwaren tegen
de stedenbouwkundige opzet, dus de hoogte, de
massa, de volumes en de schaal van het bouw
plan. De grote bebouwingsoppervlakte op de be
gane grond wekt de indruk van een vrijwel geheel
gesloten bouwmassa, zowel vanaf de weg als van
het water gezien. Dat geeft het plan een kantoor
achtige uitstraling aan de waterzijde, aldus de
commissie. Van de belofte van de gemeente de
nieuwbouw aan het Oorgat geleidelijk minder
dicht te maken, blijft dus niet veel over.

De Monumentencommissie heeft de gemeente in
februari dan ook geadviseerd het plan af te wijzen
en eerst een stedenbouwkundige studie van het
gebied nabij het fort als werelderfgoed en de mo
numentale sluis te maken. Het College had er
beter aan gedaan het plan in een minder uitge
werkt stadium aan de Monumentencommissie
voor te leggen, zodat de inzichten van de commis
sie er eerder in verwerkt hadden kunnen worden.
Het gemeentebestuur heeft de Monumentecommissie teruggeschreven dat hij de bezwaren - die
ook door Oud Edam zijn geuit - niet gegrond acht.
Aan het plan van USP Vastgoed zal dan ook niet
worden getornd, aldus de gemeente.
Dit is niet de eerste keer dat de gemeente bezwa
ren van Oud Edam terzijde schuift. In dit geval had
Oud Edam een bondgenoot in de Gemeentelijke
Monumentencommissie. (Voor een goed begrip:
Oud Edam heeft met slechts twee leden zitting in
de Gemeentelijke Monumentencommissie). Het
komt erop neer dat het aanzien van het Oorgat,
dat zowel vanaf de straat als vanaf het water al
door 27 "Gooise villa's" was verstoord, nu verder
zal worden verpest. Schande voor Edam!

Klaas Boschma (links)
krijgt gele
steentje uitge
reikt door
voorzitter
Cor Veth (foto
Wil Tjoa)

Het jaar 2002 is afgesloten met een batig saldo van
€ 3.436,-. Na décharge aan de penningmeester
werd de heer Van Rooijen benoemd tot nieuw lid
van de Kascommissie. Voor 2003 wordt, zonder
rekening te houden met eventuele extra bijdragen
van de leden (in 2002 € 2.0620,-) en beperkte
kostenstijgingen een tekort begroot van € 2.530,-.
De restauratie van het tegeltableau dat ooit het
vroegere wijkgebouw (in de tuin van de burge
meesterswoning) sierde, kost ca. € 10.000,- en

moet daarom een poosje wachten. De hoop is ge
vestigd op subsidie. Wel is toegezegd dat het t.z.t.
een plaats zal krijgen in het wijkgebouw aan de P.
Pieterstraat.

Moeizaam
Heel jammer is dat besprekingen met de gemeen
te vaak moeizaam lopen. "Er zijn verscheidene on
derwerpen aan de orde geweest", aldus voorzitter
Cor Veth, zoals de Coornhert-Mavo, de begraaf
plaats bij de Grote Kerk, het onderhoud aan stra
ten en plantsoenen, de Kettingbrug.
Een ander hot item is de Zuidpolder. Het ziet er
naar uit dat alles wordt volgebouwd. Wij stellen
ons kritisch op en dat wordt kennelijk niet altijd in
dank aangenomen. Vastgestelde vergaderingen
worden regelmatig afgezegd. Misschien kan de
nieuwe burgemeester er iets aan doen. Wij zullen
ons in 2003 zo goed mogelijk blijven inzetten voor
het streven van onze vereniging, waarbij overleg
met het gemeentebestuur van essentieeel belang
is".
Volgend onderwerp was de uitloting van de 32
resterende obligaties van de diaconietuin. Uitge
loot werden de volgende nummers: 317, 208, 13,
282, 139, 98, 26, 211, 239, 293, 232, 184, 302,
300, 237, 221, 308, 261, 143, 179, 126, 56, 296,
192, 52,2, 34, 83, 42, 22, 193, 48, 46, 33, 280. 11,
90. Daarna was de bestuursverkiezing: aftredend
en herkiesbaar waren Joop Rutsen, Mirjam Nelissen en Jan Westerneng. Dick Bak, door het be
stuur voorgedragen als nieuw bestuurslid, werd
bij acclamatie gekozen.

Mutatie Periodiek
Door omstandigheden moet Geesje Rijswijk haar
werkzaamheden bij ons Periodiek beëindigen. Ze
heeft er heel wat jaren opzitten: in 1985 werd ze
door Corrie Boschma gestrikt en meteen begon ze
vol enthousiasme. Een heel gelukkige keuze, zoals
al heel snel bleek. In al die jaren was ze de spil
waar heel veel om draaide. Haar vertrek wordt
door de hele redactie zeer betreurd. Als dank voor
haar inzet werd ze benoemd tot Lid van Verdien
ste en in de bloemetjes gezet.

Gele Steentje
Het Gele Steentje werd dit jaar uitgereikt aan ar
chitect Klaas Boschma. Deze onderscheiding is in
1979 ingesteld voor diegenen die zich verdienste
lijk hebben gemaakt voor het behoud van de
schoonheid van de stad, meestal eigenaren die
hun panden op de juiste manier opknappen, c.q.
restaureren. "Deze keer viel de keuze op een ar
chitect", zo luidde de motivering, "een man die in
veertig jaar overal in Edam zijn stempel op heeft
12

13

gedrukt. Zijn laatste project was de restauratie van
de stadsboerderij van de familie Uitentuis aan het
Nieuwvaartje. Je kunt wel stellen dat mede dank
zij Boschma deze boerderij voor de stad behouden
bleef.

denis. Als auteur is drs. Ben Speet aangezocht, die
een thematische aanpak voorstaat. Het boek krijgt
een oplage van 2000 stuks, uit te geven door de
firma Waanders te Zwolle. Het Jubileumboek
wordt o.a. gefinancierd uit het Schardamfonds.

Jubileumboek

Tot slot nog het jaarlijkse reisje. Deze keer is het
doel Brussel in het weekend van 4 en 5 oktober.
Nadere gegevens volgen.

Ter gelegenheid van 650 jaar stadsrechten voor
Edam, wordt in 2007 een jubileumboek uitgege
ven, een standaardwerk van duizend jaar geschie

Geesje Rijswijk stopt redactiewerk
Redactielid van het periodiek Oud Edam, Geesje
Rijswijk, heeft besloten haar medewerking aan
het blad stop te zetten. Natuurlijk moeten wij als
overige redactieleden die beslissing respecteren,
al vinden wij het bijzonder jammer Geesje niet
meer regelmatig in ons midden te hebben. Want
Geesje regelde en organiseerde, tikte teksten uit,
selecteerde foto's, hield inleverdata bij en verzorg
de de contacten met de drukker, zodat de anderen
onbekommerd hun artikelen konden neerpennen.
Bovendien hielp zij het periodiek bij de leden van
de vereniging rond te brengen. Eigenlijk was
Geesje steeds voor Oud Edam in de weer.

Geesje Rijswijk-v.d. Veer
(foto Wil
Tjoa)

Janny Boelens-Boss

Weerzin tegen Lancester-deuren
Aluminiumdeuren in het
Lancester
(foto Wil Tjoa)

Wij willen als leden van de redactie van Oud Edam
Geesje heel veel dank zeggen voor alle inspannin
gen die zij gedurende vele jaren heeft geleverd.
We weten zeker dat zij onze verrichtingen in de
toekomst zal blijven volgen. Misschien met een
beetje heimwee, maar hopelijk ook met hetzelfde
kritische oog van altijd. Geesje, het ga je goed.

De naam Putoor
Rond 1700 komt in Edam de familienaam Putoor
voor. Mr. D.F. Pont, die zoals op pagina 1 is te
lezen, voor talloze Edamse geslachten de stam
boom heeft genoteerd, kwam ook de naam Pu
toor tegen. Een dochter van zijn voorvader, Dirk
Franszn-Pont, Geertrui Dirckdr. Pont, was name
lijk getrouwd met Jan Janszn. Putoor, in 1689 in
Edam geboren. Deze had aldaar de functies van
schepen, raad en thesaurier, heemraad van de
Purmer en rekenmeester bekleed.
Er is over de nieuwe aluminium terrasdeuren in
het Lancester van het Damhotel nogal wat heibel
ontstaan. Menigeen vraagt zich af hoe deze ramp
zalige ingreep ooit heeft kunnen plaats vinden.
Ook de vereniging Oud Edam is bijzonder ont
stemd over deze misser op een zo gevoelige plek
in het stadsbeeld. Eigenaar Plat beweert het zelf
evenmin een fraaie oplossing te vinden. Hij had
liever een uitvoering in hout gezien, maar moest
op last van Monumentenzorg en de Gemeentelijke
Monumentencommissie aluminium toepassen. Bo
vendien dienden de deuren op last van de brand
weer naar buiten open te kunnen en mochten dus
niet verzonken in de buitenmuur worden aange
bracht, zoals de bedoeling was.
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Volgens de Gemeentelijke Monumentencommis
sie is in de communicatie tussen de partijen tij
dens de uitvoering iets misgegaan. Onzin, vindt
Oud-Edam voorzitter Cor Veth. In het overleg des
tijds tussen de eigenaar en de Vereniging is een
ook voor Oud Edam aanvaardbare oplossing over
eengekomen. Achteraf blijkt daarvan totaal te zijn
afgeweken, aldus Veth. Blijkbaar zijn er meer teke
ningen in omloop zonder dat mij dat is verteld.

Diens grootvader, Jan Cornelisz. van Nerven
kwam volgens een door D.F. Pont gevonden no
taris-acte uit Brabant. Hij werd daarin als een

groot liefhebber van de jacht op waterwild aan
geduid en daarom in de wandeling putoor ge
noemd. Al zijn nakomenlingen droegen vervol
gens deze naam.
In het zuiden van ons land werd een roerdomp
putoor of pitoor genoemd. Een afbeelding van
het dier komt voor in de gevel van het huis op
de Kaasmarkt, waar de familie heeft gewoond
(nu zetel van 't Nut). Ook op de graven van dit
geslacht in de Grote Kerk is een dergelijke vogel
weergegeven.
Jaap Molenaar

Zoals vaker gebeurt bij missers, voelt niemand
zich achteraf verantwoordelijk. Wethouder Martijn Smit vindt dat beschuldigingen over en weer
nu niets oplossen. Hij stelt voor om over een paar
maanden met alle partijen te bezien wat aan deze
nare gebeurtenis kan worden gedaan.
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Bestuur Oud Edam:
Cor Veth, voorzitter
Breestraat8 1135XM

Redactie Periodiek
Janny Boelens-Boss
373264 Broekgouwstraat3 1135EA

Marijke Bond, secretaris
C. Boessenstr. 23 1135 HS

320609 Schepenmakersdijk 1 1135 AG

Cor van Aanholt, penningm.
Persijnstraat 13 1135 GZ

367042 Lingerzijde 55 1135AN

Diek Bak
Groot Westerbuiten 15 1135 GJ

371500 Jaap Molenaar

Luuk Hovenkamp, bestuurslid
Schepenmakersdijk 1 1135 AG

371945 Maria van Roijen

Luuk Hovenkamp

William Pontstraat 20 1135EV

Sjaan Swalve
Voorhaven 106 1135 BT

371174

367687 Wil Tjoa

Watermolen 53 1135 LH
Jan Westerneng, bestuurslid, tevens ledenadministratie
Volendammerpad 15 1135 VR
371625 Wil Veth-Bitter
Breestraat 8 1135XM
Oscar Henar, adviseur van het bestuur

Gerro Roskam
Breestraat 21 1135XM

366602
351338

Dik Rinkel, bestuurslid
Paulus Pietertraat 17 1135 GS

Ed Koorn
Jan Hoeckstraat 20 1135 GV

374337

Jaap Zwarthoedstraat 18 1132 HV Volendam

372116

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld/
Tuinconimissie
Harry Oudendijk
Gravenstraat 2 1135 XP

371945

Frans Kuiper

Mirjam Nelissen, bestuurslid
Spuistraat 15 1135AV

Watermolen 6 1135 I.K

371954

361587
373264

362604 Contactpers. Fort Edam
A.H. Grimmelikhuyse
Roelof Bootstraat 53 1135 CE

372458

Gouden Ploeg

372278 C.J. Beets-coördinator - J. Akkerboom - A. Blokhuis-de
Jong - K. de Boer - J.C. de Boer - H. Conijn - G.C. Dek
ker - V. Hermanides-bij 't Vuur - C. Hooyberg - H. Kui
361831
per-de Moes - C.J. Kraay - J. Rossenaar - G. Rijswijk-v.d.
Veer - C. Sehaatsberg - H. Smit - N. Wiertz-Ton

372600

Koos Roskam
Westervesting 31 1135 WE

Redactieraad Historische Reeks
Anthonie Heidinga
372979 Spuistraat 31 1135 AV

Theo van Santen
Achterhaven 76 1135 XX

372785 Watermolen 6 1135 LK

372844

Oscar Henar

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Bert Creemers
Voorhaven 81 1135 BN

372978

Flip van der Leeuw
Grote Kerkstraat 14 1135 BD

315065

Cor Schaatsbergen
Paulus Pieterstraat 13 1135 GS

366784

Werkgroep Historisch Onderzoek
Gorrie Boschma-Aarnoudse
Nieuwvaartje 16 1135 BJ

371491

Anthonie Heidinga
Spuistraat 31 1135 AV

372844

362604

Luuk Hovenkamp
Schepenmakersdijk 1 1135 AG

371945

Gerrit van der Plas
Baandervesting 79 1135 DG

373193

Jan Sparreboom
Voorhaven 86 1135 BT

371590

Herman Rijswijk
075-6161137
Kogerwatering 53 154 1 XB Koog a/d Zaan
Kees Smit
0251-651990
J. van Stolbergstraat 72 1901 CH Castricum
Jan Sparreboom
Voorhaven 86 1135 BT

371590

Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis GraafWillemstraat 8
1135 WP Edam
secretariaat MarijkeBond, 0299-320609
giro 1356818 t.n.v. de penningmeester van Oud Edam
ledenadministratie Jan Westerneng 0299-371625
Grafische verzorging
H&R Communicatieve Vormgeving, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam
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