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STRAFFEN STRENG MAAR RECHTVAARDIG

Criminaliteit in achttiende-eeuws Edam

Wat voor delicten werden er tussen 1750-1755 en
1755-1760 gepleegd? Het grootste deel (21 geval

len) vormde de diefstallen, waarvan drie gepaard

gingen met geweld. Het meest spectaculair zijn na

tuurlijk de moordzaken. In deze periode zijn vijf
moordzaken behandeld. Belediging van de over

heid kwam zes keer voor, vaak in combinatie met
andere vergrijpen. Andere delicten die één tot en

kele malen voorkwamen zijn: geweld, bedreiging,

verstoring van de openbare orde, brandstichting,
bedelarij, overspel, verlating van jonge kinderen.

Twee maal werd een dood kind aangetroffen. Hier

werd onderzocht of ze een natuurlijke dood waren

gestorven en geprobeerd te achterhalen wie de
moeder was.

Het valt op dat het aandeel van vrouwen groot was:

ongeveer eenderde van de delicten werd door

vrouwen gepleegd. Acht vrouwen werden veroor

deeld voor het plegen van diefstallen, één vrouw

voor medeplichtigheid hieraan. Verder kwam over
spel drie keer en bedelarij twee keer voor. Ook was

er een vrouw die geweld niet schuwde. Zij joeg

met force het volk uit een trekschuit en verwondde
een man met een messteek in zijn buik.

Wreed en willekeurig

Vooral in de negentiende eeuw is het beeld ont

staan dat de strafrechtspleging in voorgaande eeu
wen wreed en willekeurig was en alleen de elite

rechtsbescherming genoot. Nu, ruim een eeuw

later, is er veel onderzoek gedaan zodat dit beeld
bijgesteld moet worden. Wreed misschien wel

volgens onze opvattingen, maar van willekeur is

geen sprake. Sterker nog, een groot deel van Euro

pa blijkt hetzelfde strafpatroon te hebben.

Wel hield men met een groot aantal factoren reke

ning. Praktische overwegingen speelden een rol.
Bijvoorbeeld wanneer er in de wijde omtrek geen

tuchthuis ter beschikking stond, legde men vaker

lijfstraffen en verbanningsstraffen op. Een heel be

langrijke factor was de persoonlijke situatie van de
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Alida Cherdon die haar jonge kinderen wil

achterlaten, Jacob Cornelisz Knarij die na vele

misdaden uiteindelijk op het schavot belandt,

een schietincident in een herberg en Jan Spij

kermaker die een appeltje te schillen heeft

met een burgemeester en hem om hals wil
brengen.

Een paar voorbeelden van wat zich in de acht

tiende eeuw in Edam afspeelde. Soms komen

verdachten zelf aan het woord doordat ze let

terlijk geciteerd worden, of door een verhoor,

dat is opgetekend. Omdat hun vonnissen zijn

vastgelegd konden deze personen, die vaak

aan de onderkant van de maatschappij ston

den, aan de vergetelheid ontkomen.



dader: dat wil zeggen, zijn of haar voorgeschiede

nis (al dan niet recidive), leeftijd en geslacht. Er
werd rekening gehouden met zowel strafverlich

tende als strafverzwarende omstandigheden.

Heel zwaar meegewogen werd of de verdachte uit

de eigen plaats kwam of van buiten. Wie niet ge

vestigd was, had bij voorbaat een slechte naam.

Er bestond een vaste relatie tussen bepaalde lijf
straffen en bepaalde delicten. Zo hoorde radbraken

vrijwel altijd bij roofmoord, ophanging stond voor

herhaalde diefstal of diefstal onder verzwarende
omstandigheden; ophanging aan een been bete

kende altijd dat de veroordeelde zelfmoord had ge
pleegd; wurgen aan een paal was gereserveerd

voor vrouwen; onthoofding hoorde bij doodslag of

moord, waarbij geen sprake was van beroving; en

geseling (al dan niet in combinatie met brandmer

ken) samen met een verbanningstraf was gewoon
lijk verbonden met de iets minder ernstige vermo

gensdelicten.

De beul

Sinds de middeleeuwen was de beul, scherprech

ter, of meester van den scherpen zwaarde in Haar

lem gevestigd. Zijn werkterrein was de provincie

Holland (nu: Noord- en Zuid-Holland), met grote
steden zoals Amsterdam. Als een stad gebruik van

zijn 'diensten' wilde maken stuurde men een ver

zoek naar de schout van Haarlem.

Behalve bij executies werd de beul ook ingescha

keld om verdachten tot een bekentenis te bren

gen. Dit wordt in de stukken ter scherper examen
of tortuur genoemd. Wij zouden zeggen marte

ling. Voordat de schout hiertoe overging moest

hij toestemming vragen aan de schepenen. In

Edam werd tortuur verscheidene malen toege

past. Dit leidde soms tot een lange lijst van misda
den die allemaal keurig werden genoteerd. Ook

vrouwen werden niet altijd gespaard. In Edam is

op deze wijze een vrouw, een doorgewinterde
dievegge uit Amsterdam, ondervraagd.

De schepenen waren terughoudend in het toe

staan van tortuur. Bijvoorbeeld in het geval van
Jacob Knarij (zie verderop in dit artikel) is tortuur

eerst geweigerd en pas een maand later toegestaan.
De beul beoefende zijn vak als een echte ambachts

man. Zijn rekeningen waren net zo opgesteld als

die van andere ambachtslieden. Voor onthoofding

of wurgen rekende hij 6 gulden, het lijk afnemen
en kisten: 3 gulden, radbraken: 3 gulden per slag,

hangen aan de galg: 6 gulden per persoon (6 gul

den t stuk), geseling: 3 gulden per persoon (3 gul
den t stuk). Verder werd het reisgeld vergoed en

geld voor een assistent en andere onkosten. In Am

sterdam waar de misdadigers 'opgespaard' wer

den, werden ze bij tientallen geëxecuteerd of met

lijfstraffen gestraft.

Criminele carrière

Terug naar Edam. Hoe een criminele carrière kan

verlopen, is te volgen bij Jacob Comeüsz Knarij

(geboren in Edam). Op 14 februari 1713 wordt hij

voor het eerst vermeld in de criminele rol. Hij is
dan 21 jaar. Zeven jaar eerder had hij een schaap

de hals doorgesneden en in 1712 boer Comelis

Reijersen Groot in Etershem in de bil gestoken.

Toen de boer zijn boerderij in vluchtte heeft hij
hem bedreigd en daarna 22 eieren gestolen.

In januari 1713 steelt hij een schaap. Ook bekent
hij op de weg tussen Purmerend en Kwadijk een

man te hebben bedreigd met een mes en hem acht
stuivers en acht penningen te hebben afgeperst.

Hierna eist de schout de doodstraf door ophanging.
De schepenen oordelen dat hij ditmaal met de

strop om de hals onder de galg moet worden ten

toongesteld, als waarschuwing dat hij de doodstraf

nog ontlopen heeft. Verder wordt hij gegeseld, ge

brandmerkt en twintig jaar verbannen.
Negen jaar later (oktober 1724) wordt hij weer ge

pakt. Hij is dan 33 jaar. Dan blijkt dat hij in de herfst

van 1720 zestien schapen heeft gestolen en later

nog eens vier schapen. In 1723 verhuurt hij zich als

Schout en schepenen in Edam

De schout en schepenen waren verantwoorde

lijk voor de rechtsorde.
De schout, ook wel hoofdofficier genoemd, was

van oorsprong de vertegenwoordiger van de
landsheer. Hij werd door de stadhouder be

noemd of, in stadhouderloze tijdperken, door de

Staten van Holland. De schout van Edam was te

vens baljuw en dijkgraaf van de Zeevang.
In de Republiek was de scheiding der machten

nog niet duidelijk. De schout was verantwoorde

lijk voor het handhaven van de openbare orde

(nu te vergelijken met hoofd van de politie) en
trad tevens op als openbare aanklager in strafza

ken. Opsporing en vervolging berustten dus bij

één persoon.
In Edam bekleedden in de achttiende eeuw de
volgende personen het schoutsambt: Pieter Pie-

termaat (tot december 1707), Anthonie Hout-

tuijn (1707-1721), Pieter Dekker (1721-1731).
William Costerus was maar liefst 41 jaar lang
schout (1731-1772). In 1772 volgde zijn jongste

zoon Nicolaas hem op.
De schepenen werden jaarlijks op Goede Vrijdag

in het koor van de Grote Kerk gekozen. Uit de
nominatie van veertien personen, voorgedragen

door de vroedschap, kozen schout en burge
meesters zeven schepenen. De schepenbank
kon rechtspreken in burgerlijke en in strafzaken.

Ook hielden de schepenen zich bezig met over
dracht van onroerend goed.

Het rechtsgebied van Edam omvatte de dorpen

Middelie, Axwijk, en een deel van Kwadijk en
bovendien de Zuidpolder met Volendam en een

deel van Katwoude. Het gebied van Edam bezat

de hoge jurisdictie d.w.z. een gerecht met een

hoge rechtsmacht. Deze instantie was bevoegd

om alle lijfstraffen tot en met de doodstraf uit te

spreken.
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Tuchthuis kok op het schip Juffrouw Anna, dat van Amster-

Alkmaar dam naar Lissabon zou varen. Nadat hem de artikel-

(Rijksarchief brief (de scheepswetten) was voorgelezen en hij

Noord-Hol- 25 gulden had ontvangen, is hij van het schip gede-

land) serteerd. Datzelfde haalt hij ook uit in Enkhuizen,
waar hij op een WIC-schip aanmonstert en na zijn

gage te hebben ontvangen wederom van het schip

is afgeloopen.
Vervolgens gaat hij naar Ursem, waar hij een kast

openbreekt en een mes met een zilveren heft, een

mes met zilveren ringen en een onderbroek steelt.

Een paar hemtrokke met zilverde cnoopen trekt
hij aan. In Rustenburg gaat hij met de trekschuit

naar Alkmaar waar hij de gestolen zilveren spullen

naar de bank van lening brengt. Hier is hij in de
kraag gegrepen.

Aangezien hij een burger van Edam is, wordt hij in

zijn eigen stad berecht. Gezien zijn lange lijst van

delicten eist de schout: door de scherprechter met

de koorde gestraft datter d' doot navolght, en na
derhand wederom op het galgevelt gebraght en

aldaer tot een Exempel van anderen aan een

galg blijven hangen tot dat de voogelen des He

mels hem sullen hebben gegeten ofte door d'
Lught v(er)teert. De schepenen houden het alleen

bij ophanging.

Moordzaken en doodstraf

In Edam zijn tussen 1710 en 1774 vijf moordzaken
behandeld, waaronder een schietpartij. In drie

zaken zijn de daders ontkomen. In twee gevallen is

de doodstraf daadwerkelijk voltrokken. De eerste

keer in 1712 bij Paulus Adriaensz Bijs, 42 jaar oud
en geboren in Edam. Hij heeft tijdens het verven

van zijn huis aan het 'Noord agterom' Hendrik Roe-

lofsz Cooijman, die vogelkooien hield in het noor

den van de stad, met een bloot mes geattaqueerd.

Daarna liep het helemaal uit de hand. Na een steek
in de rechter schouder viel het slachtoffer dood

neer. Paulus wordt geëxecuteerd met het zwaard.

De tweede persoon bij wie de doodstraf werd vol
trokken was Gerrit Gijsen, 24 jaar en geboren in

Alkmaar. Op 5 juni 1714 heeft hij de stoelenmatter

Jacobus Ruijtenbeek met een mes bedreigd en na

hem een sneed in de trofiij (gezicht) gegeven te

hehhen, hem van achteren doodgestoken. De
schout eist dat hij door de scherprechter met het

zwaard gedood en het lichaam op het galgenveld

op een rad gebracht wordt en het hoofd daarboven
op een staak gesteld. De schepenen nemen alleen

executie met het zwaard over.
In totaal is drie keer de doodstraf uitgevoerd. De
(voorlopig?) laatste keer op 2 november 1724 bij

eerder genoemde Jacob Knarij.

Diefstallen

Diefstallen kwamen in allerlei variaties voor, van

klein tot groot, alleen of in groepsverband. Een

kleine diefstal pleegde Lena Benjamins, die in 1722

een lap katoen van 6 el stal (1 el = ca. 70 cm). De

schout eist als straf strenge geseling en vier jaar ver
banning. Echter de schepenen wijzen deze eis om

redenen af. Helaas is niet opgetekend welke rede

nen dat waren.

Typisch voor een kustplaats is de diefstal van touw
waaraan twee schepen in de Nieuwe Haven lagen:

een smakschip (de Jonge Fok) en een kofschip (de

Jonge Gerrit). De 17-jarige Hendrik Pranger, gebo
ren in Edam, wordt in januari 1774 aangehouden.

Bij de ondervraging geeft hij als uitvlucht dat hij het
gevonden heeft. Daar trapt de schout niet in, want

hij vindt getuigen die verklaren dat Hendrik enige

dagen tevoren ook probeerde touw te verkopen en

dat hij toen een bijltje aan zijn zij had hangen. De
schout maakt er geen half werk van. Hij Iaat nagaan

of de in beslag genomen stukken touw dezelfde

zijn als die van genoemde schepen.

Hiervoor verhoort hij de deskundigen Theijs Vla

ming en Comelis Schuls, waarschijnlijk touwsla

gers. Bovendien onderzoekt hij op welke manier ze

zijn losgemaakt. Het touw van het ene schip blijkt
te zijn losgesneden en van het andere losgekapt.

Verder wordt de waarde van de gestolen stukken

touw vastgesteld. Het stuk touw afkomstig van het

kofschip blijkt één gulden en acht stuivers waard
te zijn. Dat is ruim het dagloon van een geschoold

ambachtsman. De schepen waren gedeeltelijk los

gesneden van de haven. Niettemin vat de schout

deze zaak op als schadelijk voor de handel en de

scheepvaart en eist strenge geseling en tien jaar

verbanning. De schepenen veroordelen Pranger
tot strenge geseling binnenskamers in het stadhuis

en zes jaar verbanning uit Holland en West-Fries

land.

Belediging

Belediging van de overheid werd in onze ogen

zwaar gestraft. Meestal ging het niet om belediging
alleen, maar was er sprake van een combinatie van

delicten. Vaak is er ook dronkenschap in het spel.

Op 30 december 1743 wordt Jan Bniijnsz uit Volen

dam gearresteerd omdat hij beschonken sijnde
voor het huis van de in dat jaar voorzittende burge

meester Frans Reijntjes beledigingen, scheldwoor

den en dreigementen riep en andere verregaande

excessen dewelke door geen particulier aan sijne
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mede jnwoonder, veel minder door een onder

daan aan sijne overigheijt mogen werden gepleegt.
Hij heeft herhaaldelijk de waarschuwingen van de

burgemeesters in de wind geslagen om zich net als

andere goede en gehoorsame opgesetenen van
Volendam belasting op de tobbetjes (vaatjes) bot
te betalen. Ook zit hij anderen op te ruien om niet

te betalen. Dit kunnen de bestuurders niet over
hun kant laten gaan. De schout eist geseling en ver
banning.

De schepenen vatten het echter niet zo zwaar op.
Ze laten het aan de burgemeesters over om hem

een passende straf te geven. Wat dit geworden is, is

niet te achterhalen. In het memorieboek van bur-

gemeesteren en in de civiele rechtspraak wordt er

niet op teruggekomen.

Pinxternakelen

Op 7 oktober 1721 wordt Harmen Jansz, 38 jaar,

ingerekend omdat hij pinxternakelen (pastinaak,

een witte wortel of peen) heeft gestolen uit een
tuin. In september heeft hij ingebroken. Hij heeft

meer diefstallen op zijn naam staan en heelt gesto
len goederen van anderen. Drie jaar eerder is hem

door de stadsbode aangezegd om de stad Edam bin

nen drie maal 24 uur te verlaten. Waarvoor precies

is niet opgetekend. De stadsbode geeft hem een of

ficieel briefje mee.

Hij verlaat de stad echter niet, in plaats daarvan
drijft hij de spot met de burgemeesters door het

briefje in sijn bant agter op sijn broek te bonden
en also langs de straat te gaan en te seggen ben ik

nu niet moij gepronkt ik beb egter de bruij van te

v(er)trekken. Als hij thuis komt heeft hij het vuur

genomen en ov(e)r de straat gegoijt, bet welk is

een finaale dieverij en spotten met sijn overig-
heijd. Hij wordt voor 25 jaar verbannen uit Holland

en West-Friesland.

Om hals

Ook Jan Hendiksz Spijkermaker, ongeveer 50 jaar

oud en afkomstig uit Nijmegen, had nog een appel

tje te schillen met een van de burgemeesters van

Edam. Op vier augustus 1710 ging hij op de schuit

van zes uur 's morgens van Edam naar Amsterdam.
Opzet was om in Amsterdam Jan Brasker om hals

te brengen. Op de Beurs deed hij nog navraag. Ken

nelijk heeft hij hem daar niet aangetroffen,

's Avonds om zes uur gaat hij weer terug met de
schuit. In Monnikendam stapt Jan Brasker, met zijn

vrouw en kind in de trekschuit en nemen plaats op

het achtereinde. Daar hoort Brasker roepen: daar

is de bont, daar ik de geheele dag op geloert beb,

ik sal hem den bals breeke. En vervolgens: ik sal

der mijn gelderse kop tegen setten, en neemen

eerst revenge, en laten sij mij dunde kop afbrijen.
Spijkermaker was al eerder met het gerecht in aan

raking gekomen. In het najaar van 1707 stond hij

voor de deur van Harman Dobber, indertijd sche

pen, te raasen, tieren, dreijgen en te schelden, seg-

gende: ben jij een schepen, ik can jou wel schij-

ten, komt gij op Oorgaat, ik sal jouw wel vinden.
Verder wordt hem diefstal van een visfuik in de

Nieuwe Haven te laste gelegd en ervan beschul

digd Piet er Fijn met een bloot mes o(ver) bet schut

te jagen, en meer andere vuijle boosheden te ple
gen. Zijn straf is om met de eerst uitgaande sche

pen naar Oost-Indië te gaan.
Comelis Draak, twintig jaar, ging december 1717

op zondag in Kwadijk naar catechisatie met een ta

bakspijp en een fles brandewijn in sijn sack. Een

plaats, vindt de schout, die al te heijlig is om met

een lange tabacqspijp aldaar te verschijnen tu elk

een vilipendie[ve rachting] voor de godsdienst is.

De schout eist als straf varen naar Oost-Indië en zes
jaar verbanning. De schepenen nemen de eis van

de schout in overweging. Zij oordelen, na een pre-

Verslag van
de moord op

Jan Hendrik,

van Leuven,

waarbij Jo-

hannes Soer-

sap uit Edam
betrokken

was.

Uit de Leydse

Courant van

22 april 1739
(foto Univer

siteitsbiblio

theek Leiden)
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advies van de burgemeesters te hebben ingewon

nen en met toestemming van de gedaagde, om met

de gereetliggende scheepen te varen naar Oostin-

dien waar op hem reets een plaats is besteel.

Bedelarij

Op 17 november 1725 wordt een zekere Janneau,
dertig jaar en geboren in Meppen in Munsterland

berecht voor bedelen en landlopen met drie kinde

ren. Zij schminkte zichzelf en de kinderen als zigeu

ners (zich te smeren als heijdens en egyptenaars)

en verdiende geld door de toekomst te voorspellen.
Zij en haar dochter Grietje, dertien jaar en geboren

in Coevorden en Comelis een jongen uit Boxtel van

twaalf jaar worden veroordeeld tot vijftien jaar wer

ken in het tuchthuis van Alkmaar.

Ontaarde moeder

Alida Cherdon, 39 jaar oud, wilde in de nacht van
zes op zeven april 1742 zonder haar kinderen ver

trekken met een oude schuit. Oplettende omstan

ders konden dat toen nog beletten. De nacht daar

op echter verdwijnt zij toch met al haar

bezittingen, op een ontmenschte en trouloze

wijze agter latende haer twee onnozele kinderen

waer van 't een nog zuijgende is en dezelven aan
groot gevaar exponeerende.

Verder luidde de aanklacht dat zij bij continuatie

beeft geleijd een zeer ontugtig en ergerlijk leven.
Met liegen en bedriegen heeft zij de diakenen ge

dupeerd door onder valse voorwendselen geld te

verkrijgen. Haar straf is strenge geseling en voor al
tijd verbanning uit Holland en West-Friesland.

Liefdesverdriet

De 31-jarige schoenmaker Gerrit Wouterse liep een

blauwtje bij juffrouw Hanneman. Uit woede steekt
hij haar bed in brand. Dit is een ernstig misdrijf,

want brand kon de hele stad in gevaar brengen. De

schout ondervraagt de broer van Gerrit en dit ver

hoor is in de criminele rol opgenomen (1760).
De vragen en antwoorden daarop:

Of hij bij de voorsz: zijne Broeder badde geslapen?
Ja op een Bed

Wanneer Gerrit Woutersz tussen den 16-' en 17e

september dezes Jaars des avonds was thuijs geko

men?
Volgens 't seggen van zijn suster omtrent 10 uuren

Van meer hij nog moest eeten rakende de suster on

derwijl in slaep

Of de suster hem niet beeft ontdekt doen zij ont

waakte?
Ik gelove van neen

Of hij zijn broeder niet beeft weggebragt en wat

hij tegen hem heeft gesegt?
Jae tot Broek toe hebbende hij gesegt Edam is

mijn te benaauwt ik moet voort, en bij 't afscheijd
nemen, seijde hij Broer Broer set uw sinnen nooijt

op een vrouwmensch zoo als ik gedaan heb

Of bij geen afscheijd van de moeder beeft geno

men?
Bij mijn weten niet

Wist de moeder niet dat gij hem wegbragt?

Neen ik seijde het haar doen ik thuijs quant

Wanneer is hij vertrokken?
Omtrent twee uuren des nagts

Wanneer zijt gij weder thuijs gekomen?
Omtrent vijf uuren des morgens

Waar nae toe is bij vertrokken?

Dat heeft hij niet gesegt

Heeft bij nooijt van 't faict bij Juffr: Hanneman

gepleegt tegen uw gesproken?
Nooijt

De magistraat besluit een advertentie in de Am

sterdamse en Haarlemmer Courant te zetten die

drie keer moet verschijnen. Er wordt een premie

van tweehonderd gulden uitgeloofd, een groot

bedrag. Zijn signalement is dat hij klein van pos
tuur is met een bleek en wat pokdalig gezicht.

Drenkelingen

Aangezien een stuk kustgebied binnen het rechts

gebied van Edam viel, wordt regelmatig melding
gemaakt van een aangespoelde drenkeling. Vaak

waren het schepelingen. In de criminele rol werd

de geschatte leeftijd genoteerd, man of vrouw en

een nadere aanduiding zoals 'varent gezel' 'schip
pers knegt' of 'eijlander'. Op zeven juli 1750 wordt

een drenkeling gevisiteerd door de schout William

Costerus en de schepenen Claas Versteveren en Jo-

hannes Leoninus. Op zijn kleding zitten twee gou

den knopen en aan zijn schoenen een paar zilveren
gespen die worden verkocht. De opbrengst dertien

gulden en negentien stuivers wordt als volgt ver

deeld: de vinder Martensz één gulden en twee stui

vers, de heren van het gerecht voor visitatie acht
gulden, de dienaars van justitie één gulden, Jacob

Jong (ook bekend als architect van het stadhuis)

voor het maken van de kist drie gulden, de koster

twaalf stuivers en Gerrit van Uijtrecht voor het

schuitje waarmee het lijk is vervoerd vijf stuivers.
Ook kwam het voor dat de Volendammer vissers

op zee drenkelingen opvisten. Een droevig voorval

is de berging, december 1738, van een moeder en

drie kinderen gebaald op een tjalkschip op de Zui

derzee vol water in de grond leggende.

Schietincident in herberg

In de nacht van twaalf op dertien april 1739 vond

een schietpartij plaats die de gemoederen danig in

beweging moet hebben gebracht. Die nacht wer

den drie mannen in herberg De Prins van Oranje
binnengelaten. Jacob Richards, een gewezen ruiter

uit Hoorn, Matthijs Meijer, ruiter in de compagnie

van ritmeester Van Dorp, gelegerd in Hoont, en Jo-

hannes Soersap, landloper. Zij zeiden te zoeken

naar Casper Meijer, ook een ruiter uit Hoorn en
een broer van Matthijs Meijer, die de dag daarvoor

met een vrouw uit Hoom zou zijn vertrokken.

Matthijs doorzoekt de herberg en op het gerucht

springt Jan Hendrik Leuven die daar logeerde uit

zijn bed. Direct daarop legt Matthijs het pistool aan
en schiet hem neer. De vrouw van Leuven riep

daarop ntoord en wraak. Waarop Jacob Richards

roept: gaat wech vroumensch of ik schiet uw dat

5



de damp uw de keel a ijtvliegt en Matthijs Meijer

dreigde haar de kop te kloven met de bloote sabel

of pallas. Sijtje Tamboer de eigenaresse van de her
berg was echter zo koelbloedig om hem dit te be

letten. Volgens getuigen schoot Matthijs het eerst

en kort daarna Jacob, terwijl Jan Soersap hen aan

moedigde te schieten.

Het lijk werd zorgvuldig en grondig onderzocht
door drie medicinae doctores uit Edam. Dit zijn

dokters die aan een universiteit hebben gestu

deerd. Hun uitvoerige bevindingen zijn als getui

genverklaring opgetekend. Op de overledene is ge

schoten met hagel in de linker bovenbuik, van de

ruggengraat af door de onderkant van de maag. Be
halve de hagel kwam ook de prop van het geweer

tevoorschijn. Ook de rugspieren waren seer ge

kwetst evenals grote en kleine bloedvaten. Tenslot

te hebben ze hagel aangetroffen in de linker nier

en in de holligheeden van de buijk.. De dokters

komen dan ook tot de conclusie dat deselve per

soon door middel van die wonden schielijk is ge
storven.

Op de rechtszitting op elf augustus houdt de

schout William Costerus een lang pleidooi, waarop

hij het gebeurde nog eens uiteenzet. Hij eist, als de
verdachten in handen van justitie zullen vallen, dat

ze levend geradbraakt zullen worden en dat de li

chamen op het galgenveld op een rad moeten wor

den gelegd. Tenslotte verklaren de schepenen op

29 augustus daaropvolgend dat zij die eis aendag-

telijk overwogen hebben, maar pas willen oorde
len als de verdachten daadwerkelijk in handen van

justitie zijn. De daders zijn echter nooit gepakt.

Moordlied

Het gebeurde heeft wel veel indruk gemaakt, want
in Amsterdam werd een moordlied gemaakt en ge

drukt. Zulke liederen werden door straatzangers

op kermissen en jaarmarkten gezongen, soms met

behulp van een doek waar het gebeurde in diverse
taferelen voor visuele ondersteuning zorgde. Op

het pamflet (in het bezit van het Rijksarchief
Noord-Holland) staat in het kort het gebeurde be

schreven en de wijs waarop het lied gezongen kon

worden. De tekst is als volgt:

PERTINENT VERHAAT
Wegens de ichrtkk el ykt cn wreede

Mnardf iie'snaftiituflehendfn o rn i j April «739. tot F«fimis
ten Hu, /.e van fytje Tamboert, ik tle Prins van Oranje',

door 5 rmtiiper (nonen, ..an eenrn Jan Hendrik Ix-uven, welke
sy met fclüetf.c weer hekben Vermoord, De eane «order is pè-
naarnr: («cobRnhardt, 'oud out rem +0 Jaren, gebtwren te Bon,
voouaehtig tot Hoorn, opdenDyk, in t witte Alolenijo, R.uy-
ter gew et-li l>y den Haat t tle 1 wrede (ï.ynde zyn Zwager) genairiit
Johü nes toehap, ou-1 omrent y» Jaren, zywieeen Landloper;
cn de derde, genaamt: Matthy- Meycr. ouu 55 jare», p-bo-
rentot Heuniugriaui't Gulikerland , woonachtig rot Hoorn op
dehock vandetaurtfteef , .yndcreiiRuytcf. Iktdec tc zingt n '

tle*; De ipaaniche Ruyter.
* Cfcl h»M rt» ai.»ajo ata jpm;t tür.ir/

X itfftmrnattelrti i tk»» }»/ —
..(1 ta/tufcittinrt niott «rtfir*/

ï»tt Hiert w fcp 'l b»ï'tii*-c/
•t b fl.irv 1 Vtomtir tt ferktu ,

tbtrlu»twj)**orf).r«u.
q&rvatrt fiVr fróm

9tim in u~S( jb «ennn

W*tr «H3»firk(rr/
Xtm in ktt bHfgoAtiur» 1
t 0rcf toutir

»r!er,»M3f Knrnbit» nnptnun/
|t*c 't Drtï r uur.

Cp f'rhctlnt i)i>r« nrtt/
_ jÉchooii lip Uit trat* pp tt«rit/
91 Ik aitkK «n / Sppmarti lirrirbm bi rum:
ïld jOaud.'S bar Brliim / tonrteoa; lm :.nift ntX.cn
e- u érr . i5t t nn« uur aft o k a «tiara bp bar. luk ir tl, rum /
Mttii n Mi ittn W -I xieiurubUHt at 11 rorkin yutrrtciD.

2in;n,mr» aJi-rjti, 9ln R*nt>« q mik ti.trr ttrgnr •
 «'tu.iMirr tie fï\ xr;n3nne|>t>fbliiflt,
Qtri.'i ntn is .; «Hürrh't OttrcDtoiillio -riij
*> uit tp*rt|( ! rriarfb X>er!) rt?»i.grr#/ be! fr na/
atl-.ro, t iv. •-'Uu.ib.iK .&y.iKjs, tt'ili f.itr na o.rrrl ftbjbr
»rrtno»:tru t , hu ülorb. nt'ti <ntio«.' tv (triaiit ynu.

Cmrainr >li torn «ISMÏ tVarruuitltlp ., -Ritte*
«tmtrUtfcrnn w.wr.- «Vi l.«u ikMbtrVtrO
«uberr uirn nnntirrudetic «mrta i.,nimti*r(
Sm irl.n •vtirm «s , mt rrn »ari rt. t> 1
tumuli btnp-mutr uit blnflm/ 'r arm jnn r» rr twrUlSflift fiakrtl
•tÉtuit itijjison, br.ftMn. »Mr«>n UrmJUonfifr» «ii-pr.

Hermien dc Bruijn

Bronnen:
WaterlancLs archief Pnrmerend, Oud Rechterlijk Archief Edam,
inv. nr. 3805 Criminele rol 1710-1774 en gedeeltelijk ORA
Edam, inv.nr. 3806

Literatuur:
Bossacrs, K.W.J.M. 'Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewas
sen'.
Bestuur en bestuurders van het N(x>rderkwartier in de achttien
de eeuw, Den Haag 1996 (Hollandse Historische Reeks; 25); P.J.
Buijnsters, Levens van beruchte personen. Over de criminele
biografie in Nederland gedurende de 18® eeuw, Utrecht 1980; F.
Egmond, De hoge jurisdicties van het 18c-eeuwse Holland, Hol
land, jrg. 19 (1987) p. 129-161; S. Faber (red.). Nieuw ücht op
oude justitie. Misdaad en straf ten tijde van de Republiek, Mui-
derberg 1989 (Rechtshistorische verkenningen; nr. 2); C.J. Gon-
net. De meester van den scherpe zwaarde te Haarlem, Haarlem
1917; Practisyns w<x)rdenboekje of Verzameling van meest alle
de woorden in de rechtskunde gebruikelyk, ingel. door J.E.
Ennik en P. Brood, Groningen etc. 1996. Fotomechanische
herdr. van de uitg. Dordrecht 1785.

Moordlied op

vermelde ge

beurtenis

(Rijksarchief
Noord-Hol

land)

Ach ! wat een wreede Moord/

Heeft men al seker gehoord/
Waer van het hart moet breken/

Die maer is op't verstand/

't Is schier niet om uit te spreken

Doch schryvcn met de hand

Drie moordenaers seer gram

Zijn in de stad Edam

Als leeuwen aen gekomen

Als monsters der Natuur
Die geen Godt nog mense schro

men, Maer zyn vol vlam en vuur

Zy quamen onverwagt/

In 't midden van de nagt/

Aen 't huys de Prins Oranje/
Waer zy geheel verwoed

Als een Duc d'Alva van Spanje/
Vermoorden in het bloed/

Een man / die toen aldaer

Om te logeeren waer/

En daer dien nagt te rusten:
Zy vielen op hem aen,

En zyn levens-vuur uitblusten/
't Geen ik zal doen verstaen.

Zo dra zy met elkaar/

Yder als een Barbaer/

Zijn in het huys gekomen:

't Was aenstonds schiet / geef vuur
Het geen deze man deed schromen/

Wijl hy zag 't laetste uur.
Zy schooten op hem aen/

Schoon hy liet traen op traen/

Hy moest het leven derven:

Want door het kruvt en Loot

Quam hy deerlijk te sterven/

En raekter zo ter dood.

Aenstonds quam daer gerugt;
Maer zy zijn op de vlugt/

En noch 't Gerecht ontkomen;

Doch Monsters vol fenyn/
Wilt hier na voor 't Oordeel schro

men / En voor de helsche pijn

Waerom dit is geschied

Dat kan ik in dit Lied

U niet aars kenbaar maken

Als uit een Daet en Fyt,
't Geen zijn twee vervloekte staken;

Daerom dees Monsters meyt.
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EEN SPOOK UIT HET VERLEDEN

"Splitsing van Edam en Volendam
noodzakelij k"

Rechts:

Volendamse

visser

"Een splitsing van de gemeente Edam in twee
nieuwe gemeenten Edam en Volendam moet niet

alleen verantwoord, maar zelfs noodzakelijk ge

acht worden".

Degene die dit onder ogen krijgt zal verschrikt uit
roepen: Houdt de kommenstrijd nu nooit op!

Worden er voor de zoveelste keer oude koeien uit

de sloot gehaald?
Maar lezer, wees gerust. Bovenstaande uitspraak

dateert uit 1949 en komt voor in een rapport van

Bureau Varekamp in Amsterdam, "Sociografie van

een gespleten gemeente" .

In vergaderingen en op feestjes is het onderwerp
sindsdien ruimschoots uitgemolken, zonder dat er

ooit daadwerkelijk een stap in die richting is gezet.

Het is dan ook niet de bedoeling om deze politieke

en bestuurlijke onwerkelijkheid weer eens aan de

orde te stellen. We wilden echter de lezer deze cu

riositeit uit het verleden niet onthouden.

Alles anders Toejuichen

Edammer

'Jas '

Het rapport gaat ervan uit dat er in Nederland nau
welijks twee bevolkingsgroepen in één gemeente

verenigd te vinden zijn, die zo verschillend zijn als

in Edam en Volendam. "Ze spreken een ander dia
lect, dragen andere kleren, hebben een andere

godsdienst, andere beleefdheidsvormen, rondom
een ander landschap, andere huizen, andere gezins-

en bevolkingssamenstelling, andere belangen, een

ander verleden en vooral andere toekomstmogelijk

heden. Wat hen in hoofdzaak verbindt bestaat uit
twee wegen, die slecht zijn, een tram waarvoor

men graag een bus had en een gemeente die men

graag wil splitsen. Wat in feite twee totaal geschei

den gemeenten zijn, wordt nog slechts door de ge

meente formeel bijeen gehouden  een ge

spleten, ongesplitste gemeente".

"Twee afzonderlijke gemeenten Edam en Volen
dam", zo gaat Varekamp verder, "zouden ieder voor

zich een voldoende aantal inwoners hebben en een
efficiënt grondgebied; sociaal-economisch zouden

zij er niet slechter voor staan dan de huidige ge

meente en hun mogelijkheden beter kunnen reali
seren. Zonder veel extra kosten zouden zij adminis

tratief en technisch afzonderlijk goed te beheren

zijn; hun slechte financiële positie zou nauwelijks

ongunstiger zijn dan voorheen; zij kunnen voldoen

de goede gemeentebestuurders naar voren brengen
en de bevolking zou geen bezwaar tegen de nieuwe

toestand hebben, voor een deel deze zelfs toejui

chen".

Listen

"Maar vooral zou de sociale integratie", zo vervolgt
het rapport, "van de twee bevolkingsgroepen kun

nen uitmonden in en bevorderd worden door een

eigen gemeentebestuur, dat de eigen zaken met rui

mer armslag aan kan pakken en zich minder zorgen

behoeft te maken over de belangen en listen van de
andere partij". Kortom, wat moeten Edam en Volen

dam met elkaar?

Het is sinds 1949 anders gelopen. Edammers en Vo-

lendammers werken in eikaars bedrijven, de kom
men worden door snelwegen met elkaar verbon

den, zelfs de huizen raken elkaar bijna. Het rapport

is eenzelfde lot beschoren geraakt als zoveel onder

zoeken  de prullenbak.

Zogezegd: een spook uit het verleden.

Jaap Molenaar
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Landschap Zeevang prikkelt nieuwsgierigheid

Het landschap van de Zeevang toont een aan

tal opvallende kenmerken, die de nieuwsgie

righeid prikkelen. Zo maken ongeveer hal

verwege Edam-Oosthuizen de Hoornse

Jaagweg en de naastliggende Zesstede nvaa rt

een flauwe knik. Heeft die dubbele bocht een

betekenis of hebben onze voorvaderen, die

de trekvaart in 1660 tussen beide plaatsen
groeven, zich een beetje vergist? Bijvoorbeeld

doordat een ploegje vanuit het noorden

begon te graven en de Edammers vanuit het

zuiden startten, waarbij ze verkeerd hebben
gemikt?

Op de kaart van het Hoogheemraadschap Hollands

Noorderkwartier uit 1680 is niets van een bocht te

zien. De moderne Grote Provincie Atlas Noord-Hol
land van Wolters-Noordhoff toont de knikken ech

ter duidelijk. En wel op de plaats waar de trekvaart

en de IJe - die uit de richting van Hobrede door de

Zeevang naar Edam slingert - elkaar kruisen en
even parallel lopen.

Kromme Park

De IJe, later het Die genaamd, was destijds bijna

tweemaal zo breed als in onze jaren. Bij het graven

van de vaart stuitten de arbeiders op het probleem
dat breed en dieper water van de IJe moest worden

gekruist met de nieuwe vaarweg.De oplossing was

deze kruising haaks te passeren, waarbij beide wa

teren over een afstand van ca. honderd meter gelijk

op zouden lopen. In de volksmond werd dit deel,
dat dus niet helemaal in het verlengde van de rest

van de vaart lag, het Kromme Park genoemd. Met

de "domheid " van onze voorouders valt het dus
erg mee.

De Klem

Het traject Edam - Oosthuizen levert trouwens

meer historische wetenswaardigheden op. Bij het

graven van de Zesstedenvaart en de naastgelegen
trekvaart gaven de gecommitteerden van de zes

steden toestemming tussen de twee plaatsen een

Het huisje aan de Klem (foto fam. Doets)

Wj lijSBl '

tol te vestigen op de kruising met de huidige Klem-

weg, zo vermeldt het oktobernummer 2004 van De

Post, het periodiek van het Historisch Genoot

schap Oud Middelije. Namen ontstaan vaak door

dat ze zijn verbonden met een bewoner of gebrui

ker van de plek. Zo ook in dit geval, want de tol
werd vanaf het begin gepacht door Pieter Clem. Hij

was gabelleur (belastinginner of tolgaarder) van

het hek naar Middelie. Ter plaatse was reeds in

1665 sprake van een weggie, het Noorderlander-

pad, dat bij een drietal huisjes aan de Jaagweg uit
kwam.

Vrije doorgang

Jaarlijks pachtten Pieter Clem en zijn opvolgers het

recht van tolheffing van zowel de weg als van de
schuiten die van de trekvaart gebruik maakten. De

burgemeesters van Edam hadden in ruil voor een

vaste som vrije doorvaart bedongen ten behoeve

van personen die van en naar de wekelijkse kaas
markten in Edam de tol passeerden.

Pieter Clem heeft het ongeveer twintig jaar uitge

houden en vertrok in 1680 uit het tolhuis. De toen

malige pachter Jan Kootman tekende in 1803 een

pachtcontract voor 150 gulden per jaar, waarvoor

hij niet alleen de marktbezoekers moest doorlaten,
maar ook aan een aantal hoogwaardigheidsbekle

ders doorgang moest verlenen.

In 1836 was Sijmen de Jong met 300 gulden de

hoogste bieder. Daarvoor mocht hij ook twee maal

per jaar het gras langs de weg oogsten. Maar hij
was tegelijkertijd verplicht de sloten langs de weg
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Kaart Zee- te onderhouden. Van de trekvaart werd toen overi-

vang uit 1680 gens nog nauwelijks gebruik gemaakt.

Hoogste bieder

Niettemin was er kennelijk wel wat te verdienen

aan de tol bij De Klem, want in de jaren daarna liep

de pachtprijs flink op. Zo werd in 1861 Corneüs de

Jong pachter voor 725 gulden en was Dirk Laan

inl876 met 1.625 gulden de hoogste bieder.
In 1901 kreeg de verpachting aan De Klem een

ander karakter. De tol was verdwenen en alleen de

woning met de stalling voor tien koeien, een paar

denstal en een hooiberg werden verpacht. In 1927
werden het beheer en onderhoud van wegen en

vaarten aan de provincie Noord-Holland overgedra

gen. Op de hoek van de Klemweg met de Jaagweg

heeft nog veel jaren een opslagloods gestaan met
materiaal en gereedschap. Maar ook dat is inmid

dels verdwenen.

Kerkepaden

Door de Zeevang liepen vroeger zogenoemde

land- of kerkepaden. Over de sloten lagen planken,

die voor het passeren van schuiten opzij konden
worden gelegd. Een dergelijk pad liep ook vanaf de

Noordervesting bij het Groenland in noord - ooste

lijke richting naar de Hoomsche sloot in de Zee

vang. Dit water verbond de IJe met de Grote Braak
of Groote Wael aan de Zuiderzeedijk, zoals dezelfde

kaart laat zien.

Degenen die met de plaatselijke situatie op de

hoogte waren, bereikten vanaf de Warderdijk, door

het land, langs de zuidkant van de Hoomsche sloot
het pad. Ze konden daardoor een stuk afsnijden, in

plaats van de route langs de dijk en het Oorgat af te

leggen.

Jaap Molenaar



Religieus erfgoed op Monumentendag

Open Monumentendag - zaterdag 10 en zondag 11
september - staat ditmaal in het teken van religieus

erfgoed, dwz. van culturele uitingen op godsdien

stig gebied. Oud Edam wil daarbij de aandacht ves

tigen op twee voorwerpen, nl. de preekstoel in de

Grote Kerk en een zogenoemde piscina in hetzelf
de gebouw.

De preekstoel heeft, voordat hij in de Grote Kerk

belandde, in twee andere godshuizen dienst ge

daan. In 1847 werd in Edam de Christelijke Afge
scheiden Hervormde Kerk gesticht. Een van de op

richters daarvan, Jan Jansz de Boer, kon zich

echter niet met de gang van zaken in de nieuwe tak

verenigen en sloot zich in 1874 aan bij de Vereni
ging tot Verspreiding der Waarheid (Hervormde Evangelisatie). Deze groep vond aan de Nieuweha-

ven een geschikt kerkgebouw.

De Boer herinnerde zich dat er in de Kleine Kerk, of

Mariakerk (de Speeltoren), die door de hervormden

was afgestoten, nog een preekstoel stond. Deze
werd door de Evangelisatie opgekocht en heeft aan

de Nieuwehaven zo n honderd jaar dienst gedaan,

totdat de Evangelisatie zich weer aansloot bij de Her

vormde Kerk. De preekstoel verhuisde naar het
koor van de Grote Kerk.

Het timmerwerk is eenvoudig van vorm en heeft

een sobere versiering, maar is bijzonder vanwege de

koperen lessenaar met daarin het Edamse stadswa
pen.

In de consistoriekamer van de Grote Kerk zit aan

de zuidoost-zijde een nis, die waarschijnlijk als pis
cina (waternis naast het altaar) heeft gediend. Aan

gezien het gebouw tot 1572 tot de RK-kerk heeft

behoord, is het aannemelijk dat de nis is gebruikt

als sacrarium of heilig putje, tegenwoordig lavabo
genoemd. Hij functioneert voor de opvang van

doopwater, bij het reinigen van liturgische vaten

en doeken en bij de opvang van as van sacrale
zaken, die niet langer bruikbaar waren.

Jaap Molenaar

Preekstoel en

detail preek

stoel uit de

voormalige
Kleine Kerk

(foto cor/gra-
fics)

Links: Piscina
in de consis

toriekamer

van de Grote

Kerk (foto
cor/grafics)
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Schilderijen Hotel Spaander in Edams
Museum

Eerste school
dag. Nicolaas

van de Waag

(1855-1936).

De collectie schilderijen van Hotel Spaander

in Volendam is overbekend. Het Edams Muse
um heeft van hoteleigenaar Hein Schilder een

keuze uit deze omvangrijke verzameling

mogen maken en die onder de titel "Uit de

Tijd" in de bovenruimten van het Stadhuis

aan de Dam tentoongesteld. De expositie van

de schilderijen en enkele werken op papier

loopt tot september van dit jaar.
Dick Brinkemper, kenner bij uitstek van de

Volendamse historie en cultuur, gaf bij de

opening van de expositie op 9 april een uitleg
over het ontstaan en groei van deze bijzonde

re collectie van het hotel. De volledige tekst

van zijn inleiding gaat hierbij.

"Dit had Leendert Spaander nog eens mee moeten
maken. Een tentoonstelling van zijn schilderijen in

het vroegere raadhuis van Edam. Het oude stadhuis

met de raadzaal waar hij - en ook zijn vader Jan
Spaander - als raadslid van de gemeente Edam in

dertijd de belangen behartigde van zijn stad Edam -

van zijn dorp Volendam en van zijn Hotel Spaan

der. Het is moeilijk in te denken hoe belangrijk
deze Leendert Spaander geweest is voor de op

komst van het toerisme en de schilderkunst hier

ter plaatse. Maar ik weet zeker dat de Leendert
Spaanderlaan met recht de naam draagt van deze

voor Volendam zo belangrijke hoteleigenaar en

raadslid. Hij haalde de kunstschilders, de fotogra

fen en de journalisten naar Volendam, en gebruikte
deze als reclamemakers voor zijn hotel. Daarna en

met hen kwamen de toeristen naar Volendam: de

mensen van adel, de upper ten uit het buitenland,

uit Europa, Zuid-Afrika, Japan, en vooral uit Ameri
ka. Zij zetten hun handtekeningen in de gastenboe

ken van Hotel Spaander, de gastenboeken, die

vanaf 1887 bewaard zijn gebleven en waarin hon
derden beroemdheden en artiesten hun handteke

ning zetten, zoals bijvoorbeeld de Franse kunst

schilders Pierre-Auguste Renoir en Paul Signac.

Het was in die tijd - zo rond 1880 - dat de Amerika

nen zochten naar hun afstamming. Engeland? Ier
land? Italië? Ja, maar daarvoor? New York was toch

eerst genoemd New Amsterdam? En Peter Stuyve-

sant was toch een Hollander? Aha! Schepen vol toe

risten trokken naar Holland, naar Amsterdam met
zijn grachten en de musea met schilderijen van

Rembrandt, Jan Steen, Johan Vermeer, Isaak van

Ostade, enz. Bestonden er nog plekjes waar men

nog leefde zoals op die schilderijen was uitge

beeld? In klederdracht? Op klompen? In houten

huisjes?
Dat plekje vond men dicht bij Amsterdam, in Vo

lendam aan de Zuiderzee, met zijn roodgedakte
huisjes op en onder de dijk, met zijn honderden

roodgezeilde botters in de haven, met zijn bonte en

toch sierlijke klederdracht van de vrouwen en de

stoere mannen in hun rode polkabaajtjes. Dat was
het Holland zoals zij dat zich hadden voorgesteld.

Dat was nog zuiver, nog niet aangetast door de mo

derne wereld van die tijd. Daar gingen de kunste

naars naartoe, om in het heldere licht van de Hol

landse wolkenluchten zee- en havengezichten op
het doek vast te leggen. Om de stoere vissers en de

trotse vrouwen in hun kleurige statige kleder

dracht te portretteren, om de spelende kinderen
en kleuters die met tientallen in hun grappige kle

derdracht rond de artiesten dartelden, uit te teke

nen.
Mede en misschien wel vooral door Leendert
Spaander groeide Volendam uit tot het meest Hol

landse toeristendorp en Edam tot Neerlands be

kendste kaasstad. Het meisje in Volendammer kle

derdracht en de 40+ Edammerkaas werden de
symbolen, het keurmerk van Holland. Hotel Spaan-
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der! Leendert Spaander maakte er niet alleen een

vermaard hotel van, waar de gasten - mede dank

zij zijn vrouw Aaltje Kout - een smakelijke schotel
kregen toegediend, en verwend werden door het

prachtige uitzicht, de moderne snufjes van stro
mend heet en koud water, hij maakte er ook een

museum van, door consequent aan alle artiesten

een schilderij of tekening te vragen, te bedelen. Hij
liet het voorkomen alsof het een eer was als de

kunstenaar een schilderij ten geschenke gaf, waar

het in zijn hotel een ereplaats toebedeeld kreeg. "U
moet snel zijn, er is bijna geen plaats meer om een

schilderij op te hangen, maar voor u reserveer ik

een mooie plek", zo schreef hij aan een Duitse ar

tiest. Leendert Spaander kreeg veel tekeningen,

etsen of schilderstukken, en alles wat hij kreeg
hing hij op in zijn hotel. Het was hem niet op de

eerste plaats te doen om de kwaliteit, maar om de

kwantiteit. Hij wilde zoveel mogelijk alle wanden

van zijn hotel bedekt zien met kunstwerkjes. Dat is

hem goeddeels gelukt. Toen hij zijn hotel over

droeg aan zijn dochter Alida, liet hij notarieel vast
leggen dat daarbij onlosmakelijk inbegrepen waren

alle kunstwerken die op de zogenoemde 'Lijst

Spaander' stonden, inclusief de gastenboeken met
handtekeningen van beroemdheden.

Na de Tweede Wereldoorlog en na de dood van

Alida Spaander kwam Hotel Spaander in verval. Het
werd meer en meer een verwaarloosd hotel, rijp

voor de sloop. Dat dit niet gebeurde is te danken

aan de aannemer Hein Schilder, die als een echte
Volendammer - het bloed kruipt waar het niet

gaan kan - het bouwen en renoveren van huizen

en fabrieken, kerken en hotels in zijn vingers had.

Als derde in de rij van eigenaars deed hij er alles

aan om dit unieke hotel voor Volendam te behou
den. Het hotel werd door de familie Schilder ver

bouwd, vergroot, gemoderniseerd en - wat heel
belangrijk was - de schilderijencollectie bleef niet

alleen behouden, maar werd ook met kostbare Vo

lendammer taferelen uitgebreid. En wat voor schil

derijen: van Amerikaanse, Engelse, Italiaanse, Fran
se, Duitse en natuurlijk Nederlandse artiesten. En

vooral van de drie schoonzoons van Leendert

Spaander: Augustin Hanicotte, Georg Hering en
Wilm Wouters.

Eén schilderij wil ik in mijn voorwoord even belich
ten:

Dat is het verlovingsschilderij van Georg Hering en
Pauline Spaander, dat Georg in 1911 aan zijn

schoonvader ten geschenke gaf (nr. 15 op de ten
toonstelling). Zelf was Georg een grote zwaarge

bouwde man, maar op dit schilderij houdt hij zijn
meisje heel dicht tegen zich aangedrukt. Hun hoof

den zijn ongeveer op gelijke hoogte en raken el

kaar. Zijn strohoed rust heel lichtjes op het hoofd
van Pauline, die een groene sjaal losjes om haar

hoofd heeft gedrapeerd. Die hoofddoek is van het
mooiste lentegroen dat men zich maar kan inden
ken en omcirkelt het gezicht van Pauline, waardoor

de kijker haar alle aandacht schenkt. Het prille

geluk straalt je tegemoet. Helaas! Ik moet u toch te
leurstellen. Een schilderij heeft ook zijn keerzijde.
Het prille geluk had een triest einde.

Hun huwelijk werd in deze raadzaal gesloten in

1912. Ze kregen in 1915 een dochtertje, Dorothea.

Pauline stierf echter in 1918 aan de Spaanse griep.

Georg schilderde daarna twee van zijn ontroerend

ste werken: in 1918 schilderde hij zijn dochtertje

Dorothea met pop en in 1919 schilderde hij het
grote schilderij 'Happy Family' (Beide schilderijen

zijn te zien in Hotel Spaander). Hering ging toen

terug naar zijn geboorteland, waar hij na een tijdje

met een Duitse vrouw trouwde. Omdat hij weer in
Volendam wilde schilderen ging met zijn nieuwe

gezin terug naar het dorp. Bij de Volendamse vrou
wen viel de kleine Dorothea zeer in de smaak. Te

veel, naar de zin van haar tweede moeder, die heel

jaloers was. Zij vermoordde het vijfjarige meisje

door haar in de waterput te gooien. De stiefmoeder

kwam voor de rechter, kreeg celstraf en pleegde in
1920 zelfmoord in de gevangenis.

1911 'Verloofd stel Georg en Pauline'
1912 Huwelijk Georg en Pauline

1915 Geboorte Dorothea op 12-1-1915
1918 Pauline overleed aan Spaande griep
1918 'Meisje met pop'

1919 'Happy Family tijdens de kermis'

1920 Dorothea overleed op 10-10-1920

Tot slot: in Hotel Spaander is nog een topstuk van

het hotel te zien: 'Kinderen met lampions tijdens

Twee meisjes
met St. Maar

ten lampions.

Teun van

Essen (1877-
1940).
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Sinter Maarten', een kolossaal schilderij van Willem

Marisjbz. Vanwege zijn grootte is het schilderij van

Maris niet op deze tentoonstelling vertegenwoor
digd. Hiervoor in de plaats hangt een schilderij van

de Amerikaan Ewer, waarop enkele kinderen met

lampions staan die een Sinter Maartenliedje zingen.
Nu kent Volendam kent een speciaal Sinter Maar

tenlied dat luidt:
Sinter Maartens veugeltje, en dat eindigt met: Sint

Martinus, bisschop, komt uit alle landen. Dat wij
hier met lichtjes lopen is voor ons geen schande.

Rommelpot staat open. Gooi er maar een centje in,

open, open, open.
En hiermee openen mijn twee kleinkinderen de

deuren naar de expositiezalen en is de tentoonstel

ling officieel geopend."

Twee meisjes met pop.

Wim Wouters (1887-1057).

Tentoonstelling UIT DE TIJD, Edams Museum

Raadhuis Damplein 1,

dinsdag t/m zaterdag 10.00 uur - 16.30 uur,
zondag 13.00 uur - 16.30 uur.

Suggesties voor het Korsnas-terrein

Binnen enige tijd komt het Korsnas-terrein tussen het Marken en de

Baandervesting beschikbaar voor woningbouw doordat het daar ge

vestigde bedrijf zal verhuizen. Om te helpen de gedachten te bepa

len voor een verantwoorde invulling van het gebied heeft Oud

Edam architect Dijkstra gevraagd met studenten van de Academie
voor Bouwkunst suggesties te ontwerpen. Tijdens een workshop in

de afgelopen maanden hebben dezen een vijftal suggesties uitge
werkt, die aan het gemeentebestuur zullen worden aangeboden en

door de toekomstige bouwer van het terrein kunnen worden gebruikt

bij het ontwikkelen van bouwplannen.
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Jaarvergadering Oud Edam in teken
van aankoop US-loodsen
De jaarvergadering van de vereniging Oud Edam

op 21 april j.1. werd gedomineerd door de vraag of

het Oud Edam zal lukken een verantwoorde be

stemming voor de loodsen van Uitwaterende Slui
zen aan het Oorgat bij de Zeesluis te vinden. Maar

daarover verderop.

Het financieel verslag over 2004 laat een positief
saldo van € 1.915 zien en toont een eigen vermo

gen van € 44.584. Er is een gift van € 1.000 binnen

gekomen. De kascommissie, bestaande uit de heer
H. van Royen en mevrouw D. van der Steen, heeft

de boeken in goede staat bevonden. De heer R.
Schenk volgt de heer van Royen op.

wordt gewacht op een uitnodiging om dat toe te
lichten. De gemeente geeft geen antwoord op

onze vraag betreffende de prognose van het te ver

wachten inwonersaantal. Aan de hand daarvan kan

Oud Edam haar standpunt bepalen ten aanzien van

de bebouwing van de Zuidpolder. De vereniging is

niet tegen de bebouwing op zich, maar tegen de
manier waarop de besluitvorming gestalte krijgt. In

elk geval blijft de Zuidpolder op de agenda staan.

De vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor

het opknappen van de begraafplaats bij de Grote
kerk, zijn inmiddels met hun werkzaamheden be

gonnen. Meer handen blijven echter welkom.

Wanbetalers

Het ledental staat op 1.266, 49 minder dan in het
voorgaande jaar. Oorzaken van de teruggang zijn

het schrappen van wanbetalers en de vergrijzing

van het bestand. In het kader van het stadsjubileum

zal een ledenwerfactie worden gehouden.

Monumentencommissie

In 2006 zullen drie leden van de Gemeentelijke

Monumentencommissie afscheid nemen, waaron

der Corrie Boschma-Aamoudse, die deze taak vele
jaren op zich heeft genomen. Oud Edam zoekt een

kandidaat, die o.m. bouwkundig onderlegd is.

650 jaar stad

De stuurgroep verantwoordelijk voor de organisa

tie van de viering in 2007 van Edam 650 jaar stad,

Het bestuur

tijdens de

jaarvergade

ring. Dik Rin

kel en Jan

Westemeng
ontbreken,
(foto NIVO)

VlnrKo
Spaargaren,

Luuk Hoven-

kamp, Dick

Bak, Cor van
Aanholt, Cor

Veth en de
dames Marij

ke Bond en

Mirjam Nelis-
sen.

Het huis van de vereniging aan de Graaf Willem-

straat is toe aan groot onderhoud. Verder staat op

de begroting het jubileumboek dat Oud Edam ter

gelegenheid van het 650-jarig bestaan van de stad
gaat uitgeven.

Oud Edam zal het tegeltableau, dat in het vroegere

consultatiebureau heeft gehangen, laten restaure
ren. Er wordt naar een sponsor hiervoor gezocht.

Verder heeft de vereniging een boom geschonken

voor bij de Grote Kerk, ter vervanging van het

exemplaar dat vorig jaar tijdens een grote storm is

omgewaaid. Over 2005 wordt een begrotingste

kort van € 8.140 verwacht.

Zuidpolder

Voorzitter Cor Veth meldt dat Oud Edam een be

zwaarschrift heeft ingediend bij de Provincie inza

ke de besluitvorming rond de Zuidpolder en er

Het gele steen- heeft een raamwerk opgezet, waarbij Oud Edam de

tje werd uitge- maand januari zal invullen. Er bestaat wat onvrede

reikt aan de over het feit dat de festiviteiten over het hele jaar

fam. Knispel worden verdeeld. In 1957 bij de viering van het
(foto NIVO) 600-jarig bestaan is er een groot feest gevierd in

een week. Daar hebben veel mensen een prachtige
herinnering aan. Bovendien vragen velen zich of

het echt nodig is Volendam bij alle festiviteiten te

betrekken. Zolang zijn Edam en Volendam nog niet

één gemeente.

Bestuur

De bestuursleden Dick Bak, Dik Rinkel en Cor Veth

zijn aan de beurt om af te treden, maar worden her

kozen. Marijke Bond (secretaris) en Cor van Aan

holt (penningmeester) stellen zich niet herkies
baar. In hun plaats worden benoemd: Greet

Zijlmans als eerste secretaris en Tiny Janssens als

tweede secretaris/notuliste. Ko Spaargaren zal de

financiën onder zijn beheer nemen.

Oorgat 3

Op de buitengewone ledenvergadering van 24 fe

bruari is besloten in principe het terrein van US bij

de Zeesluis met twee werkloodsen en een boten-

loods aan te kopen, ten einde een verantwoorde be
stemming te waarborgen. De opties zijn: alles door

verkopen met een beding voor behoud van het

bijzondere karakter van de plaats, óf één loods en
de botenloods behouden, óf alleen de botenloods

met een stukje terrein.
In het tweede geval zou de werkloods kunnen wor
den ingericht als verenigingsgebouw ter vervanging

van het huis in de Graaf Willemstraat. Opgemerkt

wordt dat verplaatsing van het verenigingskantoor
op bezwaren van de Gouden Ploeg en andere vrij

willigers kan stuiten.

Grote problemen

De financiële kant van het project stelt Oud Edam

echter voor grote problemen. De vraagprijs van US
is € 300.000, waar moeilijk iets vanaf is te dingen.

Daarbij komt nog een bedrag voor achterstallig on

derhoud a € 70.000. De totale investering zou dan
tegen de vier ton lopen. Dat is door Oud Edam niet

op te brengen. Uit de vergadering bleek belangstel

ling te bestaan voor de aankoop van een loods. Blij

ken moet of dat tot iets leidt.
Mogelijk kan de botenloods worden vergroot zodat

er meer boten in kunnen liggen.

Inmiddels hebben zich gegadigden aangediend

voor de aankoop van zo'n 350 obligaties a € 100,

zodat Oud Edam kan rekenen op een financieel bo

dempje van € 35.000.

Excursie

De jaarlijkse excursie zal ditmaal naar Leiden gaan.
De datum , zaterdag 8 oktober, kunt u vast in uw

agenda noteren.

Gele steentje

Een spannend moment in de vergadering is altijd

wie de gelukkige zal zijn om het "Gele Steentje"

van de vereniging in ontvangst te nemen. Het co

mité van aanbeveling had besloten de prijs uit te
reiken aan Bert Knispel en zijn vrouw, als blijk van

waardering voor de wijze waarop ze het voormali
ge postkantoor aan het Damplein hebben ver

bouwd en ingericht als museum Artimare.

Korsnas

Het Korsnasterrein en gebouwen aan de Zuiderves

ting is verkocht aan projectontwikkelaar het Bouw

fonds. Oud Edam heeft aangeboden ideeën aan te
dragen voor een verantwoorde invulling van het

gebied, zodra het bedrijf is vertrokken. Een work
shop van een aantal studenten van de Academie

voor Bouwkunde uit Amsterdam, onder leiding van

de Edamse architect Bastiaan Jongerius en mentor

Prof. Ir. Dijkstra, ontwikkelt daartoe plannen die
als leidraad dienen voor de invulling van de toe

komstige bestemming.

Sjaan Swalve

Gaarne betaling van contributie

Oud Edam beseft dat het vandaag de dag niet
iedereen financieel meezit. Toch doet het be

stuur op de leden een dringend beroep hun

contributie van slechts € 10 per jaar (meer
mag natuurlijk ook) tijdig te betalen, voorzo

ver zij dat nog niet hebben gedaan. De pen

ningmeester dankt hen voor de te nemen

moeite.
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Bestuur Oud Edam:

Cor Veth,

Breestraat 8,

1135 XM Edam

vooratter

tel. 373264

c.veth@wolmail.nl

Dik Rinkel, vice-voorzitter

Paulus Pietersstraat 17, tel. 367687

1135 GS Edam djc.rinkel@quicknet.nl

Greet Zijlmans, secretaris

Jan Huibrechtszstraat 12, tel. 362793

1135HPEdam GreetZijlmans@cs.com

Tiny Janssens, 2e secretaris/notulist

Achterhaven 90A, tel. 371959

1135 XX Edam tjanssens@worldmail.nl

Ko Spaargaren, penningmeester

Bouwen Loenstraat 24, tel. 362963

1135JC Edam -aks@xs4all.nl

Dick Bak, bestuurslid

Groot Westerbuiten 15, tel. 37 1500

1135 GJ Edam

Luuk Hovenkamp, bestuurslid

Schepenmakersdijk 1, tel. 371945

1135 AG Edam

Mirjam Nelissen,

Spuistraat 15,

1135 AV Edam

bestuurslid

tel. 372116

mbcnelissen@planet.nl

Jan Westerneng, bestuurslid

Volendammerpad 15, tel. 371625

1 135 VR Edam

Oscar Henar,

Watermolen 6,

1135 EK Edam

adviseur van het bestuur

tel. 362604

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld/

Tuincommissie

Harry Oudendijk

Gravenstraat 2 1135 XP 372278

Ed Koorn

Jan Hoeckstraat 20 1135GV 361831

Gerro Roskam

Breestraat 21 1135XM 372600

Koos Roskam

Westervesting 31 1135 WE 372979

Theo van Santen

Achterhaven 76 1135 XX 372785

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Bert Creemers

Voorhaven 81 1135BN 372978

Flip van der Leeuw

Grote Kerkstraat 14 1135 BD 315065

Cor Schaatsbergen

Paulus Pietersstraat 13 1135 GS 366784

Werkgroep Historisch Onder/.oek

Corrie Boschma-Aarnoudse

Nieuwvaartje 16 1135BJ 371491

Anthonie Heidinga

Spuistraat 31 1135AV 372844

Herman Rijswijk 07 5-6 16 1137

Kogerwatering 53 1541 XB Koog a/d Zaan

Jan Sparreboom

Voorhaven 86 1135 BT

Redactie Periodiek

Janny Boelens- Boss

Broekgouwstraat 3 1135 EA

Luuk Hovenkamp

Schepenmakersdijk 1 1135 AG

Frans Kuiper

Lingerzijde 55 1135 AN

Jaap Molenaar

William Pontstraat 20 1135EV

371590

371954

371945

374337

366602

Maria van Roijen

Jaap Zwarthoedstraat 18 1132 HV Volendam 35 1338

Sjaan Swalve

Voorhaven 106 1135 BT

Wil Tjoa

Watermolen 53 1135 LH

Wil Veth-Bitter

Breestraat 8 1135XM

Contactpers. Fort Edam

A.H. Grimmelikhuyse

Roelof Bootstraat 53 1135 CE

371174

361587

373264

372458

Gouden Ploeg

C. v. Aanholt - C.J. Beets-coördinator - J. Akkerboom -

A. Blokhuis-de Jong - K. de Boer - J.C. de Boer - G.C.

Dekker - V. Hermanides-bij 't Vuur - H. Kuiper-de Moes

- C.J. Kraay - J. Rossenaar - G. Rijswijk-v.d. Veer - C.

Schaatsberg - H. Smit - N. Wiertz-Ton

Redactieraad Historische Reeks

Anthonie Heidinga

Spuistraat 31 1135 A V

Oscar Henar

Watermolen 6 1135 LK

Luuk Hovenkamp

Schepenmakersdijk 1 1135 AG

Rob van der Laarse

Voorhaven 43 1135 BL

Gerrit van der Plas

Baandervesting 79 1135 DG

372844

362604

371945

371717

373193

Grafische verzorging

H&R Communicatieve Vormgeving, Purmerend

Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam

Vereniging Oud Edam

Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8

11.35 WP Edam

tel. nr. 0299-373373

giro 1356818 t.n.v. de penningmeester

van Oud Edam

ledenadministratie Jan Westerneng 0299-371625

website: www.oud-edam.nl

e-mail: info@oud-edam.nl
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