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Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

NU nog in de boekwinkel: 
Deel 2 voor de liefhebbers 

van Oud Edam

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

Noordervesting: zicht op de noordelijke polders
Dit is het oude bruggetje dat over het water van de Noordervesting naar 
de Zeevang liep en via hier kon je over een delenpad naar de diverse 
landerijen van de boeren lopen. Je kwam uiteindelijk uit bij de stal van 
Jan van Niek de Boer, die zelf op het buurtje woonde. 
Daarachter had je nog vier delen, waaronder een brede die je kon 
draaien, want anders konden de hooiboten er niet doorheen.
Maar dan was je al bij de Drie Meren. Midden op de brug was een 
klaphek geplaatst zodat er geen schapen weg konden lopen. Dat was 
hetzelfde met de delen die over iedere sloot lagen. Daar stond in het 
midden van iedere plank een stuk plat ijzer waar je gemakkelijk langs 
kon lopen, maar schapen niet.
Na de ruilverkaveling werd de brug gesloopt en een weg aangelegd die 
naar de boerderij van Siem de Boer van Siem van Dove Willem loopt 
en twee honderd meter verder naar de boerderijen van de zonen van 
Gerrit Koning. Op die hoogte eindigde ook het delenpad.
Het kerkhof hier op de foto was nog niet uitgebreid.

Grote Kerk Edam bij 100 meest belanghebbende monumenten van ons land

Renovatie na ruim een jaar afgerond
Het is zowel een uitdaging als een 
zorg! Het onderhoud van grote 
monumenten als de Edamse Grote 
Kerk. Toch is het de Stichting Ker-
kelijke Monumenten Edam gelukt 
om de grootschalige restauratie-
werkzaamheden af te ronden. Een 
combinatie van voeg- en metsel-
werk, herstel van leien, loodwerk, 
hemelwaterafvoer, vervanging 
van de verwarming, houtwerk en 
goten. Maar beheer van de kerk 
is een continu proces betoogde 
Alfred de Jong, voorzitter van 
de stichting die het kerkgebouw 
in 2009 overnam van de protes-
tante kerkgemeente. Grondwerk-
zaamheden en stucwerk zijn de 
opmaat naar een nieuwe fase van 
restauratie. En een nog grotere 
uitdaging wacht!
 
De Jong met zijn bestuur hadden als 
eerste taak het binnenhalen van de 
subsidie uit de zogeheten BRIM-re-
geling. Voorwaarde was wel dat 1/3 
van het bedrag uit eigen middelen 
moest komen. Met een bruidsschat 
vanuit de kerkgemeente, bijdragen 
van de stichting Vrienden van de 
Grote Kerk en giften vanuit de Ra-
bobank, Uitwaterende Sluizen en 
andere fondsen lukte dat. Hierdoor 
kwam een budget beschikbaar van 
1 miljoen euro. Dit bedrag is vorig 
jaar nog aangevuld met een bedrag 
van ruim 2,5 ton. 

Nieuwe uitdagingen
Hiermee konden nog enkele ex-
tra wensen gerealiseerd worden. 
Schrale & Schrale kwam als meest 
gunstige aannemer uit de bus en in 
december 2011 werd het startsein 
gegeven om aan de slag te gaan. 

Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
Jorrit Johannes Theodorus Bulder en 
Aimee Sabangan Robenta; Johannes 
Petrus Cornelis Meijssen en Johanna 
Maria de Does;
Getrouwd:
Everardus Johannes Maria Rita Tol 
en Patricia Wilhelmina Geertruida 
Veerman;
Overleden:
20-03-2013 Herman Frans Klei-
brink, 66 jaar e.v I.T. Holst;

Alfred de Jong, die een pluim gaf aan 
de vele vrijwilligers, verwoordde 
vorige week donderdag de structu-
rele uitdaging om het enorme Gods-
huis in goede conditie te houden. 
Ook de buitenkant van de toren is 
aan een grondige restauratie toe. En 
dat geldt ook voor de Librije, het 
egaliseren van de grafzerkenvloer 
en het stucwerk in de kerk. De Jong 
vertelde dat de laatste keer dat de 

toren is aangepakt dateert uit 1870. 
“Als bestuur blijven we natuurlijk 
de Rijksdienst ieder jaar opnieuw 
bestoken. Zo is onlangs het ver-
zoek ingediend voor de restauratie 
van de Librije. We denken dat we 
met deze aanvraag een goede kans 
maken.”

Enorme hoeveelheden regenwater 
Aansluitend gaf Wil Spanjer, mede-

bestuurslid, het woord aan architect 
Peter de Vries en Pim Schipper, 
directeur van Schakel & Schrale. 
Aan de hand van foto’s werd het 
restauratieproces toegelicht. De 
hallenkerk is veruit het grootste his-
torische bouwwerk in de omgeving 
met een dakwerk dat enorme hoe-
veelheden regenwater te verwerken 
krijgt. “En dat heeft grote impact op 
het onderhoud!” 

Uiteindelijk koos de aannemer er 
voor om de werkzaamheden gefa-
seerd uit te voeren. Hiermee werd 
bezuinigd op steigerdelen en door 
het werk minutieus bij te houden, 
waren de overschrijdingen mini-
maal. 

Verrassende ontdekking
Elvira Sweet, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland be-
hept met cultuur, had uiteindelijk 
de eer om de officiële afrondings-
handeling te verrichten. Dit nadat 
zij de aanwezigen wees op een 
verrassende ontdekking. Op een 
van de grafstenen was ze haar ei-
gen achternaam tegengekomen. 
Als Amsterdamse met Surinaam-
se ouders een grote verrassing!  
 
Provinciaal topstuk
Ze noemde de kerk een ‘provinciaal 
topstuk’, gelegen op een unieke lo-
catie aan de rand van de oude stad 
en op de grens met het eeuwenoude 
polderlandschap waar je de vroe-
gere rivier nog ziet slingeren door 
de groene weilanden.

Geslaagd
Rond de klok van vijf uur onthulde 
de goedlachse gedeputeerde met een 
druk op de knop de gouden haan op 
het oostelijke puntje van de prach-
tige kerk. “Het buitenwerk kan weer 
minimaal 25 jaar mee!” verwoordde 
Alfred de Jong geslaagde opdracht 
die een latere generatie voor nieuwe 
uitdagingen zal plaatsen.

Brandwonden              
door bio-ethanol

In een woning aan de Baanderves-
ting in Edam raakte woensdagavond 
een man zwaar gewond toen hij een 
steekvlam in zijn gezicht kreeg. Het 
slachtoffer was bezig met zijn open-
haard op bio-ethanol toen de steek-
vlam in zijn gezicht sloeg. Brand-
weer, ambulance en traumahelikop-
ter kwamen ter plaatse. Het slachtof-
fer is met spoed naar het Ziekenhuis 
in Beverwijk overgebracht.

Gratis wijn proeven 
na de antiekbeurs 

Aansluitend op de antiekbeurs in 
de Grote Kerk van Edam, kunt u op 
5, 6 en 7 april van 15.00 tot 18.00 
uur gratis de wijnen van het Edam-
mer Wijngilde komen proeven in 
de galerie Mei Ling Sieraden in de 
Prinsenstraat 10. Bij Mei Ling kunt 
u dan tijdens het proeven de expositie 
Vintage Costume en Fashion Jewelry 
bewonderen, die qua stijl geheel aan-
sluit op de beurs in de Grote Kerk. 
De wijnen van het Edammer Wijn-
gilde komen alle van piepkleine boer-
tjes uit Frankrijk en zijn vriendelijk 
geprijsd. Een feest voor de gezond-
heid en vooral heel erg lekker!
Voor informatie tel 0299 374035 
(Edammer Wijngilde).

n Vlnr Dhr. De Vries, Burgemester Van Beek, Alfred de Jong en gedeputeerde Sweet met op de achtergrond het gouden haantje 


