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Gezicht op de Achterhaven van voor 1946. Op
deze plaats zijn later de woningen gebou wd die

op de andere foto staan

(foto: collectie Streekarchief Waterland)

Zicht op

Achterhaven

(lichte kant)
(foto Wil Tjoa)

Industrialisatie leidde tot sociale
woningbouw
"Het perceel wijk 5 no. 144, bewoond door de

heer Von Wehde, is een toonbeeld van on

reinheid en vervuiling. Wij menen dat de be

woner door u zal behoren verplicht te wor

den zijn woning grondig te reinigen."

Dit curieus klinkend advies uit 1904 van de

Gezondheidscommissie, voorgezeten door de

heer J.W. van Hoogstraten is een echt) uit de

beginfase van de sociale woningbouw in

Edam. De Woningwet uit 1901 verplichtte de

gemeente goed te kijken naar de kwaliteit van

het woningaanbod in de gemeente. In dit arti

kel aandacht voor deze beginfase van sociale

woningbouw in Nederland en Edam, in het

bijzonder voor de eerste projecten in onze ge

meente, mogelijk gemaakt door de Woning

wet van 1901.

Schrijnend

De laat-negentiende eeuw was een periode waarin

de industrialisatie in Nederland doorbrak. Deze

ging gepaard met een bevolkingsexplosie die een

enorme druk veroorzaakte op de woningmarkt. De

overheid ging er in deze dagen nog vanuit dat parti

culier initiatief in de woningbehoefte kon voor-
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zien, maar al spoedig bleek de praktijk anders.

Steden konden de bevolkingsaanwas niet opvan

gen binnen de bestaande stadswallen. Het ver

trouwde gemengde patroon in de meeste binnen

steden met rijken in de hoofdstraten en armen in
de zijstraten, maakte plaats voor aparte wijken per

sociale klasse en een binnenstad waar woningen

veelal het veld moesten ruimen voor winkels.

De bevolkingsexplosie en industrialisatie beteken

den vooral in de grote steden een opeenhoping

van arme (fabrieks)arbeiders die een ware getto

vorming veroorzaakte. Het Eerste Congres van het
Armwezen in 1854 had het over erbarmelijke situ

aties; kleine vochtige bouwvallige woningen in

zolders, kelders, schuren, gangen, en (volgebouw

de) achtertuinen in de steden. In het Amsterdam

van 1858 woonde 8,7 procent van de bevolking in

kelderwoningen; 4 a 5 personen per kelder. In een

rapport uit 1873 werd maar liefst 73 procent van
deze kelders ongeschikt bevonden voor bewo

ning. Op het platteland was het niet veel beter. De

armsten moesten zich daar behelpen in plaggen

hutjes en keten. Het stond buiten kijf dat er iets aan

dat probleem gedaan moest worden.

Noodklok

Bezorgde burgers en ondernemers luidden als eer

sten de noodklok. Eigenbelang was hun voornaam

ste drijfveer. Diverse bronnen getuigen van hun

angst voor opstanden en epidemieën. Onderne

mers waren tevens bang dat de slechte huisvesting

nadelige effecten had op het arbeiderspotentieel.
Zij staken dan ook als eersten de handen uit de

mouwen om er wat aan te doen. Woningbouwver

enigingen, speculanten en enkele fabriekseigena

ren tekenden voor de eerste projecten. Het kon
daarbij gaan om verbeteren van bestaande wonin

gen, maar ook om het bouwen van nieuwe wonin

gen of zelfs hele nieuwe wijken. Van het laatste is

het tuindorp Agnetapark in Delft van de fabrieksei

genaar J.C. van Marken het schoolvoorbeeld.

Goed gedrag

Het bijzondere van het particuliere initiatief, dat

zich aanvankelijk vooral richtte tot de beter ge

schoolde arbeider, was het accent op sociale con
trole. De (ver)beter(d)e woningen werden niet

zonder meer aan arbeiders verstrekt. Er werden

strikte huisregels opgesteld waaraan de huurder

zich diende te houden wilde hij zijn woning be

houden. Doel was het tegengaan van opstanden,
door arbeiders op te voeden naar burgerlijke nor

men en maatstaven: het zogenaamde moralise-

rings- en beschavingsoffensief.
Opmerkelijk is dat de opkomende socialistische

beweging dit beschavingsoffensief overnam als on

derdeel van de eigen ideologie. De inmenging van
de burgerij ging langzamerhand van strikte regle

mentering en sociale controle over naar voorlich

ting en stimulering van goed woongedrag. Door

onder andere deze aanpak van de huisvestingspro

blematiek ontstonden in Nederland niet de massa
le arbeidersopstanden van elders in Europa.

Woningwet 1901

De Woningwet betekende het einde van de passie
ve houding van gemeentelijke overheden in het al

gemeen. Zij werden met deze wet verplicht betrok

ken bij de kwaliteit van het woningaanbod in hun

gemeente. Ook voor woningbouwverenigingen

was deze wet een uitkomst. Dankzij financiële mo
gelijkheden gecreëerd in deze wet was het bestaan

voor hen eenvoudiger geworden. Nieuwe vereni

gingen schoten als paddestoelen uit de grond.

Op grond van de Woningwet kon ook een gemeen
tebestuur woningen laten bouwen met rijksbijdra

gen voor de allerarmsten. Voorwaarde daarbij was
wel dat er binnen de gemeente geen andere initia

tieven te verwachten waren waarmee goed kon

worden voorzien in de woningbehoeften van de
armeren. Anders gezegd, bij projecten door onder

nemers of woningbouwverenigingen ging de

kraan van de rijksoverheid dicht.

Zicht op de

Achterhoven

(collectie G.

hij 't Vuur)
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Gedeelte Grote

Kerkstraat

(foto Wil Tjoa)

Edam-Volendam

De gevolgen van de industrialisatie werkten ook

door in Edam maar op kleinere schaal dan in de gro
te steden. Onze gemeente heeft dan ook niet gele

den onder de massale toevoer van (fabrieksarbei

ders. De oude kom van Edam had "slechts" te

kampen met een constante bevolkingsgroei van
twaalf procent; van 2.786 inwoners in 1811 naar

3.490 in 1899.

Het was vooral de enorme groei van het vissersdorp

Volendam dat voor de grootste woningnood zorg

de. Het aantal inwoners steeg daar explosief van 724
inwoners in 1811 naar 2.524 in 1890; de grootste

groei na 1875. Veel (grote) gezinnen leefden nood
gedwongen opeen gepakt in kleine slechte wonin

gen. Dat de woningnood hier het grootst was stond
buiten kijf. Het probleem bleef evenwel niet onop

gemerkt.

Huis j es melken

De oplossing lag tot het eind van de negentiende

eeuw in de vertrouwde sfeer van de weldadigheid

vanuit geloofsgemeenschappen en dergelijke. De

ze leidden voor zover bekend niet tot initiatieven

die als sociale woningbouw aan te merken zijn.

Ook het gemeentebestuur nam, zoals zovele colle

ga-gemeenten, geen initiatief op dat terrein. Ster
ker nog, het toonde zich van tijd tot tijd zelfs een

waar huisjesmelker met betrekking tot de gemeen

te-eigendommen die zij aan de inwoners van Edam

doorverhuurde. Zo bevat het Streekarchief een be

sluit van goedkeuring van een verzoek van de heer
Paul Herntann, directeur van de Teekenschool om

aan hem een bovenwoning aan het Damplein te

verburen voor 11. 150 per jaar met de overweging

dat deze huurprijs zeer hoog is en dus niet gewei

gerd moet worden.

Een mooi voorbeeld is ook het opzeggen van de

huur aan Otto de Ruiter (visser), Jan Ploeger (vis
ser) en Jan van Drunen (grofsmid) voor enkele per

celen gelegen aan het Oorgat, om deze tegen een

hogere prijs te verhuren aan Jacob van Overklift uit

Amsterdam die er een helling tot vervaardiging van

ijzeren schuiten met petroleummotoren wilde
stichten. In een schrijven van 24 oktober 1894 tikt

het Provinciaal bestuur van Noord-Holland het ge

meentebestuur hierover op de vingers. Al waren

de vorige huurders in het huurcontract akkoord

gegaan met het ter beschikking stellen van de per

celen zodra de gemeente deze weer nodig had; dit
vond het provinciaal bestuur te ver gaan; in hun

woorden ".. dit zal toch bezwaarlijk zo op te vat

ten zijn, dat daaronder begrepen is het vragen van

de beschikking over die perceelen om ze aan een

ander tot een hogere prijs te kunnen verhuren."

Letzer

Met de Woningwet van 1901 keerde het tij. De ge

meente Edam behoorde zelfs tot de eerste gemeen
ten die gebruik maakten van de mogelijkheid die

deze wet bood om gemeentewoningen te laten

bouwen voor de armsten. gefinancierd met rijks

bijdragen. Dat zij dit kon doen, betekende automa

tisch dat er geen particuliere initiatieven te ver
wachten waren die in de woningbehoefte voor

deze groep zou voorzien. Volendam was eerst aan

de beurt. In 1905 werden 10 arbeiderswoningen

gebouwd op een rijksvoorschot van Fl. 13.336
voor de bouwkosten en de aankoop van grond.

3



Op 11 september 1905 tekenden Klaas Kwakman,

Comelis Sier, Comelis Kwakman, Jan Veerman, Fre-

derik Schilder, Bruin Kok, Hein Veerman, Hein Guyt,
Albert Visser en Pieter de Ridder hun huurcontract.

Vrijwel allen in het vissersvak (Pieter was straatreini

ger), waren zij per 15 oktober van dat jaar voor

tl. 1,25 per week elk de gelukkige huurder van een

door de gemeentearchitect J. Letzer ontworpen wo

ning.
Zij dienden zich wel aan enkele regels te houden,

neergelegd in het huurcontract "het Reglement re

gelende de verhuring en bewoning van 10 wonin

gen te Volendam". Zo mochten zij de huisjes alleen

voor het wonen gebruiken en niet voor werk. Ook

het houden van dieren in huis was uit den boze.
Men kan zich levendig voorstellen dat het in die

tijd gebruikelijk was om wonen, werk en levende

have niet zo strikt te scheiden. Een verband tussen

deze huisregels en de opvoedkundige praktijken

uit de vroegere fase van sociale woningbouw door

de burgerij, bedoeld om de arbeidersklasse tot be

ter woongedrag te stimuleren, is snel gelegd.

Tien arbeiderswoningen waren bij lange na niet vol
doende om aan de behoefte voor goede woningen

te voldoen. In 1909 volgden weer 10 woningen, en

in 1912 weereen nieuwe lichting woningen. Al de

ze arbeiderswoningen aan de Calkoengracht, C.J.

Conijn-, St. Jozef-, Berend Demmer- en Pieter Keu

kenstraat waren bestemd voor de armsten onder de
Volendammer bevolking, voornamelijk vissers. Elke

woning bevatte drie slaapkamers (ofwel 2 beneden

en 1 boven, ofwel 1 beneden en 2 boven), een kel

dertje en een regenbak. Letzer had in zijn ontwerp

de karakteristieke schilderachtige bouwstijl van het

dorp weten te treffen.

Edam

Maar het bleef voor hem niet slechts bij opdrach

ten voor de kom van het dorp. Ook de stadskern
van de gemeente kwam aan de beurt. Ook daar

was het namelijk niet voor iedereen even aange
naam vertoeven.

In 1913 ontving de gemeentearchitect de opdracht
plannen te ontwerpen voor de bouw van een tien

tal woningen in Edam.

In 1914 volgde een plan voor 6 volkswoningen en

4 burgerwoningen op de terreinen van de Burge
meester Versteeghstichting. Om deze plannen uit

te voeren met rijksbijdragen diende particulier ini

tiatief door woningbouwverenigingen, onderne
mers en dergelijke uit te blijven. In 1915 echter lie

ten Petrus de Grient Dreux (notaris) en Johannes

Eduard van Niftrik (architect) het gemeentebe

stuur weten dat zij de intentie hadden een woning-

Naam Oud Edam vaak misbruikt
In de openbare meningsvorming in Edam blijkt re

gelmatig een misverstand op te duiken over wat
Oud Edam vindt van restauratieplannen of gemeen

telijke woningbouwprojecten.

De pers, en dus het publiek, krijgen dan te horen dat

Oud Edam het eens is met sterk omstreden voorstel
len. De naam van onze vereniging wordt in dergelij

ke gevallen in feite misbruikt.
Dat is ook gebeurd in de controverse rond het wo

ningbouwproject aan het Oorgat. Daarom volgt

hieronder de tekst van de brief die het bestuur van

Oud Edam op 20 maart van dit jaar heeft gezonden

aan burgemeester en wethouders, waarin het stand
punt van de vereniging nogmaals wordt verwoord.

Bezwaar

Geacht college,
Naar aanleiding van uw aankondiging in de Stads

krant van 19 februari j.1. ontvangt u hierbij onze

zienswijze c.q. bezwaarschrift tegen het voorne
men om door middel van een vrijstellingsprocedu

re bouwvergunning te verlenen voor de realisatie

aan het Oorgat te Edam.

Oud Edam heeft in een schriftelijke reactie van 19

januari 1999 op de ruimtelijke ontwikkeling en
verkaveling van de terreinen aan het Oorgat van

Metropolisarchitecten, haar visie gegeven op de

stedenbouwkundige randvoorwaarden voor deze
ontwikkeling.

Het nu uitgewerkte bouwplan voldoet niet aan de

door ons voorgestelde uitgangspunten zoals:
• De historische rooilijnen langs het Oorgat respec

teren.

• Gevarieerde bebouwing qua woningcategorieën,

bouwmassa, kapvormen en bouwhoogte.
• Bouwhoogte in evenwicht met de bebouwing

aan de Noordzijde van het Oorgat.

• Functiemenging wonen/werken projecteren.

Oud Edam heeft bezwaren tegen de gekozen archi

tectuur van het woningbouwproject op deze unieke

locatie. De vormgeving en de geprojecteerde bouw

volumes vinden wij op geen enkele wijze passen in

de omgeving.

In uw rapport ruimtelijke ontwikkelingen wordt

over deze situatie het volgende gezegd:

"De ruimtelijke ontwikkeling van de terreinen aan
de zuidzijde van het Oorgat vraagt om een concept

dat duidelijk refereert aan de historische context

van het plangebied en het karakter van de plaatse

lijke bebouwing in het algemeen. Een concept, dat

qua differentiatie, individuele woningtypologie en
clustergewijze ordening van de woningen aansluit

op de historische stedenbouwkundige opzet van

de omgeving."

Echter, de architectuur van het bouwplan met on
dermeer ronde gevels, grote overstekken en gerin

ge dakhellingen refereert zeker niet aan de histori

sche context van het Oorgat en omgeving. Ook
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bouwvereniging te stichten. Zij dienden een ver

zoek in tot koop van een terrein (30 bij 20) van het

Klein Westerbuiten voor de bouw van woningen.

Met dit verzoek loopt dan ook het spoor van deze

eerste sociale-woningbouwprojecten in de kom
van Edam (voorlopig) dood in het streekarchief.

Sociale woningbouw in Edam kwam pas echt op
gang met de oprichting van de Woningbouwver

eniging Edam op 11 september 1946, goedgekeurd

bij koninklijk besluit op 10 mei van 1947. De eerste
gelukkige bewoners konden hun intrek doen aan

de nrs 20 t/m 70 van de Achterhaven, totaal 26 wo
ningen. Vele projecten volgden, waaronder de

Grote Kerkstraat in 1950, de Jonkerstraat in 1956,

de Noorderstraat in 1962, Roelof Bootstraat nrs 41

t/m 121 in 1967 etc. Naast eengezinswoningen wa

ren ook bejaardenwoningen in trek: de reeds ge
noemde Noorderstraat, maar ook bijvoorbeeld het

Ye (1973). Denk ook aan de 1- en 2-gezinswonin-
gen in de verbouwde voormalige Diaconie aan de

Nieuwe Haven nr. 62. Een ingrijpende verbouwing

waarbij de markante gevels gespaard bleven.

Andere spelers

Er waren al in een eerder stadium andere spelers op

de woningmarkt van onze gemeente. Zo heeft blij

kens een schrijven van het Ministerie van Binnen

landse Zaken op 24 november 1914 een zekere G.

van Baar gelijktijdig met de bouwprojecten in Vo

lendam huurwoningen laten bouwen tegenover het

(indertijd bestaande) station van Volendam. Deze

woningen werden als argument gebruikt voor (het

vasthouden aan) een lagere rijksbijdrage voor de ge
meentewoningen in 1915. Het schrijven vermeldde

dat uit ingewonnen ambtsberichten bleek dat deze

woningen wat inrichting en ouderdom betreft met

de gemeentewoningen konden worden vergeleken,

maar voor een iets hogere prijs per week werden

verhuurd (11. 1.35). Omdat de huurders van de ge

meentewoningen hun huizen op prijs stelden, ver

wachtte het Ministerie dan ook geen bezwaar tegen

een kleine huurverhoging van die woningen van zes
dan wel drie cent.

Dat particulieren verder vorm zouden geven aan

de invulling van sociale woningbouw in onze ge

meente is duidelijk. De woningbouwverenigingen

ROAC (Edam) en de Vooruitgang (Volendam) heb
ben talrijke projecten voor hun rekening geno

men. Daarbij zullen vele huurders van nu zich ze

ker niet rekenen tot de sociale minima. Goed

wonen voor iedereen is tegenwoordig vanzelfspre
kender dan 100 jaar geleden.

Maria van Roijen

sluit het plan, onder meer door het niet bebouwen

in de rooilijn, niet aan op de historische steden

bouwkundige opzet van de omgeving.

De vormgeving van de woningen heeft geen enke

le referentie aan de 'Waterlandse" architectuurtra
ditie en zou op iedere willekeurige Vinex-locatie in

Nederland gerealiseerd kunnen worden.

Vervolgens hebben wij bezwaren tegen de artikel
19-procedure welke door u gevolgd wordt. We heb

ben in ons schrijven van 19-01-1999 gevraagd om
een normale bestemmingsplanprocedure voor dit

omvangrijke project te hanteren om aan betrokke

nen voldoende inspraakmogelijkheden te bieden.

Als laatste punt hebben we bezwaar tegen de situ

ering van het openbaar gebied in het bouwplan die

vooruitloopt op de aanleg van een weg en een brug
over het water.

Hiertegen heeft Oud Edam principiële bezwaren.

Deze informatie troffen we aan in de notulen van de

commissie Ruimtelijke Ordening van 6 februari jl.

waarin gesuggereerd werd dat deze open ruimte in
de toekomst benut kan worden voor een doorsteek

om een toekomstige weg door te trekken.

We rekenen erop dat onze zienswijze aanleiding is

om het bouwplan aan te passen en zien uw berich
ten met belangstelling tegemoet.

Belangen

Uit bovenstaande brief blijkt dus duidelijk dat Oud

Edam het niet met de plannen van de bouwer en de

gemeente eens is en voorstellen doet voor een bete

re oplossing. Toch duikt het misverstand omtrent
de stellingname van Oud Edam steeds weer op, zo

vaak zelfs dat het wel lijkt of bepaalde groepen er

belang bij hebben te suggereren dat Oud Edam aan

hun zijde staat.

Het is daarom goed om op deze plaats nog eens de

positie van Oud Edam in de monumentencommissie
uiteen te zetten. De vereniging heeft het recht twee

deskundige vertegenwoordigers te benoemen in de

gemeentelijke monumentencommissie, die in totaal

zeven personen omvat waarin ook leden uit Volen
dam zitting hebben. Gezien aan de ene kant de grote

belangen die met bouwplannen samenhangen, en
aan de andere kant de visie die Oud Edam uit hoofde

van haar doelstellingen hanteert, is het begrijpelijk

dat de vertegenwoordigers van Oud Edam in bepaal

de gevallen een andere mening hebben dan de ove
rige commissieleden. Maar bij stemming over de

plannen kan Oud Edam gezien de getalsverhouding

in de gemeentelijke monumentencommissie aan
het kortste eind trekken, waardoor het lijkt alsof

Oud Edam zich wel aan de bouwplannen commit
teert.

Hoogachtend,

Namens het Bestuur van deVereniging Oud Edam

M.M. Bond C. Schaatsbergen

(secretaris) (vice-voorzitter)
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Oud Edam waakt over schoonheid stad

Op donderdag 12 april was het weer zo ver: Alge

mene Ledenvergadering Oud Edam in het Damho-

tel. Het moet het bestuur een plezierig gevoel ge

ven te bemerken dat de vergaderingen druk

bezocht worden. Met haar ledental van 12 IS mag

Oud Edam zich in een grote populariteit verheugen

en dat is ook het doel waar naar gestreefd wordt.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: iedere

vereniging heeft een kostenplaatje, de contributie

voor Oud Edam is lang laag gehouden, maar nu

staat er voor het volgende jaar toch een, zij het klei

ne, verhoging op stapel. Voorstel voor 2002 ziet er

als volgt uit: a. Een gelijk bedrag voor leden wonen

de binnen Edam en daarbuiten, b. een verlaagd be

drag voor 65-plussers (niet meer op verzoek, maar

automatisch). Voorstel per 1-1-2002 EURO 10,00,

voor leden van 65 jaar en ouder EURO 8,00.

Er kwam een aantal belangwekkende items aan de

orde: om te beginnen de benoeming van Cor Veth

tot voorzitter van Oud Edam. Deze gebeurtenis

ging vrijwel geruisloos voorbij. De nieuwbakken

voorzitter las in zijn welkomstwoord een brief

voor van de vorige voorzitter Van Alderwegen. (zie

elders in dit artikel)

Volgend punt was de bestuursverkiezing: aftredend

en herkiesbaar waren Cor van Aanholt en Luuk Ho-

venkamp. Beiden blijven voorlopig zitten. Het finan

cieel verslag over 2000 kreeg de goedkeuring van

de aanwezige leden. De totale inkomsten bedroe

gen f 63.269-92, 11,8% meer dan was begroot.

De totale uitgaven bedroegen f 60.892,98, 7,6%

meer dan was begroot. Toename liquide middelen

f2.376,94.

Daarna volgde het verslag van de kascommissie,

gevormd door Cees Kraay en David Roskam. Hun

werd décharge verleend. De nieuwe kascommissie

bestaat uit David Roskam en Kees Hooyberg.

Het pand aan de Graaf Willemstraat wordt het ko

mende jaar "een dure" voor de vereniging: de cen

trale verwarming moet nodig vervangen worden

(f 4600) en de tuin is aan onderhoud toe (f 3200).

Hangijzers

Een paar hete hangijzers voor de stad zijn de vol

gende:

a. De parkeerplaats aan de Singelweg. Over dit

onderwerp is begin maart een brief uitgegaan

naar de gemeente, waarin Oud Edam zegt dat

het silhouet van de stad Edam er deerlijk door

verstoord wordt. Tot nu toe is er geen enkele

reactie op gekomen.

b. Hetzelfde geldt voor het volgende punt: op 20

maart werd wederom een brief naar de Ge

meente gestuurd over het woningproject aan

het Oorgat, (zie daarvoor elders in dit blad).

c. Op 2 1 maart wederom een brief naar B&W; de

ze keer over de restauratie van de bruggen, met

name de Pietersbrug. Oud Edam is het niet eens

met de wijze waarop de restauratie is uitge

voerd. Zo werden er verkeerde stenen ge

bruikt. Wederom werd er geen rekening ge

houden met onze adviezen. De Gemeente dient

zich in het vervolg te houden aan de juiste voor

schriften. Ook deze keer vond men het kenne

lijk niet nodig de brief te beantwoorden.

Verkeersplan

Een ander punt was het verkeersplan Edam, een hei

kel punt waar men kennelijk nog niet uit is. Er is

voortdurend overleg tussen Gemeente, Winkeliers

vereniging, Stichting Kaasmarkt, VW en Oud Edam

om tot een goede en rechtvaardige oplossing te ko

men, want het gaat om tegenstrijdige belangen.

"We proberen uit alle macht tot een oplossing te ko

men waarin niet alleen eikaars wensen gerespec

teerd worden, maar waarbij er ook voor moet wor

den gezorgd dat de één niet tegen de ander wordt

uitgespeeld. Maar we komen er vast wel uit" .

Boerenverdriet: De vereniging had gehoopt dat de

aspirant-archeologen daar aan de slag zouden kun

nen. Helaas gaat dit voorlopig niet door.

Begraafplaats Grote Kerk: De Gemeente is terugge

komen op haar besluit graven te ruimen. Oud Edam

dringt aan op een beter beheer van begraafplaatsen.

Boekje Trekschuiten: Dit mooie boekje door drs. J.

Dehé is praktisch uitverkocht. Over boeken gespro

ken: Oud Edam heeft grote plannen voor een werk

over de geschiedenis van Edam, dat tegen eind 2006

zou moeten uitkomen t.g.v. het 650-jarig bestaan

van de stad. De vereniging heeft uit de erfenis van

Dick Schardam een royale donatie gekregen, geld

wat zal worden besteed voor de totstandkoming

van dit standaardwerk. Maar voor het zover is, moe

ten er nog bergen werk verzet worden.

Gele Steentje

Tenslotte de uitreiking van "Het Gele Steentje", een

onderscheiding van Oud Edam voor hem of haar die

zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de instand

houding van de schoonheid van onze stad, bijv.

door restauratie, iets terugbrengen in de oorspron

kelijke staat of het verbeteren van een historisch

Voorzitter Cor

Veth overhan

digt de heer

Schilder van

de VSB bank

een boeket

bloemen, als

blijk van

waardering

voor de vele

steun die de

vereniging

Oud Edam al

jaren mag ont

vangen van de

VSB-bank.

(foto Wil Tjoa)
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Kruk

(foto Wil Tjoa)

Afscheidsbrief Henk van Alderwegen
Tijdens de jaarvergadering

werd onderstaande brief

van de in september vorig

jaar vertrokken voorzitter

Henk van Alderwegen voor

gelezen:

Venlo, 10 april 2001,

Geacht bestuur en leden van

de Vereniging Oud Edam,

Ik heb het altijd een eer gevonden om voorzitter te

mogen zijn van de Vereniging Oud Edam.

De vereniging heeft een mooie doelstelling die zij

ook waarmaakt door activiteiten die worden ont

plooid. Daarbij heb ik ook als grote verdienste van de

Vereniging gezien dat zij haar doel weet te bereiken

door het verenigen van zoveel Edammers van alle

rangen en standen, jong en oud, geboren en getogen

Edammers en nieuwe Edammers. Veel vriendschap,

plezier en voldoening heb ik in die periode terugge

kregen voor mijn inzet en daar ben ik jullie en de Ver

eniging dankbaar voor.

Uitreiking Ge

le Steentje

door voorzit

ter Cor Veth

aan Yoka van

Brakel en Stel-

la van der

pand. De keuze is dit jaar gevallen op de dames Yoka

van Brakel en Stella van der Kruk die hun huis, Voor

haven 46 prachtig hebben opgeknapt, zodat het

pand er weer als een juweeltje bijstaat, zoals voorzit

ter Veth het uitdrukte.

De heer Schilder van de VSB-bank kreeg als blijk

van waardering van Oud Edam een oorkonde en

een mooie bos bloemen.

Nog een mededeling: Het jaarlijkse reisje van Oud

Edam gaat op zaterdag 29 september of zaterdag 6

oktober naar Texel waar o.a. een bezoek zal worden

gebracht aan het Juttersmuseum en de Oudheidka

mer te Den Burgh.

Restte nog een vraag wat de plannen zijn voor het

voormalige postkantoor. De voorzitter deelde mee

dat hij dit ook niet weet, maar er wel in gekend wil

worden bij de verkoop. Tenslotte valt het oude post

kantoor onder de categorie monumentale panden.

De volgende 32 obligaties van de Diaconietuin wer

den uitgeloot: 168, 198, 9, 236, 170, 233, 283, 24,

155, 157, 124, 178,45, 140,70,92, 238,312, 270, 53,

85,271, 104,3 4, 153, 137,72, 29,81, 174, 226, 220.

Na de pauze vertoonde Jaap Molenaar onder de titel

"Langs het pad" dia's die een beeld gaven van de

vroegere situatie tussen Edam en Volendam. In een

kleine eeuw tijd kan zeer veel veranderen, zo bleek.

Janny Boelens-Boss

Inmiddels woon ik in Venlo, een oude stad waar de

gemeente veel aandacht heeft voor de archeologie

en zich inzet voor monumentale waarden. Daar kan

de gemeente Edam-Volendam een voorbeeld aan ne

men. De keerzijde is dat ik nog niet gemerkt heb dat

hier een actieve historische vereniging is.

Het zal jullie duidelijk zijn: ik blijf nog lang lid van

Oud Edam en bewaar mooie herinneringen aan mijn

bestuurlijke periode bij de vereniging, vooral dankzij

de plezierige samenwerking met de medebestuursle

den maar ook aan Edam als geheel. Een mooi stadje

om te wonen en te leven. Wees er zuinig op. Het gaat

Edam en de vereniging Oud Edam goed.

Dank voor het vertrouwen en de hartelijke groeten

van

oud-voorzitter Henk van Alderwegen

Oud voorzit

ter Henk van

Alderwegen

(foto Wil Tjoa)

Het is nu ruim een half jaar

geleden dat ik de functie van

het Waterschap Zuivering

schap Limburg heb aan

vaard. Een consequentie

daarvan was dat ik moest

verhuizen naar Limburg en

dus mijn woonplaats Edam heb moeten verlaten.

Dat niet alleen; ik kon ook niet langer blijven functio

neren als voorzitter van de Vereniging Oud Edam.

Mijn vertrek kwam plotseling en ik was blij dat mijn

taak door een onderlinge herverdeling van bestuurs

taken kon worden waargenomen door Cor Veth en

Cor Schaatsbergen. Ik kon met een gerust gevoel ver

trekken.

Tijdens de jaarvergadering zal de vacature van voor

zitter definitief worden vervuld. Omdat ik absoluut

niet aanwezig kan zijn op deze vergadering, wil ik

graag door middel van deze brief mij nog een keer

wenden tot U en tot alle aanwezige leden.
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Zoon uit bekende Edamse regentenfamilie

William Pont startte houthandel

Over de familie Pont is door het "Pont-archief' veel

bekend. In dit artikel kunnen we slechts globaal de
belangrijkheid van dit geslacht voor de stad be

schrijven. In de uitgebreide familiegegevens zien

we dat er vooral werd getrouwd met leden van an

dere vooraanstaande regentenfamilies uit die tijd.
Wij beperken ons tot "William".

Onder eerdere generaties Pont komen drie perso

nen voor die de voornaam William hebben gedra

gen. Het is echter geen originele Ponten-naam. Pie-

ter Pont was de eerste die zijn in 1755 geboren

zoon uit het huwelijk met Catherina Costerus naar
schoonvader William Costerus vernoemde.

Maar eerst wat over enkele voorouders van onze
William (*29-9-1806 +16-6-1847) waar dit verhaal

over gaat.

We noemen de omstreeks 1500 geboren Dirck

Pont, grondeigenaar en kaaskoper te Edam. Hij

was één van de vooraanstaande Edammers die in

1567 openlijk tot het Protestantisme overging. Hij
werd op 14 januari 1568 met 41 andere inwoners

van Monnickendam en Edam verzocht om voor de

"Bloetraedt" te Brussel te verschijnen. Hij was zo

verstandig om naar het buitenland te vluchten
(Emden). Toen Edam op 26 juni 1572, 's morgens

om 9 uur, de zijde van de opstand tegen de landsre
gering koos, keerde Dirck terug naar Edam. Op 29

juni werd hij benoemd tot voorzittend Burgemees

ter op verzoek van de Prins van Oranje. Lang heeft

deze Pont-telg niet van zijn succes genoten. In

1575 overleed hij aan de pest.

Als beroep vinden we reders, scheepsbouwers en

"voornaeme" eikenhoutkopers.

Bestuurlijk zijn ze vrijwel in elke functie actief ge
weest, zoals: weesmeester, schepen, burgemees

ter, kapitein van de Schutterij, gecommitteerde

van de Staten van Holland en West- Friesland, re

kenmeester van Holland, vrederechter etc.

Van dit belangrijke geslacht richten we nu de aan

dacht op William Pont, geboren te Edam op 26 sep
tember 1806.

Houthandel

Omstreeks 1600 bestond in Edam de houthandel

van de familie Bost. Jan Harmensz Bost leverde in
1603 hout voor de wederopbouw van de Grote

Kerk, na de fatale brand.

Dit bedrijf was de bakermat voor het bedrijf dat Ja-

cob Thijmon Lakeman, burgemeester van Edam,

samen met zijn neef Jacob Boot, op 24 juni 1793
oprichtte. Oorspronkelijk was dit bedrijf ook als ij

zerhandel bedoeld. In 1828 werd de firmanaam ge

wijzigd in "Jacob Boot en Compagnie". Kort daar
na weer veranderd in "Boot & Pont", om in 1844

definitiefin "William Pont" te worden omgezet.

William Pont was een doortastend en scherpzinnig

man. In 1828 associeerde hij zich met zijn oom en

latere zwager Jacob Boot in de houthandel. Beiden

huwden met een dochter van de kaashandelaar
Frederik Hendrik Versteegh, die ook dijkgraaf van

de Purmer was.

William huwde als 22 jarige, op 23-10-1828 met Wil-

helmina Versteegh. Zij was geboren op 10-08-1809

en dus een jonge bruid. Jacob Boot, die op 27-01-

1786 was geboren, was 43 jaar oud toen hij op 15-
05-1829 met de lieftallige Magdalena Petronella Ver

steegh in het huwelijk trad. De dochters van
Frederik Versteegh waren beslist een zonde waard,

want Magdalena was 18 jaar oud bij haar huwelijk.

Een derde dochter, Maria, was eveneens 18 jaar

toen zij aan Carel van Bommel haar ja-woord gaf.

Dat de houthandel in deze jaren de naam "Jacob

Boot & Comp" droeg, was beslist een teken van

respect voor de oudste en ervarenste van deze on

derneming. Toen Jacob Boot op 19-05-1844 over
leed, was de nieuwe benaming "Houthandel Wil

liam Pont" een logisch gevolg.

Bedrijvigheid

Scheepsbouw en de daarbij behorende houthan

del in zestiende en zeventiende eeuw hadden in

Edam grote bedrijvigheid veroorzaakt. Vele sche

pen uit onze stad voeren over de wereldzeeën en

als we de tol in de Sont tussen Denemarken en
Zweden als maatstaf beschouwen, zien we dat

Edam op de 4e plaats stond van gepasseerde sche

pen in 1608 en daarbij steden als Rotterdam, Zaan

dam en Haarlem ver overtrof. In de achttiende

eeuw verplaatste de scheepvaart zich en werden

Schilderij van

William Pont

geschilderd

door Barend

Kunst (1799-
1850) in
1840 (schilde
rij collectie
mevr. H.F.

Pont-Hoek
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Zaandam met zijn diepe haven en reeds aanwezige

houtverwerkingsbedrijven, werd de aangewezen

plaats voor de aanvoer van buitenlands hout. Het
betrekkelijk smalle en lang gerekte Noord-Hol

lands kanaal verloor snel zijn betekenis voor de

scheepvaart.

Zwarte dag

De geschiedschrijver spreekt van "een zwarte dag"
voor Edam, als ca. 1880 door Frederik Hendrik

Pont, de tweede zoon van de oprichter en diens
neef, de burgemeesterszoon Carel Versteegh, na

rijp beraad, wordt besloten de zetel van de firma

Pont naar Zaandam te verplaatsen. Het bedrijf ont

wikkelde zich daar voorspoedig en de keus om te

Het wapen van Pont:
Een hartschild vertoont het huismerk van het geslacht Pont te Edam.

De wapenspreuk luidt: "Pontofidens crescam". In vertrouwen op de

zee moge ik groeien. Een andere betekenis kan luiden: vastberaden

neemt ons schip (bedrijf ) in kracht toe.

Amsterdam, Harlingen e.a. groteren belangrijker.

Toen William Pont in 1828 zich associeerde met

Jacob Boot, was dat moment verklaarbaar en goed
gekozen. Sinds geruime tijd ging Edam weer een

periode van betrekkelijke voorspoed tegemoet (al

bleek deze later van korte duur!)

In 1824 was namelijk het Noord-Hollands kanaal
gereed gekomen en voor de scheepsvaart open ge

steld, waardoor de lang gemiste verbinding van

Amsterdam met de Noordzee was gerealiseerd.

Het kanaal liep langs Purmerend en Edam hoopte

er ook via de Purmerringvaart van te profiteren. In

korte tijd ontwikkelden de zaken van de firma Pont
zich tot grote bloei en hadden vele inwoners van

Edam een goede boterham bij deze werkgever.

Balken

Er wordt gesproken van enorme hoeveelheden

balken. Zo zou men in de zomermaanden bijkans
van de Edamse wallen tot aan Den Helder over de

vlotten kunnen lopen. Veel timmerhout werd met
eigen zeilschepen uit Noorwegen en Zweden aan

gevoerd. Op het hoogtepunt van activiteiten be

schikte de firma over 7 schoeners en koffen van
300 a 400 ton, alsmede over grote tjalken van ca.

120 ton. In die jaren bestond er een elftal, meren

deels kleine scheepswerven in Edam.

Het jaar 1876 betekende een grote verandering

voor de firma William Pont hier ter stede.

Het Noordzeekanaal werd geopend en dat leidde
tot de ondergang van de houthandel in Edam.

Graf van de familie Pont

(foto wil Tjoa)

verhuizen bleek zakelijk heel juist. In Edam bleven

op het Marken een paar loodsen nog vele jaren in

gebruik voor opslag van hout dat in de naaste om

geving werd verhandeld. Tot ruim in de twintigste

eeuw herinneren foto's aan de partijen balken, die

in de Zuidersingel (Balkenhaven) op verwerking
lagen te wachten.

Graven

De Grote Kerk heeft ongetwijfeld een belangrijke

rol gespeeld in het geloofsleven van de vele gene
raties Pont. 1 let gebouw diende eeuwenlang als
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laatste rustplaats voor de leden van deze familie. In

vrijwel alle gevallen kunnen we stellen dat deze

graven op de "ereplaats" lagen in dit godshuis.

Vooral in het Koor zijn vele Ponten hegraven.

Naast de nummers 9, 93, 118 wordt vooral nr. 90

aangegeven waar, in 1613, Frans Dircksz Pont

werd begraven. Een belangrijk man als we weten

dat hij scheepsbouwmeester was, eigenaar van

zoutkeet "de Star", Raad, schepen, thesaurier, bur

gemeester, gecommitteerde in de Staten en hij als

ouderling de classis Edam op de synode van 1604

vertegenwoordigde. In het magistraatraam van

1607 in de Grote Kerk komt zijn naam met huis

merk voor. In 1637 werd in graf 90 begraven Dirck

Fransz Pont en in 1723 Pieter Pont met daarbij hun

resp. echtgenoten.

Toen omstreeks 18.30 het begraven in de kerk werd

verboden, "troffen" Pieter Pont en zijn vrouw Reina

Boot het niet. Zij overleed in 1811 en werd nog in

de Grote Kerk in het familiegraf bijgezet. Toen Pie

ter Pont in 1845 zijn ogen voor altijd sloot, werd hij

echter als één der eersten in de familiekelder op de

begraafplaats begraven.

Hoewel meer leden van de familie Pont in aanmer

king komen voor een straatnaam in onze gemeen

te, kunnen we de keus van William Pont (*1806

+1847) wel billijken, gezien de economische be

langen, die deze houthandel vele jaren heeft ge

had.

Stads klokkensteller

De melodieën die de Speeltoren ieder kwartier,

het halve en het hele uur voortbrengt worden elke

6 maanden veranderd. Hiervoor moeten de noten

die op de speeltrommel zijn gemonteerd er afge

haald worden en volgens de nieuwe compositie

weer geplaatst worden. In vakterminologie heet

dit "het versteken van de noten". De stadsbeiaar-

dier, Frits Reijnaert, heeft voor deze arbeidsinten

sieve en bewerkelijke klus assistentie gevraagd bij

de gemeente Edam, de eigenaar van de Speeltoren.

Op 20 april werd Oud-Edamlid Frans Kuiper offi

cieel door wethouder Martijn Smit tot "stadsklok-

kensteller" benoemd. Hiermee is een eeuwenoude

functie weer in ere hersteld

Het herstel van het carillon werd via een inzame

lingsactie onder burgers en bedrijfsleven op initia

tiefvan Oud Edam gefinancierd.

Wethouder Martijn Smit spreekt de nieuw

benoemde stadsklokkensteller toe. Op de foto

vlnr Martijn Smit, zoon van de wethouder, Cor

Schaatsbergen, Klaas Boschma, Cor Veth, l;rits

Reijnaert (stadsbeiaardier) en Frans Kuiper,

(foto Wil Tjoa)

V. ' v

y^V

Als representant van een familie die meer dan 600

jaar vrij onafgebroken op maatschappelijk terrein

voor Edam actief is geweest, is respect hiervoor op

zijn plaats.

(bronnen: genealogie Pont. boekje "defirma Pont")

Jaap Molenaar

Grafsteen Wil

liam Pont in de

Grote Kerk.

(foto Wil Tjoa)

voor Speeltoren
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Vaklieden in onze stad

Als je nu door Edam loopt kun je je nauwelijks

voorstellen dat nog geen eeuw geleden de be

roepsbevolking van Nederland en ook in Edam

voor een groot deel bestond uit kleine zelfstandige

winkeliers en werkplaatsen. Edam telde in 1920 zo

ongeveer 50 veehouders, 30 bakkers, 7 slagers, 5

kruideniers, 5 tabaksverkopers, galanteriezaken en

nog vele andere beroepen. Er waren vijf smederij

en actief, zoals de Gebrs Sombroek op het Wester

buiten, Tjeerd Hesselink aan het begin van de Lin-

gerzijde, Willem Steenmeijer aan de Voorhaven,

Riemersma aan de Bierkade en Jaap Hartog op de

hoek van de Smeesteeg en de Lingerzijde.

Je kunt je het inderdaad bijna niet voorstellen als je

nu door de Lingerzijde loopt dat hier een en al be

drijvigheid heerste. Er zijn nu nog maar drie win

kels over: de kadoboetiek van An van Drunen, het

Chinees restaurant Tai Wah en de ijzerzaak, electri-

cien en huishoudelijke artikelenwinkel van Cees

Knijn.

personen op de foto vlnr

Jaap Molenaar uit Middelie, zoon van Arend Molenaar (electri-

cien) en Kee Molenaar (winkelierster in galanterie in Middelie)

Wim Munnik van de Beestenmarkt

Tijmon Bij 't Vuur

Annie Hartog en haar vader Jaap Hartog

Jopie Palsgraaf (buurmeisje, later getrouwd met Cees de Geus).

(foto Jaap Bij 't Vuur)

Gelukkig zijn er nog vele foto's bewaard gebleven

die het ons mogelijk maken een indruk te krijgen

van de activiteiten van de Edamse beroepsbevol

king van het begin van de vorige eeuw. Uit de ver

zameling van ons lid Jaap bij 't Vuur Tzn kregen we

bijgaande foto onder ogen. De foto is omstreeks

1927 genomen.

De foto laat nog net een puntje van de "Pompsluis-

brug" zien. Daarachter zien we de oude winkel van

de familie Bij 't Vuur. Tijmon Bij 't Vuur Azn. was

electricien, gasfitter, loodgieter, dakdekker en ver

tegenwoordiger van de Provinciale Elektriciteits

maatschappij Noord-Holland (P.E.N.). In die tijd

kon je al die beroepen in één persoon vinden, van

daag de dag heb je hier vijf specialisten voor.

Aan de voorkant van de sluis zien we de bakkerij

van Jan Out, later overgenomen door Gerrit Breed.

De bakkerij kwam al in officiële akten uit de zeven

tiende eeuw voor. Het was voor vele klanten een

gemis toen Piet Breed, de zoon van Gerrit om

streeks 1990 de ovens voorgoed doofde.

Daarnaast treffen we dan de smederij van Jaap Har

tog. Deze smederij heeft een lange geschiedenis en

komt al voor in vroeger eeuwen. Evenals zijn vak

broeders kon Jaap vrijwel alles maken en herstel

len wat van ijzer, koper of blik was.

Naast de verkoop van nieuwe kachels en fornuizen

repareerde de smid ze uiteraard ook. Dit laatste ge

beurde vooral in de zomer en in de herfst. In die

tijd was er nog veel werk te doen om de kachel er

piekfijn uit te laten zien. De kachel werd "gepot

lood" met kachelzwart, doorgebrande pijpen wer

den hersteld en de kachel werd aangesmeerd met

vuurvast cement. Op deze manier kon de warmte

bron weer veilig en goed de winter in.

In de winter waren er dan de vele 'kleine' klusjes.

Een pan of waterketel die lek was werd niet weg

gegooid, maar naar de smid gebracht, die ze repa

reerde met zogenaamde 'lekstoppen' zodat ze

weer waterdicht waren. De smid repareerde alles:

teilen, kuipen, emmers, hekken, kinderwagens,

tuingereedschap, poorten en hekken tot aan het

slijpen van zeisen aan toe.

Aan het begin van de vorige eeuw kwam de fiets in

opmars en ook smid Hartog ging mee in de vooruit

gang. Hij maakte fietsen, 'moffelde' ze en zette er

op verzoek een carbidlantaarn op. Op de foto is

duidelijk het reclamebord met "HEVEA banden' te

zien, waaruit blijkt dat hij ook fietsbanden leverde.

De zaak werd op een gegeven moment overgeno

men door Dirk Westerneng die naast de service

vooral de nadruk legde op de levering van kachels

en andere huishoudelijke zaken.

Omstreeks 1975 werden de winkel en de werk

plaats verbouwd tot chinees-indisch restaurant Tai

Wah.

bron jaap Bij 't Vuur

Frans Kuiper
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen

Bestuur Oud Mam:

Cor Veth, voorzitter
Breestraat 8 1135 XM

Cor Schaatsbergen, vice-voorz.

Paulus Pieterstraat 13 1135 GS

Marijke Bond, secretaris

C. Boessenstr. 23 1135 HS

Cor van Aanholt, penningm.

Persijnstraat 13 1135 GZ

Luuk Hovenkamp, bestuurslid

Schepenmakersdijk 1 1135 AG

Mirjam Nelissen, bestuurslid

Spuistraat 15 1135 AV

Joop Rutsen. bestuurslid

Grote Kerkstraat 30-32 1135 BE

373264

366784

320609

367042

371945

372116

315171

Jan Westerneng, bestuurslid, tevens ledenadministratie

Volendammerpad 15 1135VR 371625

Oscar Henar, adviseur van het bestuur

Watermolen 6 1135 l.K 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

Joop Rutsen

Grote Kerkstraat 30/32 1135 BE 315171

Cor Schaatsbergen

Paulus Pieterstraat 13 1135 GS 366784

Werkgroep Historisch Onderzoek

Corrie Boschma-Aamoudse

Nieuwvaartje 16 1135BJ 371491

Anthonie Heidinga

Spuistraat 31 1135 AV 372844

Herman Rijswijk 075-616 1137

Kogerwatering 53 1541 XB Koog a/d Zaan

Kees Smit 0251-651990
J. van Stolbergstraat 72 1901 CH Castricum

Jan Sparreboom

Voorhaven 86 1135 BT 371590

Redactie Periodiek

Janny Boelens-Boss

Broekgouwstraat 3 1135EA 371954

Luuk Hovenkamp

Schepenmakersdijk 1 1135 AG 371945

Frans Kuiper

Lingerzijde 55 1135AN 374337

Jacco laan

C. Boessenstr. 28 1135 HS 368 13 1

Maria van Roijen

Het Top 21A 1132 BCVolendam 351338

Jaap Molenaar

J. Tonissenstraat 10 1135JB 366602

Geesje Rijswijk-v.d. Veer

Achterhaven 90B 1135 XX 371774

Sjaan Swalve

Voorhaven 106 1135 BT 371174

Wil Tjoa

Watermolen 53 1135 LH 361587

Contactpers. Fort Edain

A.H. Grimmelikhuyse

Roelof Bootstraat 53 1135 CE 372458

Gouden Ploeg

C.J. Beets-coördinator - A. Blokhuis-de Jong - H. Conijn -

G.C. Dekker - H. Kuiper-de Moes - C.J. Kraay - A. Meester

- C. Plas - D. Roskam - G. Rijswijk-v.d. Veer-G. Ton - E. Ui-
tenhuis - S. de Boer

Redactieraad Historische Reeks

Anthonie Heidinga

Spuistraat 31 1135AV 372844

Oscar Henar

Watermolen 6 1135LK 362604

Luuk Hovenkamp

Schepenmakersdijk 1 1135 AG 371945

Gerrit van der Plas

Baandervesting 79 1135 DG 373193

Jan Sparreboom

Voorhaven 86 1135 BT 371590

Vereniging Oud Edam

Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8

1135 WP Edam

secretariaat Marijke Bond, 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

12


