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Heerenlogement

bruisend centrum van Edam

Het Heeren
logement met
stalhouderij,
Grote Kerk op
de achtergrond
(coll.J. Mole
naar

De nu wat slaperige noordhoek van Edam tussen
Grote Kerk, Matthijs Tinxgracht en Braskersteeg
heeft in vroeger jaren veel meer levendigheid ge
kend. De Prinsenhof en vooral het Heerenlogement
die daar hebben gestaan, trokken heel wat Edam
mers en buitenlui aan, die op een verzetje uit waren
of tijdens een vermoeiende reis wat wilden rusten.
Op oude kaarten van Edam is te zien dat in de
loop der tijd in dit vierkant diverse gebouwen heb
ben gestaan, onder andere een minderbroeder
klooster en een oude-mannenhuis. Het klooster
is in de zestiende eeuw afgebroken om plaats te
maken voor het Prinsenhof.
Hier vergaderden o.a. de afgevaardigden van de
classis van Edam, de Noordhollandsche Synode,
die hier om de zes jaar bijeenkwam, en het pol
derbestuur van de Purmer. De eerste vergadering
werd op 16 augustus 1572in het Prinsenhof gehou
den. De Krijgsraad van de Schutterij vergaderde

ook in het Prinsenhof en hield er zijn jaarverga
dering/maaltijd. Het ging hier dus meer om een
plaats van voorname allure. Het bijbehorende ter
rein werd door de schutterij gebruikt.

Langebaard
Het Prinsenhof was "een ruim gebouw", zo schrijft
P. Allen in zijn boekje De stad Edam en hare ge
schiedenis, uit 1857.In het Prinsenhof hingen de be
kende schilderijen van Pieter Dirksz. Langebaard,
van Jan Klaaszn Klees—de dikke waard —en van
Trijntje Cornelisse Keever—de lange meid —. Ver
der van de scheepswerf van Jacobus Matthijssen
Osterlingh aan het Oorgat, die naar de 92 schepen
wijst, die op zijn werven zijn gebouwd. De schilde
rijen hangen nu in het Edams Museum.
Op 15januari vernielde een binnenbrand de eigen
dommen en de archieven van de Purmer. Op 14
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stad zouden blijven, dus niet mochten worden
verkocht. Overtreding van deze bepaling zou
een boete van f 500 betekenen. Een antiquair uit
Hoorn, een zekere Rheens, kocht later echter de
beelden van de logementhouder en betaalde ge
woon de boete.

april vergaderde de hoofdingelanden voor de laat
ste maal in het Prinsenhof dat werd gesloten om te
worden verbouwd tot Stadsteekenschool.

Stadsteekenschool
Deze instelling was in 1823 opgericht om am
bachtslieden en jongeren onderwijs te geven in
bouwkunde en handtekenen. Aanvankelijk was zij
gevestigd in een lokaal op de hoek van de Grote
Kerkstraat en de Jan Braskersteeg, maar later ver
huisde de school naar het Prinsenhof. Gaandeweg
werd het aantal vakken uitgebreid en groeide het
aantal leerlingen.
In 1933werd het gebouw afgebroken om plaats te
maken voor de Coornhert-school voor Mavo-on
derwijs, die in 1937zijn deuren opende.
Het technisch onderricht verhuisde naar de nieu
we Ambachtschool, die aan de overkant van de
grote weg werd opgetrokken. Die school werd ove
rigens ook bestemd om de jeugd uit Volendam op
te vangen, die door de afsluiting van de Zuiderzee
werkeloos werd.

Gewone man
Het Stads —of Heerenlogement had een minder
plechtige status. Het kreeg in 1661 deze functie,
door een deel van het oude—mannenhuis aan de
Matthijss-Thinxgracht hiervoor in te richten. Het
verkeer van Amsterdam en Monnickendam naar
Hoorn liep door de stad vóór het Heerenlogement
langs. Hier konden paarden worden gewisseld en
verzorgd en konden reizigers wat eten en drinken
of een nachtje slapen. In huidige termen een motel.
Vooral op markt- en zondagen was het een komen
en gaan rond het logement en de paardenstal.

Vervallen
Op 20 juni verkocht het stadsbestuur het Heeren
logement omdat het zwaar vervallen was geraakt.
Echter onder voorwaarde dat het op dezelfde plaats
weer zou worden opgebouwd.
Tijmen Kater Corneliszn. uit Monnickendam was
koper voor f. 100. De ondergrond en bijbehorende
tuin werden voor dertig jaar in erfpacht gegeven.
Verder was de koper verplicht een deel van de Prin
senhof aan de westzijde, benoorden de stalling van
het logement te verbouwen tot Stadsteekenschool.
We zagen eerder dat de plannen al in 1830 beston
den; nu nam het stadsbestuur de gelegenheid te
baat deze kwestie te regelen.
Het vernieuwde Heerenlogement kwam in 1850
gereed. De bouw was begroot op f 2.500 en kwam
voor rekening van Tymon Kater. Adriaan Kater,
aannemer van publieke werken in Purmerend en
zijn broer Cornelis, aannemer te Monnickendam,
traden op als borg.

Koffijkamer
Volgens Allen was het nieuwe Heerenlogement
een van de fraaiste gebouwen in Edam. "Over het
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algemeen zeer doelmatig ingerigt, munt in zonderheid de Koffijkamer door hare ruime en luchtige inrigting uit, terwijl het eene einde dezer zaal,
amphitiatersgewijze aangelegd, bijzonder geschikt
is tot het houden van verkoopingen, het plaatsen
van een Orchest, de oprigting van een toneel, enz.
De kroonlijst van dit gebouw prijkt met een drie
tal bronzen beelden. Het oude logement was vroe
ger het hoofdgebouw van een viertal blokhuizen
(op deze plaats stond voorheen een klooster der
Minderbroeders, anders Observanten genoemd)
waarin eerst het Armen Weeshuis en daarna de
Sociteit der Stads-Teekenschool geplaatst waren",
aldus Allen.

Dries de Boer
en Mie de
Ruiter (coll.
J. Molenaar)

Koninklijke
Edamse Fan
fare speelt in
de tuin van
het Heerenlo
gement (coll.
J. Molenaar

In 1940/1 kochten de toenmalige logementhouder,
Andries de Boer en zijn echtgenote Mien de Ruijter, het Damhotel van de familie H. Braat. Zijn
broer, de schilder Tjomme de Boer, nam het Hee
renlogement over en samen met aannemer Jorritsma werd het gebouw afgebroken. In feite verdween
daarmee ook een stuk concurrentie voor het Dam
hotel. Op de plaats van het logement kwamen de
vijf huizen die er nog staan. De gebeeldhouwde
koppen boven de voordeuren van deze huizen zijn
afkomstig van het gesloopte logement. De vier
schilderijen van de Edamse stadspoorten uit het
bezit van de familie De Boer, die in de gelagkamer
hingen, zijn in 2003 aan de vereniging Oud Edam
geschonken.

Jaap Molenaar
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"Een en ander is sedert gesloopt", zo vervolgt hij,
"en het terrein herschapen in een smaakvol plant
soen, dat bij het tegenwoordige Heerenlogement
behoort; terwijl de Stads — Teekenschool, gelijk
wij reeds hebben aangemerkt, thans in een der ver
trekken van het Prinsenhof gehouden wordt", zo
besluit Allen.

van
Gezelligheid

Beelden
De drie beelden op het gebouw stelden prins Willem I, prins Maurits en prins Frederik Hendrik
voor. De gemeente, die destijds eigenaar was,
had bedongen dat de beelden eigendom van de

Met de sloop van het Heerenlogement zijn tegelij
kertijd het vertier en hoefgetrappel uit deze hoek
van de stad verdwenen. Ook het gejoel van de kin
deren van de Coornhertschool, die er later kwam,
wordt niet meer gehoord sinds besloten werd dat
gebouw te bestemmen voor seniorenflats. Daar
mee daalt over deze noordhoek van Edam weer de
rust die eeuwen geleden door minderbroeders en
oude mannen in ere werd gehouden.

Afbraak Heerenlogement
(coll.J. Molenaar)

Oudere stadsgenoten, die het Heerenlogent heb
ben gekend, zijn vol lof over de gezelligheid die er
heerste. Het was de plaats waar uitvoeringen wer
den gehouden van de gymverenigingen, van de re
derijkerskamer Utilitas, die in 1851in het logement
werd opgericht, van de muziekgezelschappen
Apollo, Excelsior en de Harmonie Nut en Genoegen.
Op 4 maart werd er een vocaal concert gegeven
door het mobilisatiekoor Fort bij Edam , onder lei
ding van de tweede luitenant H. Overduin, dat in
verband met de eerste wereldoorlog in onze stad
was gelegerd.

Bruiloften
Verder vonden er regelmatig openbare verkopin
gen plaats van land en huizen. Bruiloften, par
tijen en andere feestelijke gebeurtenissen brachten
vertier. Bekend zijn de lessen voor koren en piano
van de heer van Diesvelt. Ten behoeve van jonge
dames was een apart zaaltje gereserveerd voor hun
wekelijkse handwerklessen. Het Heeren logement
was in feite het sociale middelpunt voor Edam.

Amsterdam
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Geertje Dircx in Grote kerk begraven?

Vrienden van de Grote Kerk altijd welkom
Bij de officiële ingebruikname op 23 april 1980
van de Grote Kerk is de Stichting Vrienden van de
Grote Kerk opgericht. De oprichting is gebeurd in
samenwerking met de kerkvoogdij en Oud Edam.
De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren
aan het behoud en onderhoud van de Grote Kerk,
als cultureel erfgoed en als beeldbepalend monu
ment en als ontmoetingsplaats voor culturele eve
nementen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het
in brede kring uitdragen van het doel van de stich
ting en daartoe allerlei activiteiten te organiseren
om fondsen te verwerven, zowel bestemd voor het
behoud en onderhoud.
Onontbeerlijk bij deze doelstelling zijn op dit mo
ment de ca. 900 Vrienden van de Grote Kerk. Bij
de oprichting hebben velen zich aangemeld als lid.
Langzaam maar zeker zakte dit aantal tot 170. Te
weinig om grote dingen te kunnen verwezenlij
ken.
Daarom is er in 2004 een belactie op touw gezet.
De teller bleef uiteindelijk steken op duizend
nieuwe Vrienden. Velen hebben éénmalig een be
drag geschonken, maar een groot aantal heeft nog
steeds niet gereageerd op de acceptgiro die na hun
aanmelding is toegestuurd, zodat op dit moment
de stichting beschikt over 900 Vrienden.

Librije
De afgelopen jaren is meermalen een donatie ge
daan om gedeelten van de noordgevel opnieuw te
stukadoren, de schoorsteen van de Librije is op
geknapt, veel kleine dingen zoals het aanbrengen
van nieuwe leien. Bijgedragen is aan het verlich
tingsplan in samenwerking met de VVV en Oud
Edam. In 1990 is er F 20.000 geschonken bij het
aanbrengen van een beschermende glaslaag met
roosterwerk voor de gebrandschilderde ramen.
Er is geld gereserveerd voor het aanbrengen van de
tweede luidklok. Dat geld is besteed in 2003 bij de
actie Kerk van Kaas, die uiteindelijk ressorteerde
onder de Vrienden van de Grote Kerk. Hiervoor
waren bij notariële akte de statuten gewijzigd,
opdat het bestuur, dat tot dan toe uit vier personen
bestond, kon worden bijgestaan door een twee
tal financiële experts. Iedere zondagmorgen kunt
u van 9.40 uur tot 9.55 uur het resultaat van deze
actie beluisteren, wanneer de kerkgangers worden
geroepen om ter kerke te komen.
Een groot gedeelte van de gelden wordt gegeven
om de zakgoten te repareren en de aansluiting
met leien te herstellen. Dit jaar is daarvoor evenals
vorig € 15.000 bijgedragen. Gelukkig is het eind
hiervan in zicht, nog maar één jaar en dan begint
de volgende klus op het dak. De loopplanken zijn
gedeeltelijk vermolmd en weggerot, de deurtjes
naar de goten toe moeten worden geschilderd en
het smeedwerk moet werden hersteld. Architect
Bak heeft inmiddels het voeg - en metselwerk aan
de toren in kaart gebracht.
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Verhouding met Rembrandt eindigde in tuchthuis

Bij werkzaamheden aan de buitenzijde van het
kerkgebouw verleent Monumentenzorg in Zeist
subsidie tot een maximum van € 6.000 mits aan
gegeven door de Monumentenwacht. De Vrienden
financieren dit bedrag voor aan de Kerkvoogdij,
zodat op deze wijze er toch jaarlijks meer kan wor
den onderhouden. Voor augustus van dit jaar staat
het schilderen van de Librije op de rol, gelijktijdig
met de deuren van het Zuiderportaal en de voor
deur , maar ook de witte hekken naast het Ooster
portaal komen aan de beurt. De fruitschalen op
het metselwerk worden opnieuw geschilderd door
Mirjam Nelissen, een specialiste op het restauratiegebeuren.
Nieuwe Vrienden zijn altijd welkom en kun
nen zich aanmelden bij de penningmeester
B.H. van Dillen, Pieter Claesstraat 6, tel 0299
67147, b.h.van.dillen@freeler.nl of de secretaresse
Mirjam Nelissen, Spuistraat 13, tel 0299 372116,
mbcnelissen@planet.nl
Jan Daniël Hooijberg

Vermoedelijk
Geertje Dircx,
in 1647door
Rembrandt
geschilderd

Nederland viert nu het Rembrandt-jaar. Ook Edam draagt
een steentje bij met een be
scheiden tentoonstelling in de
Grote Kerk. Niet de befaamde
schilder is hier echter het mid
delpunt, maar Geertje Dircx,
zijn tweede vrouw, die in de
kerk begraven zou liggen. We
zullen zien dat de sterfdatum
van Geertje niet vaststaat, dus
waarom zou de plaats waar zij
begraven ligt wel zeker zijn?
Waar geen twijfel over bestaat
is dat in elk geval het toerisme
naar Edam profiteert van het
verhaal over Geertje Dircx.
Rembrandt was dol op vrouwen. Zijn eerste echt
genote, Saskia van Uylenburgh, was een rijke Frie
zin. Na acht jaar huwelijk, in 1642, overleed Sas
kia. Rembrandt bleef met hun acht maanden oude
zoontje Titus over.

Kinderoppas
"Feest"

op Open Monumentendag

Feest! Onder ait motto vindt zaterdag 9 september
en zondag 10 september de jaarlijkse Monumen
tendag plaats. Feest, omdat het dit jaar de twintig
ste keer is dat steden en dorpen hun monumenten
voor bezoekers openstellen. Jaarlijks komen over
het heel het land zo'n 900.000 personen op de mo
numenten af.
Ook in Edam zetten op die dagen diverse monu
menten hun deuren open. Vaste prik zijn de Grote
Kerk, het Fort aan het Oorgat, de kantoren van
Uitwaterende Sluizen, kaaspakhuizen, e.d. Muziek
moet voor de sfeer zorgen. Bij de VVV is verdere
informatie over het programma beschikbaar. De
inwoners van Edam wordt verzocht om in verband
met het twintigjarige jubileum die dagen de vlag
uit te hangen.

Begraafplaats
opgeknapt

door vrijwilligers

Het ziet er weer prachtig uit op de begraafplaats
naast de Grote Kerk. Dankzij de inspanningen
van een groep vrijwilligers van de Vereniging Oud
Edam onder de enthousiaste leiding van Tiny Janssens en de grote inzet van de Gemeente is de oude
begraafplaats weer veranderd in een beeldschoon
stukje Oud Edam.
Een resultaat dat uw bezoek verdient en zeker de
moeite waard is!
Tiny Janssens

Ontslagnotitie
van Geertje
Dircx uit het
Goudse tucht
huis:
Op 31 mei 1655:
Geertge Dircx
is ontslagen uyt
het tuchthuys
(Streekarchief
Midden-Hol
land)
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Om de jongen te kunnen verzorgen nam hij Geer
tje Dircx uit Ransdorp, geboren in Edam en we
duwe van een trompetter uit Hoorn, als kinderop
pas in huis. Maar de relatie werd al gauw inniger
tussen schilder en de vrouw, die door historicus
Houbraken wordt omschreven als "wat klein van
persoon, maar welgemaakt van wezen en poezel
van lichaam." Hij schonk haar zelfs juwelen uit
de erfenis van Saskia, die eigenlijk voor Titus be
stemd waren. Dat leidde al snel tot problemen.
Rembrandt hield namelijk van uitgeven. Daar
over maakte de familie van Saskia, in de persoon
van Titus' voogd, Hendrick van Uylenburgh, zich
grote zorgen. De gezondheid van Geertje was niet
best, dus het risico dat de nalatenschap aan Titus
zou ontglippen, was reëel. Rembrandt wist Van
Uylenburgh echter te paaien met de belofte dat
Titus de juwelen na de dood van Geertje zou te
rugkrijgen.

Begeerte
Geertje hoopte dat Rembrandt hun relatie zou be
krachtigen met een huwelijk. Maar intussen was
de veel jongere Hendrickje Stoffels op het toneel
verschenen. Ze had weldra de begeerte van Rem
brandt opgewekt. Geertje pikte deze "ontrouw"
niet en sleepte de schilder voor de Amsterdamse
"Huwelijkskrakeelkamer", met de eis dat hij zijn

Méf*

t

r^v.

V

0

•ff T

.J

x^

o

V

belofte haar te trouwen zou nakomen. Immers,
Rembrandt had diverse keren met haar geslapen,
zo voerde zij aan.
Rembrandt ontkende trouwbeloften en bleef ui
terst vaag over amoureuze bezoekjes. Ze moest
maar met bewijzen komen. Wel bood hij haar een
alimentatie van 160 gulden per jaar aan. Maar dan
moesten ook de rechten van Titus inzake de erfe
nis worden hersteld.
De Kamer verhoogde de alimentatie tot 200 gul
den per jaar, maar bespaarde Rembrandt gezichts
verlies door de huwelijkseis van Geertje niet toe te
wijzen. Befaamd is de scène die zij daarover twee
weken later in de keuken van Rembrandt maakte.
Ook al om wraak te nemen gaf zij zich over aan
uitspattingen, waarbij zij juwelen van Saskia te
gelde maakte.

Doortrapt
Hoewel hij af was van een huwelijk, zaten hem de
verkwistende levenswijze van Geertje en de ali
mentatieplicht niet lekker. Samen met de broer
van Geertje, Pieter, bedacht hij een doortrapt plan
om de vrouw onschadelijk te maken en definitief
van haar af te komen. Hij strooide roddels over
haar gedrag rond en kreeg in 1650 zelfs gedaan dat
ze tot opsluiting in het tuchthuis in Gouda werd
veroordeeld. Pieter maakte zich intussen van de
alimentatie meester.
Dit ging zo door totdat een van Geertjes's vrien
dinnen, Trijn Jacobsdr., lucht kreeg van de kwalij
ke praktijken van het tweetal. Ondanks verzet van
Rembrandt reisde ze naar Gouda en wist gedaan te
krijgen dat de magistraten Geertje uit het spinhuis
lieten gaan, of zoals in het Gouds Resolutieboek
staat: "31 mei 1665: Geertge Dircx is ontslagen uyt
het tuchthuys."

Failliet
Maar de problemen van Geertje waren daarmee
niet voorbij. Van Rembrandt viel weinig geld te
plukken nadat hij wegens schulden failliet was
verklaard. Ook haar ziekte moet haar parten heb
ben gespeeld, want in 1656,een jaar na haar vrijla
ting, schijnt ze te zijn overleden.
In de verhalen over de verhouding tussen beiden
komt Geertje er niet best af. De huwelijksbeloften
zou zij hebben verzonnen om Rembrandt geld af
handig te maken. Opsluiting in het Goudse tucht
huis zou dus geheel verdiend zijn.
Misschien heeft Rembrandt in de vrouw inder
daad niet meer gezien dan een tijdelijke scharrel,
die al gauw te lastig werd. Maar zijn gretig oog
voor vrouwen pleit hem niet vrij van het feit dat de
maatregelen waarmee hij probeerde van haar af te
komen nogal draconisch waren. Intussen, Geertje
ruste in vrede, waar dan ook.
Luuk Hovenkamp
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Korsnas-rapport Oud Edam krijgt vervolg
De bijzonder geslaagde workshops van Oud Edam
samen met de studenten van de Academie voor de
Bouwkunst resulteerden niet alleen in verschillen
de modellen voor de invulling van het gebied dat
vrijkomt na de verhuizing van Korsnas. Maar er
werd ook aangegeven dat het beschikbaar komen
van dit grondgebied een unieke gelegenheid zou
zijn om een parkeergarage te realiseren en daarmee
een mogelijke oplossing te bieden voor de parkeerproblematiek in de stad.

Klankbordgroep
Kennelijk viel het rapport dat naar aanleiding van
deze workshops werd opgesteld in goede aarde, want
niet lang na de aanbieding ervan werd de Vereni
ging door Wethouder Dorus Luyckx uitgenodigd
om deel te nemen aan de "Korsnasklankbordgroep".
De groep wordt gevormd door vertegenwoordigers
van de gemeente, de eigenaar (het Bouwfonds), de
Ondernemersvereniging, de Stichting Ruim Baan,
het VW, de Kamer van Koophandel, de adviesbu
reaus DHV en Habiforum en de Vereniging Oud
Edam.

Habiforum
Mede door de inbreng van Habiforum, gecombi
neerd met een positieve houding van de gemeente
en Bouwfonds MAB, wordt de burgerparticipatie
optimaal benut, is de ontwikkeling van het Korsnasterrein een open planproces en ontstaat de unieke
gelegenheid om vanuit verschillende invalshoeken
en rekening houdend met uiteenlopende belangen,
te komen tot het best haalbare alternatief.

JAARVERGADERING

Stand van zaken

Druk 2005 achter de rug

In het laatste klankbordoverleg (medio mei) waar
bij aanwezig vertegenwoordigers van de gemeente
(o.a. de wethouders Luyckx en Bond), Bouwfonds
MAB, DHV, VVV, Oud Edam, de Ondernemers
vereniging, Kamer van Koophandel, Ruim Baan
en Habiforum, is het volgende aan de orde geko
men:
• De gemeente en Bouwfonds MAB staan achter
bovengenoemde constateringen en hebben aan
gegeven dat ze een open planproces waardevol
vinden en in de klankbordgroep op zoek willen
naar dat wat partijen bindt, ook voor het ver
volg van de ontwikkeling.
De volgende afspraken zijn gemaakt.
• De huidige versie van het haalbaarheidsonder
zoek door DHV wordt even terzijde gelegd om
tot een betere afweging te komen van nut en
noodzaak van parkeren bij het Korsnas-terrein.
• Er wordt vanuit de klankbordgroep onderzoek
gedaan naar alternatieve parkeermogelijkheden
inclusief parkeerregimes (d.w.z. niet alleen waar
parkeren maar ook voor welke doelgroep) in de
kern van Edam en direct daarbuiten.
• De KvK wordt gevraagd input te leveren over de
economische ontwikkeling van winkels, horeca
en toerisme in relatie tot de verschillende par
keerregimes. Daarbij is expliciet gevraagd naar
ervaringen met betaald parkeren in vergelijk
bare gemeentes.

Na opening van de vergadering van Oud Edam
vraagt voorzitter Cor Veth meteen aandacht voor
het pas gerestaureerde tegeltableau, dat vóór in de
zaal staat te glanzen. Dankzij de financiële bijdra
gen van VSB bank en de firma Habbeke kon het
in zijn oude glorie worden hersteld. Vanaf 12 mei
zal het te zien zijn in het Wijkgebouw, waar het
een vaste plek zal krijgen.
Ook is er een schilderij met een afbeelding van het
interieur van de Grote Kerk aan de vereniging ge
schonken door de familie Lagrand.
Op het projectiescherm verschijnt een hele reeks
activiteiten die in het afgelopen verenigingsjaar ge
realiseerd zijn, zoals: het huishoudelijk reglement,
dat vernieuwd en herschreven is; Oorgat 3 is door
verkocht aan dhr. Kistemaker. In de kelder van het
oude stadhuis blijken veel oude spullen opgeslagen
te liggen (o.a. klepels van de speeltoren). Het ju
bileumboek, dat in 2007 uitgegeven gaat worden,
maakt goede vorderingen. De boom (een iep) die
Oud Edam aan de Grote Kerk geschonken heeft,
is geplant. De begraafplaats bij de Grote Kerk
wordt door een groep vrijwilligers bijgehouden;
het archief van de vereniging is overgebracht naar
het archief in Purmerend en toegankelijk voor be
langstellende leden.

De twee laatste punten zijn een belangrijke aanzet
voor een parkeerbeleid. De klankbordgroep is van
plan hierover begin juli een advies uit te brengen
en direct na de vakantie staat het stedenbouwkun
dig programma van eisen op het programma.

DHV
DHV heeft, in opdracht van de gemeente en het
Bouwfonds, onderzocht of een parkeergarage op
het Korsnasterrein noodzakelijk en exploitabel is.
Het rapport "Haalbaarheidsonderzoek Korsnasgarage in het centrum van Edam" is inmiddels ver
schenen (te lezen op de website van de Gemeente)
en door de klankbordgroepleden uitvoerig be
sproken. Namens Oud Edam, de Ondernemings
vereniging, de Kamer van Koophandel Noord
west-Holland en Ruim Baan is een brief naar de
gemeente gestuurd waarin in hoofdlijnen het vol
gende is weergegeven:
• Het ontbreekt in het rapport aan een argumen
tatie mét alternatieven die zou moeten leiden
tot de conclusie dat deze garage op deze plek
nodig is (Deze vraag was overigens ook niet in
de opdracht aan DHV opgenomen).
• En als de garage er dan toch moet komen, dan
ligt er nog een aantal opmerkingen over de fi
nanciën, de technische uitwerking met de bijbe
horende parkeerregimes in het centrum, zoals
betaald parkeren, en toegang tot de garage in
een kwetsbaar gebied.
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Kwetsbaar
Er wordt nog steeds uitgegaan van de volgende
data:
Febr 2007 - Oplevering nieuwe fabriek Korsnas
en start verhuizing
Sept 2007 - Korsnas is verhuisd en de sloop kan
beginnen; daarna sanering en histo
risch onderzoek
Mei 2008 - Mogelijke start bouw Korsnasgebied.
Wij dienen ons te realiseren dat het hier gaat om
de invulling van een bijzonder kwetsbaar stuk van
historisch Edam en dat hier de mogelijke oplos
sing ligt van een probleem dat in de toekomst op
ons af zal komen. Het bestuur van Oud Edam stelt
het initiatief van de gemeente om de burger, via de
verschillende belangenverenigingen, zo vroeg mo
gelijk in haar plannen te betrekken dan ook bij
zonder op prijs.
Cor Veth

VAN OUD EDAM:

Uitreiking
Gele steentje

Natuurlijk staat er voor het komend jaar weer heel
wat op het programma: in november komt er weer
een nieuw boekje uit in de serie Historische Reeks.
Wat gaat er gebeuren met het Körsnas-terrein? Be
kend is dat er woningen komen al dan niet met
een ondergrondse parkeergarage. Renovatie van
het verenigingsgebouw staat op het programma.
Het secretariaat is op orde gebracht. Wat doen
we tegen het teruglopend ledental, we staan nu
op 1205 leden. Het verdere verloop van de proces
sen in de zaak Zuidpolder. In 2007 wordt 650 jaar
stadsrechten van Edam gevierd.

Het gemeentebestuur heeft een visiestuk ontwik
keld genaamd: Edam-Volendam 2030. Het bestuur
van de vereniging is, samen met anderen gevraagd
om dit stuk van commentaar te voorzien. Vanzelf
sprekend heeft het bestuur aan deze uitnodiging
gehoor gegeven.

Financiën
Hoe staat het met de financiën van de vereniging:
het kapitaal van de vereniging is enigszins ge
daald, maar we hoeven ons voorlopig geen zorgen
te maken. Door het teruggelopen ledental zullen
er minder contributies binnenkomen. De renova
tie van ons verenigingsgebouw staat dit jaar op het
programma. Het jubileumfeest waar Oud Edam
het nodige aan bij zal dragen (historische maand
in januari), staat voor de deur. De vereniging heeft
dan ook moeten besluiten, de contributie met €
5,00 te verhogen. (In vergelijking met andere ver
enigingen nog steeds een lage contributie).
De kascommissie meldt, dat de boeken in orde
zijn bevonden en stelt de vergadering voor de pen
ningmeester décharge te verlenen.
Bestuurswisselingen: Dik Rinkel is herkiesbaar en
blijft in het bestuur. Jan Westerneng is niet her
kiesbaar. Cor Veth deelt de vergadering mede dat
hij om persoonlijke redenen het bestuur wil verla
ten, maar aanblijft als interim-voorzitter tot er een
geschikte opvolger gevonden is.
Mevr. Corrie Boschma is uit de Monumentencom
missie gestapt. Zij is opgevolgd door dhr. Maarten
Verwey. Aangezien dhr. Verwey na een jaar tot
voorzitter van de Monumentencommissie is ver
kozen was er dus weer een plaats vrij die door de
vereniging moest worden ingevuld. De vacature is
inmiddels vervuld door Flip van der Leeuw.
De werkgroep Periodiek zal Janny Boelens-Boss
node missen. In de 25 jaar, die zij in de redactie
van het Periodiek heeft gezeten, heeft zij 58 artike
len voor het Periodiek geschreven!

Gele steentje
Het uitreiken van het gele steentje is altijd weer een
spannend moment. Het is dit jaar de 25 maal, dat
het uitgereikt wordt. Het gaat naar de eigenaar van
Spui 3. De commissie is vol lof over de wijze waarop
dit rijksmonument met gekoppelde gevels is geres
taureerd door de architecten Leguit en Roos. Het
pand, onder de Edammers beter bekend als "het
hoedenwinkeltje van mevrouw de Bruin", heeft een
ware metamorfose ondergaan en is een aanwinst
voor de stad. De huidige eigenaar Van Montfrans
bedankt de vereniging voor de onderscheiding.
De werkgroep Vrienden van de Grote Kerk is van
plan dit jaar alle goten van de Grote Kerk te laten
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restaureren. Namens de werkgroep Begraafplaats
Grote Kerk houdt Tiny de Waard een warm plei
dooi om leden te animeren de werkgroep te komen
versterken.

zichtbaar worden. De gemeente is enthousiast. En
de buurtbewoners?

Tegeltableau in wijkgebouw onthuld

Fort

Op 12 mei werd in het wijkgebouw in Edam het
tegeltableau onthuld ter herinnering aan de bur
gemeester Versteegh Stichting. Hieronder de toe
spraak van Gerrit Conijn bij die gelegenheid.

Mevr. Dorien van der Steen vertelt namens de
groep vrijwilligers die zich sinds 2003 bezig hou
Dick Bak vertelt over de plannen (die gerezen zijn den met de verzorging, het onderhoud van- en de
in verband met de herdenking van komend jaar) rondleidingen in het Fort te Edam, over de plan
om op het terrein rond de Speeltoren een deel van nen met het fort. Het is de bedoeling van Stichting
de geschiedenis van de Kleine Kerk zichtbaar te Herstel dat gedurende 2 a 3 jaar jongelui opgeleid
maken. Vóór de bouw van de Kleine Kerk heeft worden om dit werk te kunnen doen. Staatsbosbe
er zelfs een kapel gestaan; de Onze Lieve Vrouwen heer heeft het gebied rond het fort lang afgesloten
Kapel. Na de afbraak van de Kleine Kerk in 1883 gehouden. Tegenwoordig is het gebied veel toe
is de Speeltoren blijven staan. De scheibogen die gankelijker. Website:wwwfortbijedam.nl
bij de Kleine Kerk hoorden, staan nu tegen muren
van het Rijksmuseum te Amsterdam. Maar deze De excursie van Oud Edam gaat dit jaar naar de
bogen krijgt Edam niet terug.
oudste stad van Nederland: Noviomagus oftewel
Op de plek van de Kleine Kerk ontstond de Franse Nijmegen. De excursie vindt plaats op 14 oktober
school. Dat gebouw heeft nog diverse bestemmin
2006.
gen gekend. Bij een poging in 1973 om het laatste
stukje van de kerk van de speeltoren af te slopen Aan het slot van de vergadering biedt Jaap Bij
ging bijna de Speeltoren verloren! Maar die ge
't Vuur de vereniging twee sigaren aan , die zijn
schiedenis staat menig Edammer nog op het net
broer Bertus 50 jaar (vanaf de stadsfeesten 600 jaar
vlies gebrand.
stad) bewaard heeft.
Het voorstel nu is de fundering van de Kleine kerk
een stukje op te metselen, zodat de contouren weer
Sjaan Swalve

Speeltoren

'ka
nt

Hoezo, tijdelijk parkeerterrein?
Door de actie van Oud Edam heeft de aanleg van
het transferium geen doorgang kunnen vinden.
Maar nu de weerstand minder lijkt te zijn, is het
mogelijk een parkeerterrein ten behoeve van het
Hoogheemraadschap aan te leggen, stond in de
Stadskrant van 17 juli te lezen.
Het is onduidelijk door wie deze opmerking ge
maakt is. Wellicht is hier de wens de vader van
de gedachte. Want natuurlijk bestaat er wel weer
stand. Niet alleen maakt een aantal politieke par
tijen bezwaar, ook aangrenzende bewoners en de
Vereniging Oud Edam. Het gaat hier te ver om
de zienswijze (lees: het bezwaarschrift) van Oud
Edam woordelijk weer te geven. U kunt dit volle
dig nalezen op de website www.oud-edam.nl.
Slimme truc
Door middel van een slimme truc probeert het ge
meentebestuur de bezwaarmakers de wind uit de
zeilen te nemen. Op het stadskantoor weet men
immers drommels goed dat het hier gaat om een
Beschermd Stadsgezicht, resp. de aantasting daar
van. Dit is gedocumenteerd en in diverse rechtza
ken tot aan de Kroon bevestigd. Bovendien heeft
Oud Edam met de kaartenactie laten zien hoe
het stadsgezicht aangetast wordt wanneer auto's
geparkeerd worden op het weiland tegenover het
busstation. Echter zo'n bestemming wijzigen is
een verdraaid lastige klus, dus wat doe je dan? Je
past artikel 17 van de Wet Ruimtelijke Ordening
toe.
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Artikel 17WRO
Heel simpel gezegd: wanneer je gebruik maakt
van artikel 17 verklaar je hiermee niet de bedoeling
te hebben om de bestemming te veranderen, maar
slechts een oplossing te zoeken voor een tijdelijk
probleem. Hierbij gaat het heel nadrukkelijk om
"tijdelijk".
Daar is toch helemaal niets mee?, zult U zeggen.
Maar dat is het nu juist duidelijk wel en dus zou
artikel 17 niet eens toegepast mogen worden.
Wat is er mis?
Zoals gezegd vormt de aanleg van een parkeerter
rein een duidelijke aantasting van het Beschermd
Stadsgezicht. De dwingende noodzaak om van
deze ontsnappingsroute gebruik te maken is in het
geheel niet aangetoond. Het is helemaal de vraag
hoe tijdelijk deze aanleg is:
— Het Hoogheemraadschap heeft wel vaker haar
plannen gewijzigd;
- Ambtenaren van de afdeling Ruimtelijke Or
dening gaan er nu al van uit dat "wanneer er
eenmaal een jaar of vier a vijf geparkeerd is,
iedereen er wel aan gewend is en een wijziging
van het bestemmingsplan een veel minder groot
probleem zal zijn."
Kort en goed, het mag duidelijk zijn dat er wel
degelijk grote bezwaren kleven aan deze plannen
en de weerstand tegen deze plannen is dan ook
onverminderd.
C.G. Veth

Dames en Heren,
Het is mij een hele eer dat ik aanstonds het mooie
tegeltableau mag onthullen, dat ons herinnert aan
de Burgemeester Versteeghstichting, die nu bijna
100 jaar geleden werd opgericht.
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Tegeltableau

Thans
worden
wij omringd door
een hoog gekwa
lificeerde gezond
heidszorg,
maar
dat was 100 jaar
geleden wel an
ders. In Edam en
wijde
omgeving
bestonden
nog
geen
ziekenhui-

Mevrouw Frede.
r
P°
- *ersteegh had in 1889
het fraaie heren
huis op de Nieuwehaven aan de
Diaconie geschonÜ* 4 > Md
ken voor de ver
zorging van oude
9 y s>
mannen en vrou
wen en in het R.K.
Weeshuis had men
naast het verzorgen van wezen, ook de taak van
het verzorgen van oude mensen erbij genomen.

goede banden met Edam zijn door de familie Ver
steegh nog lange tijd blijven voortbestaan.
Van het geschonken bedrag kon een villa op het
Klein Westerbuiten worden aangekocht die ging
dienen voor de verpleging van zieken. Een daar
naast gelegen gebouw werd ingericht om mensen
met een besmettelijke ziekte in quarantaine te
houden.
De verwachtingen waren hoog gespannen, maar
de uiteindelijke doelstelling om van de verpleeg
inrichting een klein ziekenhuis te maken is niet
gehaald.
Tenslotte bleef alleen het bijgebouw over als con
sultatiebureau voor moeders met zuigelingen en
kleuters.
Ter herinnering aan de milde gave en aan burge
meester Versteegh werd bij Rozenburg een prach
tig tegeltableau gemaakt en ter plaatse in de muur
ingemetseld. Bij de afbraak van het oude consul
tatiebureau is het geheel en al met de metselstenen
als draagvlak uit de muur gezaagd.
In 1999 maakte Willem Visser van Gemeentewer
ken mij erop attent dat het tableau in een gemeenteloods in Volendam stond. Ik ben daar direct naar
toe gegaan en zag het nog bijna gave tableau daar
staan. In die dagen was ik nog bestuurslid van het
Edams Museum en vertelde mijn medebestuursle
den over dit mooie en historisch waardevolle voor
werp dat ik in Volendam had aangetroffen.

Een offerte voor het afzagen van de bakstenen
en restauratie werd aangevraagd, maar de kosten
waren dermate hoog, dat het museumbestuur
moest afzien van deze restauratie. Het tableau leek
daarmee verloren te gaan, maar bij mij gloorde
In Purmerend bestond weliswaar het Proveniers — weer hoop toen de vereniging Oud Edam zich
en Gasthuis, maar ook in dat huis ging de zorg hiervoor ging interesseren. Het siert de vereniging
niet verder dan verpleging. Van medisch handelen dat zij erin geslaagd is dit tableau van een nieuwe
was niet of nauwelijks sprake. Pas in 1926 werd in onderlaag en draagvlak te laten voorzien en het ge
Purmerend het Liduinaziekenhuis gebouwd en in heel weer toonbaar te maken.
1940 opende het Stadsziekenhuis, als opvolger van
het oude Proveniershuis haar poorten.
Omdat ik als oud bestuurslid van de Stichting
Wijkgebouw nog altijd enige affiniteit met dit ge
Het was daarom in 1910een lofwaardig streven om bouw heb, ben ik zeer verheugd dat het hier in de
wachtkamer een plaats heeft gekregen. Ik dank
in Edam een verpleeghuis voor zieken in te rich
eenieder die dit mogelijk gemaakt heeft. Op de
ten. Gemeentebestuur, de Gezondheidscommissie
eerste plaats natuurlijk de vereniging Oud Edam,
en de Wijkverpleging hadden als het ware de han
den ineengeslagen en grootse plannen gemaakt. de restaurateur, de sponsors, de huurders en eige
Maar wat ontbrak, waren de financiële middelen. naar van dit wijkgebouw en zeker ook de mensen
die aan het vervoer natte ruggen hebben overge
Goede raad was duur.
houden.
Maar er kwam hulp. Arend Nicolaas Versteegh,
Voor een deel is dit Wijkgebouw dat in 1973 werd
woonachtig in Stockholm, schonk het toen formi
dabele bedrag van 10.000 gulden om de start van geopend, een voortzetting van het oude consulta
een ziekeninrichting mogelijk te maken. Arend tiebureau. Een betere plaats voor het tableau had
Versteegh was in 1844 in Edam geboren en de niet gevonden kunnen worden.
zoon van G.J. Versteegh, die vanaf 1852 tot aan
G.H. Conijn
zijn dood in 1878 burgemeester van Edam was. De
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Soldaten schieten Edammers te hulp
bij watersnoodramp in 1916
Het is in de zeer vroege
morgen van 14 januari
1916 als op het Fort, aan
het einde van het Oorgat,
de hoornblazer een signaal
laat horen. Deze militair,
hoornblazer
eerste klas
Kouwenhoven, heeft een
bijzonder belangrijke taak
deze dag. Hij moet de sla
pende manschappen zo snel
mogelijk paraat in de poterne van het Fort "blazen".
De deuren van de slaaplo
kalen gaan open en gapend
en brommend stellen de 155
soldaten zich op voor het
wel zeer vroege appèl.
Ongeduldig ziet overste
Luden, die als fortcomman
dant het bevel voert over de
hier gelegerde soldaten, hoe
traag zijn manschappen
in actie komen. Maar een kwartier na het eerste
signaal geeft hij het teken dat de hoornblazer op
nieuw zijn instrument aan de mond moet zetten
om het signaal te geven, dat men stil en in de hou
ding moet staan. Soldaat Steenmeijer, die wat doof
en nieuwsgierig aan zijn buurman vraagt "wat er
loos is", krijgt een scherpe terechtwijzing van zijn
superieur sergeant Baan, dat hij moet zwijgen.

Stram

Grote belang
stelling bij het
afdammen
(coll. W.D.
van Zanen )
ruim 150 manschappen, die op het Fort zijn gele
gerd, aangeboden. Niet een legermacht vijandige
mensen maar een watermacht bedreigt onze om
geving en daartegen zullen wij ons teweer stellen!
De soldaten dienen zich bij fourier Burghouts te
melden voor warme sokken en een stel laarzen,
waarbij soldaat Nagtegaal de opmerking meende
te moeten maken dat hij wel wil zingen maar niet
wil zwemmen!
Het was duidelijke taal en hoewel in de scheme
rige poterne de aangetreden soldaten elkaar wat
besmuikt en fronsend aankeken, werd toch na
het commando "ingerukt" en "binnen 15minuten
aantreden" gehoorzaam aan deze bevelen voldaan.

De soldaten zijn nieuwsgierig naar de reden van
het vroege appèl. Stram in de houding vertelt de
overste dat er zich een ramp in de komende uren
dreigt te voltrekken in Waterland. Iedereen had al
gemerkt dat het weer de afgelopen dagen
slecht was geweest en dat in de afgelopen
nacht de storm met grote kracht rond het
<v\j
ojv
Fort raasde. In de omgeving van Durgerdam, Nieuwendam en Uitdam is de Zui
derzeedijk bezweken.
&
Het hoge water en de golven zijn te mach
tig gebleken voor de daar gelegen dijken
en het is te verwachten dat op meer plaat
sen een doorbraak zal plaatsvinden.
Vanaf het zuiden spoelt de "waterwolf"
door Waterland en zal spoedig Monnickendam bereiken en vervolgens de
Katwouder polder blank zetten. Binnen
een etmaal zullen dan ook Volendam en
Edam overspoeld worden door het koude
fjoool
ring
en zoute water.
H -Hollomdioi
In overleg met burgemeester Calkoen en
t) .-ótati'on
P - Purmerjteenwfl^
de wethouders heeft de overste een plan
Qein undeardi
gemaakt en daarvoor de hulp van zijn
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Afsluitdijk

Schade aan de
spoordijk acher
het Grootwesterbuiten (coll.
W.D. van
Zanen)

Spoorbaan
Zo zien de bewoners van het Oorgat even later de
militairen, voorafgegaan door de overste Luden op
zijn paard, opmarcheren naar de oude stad. Be
velen klinken en daar splitst een groep van ca. 50
mannen zich af, om met zand van de spoorbaan,
zakken te vullen. Een andere groep gaat de brug
gen in de Zuider- en Baandervesting met houten
schotten blokkeren tegen het opkomende water en
vooral in de omgeving van het Klein Westerbuiten
en het Purmereiland moest met man en macht een
nooddijk worden gelegd.
Al gauw komt het bericht dat het water Volendam
heeft bereikt en dat golven door de straatjes in de
Volendammermeer tot de dakgoten komen. Nog
harder wordt er door de soldaten, bijgestaan door
het mannelijke deel van de Edammer bevolking,
gewerkt om de stad tegen het oprukkende water
te beschermen. De Dienaarsluis en de Pompsluis,
en de bruggen bij het Oosterglop worden met kist
dammen afgesloten en een groep soldaten wordt
naar Volendam gestuurd om daar reddingswerk
en andere bijstand te verlenen.

PURGEREND
oloir

De ijver, de doorzetting en de kracht van de solda
ten onder leiding van hun overal aanwezige com
mandant Luden wordt beloond. In Edam kan het
water worden tegengehouden. De Zuidpolder staat
echter onder water en in de Grote kerk zijn door de
Edamse en Volendamse boeren bijna 300 koeien
bijeen gebracht, waar ze een veertiental dagen zul
len doorbrengen.

PURn
ZUIDER

ZEE

(Uit:
Vereniging
Historisch
Purmerend)

Vooral in Volendam is de ontreddering groot.
Daar staan de huizen onderaan de dijk en in de
Volendammermeer volledig onder water. De scha
de is enorm en op allerlei manieren wordt er hulp
geboden.

De overstroming blijft
niet zonder gevolg. De
regering geeft opdracht
om de dijken rondom
Waterland en Zeevang
te verhogen en de weg
niet meer op de dijk,
maar er onderlangs te
leggen, zodat het dijklichaam breder en dus
sterker zal worden.Verder wordt voortvarend
aan de plannen gewerkt
om de Zuiderzee af te
sluiten van de Noord
zee door aanleg van de
Afsluitdijk. De invloed
van de getijden zal daar
door verdwijnen en de
kracht van het opstu
wende water daardoor
verminderen. In 1934 komt deze dijk gereed en is
voor Volendam sprake van een volgende ramp,
daar de visserij sterk in de verdrukking komt.
De dank aan overste Luden en zijn actieve hulpac
tie met zijn mannen werd tot uiting gebracht door
hem met een straatnaam in de Volendammermeer
te vereren.
Jaap Molenaar
Overste Luden in de badkuip
De commandant van het Fort, evenals zijn naas
te officieren, hadden behalve hun slaapplaatsen
in het Fort ook een kamer bij particulieren in
Edam gehuurd. Daar was het prettiger vertoe
ven dan in het kille en tochtige Fort.
Garnizoenscommandant Luden was een streng
man en het prototype van een militair.
Hij was vrij groot van gestalte en elke avond
inspecteerde hij, gezeten op zijn paard, de aan
getreden troepen op het Damplein. Zijn paard
stalde hij in het Koetshuis, dat aan de Lingerzijde tegenover de woning van burgemeester
Calkoen stond.
Overste Luden was bij de burgemeester inge
kwartierd en bewoonde een van de voorkamers
van dit statige pand. Nu was hij niet alleen
militair in hart en nieren, maar ook een man
die zeer gesteld was op hygiëne. In zijn kamer
had hij een badkuip laten plaatsen, die door de
dienstboden van de burgemeester, met ivarm
water werd gevuld.
Dan ging de deur op slot en kroop de overste in

de kuip.
Legio zijn de verhalen van de gedienstigde meis
jes, die dan naar de deur van zijn kamer slopen
en door het sleutelgat gluurden om te genieten
van de aanblik van de barse militair, die als een
Adam in de badkuip stapte en daarin met de
zeepdoosals scheepjezat te spelen.
Jaap Molenaar
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Adressetilijst bestuur en werkgroepen
Bestuur:

Jaap Molenaar
William Pontstraat 20
Maria van Roijen
Jaap Zwarthoedstraat

voorzitter
tel. 373264
c.veth@quicknet.nl

Dik Rinkel,
Paulus Pietersstraat 17,
1135 GS Edam

vice-voorzitter
tel. 367687
djc.rinkel@quicknet.nl

Tiny Janssens,
Achterhaven 90A,
1135 XX Edam

secretaris/notulist
tel. 371959
tjanssens@worldmail.nl

Ko Spaargaren,
Bouwen Loenstraat 24,
1135 JC Edam

penningmeester
tel. 362963
aks@xs4all.nl

Dick Bak,
Groot Westerbuiten 15,
1135 GJ Edam

bestuurslid
tel. 371500
bakd@xs4all.nl

A.H. Grimmelikhuyse
Roelof Bootstraat 53

Luuk Hovenkamp,
Schepenmakersdijk
1135 AG Edam

bestuurslid
tel. 371945

Gouden Ploeg

bestuurslid
tel. 3721 16
mbcnelissen@planet.nl

Oscar Henar,
Watermolen 6,
1135 LK Edam

adviseur van het bestuur
tel. 362604
o.henar@12move.nl

Werkgroep Handhaving
Tuincommissie

Sjaan Swalve
Voorhaven 106

Stadsbeeld/

Dik Rinkel

371174

Watermolen 53

1135 LH

361587

Wil Veth-Bitter
Breestraat 8

1135 XM

373264

WimdeWolf
Klein Westerbuiten 21B

1135 GL

372120

WilTjoa

Fort Edam

Redactieraad

Historische

1135AV

372844

1135LK

362604

1135 AG

371945

1135 BL

371717

Luuk Hovenkamp
Schepenmakersdijk

Harry Oudendijk
Gravenstraat 2

1135 XP

372278

Rob van der Laarse
Voorhaven 43

Koos Roskam
Westervesting 31

1135 WE

372979

367687

Bert Creemers
Voorhaven 8 1

1135 BN

372978

Flip van der Leeuw
Zeevangsdijk 12

1135 CX

315065

Cor Schaatsbergen
Paulus Pietersstraat 13

1135GS

366784

371491

Anthonie Heidinga
Spuistraat 31

372844

1135 AV

Herman Rijswijk
Kogerwatering 53 1541 XB Koog a/d Zaan 075-6161 137

Redactie Periodiek

Frans Kuiper
Lingerzijde 55

12

Begraafplaats

Grote

1135 XX

371959

Onderzoek

Corrie Boschma-Aarnoudse
Nieuw vaartje 16
1135 BJ

1

Onderhoud

Tiny Janssens,
Achterhaven 90A
1135 GS

Luuk Hovenkamp
Schepenmakersdijk

Vrijwilligers
Kerk

1

Ordening

Dik Rinkel
Paulus Pietersstraat 17

Historisch

Reeks

Oscar Henar
Watermolen 6
367687

Werkgroep

372458

Anthonie Heidinga
Spuistraat 31

1135 GS

Ruimtelijke

1135 CE

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. Schaatsbergen —H. Smit—N. Wiertz-Ton

Paulus Pietersstraat 17

Werkgroep

351338

1135 BT

Contactpers.

Mirjam Nelissen,
Spuistraat 15,
1135 AV Edam

366602

18 1132 HV Volendam

Cor Veth
Breestraat 8,
1135 XM Edam

1,

1135 EV

1135 AG

371945

1135AN

374337

Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis Graaf Willemstraat
1135WP Edam
tel.nr. 0299-373373

8

giro 1356818 t.n.v. de penningmeester
van Oud Edam
ledenadministratie:
0299-373373
website: www.oud-edam.nl
e-mail: info@oud-edam.nl
Grafische verzorging
H&R Communicatieve
Vormgeving, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam

