Jaarverslag 2007 van de Vereniging Oud Edam.
2007 is voor Vereniging Oud Edam en in het bijzonder voor de bestuursleden een zeer druk
jaar geweest. Het werd al vermeld in het verslag van 2006. Een uitgebreid programma van
activiteiten, lezingen en projecten waren op de agenda gezet en dit alles in het kader van de
festiviteiten rondom 650 jaar stadsrechten Edam Volendam.
Twee lezingen in een koude Grote Kerk is door een groot aantal bezoekers, dik aangekleed,
bezocht en zij hebben genoten van twee voortreffelijke sprekers.
Herman Pleij nam ons mee in de burgermoraal van de late Middeleeuwen. Hij wist de
toehoorders ondanks de kou zodanig te boeien met zijn met humor doorspekte relaas dat een
ieder uiteindelijk warm de kerk kon verlaten.
Herman Beliën deed het een week later nog eens dunnetjes over met zijn lezing over
‘Stedentrots’ – waarom en hoe Edam 50 jaar geleden Stadsfeesten vierden..
Jubileumboek - “ Edam 1000 jaar geschiedenis van een stad” een project waarbij een groot
aantal leden gedurende lange tijd betrokken is geweest. Het is een veelomvattend en fraai
boek geworden dat door de schrijver Ben Speet op een uitermate toegankelijke manier is
geschreven.
Ook in het kader van de historische reeks bleek het boekje Het Huis de Meeuwen een
regelrecht succes.
Ook zijn er in 2007 weer 3 prachtige Periodieken uitgebracht. En deze werden ingepakt,
rondgebracht of verzonden door de Gouden Ploeg
Aan het boek Edam een behouden stad van C. Boschma- Aarnoudse heeft onze vereniging
ook een bescheiden bijdrage kunnen leveren.
Terugbrengen van de contouren van de onze lieve Vrouwe Kerk - een idee van architect Dick
Bak. Een project dat de vereniging graag voor de feestweken van half juni gereed had willen
hebben. Helaas hebben verschillende tegenslagen roet in het eten gegooid en moesten we
besluiten het project na de feestweken af te maken. Uiteindelijk kunnen we concluderen dat
het een fantastisch mooi resultaat heeft opgeleverd.
Renovatie van het verenigingshuisje - de keuken en sanitaire voorzieningen zijn geheel
vernieuwd en voldoen weer aan de eisen van deze tijd.
Korsnäsoverleg - in de laatste twee Periodieken hebben wij uitgebreid verslag uitgebracht
over de stand van zaken. Nog steeds zijn wij in overleg met de gemeente en zien nog
mogelijkheden om de Baandervesting autovrij te krijgen.
Wij betreuren het dat er een sloopvergunning is afgegeven voor de Zeevangszeedijk 14.
Naar aanleiding daarvan zijn wij in overleg met de Gemeente om nu eens een duidelijk beleid
te voeren t.a.v. het behoud van de nog aanwezige stolpboerderijen in Edam.
De Erfgoedinspectie is twee dagen op bezoek geweest in Edam - o.a. zijn er gesprekken
gevoerd met de gemeente, de welstandcommissie maar ook met de verenigingen Oud Edam
en Oud Volendam. De bedoeling van dit gesprek was om inzicht te krijgen hoe onze
gemeente omgaat met het monumentenbeleid en of er überhaupt wel beleid wordt gemaakt.

Het verenigingsuitstapje naar Franeker waar wij een stadsrondleiding hebben gehad en een
bezoek hebben gebracht aan het oudste Planetarium in Nederland, gevolgd door een bezoek
aan Leeuwarden alwaar wij na het nuttigen van de uitstekende lunch in de stad konden
wandelen of een museum konden bezoeken.Een uitermate mooie dag die op perfecte wijze
door Peggie Andries, Brutus Creemers en Joop en Anneke van Overbeek was georganiseerd.
Door een aantal vrijwilligers werd namens de vereniging meegeholpen met het onderhoud
van de Algemene Begraafplaats naast de Grote Kerk. Ook het bezit en onderhoud van de
Diaconietuin is altijd een punt van aandacht binnen de vereniging.
Bij het secretariaat kwamen veel vragen (van allerlei aard) binnen – er werd gezocht naar het
juiste antwoord en/of doorverwezen naar het Waterlands Archief.
Plannen voor 2008
- De digitale presentatie van de boeken uit de Librije, die wij voor 2007 op de agenda
hadden staan, hebben wij noodgedwongen moeten verplaatsen naar 2008.
- Met de zustervereniging ‘Arent Thoe Boecop’ uit Elburg hebben wij in 2007
kontakten kunnen leggen. Wij hebben met elkaar afgesproken dat de Vereniging Oud
Edam in het najaar een presentatie in Elburg verzorgt en omgekeerd doet Elburg dat in
Edam in het voorjaar van 2009 .
- In 2008 gaan wij veel tijd besteden aan onze website. Wij willen de website zodanig
aanpassen dat leden - maar ook niet leden - deze regelmatig kunnen raadplegen om op
de hoogte te blijven van de activiteiten binnen onze vereniging. Daarbij moet het ook een
databank van allerlei historische informatie worden. Voor de jeugd willen wij speciale
informatie op deze site gaan brengen. Wij hopen hiermee te stimuleren dat zich bij deze
groep al vroeg aandacht voor de cultuurhistorische aspecten van Edam ontwikkelt.
In samenwerkingsverband wordt bij de provincie subsidie aangevraagd voor een
educatieprogramma met scholen.
- Dit jaar zal de verenging een Canon van Edam in woord en beeld uitwerken.
- Uitstapje van de vereniging in het najaar naar o.a Elburg

