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“De Grote of Sint Nicolaaskerk van Edam is een bijzondere kerk, 
zoals in onderstaande redengevende omschrijving staat.
Onder meer vanwege het interieur, maar ook vanwege het grote volume 
(dat overigens niet zou misstaan in een grote stad) ten opzichte van 
de kleinschalige omgeving. De ligging van de kerk, nog steeds aan de 
rand van de stad, is uitzonderlijk. De technische staat van de kerk was 
niet extreem slecht. Maar uitstel zou ingrijpendere maatregelen vergen 
met de nodige financiële gevolgen. Om een monument in goede staat te 
houden voor de toekomst is met een zekere regelmaat een groot onder-
houdsbeurt als deze noodzakelijk.”

Hans de Witte, consulent bouwkunde,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Redengevende omschrijving van monumentnummer 14.320:
Deze nieuwe omschrijving luidt thans als volgt: Grote of Sint Nico-
laaskerk. Laatgotische hallenkerk met westtoren, driebeukig schip, 
een dwarswand en een driebeukig koor. Librije tegen de zuidzijde van 
het koor. Uitgebouwd noordportaal. Bekapping, meubilair (preekstoel, 
doophek, doopbanken, herenbanken, kerkbanken en twee tochtportalen) 
en gebrandschilderde glazen van na een brand in 1602. Zes laatgotische 
banken. Zerkenvloer. Koperen lezenaar, doopboog en doopbekken-
houder, XVII. a. hoofdorgel: Orgel met Hoofdwerk en Rugwerk, in 
1663 gemaakt door B. Smit. In 1716 gewijzigd door M. Verhofstad.
Bij de restauratie van 1980 is de toestand-Verhofstad hersteld. 
b. kabinetorgel: eenklaviers orgel met 8 registers, midden 19e eeuw 
gemaakt door H. ter Hart. Klokkenstoel met klok van 
Gerhart Schimmel, 1701, diam. 142,3 cm.



De Grote Kerk Edam:
Een pront juweel dat veel aandacht vraagt

Vier jaar is het bestuur van de SKME actief. Wat was het van plan bij de oprichting in 2010 en wat is hiervan terecht 

gekomen? Graag geven we u inzicht in de resultaten. We laten daarbij bestuursleden en samenwerkingspartners aan het 

woord. Zonder de kennis en betrokkenheid van onze sympathisanten en zakenpartners konden we niet met zoveel trots

en plezier terugkijken.
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De overdracht

De Grote Kerk is in de 15e eeuw gebouwd en behoort tot de top 100 rijksmonumenten van Nederland. 

Tot 2010 is de monumentale kerk altijd in het bezit geweest van de Hervormde kerkgemeenschap . 

Een dergelijk waardevol gebouw verdient echter een zorgvuldig beheer wat door een terugloop van het aantal kerkelijke leden 

een steeds grotere last werd voor de kerkgemeente. Gekozen werd voor een aparte stichting waarin door een bundeling van 

bouwkundige, financiële en promotionele kennis de focus op het beheer van het gebouw kon komen te liggen. Afgesproken werd 

dat de kerkgemeente voor een aantal van haar erediensten altijd gebruik kon blijven maken van de Grote Kerk. Daarnaast zou de 

kerk vaker voor maatschappelijke doelen beschikbaar moeten worden. 

Alleen dan zou dit unieke monument behouden kunnen blijven.

Modern beheer

Volgens onderzoek zijn de komende 10 jaar zo’n 25% van de kerkgebouwen – protestant en katholiek – overbodig. 

Dit zijn er gemiddeld 110 per jaar. Om ervoor te zorgen dat de Grote Kerk in Edam hier niet onder gaat vallen is modern beheer 

vereist. Dit betekent professionele aanpassingen voor multifunctioneel gebruik, zichtbaarheid voor potentiële gebruikers via 

moderne kanalen, het aanboren van subsidies, fondsen en vriendenacties en kritisch toezicht op het gebruik met het oog op 

besparingen en onderhoud. Deze vorm van beheer heeft het stichtingsbestuur genomen als leidraad van haar handelen.
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De resultaten

Moderne toiletten

Het eerste grote project was het bouwen van een nieuwe toiletruimte tegen de westgevel van de kerk. 

Na vele andere kerken bezocht te hebben werd het een modern ontwerp met klassieke elementen die opgaan in het 

bestaande interieur. De nieuwe toiletten zorgen voor meer capaciteit en comfort bij alle activiteiten. Of zoals een van 

de gastvrouwen zegt: “Het is een grote verbetering voor alle gebruikers van de kerk. We hebben nu een eigentijdse 

voorziening, óók voor de vele toeristen van de nabijgelegen zomerse kaasmarkten. Natuurlijk vragen we een vergoeding; 

waarom niet? We voelen ons allemaal verantwoordelijk voor het binnenhalen van geld voor onderhoud van de kerk.”
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Bergruimte

Door de nieuwe toiletten was de bergruimte achter in de kerk verdwenen. We hebben een sponsor gevonden die ons het 

materiaal voor een prachtige nieuwe bergruimte heeft geschonken, waarna de coaches de ruimte met zorg praktisch 

hebben ingedeeld.



Restauratie en onderhoud 

Begin 2012 begon aannemer Schakel & Schrale met de uitvoering van een groot restauratieplan dat uiteindelijk 1,2 miljoen euro 

zou kosten. De belangrijkste elementen uit het grote restauratieplan van 3 miljoen euro uit 2005 werden uitgevoerd.

In de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, de provincie Noord-Holland en de Vrienden van de Grote Kerk vonden we enthousiaste 

partners. Zij financierden samen ruim een miljoen. De overige kosten kon het bestuur financieren uit de ‘bruidsschat’ van de 

kerkgemeente, acties en bijdragen van bedrijven en particulieren.

Daarnaast vonden we in bedrijven loyale sponsors. Een compacte werkplanning en geluk met het weer zorgden ook voor tijdswinst, 

dus geldwinst. Rien de Vries als bouwkundige en Alfred de Jong als financieel deskundige hielden vanuit het bestuur begeleiding 

en toezicht op het proces. “We kijken er met veel plezier op terug. Het was intensief, maar door de uitstekende samenwerking met 

architect Peter de Vries en de mensen van Schakel & Schrale werden de juiste keuzes gemaakt, ook toen we te maken kregen met 

lastige tegenvallers.”
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schakel & schrale

“De Grote Kerk van Edam is een prominent rijks-
monument zonder woonfunctie waarvan het behoud en 
de publiekstoegankelijkheid wordt behartigd door een 
kundige en zeer betrokken organisatie die aantoonbaar 
in staat is voor dit doel  private middelen te verwerven. 
Daarom heeft de Provincie Noord-Holland graag bij 
willen dragen aan de restauratie ervan.”

Ernst van der Kleij, beleidsambtenaar Cultureel 
Erfgoed, Provincie Noord-Holland.



Binnen en buiten

Zowel de binnen- als de buitenzijde werd onder handen genomen. Het eerste dat opvalt is de buitenkant. 

Door een ‘rondje om de kerk’ is het voegwerk van de hele kerk opgeknapt. Hemelwaterafvoeren zijn vernieuwd en ook 

de deels onzichtbare dakkapellen zijn van nieuw lood en nieuw houtwerk voorzien. In de kerk is het losse gewelfhout 

vastgezet. Hiervoor zijn 10.000 nieuw gesmede spijkers gebruikt. Verder is de gehele kapconstructie geïnspecteerd op 

de aanwezigheid van de bonte knaagkever. Daar waar er actieve bonte knaagkevers zaten, is deze plek behandeld door 

een injectiemethode. Architect Peter de Vries: “Dit restauratieplan vergde veel specifieke kennis over materialen en 

bouwtechnieken, omdat we de oorspronkelijke staat wilden respecteren. Zowel de aannemer als mijn collega Dick Bak 

en ik konden die inbrengen. Het resultaat mag er wezen; we zijn er allemaal trots op.”

Op 21 maart 2013 was de feestelijke bijeenkomst vanwege de beëindiging van de werkzaamheden. 

Gedeputeerde van Noord-Holland Elvira Sweet verzorgde met het terugzetten van de gouden haan op het dak voor de 

symbolische afronding van deze restauratiefase.
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Vernieuwing cv-ketels

De oude cv-ketels waren hoognodig aan vervanging toe. Mede op advies van Dick Bak zijn ze vervangen door vijf 

hoog-rendement ketels die in cascade geschakeld zijn voor de convectoren en voor de vloerverwarming. 

Ook zijn alle convectoren vervangen en voorzien van ‘aanjagers’, waardoor er beduidend minder gasverbruik tegen 

een hoger warmterendement is ontstaan. Uit de positieve reacties van bezoekers blijkt dit goed merkbaar te zijn. 

Behalve lagere gaskosten gingen hierdoor ook de vaste lasten met jaarlijks zo’n € 1.000,-- omlaag. 

Er kon namelijk een andere gasmeter geïnstalleerd worden.

Verbeterde veiligheid

Het dunne gaas van het hek rond de trans op de toren is vervangen door een stevig nieuw gazen hek, zodat het 

nu écht veilig is. Alle nooduitgangen zijn voorzien van een eigentijdse noodverlichting en ook de verouderde 

brandblussers zijn door een gulle gever vervangen die ze ook jaarlijks zal controleren. Na een vervelende inbraak 

is een solide beveiligingsinstallatie tegen inbraak aangebracht. Verder is de zeer dure ‘doormeld-installatie’ van de 

sprinklerinstallatie vervangen door een moderne en in abonnementskosten veel goedkopere installatie. 

Een prettige bijkomstigheid is dat de benodigde ISDN-installatie zorgt voor het thuis kunnen beluisteren van

ere- en begrafenisdiensten.



Open luiken voorzien van tochtluik

Onze voorvaderen hadden de luiken in het dak boven het tongewelf zonder kozijnen en glas in de metselwerksponningen 

geplaatst. Door de schoorsteenwerking zorgde dit voor enorme tocht in de winter. Hier zijn nu zeven kozijnen met luiken 

aangebracht, waardoor de vlammen van de kaarsen beneden nu rustig branden. Een nog niet vervulde wens is het isoleren

van het tongewelf, maar ook hiervoor heeft het bestuur al contact met een sponsor.

Kleine, maar handige aanpassingen

- Alle deuren zijn voorzien van tochtwering.

- De verlichting van de diverse ruimten is aangepast en, waar nodig, voorzien van bewegingsmelders.

- De ruimte boven het noorderportaal is voorzien van verlichting en een zogenoemde 

 wandcontactdoos.

Nieuwe spoelkeuken

Een van de laatste projecten uit de afgelopen periode was de spoelkeuken. De oude was beperkt in mogelijkheden en maakte 

de cateringvrijwilligers het werken niet eenvoudig. De bouwkundige voorzieningen voor een nieuwe spoelkeuken zijn eind 2013 

afgerond en een professionele afwasinstallatie is medio januari 2014 geïnstalleerd. Een aantal nieuwe kasten en serviesgoed 

zorgen voor een meer efficiënte en prettige afhandeling van cateringwerkzaamheden.
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Straatjes rond de kerk

De Vrienden van de Grote Kerk hebben door een bijdrage het mogelijk gemaakt om het straatwerk rond de Grote Kerk weer 

in oude luister te herstellen. Voorzitter Cees Bakker: “Ons doel is de Grote Kerk in zijn pracht te behouden. Jaarlijks doneren 

we voor een specifiek project dat we voor onze leden kunnen verantwoorden. We hebben diverse onderdelen van de 

restauratie gefinancierd, zoals de goten en dakkapellen. Dit straatwerk vonden we ook weer een mooi, zichtbaar project.”

Eervol: het Gele Steentje

Jaarlijks reikt Vereniging Oud Edam het zogenoemde Gele Steentje uit aan een organisatie of particulier die een bijdrage 

heeft geleverd aan het Edams cultureel erfgoed door het historisch restaureren van een pand. In 2013 kreeg het bestuur van 

de Grote Kerk die vanwege de restauratie van de Grote Kerk. We waren hier natuurlijk zeer verguld mee!

Ambities blijven 

Naast tevredenheid over het prachtige resultaat is er nog genoeg ambitie. Zo zijn zowel de Librije als de toren aan een 

opknapbeurt toe. Het bestuur gaat dus gewoon verder met het zoeken naar subsidies en het ontwikkelen van acties om 

ook deze restauraties te realiseren. Voorzitter Alfred de Jong: “We moeten financieel even pas op de plaats maken en ons 

tegelijkertijd oriënteren op nieuwe mogelijkheden, want die zijn absoluut minder geworden.

We hebben op tijd gebruik gemaakt van grote subsidies en fondsen. Maar we gaan niet achterover leunen;

we gaan gewoon door.”
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Bestuur SKME

Het bestuur van de SKME wordt gevormd door:

Wil Spanjer - pr, fondswerving |  Tiny Janssens - secretaris | Rien de Vries - bouwkundige zaken | Ineke Kappers - penningmeester |  

Alfred de Jong - voorzitter | Ella Aberson - projecten.

Vrijwilligers

De Grote Kerk kent vele vrienden en sympathisanten. De groep van ruim 100 vrijwilligers die zorgen voor het rondleiden van 

bezoekers, de op- en afbouw en catering bij activiteiten, de verkoop van handwerken en boeken, het verrichten van klusjes 

en de vele andere onzichtbare werkzaamheden zijn onmisbaar en verdienen onze grote waardering en heel veel dank.



Acties

Naast subsidies en fondsen organiseerden we regelmatig een publieksactie. “We willen daarmee niet alleen geld ophalen, 

maar ook het grote publiek betrokken houden bij ‘hun’ kerk. De Grote Kerk is niet van het bestuur, maar van de gehele 

Edamse gemeenschap. Dat moet je levend houden,” aldus Ella Aberson en Wil Spanjer. We organiseerden:

Brand-hout voor de Grote Kerk
Tijdens de kerstmarkt verkochten we in 2012 brandhout voor vernieuwing van de cv-ketels. Velen schonken spontaan een 

bedrag.

Oliebollenactie
Vanaf 2012 hebben we twee achtereenvolgende jaren op Oudejaarsdag met smaak zo’n 4.000 oliebollen gebakken. 

We willen er een traditie van maken. Het brengt geld in het laadje van het onderhoudsfonds en het zorgt ervoor dat velen in 

deze sfeervolle tijd over de (zerken)vloer komen, een praatje maken en een oliebolletje proeven. 

Edam is betrokken bij ‘haar’ kerk.

Glazen huis
In deze decembermaand verleenden wij ook onze medewerking aan de realisatie van het Glazen Huis Edam-Volendam. 

Met behulp van sponsors, scholengemeenschap De Triade, tal van artiesten en de lokale L.O.V.E. en tientallen andere 

vrijwilligers werd geld ingezameld voor een aantal goede doelen die op initiatief van Edammers en Volendammers tot 

stand zijn gekomen. Het werd een groot succes. Niet alleen financieel, maar ook door de enorme  saamhorigheid tussen alle 

betrokkenen.  Voor ons een uitstekend voorbeeld  van onbaatzuchtige professionaliteit en kracht.  Daar lenen we graag onze 

kerk – in dit geval gratis – voor.

Laat de ster stralen
In 2013 ‘verkochten’ we 24 uur licht van de ster die in de maand december op de Grote Kerk in de wijde omtrek te zien is. 

Bijna alle 35 dagen dat de ster straalde werden verkocht.
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Contactgegevens

Postbus 110, 1135 ZK Edam

www.grotekerkedam.nl

info@grotekerkedam.nl

0299 371959 | 06 1423 4394

Zakelijke gegevens

Bankrek. NL08RABO0156366142

KvK 37159205

Dank!

Wij werden de afgelopen vier jaar financieel gesteund door met name:

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Vrienden van de Grote Kerk

De Provincie Noord-Holland

Verder door:

De Handwerkclub en de ‘boekenvrijwilligers’ binnen de Grote Kerk

Rabobank Waterland & Omstreken

De diverse co-makers van BAM woningbouw W&R

Sponsors:

Zonder onze royale sponsors hadden we nooit zoveel kunnen doen. We bedanken:

Schakel & Schrale (diverse bouwkundige werkzaamheden)

Comfortpartners (cv-installatie)

Breman (sanitair en loodgieterswerk)

Wessels (tegelwerk)

Smit Elektra (diverse elektra aanpassingen)

Bruynzeel (spoelkeuken)

De Straatjesmakers (bestrating rondom de kerk)
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