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voorschijn komende beschildering was
verftechnisch in bijzonder redelijke
staat. In eerste instantie werd besloten
alleen de balken van de overschilderin
gen te ontdoen en de beschilderingen op
deze wijze te voorschijn te halen. Pas in
tweede instantie werd besloten ook de
delen van het plafond van verflagen te
ontdoen en te restaureren.

In verband met de vrij grote omvang
van het werk, heb ik de Hr. F. Roskam
gevraagd en graag bereid gevonden mij
te helpen met de restauratie.

METHODE VAN

VRI JLEGGING EN DE

RESTAURATIE
Na diverse proeven met verschillende
soorten afbijt, werd gekozen voor een
soort die na de vereiste inwerking op de
verflaag geneutraliseerd kon worden met
terpentine.

In de praktijk betekende dit laag voor
laag afbijten en ook per laag neutralise
ren, tot de oorspronkelijke beschildering
bereikt was. Dit ging allemaal vrij ge
makkelijk, de meeste moeilijkheden ont
stonden in feite door de omstandigheid
dat lange tijd boven het hoofd met afbijt
gewerkt moest worden.

De overschilderingen bestonden uit
olie verf lagen, die met afbijt vrij gemak
kelijk te verwijderen waren.

De eerste overschildering bestond
echter uit een caseïneverf, dit is een verf
samengesteld uit kaasstof (kwark) en
kalk, dus zonder een olieachtig bindmid
del. Deze verven zijn niet of nauwelijks
met afbijt op te lossen, zodat naar andere
middelen voor verwijdering moest wor
den gezocht.

Gevolgde werkwijze: eerst werden de
balken schoongemaakt en gerestau
reerd, daarna de plafondvakken.

DE RESTAURATIE VAN HET

PLAFOND VAN
BAANSTRAAT 3 TE EDAM

Jan Dirk de Boer

Voorgeschiedenis: Op 12 september
1976 werd ik benaderd door een bevrien
de relatie, die opdracht had gekregen van
de eigenaar van Baanstraat 3, de Hr.
T. Demmers, om schilderwerk aan zijn
huis uit te voeren, o.a. aan het plafond in
de achterkamer.

Diverse werkzaamheden tijdens een
kleine verbouwing, waarbij o.a. dubbel-
plafond weggehaald werd, leidden tot de
ontdekking van een beschildering op het
oorspronkelijke plafond.

Dit plafond, bestaande uit grenen
delen en eiken balken, was in de loop der
eeuwen diverse malen overgeschilderd,
en het lag nu in de bedoeling opnieuw
over te schilderen, waartoe de oude verf
plaatselijk moest worden afgeschraapt
en met verf en puimsteen ingeschuurd,
om een goede hechting van de nieuwe
verf te waarborgen.

Dit puimen met puimsteen veroor
zaakte kontourvorming van onder de
verflagen aanwezige beschildering, wel
ke een vrij sterk reliëf vertoonde. Het
belang van de onderschildering werd
door de uitvoerende schilder juist ge
taxeerd, waarna ik naar mijn mening
omtrent de belangrijkheid van de be
schildering werd gevraagd.

In overleg met de eigenaar werd
besloten een steekproef te nemen door
middel van een z.g. 'venster'.

Dit houdt in dat er een vakje gemaakt
wordt in de overschilderingen, op die
plaatsen waar men vermoedt dat er zich
schilderingen onder bevinden. Deze
handeling wordt op diverse plaatsen
herhaald, zodat een totaalindruk wordt
verkregen. Dit lukte uitstekend, en de te



Praktijkervaringen wezen in de rich

ting van een causticachtig middel, dat op

de juiste wijze zeer sterk verdund diende

te worden. Daarna vond een uitgebreid

neutraliseringsproces plaats, met behulp

van alkohol, water of een zwakke azijn-

zuuroplossing, dit om doorwerken van

het middel te voorkomen.

Uitgangspunt van de gehele restaura

tie is geweest het centraal staan van de

beschildering, terwijl de ondergrond van

deze beschildering op de tweede plaats

kwam.

Na het verwijderen van de overschil

dering van de eerste balk, werd de

beschildering in vrij redelijke staat aan

getroffen. In overleg met Monumenten

zorg werd nu de mate van restauratie

onder de loupe genomen. De ondergrond

waar de beschildering op aangebracht

was, was door de bewerking van de

verflaagverwijdering, door vroegere lek

kages en mede door natuurlijke verar

ming niet mooi en egaal meer. Besloten

werd deze ondergrond geheel opnieuw

in te kleuren door middel van caseïne-

temperaverf. Dit moet ook de oorspron

kelijke verfsamenstelling van de onder

grond zijn geweest. Deze veronderstel

ling is o.a. gebaseerd op vondsten van

droge papieren verfstofzakjes, die dien

den als opvullingsmateriaal voor de

krimpnaden in de beschilderde eiken
balken.

De ondergrondkleuren waren olijf

achtig groen, gecombineerd met een

gebrande Siennakleur.

De beschilderingen zelf waren uitge

voerd in ivoorachtig-lichtgeel, mét tus

senkleuren van groenachtig-lichtgrijs en

grijs, waarbij de kontouren aangezet

waren met een anthraciet-zwarte kleur.

Raakvlakken tussen het olijfgroen en

het sienna waren afgezet met ivoorachti

ge biezen (zie foto's in het algemeen).

Ten eerste werd de ondergrond inge

kleurd, behoudens de beschilderingen,

bestaande uit ornamenten die kruiselings

over het plafond en de balken verdeeld

zijn.

De beschilderingen in de hoeken van

het plafond zijn een kombinatie van

duivelskoppen en ornamenten, alsmede

de schilderingen die op het midden van

de zijkanten van de balken zijn aange

bracht. Dit onderling kruisverband

wordt door z.g. Tudorrozen onderbro

ken. (zie foto's).

Deze ornamentiek en de toepassing

van duivelskoppen duidt op een eerste

helft of vroeg tweede helft 17e eeuwse

beschildering. Dit stemt overeen met de

17e eeuwse bouwopzet van het huis,

hetgeen ook door Monumentenzorg on

derschreven wordt.

De restauratie zelf is een mengeling

van diverse technieken geweest, waarbij

de authenticiteit de hoogste prioriteit

heeft gehad, en samenvattend kan ge

zegd worden dat ongeveer 90% van wat

nu te zien is origineel is, afgezien van de

kontouren van de schilderingen, die vrij

algemeen zijn opgehaald.

Jan Dirk de Boer en Fred Roskam aan

hun tijdrovende bezigheid.

Op één van de balken is te zien dat de

oorspronkelijke beschildering ook heeft

doorgelopen op de sleutelstukken en op

de korbelen en vermoedelijk ook op de

staanders van het houtskelet.

In de huidige situatie zijn de sleutel

stukken op een paar na niet meer origi

neel.

Tijdens de verbouwing werd een

plankje gevonden, waarop een timmer

man enige gegevens had geschreven.

Hieruit kwam vast te staan dat in 1849

een vrij ingrijpende verbouwing had

plaats gevonden. Vermoedelijk zijn tij

dens deze verbouwing de staanders en de

korbelen van het houtskelet verdwenen,

waardoor de muren een dragende funktie

kregen. Om dit mogelijk te maken werd

aan de binnenzijde van de oude buiten

muur een nieuwe muur opgemetseld,

wat betekende dat aan de muurkant van

de beschildering ± 10 cm verloren is

gegaan. Ter plaatse van de achtergevel is

dit nog meer, een gevolg van het naar

achteren verplaatsen van de oorspronke

lijke puibalk.

De gevonden beschilderingen, ver

vaardigd door een anonieme kunstenaar,

zijn zeer bijzonder, er laat zich geen

vergelijk maken met andere schilderin

gen gevonden in enkele panden in Noord

Holland.

Door de omstandigheid dat het Ge

meentearchief van Edam vrijwel ontoe

gankelijk is, bleek het helaas niet moge

lijk te onderzoeken of wellicht nadere

historische gegevens een tipje van de

sluier met betrekking tot het huis, zijn

vroegere bewoners en zijn beschilderin

gen, zouden kunnen doen oplichten.
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Doordat alle wensen en suggesties

zorgvuldig bekeken dienen te worden,

waarbij bovendien ook problemen van

technische aard opgelost moeten worden

- denk b.v. aan het leidingnet in de grond

- is het te begrijpen dat een en ander tijd

vergt. Toch hopen we dat het gemeente

bestuur nu snel tot een beslissing kan

komen en dat dit besluit positief zal zijn

ten aanzien van de beplanting. De Grote

Kerkstraat zal hierdoor een veel gezelli

ger en sfeervoller aanzien krijgen, kor

tom het stadsbeeld van Edam zal hier

mee een aanzienlijke verfraaiing onder
gaan.

DE AANPLANT VAN
LINDEN IN DE
GROTE KERKSTRAAT

Zoals iedere Edammer weet heeft in de

Grote Kerkstraat vóór de oorlog aan de

Oostzijde een schitterende bomenrij ge

staan, vermoedelijk iepen. De toenmali

ge situatie is nu te zien in het boekje

'Oude prentbriefkaarten vertellen over

Edam', door W. P. van Zanen, pl. 61 .

(Boekje helaas uitverkocht).

Het leek de werkgroep handhaving

stadsbeeld zinvol de mogelijkheid te

onderzoeken om deze situatie weer te

herstellen, mede omdat de Grote Kerk

straat een toegangsweg vormt tot de

Grote Kerk , die , hopen we , over enkele

jaren geheel gerestaureerd zal zijn. Om

dat door de alom heersende iepziekte

deze soort niet in aanmerking komt voor

aanplanting, gingen onze gedachten uit

naar een rij van geschoren linden, deze

keus mede bepaald door de omstandig

heid dat deze boom erg weinig zonlicht

wegneemt.

Wij hebben een enquête gehouden

onder de bewoners van de Oostzijde van

de straat, welke voor het grootste deel

positieve reakties opleverde.

Vervolgens hebben wij ons tot het

gemeentebestuur gewend, met het ver

zoek om geschoren linden aan te planten,

ondersteund door de door de bewoners

ondertekende enquêteformulieren.

Het gemeentebestuur heeft ons ver

zoek in overweging genomen en een

volledig gedetailleerd plan laten uitwer

ken, wat ondertussen aan alle bewoners

van de Grote Kerkstraat is toegestuurd,

hiermede aan iedereen de mogelijkheid

gevend wensen, bijvoorbeeld ten aan

zien van het parkeren van hun auto's,

kenbaar te maken.
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VERBOUWEN, VERBETEREN,
RESTAUREREN,
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KRIJG IK DAAR SUBSIDIE
VOOR...?

Voor de subsidiëring van woningverbe
tering is per 1 januari 1977 een nieuwe
regeling van kracht geworden, die in de
plaats is gekomen voor de oude rehabili
tatieregeling en de oude subsidie wo
ningverbetering.

Bij de toepassing van deze nieuwe
z.g. 'beschikking geldelijke steun verbe
tering particuliere woningen', wordt on
derscheid gemaakt tussen enerzijds de
monumenten en de z.g. 'beeldbepalende'
woningen èn anderzijds oude woningen
die géén monument zijn of beeldbepa
lend. Voor deze laatste groep betekent de
nieuwe beschikking een belangrijke uit
breiding van de subsidiemogelijkheden;
zij kwamen bij de oude regelingen alleen
in aanmerking voor de z.g. subsidie
woningverbetering voor aanpassing van
keuken, badkamer of w.c. Zij is dus
geldig voor alle oude woningen, ook
voor die panden die niet in een z.g.
rehabilitatiegebied of beschermd stads-
of dorpsgezicht gelegen zijn.

DE REGELING VOOR DEZE
NIET-MONUMENTEN IS ALS
VOLGT:
Als de kosten van verbetering ƒ 1.500,—
of meer bedragen, doch niet meer dan
ƒ 15.000,— wordt door het Ministerie
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening (VRO) een subsidie gegeven
van 40% van de kosten als een bijdrage
ineens.

Bedragen de kosten méér dan
ƒ 15.000,—, doch niet meer dan
ƒ65.000, —, dan wordt gedurende 10
jaar een aflopende bijdrage verstrekt, het
le jaar 10%, het 2e jaar 9% enz., enz. tot
het 10e jaar 4% van de verbeteringskos-
ten, totaal belopend ± 69%.

Volgens de beschikking moeten de
werkzaamheden worden uitgevoerd
door gevestigde bedrijven, echter is het
toegestaan dat de eigenaar zelf voorzie
ningen treft; in dit geval komen alléén de
materiaalkosten in aanmerking voor sub
sidie en wordt dus geen subsidie gegeven
in de loonkosten van de eigenaar en zijn
helpers.

Dit alles geldt voor een totale woning
verbetering, waarbij de gehele woning
aangepast wordt aan de tegenwoordige
redelijk te stellen eisen van bewoonbaar
heid.

Wordt echter slechts een klein onder
deel van de woning aangepast, zoals b.v.
modernisering van de keuken, aanbren
gen van een douche of toilet etc., dan is
er de mogelijkheid hiervoor een bijdrage
te krijgen in de vorm van een vast
bedrag, b.v. voor 'het maken van een
ruimte om te douchen en het aanbrengen
daarin van een doucheinrichting' een
bedrag van ƒ1.1 50,—.

VOOR DE MONUMENTEN EN
DE WONINGEN DIE
BEELDBEPALEND ZIJN.
GELDT EEN ANDERE
REGELING:
Wat nu is een woning die als beeldbepa
lend aangemerkt wordt? Dit is een pand
gelegen in een beschermd stads- of
dorpsgezicht, dat voor het algehele beeld
en karakter hiervan even belangrijk is als
het monument dat middels de monumen
tenwet officiële bescherming geniet. Een
woning dus met waarde als monument.
De gemeente Edam heeft op een histori
sche kwaliteitskaart alle hiervoor in
aanmerking komende panden aangete
kend.

Voor de categorie beeldbepalende wo
ningen is er de volgende subsidierege
ling:

Subsidiëring volgens de boven ver
melde beschikking geldelijke steun ver
betering particuliere woningen. Per te
verbeteren woning wordt in beginsel een
bedrag van ƒ 150.000,— aan kosten als

maximum aangehouden. Volkshuisves
ting verstrekt een bijdrage ineens van
30% van de restauratiekosten, terwijl
van het Ministerie van Cultuur, Recrea
tie en Maatschappelijk Werk (CRM) en
de gemeente een bijdrage verkregen kan
worden van elk 15% van de kosten,
zodat de maximale subsidie totaal dus
60% van max. ƒ 150.000,— bedraagt.

Voor de geregistreerde monumenten
zijn er twee mogelijkheden tot subsidië
ring:

A. dezelfde regeling als geldt voor de
beeldbepalende woningen, dus max.
60% van max. ƒ 150.000,—. Evenwel
moeten de monumenten dan voldoen aan
redelijke eisen van bewoning, afmetin
gen, isolatie etc., zoals gesteld door de
volkshuisvesting.

Het is niet altijd mogelijk en vanuit
het oogpunt van gewetensvolle restaura
tie ook niet altijd wenselijk een monu
ment aan deze eisen te laten voldoen. In
dit geval kan een subsidie verleend
worden volgens de reeds jaren bestaande
regeling voor monumenten, een uitbeta
ling van de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg (CRM), de gemeente, en
sinds zeer kort ook weer de Provincie
Noord-Holland.

B. Terwijl in de boven omschreven
beschikking geldelijke steun etc. de
subsidie verleend wordt over het totaal
van de bouwkosten, wordt in de regeling
voor monumenten een gedeelte van de
kosten niet subsidiabel geacht, d.w.z.,
dit gedeelte wordt afgetrokken van het
bedrag waarover subsidie verleend
wordt. Het betreffen hier kosten die bij
een normale bouw ook voorkomen:
zoals electra, sanitair, luxe keuken
inrichting etc.

Voor het resterende deel, de z.g.
subsidiabele kosten, wordt in het alge
meen door de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg een subsidie toegezegd van
30% en door de gemeente ook 30%.

Per 1 januari 1977 is de subsidiestop
bij de Provincie opgeheven; meestal
zeggen zij een subsidie toe van 6% van
de subsidiabele kosten.

Ruwweg kan men stellen dat deze
± 75% van de totaalkosten bedragen.

Een groot probleem is dat het Rijk een
te klein budget gereserveerd heeft voor
de Monumentenzorg, wat inhoudt dat de
toezeggingen en de uitbetalingen van de
subsidie soms jaren op zich kunnen laten
wachten. Dit in tegenstelling tot de
subsidie die verstrekt wordt in het kader
van de nieuwe beschikking: de subsidies
worden vrij snel uitbetaald.

De gemeente heeft over genoemde
regelingen diverse folders, die voor
iedereen kosteloos te verkrijgen zijn,
terwijl men u natuurlijk ook mondeling
in kan lichten over alle details.
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