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Jaarverslag bestuur Oud Edam
Het jaar 1983 is voor onze vereniging
een bedrijvig jaar geweest. Het 40-jarig
bestaan van de vereniging heeft een sterk
stempel gedrukt op een aantal aktiviteiten.
In het donkere oorlogsjaar 1943 kwa
men een aantal Edammers bijeen die,
begaan met het lot van de stad, plannen
maakten tot de oprichting van onze hi/idige vereniging. Ook toen werd er soms
bepaald onzorgvuldig omgegaan met het
stedeschoon. Sloop van monumenten,
dempingen, kortom aantasting van het
stadsbeeld heeft altijd plaatsgevonden en
deze krachten blijven er.
Dat is ook de bestaansgrond van onze
vereniging die daar een goed tegenwicht
in kan vormen.
In de Grote Kerk is gedurende de zo
mermaanden een succesvolle tentoonstel
ling gehouden met als onderwerp bodem
vondsten in en rondom Edam.
Een ander hoogtepunt was de twee
daagse excursie naar Brugge. Meer dan
100 leden hebben genoten van een der
fraaiste nog overgebleven voorbeelden in
Europa van een mideeleeuwse stad. Veel
enthousiaste deelnemers en de wens om
opnieuw een tweedaagse excursie te or
ganiseren.

Met ingang van dit nummer, dat
vooral gewijd is aan de jaarver
slagen over 1983 van bestuur en
werkgroepen van Oud Edam, heeft
de redaktie van het periodiek zelf
de teksten ingetikt op het zogeheten
Damiate-systeem, een tekstverwer
king zoals bijvoorbeeld ook toege
past bij de Nieuwe Noordhollandse
Courant. Voordeel van deze werk
wijze is, dat het periodiek nu nog
omvangrijker kan worden dan
voorheen. Dus nog meer informatie
aan de leden van Oud Edam.

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Op basis van dit thema hebben wij de
basisscholen in december 1983 ingescha
keld met een opstellen-wedstrijd. De on
derwijskrachten hebben op hun wijze de
Edamse jeugd geinformeerd over behoud
van stedeschoon en onze vereniging. 20
prijswinnaars hebben een ontvangst ge
kregen op het stadhuis en een rondleiding
door burgemeester van der Knoop.
Het gele steentje, een oorkonde die zo
mogelijk jaarlijks wordt uitgereikt aan een
persoon of instelling die zich verdienste
lijk heeft gemaakt conform onze statuaire
doelomschrijving, mocht dit jaar worden
uitgereikt bij het afscheid aan bestuurslid
Cees Hulskemper die, in de ruim 10 jaar
van bestuurslidmaatschap, veel inbreng
aan de vereniging heeft gegeven.
In het verslagjaar was er een goede
samenwerking met de V.V.V. Ook waar het
betreft de verkoop van Oud Edam uitga
ven aan de toeristen en andere geïnteres
seerden in Edam.
Op de historische dag in Alkmaar was
de vereniging vertegenwoordigd met de
foto-expositie over deuren in Edam. Veel
positieve reakties waren er in Alkmaar te
horen.
Ons bestuur heeft een goed kontakt en
regelmatig overleg gehad met het ge
meentebestuur. Een open oor troffen wij
aan voor een aantal van onze wensen. Een
van de belangrijkste wensen is nog steeds
niet vervuld, n.l. het definitief van kracht
worden van het ontwerp bestemmings
plan beschermd stadsgezicht.
Zoals bekend heeft in 1977 door de
minister de aanwijzi g van Edam als be
schermd stadsgezicht plaatsgevonden.
Doch daadwerkelijke effektuering van de
ze bescherming kan alleen plaats vinden
met een vigerend bestemmingsplan. Wij
hopen dat nu, na 7 jaar een en ander z'n
afronding gaat krijgen.

Ons bestuur hecht grote waarde aan
een goede en konstruktieve samenwer
king met ons gemeentebestuur. Zonder
hun meedenken en medewerking is het
niet mogelijk om als vereniging goed te
funktioneren.
De monumentencommissie, waarin een
tweetal afgevSardigeden van de vereni
ging, t.w. de heren C. Schaatsbergen en
G. bij 't Vuur, heeft samen met andere
commissieleden het gemeentebestuur ge
adviseerd inzake restauratie- en (ver
bouwplannen. Wij zijn blij dat wij op deze
wijze onze invloed kunnen doen gelden.
Ons bestuur heeft in het afgelopen jaar
ook weer veel steun gehad van de werk
groepen die plannen en ideeen hebben
ontwikkeld. De vereniging kent drie werk
groepen, t.w. 1. handhaving stadsbeeld, 2.
ruimtelijke ordening, 3. uitgave periodiek.
Gesteund door bijna 900 leden willen
het bestuur en de werkgroepen ook In de
toekomst gaarne de doelstellingen van de
vereniging blijven uitdragen n.l. het be
houd van en de zorg voor het stedeschoon
in Edam.
Namens het bestuur
Joop van Overbeek, secretaris
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ADRESSEN
BESTUUR
EN
WERKGROEPEN
Het bestuur van de vereniging
Oud Edam per 1 oktober 1984:

Eind in zicht voor veilingschuur Groot Westerbuiten
Zoals veel Edammers, die het behoud
van het karakteristieke stadsbeeld aan
het hart gaat, tot hun spijt al hebben
kunnen constateren, is het definitieve
eind van de voormalige groentenveiling
aan het Groot Westerbuiten in zicht.
Eigenaar Thomas Groot is kortgeleden
begonnen met de sloop van het dak van
de schuur, die door achterstallig onder
houd in zeer slechte staat verkeerde.
Volgend jaar zal er aan het water ver
moedelijk nieuwbouw verrijzen.
Het bestuur van Oud Edam heeft in
gesprekken met Thomas en met pro-

vinciale subsidie-verstrekkers nog ge
probeerd het pand met zijn lange histo
rie van de ondergang te redden, maar
de tijd was te kort om voor voldoende
geld en een uitgewerkt toekomstplan te
zorgen.
Er was tussen Thomas en Oud
Edam overigens alle begrip voor de
wederzijdse standpunten. Toch blijft
het jammer dat de tegenstelling tussen
historische en zakelijke belangen (het
rendement van het pand) een nieuw
stukje kaalslag aan het Groot Wester
buiten heeft opgeleverd.

Uit de notulen van de
bestuursvergaderingen
Eenmaal per maand komt het dagelijks
bestuur van Oud Edam bij elkaar in het
verenigings huisje aan de Graaf Willem
straat. Behalve de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris en de penningmeester
zijn er vertegenwoordigers van de diverse
werkgroepen en de monumentencommis
sie. Eens in de zoveel maanden worden
ook alle leden van de werkgroepen uitge
nodigd, die vertellen wat gedaan is en wat
de plannen zijn. Een hele club mensen
dus die zich aktief bezig houdt met het wel
en wee van Edam.
Het bestuur van Oud-Edam en leden van
de werkgroep Handhaving Stadsbeeld,
Ruimtelijke Ordening en de Monumenten
commissie onderhouden een regelmatig
kontakt met de gemeente, waarin allerlei
zaken aan de orde komen als het be
schermd stadsgezicht, lantarenpalen, be
strating, het onderhoud van de bomen,
bruggen e.d.
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Als we over een bepaald onderwerp iets
beter gëinformeerd willen worden, vragen
we advies aan b.v. monumentenzorg, de
bomenstichting, het waterland-archief of
zusterverenigingen. Zo wordt o.a. de laat
ste tijd de voelhorens uitgestoken naar de
mogelijkheden van een Stichting Stads
herstel. De Diaconie op de Nieuwe Haven
heeft een bestemming gekregen, maar
wat gaat er gebeuren met het Weeshuis of
met de bouwvallige boerderij op het Groot
Westerbuiten.
En zo passeren er op een avond heel
wat onderwerpen: via de ingekomen stuk
ken, de problematiek van de Marker
waard, de restauratie van een huis, het
plaatsen van een uilendak. Maar ook de
vraag wat voor stukjes er in het periodiek
zullen komen, wat doen we aan de
overlast van de reigers, waarheen zal de
jaarlijkse excursie gaan, etc.

Voorzitter: Bert Creemers, Voor
haven 81, 1135 BN tel. 72978
Secretaris: Joop van Overbeek,
Voorhaven 172, 1135 BW tel 71536
Penningmeester: Cees Plas, Wes
tervesting 20, 1135 WD tel. 71497
Bestuursleden:
Corrie Boschma, Nieuwvaartje
15, 1135 BJ tel.71491
Jan Besseling, Voorhaven 110,
1135 BT tel. 71405
Sjaan Swalve, Voorhaven 106,
1135 BT tel. 71174
Henriette van der Harst, Achter
haven 105, 1135 XT, tel.71348
Cor Schaatsbergen,
P. Pioeterstraat 13, 1135 GS, tel.66784
Ada van Poelgeest, Lingerzijde
29, 1135 AN, tel. 71371
WERKGROEP
HANDHAVING
STADSBEELD:
Ada van Poelgeest
Jac Roskam, Spuistraat 11, 1135
AV, tel.71195
Jan Hoogberg, Bult 22, 1135 AJ,
tel. 71402
Piet Oud, Lingerzijde 67, 1135
AN, tel. 72048
WERKGROEP
RUIMTELIJKE
ORDENING
Bert Creemers
Flip van der Leeuw, Grote Kerk
straat 14, 1135 BD, tel.72101
Dick Bak, Groot Westerbuiten 15,
1135 GJ, tel. 71500
Joop Rutsen, Sternmeerhof 17,
1135 ER, tel.71713
Klaas Kikke, Jonkerlaantje
22,
1135 TL
WERKGROEP PERIODIEK
Corrie Boschma
Sjaan Swalve
Gerrit bij 't Vuur, Kleine Kerk
straat 18, 1135 AT, tel.71707
Huub
Klompenhouwer,
Grote
Molensteeg 2, 1135 XL, tel 72817
Dirk Regter, Noorderstraat
75,
1135 TR, tel. 71541
Ary Schaeffer, Achterhaven 61,
1135 XS, tel. 71438
Rob Josselet, Grote Kerkstraat 3032, 1135 BE, tel. 72202
Guus van Lummel, Grote Kerk
straat 10, 1135 BD, tel.71518
Peter Taal, Wogmeerstraat
7,
1135 JL, tel.62434

Unieke restauratie
Lutherse Kerk
Omstreeks 1619 waren er in Edam reeds
Lutheranen gevestigd, die in 1647 hun
eerste predikant beriepen : Johannes Hermanus Manhe uit Haarlem. Vanaf 1654
kerkten zij in een verbouwd woonhuis in
de Oosterbaanstraat (verbindingsweg tus
sen het Marken en de Baandervesting).
Omdat deze kerk niet alleen klein, maar
ook zeer duister was, verhuisde men in
1692 naar het Noordachterom, waar we
derom een woonhuis tot kerk werd inge
richt.
Vervolgens verhuisden de Lutheranen
naar de Voorhaven en kwamen terecht op
de plaats waar vroeger het oude gasthuis
stond.
Dit gasthuis was in ca. 1400 gesticht
door een zekere Floris van Alcmade. Het
was bestemd voor de verpleging van
thuiszittende armen en heette 'Gasthuis
van de Heilige Geest'. Later kreeg dit
gasthuis de functie van raadhuis.
Toen in 1737 werd begonnen met de
bouw van het nieuwe raadhuis werd door
de toenmalige Lutherse predikant Joh.
Fred. Meijer aan de Edamse Vroedschap
verzocht de grond en het oude raadhuis te
mogen kopen, om er na sloop van dit
gebouw een Lutherse Kerk neer te zetten.
Toen bleek dat de Lutherse Gemeente
niet de middelen bezat om tot koop over te
gaan, waren de Heren Burgemeesteren zo
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royaal 'uyt genegenheyd welke zij dragen
voor de Lutherse Gemeente het oude
stadhuis (te) geven vrij en tot vollen eygendom'. Het zeer oude en bouwvallige
stadhuisje werd gesloopt en in de plaats
daarvan werd de huidige Lutherse Kerk
gebouwd. Voor de aanvang van de bouw
werd door de Lutherse Gemeente aan de
Vroedschap
verzocht
om de Gast
huissteeg te mogen bebouwen. Deze
steeg lag aan de oostzijde van het terrein
en verbond de Nieuwe Haven met de
Voorhaven. Het huidige pad, dat loopt
vanaf de Nieuwe Haven tot de achterzijde
van de kerk, is er nog een overblijfsel van.
De Vroedschap ging met dit verzoek
accoord, mits er bij de Nieuwe Haven 'een
bequame stene Poort met een deur die
gesloten kan worden' gebouwd werd.
Op 5 december 1739 werd de eerste
steen gelegd van de nieuwe kerk. Het
gebouw werd ontworpen door architect
Jan Cloppenburg, woonachtig te Am
sterdam.
Het gebouw is een ingebouwde zaal
kerk met een deftige voorgevel in Lodewijk XlV-stijl. De voorgevel is voorzien van
drie grote rondboogvensters, geleed door
zandstenen hoekpilasters, afgedekt met
een zware lijst en bekroond met een ge-
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beeldhouwde zandstenen attiek, waarin
de Lutherse zwaan is opgenomen. Bij de
entreepartij worden de Ionische pilasters
afgedekt met een zandstenen lijst waarbo
ven in zandsteen een tekst op rijm is
gehakt, die duidelijk aan de voorgeschie
denis herinnert:
'Daar eertyds wierdt het Hylig Recht
Ten nut van 't Algemeen beslecht,
Wordt nu, naar 't Voorschrift van Gods
Woordt,
De Vrede en Boet-Bazuyn gehoort.
Men Danke Godt en d'Achtb're Raadt,
Door welkers Gunst dit Huys hier staat.'

u
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Het Catshuis uit 1400, later, tot
1737, raadhuis

Op 23 juli 1741 werd de kerk in gebruik
genomen.
Architect Jan Cloppenburg is niet zo
bekend, maar hij heeft tenminste nog een
Lutherse kerk gebouwd, n.l. die in Utrecht.
Deze kerk vertoont veel overeenkomsten
met die in Edam, maar laatstgenoemde
heeft een rijkere voorgevel en het gebouw
is, in tegenstelling tot dat in Utrecht, in
hoofdopzet ongewijzigd gebleven. Daar
is, tijdens een ingrijpende verbouwing in
een latere periode, een groot dwarsschip
toegevoegd.
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Voorgevel

f.

Een vroege prent van de voorgevel van de Lutherse kerk

Terug naar Edam en wel naar de voor
gevel van de kerk.
De voorgevelramen, die thans van gietij
zer zijn, hebben waarschijnlijk de oor
spronkelijke natuurstenen montanzen (=
raamroeden) met vorktracering vervan
gen. Dit is te zien op een oude prent.
Opvallend is dat op deze tekening een
groot zadeldak getekend is, gedekt met
leien. Of dit de dakconstructie was vóór de
brand van 1772 blijft nog steeds een
vraag.
Tot nog toe zijn er bij de restauratie
geen overtuigende bewijsstukken te voor
schijn gekomen, die wijzen op een veran
dering van de dakconstuctie. Hooguit zou
men het bevreemdend kunnen vinden dat
het bovenste gedeelte van de kapcon
structie uit een onbeschoten sporen kap
bestaat, terwijl het onderste gedeelte zwa-

3

re spanten heeft en wel beschoten is. Het
zou niet onmogelijk kunnen zijn dat de
spantbenen
doorgelopen
hebben ter
plaatse van de sporen.

Vooronderzoek
Toen het kerkbestuur mij benaderde om
eens te komen kijken naar de daklekkage,
kwam ik na onderzoek tot de ontdekking
dat de kapconstructie niet alleen proble
men opleverde, die in verband stonden
met die lekkage.
Er werd geadviseerd een rapport op te
stellen waarin de gebreken vermeld zou
den worden en de wijze waarop die gebre
ken opgelost konden worden. (Een restau
ratieplan dus.) Ook werd een nog ontbre
kende opmeettekening gemaakt. In het
rapport werd een volledige fotoreportage
opgenomen. De toestand waarin het ge
bouw zich bevond en de diverse proble
men die werden aangetroffen, kwamen
hierin duidelijk aan het licht.
Alle gebreken werden vervolgens op
tekening aangemerkt en omschreven,
waarna het restauratieplan uitgewerkt kon
worden.
Het was bij het onderzoek wel even
schrikken toen wij tot de ontdekking kwa
men' dat een aantal dragende delen van
de kap, zoals muurplaten en spantbenen
aan de onderzijde verrot waren. Ook werd
geconstateerd dat een deel van het kap
hout verstikt was door opgesloten vocht
en condensvorming. Herstelwerkzaamhe
den hieraan kunnen echter wel bij een
volgende
restauratiefase
geschieden.
Hierbij zal het interieur voor een groot
deel in de steigers komen te staan. Nog
problematischer was de attiek van de
voorgevel. Ontdekt werd dat er van de 14
ankers (aangebracht in 1926) een paar
slecht waren en de overige doorgeroest.
Het attiek met een gewicht van ca. 9 ton
stond daar bijna als een vrijstaand object.
Deze constatering heeft bij de hogere
overheden vrij snel de doorslag gegeven

om het attiek opnieuw te laten verankeren
en de daklekkages te verhelpen.

Restauratie
Begonnen werd met het herstellen en
waterdicht maken van het bovenste deel
van de kap. Vervolgens werd de attiek ten
dele gedemonteerd om de ijzeren veran
keringen (uit 1926) te verwijderen, omdat
door corrosie het zandsteen was gaan
scheuren en werken. Er kwamen bij deze
demontage echter zoveel onvolkomenhe
den te voorschijn, dat er steeds meer
gesloopt moest worden. Het spant vlak
achter de attiek bleek volledig verrot en
moest vervangen worden. Aan dit nieuwe
spant werden de natuursteenplaten van
het attiek verankerd met roestvrijstalen
ankers. Een groot probleem bij deze ope
ratie was dat beschadigde zandsteen niet
vervangen mocht worden door nieuwe
vanwege het zandsteenbesluit. (Door in
ademing van zandsteenstof bij het hakken
kan longziekte ontstaan.) Een speciale op
kleur gebrachte reparatiemortel heeft de
natuurstenen attiek van de voorgevel in
zijn oude glorie teruggebracht. Om van de
ingewikkelde en dubieuze manier van ver
ankeren van de attiek af te zijn, is er een
kapje met loodbekleding achter aange
bracht. Tevens zijn hiermee de lekkages
verholpen. De voorgevelramen zijn uitge
nomen om de corrosie-aantasting te be
handelen. Bij deze ingreep kon jammer
genoeg het oude glas niet behouden
blijven.
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Voorgevel van de Lutherse kerk in Utrecht
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Interieur

Geverfd natuursteen
Bij nader onderzoek bleek dat het zand
stenen attiek geschilderd was geweest. Uit
alle hoeken en gaten kwamen de verfresten te voorschijn. In overleg met Monu
mentenzorg werd besloten het schilder
werk op het zandsteen terug te brengen,
omdat het normaal was dat in de 17e en
18e eeuw natuurstenen gevels geschil
derd werden. Dit gebeurde enerzijds van
uit een oogpunt van bescherming en an
derzijds ter verfraaiing of om de contrast
werking met andere gevelmaterialen te
vergroten. Onbeschermd natuursteen dat
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met sterk afwijkende kleuren zitten. Wij
weten echter niet anders dan dat de kerk
van binnen wit ziet. Dat is een kleurbeeld
uit onze tijd!
Op eenzelfde manier kan het scmiaeren
van de eiken voordeuren van de Lutherse
kerk beredeneerd worden. Wanneer deu
ren met een grote afmeting, zoals bij de
kerk of van een ander belangrijk gebouw
gemaakt werden, nam men een degelijk
stuk hout. Meestal eiken. Vervolgens wer
den deze deuren met het kleurengamma
behandeld. In een veel latere periode (vo
rige eeuw) begon men het eiken te lakken.
Lakwerk bestond echter niet in de 17e en
18e eeuw. Ook gebruikte men een paar
eeuwen geleden meestal stevige kleuren,
terwijl in onze tijd vaak alleen nog met
lichte tinten gewerkt wordt.
Nu de Lutherse kerk weer zijn oorspron
kelijke kleurbeeld heeft verkregen is het,
zo is gebleken, voor een aantal Edammers
wel even wennen. Bepalend bij een res
tauratieplan is echter wat er bij een onder
zoek aan historische gegevens naar voren
komt. Dat dit ook geldt t.a.v. de kleurbepaling zal duidelijk zijn.

Voorgevel van de Lutherse kerk
vóór de restauratie
aan weer en wind bloot gesteld is (even
afgezien van het probleem zure regen)
heeft geen lange levensduur. Zeker niet
nu er vaak met zachtere kalksteensoorten
gewerkt wordt. In een gildeverordening uit
1572 was b.v. al geregeld wat door metse
laars geverfd mocht worden en wat alleen
door schilders uitgevoerd mocht worden.
Hierbij werd aangegeven welke natuur
steenonderdelen wel en welke niet ge
verfd dienden te worden. Bij het onder
zoek van oude verfbestekken is men bij
Monumentenzorg tot de ontdekking geko
men dat er voor de 19e eeuw veel natuur
steen geschilderd werd. Tegen het einde
van de 19e eeuw werden de meeste ge
bouwen van hun verflagen ontdaan. Op
moeilijke plaatsen bleef echter vaak iets
achter, hetgeen in latere tijd als bewijs
kon gelden t.a.v. de oorspronkelijke gevel
behandeling.
In Amsterdam is te zien dat
bijna alle natuurstenen topgevels geschil
derd zijn in een lichte kleur. Op de gevel
van de Lutherse kerk werd een zware
okerkleur aangetroffen. Deze kleur is bij
het opnieuw aanbrengen wat afgezwakt
om een goede afstemming op het overige
kleurbeeld te verkrijgen. In twee kleurtin
ten is de ornamentiek visueel versterkt. De
kleuren van de zwaan en het weiland waar
hij op staat zijn in dezelfde aangetroffen
kleuren teruggebracht. De geschiedenis
leert ons dat er in vroegere perioden veel
meer met kleur gewerkt werd dan in onze
huidige tijd. Tijdens het onderzoek is bij
het interieur ontdekt dat er op het gewelf
hout, onder de witte kleur, twee lagen verf

Het inwendige van de Lutherse kerk is
een hoge ruimte die vrij sober is ingericht.
De vloer is belegd met rode zandstenen
plavuizen. Het geveegde zand op de vloer
is karakteristiek bij dit gebouw. Het korf
booggewelf (een gedrukte gewelfvorm)
geeft het gebouw een uitstekende akoes
tiek voor spreken en kamermuziek.
De oorspronkelijke erwtengroene kleur,
die op het gewelfhout is teruggevonden,
zal de kerk na restauratie een heel ander
aanzien geven dan de huidige witte muur
verf. De pilasters langs de zijwanden ge
ven een ruimtelijke geleding die zich
voortzet in het gewelf. De zware lijst vormt
een duidelijke overgang van de zijmuren
naar het gewelf. Het meubilair is waar
schijnlijk niet allemaal uit eenzelfde perio
de. De eiken preekstoel met een rococoornament aan de onderzijde van het
klankbord en een rugschot met zijvoluten
is bijvoorbeeld geheel anders gedetail
leerd dan de eenvoudige grenen zijban
ken. Deze bankenzijn overigens t.a.v. het
rugschot en de vloer eerder gerepareerd
vanwege vochtproblemen.
Het doophek met de koperen bogen is
in ieder geval authentiek omdat er een
rekening bestaat uit 1742. Jan Cloppenburg wordt hierbij vermeld. Achter de
grote middenbank staat een klok, geda
teerd: 1722. Deze klok is in dat jaar ( na de
brand) door de Lutherse gemeente uit
Zaandam geschonken. De doopbanken
vormen qua ontstaansgeschiedenis een
vraagteken, omdat ter plaatse de toegang
naar de consistorie aan de zijkant van de
bank een toegangsdeur is verwerkt. Dit
duidt op een andere opstelling, of op een
latere datering van de banken.
Het orgel is in 1809 vervaardigd door
Gideon Thomas Batz uit Utrecht. Het bezit
een kas in de Lodewijk XVI stijl. Zowel
visueel als muziek-technisch is het een
zeer fraai instrument. De kleuren van het
instrument moeten nog aan een nader
onderzoek onderworpen worden.
Met de huidige restauratie is de romme
lige gesloten galerijafsluiting ter plaatse
van twee zijramen vervangen door hekjes
met ovale balusters. De luifel boven het
orgel is bovenop met zink afgedekt. Deze
constructie is eertijds aangebracht om bij
lekkages geen water in het orgel terecht te
laten komen. Deze luifel wordt straks ver
wijderd.
De consistorie is qua interieur en exte

rieur in de loop van de tijd ook gewijzigd.
Aan de westzijde heeft n.l. een schouwtje
gezeten. De roede-indeling van de ramen
is eveneens veranderd. Aan de oostzijde is
het gebouwtje uitgebreid, hetgeen nog te
zien is aan de plat-dak constructie. Het
geheel is zodanig verzakt en in een
slechte conditie, dat het ingrijpend geres
taureerd dient te worden.

Vorige restauraties
De kerk heeft na een kerkbrand in 1772
ook is gerestaureerd. Onbekend is echter
wat er toen gebeurd is. In 1841 is in ieder
geval aan het interieur gewerkt ( o.a. het
stucwerk ). In 1926 zijn op grote schaal
stalen ankers in attiek en metselwerk aan
gebracht vanwege een dreigende bouw
valligheid. Deze ankers zijn nu of door
roestvrij stalen ankers vervangen of be
handeld en opnieuw aangebracht. De res
tauratie vanaf 1983 is eigenlijk de eerste
grondige restauratie.

Ankerstaven
van
vóór de restauratie

het

attiek

Volgende fasen
De achtergevel zal nog een grondige
herstelbeurt ondergaan. De gietijzeren ra
men zullen net als bij de voorgevel uitge
nomen en behandeld worden, omdat het
metselwerk ontzet wordt door corrosie.
Het voegwerk zal voor een groot deel van
de gevel opnieuw aangebracht worden.
De grootste ingreep zal daarna plaatsvin
den. De spanten, het gewelfhout en de

Het aangebrachte kapje boven
het attiek, waarbij de uitwendige
verankering vervangen werd door
een inwendige

zijgoten moeten hersteld worden. Hierbij
zal ongeveer 1 meter metselwerk op ver
schillende plaatsen in de zijgevels onder
de muurplaten gesloopt moeten worden,
omdat het metselwerk door de spatkrachten van de kap plaatselijk weggeschoven
is. De verankering van de kapconstructie
wordt verbeterd, omdat nu de trekstangen
ongeveer 80 cm onder de muurplaten aan
zware schootankers bevestigd zijn. In
Utrecht is men bij de Lutherse kerk ook
dergelijke constructieve problemen te
gengekomen.
Hierna kan, als laatste fase, aan het
interieur begonnen worden en aan de
consistorie.

Er is voor de Lutherse kerk dus nog een
lange weg te gaan.
Dick Bak
Bronvermelding: J.J.F.W. van Agt, De
provincie Noordholland, eerste druk, Den
Haag 1953. (De Nederlandse monumenten
van geschiedenis en kunst 8, eerste druk).
W.F.Denslagen en A. de Vries, Kleur op
historische gebouwen. Uitgegeven door
Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Den Haag 1984. Kerkelijk archief van de
Evangelisch-lutherse gemeente te Edam
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Werkgroep Handhaving Stadsbeeld
De leden van de werkgroep Handhaving
Stadsbeeld houden zich bezig met het
signaleren van zaken die het aanzien van
de stad Edam verstoren of dreigen te
verstoren. In het verleden heeft de werk
groep deze signalen zoals
-verlagen van het waterpeil in/door pol
der 'de Zeevang,, -verdwijnen
van de
hardstenen paal in de Kerksteeg,
-slechte staat van de vesting aanloop
paden,
-verstopte duiker bij de zwanevijver,
-verzuring in de oude beuken door de
reigersnesten,
-schade en slechte staat van de ver

schillende beschoeiingen,
-gedeeltelijk ontbreken van de keitjes
bestrating op de Voorhaven,
-ontsierende moderne lantaarnpaal in
de Prinsenstraat,
-slechte staat van de bestrating in de
Gravenstraat,
-uitbaggeren
van de verschillende
grachten en sloten,
onder de aandacht van de verschillende
instanties en andere betrokkenen ge
bracht; dit leverde echter nauwelijks re
sultaat op.
In het voorjaar van 1983 besloten de
leden van de werkgroep tot een andere

aanpak van de problematiek. Door foto's
te maken van de bedreigde plaatsen ont
stond er een foto-reportage die goed liet
zien wat er aan de hand was. Deze repor
tage werd tijdens een onderhoud, dat
enkele leden van de werkgroep hadden
met de heer Stelling, aan hem aange
boden.
Terugkijkend kunnen we nu verheugd
constateren dat aan de meeste wensen
van de werkgroep gehoor is gegeven.
Sinds kort zult u in het stadsbeeld van
Edam nieuwe 'oude' lantaarnpalen tegen
komen (Brouwersgracht, Kaasmarkt, Prin
senstraat). Ons gemeentebestuur staat in
middels achter de wensen van de vereni
ging Oud Edam en vervangt slechte lan
taarnpalen nu door deze nieuwe 'oude'.
Een van de redenen om oude afgekeurde
lantaarnpalen door moderne stalen exem
plaren te vervangen, was dat deze minder
kwetsbaar waren voor bijv. vernielingen.
De werkgroep heeft zich tevens aktief
beziggehouden met het behoud en het
onderhoud van het Edamse bomenbestand, ook hier diende een foto-reportage
als illustratie bij de gesprekken met bijv.
de heer Muntjewerff van de Gemeentelijke
Plantsoenendienst. Het onderhoud aan de
bomen laat o.i. nogal wat te wensen over
en vormt dan ook een steeds terugkerend
onderwerp van gesprek. De Gemeentelijke
Plantsoenendienst heeft wel tot onze
vreugde een aktief beleid gevoerd t a v. de
herbeplanting; verschillende storende 'le
ge' plekken werden opnieuw van bomen
voorzien. Een grote wens van de werk
groep is nog steeds de herbeplanting met
knotwilgen langs het Edamse gedeelte
van het Volendammerpad.
De werkgroep zal in de komende tijd
verder gaan met haar signalerende werk
en zal ook de kontakten met de verschil
lende instanties blijven onderhouden. De
werkgroep zal dan ook graag van de leden
van Oud Edam reakties krijgen die kunnen
bijdragen aan het behoud van het stads
beeld.
Tenslotte willen wij benadrukken dat
Edam bewaren niet een zaak is van de
werkgroep en van de gemeentelijke in
stanties alleen, de medewerking van de
inwoners van Edam is ook dringend ge
wenst.

De zorg van de werkgroep
Handhaving
Stadsbeeld voor de
Voorhaven op één foto vastgelegd.

6

De zorg voor de bomen, lantaren
palen, de schoeiingen en de keitjes.
(Foto: Rob Josselet)

U kunt Edam helpen door in uw eigen
omgeving te denken aan:
- uw stoep bijv. te voorzien van gele
steentjes
- uw buiten-schilderwerk
in Edams
groen etc. uit te voeren
- de grachten en straten schoon te
houden van afval etc.
- geen karretjes en dergelijke aan de
bomen vast te binden
- de straten niet te gebruiken als open
baar hondetoilet
- vernielingen melden, en zo mogelijk
voorkomen.
De medewerking van iedereen is nodig
om Edam te bewaren en leefbaar te hou
den.
Leden werkgroep
beeld.

Handhaving

Stads

Wandeling door Edam
We hebben nu de Gevangenpoortsteeg en
de Hondehemel bekeken. Keren we nu op
onze schreden terug naar de Constabeibrug. Abusievelijk stond er in het vorige
periodiek: Gezicht op de Constabelbrug,
dit had moeten zijn Baanbrug met rechts
de Vismarkt.
We gaan nu de Spuistraat in, vroeger de
Grote Bult geheten. In het eerste huis ,over
de brug rechts, met prachtige klokgevel,
woonden de dames Imken. Zij dreven de
mannifacturenzaak van hun vader zaliger.
Prachtige mensen, Hes Anna en Gon ge
heten. Tante Hessie, hoewel de kleinste,
had de leiding. Alles geschiedde nog zoals
vroeger. 'Uit Pa 's tijd' was het gevleugelde
gezegde. De rollen keper, katoen, lange
onderbroeken, enzovoort moesten ook al
tijd weer teruggelegd worden zoals in Pa's
tijd. Zelfs de bezem stond altijd op dezelf
de plaats.
Tante Anne was in mijn jonge jaren aan
de zondagsschool verbonden, gelijk met
de legendarische Klaas Hartog. Tjonge
jonge wat kon deze vrouw prachtig vertel
len. We zaten allemaal met open mond te
luisteren. Tante Gon was een zeer gewaar
deerd lid van Dorkas, de dameskrans van
de Grote Kerk. Hun neef, de architekt
Jacob Imken is nu de bewoner van dit
huis.
Hiernaast woonde, ook al in zo'n oor
spronkelijk prachtige klokgevel, de voor
het vroegere Edam zo bekende juffrouw
Jeanne Meijer. Zij was directrice van diver
se koren en pianolerares. Haar uitvoerin
gen die zij met haar koren gaf waren vaak
hoogtepunten in het Edamse uitgaansle
ven.
Kas Dekker, de helaas te vroeg overle

door Gerrit bij 't Vuur

den timmerman, had hiernaast zijn werk
plaats. Piet Slegt heeft hier in zijn jon
gensjaren nog als knechtje gewerkt. Later
kwam hier de metaaldraaierij van de zeer
bekwame vakman Hendrik van Essen.
Hendrik verwisselde nog al eens van plek.
Eerst Kleine Bult, dan Spuistraat en weer
later het oudste huisje van Edam in de
Breestraat, hoek Achterhaven.
Gerrit
Broeze, de uitzonderlijk begaafde antie
krestaurateur had dit pand hierna als op
slagruimte.
Op de hoek van de Koksteeg woonde
Cor Grim, die een vrachtdienst had op
Amsterdam met een motorboot, de Noor
dster. Heel wat vrachten zullen door deze
firma Edam Amsterdam en terug vervoerd
zijn.
Op de andere hoek van de Koksteeg
was het bekende sigarenwinkeltje van
Joost Ruis. Een kenner van tabak bij
uitstek. Zomer en winter door het kachel
tje aan, want dat kwam de kwaliteit van de
rookartikelen ten goede. Ruis was jaren
lang een gewaardeerd lid van de damvere
niging Ons Genoegen en bij zijn tegen
standers een gevreesde opponent.
Hiernaast de familie Voorn met een
kleine speelgoedwinkel. Zij hadden ook
een brandstoffenzaak en leuk was dat er
tussen de poppen en de speelgoedkruiwagentjes een papier hing: 'Kolen zonder
bon'.
We gaan terug tot in de oorlog '14-'18.
De familie Van Straten, woonde in het
pand, waar later de kapperszaak van Piet
Duif en daarna van De Ruiter was. Van
Straten was directeur van een drukkerij.
Zijn zuster Marie was ook bij hen thuis en
zat op het kantoor. Een zeer fijne dame en

Een unieke en zeer oude foto
(1908) van de Spuistraat.
In het
huis van Huurdeman was toen nog
een horlogemakerij.
Waar later
drukkerij Keizer en Van Straten
kwam, staat nu nog een schutting.
een niet onverdienstelijk amateurschilde
res. Over die drukkerij later meer.Vanaf
dat de ambachtsschool in Edam kwam
heeft directeur Oomen hier gewoond.
In het loodsje hiernaast had de firma
Stevens een bottelarij, later de bekende
'Knijp'. Heel wat lekkernijen uit de fles(ch)
zullen hier genuttigd zijn en het wel en
wee van de Edamse bevolking werd hier
'waar of niet waar' uitvoerig besproken.
Het bedrijf is nu nog uitsluitend slijterij
onder de deskundige leiding van Anton
Stevens en zijn zoons Theo en Joop.
Op de hoek Keizersgracht het bekende
Old Dutch Home, maar daarover later.
Het aan de overkant in burgerbouwkundige stijl opgetrokken huis is jarenlang de
woning geweest van een reeks doktoren.
Dokter Rutteman, dokter Riet, dokter Van
Lith, dokter Veltkamp, dokter Van der
Steen en dokter Reilingh. Menig oudere
Edammer zal zich het ernstige ongeluk
van dokter Veltkamp en dokter Van der
Steen nog herinneren. Zij raakten tussen
Broek en Het Schouw met hun auto te
water. Bram Griep, die met notaris Dreux
langs kwam, redde hen uit deze benarde
situatie. Echter, het heeft dokter Veltkamp
het leven gekost. Na dit droevige ongeval
nam dokter Van der Steen de praktijk
over. Het pand is nu bankgebouw ge
worden.
Mevrouw De Vries met haar dochter
Mien woonde naast het doktershuis. Een
prachtige houten tooggevel. Een sieraad
van dit stadsbeeld, vooral gezien vanuit de
Prinsenstraat.
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Paulus Schouten en zijn vrouw Betje
Nooi woonden daarnaast. Later werd dit
bewoond door de familie Kwantes. Zoon
Willem was in zijn jeugd een eersteklas
turner. Prachtige verhalen zijn er over
deze Oome Willem, die later zeeman werd.
Interessant is te vermelden dat een pape
gaai, die hij zeker zestig jaar geleden op
een van zijn reizen meenam, nog steeds in
leven is bij Cor Plas aan de Proevevesting.
Keizer en Van Straten hadden in een
later gesloopt groot huis hun kantoor. Ik
weet nog dat de latere journalist Marinus
van Dijk hier als jongeman op kantoor zat.
Een nieuw pand werd hiervoor in de plaats
gezet, waar de familie Stevens nu woont.
Ik zag liever die mooie oude gevel van
voorheen, maar ja, zo is er zoveel verdwe
nen.
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In 1907 werd hiernaast op een open stuk
grond de bekende drukkerij gebouwd. In
die drukkerij werd ook de provinciale
Noordhollandse Courant gedrukt, in de
wandeling het Edammertje genoemd.
Baas van de drukkerij was Griep, de vader
van Bram. Namen ook als Gortemulder
(later eigenaar), Klaas Hartog, Groos, Jofried (de Brabander), Roelofsma, Booi en
vele anderen hebben hier jaren gewerkt.
Over taartjes gesproken, die zullen er heel
wat opgegeten en geleverd zijn door Bak
kerij Salm, pal naast de drukkerij. Na de
tram van half negen was de rit van vele
Edammer jongelui naar Salm. Een taartje

De bakkerij van C. Veen en het
huis waar
Buys woonde
(circa
1910)

kostte in die tijd, meen ik, 3 cent, (nu
minstens een gulden), en maar werken
jongens van 's nachts tot 's avonds in zo n
bakkerij en 's zondasgsmorgens ook nog
open. Zoon Andries had later een aannemerij, en dochter Wim was jaren huis
houdster bij Arie Plas op de Burg. Ver
steeg hsingel.
Dirk Schellinger, oud-gemeentesecreta
ris, woonde naast Salm. De moeder van
Manes Groot heeft hier nog gediend.
Daarna kwam Cor Schagen, oud-lijstaan
voerder van de S.D.A.P. hier te wonen. De
heer Schagen is een gezien ingezetene
van Edam geweest, hij was wethouder, en
later ook direkteur van het distributiekan
toor.
In het prachtige huis met de trapgevel
woonde in mijn jeugd Buis, de meereboer,
met zijn vrouw. Gerrit de Koe, die dit huis
'de Koestal' noemde, heeft hier ook jaren
van zijn leven gesleten. Vroeger banket
bakker op de Lingerzijde, was hij later
befaamd als conciërge van het Museum.
Cornelis Veen had een bakkerij achter de
zo fraaie tooggevel, die samen met de
trapgevel, eerder beschreven, een prach
tig geheel vormen in deze straat. Opvol
gers waren bakker Anker, Auke Visser en
Ruud en Wim met hun prachtige antiek
zaak, nu verhuisd naar de Kaasmarkt.
Enkele jaren terug kwamen twee dames
bij mij, moeder en dochter, namen herin
ner ik mij niet meer. Zij vroegen mij of ik
wist of er in het huis waar nu Louis
Huurdeman zijn sigarenwinkel heeft, ook
een horlogemaker had gewoond. Dit wist
ik niet, maar kreeg later een foto van de
Spuistraat waar deze zaak opstond. Weet
iemand hier misschien nog iets van? De
familie Stöve heeft in dit pand jarenlang
een manufacturenzaak gedreven. Stöve
zelf ging nog met de poepe-zak de boer op
in de omtrek. Annie, Gré, Wol, Hendrik en
Alie waren hun kinderen, waarvan Alie
alleen nog leeft; zij is met Piet Wagemaker
getrouwd. Hendrik was jarenlang boek
houder bij de Gestam.
Naar ik meen kwam in de jaren 20 in het
volgende huis een vestiging van de Hanzebank, met direkteur Zaad. Later Fried Ton
met naaimachines en zoon Klaas met fiet
sen. Nu een kapperszaak. De grootmoeder
van Jan, Aag en Cees Plas woonde in het
volgende huis. Van deze familie ken ik nu
al vijf geslachten, en het zesde is op
komst. Later woonde hier de heer Schot
vanger, chef van de Noord-Hollandse
Tram.
De grutterij van Laurens Groot was hier
naast. Jan Groot, zoon van Laurens, was
jarenlang boormeester van een olie maat
schappij in Indië; dochter A kon verschrik
kelijk hard lopen, en Ab, die met Wim Bant
is getrouwd, (beiden waren vroeger op de
Normaalschool in Edam), is onderwijzeres
geworden.
In het prachtige huis met de trapgevel
'hiernaast woonde Joh. Dekker Sr., hij had
een timmer- en aannemingsbedrijf. Mijn
vader heeft mij eens verteld dat de timmer
werkplaats hierachter oorspronkelijk de
particuliere school van Mr. Schouten is
geweest. Mr.Schouten woonde op de Bult
en 's morgens om acht uur ging hij zelf
met een arm vol lange turf, en de hoge
hoed op', naar zijn school om zelf de
kachel aan te maken. De heer en mevrouw
Plas- de Jongwoonden hiernaast. Oor
spronkelijk onderwijzer in Volendam, later
journalist van een of andere krant. Mevr.
Plas-de Jong (bespaar me de bijnaam),
was onderwijzeres op de O.L.School op
de Voorhaven. Als je zat te schrijven met
een kromme vinger, dan kreeg je een klap
met een liniaaltje.

De laatste twee huizen, nu,de Fortung
van Joh. Dekker Jr., waren bewoond door
Leendert van Essen, schilder, later had hij
een speelgoedzaak. Leendert was een be
kwaam musicus. Achter het huis was een
grote veranda, en de christelijke harmonie
gaf hierin vaak een concert, of er werd
geoefend voor een concours. Nog zie ik
ouwe Piet Worp, met een strooien hoed
op, op de bugel blazen, en ook mensen als
Broeze, de Akkerboorps en de Veldhuizegs waren op deze avonden trouwe me
dewerkers. Alles onder leiding van Leen
dert van Essen. Interessant is het nog te
vertellen dat deze straat als eerste in
Edam werd geasfalteerd. Dat was een
gebeurtenis, alles onder leiding van Joh.
Letzer, de stadsarchitect. De mensen die
dit uitvoerden waren o.a. de gebrs. Slegt,
Jan Molenaar, Nars Bleker e.a. Op bij
gaande foto kunt u deze gebeurtenis nog
zien. Toen het klaar was gaf Cor de Ko
ning hierop schaatsdemonstraties op rol
schaatsen met twee wieltjes; dat was een
sensatie!
Uit de Spuistraat dus weg in mijn tijd:
manufacturenzaak van Imken
timmerbedrijf van Cas Dekker
metaaldraaierij van H. van Essen
bode-besteldienst van C. Grim
sigarenzaak van J. Ruis
speelgoedzaak van P. Voorn
dokterswoning: andere bestemming

drukkerij: nu buiten stad
banketbakkerij van A. Salm
bakkerij van C. Veen
naaimachinehandel en fietsenzaak van
F. en K. Ton
grutterij van L. Groot
timmer en aannemertsbedrijf van J.
Dekker
schildersbedrijf van L. van Essen.

Uniek filmkado voor Oud Edam
Oud Edam heeft onlangs een paar
zeer waardevolle en unieke films in
bezit gekregen dankzij een gift van de
familie Bouwes. Het gaat om een onge
veer een half uur durende zwart-wit
film over de festiviteiten in Edam rond
het huwelijk van de (toenmalige)
kroonprinses
Juliana met Bernhard
von Lippe Biesterfeld in januari 1937.
Mevrouw Trudy Duursma-Bouwes
heeft een paar weken geleden samen
met Joke Bouwes (dochter van de be
faamde Niek Bouwes, onder meer op
richter van het Strandbad) bij het door
spitten van familiespullen in Amster
dam de films gevonden. De films zijn in
1937 gemaakt door Niek Bouwes en
Karei Simons. In verrassend scherpe

beelden is te zien, hoe Edam zich op 6
januari 1937 voorbereidde op het ko
ninklijke feest van de dag daarop. Er is
tevens een (helaas sterk overbelichte)
impressie van de festiviteiten in Monnickendam. Van een derde film is alleen
nog bekend, dat die op het Strandbad is
opgenomen. Die film is namelijk op 35
mm opgenomen en daardoor alleen op
een grote bioscoop-projector
af te
draaien.
Voor met name de oudere Edammers
zal het een nostalgisch feest van her
kenning zijn de films te bekijken. De
kans daarvoor bestaat overigens al op
14 november, want dan worden de
films als hoogtepunt van de ledenver
gadering van Oud Edam vertoond. Wei-

De Spuistraat
rond 1900. Ui
terst rechts is nog het huis van de
dames Imken te zien. Daarnaast
het huis van juffrouw Meijer en het
pakhuis
van Tol. Links de speel
goedzaak van Leendert van Essen,
dan P. Plas, Joh. Dekker en de
grutterij
van L. Groot.

De feesten van 1936, toen prin
ses Juliana en prins Bernhard
zich
verloofden.
De erepoort
aan het
Oorgat. Van links naar rechts: J.
Hetjes, Tiggelman, Kastelijn, Kout,
mevrouw Van Essen, Nic. de Boer
Nzn, Kindt, S. de Boer Czn., Jan
van Essen, Payens, de schilder van
het portret Wegewijs en fortwach
ter Kindt.

licht dat een ingevoerde oud-Edammer
de films vóóraf een paar keer kan bekij
ken om bij de vertoning toelichting bij
de beelden te verzorgen. Door de vrij
korte shots en de wat spingerige beel
den is het namelijk moeilijk om bij
eerste aanschouwing direct alle lokaties en personen thuis te brengen.

9

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
De werkgroep ruimtelijke ordening heeft
het afgelopen jaar heel konkrete sugges
ties aan de gemeente gedaan over het
bestemmingsplan
beschermd stadsge
zicht, de situatie rond de Baanstraat en
het Groot Westerbuiten uit zorg voor de
sluipende bedreigingen voor de struktuur
van de oude kom van Edam en markante
elementen daarin en er omheen. Hieron
der belichten wij deze onderwerpen, waar
bij ten aanzien van de Baanstraat ook het
aspekt van het Stadsvernieuwingsfonds
wordt betrokken.

Aktiviteiten
De oude kom van Edam is
sinds 1977 aangewezen tot beschermd
stadsgezicht. Dat houdt in de verplichting
tot het maken van een bestemmingsplan,
dat de bescherming maar ook de ontwik
keling van de oude kom juridisch regelt.
De inspraak heeft drie jaar geleden plaats
gevonden, maar een definitief plan ligt er
niet. Er is al meermalen door Oud Edam
op gewezen, dat dit tot ongewenste situa
ties kan leiden: sloop van waardevolle
bebouwing is niet tegen te houden behou
dens die van beschermde monumenten,
en bebouwing die overeenstemt met de
bouwverordening maar niet met schaal of
bestemming, kan formeel niet geweigerd
worden. De vaststelling van een gemeen
telijke sloopverordening is dringend ge
wenst, dan wel opneming van een derge
lijke bepaling in een zgn.Jngevuld voorbereidingsbesluit. Ten aanzien van het voorbereidingsbesluit zij opgemerkt dat on
danks de toezegging van de zijde van de
gemeente dat nog voor 1984 de ter visie
legging van het bestemmingsplan zou
plaatsvinden dit wederom niet is ge
schied. Wij betreuren dit, te weer nu daar
mee het achtste jaar wordt ingegaan sinds
de aanwijzing in 1977 tot beschermd
stadsgezicht.
Een ander punt van kritiek
op het gemeentelijk beleid is dat op het
bestemmingsplan een zeer uitvoerige reaktie is geschreven door de werkgroep
waarop door de gemeente nog nimmer
officieel is gereageerd. Onderwerpen, die
in deze reaktie aan de orde kwamen zijn

Ten overvloede wellicht, wijst de
redaktie erop dat in dit nummer de
jaarverslagen
over 1983 opgeno
men zijn en dat sommige feiten in
die jaarverslagen
over 1983 opge
nomen zijn en dat sommigefeiten in
die jaarverslagen
mogelijk door
nieuwere feiten achterhaald zijn.
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Commissie Monumentenzorg

de bescherming van de inrichtingen van
het openbaar gebied, met name stoepen
en bomen, verbetering van straatprofie
len, invullen van gaten, etc. Groot- Wester
buiten.

Groot Westerbuiten
Ondanks de afstand die de provinciale
weg tussen de oude kom van Edam en het
Groot-Westerbuiten
schept hoort het
Groot-Westerbuiten er qua ouderdom en
ook als visuele eenheid bij. Dat het er
visueel bijhoort wordt vooral veroorzaakt
door de imposante volumes van de voor
malige groenteveiling en de schuur van de
boerderij er tegenover. Dat gezicht is al
heel wat minder imposant geworden door
het omwaaien van de kapberg de laatste
winter, als gevolg van de volstrekte ver
waarlozing. Anderzijds heeft er bij plaat
sing van dit artikel ook een , afknotting
plaatsgevonden van de hierboven ge
noemde groenteveiling, vandaar de term
voormalig.
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De oude bebouwing aan het Groot-Wes
terbuiten zoals de groenteveiling en de
oude boerderij zijn in de gevarenzone.
Door Oud Edam is aan de gemeente een
brief geschreven met het voorstel geïnte
resseerden in koop en herstel van de
boerderij te zoeken: dit is afgewezen, de
gemeente wil slopen. Het Groot-Westerbuiten lijdt onder gebrek aan duidelijkheid
over de toekomst :aan de gemeente is een
voorstel voorgelegd voor een bestem
mingsplannetje, dat suggesties inhoudt
voor de problenen van verkeer, woningen,
bedrijven en andere voorzieningen. Naar
de mening van de werkgroep dient hjet
Groot-Westerbuiten
struktureel
aange
pakt te worden en wel op korte termijn.

Baanstraat
In het ontwerp bestemmingsplan hebben
verschillende voorstellen voor de Baan
straat gestaan: een soort verkeers-parkeer
doorbraak enerzijds en woonbebouwing
anderzijds. Dit laatste werd positief beoor
deeld door Oud Edam. Inmiddels gaan de
gedachten van de gemeente serieus uit
naar een parkeerterrein zonder koppeling
met woonbebouwing.
Op bijgevoegde
schetsjes proberen wij duidelijk te maken
welk een schrijnende inbreuk dit zal bete
kenen op de historische rooilijn. De werk
groep heeft alternatieven voorgelegd die
wel de rooilijn respekteren en voldoende
parkeerruimte bieden, waarbij de koppe
ling met woonbebouwing aanwezig blijft.
De gemeente heeft hier echter andere
gedachten over en heeft zelfs in recente
plannen kenbaar gemaakt een in goede
staat verkerend pand met pakhuis gelegen
aan de Nieuwe Haven te doen slopen; de
gemeente zou daarentegen wel ter af
scheiding van het aan te leggen parkeer
terrein een stenen muur willen plaatsen.
De hierboven genoemde kaalslag van het
betreffende pand aan de Nieuwe Haven
levert slechts een luttel aantal parkeer
plaatsen op en naar de mening van de
werkgroep vindt hier een te willekeurige
belangenafweging plaats. Aantasting van
de bebouwing in Edam dienst juist voor
komen te worden, terwijl bovendien de
hele affaire voor de gemeente peperduur

De commissie heeft tot taak de burge
meester en wethouder te adviseren en bij
te staan inzake onderwerpen betreffende
de welstand. Dit omvat aanvragen van
verbouw- en bouwvergunningen, alsmede
de monumentenzorg
Deze bevoegdhe
den strekken zich uit over de oude kom
men van Edam en Volendam. De oude
kom van Edam bestaat uit het gebied van
het beschermd stadsgezicht (binnen de
vesting), het Oorgat en het Westerbuiten.
De commissie wordt door de gemeente
raad benoemd en telt zeven leden. Hiervan
worden 2 leden benoemd op aanbeveling
van burgemeester en wethouders, twee op
aanbeveling van de Vereniging Oud Edam
en twee op aanbeveling van de Vereniging
Oud Volendam . De directeur van de
dienst Gemeentewerken maakt er ambts
halve deel van uit. Voor Oud Edam hebben
momenteel de heren G. bij 't Vuur en C.
Schaatsbergen zitting in de commissie.
Aftreding en benoeming geschiedt gelijk
tijdig met de gemeenteraadsverkiezingen.
De vergaderfrequentie is gemiddeld een
maal per maand.
In 1983 heeft de commissie 13 maal
vergaderd. Dat jaar heeft zich de tendens
voortgezet dat, tengevolge van de econo
mische recessie, minder wordt gedaan
aan nieuwbouw en grote verbouwingen.

Geslaagd.J .C. Brouwersgracht
Het merendeel van de vergunningsaanvra
gen betreft de bouw van bergingen, dak
kapellen en de bouw of vergroting van

Mislukt: De glazen pui naast het museum (foto Rob Josselet)
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11 en 12 (foto Rob Josselet)

aanbouwen. Deze ontwikkeling valt te be
treuren daar ook in de oude kom van
Edam nog veel panden, bouwkundig ge
zien, aan renovatie toe zijn. Wat nieuw
bouw en grote renovaties in Edam betreft
zijn door de commissie positieve adviezen
verstrekt ten aanzien van :
1) nieuwbouw van woningen : Vijzel
straat 3, Voorhaven 52, Nieuwe Haven 4 en
J.C.Brouwersgracht 11 en 12.
2) verbouw aan woningen : Oorgat 7274, Voorhaven 148, J.van Nieuwenhuyzenplein 8, Jonkerlaantje 24 en een groot
aantal gevels van de woningbouwvereni
ging Edam in de Tuinierswijk (vnl. andere
raamindeling t.g.v. plaatsing dubbelglas).
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Bij de problematiek van de Baanstraat wil
de werkgroep tevens nog even verwijzen
naar het nieuwe financieringsaspekt ten
aanzien van het zgn. Stadsvernieuwings
fonds. Aktief optreden van de gemeente in
de oude kom kost natuurlijk geld en soms
ook meer geld dan in een nieuwe situatie.
Dit is vaak een argument om van plannen
af te zien of op de lange baan te schuiven.
De gemeente heeft heel wat uitgaven ge
daan in het verleden in de oude kom, en
heeft hiervoor ook heel wat ontvangen in
de vorm van subsidie op projekten als
beschoeiingen (o.m. verfijningsregeling
monumenten). Het komend jaar verandert
de financiering van deze stadsvernieu
wing drastisch met de komst van het zgn.
Stadsvernieuwingsfonds.
Edam-Volendam kan aanspraak maken op
ca. 1 miljoen per jaar uit dit fonds. Dit
houdt wel in dat de gemeente serieuze
uitvoeringsplannen m oet maken (waaron
der de Baanstraat), anders gaat het geld
naar een andere gemeente. Dat betekent
dat de gemeente niet door kan gaan met
de huidige, hap-snap benadering. De werk
groep wenst hierover in dialoog te blijven
met de gemeente.

De adviezen van de commissie zijn door
burgemeester en wethouders overgenomen'behoudens het wijzigen van de win
kelpui aan het Damplein 7. Met de afwij
king van het advies waren ook een groot
aantal leden van de Vereniging niet blij.
Integendeel men is tegen glazen puien en
zeker naast het fraaie, in gothischestijl
opgetrokken museum.

Monumenten en
beeldbepalende panden
In 1981 is door de gemeente een meerja
renprogramma voor deze panden opge
steld. Daarin komt naar voren dat, zowel
uit opgedane ervaring, als uit een gemaak
te raming, gebleken is dat jaarlijks circa
tien woonhuiizen dienen te worden aan
gepakt. Helaas hebben de verantwoorde
lijke ministeries van W.V.C. en V.R.O.M.
voor 1983 gezamenlijk een te gering bud
get beschikbaar gesteld. Bovendien heb
ben de procedures tussen het moment
van aanvraag en het verlenen van de
definitieve beschikking veel te lang ge
duurd. Om deze redenen zijn in het voor
jaar slechts vier restauraties van woonhui
zen gestart. Het is daarom van groot be
lang dat eigenaren van monumentale
woonhuizen en beeldbepalende panden,
die restauratie behoeven, verzoeken hier
toe bij het gemeentebestuur indienen. Zo
doende ontstaat meer druk van onderaf,
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waardoor het gemeentebestuur meer aan
drang op de rijksoverheid kan uitoefenen.

Grote monumenten
Wat de grote monumenten betreft is de
restauratie van de voormalige Diaconie
van de Nederlands Hervormde Kerk aan
de Nieuwe Haven 62 gestart. Meer hier
over elders in dit nummer. Eveneens is
een begin gemaakt met de partiele restau
raties aan de Lutherse kerk en het stadhuis.Overigens baren de restauraties van
de grote monumenten ook zorgen, omdat
de rijksoverheid hiervoor eveneens een te
gering budget ter beschikking gesteld
heeft. Zo ligt er al jaren een besteksklaar
plan gereed voor de Katholieke kerk aan
de Voorhaven 124. Verder dient een aantal
gemeentelijke panden, waaronder het
voormalige weeshuis aan de Grote Kerk
straat en de panden Hoogstraat 14 en 16
binnenkort gerestaureerd te worden. Wat
de civiele werken betreft, is de restauratie
van de Dienaarsluis slechts gedeeltelijk
uitgevoerd. Het is zeer gewenst dat het
resterende deel spoedig wordt aangepakt.

Bestemmingsplannen
De commissie heeft in een drietal zittingen
het ontwerp herzieningsplan Oude Kom
Edam-Volendam besproken. Vervolgens
heeft het gemeentebestuur hiervoor een
werklgroep benoemd, waarin voor de mo
numentencommissie de heren J. Sier en J.
Koning zijn benoemd.
Wat betreft het bestemmingsplan voor
het beschermd stadsgezicht Edam zijn
geen vorderingen te noemen. De aanwij
zing tot beschermd stadsgezicht is in 1977
gebeurd en het vooroverleg over het ont
werp bestemmingsplan heeft in 1981 en
1982 plaatsgehad. Het wordt daarom hoog
tijd dat het plan binnenkort ter visie wordt
gelegd.
De subsidieregeling en vergunningverle
ning zal in 1985 aanzienlijk gewijzigd wor
den. Er komt een nationaal restauratie
fonds en het vergunningenstelsel zal ver
moedelijk worden overgedragen aan de
gemeenten die beschikken over een ge
meentelijke monumentenverordening. Zo
dra de Tweede Kamer hierover een beslis
sing heeft genomen, zullen wij u hierover
informeren.
In het kader van de deregulering van
overheidstaken heeft het kabinet het voor
nemen het welstandstoezicht af te schaf
fen en de gemeenteraad de vrijheid te
laten om voor 'gevoelige' gebieden een
verordening vast te stellen, waarin welstandseisen worden gegeven en waaraan
een bouwvergunning moet worden ge
toetst om te bezien of de vergunning al
dan niet moet worden geweigerd. Van ve
lerlei zijden is hiertegen terecht bezwaar
gemaakt. Het laatste woord is thans aan
de Tweede Kamer.
Het is verheugend dat in het verslagjaar
zowel wat betreft gewone woonhuizen en
winkels, als wat betreft monumentale en
beeldbepalende panden, vernieuwing en
restauratie heeft plaatsgehad. Het tempo
waarin deze zich hebben voltrokken is
echter te laag om de totale bouwkundige
kwaliteit van het gebouwde in Edam te
verbeteren.
Dit komt voornamelijk omdat zowel par
ticulieren als de gemeentelijke- en rijkso
verheid een te gering budget ter beschik
king stellen. Het is te wensen dat hierin
een wending ten goede zal komen.
Edam, september 1984
C. Schaatsbergen

12

Zorg voor de toekomst: Het Weeshuis (foto Rob Josselet)
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De vereniging Oud Edam heeft de
kaart van Blaue heruitgegeven. Het
gaat hier om een plattegrond van
Edam, zoals die in 1649 oorspronke
lijk verscheen in Tooneel der Steden
van de vereenigde Nederlanden met
hare Beschrijvingen.
De heruitgave gaat voor leden van
de vereniging drie gulden kosten.
Niet-leden betalen vijf gulden.
Op de jaarvergadering, woensdag
avond 14 november in de Harmonie
aan de Voorhaven, is de reproductie
volop verkrijgbaar.

