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Belangrijke
restauraties
voltooid
De maand september heeft in belangrij -
ke mate in het teken van monumenten
gestaan. Niet alleen door de landelijke
Monumentendag op de negende van
deze maand die ook voor Edam een bij
zonder succes genoemd kan worden.
Aan het slot van deze dag werd door
burgemeester W.S. Westendorp een bij
zondere handeling verricht: na enig

touwtrekken onthulde hij een nieuwe
gevelsteen in de gevels van de voormali
ge kaaspakhuizen De Koophandel en
Bordeaux aan de Voorhaven. Edam is
een nieuw hofje rijker, het "Creemers

hofje", gesticht door onze voormalige
voorzitter Mr. L.A.H.M. Creemers en
zijn vrouw.

Het hofje biedt plaats aan acht bewo
ners.

Een dag eerder vond de feestelijke ope
ning plaats van Baanstraat 2, ook wel
het "witte huis" genoemd. Het mag
een wonder worden genoemd dat dit
van oorsprong 18de-eeuwse huis er nu
weer in al zijn glorie staat. Zoals be
kend, was voor dit pand in de zeventiger
jaren een sloopvergunning afgegeven
waartegen Oud Edam zich met succes

fel heeft verzet. Enkele jaren geleden
brandde het pand vrijwel geheel af. Het
is in de eerste plaats te danken aan de in
spanningen van de toenmalige eigenaar

P. Oosterbroek dat de ingrijpende res
tauratie toch van de grond kon komen.
Hierdoor is een historisch situatie op
een bijzonder kwetsbare plek in Edam,
behouden gebleven. Het werk is afge

rond door de familie Oort die tevens
zorg heeft gedragen voor de aanleg van

een symmetrische tuin in Franse stijl.
Bovengenoemde restauraties konden
plaats vinden door de inzet en het

Voorhaven 137, het voormalige Mu
seum Nieuwenkamp, ondergaat een in
grijpende restauratie.
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initiatief van particulieren. Om zover te
komen moeten vele hobbels genomen
worden en continue aan te traag wer
kende ambtelijke molens worden ge
draaid. Financiële belangen zijn hier

ondergeschikt aan de wens te wonen in
een historische omgeving.

Gelukkig heeft Edam nog meer onver-
schrokkenen binnen haar veste: Voor
haven 137, het voormalige Museum

Nieuwenkamp, ondergaat momenteel
een zeer ingrijpende restauratie. Initia
tiefnemer is hier K. Hamstra. Aan de

Nieuwe Haven nadert nr. 67, de voor
malige pastorie van de Lutherse Kerk,
haar voltooiing. Bouwheer is de familie
J.J. Kroon.

Het zou wenselijk zijn als de gemeente
met eenzelfde enthousiasme en liefde
voor haar monumenten deze voorbeel
den zou volgen. Niet alleen de bruggen,
maar ook het stadhuis, waarvoor al
zo'n 15 jaar geleden plannen zijn ge
maakt, is dringend aan restauratie toe.

De schilderbeurt van enkele jaren gele
den kan niet langer verhullen hoe slecht
de toestand is van ramen, goten en dak
kapellen.

De vroegerepakh uizen Bordeaux en De

Koophandel, nu het Creemers Hofje.

Baanstraat 2, als een phoenix uit de as
herrezen.

COLOFON

Aan dit nummer werkten mee:

Dick Bak - Janny Boelens-Boss
Corrie Boschma
Ria v.d. Eerden-Vonk

Rob Josselet(fotografie)
Huub Klompenhouwer
Guus van Lummel -Dirk Regter
Geesje Rijswijk - Arie Schaeffer

Sjaan Swalve - Gerrit bij 't Vuur

Het periodiek kwam tot stand met
medewerking van drukkerij Zwart-
hoed bv, Volendam en werd gedrukt
bij Keizer & van Straten bv, Edam.

DIACONIETUIN

De uitgifte van obligaties door Oud
Edam om hiermee de sinds jaren ver
waarloosde tuin van de Diaconie te
kunnen aankopen, is een groot succes
geworden. De tuin is nu eigendom van
de vereniging. Er is direct een enthousi
aste tuincommissie samengesteld, be
staande uit Jack en Gerro Roskam, Jan
Huisink, Jan Hooijberg en Kees Huls-

kemper. Deze commissie heeft in nauwe
samenwerking met de heer Muntje-

werff, de gemeentelijke groenspecia-
list, een inrichtingsplan opgesteld.

Toch zijn we er nog niet: de financien
zijn op dit moment niet toereikend. Er

zal dus meer moeten worden gedaan. In
het volgende periodiek een uitgebreid

verslag van de tuincommissie over de
stand van zaken.

Bij dit nummer
De gemeente Edam is in het bezit van
twee belangrijke stadsplattegronden
uit het eind van de 16de en het begin
van de 17de eeuw. Deze kaarten zijn
in 1929 al eens provisorisch gerestau
reerd en sindsdien enigszins in de

vergetelheid geraakt.

Gelukkig heeft de gemeente het ini

tiatiefgenomen het waardevolle ma
teriaal opnieuw te laten restaureren.

R. v.d. Eerden-Vonk, historica en me
dewerkster bij het Streekarchief,
heeft de kaarten onderzocht en te
vens onderzoek gepleegd naar de
makers ervan.

De Grote Kerk van Edam ontleent
zijn faam vooral aan de gebrand
schilderde glazen. Enkele jaren gele
den bleek dat de glazen verweerden
en aangetast werden door milieuver
ontreiniging. Architect Dick Bak
heeft in samenwerking met Monu
mentenzorg zeer zorgvuldig onder
zoek verricht om voor het behoud en

het herstel van de glazen de juiste
methode te ontwikkelen. Over dit

proces van onderzoek en de gekozen
werkwijze heeft D. Bak een boeiend
artikel geschreven.

In de bodem van onze stad bevinden
zich op tal van plaatsen de gewelven
van water- en bierkelders. Onlangs is
de grote kelder achter de
Bondsspaarbank onderzocht. Deze

gebeurtenis inspireerde Janny
Boelens-Boss tot een verhaal over het

gebruik van deze kelders.

G. bij 't Vuur zet zijn bekende wan
deling voort langs de Nieuwe Haven.
Het wel en wee van vroegere bewo
ners komt in zijn persoonlijke
schrijfstijl over het voetlicht.

Verder in dit nummer wat actuele in

formatie, geillustreerd met foto's van
Rob Josselet. Hierbij een kort be
richt over de Diaconietuin waarvan
Oud Edam zich nu de eigenaar kan
noemen.

De redactie.
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De 18e-eeuwse kaart naar Jacob Janszoon Brouwer.

Restauratie van twee oude Edamse kaarten.
In het bezit van de gemeente Edam-
Volendam bevinden zich twee belang
rijke oude kaarten die dringend aan

restauratie toe zijn. Het gaat om zoge
naamde manuscript-kaarten: met de

hand getekende en gekleurde kaarten
waarvan slechts een exemplaar ge
maakt is. Beide kaarten zijn indertijd in
opdracht van het Edams stadsbestuur

vervaardigd.

Haardvuur en tabakspijp
Tot aan de verhuizing naar het nieuwe
stadskantoor in Volendam in juni 1987
hingen de kaarten in de hal van het
stadshuis aan het Damplein in Edam.

In de jaren vijftig bevonden ze zich nog
in de fraaie raadzaal temidden van een
aantal 17e eeuwse schilderijen. Welis
waar waren de kaarten op deze wijze
voor een groot publiek zichtbaar, maar

voor de materiele toestand ervan was
een dergelijke omgeving verre van
ideaal. Al in 1948 schreef de bekende
architect Kok dat de "bruingerookte
kaarten bewijzen jaar en dag te hebben

genoten van 't open haardvuur en de ta
bakspijp" 1). Sindsdien hebben ook

licht, stof en temperatuurswisselingen
hun ongunstige werking uitgeoefend.
In 1929 heeft de gemeente de kaarten al
eens laten restaureren. Met deze goed
bedoelde poging is de toestand echter
van kwaad tot erger vervallen. De
restaurator heeft beide kaarten name

lijk op bordkarton geplakt, waardoor
een van de twee nu helemaal kromge
trokken is en allebei de kaarten be
dreigd worden door de in het karton
aanwezige zuren.

De kaart van Boonacker
Wat stellen beide unieke kaarten voor?

De eerste, een fraaie perkamenten kaart
van 83 bij 94 cm. groot, toont de stad
Edam en het gebied ten zuiden daarvan,
de Zuidpolder met Volendam. De kaart
is in 1630 gemaakt door een geboren en
getogen Edammer, Sijmon Willems
zoon Boonacker 2). Deze landmeter en
kaartenmaker was de oudste zoon van
de stadsschoolmeester Willem Sij-

monszoon Boonacker. Zelf leidde hij

enige tijd de bijschool achter het waag
gebouw in de Breestraat. We weten pre
cies waar de familie Boonacker inder
tijd gewoond heeft. Dat was namelijk

in het huis op de hoek van de Kleine
Kerkstraat en Prinsenstraat, waarin
zich nog altijd vier 17e eeuwse gevelste
nen bevinden, die verwijzen naar het
beroep van kaartenmaker en schrijver

of schoolmeester. Nadat de jonge
Boonacker in 1615 zijn praktijkoplei

ding tot landmeter met een examen bij
de beroemde Simon Stevin had afge
rond, trad hij vanaf 1620 als landmeter
en kaartenmaker op bij de vele inpolde
ringen die destijds in Noord- Holland

plaatsvonden. Zo was hij onder andere
betrokken bij de drooglegging en ver
kaveling van de Purmer, de Broeker-,
Belmer-, en de Buikslotermeer en het
Volendammer-IJ.
Daarnaast werkte hij ook in opdracht
van het Edamse stadsbestuur. Onze

kaart van 1630 is een van de producten
van die activiteit 3). Aanleiding vormde
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een herziening van de grondbelasting,
waarvoor een goed overzicht van de di

verse percelen en hun eigenaars vereist
was. Op Boonackers kaart ziet men dan
ook links en rechts lijsten met namen
van eigenaren. Het nummer bij hun

naam correspondeert met een perceel
nummer dat op de kaart is ingetekend
4). Dat de kaart voor de economische
geschiedenis van de 17e eeuw van be

lang is, spreekt vanzelf. Er is echter nog
een reden om Boonackers landkaart

met extra aandacht te bekijken. Hij
heeft namelijk ook allerlei oude dijkjes
en waterlopen afgebeeld, die soms eeu
wen oud geweest moeten zijn. Via deze
kaart van 1630 kijkt men als het ware
naar het landschap van de late middel
eeuwen. Zij vormt derhalve ook een be-
langrijke bron voor de historische geo

grafie van de naaste omgeving van de
stad.

De kaart van Brouwer

Ook de tweede te restaureren kaart is
een bijzonder geval. Weliswaar stamt

deze vermoedelijk uit de 18e eeuw,
maar het is een op papier getekende ko

pie van een Edamse stadskaart door Ja-
cob Janszoon Brouwer uit 1599. De
waarde van deze kopiekaart wordt niet
weing verhoogd doordat het origineel
verloren gegaan is en er ook geen andere

kopieen meer bestaan. Bovendien is het
(voor zover bekend) het enige -al is het
dan in de vorm van een 18e eeuwse
kopie- bewaard gebleven produkt van
de Edamse landmeter Brouwer, die
evenals zijn collega Boonacker ver
schillende activiteiten voor het Edamse

stadsbestuur ontplooid heeft. De zeer
gedetailleerde kaart laat de stad Edam
zien, terwijl in twee fraaie cartouches
de afstanden zoals die gemeten zijn tus
sen de vele Edamse bruggen worden
vermeld. Brouwer maakte hierbij ge

bruik van de gegevens van de kaart van
Thaems Sijmonszoon uit 1567.5). Zijn

kaart houdt ongetwijfeld (evenals die
van Thaems Sijmonszoon) verband
met een slepend conflict tussen de stad
en het Hoogheemraadschap van de Uit-
waterende Sluizen over de Edamse ha
ven, dat zo'n grote rol heeft gespeeld in
de geschiedenis van Edam. Ging het bij
de kaart van Boonacker vooral om het

grondbezit van landerijen buiten de
stad, bij de kaart van Brouwer staat dus
de stad zelf met haar waterstaatkundige
werken centraal. De aardige boompjes

enhuisjes dieop het "platteland" gete
kend staan, zijn fantasieprodukten met

een louter decoratieve functie.

Restauratie urgent
Zoals gezegd, zijn deze twee belangrij
ke kaarten er slecht aan toe. Ze zijn ern
stig vervuild waardoor de voorstelling
op een aantal plaatsen niet meer te zien

De kaart van Boonacker uit 1630.
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is. Het karton achter de perkamenten
kaart is kromgetrokken en de papieren
kaart vertoond scheurtjes. Een vak

kundige restauratie op korte termijn is
dan ook noodzakelijk voor het behoud

van de kaarten.
Een dergelijke restauratie is echter een

uitermate kostbare zaak. De kaarten
moeten centimeter voor centimeter

worden afgepeld van het schadelijke
karton waarop ze zijn vastgelijmd. Het
perkament moet weer soepel worden
gemaakt en vervolgens op een nieuw
frame worden gemonteerd en gespan

nen. De zwakke papieren kaart moet
worden verstevigd met nieuw papier.
Gelukkig heeft de gemeenteraad in
1988 geld voor de restauratie beschik
baar gesteld. Aangezien een voorgeno

men restauratie door het Amsterdamse
Gemeentearchief financieel niet haal
baar bleek, zullen de beide kaarten nu
op het Gemeentearchief Helmond wor
den hersteld en schoongemaakt. Hope
lijk zullen deze bijzondere getuigen van

het Edams verleden met hun grote
cultuur-historische betekenis daarna
weer op een geschikte plaats binnen de
gemeente Edam-Volendam aan het pu
bliek kunnen worden getoond.

M.A. van der Eerden-Vonk

(Streekarchief Waterland)

Gevelsteen, Kleine Kerkstraat 21, met daarop twee kaartenmakers die met een pas

ser een globe meten.

1. A.A. Kok, Edam de schoone slaap
ster, Amsterdam 1948, p.45

2. Een uitgebreid artikel van mijn hand
over zijn werk verschijnt binnenkort

in het tijdschrift Caert- Thresoor.

3. Drie andere plattegronden van Edam
door Boonacker getekend bevinden

zich in het Edams Museum. Ze heb

ben betrekking op uitbreidingsplan

nen van de stad.

4. De kaart is op verschillende plaatsen

later (mogelijk bij de restauratie van
1929) bijgewerkt, maar op een vrij

zorgvuldige manier.

5. Kaart enaj deling Algemeen Rijksar
chief in Den Haag, nr. VTH 3372.

RECENT EDAMS HISTORISCH ONDERZOEK

Voor wie onderzoek wil doen naar de
geschiedenis van Edam, is een bezoek
aan het Streekarchief in Purmerend een
noodzaak. Het is daarom verheugend
dat in het onlangs verschenen jaar
verslag van het Streekarchief over 1988

kan worden gemeld, dat voor het eerst
in het binnenkort tienjarig bestaan van

de archiefdienst in een jaar meer dan
2500 mensen het archief bezochten.
Deze stijging is mede te danken aan het
feit dat het Streekarchief sinds april
1988 behalve overdag ook op maanda
gavond tussen 19.00 en 21.30 geopend

is.
Onderzoek en 30% met historisch on

derzoek. Wat Edam betreft werd bij
voorbeeld onderzoek gedaan naar de

geslachten Bosschieter, Doets en Rijs
wijk, naar regenten in de periode
1600-1680, de Doopsgezindeen Joodse
gemeenten, vestingwerken en poorten,
de gasfabriek, de Baanstraat en de hui
zen Voorhaven 137 en 148. Verschillen
de onderzoeksresultaten zijn reeds, of
zullen in de nabije toekomst worden ge

publiceerd.

Toch is de groep mensen die zich met
historisch onderzoek naar Edam bezig
houdt eigenlijk veel te klein gezien het
belang van de stad, het overvloedige

bronnenmateriaal en het weinige on-

STREEKARCHIEF

WATERLAND

Streekarchief van Beemster, Broek in Waterland F.dam Volendam
llpendam, Jisp, Katwoude. Landsmeer. Marken. Monnickendam,
Purmerend, Wjjdewormer, Wormer, Zeevang, het waterschap de
Waterlanden en het hoogheemraadschap van de (Jitwaterende

Sluizen in Kennemerland en Westfriesiand

JAARVERSLAG 1988

derzoek dat tot nog toe gedaan is. Dat is

ook de ervaring van de begin 1988 opge
richte werkgroep historisch onderzoek

van de Vereniging Oud Edam, en blijkt
nog eens uit de zojuist verschenen uit
slag van de enquete die de Historische
Vereniging Holland begin van dit jaar
onder haar leden hield. Behalve de eer
der genoemde onderwerpen wordt
daarin alleen nog melding gemaakt van
onderzoek naar de classis Edam in de
jaren 1572-1650, Edamse kaartenma

kers vanaf de 16e tot de 18e eeuw en het
onderwijs in Edam tot 1795.

Het jaarverslag van het Streekarchief
Waterland is aldaar te koop voor F5,-
(Waterlandlaan 63, 1440 AD Purme

rend). De uitslag Enquete Historisch
Onderzoek 1989 van de Historische
Vereniging Holland is voor niet-leden
verkrijgbaar door F5,- te storten op
postgiro 3593767 t.n.v. Historische Ver

eniging Holland te Haarlem met ver
melding "enquete".

M.A. van der Eerden-Vonk
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Over bier en
bierdrinken
In het vorige nummer is uitgebreid
aandacht geschonken aan de water
putten die aangetroffen zijn in de tuin
van Voorhaven 148. Grote, gemetselde
putten, die onderling met elkaar in
verbinding stonden. Er zijn veel meer

putten binnen de vesting Edam, onder
andere achter de Bondsspaarbank.

Tongewelven
Het was natuurlij k al lang bekend dat er
een put achter de Bondsspaarbank lag.

Hoe deze eruit zag, kon niemand zich
herinneren, zo lang was het geleden dat
er iemand in was afgedaald. Dokter E.
Reilingh, die jarenlang zijn huisartsen
praktijk in het pand gehuisvest had,

voelde er niets voor de put leeg te laten
pompen uit angst dat de wanden het
misschien zouden kunnen begeven,
met alle risico's van dien. Ook de vorige
beheerder van de daar inmiddels ge

vestigde Bondsspaarbank waagde zich
er niet aan. Met de huidige beheerder
Ed Koorn, had de Edamse puttenon-
derzoeker Jack Roskam meer geluk: de
put werd in mei van dit j aar grotendeels
leeggepompt.
Van de laag water ter diepte van circa 2,5

meter, bleef ongeveer een halve meter
staan. Genoeg om de put aan een gron
dig onderzoek te onderwerpen.

In eerste instantie werd aangenomen

met een loodrechte put te maken te heb
ben. Er bleken echter tongewelven in te
zitten, waarvan de wanden zijn opge

metseld van handgevormde gele ijs-
selsteentjes. Verder bleek men niet met
een, maar met twee putten te maken te
hebben. Beide staan met elkaar in ver
binding in de vorm van een gemetseld
poortje in een 2,5 meter hoge schei

dingswand. De afmetingen van de put
ten zijn 12x3x4meter, goed voor onge

veer 300 kubieke meter water (30.000
liter).

Waterkwaliteit
Na laboratoriumonderzoek bleek het
(regen)water van een uitzonderlijk goe
de kwaliteit te zijn. De PH-waarde ( =

zuurgraad) van het "hoogbejaarde"
water is 7.06. In vergelijkijng daarmee
komt ons huidige hemelwater met een
PH-waarde van 4.8, er maar magertjes,
af.

De bodem van beide putten is belegd
met groengeglazuurde plavuizen, wat
duidelijk te zien was onder het heldere
water. De wanden vertonen verschillen-

De Kuiper, gevelsteen Nieu we Haven 41

de verrassingselementen in de vorm van
inscripties, zoals jaartallen, letters en

een aantal tekens. Het jaartall 1652 is
vermoedelijk het bouwjaar van de put.
De betekenis van de inscriptie I 2/3 C

daarnaast, is niet bekend. Elders staan
deletters MCM en het jaartal 1687, wat
op eventuele herstelwerkzaamheden

aan de put zou kunnen duiden. De let
ters zouden dan de initialen van de vak
man zijn. Hetzelfde zal het geval zijn
met het, in cement gegraveerde, jaartal
1724. Een andere puzzel vormen een

cirkeltje en drie kruisjes.
Vermoedelijk hebben beide putten in

verbinding gestaan met nog een derde.
Dit valt af te leiden uit een met gele ijs-
selsteentjes dichtgemetseld boog-
poortje. De onderzoekers zijn vast van
plan ook dit raadsel binnen afzienbare

tijd op te lossen.
Een andere interessante vondst is een
putdeksel met daarin gegraveerd de na
men Piet Tijs en Waldo Juul. Vermoe
delijk 18e- eeuwers, afgaande op het

lettertype.

Bier- en/of waterkelders?
De hamvraag is: waar hebben die put
ten nu eigenlijk voor gediend. Het kan
zijn dat ze dienst deden als vers waterre
servoir bij de bereiding van bier. Een
mogelijkheid is ook dat ze voor bier
opslag fungeerden. Er zijn verschillen
de transportactes van de voorganger
van de Bondsspaarbank uit de 17e
eeuw, waarin gesproken wordt over een
huis met "bierkelders".

Al in de tweede helft van de 16e eeuw
waren op verschillende plaatsen in de

stad brouwerijen gevestigd, onder an
dere in de Akersteeg (brouwerij de
Aker), aan de Voorhaven (brouwerij de
Os) en in de Grote Kerkstraat. Daar be

vond zich naast het Weeshuis het be
drijf van de bekende koopman Jan

Claesz. Brouwer. Omstreeks 1600 moet
deze brouwerij in onbruik zijn geraakt.

Nadat in 1622 de Bierkade was aange
legd, ontstond daar een levendige han
del in het edele gerstenat. Zo werd daar
een aantal bierstekerijen gevestigd. Een
soort overslagbedrijven, waar het bier,

behalve uit de eigen plaats, ook van bui

ten de stad werd aangevoerd. Vermoe
delijk kon in de bierstekerij ook een
pintje worden geconsumeerd.

Het aangevoerde bier werd opgeslagen
in grote reservoirs, de bierkelders. Ver

moedelijk zijn de grote, met gewelven
overdekte kelders achter de Bonds
spaarbank, ook voor dit doel gebouwd.

Volksdrank sinds de oudheid
Uit de vondst van verschillende bierpul
len in en rondom de waterput achter
Voorhaven 148, blijkt duidelijk dat de
consumptie van bier een belangrij ke rol
in het gezinsleven speelde. Bier is een
genotsmiddel dat door de Egyptenaren

al in de oudheid werd vervaardigd . I n de
middeleeuwen kwam de bierbrouwerij

ook in de Nederlanden tot grote bloei,
bier werd een volksdrank dat zowel bij
de maaltijden als in de kroeg werd ge

dronken. Het werd in aanzienlijke hoe
veelheden geconsumeerd: jaarlijks wel
zo'n 250 liter per inwoner. De Middel
eeuwers gebruikten overvloedige maal
tijden, waarvan de hoofdbestanddelen
vis, wild, brood en bier waren. Vanwege

de houdbaarheid, werd alles sterk ge
zouten. Bier was niet alleen voedzaam,
maar vormde ook de belangrijkste
dorstlesser. Het opgepompte water en
het rivierwater waren namelijk van te
slechte kwaliteit om bij de maaltijd te
gebruiken.

Om aan de hoge bierconsumptie tege
moet te komen, zetten in verschillende
steden veel kleine brouwerijen het wa
ter van bedenkelijke kwaliteit om in al
leszins aanvaardbaar, zij het meestal
smakeloos, bier. Het kon dan ook niet
lang bewaard worden of over langere

afstand worden vervoerd. In enkele ste
den wisten de brouwers de kwaliteit van
het gerstenat tot zo'n hoog peil op te
voeren dat het geschikt werd voor ex
port naar andere steden. Zuiver water

was hiervoor een belangrijke voor
waarde. Zo beschikte Haarlem, om
maar een voorbeeld te noemen, om
streeks 1500 over niet minder dan 120
brouwerijen die hun producten voorna

melijk uitvoerden naar Noord-
Nederlandse steden.

Janny Boelens-Boss
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Het gebrandschilderde glas van de Grote of
St. Nicolaaskerk
Nu de restauratie van het gebrandschil
derde glas voor meer dan de helft is vol
tooid, lijkt een publicatie over dit werk
op zijn plaats. Eerst iets over het ge
brandschilderde glas in het algemeen en

vervolgens over de specifieke onderde
len van de ramen van de Grote Kerk.

KERKEGLAS

Het maken van glas was al in de oudheid

bekend; uit de Egyptische en Romeinse
tijd zijn talloze gebruiksvoorwerpen,
zoals bijvoorbeeld drinkglazen, be
waard gebleven. Maar de kunst om glas
te beschilderen en dit, in lood gevat, te
gebruiken om lichtopeningen in muren

dicht te zetten, kwam pas op in de mid
deleeuwen.
Rond het jaar 1000 vinden we voor het
eerst vermeldingen van glas-in-
loodvensters: van glaszetting in lood.
Daarvoor werden er weliswaar al
glasmozaiken toegepast, maar deze wa

ren gevat in houten of stenen roosters.
Maar voor de 10de eeuw kan er in feite
niet echt worden gesproken van glas-in-
lood: van kleine stukjes beschilderd en
gebrand glas, die met reepjes lood aan
elkaar worden gezet en zo samenge
voegd tot een glas-in-loodraam.

Perioden van bloei

In Frankrijk en Engeland kan de perio

de van 1200 en 1250 worden beschouwd
als het gouden tijdperk voor de glas
schilderkunst. Wat Nederland betreft,
wordt in het algemeen aangenomen dat

de glasschilderkunst voor het eerst in de
14de eeuw werd beoefend. Van dit vroe
ge werk is echter, wat fragmentarisch

scherven in musea buiten beschouwing
gelaten, niets bewaard gebleven.
Het oudste gebrandschilderde glas in
Nederland kan niet eerder gedateerd
worden dan begin 16de eeuw (twee pa
nelen in een klooster in Ter Apel).
Het ontbrak de glazeniers in deze tijd
niet aan opdrachten. Vorsten, adellijke
personen, bisschoppen en vroedschap

pen van Hollandse steden deden vaak
een glas-in-loodraam ten geschenke
aan een kerk. Deels uit religieuze over
wegingen, maar veelal ook met een
commerciële en soms zelfs met een poli
tieke achtergrond.

Een duidelijk voorbeeld daarvan is het
venster dat Haarlem in 1518schonkaan

de kerk van Edam:
'opdat die van Edamme wederomme

Hairlems bier soude drincken'.
Na een bloeiperiode in de 16de eeuw
daalt de glasschilderkunst meer en
meer af tot een ambacht. Grote kunste
naars uit de Gouden Eeuw hebben zich
nooit met het glasschilderen bezigge
houden. De 17de eeuw levert dan ook

glazen op die minder glorieus zijn dan
die van de gebroeders Crabeth. Er wer
den nu geen pralende schenkers en
kleurrijke taferelen meer op de glazen
afgebeeld, maar eenvoudige decora
ties, waarvan de kern werd gevormd
door een wapen.

Toch was er ook in de 17de eeuw voor

tal van glasschilders ruimschoots werk,
met name in de provincie Noord-
Holland. Bijna iedere Noord-
Hollandse dorpskerk bezat wel ge
brandschilderde glazen, veelal schen
kingen van corporatieen of naburige

steden.

Bescherming

Het beschermen van "kerkeglas", zo
wel eenvoudig als gebrandschilderd, is

door verschillende oorzaken in onze
tijd een groot probleem geworden. Het
alom toenemende vandalisme is een der

bekendste oorzaken. Het repareren van

7



enkele gesneuvelde gebrandschilderde
ruitjes is al een kostbare aangelegen
heid.
Het is echter niet alleen deze moedwilli

ge beschadiging die vraagt om het ne
men van maatregelen. Ongeveer 15 jaar
geleden ontdekte men in de ons omrin

gende landen dat op het middeleeuwse
glas aan de buitenzijde een witte aan
slag ontstond, waardoor van binnenuit

gezien de doorzichtigheid van bepaalde
kleuren geheel verloren ging. Micro
macro opnamen toonden zelfs 'krater'-
vorming in het glasoppervlak aan.

Dit was verontrustend genoeg om een
diepgaand onderzoek in te stellen.
Naar aanleiding van de resultaten van
dit onderzoek wordt voorlopig aange

nomen, ofschoon het nog niet geheel is
bewezen, dat de luchtverontreiniging

(zwaveldioxyde en stikstofoxyden) de
grote boosdoener is. Regenwater waar
in deze stoffen zijn opgenomen, ver
oorzaakt een scheikundige inwerking
op het glas die de vergipsing aan de bui
tenzijde zou kunnen verklaren.

Het optreden van condensvocht aan de
binnenzijde van het glas als gevolg van

onvoldoende ventilatie en tempera
tuurverschillen kan mogelijk schade

veroorzaken aan de oorspronkelijke
schilderingen. Langzamerhand raakte
men ervan overtuigd dat het hoog tijd
werd om maatregelen te nemen, omdat
anders al het middeleeuwse glas verlo
ren dreigde te gaan. Zo ontstond lang
zamerhand in internationaal verband
een soort samenwerking en uitwisseling

van onderzoeksresultaten. Deze wor
den op de twee-jaarlijkse bijeen

komsten van de landelijke technische
commissies gepubliceerd. Deze com
missies zijn weer een onderdeel van het
'Corpus Vitrearum', een organisatie
die zich ten doel stelt per land het bezit
middeleeuws glas te beschrijven. Ver
schillende delen zijn in het buitenland

reeds uitgegeven; Nederland volgde in
1987 met het eerste deel over de Goudse
glazen. Ook Nederland is lid van deze
organisatie. Op 21 mei 1987 is er een

congres de geweest van het 'Corpus Vi
trearum' in de Grote Kerk te Edam.

BESCHERMING VAN HET
GEBRANDSCHILDERD
GLAS

Vanwege zichtbare verweringsver-
schijnselen van het gebrandschilderd

glas in de Grote kerk te Edam is er in

GROTE OF ST.NICOLAASKERK TE EDAM
OFFICIËLE tAAMUJNMLRING

RAAMNtrttER GESCHONKEN DOOR: GEDATEERD

Stad Gorinchca 1624
Stad SchooOhoven
Stad Bricllc 1625
Scheepst inner 1 ieden 1625

6. Stad Zaandam 1624
Staten van Holland en Nest Friesland I6Ü6

8. Aifcniraliteit Amsterdam 1607
Stad Dordrecht 1606

11. Stad Delft 1607
Stad Leiden

13. Stad Rotterdam 1606
Stad Haarlem 1607
Stad Monnickcndam 1606
Stad Hoorn 1606
Stad Alkmaar

1607
Stad Medemhlik 1607

:qa. Stad Amsterdam
Stad Gouda 1606
Stad Pu merend 1607
Dorp Ilpendam

24. Dorp Oosthuizen 1607
Magistraten 1607

26. Admiraliteit West Friesland 1607
Gecoaniteerde Raden va West Friesland
Gcccnni teerde Raden va West Friesland
en het Noorderkwartier 1625
Zoutzieders 1625
Magistraat 1624

32. Vroedschap
33. Restauratie 1935
34. Schenker
35. Schenker

1982 in samenwerking met de Rijks
dienst voor Monumentenzorg een na

der onderzoek gestart. Bij dit onder
zoek bleek dat alle ramen meer of
minder ernstig loslatende emaille ver
toonden. Aan de buitenzijde vertoon
den zij een iriserend effect, gevolg van
het hydrateren (opnemen van water)

van de bovenste glaslaag. Deze glaslaag
zwelt op en er ontstaan zeer dunne los

op elkaar liggende pakketjes glas met
lucht ertussen.

In deze gelaagde structuur wordt het
licht gebroken en ontstaan de interfe-
rentiekleuren in de vorm van een petro-
leumvlek. Deze irisatie geeft dus aan

dat het glas door vocht wordt aange
tast.
De mate van aantasting wordt voorts
bepaald door de samenstelling van het

glas, die ter plaatse van grisaille en
emaille anders is. Glas nr. 25 vertoonde
pitvormige plekken, waarin zich een
bruinwitte massa had afgezet. Ook de
twee ramen in de abcis vertoonden deze
plekken, maar wel in mindere mate.
De Kerkvoogdij, geschrokken van deze
rapportage, besloot een restauratieplan
te laten voorbereiden. Langer wachten

Ernstige aantasting van het gebrandschilderd glas, Grote Kerk, Edam. (Foto
R.D.M.Z., 1988)

Detail van het scheepstimmerliedenraam, de scheepsbou win al zijn onderdelen is
afgebeeld. Zelfs het gebruikte gereedschap is goed te herkennen.

zou onverantwoord zijn omdat dit on

herstelbare schade tot gevolg zou kun
nen hebben.

Om de reflectie bij de beschermende
beglazing zoveel mogelijk te vermij
den, zijn er een jaar lang verschillende

proefopstellingen gemaakt. Uit deze
proefopstellingen bleek, dat getextu-
reerd glas noodzakelijk was, maar on
voldoende om de reflectie naar een aan
vaardbaar niveau terug te brengen. Er
zijn proefopstellingen gemaakt met di
verse kleurtoepassingen en verschillen

de gradaties daarin. De lichttoelaat-
baarheid liep bij vele kleuren te sterk
terug. Tenslotte is er een kleurraster
ontwikkeld dat de lichtdoorlaatbaar-
heid niet nadelig beinvloedde en de re
flectie voor een groot deel wegnam. Het

kleurraster bestaat uit kleine verfpunt-
jes die door een ovenbehandeling in het
glas zijn opgenomen. Deze verf heeft

een grijsachtige kleur en is bestendig te
gen ultraviolette straling.
Bij de uiteindelijke keuze werd ook ge
let op het zichtbaar blijven van de lood-
verdeling in het paneel. Bij vele proef

opstellingen en kleurtoepassingen was
dit onvoldoende. Door bij de opstelling
het gaas op een bepaalde afstand te
plaatsen, vermindert de reflectie nog
meer, waardoor een donker, mat beeld
ontstaat. Tevens werd door plaatsing
van het gaas de loodverdeling beter
zichtbaar. Op deze manier wordt het

oorspronkelijke beeld zoveel mogelijk
benaderd.

Gekozen oplossing
In de Grote of St.Nicolaaskerk hebben
wij bij de restauratie van de ramen ge
kozen voor een museale opstelling. Het
gebrandschilderd glas wordt in mes
singpanelen geplaatst en aan de bin

nenzijde van de brugstaaf aangebracht.
Dat is ongeveer vier centimeter naar
binnen ten opzichte van de oorspronke-
lijke plek. Op de plaats waar het ge
brandschilderd glas heeft gezeten
wordt het beschermende glas geplaatst.
De ruimte tussen gebrandschilderd glas

en beschermend glas wordt geventi
leerd door een open sleuf aan de boven
en onderzijde aan te brengen. Door
temperatuursverschillen tussen boven

en beneden, onstaat een luchtstroom
die de spouwruimte droog houdt. Dit is
belangrijk omdat wanneer het ge
brandschilderd glas droog blijft er geen
aantasting en verwering plaatsvindt.
Bij de natuursteenramen wordt een vol

ledig nieuwe sponning geslepen in het
zandsteen voor de gebrandschilderde
panelen. Deze oplossing is gekozen om

van de binnenzijde het raamharnas dui-
delijk zichtbaar te laten zijn. Hierdoor
blij ft het verticale accent in het raam ge-
handhaafd. Dit is een duidelijke keus
geweest om het esthetische gedeelte van

deze raamrestauratie een hoge priori
teit toe te kennen.

Een belangrij k onderdeel van de restau
ratie is het schoonmaken van het glas.

Het gebrandschilderde glas wordt
grondig gereinigd en de overtollige kit
ter plaatse van de verloding wordt ver
wijderd. Het resultaat van deze schoon
maak is, dat vele kleuren die vervaagd
waren hun oorspronkelijke helderheid

verkrijgen. Het heldere oude glas wordt
gereinigd met oxaalzuur en het heldere
restauratieglas uit 1934 wordt zodanig
behandeld, dat het verschil tussen oud
en nieuw glas niet storend is.
De ramen tonen duidelijk het verschil,

na het schoonmaken, met de nog niet
behandelde ramen.

Restauratiewerkzaamheden
De 31 geschilderde glazen in de Grote of
St. Nicolaaskerk te Edam dateren van
1606 tot 1625. In tegenstelling tot vele
andere kerken in ons land, waar ge
brandschilderd glas geheel of gedeelte
lijk verloren is gegaan, bezit de

9



St. Nicolaaskerk te Edam op een na al
zijn oude glazen. Tijdens de verschil

lende restauraties is relatief weinig aut
hentiek glas vervangen, waardoor er

van een unieke collectie geschilderde ra
men gesproken kan worden met een

grote cultuurhistorische waarde.

Op het overzicht staat de officiële
raamnummering aangegeven met daar

bij de stad of instelling die het raam
heeft geschonken. De lijst op pagina 11
geeft een overzicht van mensen en fir
ma's die in de loop van de tijd aan de ra
men hebben gewerkt. De restauratie
van 1920-193 3 is voor zover wij weten de

meest ingrijpende geweest. Bij deze
restauratie is al het lood van de panelen
vervangen en zijn er verschillende ruit
jes vervangen. Bij de restauratie van
1886-1888, door Nicolas uit Roer

mond, is het gebrandschilderd glas van
de Staten van Holland en West-
Friesland (raamnr. 7) opnieuw in de

oven geweest om herstellingen in te
branden. Dit heeft opgeleverd dat het
glas enigszins een erosieachtige kleur
heeft gekregen. In 1864 is raamnr. 33
dichtgemetseld. Vervolgens werd in

1933 het zgn."restauratie"raam ge
plaatst. Onduidelijk is wat voor 1864
aan (gebrandschilderd) glas in raam nr.
33 heeft gestaan. Misschien is er een
verband te leggen tussen enkele panelen

gebrandschilderd glas waarop Edamse
namen staan en die zich thans bevinden

in het trappenhuis van het "Royal Mu
seum' ' te Canterbury. Een nader onder
zoek zal dit wellicht kunnen uitwijzen.
Het restaureren van de glazen gebeurde

vroeger op een bijzondere wijze. De
restaurateur nam voor het repareren

van gebroken ruitjes of een gedeelte van
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Gebrandschilderd glas van raamnr. 5,
het scheepstimmerliedenraam.

een paneel gebrandschilderd glas wat
over was uit een andere kerk. Hiermee

repareerde hij het glaswerk. In een
groot raam was het niet storend als en
kele ruitj es een ander motief hadden. In
de vorige restauratie van 1932 heeft gla
zenier Bogtman deze zgn."verloren
scherven" verzameld en in panelen ge-

Op dit detail van raamnr. 5 zijn de namen vermeld van de meester-

scheepstimmerlieden

monteerd. Deze panelen hangen thans
met verlichting erachter in de kerk. Ook
zijn in de raampjes van de trapforen van
de librye "verloren scherven" ge

plaatst. De herkomst van deze "verlo
ren scherven" is onbekend. Een aantal
zijn gedateerd en zijn soms ouder dan
het gebrandschilderd glas in de kerk.

Het glas Dordrecht (nr.10) dateert uit
1606. De toegepaste techniek is niet
goed geweest, waardoor de grisaille
grotendeels is verdwenen en de voor
stellingen nauwelijks meer te zien zijn.

Bij deze laatste restauratie worden al
leen teksten die nagenoeg onleesbaar
zijn koud opgeschilderd om de lees
baarheid te bevorderen. Aan de voor
stellingen wordt weinig of niets gedaan.

Storende onderdelen worden bijge
werkt. Het koud opschilderen betekent
dat de toevoeging altijd met een azijn
oplossing weer weg te nemen is.
Met het glas Dordrecht zal een proef ge
nomen worden met enkele panelen om
zowel tekst als voorstellingen koud op

te schilderen. Wanneer deze proef lukt
zal het gehele raam zo behandeld wor
den. In het oude glas zijn de contouren
en kleurresten zodanig aanwezig dat

het weer zijn oorspronkelijke voorstel
lingen en kleurcompositie kan verkrij
gen.

Het heldere raam (nr.36) zal eveneens
van beschermende beglazing voorzien
worden om de eenheid van de verschij
ningsvorm van de ramen na te streven

en vanwege de thermische isolatie.
Door deze zogenaamde "museale"
opstelling is de kiervorming weggeno
men en wordt door de dubbele begla
zing een enorme hoeveelheid koudeval
bij de ramen tegengegaan in de winter.

Voor de behaaglijkheid en de stook
kosten een aanzienlijk voordeel.

Bij een proef zijn vier ernstig aange
taste ramen reeds voorzien van bescher
mende beglazing (de raamnrs. 18, 19,
25 en 26). Deze proef is gemaakt om al
vorens alle ramen aan te pakken, de toe

gepaste restauratiemethodiek organi
satorisch, financieel en kwalitatief te
kunnen beoordelen. Door bijzondere

eisen te stellen aan het beschermende
glas, het kopergaas en de opstelling er
van, kan er van een geslaagde proef ge
sproken worden.

De financiering van het restauratiepro

ject is echter nog niet rond, zodat er
voorlopig in gefaseerde vorm doorge
gaan wordt. Hoe het gehele project ge
realiseerd zal worden is onduidelijk.
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Wij hopen op financiële hulp van bui

ten om de gebrandschilderde ramen
voor de volgende generatie's te kunnen
behouden. In november 1989 zal het
aanbrengen van het beschermend glas
gereed zijn. Ook het vermaken van het
gaas zal afgerond zijn. Op dat moment

zal het gebrandschilderd glas in de
noordgevel raamnr. 1 t/m 13 en het
Haarlem raam nr.14 nog niet terugge
plaatst zij n . Het hangt van de financiële
middelen af (die in 1990 ter beschikking

komen) of er aansluitend doorgewerkt
kan worden. Zo ja, dan kan het nog
plusminus 1 jaar duren voordat al het
glas is teruggeplaatst.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Het gebrandschilderd glas dateert uit
het begin van de 17e eeuw. De ramen
zijn schenkingen van een stad of be
stuurlijke instelling. Het eerste glas dat
in de kerk werd aangebracht was een

schenking van de stad Gouda (nr.20B)
en werd in 1606 ontworpen door Mr.
Isaac Nicolay van Swanenburgh. Als
"fijnschilder" ontwierp hij ook wand
tapijten en zegels. Tevens ontwierp hij
de nrs. 27, 26, 8 en 12 in Edam. Hij te

kende het carton op ware grootte en liet
bekwame glasschilders het werk uitvoe
ren . De cartons zij n echter niet bewaard
gebleven.

Het tweede glas dat in de kerk werd aan
gebracht was een schenking van de stad
Amsterdam (raamnr.20A). Het glas is

gemaakt door Lenert Pietersen in 1606.
Ook raamnr.7 is waarschijnlijk door
hem gemaakt.

Het glas geschonken door de stad
Haarlem (nr.14) is gesigneerd door Ni-

colaus Delft en dateert uit 1607. Dit glas
is gemaakt door Claes Abrahamsz. Het
Haarlemse raam heeft een aparte ge
schiedenis. In de middeleeuwen had
den Edam en Haarlem goede betrek
kingen. In 1218 organiseerden de beide

steden een kruistocht. Bij Damiate leid
de dit tot een zeeslag. Uit dankbaarheid
werd door Haarlem dit glas geschon

ken. Uit de resolutieboeken is te lezen
dat dit de tweede schenking van Haar

lem was hetgeen erop wijst dat voor de
kerkbrand in 1602 de Grote kerk ook
gebrandschilderd glas heeft gehad. Bij

een storm is het bovenste gedeelte van
het huidige Haarlem raam uitgewaaid
(in 1715). De toenmalige burgemeesters
van Edam zijn zo ij del geweest dit ge
deelte met hun wapenafbeeldingen te
laten herstellen. Het raam nr.16 is ook
door Nicolaus Delft gemaakt en ver

moedelijk ook ontworpen.

Overigens is uit de Haarlemse resolutie
boeken te halen, dat de Grote kerk voor
de brand van 1602 ook gebrandschil

derd glas heeft gehad. Hoeveel en wat
de voorstellingen waren is onbekend.
Alleen van het raam van voor de kerk

brand is bekend dat het in 1518 geschon
ken was door de bierbrouwers te Haar
lem onder voorwaarde dat de

Edammers hierdoor meer Haarlems
bier zouden drinken. Deze ordonnantie
is als volgt omschreven:

1518 - Cornelis Pieterszoen Zweer en
Floris Gerrits glasemaeckers ter cause
van een groot nijen glas van tachtig

ponden t 'harnasch bij hem luyd ten be-
veele van 'd burgemeesteren van der

voirsz; stede wege gemaeckt en geset in
de Kercke tot Edamme mit vier grote
staande beelden, als Onze Lieve Vrou

we, 't Sinte Baeff, 't Sinte Marlen en 't
SintJorijs, mittePaeus, Cardinalen en-

de Keizer. Soede Wapene van Haarlem
vercregen is in dezenzijde ende historie
van d' Heijlige cruce in dandere zijde,

gelijk hem dat van der voorsz; stede we
ge besteed was. Twelcke van derselve

stede wege tot versoucke van die van
Edamme wederomme Hairlems bier al-
dair drincken en slijten zullen tot ver-
meerderinghe van der neeringe van de
brouwerijen binnen deze stede.

Het scheepstimmerliedenraam (nr.5) is

een van de specifieke ramen die Edamse
geschiedenis vermeldt. Heel gedetail
leerd staat het bouwen van toenmalige
schepen afgebeeld. De kleding, het ge
reedschap en de wijze van houtbewer
king staat kleurrijk en heel verfijnd in
de verschillende panelen afgebeeld.

Dit glas werd in 1625 geschonken door
de scheepstimmerlieden van Edam en
wordt aan Cornelis Willemsz toege
schreven. Dit venster is van boven tot
onder gevuld met een glasschildering.

Een triomfboog wordt het uitgangs
punt voor de compositie met in de
poortopening de schutspatroon Sint

Josef, gewapend met bijl en trekzaag en
geflankeerd door een paar allegorische
vrouwenfiguren. Daaronder staat de
afbeelding van een scheepswerf met
schepen in verschillende stadia van be
werking. In de voet van het glas bevindt

zich een groot paneel met de namen van
de drieendertig scheepstimmerlieden

van Edam. Wel een sprekend bewijs van
de bloeiende industrie hier ter plaatse.
Ook in dit raam is nog veelvuldig ge
kleurd glas toegepast. Hierdoor herin
nert het nog aan de 16e-eeuwse tech
niek.

6 LAZEN MAKERS EN
glasschilders
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Lijst van namen, opgesteld door
W. Bogtman in dec. 1933.
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Met deze korte beschrijving omtrent
enkele ramen is er naast enige informa
tie over de voorstelling nog niets gezegd
over de symboliek die eertijds bij het
ontwikkelen van de voorstellingen een
belangrijk uitgangspunt is geweest.
Aan het eind van de restauratie zal er,
net zoals bij de graven en huismerken en

de librye boeken, een boekje worden
ontwikkeld dat een uitgebreide infor-

STIJLVOLLE SCHUUR

Dat zelfs het bouwen van een simpel
schuurtje kan bijdragen aan de omge
ving, wordt in positieve zin bewezen
door het schuurtje op de hoek van het
Speldemaeckersplantsoen en de Grote
Molensteeg. Een voorbeeld van verant

woord bouwen in de oude kom.

matie verschaft over de gebrandschil

derde glazen van de Grote of St. Nico-
laaskerk te Edam.

Dick Bak

Bronvermelding:

Monumenten bulletin, uitgave van
Monumentenzorg Openbare Werken
Haarlem.

Nederlandse glasschilders door W.
Bogtman, 1944.

Gemeente Archief Haarlem, Thes.
1518, 67v - 68

Inventarisatie gebrandschilderd glas
Grote kerk Edam door W. Bogtman,
1933.

ZAAK KIL NA TIEN JAAR NOG NIET OPGELOST

Bouwen zonder vergunning is een be

dreiging voor het Beschermd Stadsge
zicht. Voorbeelden zijn er te veel om op
te noemen. Telkens wordt het weer dui
delijk: het bouwen zonder vergunning
is in bijna alle gevallen uiterst schade
lijk voor het Beschermd Stadsgezicht.
Zoals in het geval van Kil die negen jaar

geleden aan de achterzijde van het
woonhuis Volendammerpad 19, clan
destien een uitbouw van 4,5 meter leng
te verwezenlijkte. Na tien jaar procede
ren is er zelfs na de uitspraak van de
staatsraad, Mr. J. Blaauw, nog geen de
finitieve oplossing gevonden. Al zal de

uitbouw dan naar alle waarschijnlijk
heid niet gesloopt hoeven te worden.

Over mooi en lelijk valt te twisten. Kil,
die een pensionbedrijf aan het Volen
dammerpad heeft, kreeg van de ge
meente geen toestemming voor de aan
bouw. Ten onrechte, meent de heer Kil.
Het is uiteindelij k negen j aar touwtrek
ken geworden tussen Kil, de gemeente

en de naaste buren. Nog los van de in
grijpende consequentie die het heeft op
het Beschermd Stadsgezicht, verstoren
dergelijke meningsverschillen de saam

horigheid in een buurt.
Keer op keer kan de gemeente verweten

worden dat nauwelijks alert wordt ge
reageerd op illegale bouwactiviteiten in
het prilste stadium. En terugbreien wat
scheef is gegroeid blij ft een veel moeilij

ker opgave.

ANWB-BORDEN

fn nauwe samenwerking met de ANWB

heeft Oud Edam borden laten vervaar
digen met toeristische informatie over
de bekendste monumenten van Edam.
Het gaat om 11 gebouwen die van tekst
op bruine borden worden voorzien. Op
de open Monumentendag is het eerste
exemplaar voor de Lutherse Kerk door
een vertegenwoordiger van de ANWB

officieel overhandigd.

—
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Wandeling door
Edam
De Nieuwe Haven
Het eerste gedeelte van de Nieuwe Ha
ven is al beschreven vanaf de Bult naar

de Hoogstraat. Weet U nog wel, naast
het hoekhuis van de familie Imken heet
te dat oorspronkelijk "de wortelen-
markt".

Dus beginnen wij nu vanaf het hoek
huis van de Hoogstraat, het groente
winkeltje van Berkhout. Het eerste huis
wat volgt was bewoond door de familie
van Essen die met een motorboot "de
Koophandel" een kaastransport on
derhield op Alkmaar. Later is dit over
genomen door zijn neven Johan en

Hendrik. Johan was oorspronkelijk
hoofdmachinist op zee en Hendrik de
al eerder bekende metaaldraaier. "De
Koophandel" meerde vaak af in de
Voorhaven tot bij de Kaaspakhuizen
van "de Gestam" waar de lading dan

werd gelost. Alles met de hand werden
twee kazen opgegooid uit het ruim en
door de vanger in de zogenaamde kaas-
goot voor verder transport naar de pak
huizen geworpen. Het huis werd later
bewoond door mevrouw Dik.
De bekende stadstimmerman Jan

Mundel sr. bewoonde met vrouw en
kinderen Jan, Neeltje, Klaas en Coba
het huis hiernaast. Vervolgens Roelof
Wayop en familie, in een dwars op de
straat gebouwd huisje. Reindert, Alie
en Tjeert waren de nazaten. Reindert
was schilder en artiest. Wanneer hij op

Schepen met mosselen uit Wieringen in

den hier met koeboten de mosselen op
naar Volendam voor eendenvoer.

witte gymschoentjes door Edam liep
werd er steevast aan hem gevraagd:

"Richard waar ligt je jacht?" Hij kon
ook heel goed mondorgel spelen. Oude
Wayop was huisschilder en had, wan
neer hem een "leer" ter leen werd ge

vraagd, het stereotype antwoord: "het
is geen leer, het is een ladder meneer."
Dan de familie Bul. De heer Bul was ka
pitein op zee. Een verschrikkelijk leuke

familie. Met Alie hun oudste dochter
hadden wij altijd nog contact, tot zij
voor twee jaren in Amsterdam is overle
den. De andere kinderen waren: Bep-

pie, Wibo en Theo.
De stadsloods, waarin Jan Mundel sr.
de scepter zwaaide is hiernaast. Andere

Een opname tijdens de watersnood van 1916. Links het huisje van de weduwe
Zwart, de brugophaalster, daarnaast het kleine huisje van Kunst, dan de boerderij
van Oort en de winkel van Voorn. De kinderen vooraan zijn Pietje Schuitemaker
en een dochter van Albert Schuitemaker.

de jaren '20 en '30. Volendammers haai
en brachten die door het Dienaarssluisje

stadswerkmensen waren: Cobus Ros

kam, de straatmaker met zijn trouwe
opperman Jaap van Dijk, Dirk Klep
per, tuinman. Ent, Pooyer, Aberkrom
en Jan Kramer zorgden voor het opha
len van vuilnis en plee-emmers, alles
met handwagens. Dirk Ent zorgde ook
voor het uitbaggeren van de sloten. Het
vuilnis werd gedumpd in de asboten bij

de Noorderbrug en gebruikt voor het
dempen van het Die. Later werd deze
dienst gemoderniseerd door de familie
Crielaard. Gerard Crielaard was voor
het onderhoud van de motoren; Arie
Buikman was de opvolger van Mundel.
En dan niet te vergeten Klaas Groot en
zijn trouwe maat Willem Visser uit Vo

lendam. Beiden buitengewone vak
mensen, die helaas te vroeg zijn gestor
ven. Als je nagaat dat deze diensten
door enkele mensen werden gedaan en
als je dit vergelijkt met de enorme uit
breiding hiervan tegenwoordig, dan
vraag je je wel eens af   Voorheen
werden de stadslantaarns om de maand
schoongemaakt, nu is er al jaren niets
meer aangedaan en er zijn er bij waar je

bijna niet meer doorheen kunt kijken
en geen licht meer geven. De gehele

dienst moest zonodig naar Volendam
verhuizen, waar een groot kantoor,
opslagplaats en terreinen voor gemaakt
zijn.

In de zestiende en zeventiende eeuw

stond hier op deze plaats het gasthuis.
Niet zozeer een plaats voor het verple
gen van zieke mensen, hoewel dit voor

kwam, doch voornamelijk onderdak
voor reizigers op doortocht. De Gast
huissteeg liep naast de pastorie van de
Lutherse kerk naar de Voorhaven, waar
de steeg naast het toen bestaande Stad-

13



huis uitkwam. De Lutherse pastorie
werd in de loop der jaren bewoond
door: ds. Herbschlep, ds. Bleeker, ds.
Brandt, ds. Munter, ds. van der Woude,
ds. Johannes en ds. Monsees. Naast de
pastorie staat het grote kaaspakhuis

"de Toekomst", dat door zijn
afmetingen wel wat afsteekt bij de om
geving hiernaast. Dan de bakkerij van
Jelluma met een prachtige 17e-eeuwse
gevel; door brand helaas niet meer
bestaand en door een nietszeggende ge

vel vervangen. Jelluma was bekend om
zijn beschuit en jodekoeken; nog zie ik
hem met zijn bakkerskar volgeladen
met brood en diversen naar Volendam
rijden, waar hij ook een wijk had. Een
van de ongeveer 26 bakkers in Edam; nu

nog twee stuks! Vervolgens Klaas
Schardam, een van de directeuren van
' 'de Gestam' '. Zij n echtgenote Ant j e de
Boer overleed enkele maanden terug op
ruim 99-jarige leeftijd in "de Meer

min". Een jongere generatie, Joh.
Schardam, bewoont dit huis nu. We
blijven in de kaas, want dan komt het

pakhuis "de Volharding" met aan de

oostzijde het washuis van de Diaconie
en tevens het Hoofdgebouw. Vader en
moeder Bierens, die hier de leiding had
den, waren zeer geziene mensen. Later

werd het het rusthuis "de Nieuwe Ha
ven' ', nu is het gebouw veranderd in di
verse compartimenten voor bewoning.

Nu weer een kaaspakhuis "de Vlijt",
met daarnaast een koloniale waren win
keltje van D. Ent wat later bewoond

werd door J. Groot de timmerman,
waar men ook klompen kon kopen. Nu
bewoond door zijn broer Gerrit. In het

volgende huisje woonde mevr.
Houtman- v.d.Laag. Later ook be

woond door Gijsbrechts, die een ta
bakszaak had in Volendam. Dan komt
een voormalig pakhuis, waarin nu de
bekende fysiotherapiepraktijk van de
familie van Ravenzwaay- Balder is ge
vestigd. Het huis door hen bewoond,

was in mijn jonge jaren gebouwd voor
de familie Jan Schardam, onder leiding
van Van der Broek. Aannemers waren
Luning en Takkenberg. Mijn vriend

Adriaan Kater maakte hiervoor op
16-jarige leeftijd de voordeur die nog
altijd intact is. Over kwaliteit gespro
ken!
De Koning, de metselaar en stukadoor

met tal van kinderen, komt in het huis
hiernaast. De beroemdste hiervan was
wel Coen, die wereldkampioen schaat
senrijden werd. Dan Sjaak, kampioen
van Nederland en broer Cor, kampioen

van Noord-Holland. Nu wordt dit huis
bewoond door Berkhout. Dan weer een
kaaspakhuis "de Koe". In de oorlog

'14-'18 werd het volgende huis bewoond
door luitenant A. van der Deure, later

voorzitter van de N.C.R.V. Ook van Es
sen van ' 'de Koophandel" en weer later
de ons zo bekende Henk van Essen, di
rigent en muziekleraar, woonden er. In

het volgende huis Jan de Vries, de post-
loper en specialist in het slaan op de
grote trom bij de Harmonie; daarin
woonde later Cor Schaar. Op de hoek
van de Janstraat, Krimpelman en ver

volgens de familie Klepper.

De bekende Jan van Wallendalbrug is
genoemd naar Jan van Wallendal. Het
betreft hier een uit het stadsbeeld ver

dwenen brug over de Nieuwe Haven in
het verlengde van de Jansstraat. Deze
brug is door de Spinfabriek aan de ge
meente aangeboden, hetgeen in de ver
gadering van 13 Februari 1899 door

burgemeester Calkoen aan de Raad

werd medegedeeld.
De Spinfabriek was een inrichting tot
werkverschaffing, opgericht door de
beheerders van een fonds, nagelaten
door een rijke Edammer, Jan van Wal

lendal.
De aanleg volgens plan en begroting
van de stadsbouwmeester, de heer
Rups, kostte F. 5000,-- onder voorwaar

de dat de gemeente gedurende zes jaar
een bedrag van F. 200,- per jaar aan de

Spinfabriek zou uitkeren en bovendien
bediening en het onderhoud geheel ten
koste van de gemeente zou komen.
Het was een smalle, nogal spichtige op
haalbrug, niet voor voertuigen berijd
baar. Het omlaagbrengen van de klep
was voor de brugwachtster een zwaar

werk, daar zij te licht was, en daarom
nam ze op de klimpartij tegen de klep
een grote kei in haar schort.
Het onderhoud van de brug werd vele
jaren verwaarloosd, zodat in 1927 een
grondige herstelling nodig was gewor
den. Deze herstelling zou omtrent een
bedrag van F. 1000,— moeten kosten.
Om daaraan te ontkomen besloten de

vroede vaderen om de brug maar te slo
pen. Het huis bewoond door de familie
Eijssen en de "zakkenzolder" werden

dan alleen bereikbaar over de brug bij
de Baanstraat.
Op 14 april 192 7 werd begonnen met het

slopen van het geschenk van 1899, dat
onder belofte van onderhoud was aan

vaard. Het slopen en opruimen heeft
zeker ongeveer F. 800,- gekost, maar de

kosten van reparatie groot F. 1000,— wa
ren toch uitgespaard. Op 1 augustus
1927 verliet de familie Eijssen uit pro
test Edam, een der grootste kaashande
laren in Noord-Holland. Een hele strop

voor Edam. Maar wat nood, de vroede
vaderen hadden getoond flinke kerels
te zijn.
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De brug werd bediend door de weduwe
Zwart of haar dochter Geertje, die in

het leuke antieke huisje woonden op de
andere hoek van de Jansstraat. Gé on
derhield ook het stadhuis. Ik zie nog de
zandvloer in de raadszaal waar zij met
een brede bezem altijd prachtige figu

ren in maakte. De onderdelen van het
weggesloopte huisje zijn verwerkt in
het buitenmuseum in Enkhuizen en een

groot niet zo'n fraai bouwsel is er voor
in de plaats gekomen. Het wel kleinste
huisje van Edam staat hiernaast, waar
in achtereenvolgens diverse mensen

woonden, zoals de grootvader en moe
der van Jan Kunst; dan Buikman en la
ter ook Chiel Smit . Inmiddels is het gro
ter gemaakt. Dan kwam de boerderij
van Oort. Nog zie ik Cor met zijn twee
zusters naar het land rijden op het boe-
renwagentje naar de zesstedensingel

om daar te gaan melken. De twee
zusters zijn in de Spaanse grieptijd
overleden. Voor deze boerderij kwa

men in de plaats twee huisjes met een
gebroken kap. In het begin woonden
hier Jo van der Goot, leraar van de
M.U.L.O., Sens de politieagent en on
der andere ook Jan Kemper en Henk

van Essen. Nu Jan de Jong, monteur bij
de Gemeente, en groot liefhebber van

fotografie en dia's. Niet voor niets is hij
een kleinzoon van Jan de Jong van de

bioscoop.
Waar nu het huis van mevrouw van
Beers staat en laatstelijk bewoond door
haar kleinzoon, stond oorspronkelijk

de koloniale waren winkel annex
brandstoffenhandel van Siem Voorn.
Dan de tuin van Wark met de vroeger zo
bekende knijp van Jan Oostindie. Hier
kwamen tal van Edammers een con-

Een wel heel zeldzame opname van een gedeelte Nieuw Haven nog voorde beken
de huisjes van Nieuwenkamp gebouwd werden. Hiervoor moesten enkele pandjes

gesloopt worden.

De huisjes van Nieuwenkamp tijdens de watersnood.

sumptie gebruiken, wat wel eens uit de
hand liep. Een mooi verhaal is dat een
van de Edamse notabelen te diep in het
glaasje had gekeken. Het was al laat ge
worden en de nachtwacht kwam eens

kijken. Genoemd heer was echter slecht
ter been geworden. Na ampele bespre
kingen werd een ketje gehaald; de man

hierop gezet en zo huiswaarts gebracht.
De nachtwachten bonden de ket aan de
knop van de deur en belden aan, waar
op zij vertrokken. U zult de verbazing
en schrik van moeder de vrouw best

kunnen begrijpen toen zij de deur
opende en ket met daarop echtgenoot
de deur inkwamen. Hiernaast woonde
Zwaai. Zwaai had een functie op de
zakkenzolder en was bekend voor het
maken van scheepjes in flessen; in dit
huis nu mevrouw L.van Dijk- Rijken-
berg.
De heer Nieuwenkamp zou op de plaats

hiernaast een huis laten bouwen, maar
om de een of andere reden was het niet
verder gekomen als een fundering. Ja
ren daarna heeft Dirk de Boer hier een

huis opgezet, maar nu niet bepaald in
de stijl zoals Nieuwenkamp het gewild
zou hebben. Het werd bewoond door de
heer Dijke, hoofd van de sociale dienst
in Edam-Volendam. Dan de mooie
huisjes die de heer Nieuwenkamp liet
bouwen, ter verfraaiing van het uitzicht
vanuit zij n woning aan de overzij de van

de Nieuwe- Haven. Enkele bewoners
van jaren terug waren tante Suus Kor-

ver, Jongens, Kooiman en Dijkstra en
de bekende correspondent van de
Gestam, Henk Stöve. Dan Klepper de
politieagent met zijn dochter Marie en
daarnaast Kieft. In de gevels van de

huisjes gevelstenen met als volgt: "int
wildt schut", de Kuiper, Geloof, hoop
en liefde, "int krumhout" en de Kieft,
in welk huisje heel toepasselijk de fami

lie Kieft woonde. Betlem, zelf flink aan
de maat wat lengte betrof, was met zijn
kleine vrouwtje bewoner van het vol
gende zeer kleine huisje, wat nu veran
derd is in een garage. Vervolgens Klip-
pel de politieagent, daarnaast Waayer
en vervolgens Buis in het daarnaast ge

legen huisje. Dit pand is later gesloopt.
Het nog betrekkelijk nieuwe huis wordt
nu bewoond door de familie Hein Ha-
sert. Het grote, fraaie huis daarnaast
was bewoond door de familie D.C.Vis-
ser Czn. en is het geboortehuis van mijn
vrouw. Verdere kinderen waren Mies,
Willem en Corry; later is het verkocht

aan de bekende accountant Wijnand
Visser en nu is het eigendom van Van

der Pol, de kunstschilder. In de volgen
de huisjes Roele, (nu nieuw van Eel-
tink), dan de weduwe Van der Pol met
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.^'ieuwenhaven

Een gedeelte Nieuwe Haven met het huis van de familie D.C. Visser Cz. Het ge
boortehuis van mijn vrouw, links het huisje van Waaijer en rechts Roele.

dochter Keetje en de bekende Lies
Brugman die daar thuis was gehaald;
dan Tuinman met daar weer naast de zo
bekwame Mr. Timmerman Dirk Tak-
kenberg. Specialist in het maken van
kermisattributen. Hij werkte veel voor

Nieuwenkamp wiens huis en atelier hij
ook heeft gebouwd. Hiernaast een leuk
huisje, ook door Nieuwenkamp gezet.
Het is genaamd Charitas met in de gevel
een prachtige steen. Dan Uitenthuis en

nog een huisje van Kunst die bij Eeltink
werkte en Bloothoofd van de touwfa-
briek. Dit is weggesloopt en vervangen
door een garage. Daarna het bekende
graanpakhuis "Barcelona" van de fa.
Igesz, later de metaaldraaierij en wik
kelinrichting met bovenwoning van de

familie Overmars met hun kinderen
Bram en tweeling Tiny en Gerry. Nu

wordt het bewoond door H.Groot. Aan
de andere zijde van de Pereboomsteeg
staat de pastorie van de niet als zodanig
meer ingebruik zijnde Evangelisatie.
Verschillende Evangelisten en Domi-

nee's hebben hier gewoond, zoals de
heer Voskuil, Ds.Grastek, de heer
Nieuwenhuis, ds. Barger, ds. Fritsze,
ds.Veneman en anderen. De vroegere
Pastorie is een vermoedelijk 18e-eeuws
Burgemeestershuis geweest. Boven is de
bekende Davidskamer, met wandschil

deringen over de geschiedenis van ko
ning David. Het huis wordt nu be
woond door de familie Romijn. De
families die in de loop van de jaren het
volgende huis bewoonden, waren de fa

milies Hoefnagel, Nakke, Dekker.
Hoefnagel was een bekwaam huis- en
decoratieschilder, leermeester ook van

Tj. de Boer. De heer Nakke was ons
hoofd van de O.L.School en wie je ook
spreekt of sprak over onze leertijd, wij
waren het er allemaal over eens dat wij
een geweldig onderwijs hebben geno
ten. We kregen ook goed tekenles en

zelfs de werking van de stoommachine
werd ons in dehoogste klas bijgebracht.
In de tuin hiernaast werd voor de fami
lie Groot een huis gebouwd, wat tegen
het grote kaaspakhuis "de Rotterdam"
staat. Tjomme de Boer liet aan de oost
kant van "de Rotterdam" twee nieuwe
huisjes bouwen. Architectuur geheel in
dezelfde stijl als Nieuwenkamp liet
bouwen. Aardige deur en raampartijen
en zelfs gebeeldhouwde balken boven
de ingangsdeuren. De huisjes die hier

voor weggesloopt zijn en de namen van
de mensen die daar oorspronkelijk

woonden, zijn mij wat ontgaan, evenals
de huizen die moesten verdwijnen voor

de daarnaast gebouwde pandjes.
Namen van deze mensen zijn: mej. Ju
lia van Dijk, Ma v.d. Lingen, nog zo een

statige dienstbode uit vroeger jaren, en
dan de familie Keizer. Vervolgens een

huisje waar de familie Zweer in heeft ge
woond. Zweer zelf werkte op de touw-
fabriek. Nu een wonderlijk huis, wat is
gezet voor de familie P. Riedel. Jaren
heeft hier ook Jan Groot en echtgenote
Trien Luning in gewoond. Nu is daar

het atelier in gevestigd van de zo beken
de kunstenares Arienne van Waterland.
De heer Reimes en huisvrouw Janny
v.d. Naaten bewoonden het volgende
huis. Hiervoor Wortel, conducteur van
het Spoortje. Jan de Vries die bij Eel
tink werkte bewoonde met zijn moeder

Tijtje Ooiman het volgende huisje. Zij
stierf op zeer hoge leeftijd, ik meen dat

zij 99 jaar was geworden. In hetzelfde
huisje onder een kap Jacob Raggers
met zijn vrouw Dirkje de Vries. Zij was
een dochter van Tijtje Ooiman. Rag
gers was bij de gemeente in dienst en

verzorgde s'winters de kachels in de
scholen.
Na een schutting van de boerderij van
Van Zanen woonden de vader en moe
der van Jan Kunst. Ook Jaap Oorbeek

heeft hier nog gewoond. Dan komt
Schoegje de siagrenmaker en daarna
Leynes, fervente supporters van E.V.C.
Op de hoek van de Starsteeg Pappetje
Kraai, een huisschilder die veel bij
Noothoven van Goor werkte. Aan de
andere zijde van de Starsteeg De Jong

met zijn brandstoffenhandel, nu een
mooi huis van de aannemer Butter. De
daaraan grenzende loods van metselaar
Willem Kraai is nu veranderd in een
prachtige woning. Het blijkt wel dat er
veel ten goede is gebeurd in Edam. Nars
Bleeker die de kettingbrug bediende,
woonde in het volgende huis. Interes
sant is dat hiervoor Roemer woonde, de

laatste knecht van de zoutziederij "De

Star". Dan twee nog betrekkelijk nieu
we huizen waar de families Dekker
woonden. Ten eerste Dekker die fonds
liep op te halen en vader was van de be
kende timmerlui Jan en Wouter Dek
ker, alsmede hun zuster Ka die met Dirk
Regter getrouwd was; dan Maarten

Dekker, de bekwame metaaldraaier van
de touwfabriek.
Voorheen was het terrein aan de Ooster

kade onbebouwd en, zoals mijn vader
mij wel heeft verteld, stond hier wel

eens het circus Hart.
Tot slot de Kettingbrug, een prachtige
toeristische attractie die wij Edammers
niet graag zouden missen, hoewel het
bedienen hiervan geen lolletje is. Inte
ressant was, en is nu nog, de scheep
vaart door de Nieuwe Haven. De boten
van Simons met diensten op Rotter

dam, de "Koophandel" op Alkmaar
en niet te vergeten een grote stoomboot

"de Stanfries" die bijna wekelijks hier
afmeerde met koeien uit Leeuwarden
voor Jan de Boer Stz. Ook kwamen hier

veel plezierboten door met passagiers
om Edam te bezichtigen.

G. bij 't Vuur

In de vorige aflevering zijn enkele fou
ten geslopen, waarvoor onze excuses:
1. de prijs voor de restauratie van het

huis van Nolte, moet zijn F. 32000,--.
2. de naam van de heer op de foto van

de asfaltering van de Spuistraat is

J. Plas.
3. Ojé naast Huurdeman was nog de

winkel in naaimachines van Frie Ton,
later Klaas Ton, met fietsen. Hier

voor de Haarlemse Bank met direc
teur Saat.
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