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Hek sluitstukDiaconietuin
' 'Plet zal een toer worden, maar de tuin
komt er, ook al zal het in fasen gaan."
Dat was de laatste zin in ons periodiek
van maart 1990. Een jaar geleden dus.
Nu, ruim vier seizoenen verder, ligt de
tuin er en in september, de 14de om pre
cies te zijn, op de Open Monumenten
dag hopen we de tuin officieel te ope
nen. Tweeen een half j aar na het besluit
van onze ledenvergadering de tuin aan
te kopen, na de installatie van de tuincommissie, anderhalf jaar na het aan
nemen van het raadsbesluit, zal de tuin

dan klaar zijn: een nieuwe tuin binnen
een monumentaal, beschermd stadsge
zicht. We zullen voor u opeen rijtje zet
ten wat er alzo is gebeurd de afgelopen
periode. Tijdens de laatste jaarvergade
ring bleek dat er verschillende vragen
waren over deze "open" plek aan de
Voorhaven, die toen langzamerhand al
wat gevuld werd. Belangrijk was de
door de storm uitgestelde raadsverga
dering van 29 januari 1990. Daar werd
gelukkig, en uiteindelijk, voorstel 7
aangenomen. Dit hield in "voorstel tot

votering crediet ten behoeve van inrich
ting van de diaconietuin (voorstel no.
2-'90)". Maar de raad zou de raad niet
zijn geweest als dit zonder enige toevoe
ging zou zijn gebeurd. Er werden twee
voorwaarden gesteld:
1. vier bomen mochten niet worden ge
kapt.
2. de Diaconietuin mag niet in gebruik
worden gegeven aan een derde, noch
vervreemd worden, dan na schriftelijk
verkregen toestemming van het college
van B en W.
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Punt 1 was al vervelend omdat in ons
rechtlijnig, neo-renaissenceplan deze
bomen in de weg stonden. Bovendien
was de vorm van deze bomen niet mooi:
scheefgroei ontstaan door de invloed
van de kastanjeboom. Daarbij kwam
dat tijdens de laatste besprekingen met
het college, die zich trouwens in een
prettige sfeer afspeelden, door de voor
zitter van het college was gezegd: "jul
lie krijgen de ƒ 45.000,- en dan kun je
doen en laten wat je wilt". De natuur
heeft door de eerder genoemde stormen
één van de bomen doen kapseizen en
deze moest door onze hovenier worden
weggehaald.
Punt 2 was natuurlijk erg onverwacht
en vervelend. Immers, dit was nog nooit
door de collegevoorzitter of door één
van de wethouders naar voren gebracht
tijdens de bijeenkomsten. Dus zonder
enig overleg met het bestuur van de ver
eniging Oud Edam verscheen deze
voorwaarde in het raadsvoorstel. Ver
schillende raadsleden spraken hun ver
wondering erover uit dat het bestuur
van Oud Edam hiervan onwetend was,
tot op dat moment. Maar zoals dat gaat
in de democratie, de meerderheid van
de raad vond die voorwaarde j uist en zo
werd dit voorstel aanvaard. Toen pas
kon de vereniging aan de gang gaan.
De tekening plus bestek waren klaar:
akkoord van het bestuur.
Drie bedrijven werden uitgenodigd om
in te schrijven. De firma Koelemeyer
kwam als laagste en meest serieuze uit
de bus voor een bedrag van circa
ƒ42.000,- (inkl. BTW). Het hek viel hier
buiten, omdat er nog geen besluit was
geweest over de uitvoering hiervan, zo
dat er ook nog geen bedrag ingevuld
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BIJ DIT NUMMER:
Het tweede nummer van het perio
diek van dit jaar staat voor een groot
deel in het teken van deDiaconietuin.
Veelzweetdruppels zijn door alle be
trokkenen gelaten om tot een goed re
sultaat te komen. Onze voorzitter
staat nog eens stil bij de voorgeschie
denis van de tuin, terwijl de tuincommissie bij monde van Kees Hulskemper u tot in detail van de gang van
zaken op de hoogte stelt.
Een opvallend gebouw gaat verrijzen
op een kwetsbare hoek aan de zuid
kant van de stad: het Hoogheemraad
schap gaat tegenover De Meermin
een nieuw laboratorium bouwen. C.
Schaatsbergen, hoofd van de bouw
kundige dienst van US, gunt u een
blik in de keuken van planvoorberei
ding en overwegingen.

kon worden. Na lange discussies en vele
bezoeken aan hekken binnen en buiten
onze gemeente - de commissie kent nu
alle mooie hekken in de kop van NoordHolland ten noorden van de kaasstad —
viel de keus op een type hek dat al in de
gemeente voorkomt, namelijk het hek
langs de Proeve. Kosten plus minus
ƒ 20.000,-. Hiervoor moesten sponsors/subsidiënten worden gevonden en
dat is aardig gelukt. Alhoewel nog niet
alle hekspijlen betaald kunnen worden,
is ook dit werk uitbesteed voor een be
drag van ƒ 16.621,-. Het hek wordt zo
bewerkt dat weinig of geen onderhoud
noodzakelijk zal zijn. Voor de sponso

De Monumentencommissie heeft een
redelijk druk jaar achter de rug. Tal
van bouwplannen werden ter beoor
deling aan haar voorgelegd. Een ver
slag van C. Schaatsbergen.
In het vernieuwde Damhotel vond de
jaarlijkse ledenvergadering plaats,
met onder andere de uitreiking van
het Gele Steentje. Een kort overzicht
van deze avond door Janny BoelensBoss.
Veel historische gevels in Edam zijn
gesierd met gevelstenen waarop aller
lei voorstellingen. De werkgroep
Handhaving Stadsbeeld is bezig een
tentoonstelling voor te bereiden die
alles op dit gebied in Edam zal laten
zien. Jan Hooijberg geeft u er een
voorproefje van.
De redactie

ring is een presentatieboekje ontwor
pen en uitgevoerd door Gerro Roskam.
Instellingen en firma's die tot op dit
moment bedragen hebben toegezegd,
zijn:
Sponsors:
Algemene Bank Nederland
Bondsspaarbank
A.A. Bluekens
Betonwarenfabriek Edam
Boon Edam B.V.
Dragersvereniging De Vriendschap
Gestam B.V.(C. Schardam)
Bond Heemschut (Hoegenfonds)
Koningshoeve (P.C.I.)
Van Overbeek, makelaars
Prins Bernhardfonds
Rabobank Edam- Volendam
Rotaryclub Purmerend
Stichting ROAC

kastanje heen; wat heet, je loopt voort
aan langs de overkant van de Voorha
ven, de "lichte kant". Als het warm is
stijgt er bovendien een benauwde, zwa
re geur op. De hovenier zou de nesten
uithalen, maar helaas
Tijdens de laatste jaarvergadering werd
dé oplossing aan de hand gedaan:
leeuwemest in de nesten vóór 1 april,
dus volgend voorjaar kunt u de tuincommissie in een hoogwerker zien met
mest uit Artis!
Het moet U, lezer, duidelijk zijn dat de
commissie zéér milieubewust aan het
werk is geweest, ook hier! Maar een rei
gerkolonie in een woonkern, dat kan
niet. Het is onhygiënisch en ... gevaar
lijk. Stonden de iepen nog maar bij het
fort!
In de herfst van 1990 hebben enkele le
den (bestuur en tuincommissie) het ter
rein geschoond. Op 3 november werd de
burgemeester de eerste spade en een
buxusboompje ter hand gesteld en
daarna kon Koelemeyer beginnen:
1. opschonen en ophogen, daarna ega
liseren van het gehele terrein.
2. uitkisten van de grond en aanbrengen
van verhardingen.
3. maken van hoofdpaden van klinker
bestrating en de andere paden aange
legd met schelpen.
4. aanbrengen van stalmest onder de
beplantings vak ken.
5. planten van bomen, heesters, rozen,
vaste planten en heggen.
6. aanleggen en inzaaien van gazons.
7. snoeien en uitkronen (reigers!) van
bestaande bomen.

Het belangrijkste uitgangspunt bij het
inrichten van de tuin was de overgeble
ven kastanjeboom. Deze moest ge
handhaafd blijven, al zou het alleen
zijn vanwege het jeugdsentiment van
vele leden. Een probleem hierbij is de
—gelukkig kleine- reigerkolonie. Als
je langs de "donkere kant" van de
Voorhaven loopt (mei 1990) en je ziet
het wit van de uitwerpselen op straat,
dan loop je in een wijde boog om de

3

Het hek van de Proeve dat als voor
beeld heeft gediend voor de Diaconietuin.
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De zogenaamde 'Broeker' lantaarn
paal van de Proeve.

Laatste fase Diaconietuin
In 1977 is het feitelijk begonnen met
de overdracht van het Diaconiege
bouw op de Nieuwe Haven aan de
ROAC ten behoeve van jongerenhuis
vesting. De tuin van ruim 1400 m
werd buiten deze transactie gehou
den. De eigenaar/projectontwikke
laar had in een eerder stadium het
plan gelanceerd om de tuin te bebou
wen met eengezinswoningen. Hierin
lag de kiem voor een jarenlang con
flict en een verwilderde stadstuin als
gevolg.
Onze leden hebben de vereniging in
die tijd gevraagd of Oud Edam hier
niet wat aan kon doen. Goede ideeën
werden gelanceerd door ons erelid G.
bij f Vuur en de heer dr. Bloemsma uit
Haarlem.
In oktober 1987 werden de eerste on
derhandelingen gestart. Eerst als in
termediair tussen gemeente en grond
eigenaar
om
oplossingen
te
bewerkstelligen. De prijsideeën en
condities lagen echter ver uit elkaar.
Na vruchteloos onderhandelen werd
een nieuwe constructie voorgesteld.
Oud Edam zou als onafhankelijke in
stelling, vrij van de hele voorgeschie
denis, de tuin gaan aankopen.
Er was toen veel meer begrip bij de
eigenaar om tot zaken te komen en
uiteindelijk resulteerde dat in de aan
koop, onder voorbehoud van een
aantal gestelde condities door Oud
Edam.
De koopsom
bedroeg
ƒ 40.000,-k.k.
Belangrijke problemen moesten nog
worden opgelost: de financiering,

Dat waren de grote lijnen. We zullen ge
noemde werkzaamheden nog wat aan
vullen:
a. er is 60 m 3zwarte grond aangebracht.
b. 174 m straatklinkers, gemeleerd
waalformaat, waren nodig en c. 30 m
schelpen voor de paden. Deze worden
in structuur gehouden door 326
opsluitbanden.
d. voor een goede vruchtbaarheid was
4 m oude, verteerde koemest nodig.
De reigermest was te zuur en bovendien
wilde men het niet verspreiden (vrijheid
van de schrijver!).
e. er zijn langs de oostkant zes leilinden
geplaatst, verder 368 stuks haagbeu
ken, 257 stuks buxus of palmboomp
jes, 230 stuks diverse heesters, er zijn
324 vaste planten ingeplant en 100poly-

een goed juridisch raamwerk met de
gemeente over kosten van aanleg en
instandhouding, vaste lasten en een
bruikleenovereenkomst.
Ook het
plan van aanleg heeft vele besprekin
gen noodzakelijk gemaakt.
Nadat de algemene ledenvergadering
op 29 maart 1989 het licht op groen
had gezet, is er door de toen geïnstal
leerde tuincommissie, bestaande uit
Kees Hulskemper, Gerro Roskam,
Jan Hooijberg en Jan Huissink, met
grote voortvarendheid gestart met
planvorming en realisatie.
Ontwerpen werden gemaakt, bestek
ken toegevoegd, begrotingen ge
maakt, vele gesprekken gevoerd die
uiteindelijk hebben geresulteerd in
een fraaie neo-renaissance tuin die
binnenkort zal worden vervolmaakt
met een niet minder fraai aangepast
hekwerk.
Eerder, en ook in dit nummer, heeft u
de gedetailleerde verslagen van de
tuincommissie kunnen lezen. Hulde
aan deze mannen.
Daarnaast grote erkentelijkheid aan
alle inschrijvers op onze obligatiele
ning, de sponsors en vrijwilligers,
want zij hebben samen met het ge
meentebestuur gezorgd dat op zater
dag 14 september a.s. op de Open
Monumentendag Edam wordt ver
rijkt met een prachtige groene long in
ons oude stadshart.
Joop van Overbeek, voorzitter
anthe rode rozen, en 10 stuks gele klim
rozen.
f. er is ongeveer 24 kilo graszaad uit
gestrooid.
g. uitkronen onder andere van de
kastanjeboom, en dus het verwijderen
van de reigernesten voor 1 april, is dit
jaar niet gelukt. Willen we deze boom
behouden, dan moet dit volgend jaar
wel plaatsvinden.
Heel belangrijk voor de sfeer en het ge
bruik -de functie- van de tuin is het
volgende:
Midden in de tuin zal een lantaarnpaal,
een zogenaamde Broekerpaal worden
aangebracht, vergelijkbaar met de paal
die in de tuin van de Proeve staat . De ka
bel ligt er al in en de toestemming van de
3

Een van de banken op de oost-west as.
hardstenen blokken en fundering, met
een rollaag van drie stenen.
Als U dit leest, wordt er aan gewerkt of
is het hek al klaar. De financiering is
nog niet geheel rond. Met de provincie
is de vereniging in onderhandeling voor
een subsidie uit één van de vele Haar
lemse potjes. Alleen zit er momenteel
niet veel meer in; aldus is ons uit het
Haarlemse te kennen gegeven.

gemeente is verkregen.
Er komen drie gietijzeren banken,
waarvan twee aan de einden van de
oost -west as.
Aan het zuideinde van de hoofdas ko
men vijf rozenbogen met de klimrozen
Inrichting van de tuin:
a. Sierbestrating (halfsteensverband
waalformaat)
b. Schelpenpaden
c. Leilinden
d. Sierheesterbeplanting/vaste planten
e. Hagen (beuk/carpinus)

en de derde bank.
Een openbare tuin, dus een stadstuin, is
altijd de bedoeling geweest, maar zij
moet wel af te sluiten zij n met een muur
of een hek met toegangspoort. Het
wordt een gietijzeren hek, geplaatst in
f. Rozen
g. Hagen (buxus)
h. Banken
i. Rozenboog
j. Sierhek

Ik heb in kort bestek getracht weer te ge
ven wat door het bestuur en de tuincommissie is gedaan voor onze en dus
ook voor uw tuin. Misschien, neen,
zeer zeker was het noodzakelij k geweest
in de afgelopen maanden meer infor
matie te verschaffen. Maar we denken
dat u begrijpt dat we niet altijd en volle
dig opening van zaken konden geven
ten aanzien van de tuinproblematiek.
We hopen dat u op de Open Monumen
tendag bij de officiële opening aanwe
zig kunt zijn en dat U deze zomer en
herfst alvast de tuin kunt bezoeken.
Maar..... denk om de reigers!
De tuincommissie:
Jan Hooyberg
Gerro Roskam
Kees Hulskemper

HET GELE STEENTJE

tuin diaconie

t

y
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Tijdens de jaarvergadering van Oud
Edam op maandag 15 april j.1. werden
twee Edamse ondernemers, Ruud den
Haan en Wim Wagenmakers, door de
vereniging onderscheiden met het ' ' Ge
le Steentje". Ze kregen deze jaarlijkse
onderscheiding voor de wijze waarop
ze zich ingezet hebben voor het behoud
en de restauratie van drie zakenpanden
in de oude kom van de stad.
Jaren geleden kwam het ondernemers
duo vanuit Middelie naar Edam en
vestigde een antiekzaak aan de
Kaasmarkt. Later werd het pand aan de
Spuistraat 17 aangekocht, waar de za
ken werden voortgezet. Dit pand, een
vroegere bakkerij, werd grondig ge
restaureerd en intern op bijzondere wij
ze verfraaid.
Vervolgens kochten zij het zeer verval
len pand aan de Kaasmarkt nummer
18, waar zij jaren daarvoor begonnen
waren. Daar werden de zaken in ieder
opzicht rigoureus aangepakt: het pand
je werd van top tot teen gerestaureerd en
werd een blikvanger voor de omgeving.

Den Haan en Wagenmakers begonnen
in het pand een winkel in antiek en Ne
derlandse streeksieraden. Dit laatste
werd hun specialiteit. De collectie werd
later uitgebreid met Nederlandse au
thentieke klederdrachtpoppen
met
streeksieraden in miniatuur, gemaakt
van edelmetaal.
Ongeveer twee jaar geleden lieten Den
Haan en Wagenmakers hun oog vallen
op de vroegere Boerenleenbank aan de
Kaasmarkt, een mooi 19de-eeuws pand
dat eveneens kundig werd opgeknapt.
Aan de buitenzijde kwam een fraaie
hardstenen stoep. In dit pand breidden
ze hun nieuwe specialiteit, de verkoop
van sitsen voor patchwork en quilten,
aanzienlijk uit. Hiermee hebben de
Edammers in het hele land bekendheid
gekregen. Op de verdieping is een
workshop ingericht waar liefhebbers
van patchwork en quilten in deze oude
volkskunst onderwezen kunnen wor
den.
Op de vraag hoe hun voorliefde voor
oude panden te verklaren is, komt een
antwoord dat bij hun levensstijl past:
"Het zijn de beste investeringen en we

Voorzitter Joop van Overbeek feliciteert Ruud den Haan, terwijl Wim Wagenma
kers het Gele Steentje vasthoudt. (Foto Rob de Bruijn/NNC).
willen alleen maar in een mooie omge
ving wonen en werken".
Janny Boelens-Boss

VERSLAG GEMEENTELIJKE MONUMENTENCOMMISSIE
De Gemeentelijke Monumentencom
missie adviseert burgemeester en wet
houders inzake onderwerpen die de
welstand betreffen bij het verlenen van
bouw- en verbouwvergunningen in de
oude kommen van Edam en Volendam.
De commissie bestaat uit zeven leden
—waaronder twee op voordracht van de
Vereniging Oud Edam —die door de ge
meenteraad worden benoemd. Aange
zien dit jaar gemeenteraadsverkiezin
gen zijn gehouden, was de aftreding en
benoeming van de commissie voor de
komende vier jaar weer aan de orde. De
enige wijziging betreft het aftreden van
de voorzitter, de heer G.T. Vermeer. Die
heeft zich niet herkiesbaar gesteld ge
zien zijn hoge leeftijd. De heer Vermeer
heeft vele tientallen jaren deel uitge
maakt van de commissie. Hij heeft dit
met veel toewijding en inzet gedaan,
waarbij hij zich vooral bij de oude kom
van Edam betrokken heeft gevoeld.
Over zij n opvolging is door het gemeen
tebestuur nog geen beslissing genomen .
Helaas is de heer Vermeer nog geen jaar
later op tweede paasdag 1991 op
87-jarige leeftijd in zijn woonplaats
Amsterdam overleden. Daarmee is een
bekend Oud-Edammer heengegaan
met veel gevoel voor en betrokkenheid
bij het behoud van het Edams stedeschoon.

De commissie heeft in 1990twaalf maal
vergaderd. Wat de bouwactiviteiten be
treft, is het een tamelijk rustig jaar ge
weest. Voor wat betreft de restauratie
van Rijksmonumenten is voor het
woonhuis Hoogstraat 10 vergunning
verleend. Gelukkig, want het pand was
nodig aan restauratie toe. Met betrek
king tot de bouw van nieuwe woningen
is een positief advies verleend voor het
bouwen van een woning aan de Achter
haven 9A. Voor verbouw en/of renova
tie van panden zijn vergunningen aan
gevraagd en verleend voor de panden
Achterhaven 51, Breestraat 2, Grote
Kerkstraat 14, Koksteeg 6, Lingerzijde
10, Jan van Nieuwenhuizenplein 1, Jan
van Wallendalplein 18 en Jan van Wal
lendalplein 19. De overige aanvragen
betreffen merendeels kleine wijzingen
of uitbreidingen zoals wijzingen aan
achtergevels, aanbouwen, garages,
dakkapellen etc.
De adviezen van de commissie zijn op
een enkel geval na door het College van
burgemeester en wethouders overgeno
men. Zo'n geval betreft het pand Bult
14. Dit pand is clandestien verbouwd en
onder andere van een pleisterlaag voor
zien. De commissie was -dus achteraf
om advies gevraagd - van oordeel dat
gezien het feit dat in die omgeving al een
aantal panden gepleisterd zijn, dit

1990
aspect teveel zal gaan overheersen. Het
gemeentebestuur vond dat het daar
door juist wel kon. Hieruit blijkt weer
dat smaken verschillen!
Verder heeft in de commissie discussie
plaats gevonden over het toepassen van
Het pand aan de Hoogstraat nr. 10 van
degebr. Dierdorp, ondergaat een gron
dige restauratie.
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voortgang vindt. Dit geldt ook voor de
restauratie en de beschermende maat
regelen van de gebrandschilderde ra
men van de Grote Kerk. Ook de (laat
ste?) fase van de restauratie van het
voormalig Stadhuis aan het Damplein
is in uitvoering. Het is te hopen dat dit
ook gaat gebeurem met de Doopsgezin
de Vermaning aan het Jan van Nieuwenhuizenplein.
Wat de civiele werken betreft, heeft de
gemeente toegezegd om een aantal
daarvan te herstellen en te schilderen.
Vooral de drie monumentale houten
bruggen aan de Voorhaven en de Hakkelaarsbrug bij de J.C. Brouwersgracht
zijn daar hard aan toe.
Al met al een jaar waarbij enerzijds te
vredenheid heerst terwijl anderzijds
waakzaamheid geboden blijft. Zo zijn
De clandestien gepleisterde gevel van Bult nummr 14.
bijvoorbeeld de woonhuismonumen
ten Voorhaven 43 en 47 dringend aan
richtlijnen bij het verlenen van vergun
van de waarnemend voorzitter van d.e restauratie toe. Hopelijk dat recent ge
ningen voor het aanbrengen van lichtre
Raad van State. Een dergelijk lot wacht reedgekomen restauraties en dit artikel
clames en clandestien uitvoeren daar
ook een aanbouw achter het pand Vo- als voorbeeld en als een laatste uitda
van. Ook is het clandestien uitvoeren lendammerpad 19.
ging daartoe mogen dienen.
van bouwwerken aan de orde geweest. Van de grote monumenten valt nog te
Zo is een schuurtje achter het pand Lin- vermelden dat de restauratie van de Lu
C. Schaatsbergen,
gerzijde 11 gesloopt na een uitspraak therse Kerk aan de Voorhaven gestaag lid monumentencommissie.

JAARVERGADERING OUD EDAM
De vereniging had op maandag 15 april
niet te klagen over gebrek aan belang
stelling voor de uitgebreide agenda die
deze avond aan de orde kwam. De grote
zaal van het vernieuwde Damhotel was
goed bezet. De belangrijkste onderwer
pen waren, behalve de verslagen van de
secretaris en de penningmeester,
bestuursmutaties, de Diaconietuin en
de uitreiking van het Gele Steentje.
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De vergadering werd geopend met eni
ge minuten stilte ter nagedachtenis van
de heer G.Th. Vermeer die op 1 april in
Amsterdam is overleden. In de donkere
oorlogsjaren was hij één van de oprich
ters van de vereniging Oud Edam
(1943).
Uit de financiële verslagen bleek dat de
vereniging kerngezond is. De kascom-

missie sprak waardering uit voor de
zorgvuldige wijze waarop penning
meester Evert Uitentuis zijn werk doet.
Bestuursmutaties: aftredend en niet
herkiesbaar was Jaap Molenaar. Ook
voor de tussentijds afgetreden Sarah
King, wegens vertrek naar het buiten
land, werd een nieuw bestuurslid geko
zen. Tot het bestuur traden toe de heer
Jan Westerneng en mevrouw Nan van
Bekkum-de Boer.
De vergadering werd uitvoerig geïnfor
meerd over de stand van zaken met be
trekking tot de Diaconietuin, waar bur
gemeester W. Westendorp op 3
november 1990 de eerste spade in de
grond stak. Op de vergadering werd be
kend gemaakt dat de Dragersvereni
ging De Vriendschap enkele maanden
geleden was opgeheven. Het kassaldo
van ƒ 682,14 heeft de vereniging aan
Oud Edam geschonken voor de Diaco
nietuin! Over de tuin staat elders in dit
nummer uitvoerige informatie.
Het Gele Steentje werd dit jaar —zeer
verdiend— uitgereikt aan de heren
Ruud den Haan en Wim Wagenmakers.
Zij hebben sinds hun vestiging in Edam
17 jaar geleden, drie monumentale
panden op een uitstekende wijze ge
restaureerd.

IN MEMORIAM
GERRIT THOMAS VERMEER
Op 1 april 1991is op 87-jarige leeftijd
in zijn woonplaats Amsterdam over
leden, de heer Gerrit Thomas Ver
meer. In hem verloor Oud Edam een
zeer waardevol lid dat van grote bete
kenis voor de vereniging is geweest.
In hoge mate verontrust over het drei
gende verlies van onvervangbare
historisch panden binnen de stad,
richtte hij in 1943 samen met enige
andere Edammers de vereniging Oud
Edam op.
Deze groep mensen voelde dat het de
hoogste tijd was om op te komen
voor het behoud van de historische
architectuur van de stad. Een streven
waarin zij aansprekende successen
hebben geboekt. Vermeerbleef dertig
jaar voorzitter van de vereniging.
Ook was hij meer dan veertig jaar di
recteurvan het Edams Museum. Zijn
inzet voor het behoud van monumen
tale waarden blijkt eveneens uit zijn
werk in de plaatselijke monumenten
commissie. Onder zijn voorzitter
schap zijn honderden bouwplannen
door de commissie beoordeeld.
Pas vorig jaar nam Vermeer afscheid
van de monumentencommissie door
dat zijn gezondheid te wensen over
ging laten.
Maar Edam bleef hem na aan het hart
liggen, wat bleek uit zijn vele bezoe
ken vanuit Amsterdam.
Vermeerkwam eind 1929naar Edam,
waar hij een aanstelling aan de ULO
kreeg als leraar Erans, geschiedenis
en Nederlands. In 1949 werd hij direc
teur van de school die in 1954, ter ge
legenheid van zijn 25-jarig jubileum
de naam Coornhert-MAVO kreeg.
Dit had te maken met zijn humanisti
sche denkwijze. Bij zijn afscheid van
de school werd Vermeer onderschei
den met de zilveren medaille van de
stad Edam.
Behalve zijn historische betrokken
heid, was hij ook sociaal actief: zo
heeft hij zich in de oorlogsjaren inge
zet voor tal van Joodse onderduikers.
De herinnering blijft aan een betrok
ken en gemotiveerd mens met een
warm hart voor Edam.
In de rondvraag kwam een heet hangij
zer aan de orde dat voor veel beroering
in Edam heeft gezorgd: het plan van een
Volendams trio om in de stad een toe
ristentreintje te laten lopen. Volgens de
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initiatiefnemers zou het toerisme hier
door een aanzienlijke impuls krijgen.
Zoals bekend is een groot aantal Edam
mers, waaronder Oud Edam, het niet
eens met dit initiatief. Zeer snel werd de

stichting De Vereniging tot Behoud van
Edam in het leven geroepen, die zich
met de slogan "Edam geen pretpark"
tot de burgerij wendde. Meer dan 500
Edammers meldden zich aan als lid.
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Joop van Overbeek bracht op de verga
met B en W, duidelijk gemaakt. De op
dering als voorzitter van Oud Edam gerichte Vereniging tot Behoud van
Edam hoopt het treintje een halt toe te
hierover het volgende te berde:
"Eind november bereikte onze vereni
kunnen roepen.
ging geruchten dat er een treintje zou Er zijn twee vergaderingen met deze
gaan rijden. Dit werd door ons nauwe
vereniging gehouden, waarbij vooral de
lijks als serieus ervaren. In de loop van juridische aspecten en consequenties
januari bleek echter dat het college van zijn beoordeeld. Wij hebben toen, met
B. en W. zonder overleg of inspraak met respect voor elkaar, besloten dat Oud
belanghebbenden, zoals de VVV- Edam zich niet zou aansluiten bij een
Edam, de vereniging Oud Edam en juridische procedure, maar de weg van
zelfs de gemeenteraad, tot afgifte van de dialoog zou opgaan.
een vergunning was overgegaan. Wij U kent inmiddels het resultaat: de ver
vinden dit uitermate kwalijk en hebben gunning is voorlopig geschorst en het
dit in de pers, als ook in de contacten college zoekt naar wegen om het trein

tje toch te kunnen laten rijden. Oud
Edam vindt echter dat onze stad geen
enkel voordeel heeft bij de exploitatie
van een treintje, omdat de toeristen
Edam rijdend bekijken en korte tijd la
ter de stad weer verlaten' '.
Alle aanwezige leden konden zich in de
ze explicatie van de voorzitter vinden.
Na de pauze genoot een ieder van een
wandeling door Edam aan de hand van
een diaserie van Gerrit bij 't Vuur.

Janny Boelens-Boss

Nieuwlaboratoriumvan het Hoogheemraadschap
Sinds het hoogheemraadschap zich in
1702-1704 aan de Schepenmakersdijk
vestigde, heef t dit waterschap, vooral in
de afgelopen decennia, tal van panden
in Edam verworven. Uitbreiding van
haar taken is hiervan de belangrijkste
reden. De aankopen betroffen oude en
historische gebouwen waarvan de
meest monumentale gerestaureerd zijn.
Minder authentieke huizen zijn ver
vangen door nieuwbouw. Het hoog
heemraadschap gaat weer uitbreiden:
op de plaats van de voormalige boer
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derij van Kout bij de Zuidervesting is de
eerste paal voor een nieuw laborato
rium in de grond geslagen.

De noodzaak en het gebruik
Het laboratorium van het hoogheem
raadschap verricht onderzoek aan op
pervlaktewater, waterbodems en water
organismen. Dit onderzoek heeft in de
loop der j aren een steeds grotere beteke
nis gekregen door een steeds meer inte
grale aanpak van het waterkwaliteits

beheer. Zo wordt het water en bodemslib op veel meer stoffen onder
zocht dan voorheen. Datzelfde geldt
voor het afvalwater van bedrijven en
het effluent van de eigen rioolwaterzui
veringsinstallaties. Dit toenemende
werkpakket heeft ertoe geleid dat het
bestaande laboratorium aan de Lingerzijde te klein werd. Nieuwbouw op een
plaats elders in Edam werd nog ver
sterkt door het feit dat ook meer ruimte
nodig was voor kantoorpersoneel,
waarvoor de vrijgekomen ruimten van

het oude laboratorium dan gebruikt
kunnen worden. Ook in het kader van
de Arbo-wet, de kwaliteitswaarborging
en certificering door Sterlab., zou het
oude laboratorium niet meer of moei
lijk aan deze nieuwe eisen kunnen vol
doen.
Het laboratoriumonderzoek spitst zich
toe op een chemisch onderzoek en een
hydrobiologisch deel. Voor een goede
indeling van het laboratorium is het
daarnaast van belang dat onderlinge
contaminatie voorkomen moet wor
den, waarmee bedoeld wordt dat som
mige onderzoeken elkaar "bijten".

kan men óf links af de oude stad in, óf
rechtdoor naar Volendam. Voor beide
situaties is het gebouw een marke
ringspunt, een blikvanger waar men
niet omheen kan.
Het gebouw wordt in laagbouw uitge
voerd, dat wil zeggen, één verdieping
die afgedekt wordt met een afgeknot
schilddak. Het grondoppervlak be
draagt 1200 m bruto vloeroppervlak.
Gezien de functie van het laborato
rium, waarbij werken centraal staat, zal
vrijwel iedereen die er moet zijn "ach
terom" komen. Aan deachterzijde vin
den we dan ook de entrees.

ben ze verwijdingen en vernauwingen
die bij nadere beschouwing wel degelij k
een functie hebben. Bovendien komt
dit als heel natuurlijk over. Ook de rit
misch bewegende belijningen in de ge
vels geven het gebouw iets vriendelijks.
Er wordt veel gebruik gemaakt van na
tuurlijke materialen zoals steen, hout
en gebakken dakpannen.
De achterliggende gedachte bij dit alles
is dat de mens centraal staat. Wanneer
de mensen ontspannen kunnen zijn in
hun werkomgeving, werken ze gemak
kelijker en dus efficiënter, bovendien
loopt ook het ziekteverzuim dan terug.

Bovendien dienen de looplijnen in de
gebouwen zo kort mogelijk te zijn.
Dit alles heeft er toe geleid om in Edam
een bouwterrein aan te kopen en daarop
een nieuw efficiënt ingericht laborato
rium te bouwen.

Architectuur

De eis van het hoogheemraadschap was
om een eigentijds gebouw te ontwerpen
vooral passend binnen de oude omge
ving. Deze eis was voornamelijk geba
seerd op de feiten dat enerzijds het ge
bouw gesitueerd is op de rand van de
oude stad en de nieuwbouwwijken en
anderzijds omdat het een blikvanger is
waar veel verkeer langs gaat. Aan deze
eis is dus ruimschoots voldaan. Aan
vullende en minstens zo belangrijke
eisen waren dat het gebouw functioneel
moest zijn en dat de operationele
kosten laag dienden te zijn. Ook daar is
de ontwerper in geslaagd. Hij heeft een
zeer functioneel gebouw ontworpen

Het architectenbureau Alberts en van
Huut heeft bij het ontwerpen de "orga
nische architectuur" als basis. Dit
komt tot uitdrukking in een dynami
sche vormgeving. Kenmerkend zijn
Situatie en hoofdvorm
vloeiende vormen, vooral stompe hoe
ken, soms scherpe hoeken en zelden
Het nieuwe laboratorium ligt op de rechte hoeken. Zo is door een verdraai
hoek van de Dijkgraaf Poschlaan en de ing van vier en een halve graad de hoek
Burgemeester Versteeghsingel. Het ge tussen de Dijkgraaf Poschlaan en de
bouw op die hoek is ook echt als een Burgemeester Versteeghsingel op een
"hoek" weergegeven. De situering subtiele wijze verzacht. Zo zijn ook de
krijgt daardoor een duidelijke begelei gangen in het laboratorium nergens
dende betekenis: komend vanaf de E 10 saaie evenwijdige "straten", maar heb
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tegen redelijke kosten. De opzet van het
gebouw is dan ook efficiënt: een stramienmaat van 5.40 m, met een gangzo
ne van 1.80 m. Dit betekent dat nie
mand meer dan 7 meter vanaf het raam
zit. Bovendien is voldaan aan de gestel
de eisen in het programma van eisen ten
aanzien van grootte en inrichting van de
benodigde vertrekken en aan de cluste
ring van de belangrijkste onder
zoeksterreinen. Daardoor heeft het la
boratorium een zeer doordachte
indeling met korte loopafstanden.

Materiaalgebruik en technische
détails
Het gebouw is gefundeerd op gewa

pend betonpalen. De begane grondvloer is een geïsoleerde systeemvloer.
De hoofddraagconstructie bestaat uit
stalen kolommen en balken die brand
werend geïsoleerd zijn. De verdiepings
vloer is een betonnen breedplaatvloer.
Het metselwerk van de gevels bestaat
uit schoonwerk handvorm bakstenen.
De ramen, deuren en kozijnen zijn van
gelamineerd vurehout. De hellende
dakvlakken worden belegd met kerami
sche dakpannen. Het platte dak bestaat
uit geïsoleerde gasbetonelementen die
afgedekt zijn met een dakbedekking
van kunststof.
In het gebouw bevinden zich alle instal
laties die van een modern laboratorium

worden verwacht. Ze vormen dan ook
het hoofdbestanddeel van de kosten.
Vooral de luchtbehandelingsinstallatie
is van vitaal belang. Dit zowel voor het
verzorgen van de suppletielucht van de
20 stuks zuurkasten. De belangrijkste
technische installaties zijn op de verdie
pingsvloer onder de kap gesitueerd.
Naar verwachting zal het laboratorium
in april 1992 in gebruik genomen gaan
worden.

C. Schaatsbergen.

Tentoonstelling
gevelstenenin Edam
Kleine kunstwerkjes in steen sieren vele
historische gevels in Edam. Doordat
gevelstenen niet meer zoals vroeger ge
schilderd worden, zijn ze vaak een on
opvallend détail geworden. Er zit een
tentoonstelling in de pen, én in beeld,
die beoogt alle Edamse gevelstenen te
laten zien.
Een gevelsteen is een steen in de gevel
die, evenals het uithangbord, het huis
onderscheidde. Tijdens de Franse over
heersing zijn beide vervangen door een
wijk- en huisnummering. Bij een
burcht toonde de gevelsteen de afbeel
ding van dit gebouw en de familienaam,
bijvoorbeeld Fresenburch bij het
geslacht van de Frese. Bij een am
bachtsman het beroep, bijvoorbeeld de
driekante hoed van een hoedenmaker.
De oude gekleurde steen boven het por
taal van het weeshuis, voorstellend een
Grieks tempeltje waarin weesjongens
staan afgebeeld die bezig zijn met het
kolfspel, laat de functie van dit gebouw
zien. Toen de steen boven het wees
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De Trambrug staat er na een grondige
opknapbeurt weer fier bij.
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Een goed voorbeeld van een geslaagde synthese van de commerciële eisen van deze tijd en aanpassing aan het Edamse,
historische stadsschoon.

huispoortje aan de Matthijs Tinxgracht nog niet verweerd was, kon men
hier ter weerszijden van het wapen van
Edam, twee weeskinderen afgebeeld
zien in Westfriese en Friese kledij.
In de 20e eeuw ging men de gevelsteen
weer aanbrengen, nu als versierend ele
ment. Een van de oprichters van onze
vereniging, Tj. de Boer, onderscheidde
zich door een steen met de tekst "Sonnevanck" op zijn woning aan het Klein
Westerbuiten te plaatsen, omdat het

huis de eerste zonnestralen van de dag
opving. Ook zorgde hij voor de steen
"Diezicht" aan het Jonkerlaantje bij
zijn zoon Jan Cornelis, die vanuit zijn
bovenraam naar het Die kan kijken.
Bij de werkgroep Handhaving Stads
beeld bestond al geruime tijd de ge
dachte om de gevelstenen in Edam eens
op de gevoelige plaat vast te leggen, om
zodoende een beeld te krijgen van de
stenen die zich nog in Edam bevinden.
Heel jammer is dat de gevelsteen waar
op de stichter van de Maatschappij tot
het Nut van het Algemeen, dhr. J. Nieuwenhuyzen, tijdens de laatste renovatie
van het pand aan de Kaasmarkt van de
voorgevel is verdwenen. In het boekje
"Edam, de schone slaapster" uit de
Heemschut serie, geschreven door
A. A. Kok, staat een gevelsteen beschre
ven die zich in een muur in de Korte
Marktstraat te Naarden bevindt. De
steen stelt Edam voor in profiel, ook
wel prospect genoemd, gezien vanuit
het zuiden. Op deze steen is onze goede
stad te zien toen deze nog ommuurd
was, duidelijk kunnen we de muurvak
ken en halfronde bastions tussen de ze
ven torens waarnemen. Binnen de mu
ren zien we links de Grote Kerk zoals
deze er voor de brand van 1602 moet
hebben uit gezien: met een hoge spits,
geen trans en twee galmgaten. Daar
naast is de toren van de Kleine Kerk of
Onze Lieve Vrouwenkerk zichtbaar,
rechts hiervan de toren van het oude
stadhuis, thans de Lutherse Kerk en
daar weer naast vermoedelijk één van
de Oosterpoorten, die toegang gaf tot
de Voorhaven of de Nieuwe Haven.
Op de Nieuwe Haven staan nog diverse
geveltjes die W.O.J. Nieuwenkamp met

behulp van oude bouwfragmenten liet
optrekken en waarin hij tevens gevelste
nen liet aanbrengen die afkomstig wa
ren van afgebroken panden uit Amster
dam. De zinnebeelden van geloof,
hoop en liefde, vonden hun oorsprong
in de christelijke symboliek.
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Zeer algemeen was vroeger het beroep
van kuiper. Er is een prachtige steen in
"cartouche" bewaard gebleven, voor
stellend "de kuiper", te midden van
zijn product en zijn gereedschappen,
een steen die ongetwijfeld boven de in
gang van een Amsterdamse kuiperij
heeft gezeten.
Op onze speurtocht hebben wij circa 40
authentieke gevelstenen gevonden. Il
lustratieve voorbeelden bevinden zich
aan de huidige souvenierswinkel van
11

Peter en Fran Kemper, op de hoek van
de Kleine Kerkstraat en de Prin
senstraat. De hier aanwezige stenen
beelden de cartografie uit en herinne
ren aan het feit dat Edam in de 16e en
17e eeuw een centrum was van kaartte
kenaars en landmeters. Ook vonden we
stenen van deze tijd, bijvoorbeeld de
steen die het Creemers hofje aangeeft.
Voorts troffen wij diverse kopjes aan,
aangebracht bij bovenramen, met het
doel de boze geesten af te schrikken, bij
voorkeur een mannenkopje in combi
natie met een vrouwenkopje, want je
wist immers niet wat voor soort geest er
op bezoek wilde komen. Een mooi
voorbeeld hiervan zijn de kopjes op de
tweelinggevel aan de Eilandsgracht.
Gewone leeuwekoppen zij n er te kust en
te keur, koppen die kennelijk dapper
heid moesten uitbeelden. De juiste
De "Reiscommissie" vereeuwigd voor kasteel Doorwerth, tijdens hun jaarlijkse
speurtocht voor het uitstapje van de vereniging Oud Edam. Dit jaar staat een Gel
derse kastelenroute op het program.
betekenis van deze kopjes is ons op dit
moment echter niet geheel duidelijk.
Wel is bekend dat de leeuwekopjes
vooral voorkomen in de 17e eeuwse
trapgevels ter afsluiting van het fries. In
de heraldiek wordt de leeuw beschreven
als het zinnebeeld van macht, moed en
weerbaarheid en is, samen met de ade
laar, één der oudste zinnebeelden. En
dan zijn er natuurlijk nog de jaartalste
nen, zoals op de gevel van Baanstraat 13
en de stenen met inscriptie in de onderlijst, zoals bij de oude burgemeesters
woning van de familie Pont aan de Lingerzijde. De wapenstenen van de
Uitwaterende Sluizen aan de oostkant
van de Damsluis, behoren ook zeker bij
onze inventarisatie. Immers, zij geven
een stuk geschiedenis van Edam weer.
Bij elkaar hebben we dan ook genoeg
materiaal om een expositie te kunnen
maken en een boekje uit te geven. Het
resultaat van onze fotoreportage hopen
wij U gedurende de maand januari van
het volgend jaar in de bibliotheek te
kunnen laten zien.
Namens de werkgroep Handhaving
Stadsbeeld
Jan Hooijberg
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