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IJspret bij het Lokkemientje

IJsclub Edam al ruim een eeuw oud
Een strenge en vrolijke
vereniging

Edam had al vroeg een rijk vereni- gersverenigingen, buurtverenigingen,
gingslevenop allerlei gebied: het Nut, toneel enzovoort. Ook op sportgebied
enige sociëteiten,fanfarekorpsen, dra- was er al het één en ander te beleven,
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J. de Boer Wzn. "de pikzwart rooie"

lijk gedrag werden leden en introducés
van de banen verwijderd. Later werd al
les een beetje soepeler, want toen werd
beslist dat ook niet -leden toegang had
den. De heren betaalden vijftig cent en
het "zwakke" geslacht slechts een
kwartje. De gezinsleden van de leden
hadden gratis toegang. Tussen 1decem
ber en 1 maart werden geen nieuwe le
den aangenomen. De van stonde af aan
bloeiende vereniging met rond de twee
honderd leden (a raison van ƒ 2,- per
jaar) hield er strenge reglementen op
na. Zo waren alle bestuursleden, inclu
sief de commissarissen, verplicht alle
vergaderingen bij te wonen, tenzij er
goede en "wettige" redenen waren om
niet te verschijnen, die schriftelijk
moesten worden ingediend. Drie verga
deringen per jaar verzuimen, beteken
de schorsing "daar dit wegblijven van
geene sympathie voor de Vereeniging
getuigt". Het bestuur dat uit mannen
van goede naam en faam moest be
staan, was evenals de commissarissen
verplicht tijdens ijsactiviteiten een in
signe te dragen ' 'in bruikleen en betaald
uit de kas ".Het was streng verboden dit
insigne aan anderen uit te lenen op
straffe van schorsing. Bij verlies moest
de kostprijs van / 1,75 aan de penning
meester worden voldaan. Vooral in de
beginjaren werd zeer regelmatig en veel
vergaderd. Opdat alle kasteleins aan
hun trekken zouden komen, werd
steeds in een bepaalde volgorde in de
Edamse lokaliteiten vergaderd. Dit wa
ren: het Heerenlogement (alle algeme
ne vergaderingen)- eigenaar A. Simons, het Damhotel-eigenaar G.G.
Wielema, café Oostindië-eigenaar Tj.
Oostindië,
café de Kaashandel
eigenaar H. Noot, Buiten Koffiehuis-

getuige de gymnastiekvereniging en de
IJsclub Edam.
De laatste werd op 5 maart 1883 opge
richt in het Heerenlogement. De eerste
president was de heer J. de Boer Wzn.,
in de wandeling "de pikzwarte rooie",
maar dat is een verhaal apart. Hij was
kennelijk een voortreffelijk bestuurder
want De Boer bleef deze functie bekle
den tot in 1902, steeds voor een periode
van vijf jaar. Het totale bestuur werd
gevormd door 20 personen: vijf
bestuursleden en vijftien commissaris
sen. Vice-president was C.J. van
Gumster, penningmeester D. Mus,
le secretaris J.S. Oosterhoorn, 2e secre
taris Jac. de Koning, de vader van de be
faamde schaatser Coen de Koning.
Vanaf 1883 had de IJsclub twee ere
leden: burgemeester H.J. Calkoen en
C. Jakse. Waaraan ze deze eer te danken
hebben is niet bekend. Mogelijk heb
De Nieu we Ha ven in wintertooi
ben ze zich ingespannen voor de
oprichting van de vereniging. Over het
eerst lustrum is weinig te melden, daar
het notulenboek, dat enige jaren gele
den boven water kwam, pas in 1888 is
begonnen. De algemene vergadering
d.d. 21 juni 1888had een feestelijk tint
je, want toen werd bekend gemaakt dat
de vereniging ' 'IJsclub Edam' ' Koninklijke Goedkeuring had gekregen op 20
mei van dat jaar "bij Zijner majesteits
besluit, no 29. Staatsblad 221".
Lid kon worden ieder die de leeftij d had
bereikt van 16 jaar. Ook mensen van
buiten de stad waren welkom, maar zij
konden geen bestuurslid worden. Bij
feestelijke gelegenheden hadden de le
den het recht twee dames te introduce
ren "of twee zijner kinderen beneden 16
jaren mede te nemen". Bij onbehoor
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Bij dit nummer
Edam heeft altijd een rijk vereni
gingsleven gehad. Zo bestaat de
IJsclub Edam al ruim een eeuw.
Janny Boelens-Boss bekeek oude
notulenboeken en vertelt over de
vergaderingen,
wedstrijden en
feesten in vroegere tijden.
Volgendjaar bestaat de vereniging
50 jaar. Elet is de bedoeling in de
maanden september/oktober een
tentoonstelling te organiseren over
cartografie.
Kees Hulskemper,
voorzitter van de tentoonstellings
commissie, vertelt over de zoek
tocht naar kaarten, die door Edam
se caertschrijvers of -tekenaars zijn
gemaakt.
Verder een artikel van Pim van Gulik over de restauratie van de
kosterswoning van de Doopsgezin
de Vermaning en een interview met
de gebroeders Dierdorp over de
restauratie van het pand Hoog
straat 10. Aansluitend gaat Luuk
Hovenkamp in op een aantal finan
ciële aspekten van een restauratie.
Ten slotte doet Janny Boelens-Boss
verslag van de jaarlijkse excursie,
die dit jaar naar blaarden voerde.
De redaktie
eigenaar M. Rijswij k, café Stoomtram
eigenaar M. Warmolts, café-restaurant
De Boer-eigenaar S. de Boer WJbsz. en
tenslotte café De Harmonie eigenaar

IJsdrukte bij de Noorderbrug

Edam zouden komen voor prijzengeld
of een médaille. Het antwoord van het
duo Eeltink en de Koning drukte alle
oppositie meteen de kop in, want veel
internationale cracks zouden al in Am
sterdam aanwezig zijn, "en dan is het
maar een klein eindje naar Edam, bo
vendien komen ze eerder naar Edam
voor een gouden, zilveren of bronzen
médaille dan voor prijzengeld".
Besloten werd de IJsvereniging Am
sterdam aan te schrijven om medewer
king. Achteraf zullen de twijfelaars
toch gelijk hebben gekregen want ner
gens in de notulen worden buitenlandse
deelnemers aan de wedstrijden op zon
dag 14 december 1890 vermeld.
De winnaars mochten kiezen of ze een
médaille wilden of een tegenwaarde in
geld, respectievelijk ƒ 60,-, ƒ 25,- en
ƒ15,-. Het moet een gezellige wedstrijd
zijn geworden waarvoor zeer grote be
Na een uitgebreide discussie wordt dit langstelling bestond. Het geheel werd
verzoek afgewezen, omdat in het regle opgeluisterd door de Koninklijke
ment precies staat omschreven wat het Edamse Fanfare. De hardrijders die in
doel van de vereniging is, namelijk het het notulenboek staan vermeld, kwa
geven van wintervermaken. Veel ijs zal men hoofdzakelijk uit Friesland, ver
er de voorgaande j aren niet zij n geweest der uit Groningen en O verij ssel. Kenneomdat de verzuchting wordt geslaakt lijk zijn er die winter veel meer
"eens weer flink ijs te krijgen". Een wedstrijden uitgeschreven want de se
wens die heel snel in vervulling zou cretaris doet daar meermalen verslag
gaan, want 1890 wordt in de annalen ge van.
kenschetst als "de strenge winter van De vice-president, Ph. W. Meijer
negentig". Het werd een lange winter maakt uitgebreid melding van "de tal
die tot in maart zou duren. Er werden rijke feesten, wedstrijden, die door de
allerlei wedstrijden georganiseerd.
Vereniging in het belang van de leden,
Commissaris Eeltink doet groot op, hunne dames of kinderen of van de in
gezetenen waren gehouden gedurende
want hij spreekt over internationale
wedstrijden. Een plan dat enthousiast den onvergetelijken
winter van
1890/1891, die zeer streng en langdurig
wordt ondersteund door Jac. de Ko
was". De toenmalige secretaris A.F.
ning. Hij wordt meteen door de verga
dering teruggefloten, die meent dat Holten schrijft daarover: "Er werden
buitenlandse sterren vast niet naar optochten met fakkellicht gehouden

C.J. Eeltink Bsz. Tijdens die vergade
ringen werden veel plannen besproken
en later praktisch allemaal uitgevoerd.
Zo werd in 1885 besloten om een "ververschingstent" aan te schaffen en
werd zelfs gesproken over twee tenten.
Of die tweede tent er gekomen is, is niet
bekend. Over de tent werd uitgebreid
gediscussieerd . Aanvankelij k moest de
ze binnen de gemeente worden aan
besteed, maar daar kwamen de heren
op terug omdat de prijs te hoog zou
worden. Daarom werd besloten naar
een gebruikt exemplaar uit te kijken.
Besloten werd een advertentie in het
Nieuws van de Dag te plaatsen. Al gauw
kwam er een aantrekkelijk aanbod van
de IJsclub Nijmegen. Eén van de com
missarissen, de heer H.J. Hoekstra, on
dernam als afgevaardigde van de
Edamse IJsclub de reis naar Nijmegen,
in gezelschap van Dirk Mooyen, wiens
kwaliteit van timmerman als zeer des
IJspret op de vestinggracht
kundig werd aangemerkt. De tent werd
voor een bedrag van ƒ 200,- aangekocht
"vrij aan 't spoor". De bouw werd op
maandag 17 december aanbesteed in
café De Harmonie, naar een gratis
bestek van de heren Eeltink en Sluis. Bij
ijsvermaak werd de tent opgebouwd bij
het stroompje De Ye.
L. Spaander uit Volendam werd de eer
ste pachter van het buffet voor ƒ 116,over een periode van vijf jaar, dus
/ 23,20 per jaar "te voldoen bij vooruit
betaling bij de aanvang van October".
Hoe de winters voor 1890waren en of er
gebruik is gemaakt van de tent tot dat
jaar, vermeldt de historie niet. Wel
wordt er tijdens de vergadering van 23
juni 1890ingegaan op een verzoek over
deelname aan optochten en gondel
vaarten bij bepaalde Edamse feesten.
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Als "de Balkhaven" toegevroren was...
v.l.n.r.:Piet de Koning - Piet Koek (bode E VC)- Piet Slegt - Willem Molenaar - Rens Jelluma - Just Jelluma - meisje Schuite
maker - Jan Hooyberg - Jan Slegt - Breg Neuteboom - Lies v.d. Blonk - Suus Korver - Mevr. de Boer (vrouwe van Henk v.
Stelling) - met grote witte muts Alie Nierop - met hoed Jaap de Vries- rest onbekend.
door de stad en over de sneeuw, die de
straten en bruggen bedekte, waaraan
deelnamen: le. den kunstrijder Cordes
in eene arreslee gezeten door twee paar
den bespannen. 2e. de Siberiaanse IJswagens, voorstellende een grootsch
wintergezicht, als men bedenkt dat de
ijsschotsen deze wagen versierden en
dat deze wagen, die groot van omvang
was, eveneens bespannen met paarden,
die over de met sneeuw bedekte straten
en bruggen hunne passagiers voor
ttrokken, die op en tusschen de ijsschotsen hadden plaatsgenomen. 3e.
woonden vele heeren met paard en arreslede of te voet dezen optocht bij, die
met muziek opgeluisterd werd. De heer
Cordes uit 's Hertogenbosch trad voor
een talrijk publiek, zoowel van binnen
als van buiten de stad, op als kunstrij
der. Op de banen van de Vereeniging
verrichtte hij bewonderenswaardige
kunsten op de schaats, waardoor de
goede naam der IJsclub werd verheven
en de leden genoegen hebben
gesmaakt".
Ondanks alle feestgedruis, of mis
schien juist daardoor werd het boek
jaar afgesloten met een nadelig saldo
van / 330,59.
In de winter van 1890/1891 had de IJs
club Edam drie baanvegers in dienst die
elk ƒ 7,- per week verdienden.
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De ijsperiode duurde toen tien weken,
zodat totaal ƒ 273,-moest worden uitge
keerd, een flinke aderlating voor de kas
van de vereniging. Daarom werd voor
gesteld in het vervolg slechts één baan
veger aan te stellen, uitsluitend bij in
schrijving.
Even verder in de
notulenboeken lezen we een klein men
selijk drama. De bode werd ontslagen
omdat hij verzuimd had 57 contributiekaarten af te rekenen. Het bleek dat de
man diep in financiële problemen zat.
In die tijd, waar armoede bij het groot
ste deel van de bevolking heerste, was de
verleiding wel erg groot. Zo verging het
ook die arme man, 57 kaarten a twee
gulden, vertegenwoordigden voor hem
een formidabel bedrag. Dat het ooit uit
zou komen, daar was hij kennelijk van
overtuigd want op de vergadering, waar
rekening en verantwoording moest
worden afgelegd, kwam hij niet opda
gen. Dit tot groot ongenoegen van het
bestuur, dat niet wilde vergaderen zon
der de bode. Er werd besloten de bode te
ontslaan. Het geld moest snel op tafel
komen en er werd een afvaardiging naar
zijn huis gestuurd om hem te manen op
de eerstvolgende vergadering aanwezig
te zijn. Ook toen liet de bode zich eerst
niet zien, maar toen hij later toch ver
scheen, zei hij alle 57 kaarten nog in zijn
bezit te hebben. Bij controle bleken het

er slechts 32 te zijn. "Dus 25 te min of f
50,-", was de conclusie. Hij werd ge
sommeerd om onmiddelij k naar huis te
gaan en het restant te halen. Dat werd
beloofd, maar toen de bode niet terug
kwam, gingen twee bestuursleden ach
ter hem aan om hem tot de orde te roe
pen. Daar aangekomen bleek de bode
niet te spreken te zijn. Volgens zijn
vrouw lag hij al te bed. Hoe alles afliep,
wordt jammer genoeg niet uit de doe
ken gedaan.
Na de topwinter van 1890/1891 werden
weinig hoogtepunten meer vermeld.
Kennelijk werden de vergaderingen
langzamerhand minder goed bezocht
want er worden nogal eens standjes
naar het adres van de wegblijvers geuit.
Ook blonken de aanwezigen niet altijd
uit door grote aandacht en ging het nog
al eens rumoerig toe. Dat schoot
Spaander eens in het verkeerde keelgat.
Hij gaf tenminste te kennen dat hem iets
inviel wat hij eens gehoord had in een
vergadering van het Heilsleger, waar
gezegd werd dat het niet paste te praten
als er iets voorgelezen of voorgedragen
werd. " Wie de schoen dus past, die
trekke hem aan", besloot Spaander.
Aardig te vermelden is dat burge
meester Calkoen de IJsclub eens ƒ 25,had toegezegd, maar nooit met het geld
over de brug was gekomen. Men durfde

het niet aan om hem om dit bedrag te
manen. De heren De Boer Wzn en
Meijer ' 'Meenden in die belofte meer te
zien dan f 25,-. Zij beschouwden deze
belofte, die tot heden niet is nageko
men, "als een spaarpot voor de Club".
Vanaf 1895 wordt nauwelijks meer iets
verteld over het reilen en zeilen van de
IJsclub. Het notulenboek eindigt op 12
october 1911, toen in café Oostindië een
bestuursvergadering werd gehouden.
Het enige opmerkelijke uit de aanteke
ningen is dat de contributie die nog
steeds onveranderlijk ƒ 2,- bedroeg,
voortaan in twee gelijke delen zou wor
den geïnd. Wat er van de IJsclub in late
re jaren is geworden, is helaas niet be
kend. Misschien komt er ooit weer eens
een notulenboek boven water?
Eigenlij k heel j ammer, want juist na die
tijd heeft Edam grote schaatsers ge
kend: Coen de Koning en Cor Jongert,
om een paar te noemen. Feit is dat de
IJsclub Edam in 1963 werd heropge
richt na een initiatief van A.V. Edam.
Een driemanschap kwam toen bijeen,
te weten Louis Meerman, Kees de Haan
en Jaap Regter. Op 18januari 1963wer
den grote beslissingen genomen. Direct
werden al wedstrijden uitgeschreven
voor de jeugd van 14 t/m 17 jaar op de
Balkenhaven. Ook bij de oude genera
tie, Piet Neuteboom, schilder Jan de
Boer en Klaas de Boer, leefde het idee
om de ijsvereniging nieuw leven in te
blazen, zodat de plannen tot heroprich
ting in goede aarde vielen. De gezamelijke oprichtingsvergadering werd op
22 januari 1963gehouden in café Nicolai. De ouderen zaten meteen al in het
bestuur, maar Klaas de Bier (Pijl) was
van mening dat de jeugd de "toe
komst" had en er werd meteen plaats
gemaakt voor Meerman en de Haan die
van stonde af volop meedraaiden en de
nodige ervaring opdeden bij de "oude
rotten". De eerste ijsbaan was op de
Westervesting die toen nog heel wat bre
der was dan nu het geval is. De E 10 (nu
de S 11) was toen namelij k nog niet aan
gelegd. Er werd een ledenwerfactie ge
houden met als verrassend resultaat 500
leden. Al gauw wilde men een ronde
baan. Deze wens ging in 1964 vervul
ling. Het werd een vierhonderd meter
baan in de buurt van het Middelieër
dijkje (het huidige industrieterrein).
"Daar was altijd wat mee", vertelde
Meerman. "Pessimisten hadden ons al
gewaarschuwd dat het omringende
dijkje het nooit zou houden, omdat die
bij temperaturen van minus 5 tot minus
9 was aangelegd. Na een jaar kregen ze
gelij k. Maar de mollen bleken de groot
ste boosdoeners. We hadden een pomp

Winter '29 -feest op de Balkenhaven, op de achtergrond de boerderij van Kees Vink
dag en nacht aan het werk om de baan
onder water te houden. Jammer genoeg
kregen we lang niet genoeg water uit de
sloot". Vervolgens werd de hele ijsbaan
geëgaliseerd nadat gebleken was dat de
ze baan een hoogteverschil vertoonde
van maar liefst 70 cm. Niets bleek uit
eindelij k te helpen, bovendien bleef het
water weglopen door de mollengangen .
"Het heeft de vereniging heel veel geld
gekost' '. Door alle narigheid liep de be
langstelling voor de ijsbaan ziendero
gen terug. De schaatsliefhebbers trok
ken naar de Balkenhaven. De opstallen
werden aan E.V.C. verkocht die de oude
ij sbaan als trainingveld ging gebruiken.
In 1970 werd de Balkenhaven officieel

ijsbaan en dat is hij op heden nog
steeds. Door de jaren heen is de IJsclub
Edam een bijzondere populaire vereni
ging gebleven. Heel belangrijk is dat de
jeugd onder leiding van de ijsclub al
heel jong leert schaatsen. Voor dat doel
trekken tegen de winter iedere zaterdag
twee bussen met jongens en meisjes
naar de kunstijsbaan in Alkmaar, zo
dat ze, als het weer eens echt gaat winte
ren, goed beslagen op het ijs komen.
Dat hadden de oprichters van de ij sclub
in 1883 in hun stoutste dromen nooit
kunnen denken.
Janny Boelens-Boss

Rectificatie
Het verslag van de Gemeentelijke
Monumentencommissie 1991is in het
vorig periodiek opgenomen. Daarin
werd o.a. gesteld: "Zorgen baren nog
de woonhuismonumenten Voorha
ven 43 en Voorhaven 47, die in slechte
staat verkeren".
Wat betreft het pand Voorhaven 43 is
dit echter niet juist. De eigenaars -het
echtpaar van der Laarse- stelde dit te
recht voor een onaangename verras
sing. Zij zijn namelijk al enkele jaren
bezig het pand te restaureren.
Het misverstand is ontstaan doordat
de Gemeentelijke Monumentencom
missie geen subsidieaanvragen voor
restauraties behandelt en daardoor
onkundig was van dat feit. Bovendien
vond de restauratie tot dat moment
voornamelijk inpandig plaats, wat
van buiten niet zo gemakkelijk wordt

opgemerkt.
De commissie behandelt alleen
bouwplannen in het kader van de wel
stand, die dus het uiterlijk van het
bouwwerk betreffen. Die bouwaanvraag is op 13 juli 1992 behandeld.
Toen was het, in verband met de ver
schijningsdatum van het periodiek
echter te laat om het verslag aan te
passen. Voor de commissie was het al
met al een aangename verrassing. Het
is jammer dat het zo gelopen is.

Cor Schaatsbergen
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Oud Edam bestaat in 1993vijftigjaar:
Het bestuur van de vereniging OudEdam wil volgend jaar van september
tot oktober een tentoonstelling organi
seren t.g.v. het 50-jarig bestaan in het
dan geheel gerestaureerde stadhuis op
het Damplein. Het zal een eartografisehe tentoonstelling worden met twee
thema's:
a. Edamse kaarten door de eeuwen
heen (van 1550 tot nu)
b. zeekaarten van Edamse ' 'caertschrijvers", die omstreeks 1600 in onze stad
werkzaam waren.
Dat er van een stad als Edam, evenals
van andere oude Nederlandse steden,
vele stadsplattegronden zijn gemaakt is
genoegzaam bekend. Velenvan ons zul
len kaarten van Edam aan de wand heb
ben hangen. Maar sommigen hebben
zelfs originelen, die soms ook nog met
de hand zij n ingekleurd, alsof het giste
ren is gebeurd!
Maar dat in deze nijvere handelsstad in
1600 vijf caertschrijvers of -tekenaars
hun kunsten, kunde en ...kennis ver
toonden, is toch wel zeer opmerkelijk.
Voor zover nu bekend is begon het met
Sijmon Meeuwsz of Meeuwsen (circa
1540). Een landmeter/cartograaf die
zich hoofdzakelijk met waterschaps-en
polderkaarten bezighield. Hij maakte
b.v. een kaart van Rijnland en van de
Zijpe.
Deze Meeuwsz was ook burgemeester
van Edam. Hij was de vroegste verte
genwoordiger van de Edamse cartografenschool. Helaas zijn van hem -noggeen zeekaarten bekend.
Dat laatste is wel het geval bij de volgen
de kaarttekenaars:
1. Cornelis Doetsz, soms zoals zo vaak
in vroegere tijden, Doets of Doussoon.
Deze woonde in "De Vier Heemskin
deren" en stierf in 1613. Cornelis
Doetsz was een notabele in de toenmali
ge Edammer gemeenschap en zelfs
daar buiten: rekenmeester in 1611,the
saurier in 1608, schepen in 1605, 1607
en 1612, weesmeester in 1609 en 1611.
Hij genoot op maritiem gebied veel
waardering en werd dan ook in 1611be
noemd tot gecommiteerde in de Raad
ter Admiraliteit te Hoorn.
2. Evert Gijsbertssoon, wonende "In
die Pascaert". Verder is er tot nu toe
niets bekend van deze kunstenaar, die
zijn kaarten verluchtigde op een zeer
artistieke wijze.
3. Harmen en Marten Jansz (of soms
Iansz) die we in één adem kunnen noe
men, maakten prachtige decoratieve en
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functionele kaarten. Zij gaven hierop
aan dat ze ook "In die Pascaerte" zou
den hebben gewoond of getekend. In
een andere bron wordt "In den witten
Os" genoemd, trouwens alleen voor
Harmen.
4. In Warder werkte Claes Pietersz.
Hiermee willen we niet zeggen dat dit
dorp tot Edam behoorde, maar het viel
wèl onder de jurisdictie van Edam. Hij
woonde "In 't Weste-ijnd".
5. "In 't vergulde compas tot Eedam"
woonde Jan Dirckxsoon Rijck(e)mans.
Hij heeft weinig kaarten getekend beter gecalligrafeerd- tot nu toe is er één
bekend!
We zullen nu kort aangeven welke kaar
ten deze Edammers en één Wardenaar
hebben gemaakt.
Doetsz:
a. zijn oudste kaart toont de kusten van
de Oost- en Noordzee (1589).
b. een kaart van Europa.
c. een "paschaerte" met "alle de zeecusten van Europa" (1602).
d. een kaartbeeld van het onbekende
Zuidcontinent en Japan en Korea
(1598).
e. een kaart van de Indische Oceaan.
f. een kaart van de Noordamerikaanse
Oostkust.
Bovendien heeft hij nog enkele
"Graedtboecken' ' (navigatieboeken)
samengesteld.
Vier kaarten staan tot nu toe op naam
van Evert Gijsbertsz:
a. De Nieuwe Wereld: Zuidelijk van
New-Foundland tot de Straat van Magellanes.
b. het Westelijk deel van de Indische
Oceaan.
c. een kaart van de Indische Oceaan en
het verre Oosten (1599).
d. zijn laatste kaart is van de Noordzee
(1601).
De gebroeders Jansz werkten samen en
daardoor is het moeilijk de kaarten te
onderscheiden of ze van Harmen of
Marten zijn.
a. een wereldkaart (133 x 141cm!).
b. drie fragmenten van een wereldkaart.
c. een zeekaart van de Atlantische
Oceaan.
Meeuwsz of Meeuwsen maakte de vol
gende kaarten:
a: het eiland Putten (1539).
b. de Zijpe.
c. een anonieme van Noord-Holland
(deze wordt "sekerlijck" aan hem toe
geschreven!).
Van Claes Pietersz is slechts één hand-

schriftkaart (manuscriptkaart) bekend
n.1. die van de Atlantische Oceaan
(1607).
Van J.D. Rijckemans is tot op heden
ook niet meer bekend dan één kaart:
eveneens van de Atlantische Oceaan,
maar dan het Noordelijke deel (1599).
De bovengenoemde kaarten bevinden
zich op de volgende plaatsen:
Nederland: Leiden, Universiteits Bi
bliotheek (1) Den Haag, Algemeen
Rijks Archief (1); Koninklijke Biblio
theek (2); Rotterdam, Scheepvaartmu
seum (1); Utrecht, Rijksuniversiteit (1).
Verder in Florence (5), Parijs (5), Lon
den (3), Karlsruhe (2), Helsinki, Brus
sel, Berlijn, Kopenhagen, Tokyo en
Sydney, alle één!
Naast de "peetvader" van de Edamse
cartografen Sijmon Meeuwsz en de bo
vengenoemde zeekaarttekenaars, zijn
nog meer Edammers cartografisch aan
het werk geweest:
1. Thaems Sijmonsz (zoon van eerder
genoemde Simon)
2. Sijmon Willemsz Boonacker
3. Jacob Jansz Brouwer
In het volgende nummer komen we er
op terug waarom er -nog- zo weinig
kaarten zijn van Edamse cartografen.
Tevens krijgt U dan informatie over de
verschillende stadsplattegronden van
onze stad en de makers ervan.
Zijn er van deze Edamse cartografen
nog sporen in de stad terug te vinden,
bijvoorbeeld in de vorm van graven?
In "Genealogische en heraldische
merkwaardigheden uit de Groote of
Sint Nicolaaskerk te Edam", verza
meld door J. Belonje e.a., staat het vol
gende vermeld:
"25 Tweemaal het wapen van Edam en
daaronder de namen en merken van 28
schenkers. Tweede rij: 5. Cornelis
Doets caertschrijver". (pag. 266)

Tentoonstelling
van oude kaarten van verrestreken
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"254 Hier leyt begraven Jan Dircksz
Rijckmans sterf den 5 Januarij 1613ende sijn huysvrouwe/ Geert Claes sterf
den 19 November 1637". (pag. 343)
"287. C (Een merk) D.
(Mogelijk Cornelis Doets, thesaurier in
1608.)" (pag. 345)
"45. Tweefragmenten:.....De Nooy
Een merk (V+A. aaneen?)
1643 den 3 April
Is - Hier - Begraven
Harmen - Ian Caert-schrijver
Ovt 60 laren" (pag. 370)
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Kaart uit 1607 van Cornelis Doetszoon. Uit de collectie van de " Staatsbibliothek Preussische Kulturbesitz " te Berlijn
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Nu zit U ongetwijfeld met de volgende
vragen: liggen verschillende van deze
cartografen nu onder de eerder ge
noemde zerken en zijn die zerken er
nog?
Bij de voorbereiding van zo'n ten
toonstelling stuit men op problemen en
komt men teleurstellingen tegen. Ook
hier.
Tot nu toe hebben we geen van de juiste
grafzerken gevonden, genoemd door
Belonje e.a. De vermoedelijke zerk van
Doetsz laat een ander huismerk zien
dan in het gebrandschilderde raam.
Rijck(e)mans en Jansz liggen in elk ge
val niet meer op de opgegeven plaatsen.
We zullen de grafboeken nog moeten
onderzoeken, maar wel duidelijk is nu,
dat de laatste restauratie van de vloer
niet geheel verantwoord is gebeurd.
We willen deze eerste informatie wel po
sitief afsluiten met een korte weergave
van ons bezoek aan enige bibliotheken
tijdens de zomermaanden van dit jaar.
Bezocht werden de Universiteits Biblio

theek van Göttingen, de Staatsbiblio
theek van Berlin (zowel in West-als het
voormalige Oosten), de Universiteits
Bibliotheek van Praag en als laatste de
Badische Landesbibliotheek in Karlsruhe.
De specialist in historische cartografie,
Schilder, hoogleraar te Utrecht, had
ons de naam genoemd van Zögner,
hoofd van de Kaartenafdeling van de
Staatsbibliotheek in Berlijn. De ont
moeting met deze laatste was bijzonder
prettig. Immers als na vijf minuten
wordt gezegd: "U wilt die kaart van
Doetsz van 1607 zeker tentoonstellen,
volgend jaar in Edam? En ik vind het
leuk als het gebeurt", dan is dat zeer
verrassend en onverwacht. En vervol
gens mochten we de prachtige manuscriptkaart in onze handen houden, te
keningen en aantekeningen maken.
Enkele vlekjes, tijdens de veilige opber
ging, in de oorlog ontstaan, ontsieren
geenszins. Ze geven aan dat zo'n kaart,
gedurende de bijna 400 jaar, benarde

tijden heeft doorstaan. De kaart geeft
de kusten weer van Noordwest-Europa,
is van uitstekende kwaliteit en de kleu
ren hebben nog een helderheid alsof ze
gisteren "In de Vier Heemskinderen"
zijn aangebracht.
Deze kaart van Doetsz is nog nooit ten
toongesteld, deelde men ons mee. Te
vens zei Zögner tegen ons dat hij zelf
ook de tentoonstelling zal gaan bekij
ken. Wezullen hem waardig ontvangen.
Het belangrijkste argument om de
kaart tentoon te stellen is, dat zij na bij
na 400 jaar tijdelijk weer terug is in de
stad, waar zij met veel vakmanschap,
geduld en artisticiteit werd samen
gesteld. Het is duidelijk dat deze kaart,
hopelijk met andere manuscriptkaarten, een trekpleister zal zijn. Wij blijven
U op de hoogte houden en de "jacht"
wordt voortgezet.

Kees Hulskemper

RestauratieHoogstraat 10 ' 'spannende klus''
De gedrevenheid van de gebroe
ders Dierdorp

vertelt Dierdorp verder, "niet alleen uit
zuinigheid, maar vaak ook gedwongen
door armoede. Een geluk voor de he
Zoals de Phoenix ooit herrees uit zijn dendaagse restaurateurs die veel kun
as, zo komen oude, vervallen panden nen terugbrengen in de oude situatie en
onder de handen van de tweelingbroers bovendien een niet te onderschatten ge
Johan en Jan Dierdorp weer als fraaie luk voor de stad, want het betekende het
monumenten tot leven. Hoogstraat 10, behoud van veel antieke panden". Zo
volgend jaar het woonhuis van Jan als vroeger al eens werd beschreven, de
Dierdorp, is voor beiden het derde pand den de Dierdorps aan de Voorhaven
in Edam dat door hen rigoreus wordt nog andere verscheidene waardevolle
gerestaureerd. De andere twee waren vondsten.
het voormalig notariskantoor in de Het pand aan de Baanstraat gaf volgens
Baanstraat en Johan's woonhuis aan de Dierdorp niet veel geheimen prijs om
Voorhaven 148.
dat daar in de loop der jaren al veel was
"Spannend en buitengewoon interes
vertimmerd. Het skelet (de draag
sant werk", aldus Dierdorp, "span
constructie) bleek bij onderzoek nog in
nend omdat practisch alle panden hier prima staat. In één der kasten werd een
en daar verrassingen verbergen, vaak prachtige 17e-eeuwse korbeel terugge
daterend uit de oorspronkelijke bouw
vonden.
periode. Ze kunnen een goed beeld ge Minder geluk, wat de staat van het pand
ven van de wijze waarop de bewoners betreft,
hadden
de broers bij
ooit geleefd hebben. Je vindt ze op Hoogstraat 10. Al spoedig bleek dit een
plaatsen waar je hen het minst ver bouwval te zijn: 75% moest worden
wacht, omdat ze eenvoudig waren weg- gesloopt. Zo was o.a. de achtergevel zo
getimmerd. De goedkoopste manier bij slecht, dat het een wonder mag heten
een verbouwing".
dat die overeind is gebleven. Dierdorp:
Mooi voorbeeld is het woonhuis van "Het hele pand hing letterlijk als los
Johan Dierdorp aan de Voorhaven zand aan elkaar. Van beide gevels kon
waar de 16e-eeuwse achtergevel tijdens den we de stenen er zonder meer afne
de restauratie tevoorschijn kwam. Zelfs men. Een geluk bij een ongeluk, want
de 16e-eeuwse gotische luiken werden, we behoeven de stenen nauwelijks te
weliswaar in fragmenten, teruggevon
bikken, wat ons een hoop werk heeft
den.
bespaard".
"Alles werd in die tijd hergebruikt"
Het bleek dat er al veel aan het huis was
8

gerommeld, waardoor levensgevaarlij
ke situaties waren ontstaan. Zo hing er
een ca. 400 kilo zware moerbalk vrijwel
zonder steun in de ruimte. De enige
steun die deze balk kreeg, was van een
halfsteens muurtje. Verder was het
schoorsteenkanaal van de voorkamer
dwars door een eikenhouten staander
aangelegd. Een wonder dat er nog nooit
brand is geweest. Dat moet wel het geval
zijn geweest bij de 16e-eeuwse stookDe achtergevel van het pand

plaats in de achterkamer. De brandsporen waren daar duidelijk te zien. Verder
was het pand zo lek als een mandje.
"Het was natuurlijk niet alleen kom
mer en kwel", merkt Dierdorp op. "We
kwamen ook heel aangename verras
singen tegen. Bijvoorbeeld twee
16-eeuwsegotische nissen aan weerszij
den van een (weggemetselde) vuur
plaats op de eerste verdieping. Tijdens
ons onderzoek van de muren, hoorden
we een hol geluid. Dan begint je hart
sneller te kloppen, want wie weet wat we
zouden vinden. We vonden de vuur
plaats met de nissen, zelfs de plaatsen
waar de oorspronkelijke schouw had
gezeten".
Het geheel wordt in de oude luister her
steld en geheel betegeld met blauwe en
gekleurde 16e- en 17e-eeuwse tegels die
in het pand werden gevonden in o.a. de
kelder en in de achtergevel waar ze als
vulmateriaal hebben gediend tussen
twee muren.
In Edam werden in de 18e-eeuw de
meeste houten onderpuien weggebro
ken en vervangen door metselwerk. Te
vens werden grote ramen aangebracht.
Het kenmerkende strakke van de gevels
verdween en het geheel werd veel krulliger. Zo ook bij het pand Hoogstraat 10.
Daar werd de ingang naar de zijkant
verplaatst en voorzien van een mooie,
geornamenteerde deurlijst.
" Die hebben we practisch in zij n geheel
teruggevonden. De originele grenen
lijst was vlak afgetimmerd en daardoor
redelijk goed bewaard".
Inmiddels is de deurlijst opmerkelijk
knap gerestaureerd.
Hoe lang de restauratie nog zal duren?
"We hopen volgend jaar klaar te ko
men. Voorlopig hebben we handenvol
werk. We hebben wat vertraging opge
lopen, omdat ik last van een hernia
kreeg", aldus Johan, "een kwaal van
veel bouwvakkers. Voor de winter wil
len we het huis in ieder geval dicht heb
ben. Nu ligt de achtergevel er nog hele
maal uit en inpandig moet er nog van
alles gebeuren. We gebruiken uitslui
tend antiek bouwmateriaal, alles moet
zo authentiek mogelijk worden, inclu
sief de indeling van de kamers.
Voor een particulier is het een haast ondoenlij ke zaak een dergelij k pand zo ingrij pend te restaureren, zeker nu de sub
sidiekraan
steeds stroever gaat
werken".
Wat bezielt de twee broers om zo ver de
nek uit te steken, als het om hun eigen
woonhuizen gaat? "Gedrevenheid en
liefde voor oude monumenten", is het
stellige antwoord, "daarin staan we ze
ker niet alleen. Kijk maar eens om je

Het hele dak ligt open
heen wat er hier in Edam allemaal ge
beurt, overal zie je hoe allerlei panden
worden opgeknapt. Niet voor niets
wordt Edam tot één van de best bewaar
de stadjes rond de oude Zuiderzee gere
kend. Als je een optelsommetje maakt
van onze interesse voor oude en antieke
panden en ons vak van timmerman en
aannemer, dan is het wel duidelijk wat
ons beweegt. Daarnaast houden we wel
van avontuur. Restauratie van oude
panden is voor ons één groot avontuur,
want elk vertelt zijn eigen verhaal".
"In de praktijk hebben we veel geleerd
en we leren nog iedere dag. Het funda
ment is gelegd door onze ouders: vader
was aannemer en bovendien was hij een
duizendpoot die alles kon. Liefde voor
antiek komt van moederszij de. Wij bei
den zijn opgegroeid met een haast on
stilbare honger naar ' 'oud" en historie.
Een altijd boeiend onderwerp. Daarom

is het voor ons ook boeiend om in oude
panden te werken. Zo'n plek begint
voor je te leven, een plek waar genera
ties hebben gewoond en geleefd. Je fan
tasie gaat dan vanzelf met je aan de
loop".
"Het geeft ook veel voldoening om met
oud materiaal te werken. Van, wat er op
het eerste gezicht uitziet als oude rom
mel, kun je nog steeds de mooiste din
gen maken. Al doende leer je oud mate
riaal heel goed inschatten aan kleine
details. Een geoefend oog kan met een
aan zekerheid grenzende waarschijn
lijkheid zien hoe oud het is en waar het
ooit voor gebruikt is. Volgende stap is
om alles in de oude staat te herleiden. Is
dat nu spannend of niet?"

Janny Boelens-Boss
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Hoe pakken we een restauratievan het eigenhuis aan?

Oud-Edam bezocht de vesting
stad Naarden

De gebroeders Dierdorp van het ver
haal Hoogstraat 10 zitten als aanne
mers en timmerlieden dicht tegen het
restauratievak aan en hebben zich op
die manier verdiept in het in originele
staat brengen van oude huizen. Maar
er zijn natuurlijk ook andere Edam
mers die wel eens met restauratieplan
nen voor hun eigen huis rondlopen,
maar niet weten hoe ze dat aan moe
ten pakken en de weg niet kennen in
het doolhof van regels. Bovendien
worden ze misschien afgeschrikt door
verhalen dat de subsidiepotten toch al
leeg zijn.
Het onderstaande kan ze een beetje
op weg helpen om eventuele plannen
ten uitvoer te brengen. We gaan ervan
uit dat het huis eigendom is en zelf
wordt bewoond.
Om te beginnen moet het vaststaan of
het om een rijksmonument gaat. Ge
meentemonument of huis in een be
schermd stadsgezicht is niet voldoen
de.
Is het een rijksmonument, dan zijn er
twee mogelijkheden:
- men kan in aanmerking komen voor
subsidie,
- er is aftrek van de inkomstenbelas
ting mogelijk.
Om te weten of er subsidie te krijgen
is, moet men naar de gemeente. Die
zal in elk geval een goed plan, een te
kening en een begroting vragen.
Gaat het om eenvoudige restauraties,
dan kan een aannemer die verzorgen.

Het jaarlijks cultureel-historisch reisje
van de vereniging Oud -Edam verliep
ook deze keer uitermate plezierig. De
belangstelling was zo groot, dat er twee
data moesten worden vastgesteld. Za
terdag 3 oktober vertrokken twee bus
sen met aan boord totaal 115personen
en zaterdag 10october was de beurt aan
een tweede volle bus.
Reisdoel was de vestingstad Naarden,
een prachtig stadje en zeer rijk aan mo
numenten. Onder andere het stadhuis
uit 1601 in Hollandse renaissancestijl,
de Grote of Sint Vituskerk in binnen en
buitenland beroemd om de jaarlijkse
uitvoering van de Mattheüs Passion, en
niet te vergeten het Comenius Mauso
leum in de Waalse kerk. Johan Amos
Comenius was een Tsjechische huma
nist en pedagoog en behoorde tot de
minnebroeders. Na zijn studie in Herborn, Heidelberg en Amsterdam,
moest hij na terugkeer in zijn vader
land, tengevolge van de reformatie
vluchten. De laatste veertien jaar van
zijn leven bracht hij door in Amster
dam, waar zijn beroemdste boek "Orbis Sensualium Pictus" onstond. Co
menius vergaarde als pedagoog,
onderwijskundige, politicus en huma
nist grote roem. Hij was toen al een
voorvechter van een Verenigd Europa
en het Handvest van de Verenigde Na
ties is mede gebaseerd op zij n denkbeel
den. Als onderwijskundige was hij een
voorstander van het aanschouwelijk
onderwijs, een methode waarbij kinde
ren zich door beeld en tekst tesamen
duidelijke beelden kunnen vormen, zo
als bij onze latere leesplankje het geval
was. Voor de Tsjechen en de Slowaken is
hij een voorvechter van vrijheid. Het
Masoleum is daardoor uitgegroeid tot
een bedevaartplaats. Jaarlijks bezoe
ken duizenden Tsjechen en Slowaken
zijn graf en bedelven het onder de bloe
men. De vaak bloedige geschiedenis
van Naarden begon al in de 11eeeuw.
Het oorspronkelijke stadje lag ca. 3 ki
lometer van de huidige plek verwijderd .
Nadat het tijdens de Hoekse-en Kabel
jauwse Twisten met de grond was ge

Een gezamelijke avond met het
Nut.

Wordt de verbouwing ingrij pender, dan
is deskundige hulp van een architect ge
wenst. Die verzorgt ook de papieren
rompslomp.
De basisrijkssubsidie bedraagt bij
woonhuizen meestal 30% van de subsi
diabele restauratiekosten. Kan men
geen gebruik maken van belastingaf
trek voor de restauratie (zie verderop),
dan is een extra subsidie van 30% mogelijk. Men kan dan ook in aanmerking
komen voor een zogenoemde restaura
tiehypotheek onder gunstige voor
waarden.
De uitbetaling van de subsidie kan enige
tijd op zich laten wachten. Er mag met
de werkzaamheden niet worden begon
nen voordat de goedkeuring binnen is.
Nu de kwestie van de belastingaftrek.
In het algemeen zijn kosten van bouw
kundige werkzaamheden aftrekbaar
als die noodzakelijk zijn voor het in
goede staat houden van het huis. Uit
breiding en verbetering vallen daar niet
onder. Ook het herstel van een krot of
een bouwval wordt door de fiscus niet
als restauratie geaccepteerd, evenmin
als het ombouwen van een boerderij of
pakhuis tot woonhuis. Kosten van
schilderswerk binnenhuis, kleine repa
raties binnen en tuinonderhoud zijn
ook niet aftrekbaar. De aftrek begint
pas te tellen boven een bepaald bedrag
(de drempel), dat samenhangt met de
waarde van het huis.
Naast de kosten van onderhoud zijn er
bij een rijksmonument nog andere

posten aftrekbaar, en wel de afschrij
ving tot een bedrag van 15% van de
som van het huurwaardeforfait en de
drempel,
overige
vaste
eigenaarslasten, zoals het eigenaarsdeel
van de onroerendgoedbelasting, pre
mie brand/opstalverzekering, riool
recht, waterschaps-en polderlasten.
De aftrekbaarheid van hypotheeklasten behandelen we hier niet, want
die hebben niets met de restauratie te
maken.
Vanwege de drempel is het verstandig
reparaties zo veel mogelijk op te spa
ren en in één jaar te laten uitvoeren.
Overigens zijn de kosten alleen af
trekbaar in het jaar waarin ze zijn be
taald.
Ontvangt men subsidie (zie boven),
dan moet men die eerst van de onder
houdskosten worden afgetrokken.
Alleen de rest van de onderhouds
kosten is aftrekbaar. Kan men niet
profiteren van belastingaftrek, dan
blijft de subsidie onbelast. De be
lastingaftrek loopt via het aangifte
biljet.
Meer informatie over subsidies en fi
nanciële faciliteiten is te vinden in de
brochure "Een nieuw leven voor uw
monument", verkrijgbaar bij de ge
meente of het Nationaal Restauratie
fonds.

L. Hovenkamp

Colofon

Janny Boelens-Boss
Op donderdag 21 januari 1993 organi
Corrie Boschma
seert de Maatschappij tot Nut van 't Al
Pim van Gulik
gemeen en de vereniging Oud Edam een Luuk Hovenkamp
lezing "Over de Zeevang gesproken"
Kees Hulskemper
door mevr. C.J. Glasz, oudheidkundi
Rob Josselet (fotografie)
ge. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Corienne Laarman
het Damhotel aanvang 20.00 uur.
Guus van Lummel
Voorafgaand aan de lezing zal om 19.30 Dirk Regter
uur de ledenvergadering van het Nut Geesje Rijswijk
plaatsvinden.
Sjaan Swalve

Foto's bij het artikel "IJsclub Edam":
C. Bootsman
Redaktieadres:
Voorhaven 106, Edam
Tel. 02993-71174
Het periodiek kwam tot stand met
medewerking van drukkerij Zwarthoed
b.v., Volendam en werd gedrukt bij Kei
zer van Straten bv, Edam.

lijk gemaakt, werd het tegenwoordige
Naarden op een strategisch punt tussen
Amsterdam en Utrecht opgebouwd. In
1572 werd de stad grotendeels door de
Spanjaarden uitgemoord en honderd
jaar later had het een Franse bezetting.
Het kreeg in 1683, onder leiding van
Menno van Coehoorn nieuwe, stervor
mige vestingwerken, naar ideeën van de
Franse ingenieur Vauban. Een unieke
constructie door de dubbele grachten
cq. wallengordel. Alleen tijdens de Napoleonistische tijd is de vesting twee

maal ingenomen door de Fransen en la
ter door de Pruisen en de Kozakken. In
1926 verloor Naarden de functie van
vesting en werd erkend als nationaal
monument.
De zatermiddag werd door beide groe
pen (Oud)-Edammers doorgebracht
aan boord van een cruise-schip, waar
een voortreffelijke lunch werd gebruikt
en men genoot van een tochtje op de
mooie Vecht.
Janny Boelens-Boss

Q)&redactie urenst 1/
ASrettiqe i7ëer/i/qqm esi een<ffe/aAAig „4 ieuwjaar
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De restauratievan de Doopsgezindekerk
De kosterswoning
Een Vermaning, zo wordt een Doopsge
zinde kerk genoemd, staat in principe
nooit op de (voorgevel)rooilijn, niet
omdat de Dopers wars zijn van uiterlijk
vertoon, maar omdat pas na de franse
tijd het Doperse geloof als geloof werd
gerespecteerd.
De tijden hiervoor werd het in meer of
mindere mate (vooral minder) getole
reerd, een Vermaning was een "schuil
kerk" niet in de zin van een schuilkerk
als Onze Lieve Heer Op Zolder, maar je
mocht van de straat niet kunnen zien
dat er een kerk stond; wat lag er dus
meer voor de hand dan er een bouw
werk voor te plaatsen?
Dat dit "verstoppen" werkt bleek wel
uit de ' 'ah' ' en ' 'oh"reacties van bezoe
kers tijdens "Kerkepad" en de Open
Monumenten dag.
Mooie voorbeelden van deze vorm van
stedebouwkundige tolerantie zien we in
Workum, IJlst en Midden-Beemster.
Toen het schuilen der Vermaningen in
de negentiende-eeuw geen noodzaak
meer was, werden bij de Doopsgezinde
kerken uit die tijd dan ook dergelijke
"buffers" weggelaten, (b.v. Middelie).
Wel is vaak de rooilijn van de oorspronkelijk bouwkavel aangehouden, waar
door zij terug liggen ten opzichte van de
gevelrooilijn (b.v. Bolsward).
De huidige Edamse Vermaning is een
opvolger van een eerder (houten) ge
bouw dat afbrandde bij de grote stads
brand van 1602.
De huidige kosterswoning is in de ne
gentiende eeuw gebouwd. Deze periode
kenmerkte zich bij de Dopers vooral
doordat zij openlijk voor hun geloof
konden uitkomen. Dat jarenlange tra
dities niet zo maar aan de kant konden
worden geschoven blijkt uit de bouw
van een"buffer", maar de nieuw ver
worven vrijheid van geloof diende wel
tot uiting te komen in de architectuur,
met als resultaat het duidelijke "kerk
se" uiterlijk van de kosterswoning.
Bij de kosterswoning zijn drie bouw
fasen te onderscheiden:
1. Houtskelet zuidelijke zijmuur (ge
sloopt)
2. Noordelijke zijmuur.
3. Voorgevel en kap.
Het vroeg negentiende-eeuwse houts
kelet bestond uit grenen houten stijlen
(100 x 120 mm), de stijlen aan de
noordzijde zijn verdwenen bij het met
selen van de zijmuur.
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De noordelij ke zijmuur is steens gemet
seld met een steen die, qua uiterlijk,
doet denken aan "Utrechts plat" maar
met een iets andere maat: 172 X 83 X
42 mm en gemetseld met een voeg van 7
mm. In de loop der jaren is deze gevel
aangepast aan de wensen van diverse
bewoners met alle gevolgen van dien.
De voorgevel is gebouwd in het begin
van onze eeuw, als opvolger van een eer
dere stenen gevel, waarschijnlijk ge
metseld van dezelfde stenen als de zuid
gevel. Deze stenen zijn hergebruikt bij
de bouw van het voorportaal en bij re
paraties van het kerkgebouw.
De gevel, gemetseld in een rode (belgische?) steen (bijna waalformaat), heeft
nog het kozijn van zijn voorganger; het
ronde raam op de eerste verdieping is
verloren gegaan.
De kapconstructie is er een uit een do
zijn, met één bijzonderheid: korbelen
op kreupele stijlen, (kennelijk ver
trouwden zij toen die "kreupele stijl
nieuwigheden" niet erg).
De plattegrond was nogal verhokt; er
waren oorspronkelijk twee stookplaat
sen, op het geringe oppervlak waren er
een hal(gang), keuken, badkamer en
woonkamer met open trap en
schoorsteenmantel. De verdieping was
3,5 meter!
Gedurende het lange proces van de
restauratie-voorbereiding is, ondanks
eerdere wensen, toch besloten de archi
tectuur van de kosterswoning te hand
haven.
Als uitgangspunten bij een restauratie
gelden tegenwoordig:
Dat alles wat behouden kan worden
ook behouden blijft; "de geschiedenis

van het gebouw" moet zichtbaar zijn,
moet "gelezen' kunnen worden".
Het eeuwige dilemma restaureren/re
noveren of nieuwbouw manifesteerde
zich al tijdens de sloop, de
noord(zij)gevel, nog enigszins verhuld
door het voorportaal van het kerkge
bouw, bleek na verwijdering van dit
laat-negentiende-eeuwse bouwwerk en
na sloop van de binnenbetimmering
toch zo slecht te zijn dat handhaving
van deze gevel niet verantwoord was.
Een nieuwe zijgevel van gelijkwaardige
architectuur is het resultaat. Met veel
kunst en vliegwerk is de voorgevel be
houden gebleven.
De gemetselde fundatie bleek de oor
zaak van de slechte staat van de zij
muur, zoals zo vaak blij kt een gemetsel
de voeting uit de negentiende eeuw, veel
zwakker dan vroegere fundaties.
Van het vroeg negentiende-eeuwse
houtskelet zijn de stijlen aan de zuidzij
de vervangen. Door de gedwongen
sloop van de zijmuur kwamen we bij
een aantal zaken in de bekende fuik van
"vervangen of laten zitten" terecht.
Steeds is gekozen voor behoud mits er
geen sprake was van kwaliteitsverlies.
Het oppervlak van de woning is naar
huidige maatstaven gemeten aan de
kleine kant; een andere indeling en het
verlagen van de verdiepingsvloer zor
gen voor een klein maar zeer goed be
woonbaar geheel.
Ik hoop dat bij het verschijnen van dit
nummer de restauratie van de kosters
woning afgerond is en aan de restaura
tie van het kerkgebouw is begonnen
(daarover later).
Ir H.G. van Gulik, bna

