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Het molen
huis Klein
Westerbuiten

™e' met sloop bedreigd.
staat.

Molenwoning Klein Westerbuiten 20

De toekomst van het huis dat tegen de molenromp
aan het eind van het Klein Westerbuiten is ge

bouwd, is onzeker geworden nu de laatste be
woonster het heeft verlaten en een nieuwe be
stemming nog niet vaststaat. Oud Edam maakt
zich ongerust over het feit dat sloop op den duur
niet wordt uitgesloten.

Volgens de eigenaresse, de Spinkas, is de bouw
kundige staat van het pand zeer slecht. Het huis
zou volgens de geldende normen niet meer ge
schikt zijn voor bewoning. Het staat bij wijze van
spreken met de voeten in het water en is niet

geïsoleerd. Restauratie heeft in deze situatie dan
ook geen zin, aldus architect Cor van Zanen, me
dedirecteur van de Spinkas en gebruiker van de
naastgelegen molen. Volgens hem is één van de
mogelijke oplossingen sloop van het huis en even
tuele herbouw in een aangepaste, maar verbeterde
staat. Verhuur als woning is dan echter financieel
niet haalbaar.
Het meest in aanmerking komt een oplossing

waarbij molen plus huis als één geheel een nieuwe
bestemming krijgen, hetzij via verhuur, hetzij na

verkoop. Van zanen zegt er zelf ook veel waarde
aan te hechten dat het aanzien van het geheel zo
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veel mogelijk intact blijft, maar dan wel onder

commercieel verantwoorde omstandigheden. Als
er op kort termijn geen definitieve bestemming

komt, zal het huis van buiten voorlopig een verfje
krijgen en de toekomst ervan over vier a vijf jaar

nog eens aan de orde komen.

Restauratieplan

De Spinkas heeft in een brief aan de gemeente de
toekomstmogelijkheden van het pand aange
kaart. De Gemeentelijke Monumentencommissie
noemt in een advies aan het gemeentebestuur het
pand zo karakteristiek, dat het naar haar mening

behouden moet blijven en niet mag worden
gesloopt. Wellicht kan er een goed restauratieplan
komen, aldus de commissie.
De molen heeft in de loop der tijd diverse namen
gehad, maar wordt gewoonlijk aangeduid als de
"molen van Banning".
Onlangs heeft de laatste bewoonster, mevrouw
Roele, de woning aan het Klein Westerbuiten 20

verlaten, nadat ze er zestig jaar had gewoond. Het
huis is ongeveer honderd jaar geleden aan de voet
van de molen gebouwd, die toen nog als koren-
molendienst deed. In 1918 is de molenopbouw
gesloopt. De stenen onderbouw is tot even boven
stellinghoogte (5 a 6 meter boven maaiveld) be
houden en doet op het ogenblik dienst als onder
komen voor het architectenbureau Van Zanen.

Drie zaagmolens

De molen is één van de drie zaagmolens die buiten
de poorten van Edam hebben gestaan. De "molen

van Banning" is de oudste. In een verkoopacte uit
1626 is sprake van een zaagmolen met bijbehoren
de "meulenworff" en twee huisjes staande op de
werf en de Purmer houttuin ten zuiden ervan (zie
bijgaand kaartje). In een verkoopacte uit 1656
wordt de molen echter "de Sampson" genoemd.

De andere houtzaagmolens waren het "Rad van
Avontuur" uit 1635, die iets verderop in de rich
ting van Middelie aan de ringvaart stond (zie kaart
je). De derde molen, "het Fortuin"' later de "mo
len van Teengs", is pas gebouwd na de aanleg van
de Trekvaart.
In 1816 verzochten de toenmalige eigenaren de
molen te mogen verplaatsen naar "graaf boven Nij

megen" (Grave) om daar zijn bestaan als molen te
kunnen voortzetten. De burgemeesters verleen
den toestemming op voorwaarde dat de eigenaren
voor tien jaar de stedelijke belasting, die op het
perceel rustte, zouden afdragen. Ook zouden ze
eventuele vernielingen, die het wegnemen van de
molen aan de schoeiing zou veroorzaken, moeten
vergoeden. Blijkbaar zijn deze snode plannen
toen niet doorgegaan. De hierbij afgedrukte "Za-
men Spraak tussen de molen de Zamzon en de

Sloopers" gewaagt van deze kritieke episode.
Over de verdere lotgevallen van de molen, bij

voorbeeld wanneer hij als meelmolen dienst is
gaan doen, is weinig meer te achterhalen. Wel is
bekend dat hij in 1862 als korenmolen voor

ƒ 6.500 werd verkocht.
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Decoratieve bekroning

Het karakteristieke van de molenwoning is de fan

tasierijke gevel met zijn decoratieve dakbekro
ning van houtsnijwerk.

Helaas is de situatie ter plekke met de naastgelegen
nieuwbouw er niet fraaier op geworden. De bui
tengevels zien er nog redelijk tot goed uit en het
dak is nog gaaf. Oud Edam is dan ook van mening
dat op de eerste plaats een restauratieplan met

kostenraming dient te worden opgesteld. Het
mooiste zou zijn als ook de molen weer in zijn
oude luister zou worden hersteld en samen met

een verantwoord gerestaureerde woning een
nieuwe functie zou krijgen. Voorlopig echter

Op dit stuk

van de kaart
van Blaeu
staan de
Sampson (on
der) en het
Rad van

Avontuur

Zijaanzicht van het molenhuis.

2

Molenhuis ge
zien vanaf de
Purmerring-
vaart.

geven het huis, de molenromp en de achtergrond
van de Purmerringvaart en Purmerpolder dit uit
hoekje van Edam zo'n unieke sfeer, dat sloop uit

den boze is.

Luuk Hovenkamp
m.m.v. Corrie Boschma
Cor Schaatbergen

Bij dit nummer:
Wat wordt het lot van de molenwoning aan
het Klein Westerbuiten ? Het markante huis
staat leeg.
Van de tientallen stolpboerderijen die Edam

en nabije omgeving hebben gekend, zijn er nu
maar zo 'n twintig over. Op deze moeten we
zuinig zijn vindt Jaap Molenaar.

Geschilderde behangsels waren een geliefd
middel om muren te bekleden. Fred Roskam
restaureert de muurschilderingen in de raad
zaal van het voormalig stadhuis en wijdt Jan-
ny Boelens-Boss in de geheimen van de tech
niek in.

De Grote Kerk heeft een boeiende geschiede
nis. die door W.P. Costerus in de jaren twintig
is opgetekend en in enkele afleveringen door
Janny Boelens-Boss wordt naverteld.

Waarde modernste technieken het laten afwe
ten hij het opsporen van schimmels zet een En
gels bedrijf ' 'snuffelhonden ' ' in die in kieren
en onder vloeren ongerechtigheden weten op
te sporen.

Het afgelopen jaar stond voor Oud Edam in
het teken van het 50-ste lustrum . De secretaris

gaat er nog even kort op in en schetst wat lij
nen voor de toekomst.

De redactie.

Dakbekroning met houtsnijwerk.



Zamen Spraak tussen de molen de
Zamson en de Sloopers
De molen spreekt:
Ach mij Wat zie ik daar van verre tot mij
komen
Het lijkt een sloopers schaar, ik ben vol
angst en schromen
O ja zij nad'ren ras Zij spreken van 't
geweld
De Zamson met zijn Kracht moet
schielijk neer geveld.

De sloopers spreken:
Wel Zamson sterke Man gij lijkt wel
gans verslagen

Of is 't omdat gij geen hout voor Edam
meer zult zagen
Houdt moet, ik zal voor U en voor U
goed Wel Zorgen

Het zal netjes in een schip tot het laatste
zijn geborgen.

De molen:
Og mij, Moet ik van kant Waar zal ik
Zamson heen

Mijn hart dat ijzer was word brosser als
een steen

Maar of ik langer zugt dit kan mij tog niet baten
Ik zie mij nu al reeds Van boozen gans
verlaten.

De sloopers:
Ja die zijn al vooruit men moet
voortgang met U maken
Dan kunt gij in korte tijd weer aan het
werk geraken.
Want Gij zijt veel te goed om langer hier
te staan
En dat door U geen Werk meer Zou
worden meer gedaan.

De molen:

Welaan ga dan Uw gang, ik beveel mij
in Uw handen

't Scheelt mij niet waar ik gaan, al moet
ik naar Vreemde landen
Als ik weer aan het werk zal komen met
ter haast
Maak dan maar spoedig voort, ik ben
niet meer verbaast.

De sloopers:

Zamson ik ben verblijd Uw antwoord
dat is braaf
Wij zullen U in korten tijd opbouwen in
de graaf
Kom mannen maak nu voort Hij is nu
gans tevreden
Begin nu maar tersteond hem ganselijk te ontle
den.

Zamson tegen Fortuijn .-
Kom frater ik Zeg U voor altoos
goedenacht
Draag zorg dat na Uw Werk door

niemand wort gewagt
Want Gij zijt nu alleen om voor Edam
te Zaagen

Misschien dat er nog zijn die Zich te laat
beklagen.

Tot de vergaring:
Mijn tijd die is voorbij ik moet Uw gaan
Verlaten
Of gij ook om mij treurt dat kan U tog
niet baten
Ik ga na Brabant toe om daar mijn

kracht te tonen
Ik hoop de wooners daar mijn werk met gunst be
lonen.

Aan de burgers en de jongsze
ijgenaars:
Aan de burgers en de jongsze ijgenaars:

Vaarwel dan burger schaar die mij met
gunst beloonde
Vaarwel dan braafje vrouw die eertijds
bij mij Woonde
De schippers Zijn reeds daar om mij
vanhier te halen

Ik hoop de Zegen Gods blijft op U
nederdalen.

De molen van Banning

(of de Samson) ±1916
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Oud Edam kijkt terug op
een feestelijk jaar

Voor onze vereniging was 1993 een bijzonder
jaar. Vijftig jaar vereniging Oud Edam is iets waar

we wel even aandacht aan moesten besteden.
Dat is gebeurd. Het is een feestelijk jaar gewor
den met als hoogtepunten de reünie op 2 okto
ber en de jubileumtentoonstelling Caert 50.

De rëunie met ongeveer 250 leden werd een ge
varieerde en gezellige dag. Naast een drietal inte
ressante inleidingen, was er een opvoering van
een middeleeuws toneelspel door toneelvereni
ging "d'lje", een optreden van de Vereniging
Zang Edam, woorden van de voorzitter en de
burgemeester en de overhandiging van het eer
ste exemplaar van het boek "Privileges ende

Hantveste midtsgaders Keuren ende ordonnan
tiën der stede van Edam 1357 - 1640" door de
werkgroep Paleografie aan voorzitter Joop van

Overbeek. Het boek is zo'n succes dat het bin
nen enkele weken was uitverkocht.

De tentoonstelling Caert 50 in de periode
september-oktober 1993 in het Edams Museum
was, zoals eerder aangegeven, dat andere hoog
tepunt in het gouden jubileum jaar van de vereni

ging.
Na anderhalf jaar van voorbereiding onder de
bezielende leiding van Kees Hulskemper is op de
open monumentendag, 11 september 1993, in
de prachtige gerestaureerde EvangelischLuther-
se kerk, en daarna in het even schitterend ge

restaureerde stadhuis (nu museum) de ten
toonstelling geopend.
Veel prachtige kaarten van Edam en van Edamse

cartografen waren er te zien. Het is gelukt kaar
ten in Edam ten toon te stellen die soms al hon
derden jaren elders in Europa verblijven. Door
het enthousiasme van Kees Hulskemper, Cor
Schaatsbergen, Jan Hooyberg, Gerrit Conijn en
met name de suppoosten, hebben de meer dan

1200 bezoekers iets bijzonders gezien.
Voorts zijn er woorden van waardering op hun
plaats voor de samenwerking met de WV. en het
bestuur van het Edams Museum in het kader van

deze belangrijke tentoonstelling.
Naast deze bijzondere activiteiten mag met ge
noegen worden teruggedacht aan de jaarlijkse
excursie. Deze ging dit jaar naar Bergen op Zoom
en Antwerpen . Honderd man toog naar de cultu

rele hoofdstad van Europa 1993- Het werd een
heerlijk weekend met bezoeken aan prachtige
musea, gezellige terrassen en een verblijf in een
luxe hotel.

1994: een korte blik vooruit

Het zal in 1994 wat rustiger worden als wij dat

jaar vergelijken met 1993-
Rond de jaarwisseling is de fraai gerestaureerde
Doopsgezinde Vermaning aan de Kaasmarkt
weer officieel in gebruik en blijven de karakte
ristieke panden Voorhaven 44 (hoek Akersteeg)
en Achterhaven 1 naar alle waarschijnlijkheid
behouden.

Verder zal er veel activiteit zijn m.b.t. het voor
malig Fardemterrein, waarvoor een fraai plan
ontwikkeld is voor 63 woningen in aangepaste
architectuur. De Nieuwenkamphuizen blijven

behouden en zijn geintergreerd in het nieuwe
plan.

Tijdens de komende jaarvergadering zullen ook

weer bestuursvacatures moeten worden ver
vuld omdat enkele zittende bestuursleden pe
riodiek aftreden. De leden zullen daartoe tege
lijk met de jaarstukken de voordrachten
ontvangen.

De secretaris,
Harry Oudendijk

Het Marken

Het Edamse Marken heeft z'n naam niet van het
bekende eiland gekregen. Het woord markeren
geeft aan dat we in déze richting moeten zoeken .
Een grensgebied van een gemeenschap, de gron
den van een plattelandsgemeenschap. In vele ge

bieden in Noord-Holland komen we deze naam
tegen en in Friesland eveneens, al wordt daar
meestal Merken of Merkte gebruikt.
De marke was een genootschap van landeigena
ren met rechten op aangrenzende onbebouwde
gronden. Wanneer we dan zien dat het Edamse
Marken in het verleden ook aan de buitenzijde
lag met de rechten van het Edams bestuur, zou
dat een verklaring voor de naam kunnen zijn.

De hondenhemel (2)

Over de naam De Hondenhemel bestaan ver

schillende verhalen, op het artikeltje van Jaap
Molenaar kwam een reactie binnen. Op de plat
tegrond van Edam van Blaeu is duidelijk te zien
dat de vesting geheel omgeven was door water.

In de Gevangenpoortsteeg bestond volgens de
inzender reeds een huidenmakerij. De huiden
werden "vuil" aangevoerd en alvorens te wor
den verwerkt, schoongeschraapt. Het schraap
sel werd verplicht buiten de Gevangenpoort,
dus buiten de vesting, op een daartoe aangewe
zen stukje land gegooid. Een dorado voor hon
den die zich het schraapsel goed lieten smaken.
Vandaar de naam "Hondenhemel".
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Honden snuffelen schimmels in
monumenten op
Het Engelse bedrijf Hutton - Rostron heeft

naast het gebruik van de meest geavanceer
de technieken voor het lokaliseren van bij

voorbeeld vocht in vaak kapitale gebouwen

zoals musea, paleizen etc., wel een heel spe

cial team in dienst voor het effectief opspo
ren van zwam en andere schimmels. Dit

'team' bestaat uit Goldi, Scrapi en Sam.
Respectievelijk een labrador, sheepdog en

een spaniël, waarvan de laatste goed is voor

een gouden medaille, de zogenaamde

'award for exeptional service to humanity'.

Ze werden opgeleid door politie-

instructeurs, die normaliter drughonden

trainen.

'Pijnloze' inspectie

Waar het om gaat bij Hutton - Rostron is het lokali
seren van schadelijke organismen in gebouwen
zonder daarbij het materiaal te hoeven beschadi
gen. Door het gebruik van de honden is het inder
daad mogelijk de inspectie 'pijnloos' te laten ver
lopen, waardoor ook de kosten tot het minimum
beperkt kunnen blijven.

Ook van belang is het feit dat Goldi, Scrapi en Sam
schimmels weten te ontdekken in een vroeg sta
dium als ze met het blote oog nog niet of nauwe
lijks waarneembaar zijn, waardoor men effectief
verdere uitbreiding van de schimmels kan voor

komen en het materiaal preventief te lijf kan gaan.
Een ander voordeel is dat de honden in staat zijn
het werk te verrichten in een volledig gemeubi
leerde en gestoffeerde ruimte. Ze kunnen de
schimmels opsporen in vrijwel alle verborgen en
moeilijk toegankelijke plaatsen zoals: achter pane
len, pleisterwerk, onder vloeren, in kruip- en zol
derruimten.

De honden geven een indicatie betreffende de in
tensiteit en grootte van het geteisterde gebied.
Ze maken direct onderscheid tussen levende en
dode zwammen en andere schimmels.

Enkele uren per dag

de geur zich door tocht kan verplaatsen. Ook zul

len ze niet blaffen, wanneer ze geconfronteerd

worden met dode, niet actieve, schimmels.

Snuffelhon
den aan het
werk.

Ze hebben een variabel arbeidscontract van 2 tot
4 uur per dag, maar doorsnuffelen dan wel in een
razend tempo 20 tot 30 ruimten per uur.
Moeilijker wordt het voor de honden wanneer er
sprake is van ondoordringbare materialen zoals
bijvoorbeeld neopreen en vloerbedekkingen met
een rubber onderlaag. Ze slagen er dan wel in te at

tenderen op de aanwezigheid van schimmels maar
hebben moeite met het aangeven van de exacte lo-
katie.

Ook corrosie, aanwezigheid van veel stof of damp,
bemoeilijkt het werk voor de honden. Ze zullen
altijd de plaats aangeven waar de geur voor hen
een maximale intensiteit heeft. Het kan daarbij

voorkomen dat dit slechts een indicatie is doordat

Er zijn tal van situaties waarin honden inzetbaar
zijn. Bijvoorbeeld tijdens inspectie van gebou
wen voor aankoop of verandering van bestem

ming. En natuurlijk tijdens routineinspecties, zo
dat plaatsen waar aantasting is geconstateerd bij
kleine herstelwerkzaamheden aangepakt kunnen
worden. Dit kan dure verbouwingen of behande
lingen voorkomen. Maar ook om de effectiviteit

van een behandeling vast te stellen in een pand
waar eerder sprake is geweest van infectie. Of om

nieuwe aantasting reeds in een vroeg stadium te
kunnen ontdekken.

Juist in gebouwen waar een renovatie plaatsvindt
is het goed de honden in moeilijk begaanbare en
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verborgen ruimten te laten neuzen zodat de even
tueel aanwezige schimmels direct behandeld kun

nen worden.
Dit is maar een kleine greep uit de mogelijkheden.
Deze methode wordt veelal toegepast in opdracht
van architecten, aannemers, inspecteurs en eige
naren van gebouwen/monumenten. Het is er een

uit een reeks van technieken voor niet destructie-
veonderzoekingen die gebruikt worden door H -
R om organismen op te sporen.

Inmiddels is Hutton - Rostron voornemens ook

voet op 'continentale bodem' te zetten en is zij
daarvoor in overleg met het bedrijf Protekta te

Breda.

Florence van Oirschot

Bovenstaand artikel werd met toestemming van
de redactie en de auteur overgenomen uit het
blad Monumenten, jaargang 14, nummer 2.

Adressenlijst bestuur en werkgroepen

Bestuur Oud Edam:
Joop van Overbeek, voorzitter
Voorhaven 172, tel.: 71536
Cor Schaatsbergen, vice-voorzitter

Paulus Pieterstraat 13, 66784
Harry Oudendijk, secretaris
Gravenstraat 2, tel.: 72278
Cor van Aanholt, penningmeester

Persijnstraat 13, 67042
Nan van Bekkum-de Boer, bestuurslid

Voorhaven 123, tel. : 72186
Jan Hooijberg, bestuurslid

Bult 22, tel.: 71402
Luuk Hovenkamp, bestuurslid

Schepenmakersdijk 1, tel. : 71945
Jan Westerneng, bestuurslid
P. Bossenstr. 8, Hoogwoud, tel.: 02263-52222

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld:

Jan Hooijberg, Bult 22, tel. : 71402

EdKoorn, Spuistraat 33, tel.: 71842
Harry Oudendijk, Gravenstraat 2, tel.: 72278

Koos Roskam, Westervesting 31, tel.: 72979
Theo van Santen, Achterhaven 76, tel.: 72785

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Bert Creemers, Voorhaven 81, tel.: 72978
Flip van der Leeuw, Gr. Kerkstr. 14, tel.: 72657
Joop Rutsen, Gr. Kerkstraat 30/32, tel.: 71713
Cor Schaatsbergen , P. Pieterstr. 13, tel.: 66784

Werkgroep Historisch Onderzoek

Corrie Boschma-Aarnoudse,Nieuwvaartje 16,

tel.: 71491
C.M. Bunskoeke, Pinksterbloem 65,

Purmerend, tel. : 02990-29605
Oscar Henar, Watermolen 6, tel. : 62604
Herman Rijswijk, Kogerwatering 53,
Koog a/d Zaan, tel.: 075-160377
Jan Sparreboom, Voorhaven 86, tel.: 71590

Redaktie Periodiek:

Janny Boelens-Boss, Broekgouwstraat 3,
tel.: 71954
Corrie Boschma-Aarnoudse, Nieuwvaartje 16,

tel.: 71491
Cor van Bruggen, Claes Teenxstraat 8,

tel.: 62372
Luuk Hovenkamp, Schepenmakersdijk 1,

tel. : 71945
Corrien Laarman-Vaatstra, Achterhaven 108,

tel.: 72340
Guus van Lummel, Grote Kerkstraat 10,
tel. : 71518
Geesje Rijswijk-v.d. Veer, Achterhaven 90B,

tel. : 71774
SjaanSwalve, Voorhaven 106, tel.: 71174

Wil Tjoa, Watermolen 53, tel.: 61587

Tuincommissie:

Jan Hooijberg, Bult 22, tel. : 71402
Kees Hulskemper, P.Bossenstraat 8,

Hoogwoud, tel.: 02663-52222
Gerro Roskam, Voorhaven 132, tel. : 72600

Contactpers. Fort Edam

Jaap Molenaar, Jacob Tonissenstraat 10,

tel.: 66602

Gouden ploeg:

C.J. Beets - J.Besseling - A. Blokhuis
Cl. de Boer - K. de Boer - T. de Boer-Moojen

H. Conijn - G.C. Dekker - H. Kuiper-de Moes
A. Meester - C. Plas - D. Roskam
M. Schotsman - G. Ton - E. Uitentuis
J. Verhagen - G. bij 't Vuur.

Colofon:

Redaktie:

Janny Boelens-Boss
Corrie Boschma
Luuk Hovenkamp
Corrien Laarmat i
Guus van Lummel

Sjaan Swalve

Coördinatie:

Geesje Rijswijk

Fotografie:

Wil Tjoa

Lay-out:

Cor van Bruggen
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Stadsboerderijen in Edam
In de afgelopen jaren is er in en om Edam een bereiken van het hoogste punt, door de opdracht
tiental stolpboerderijen verdwenen. Nog

zo'n twintig zijn er aanwezig en we zien ze

dikwijls over het hoofd. Een reden hiervoor

is dat ze tot voor kort nog volledig in gebruik

waren. Ze zijn zo vergroeid met de andere

bebouwing, dat we kunnen spreken van ver

geten monumenten. Veel is er in de afgelo

pen jaren geschreven over hun bouw. Hoe ze

technisch en bouwkundig in elkaar zitten.

Dit artikel benadert deze gebouwen vooral

als bedrijf.

Deze boerderij en werden in E dam vooral in de vo
rige eeuw gebouwd. Waarom werden ze in de
vorm van een stolp gebouwd? Reeds eeuwen lang
wisten de boeren dat de warmte van de dieren in
de winter uitermate goed bruikbaar was om de
mens in zijn woning te verwarmen. De stolp was in

zijn tijd de "moderne" versie van een gebouw
waar dieren, voeder en mensen onder één dak ge

huisvest werden.
Net als in de huidige tijd waren deze gebouwen
ontworpen aan de hand van een wensenpakket
van de boer/opdrachtgever. Opvallend daarbij is
dat deze boerderijen zijn gebouwd zonder de

hulp van een architect. Elke dorpstimmerman was
mans en vakbekwaam genoeg om uit eigen erva
ring een stolpboererij te kunnen bouwen. Trou

wens, het gebeurt nu nog. Bij de bouw van de te
genwoordige loopstallen komt ook zelden een

architect te pas. Heden ten dage wordt als regel een
bouwbespreking gehouden. De opdrachtgever,
de bouwer, de installateur die de zorg heeft voor

de inrichting en de melkmachine, plus een land
bouwkundig voorlichter komen bijeen . Bekend is
hoe groot het te besteden bedrag is. Berekend is
hoeveel dieren er opgestald moeten worden. Re
kening houdend met de wensen van de boer,
wordt een tekening gemaakt.

In principe is er de laatste paar honderd jaar niets
aan deze werkwijze veranderd. Aan vrijwel elke
stolpboerderij is nu nog af te lezen, welke eisen en
omstandigheden een rol hebben gespeeld bij de
bouw.

Hoeve "Nooit-Gedacht"

Aan de hand van de stolpboerderij waar onderge
tekende is geboren en opgegroeid, wordt dit uit
gelegd. Hoeve "NooitGedacht" stond aan het Vo-
lendammerpad tussen Edam en Volendam op de
plek, waar nu garage Evodam staat van. We weten
dat de boerderij is gebouwd in 1880, dank zij een

geschreven plankje, dat bij de sloop in 1969 werd
ontdekt met de volgende tekst:
' 'In het jaar 1880. Deze plaas gemaakt door H.
Bloem en door de knegte Jan Eeltink en De Huls-
kemper. Ik ben de eerste en mee de laatste".

Een getekend glas en fles met de tekst ' 'verrek van
mijn", doet vermoeden dat er wellicht bij het

gever niet of zeer karig is getracteerd.

De voorzijde
van de
"Nooit
Gedacht" met

de ouders
van de
auteur.

(± 1905).
De "Nooit
Gedacht ' '
vanaf het
Volendam-
merpad ge
zien.
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Plattegrond van

de boerderij
' 'Nooit-Gedacht ' '.
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Enkele technische
uitgangspunten:

- De opbrengst aan hooi bedroeg in 1880
ca. 4000 kg hooi per ha.

-Men maaide "om en om". Elk jaar werd de
helft van het land dus gemaaid en meestal
nog 10% in augustus.

- Een koe gebruikte 2000 kg hooi per winter
en een ha land leverde dus "twee hooikoe".

- Een pink of enter at 1250 kg hooi per winter.
- Een kalf 500 kg en een schaap/geit ongeveer

125 kg.
- De stalmaten in 1880 waren:

koe ouder dan 2 jaar; 1 meter breed,
2.00 - 2.20 meter lang.

pink/enter; 0.75 a 0.85 meter breed,
1.70 - 1.80 meter lang.

kalf; 0.60 meter breed en 1.45 -
1.60 meter breed.

Hoeve "Nooit-Gedacht" was vierkant en binnen
werk exact 15 meter breed en lang. Vooral de afme
ting van de binnenberg was sterk bepalend. Im
mers hierin moest al het hooi geborgen worden!
De maten hiervan bedroegen: 6 meter breed, 6,50
lang en 9 meter hoog.

Dat gaf de totale inhoud van: 6x6. 50x9 = 350ku-
bieke meter.

Bij deze maten kunnen we uitgaan van 115 kg hooi

per kubieke meter. Dat betekent 350 x 115 kg =
40 .2 50 kg. Zo weten we dus dat de binnenberg cir
ca 40 ton hooi kon bevatten en in de boeren-
volksmond als een berg van "20 koehooi" werd

aangeduid. Alle dieren werden omgerekend tot
een koe en als we dat uitsplitsen, komen we tot de

veestapel die op op dit bedrijf werd gehouden en
kon worden opgestald.



De voormali
ge stolpboer
derij op de

Mattbijs
Tinxgracbt.

40 Ton hooi

Ruim 40 ton hooi.
Dat was voldoende voor een veestapel van:
15 melk- en kalfskoeien
x 11 kg hooi en 180 dagen = 29-700 kg

4 pinken/enters x 7 kg hooi
en 180 dagen = 5.000 kg

5 kalveren x 5 kg hooi x 100 dagen = 2.500 kg
1 stier x 10 kg hooi x 180 dagen = 1.800 kg
10 schapen x 2 kg hooi x 60 dagen = 1.200 kg

40.200 kg

De grootste koeien werden bijna altijd bij de ach
terdeur gezet. Hier waren de langste stallen (2.20
m lang) en op deze wijze kreeg elke bezoeker bij
binnenkomst meteen de beste koeien te zien . Voor
de bouwer betekende het, dat hij de standen
(staanplaatsen) verder geleidelijk op korter kon
maken (2 meter) en op deze wijze was de achter
gang bij de woonkamer op zijn breedst.

Dat was prettig voor de vrouw des huizes, omdat
op die plek het fornuis stond, waar dagelijks op
werd gekookt. In de dars werden als regel naast
het paard de jonggeboren kalveren gehuisvest.

Andere gegevens
"Nooit-Gedacht" was een typische zuinig ge
bouwde, waterlandse stolp.
Een type dat in onze stad en omgeving veel voor
komt (kwam!).
Halfsteensmuren, 1 woon- en slaapkamer met
bedsteden . een groot verschil met diverse stolpen
in de Purmer en de Beemster en de in onze stad im-
possante boerderij aan de Matthijs Tinxgracht 7-8
(nu garage).
De economische situaties wisselden in de vorige
eeuw snel. Vanaf 1850 werden vele boerderijen
buiten Edam gebouwd, zoals de vijf bedrijven aan
het Volendammerpad, de Zeedijk en aan de Jaag-
weg. Rond 1880 kondigde zich echter een econo
mische recessie aan en dat is merkbaar in onderde
len van de bouw.

Kenmerkend was voorts dat de knecht in de Wa
terlandse stolpen een bedstede in de stal had. Een
prettige plaats, gezien de warme omgeving. Dat

was in andere streken wel eens anders!

Vrouwendag

Twee februari is vrouwendag, een belangrijke dag
voor de boer van "Nooit-Gedacht" en zijn colle
ga's in vroegere jaren. Een boer met méér dan 10
melkkoeien nam op deze datum de knecht (op
nieuw) in dienst.
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De hooiberg werd vanaf het begin van de winter,
doormidden gestoken. Wanneer dat goed ge

beurd was, had de boer omstreeks vrouwendag,
de helft van zijn hooivoorraad verbruikt. Hij wist
dan of hij hooi genoeg had voor de rest van de stal-
periode. In de lege helft van de hooiberg had hij in
tussen ruimte gekregen voor de schapen, die van
af de tweede helft van februari hun jongen ter
wereld brachten.

Hoe groot was het aantal hectares?

Bij "Nooit-Gedacht" behoorde twintig morgen
land. Een morgen is 600 roe en een hectare 700
roe. Dus een morgen is 6/7 hectare. Dat betekent
dat het bedrijf dus 6/7 x 20 = 17 ha groot was.
We weten dat er ca. 60% werd gemaaid. 60% van
17 ha = 10 ha. We hadden al vermeld dat de hooi-
opbrengst van een ha 4000 kg was en zo zien we
dat de 40 ton hooi, die de binnenberg kon bevat

ten, overeenkomt met de opbrengst van deze 10
ha. Ook de veebezetting van 5 koeien op 6 ha was
voor onze voorouders in 1880 een herkenbaar ge
tal.
Met soortgelijke berekeningen en een dosis land

bouwkundig inzicht, is vrijwel voor elke stolp dit
soort achtergronden te verkrijgen.

Tot slot

Er zijn meer verschillen te noemen: Zoals die tus
sen de stolp van een vaar- en een rijbedrijf. Ver
schillen tussen de stolp van een weidboer en een
melkveehouder (een verweider hield alleen koei

en voor de slacht).

Stolpen zijn altijd unieke gebouwen. Het zal zel
den of nooit voorkomen dat er twee gebouwen
gelijk zijn. Maar ze munten allemaal uit in ventila

tie, arbeidsefficiëntie en constructie. Nooit meer
zal een bedrijfsgebouw worden ontworpen, dat
meer dan 150 jaar lang heeft voldaan aan de wen
sen van de gebruiker. Veel is te vertellen over deze
robuuste gebouwen. Het onderhoud is heel duur
en dat heeft tot gevolg dat helaas stolpen worden
afgebroken. In Volendam zijn zelfs drie unieke
dijkboerderijen verloren gegaan.

Gelukkig zijn er in onze provincie en binnen onze
stad verschillende deskundigen en liefhebbers,
die strijden voor behoud van de stolp.
Het is te wensen dat naast de 17e en 18e eeuwse
monumenten, ook deze 19e eeuwse gebouwen de
verdiende waardering krijgen van onze bestuur

ders. Het is opmerkelijk dat Edam, naast Enkhui
zen, zoveel stolpen binnen zijn stadsgrenzen had.
Maar als we bedenken dat in het begin van deze
eeuw nog ruim 70 veehouders binnen de stad hun
bedrijf uitoefenden, kunnen we ook stellen dat

deze groep zelfstandigen volop het beeld van de
stad hebben bepaald. "Kaasstad" word je niet zo
maar!

De grachtjes, de kaaspakhuizen en de stolpboer
derijen getuigen van dat verleden. Het is de

moeite waard om dat zuinig te bewaren en ge
meentelijke bestuurders en "Oud Edam" hebben
daarin hun verantwoordelijkheid te dragen.

Zij hebben tot taak deze "monumenten" voor het
nageslacht in stand te houden.

Jaap Molenaar

Lijst van de nog aanwezige stolpen in Edam:

Achterhaven 57 D. Regter (woning)
Burg. Versteegsingel 10 R. Veen (woning)

Burg. Versteegsingel 27 mevr. A. Veerman
(bedrijfsklaar)

Edammerpad 5 S. Beets (nog in bedrijf)
Edammerpad 8 S. Dik (woning)

Gevangenpoortsteeg 7 N. Jongsma (woning)
Groot Westerbuiten 17 Mevr. Pauw (woning)
Grote Kerkstraat 62 Tj. Dijkstra (woning)
Matthijs Tinxgracht 7-8 H. Schilder (garage)
Monn. Jaagweg 4 A. Boogaard (buiten bedrijf)

Monn. Jaagweg 5 Th. v. Dijk (woning)
Monn. Jaagweg 6J. Doornenbal (woning)
Monn. Jaagweg 7 v/h P. Korver (bedrijfsklaar)

Nieuwvaartje 4 J. Uitentuis (bedrijfsklaar)
Nieuwvaartje 12 K. Romijn (woning)
Nieuwvaartje 15 K. Boschma (woning)
Oorgat 2 W. v. Dieren (woning)
Oorgat 38 S. Schreuder(in bedrijf)
Voorhaven 25 Foley (woning)

Zeedijk 3 ƒ Tump (buiten bedrijf)
Zeevangsdijk 14 C. de Boer (bedrijfsklaar)

Tevens de boerderijen in de Purmer, die onder de
gemeente Edam-Volendam vallen.

De schandpaal voor het stadhuis

In nr. 2, jaargang 17 van het periodiek werd in
een artikel over het stadhuis van Edam van Her-
mien de Bruyn het schavot, respectievelijk de
schandpaal vermeld.

De heer G. bij 't Vuur merkt hierover op dat de
huidige schandpaal, die achter het hek voor de
raadzaal staat, niet van oorsprong in Edam
thuishoort, maar in 1896 uit de toren van Rans-
dorp is gehaald om naar Edam te worden over
gebracht.
Dit gebeurde door de gemeentetimmerman
Thames van der Werf, onder leiding van de
toenmalige directeur van het museum, de heer
Tuin. Over het hoe en waarom is verder niets
bekend.
Zeker is dat de schandpaal met de bijbehoren
de beulsbrief jarenlang was opgeslagen in het

Edams museum. Toen het stadhuis zo'n 30 jaar
geleden werd gerestaureerd, is de schandpaal
in overleg met de toenmalige museumdirec
teur, de heer G. Vermeer voor het stadhuis ge
plaatst.

Janny Boelens-Boss
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Ontstaan en geschiedenis
van de Grote Kerk
' 'Verwonderings waardig
kerkgevaarte"

Het lijkt de redactie van de periodiek een

goed idee eens aandacht te besteden aan het

onderzoek dat de heer W.P. Costerus, in de

jaren twintig ontvanger van de gemeente

Edam, destijds deed naar de geschiedenis

van de Grote of Sint Nicolaaskerk. Een gede

gen onderzoek in zijn tijd, dat hij op schrift

stelde. Het is een lijvig boekwerk geworden,

waarvan verschillende feiten misschien zijn

achterhaald, maar die deze illustere Edam

mer de eer geven, die hij verdient.

We stellen ons voor de belangrijkste feiten

als een soort feuilleton in het blad te plaat

sen.

Hieronder volgt het verhaal van de heer

Costerus, hier en daar aangepast aan de mo

derne taal.

Ofschoon er omtrent de stichting van Edam niets

opgetekend is, wordt aangenomen dat deze stad
ongeveerinde 13eeeuwisontstaan. Doorhaar lig
ging aan het riviertje de Ye nam zij steeds in bloei
toe, waarna het wel niet zo lang zal hebben ge
duurd, of er verscheen hier een gebouw, waar niet
alleen de Edammers, maar vermoedelijk ook de

bewoners van de omliggende Zeevangsdorpen
hun kerkelijke plichten kwamen vervullen.
Er is een legende ontstaan omtrent de plaats van
de kerk die als volgt gaat:
"Men vertelt of voor een klucht of naer waar-
heydt" dat toen de regenten niet tot overeenstem
ming konden komen waar de kerk gebouwd zou
worden en om verdere twisten te voorkomen,
' 'een Stier in het midden van de Stadt zoude breng-
hen, ende die los laeten gaan, ende waar die sich
zoude nederlegghen, dat men daar die kerek sou-

de bouwen, hetwelck oock soude geschiet syn".
Hij ging tenslotte naar een hooggelegen punt aan
de noorderkant van de vesting. Het eerste bewijs

dat er in de 14e eeuw een kerk op deze plaats be
stond, wordt geleverd in het stuk, waarin ook
voor de eerste maal de naam Edam voorkomt. Het
is een document uit 1310 (archief nr.174), waarin
Graaf Willem III aan "den ghemeenen kerspel

Edam" zijn broeklanden verhuurt voor 90 pon
den 's jaars, een bewijs dat toen dit kerspel reeds
iets betekende. Verder vindt men in Groot Privile
ge van Graaf Willem V van 1357 twee artikelen,
waarin over "clockluyden" en clockslaen" wordt
gesproken, terwijl in 1366 Ruwaard Albrecht eni
ge lieden, die de kerk beschadigd en iemand te

Purmerend onthalsd hebben, boeten oplegde.

De grootte van deze kerk, welke waarschijnlijk de
zelfde is als die in 1602 verbrandde, wordt be
schreven in een boek met extracten uit begrafenis-

, doop- en trouwregisters. Daarin tekende Jacob

de Geest, "stads-fabricquer" en Reyndert Metze-
laar het volgende op:
"De Grote kerk is voor deezen en zeer waarschijn

lijk by desselfs eerste aanleg of stichting merkelijk
kleynder geweest, als hebbende in zyn vierkant
binnen 's werke 36 voeten, begreepen met vier
uytstekken ten Oosten, ten Westen, tenZuydenen

ten Noorden. Ieder der laatste uitstekken 28 voe
ten binnenwerke zynde 't Choorend, dit blijkt:
1 - Uyt de voetingen die in de wijde Noordkap te
vinden zijn
2 - Uyt de kenmerken, dat de muur daarop gestaan
hebbende, zyn afgehakt, jazelfs aan de westkant
van de oude kerk, zoo in de Zuid -als in de Noord-
kap gedeeltelijk nog staan.
3 - Uyt te gantsche bouworde van binnen en van
buiten.
4 - Omdat ten zuyden van 't kruys der kerke op 't
kerkhof nog onlangs de fundamenten van een
portaal of ingang gevonden zyn. Dus is de gedaan

te dezer kerk eerst geweest gelyk die van Oosthuy-
sen, Warder en Quadyk, die nog met vier kruys ge
vels voorzien zyn".

Costerus schrijft hierbij de volgende voetnoot:
Deze aantekening vanjacob van Geest is van 1771,
in welk jaar hij de beide kerken heeft opgemeten.
Hij tekende later nog aan: "De 8ste april 1771 zyn
op het kerkhof ten zuyden van de groote kerk voor
de cruyscap een voet diep ihn de grond gevonden
twee steenen pylaren en op bogen staende, 7 voe
ten breed, 5 voeten buyten de muur en is buyten
's werks 56 voet". De beschermheilige naar wie de

ze kerk genoemd was, was volgens Kruy thoff Sint
Nicolaas van Cicilien (Geschiedverhaal van de

De Grote Kerk
bij binnen
komst van
Edam uit het
noorden.
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vuur- en watersnood de Stad Edam , enz. , vermeer

derd doorj. Leonius, blz. 25).
Leonius verklaarde echter dat Kruythoff zich ver
giste en dat de patroon der kerk was Nicolaas, bis
schop van Myra in Lycië. Of de kerk voordien een
naam had, is niet bekend.

Een kerk vol pracht en praal

De beste beschrijving over de inrichting van de
Grote Kerk vindt men bij Kruythoff die zijn be
wondering voor de schoonheid in superlatieven
uitdrukt. Laten we hem zelf aan het woord. Met
een beetje geduld is het best te begrijpen wat hij
uit zijn eigen waarneming opschreef:

"Prachtig en verwonderingswaardig was ook dit
kerkgevaarte in verscheidene opzigten, als in des
selfs Verwulfsel, hetwelk met Engelen verciert en
zoo kostelyk en keurlyk Geschildert was, als of
door de handt en het Penceel van dien groote
KunstenaarApelles-alle andere Kunstschilders
overtreffende- zelfs gedaan was.
Aan dit Kerk wierd geen gemeene cieraad toege-
bragt door de Glaasen, die daar in gevonden wier
den, dewelke rondtom deftig en Heerlijk waaren,
van het oude en vermaarde schilderwerk, en als
verdonkert, van weegen alle Sancten en Sanctin-
nen en Beelden van het oude bijgeloof.
Daar wierden gevonden twee of drie orgelen, ten

deele met Zilvere Pypen, om het muziek geklank
van dat Instrument (waarmeede men zig al van
oudts plagte te verblyden om God te looven), te
veraangenamen; dog waar omtrent men wel aan
merken mag, dat de reeden, waarom deeze orge
len ten deele met Zilvere Pypen waaren, bijzonder
de Hoogmoet des Pausdoms geweest is, gelijk de
Zilvere Trompetten by de Jooden, die erst van ge
ringe stof dog daarna van Zilver gemaakt zijn".
Over de zilveren pijpen gesproken die in de brand

van 1602 gesmolten zijn, volgens Kruythoff zou
dominee Cornelis Petraes, eerst proponent en rec
tor, maar drie jaar daarna beroepen tot eerste pre
dikant van de Groote Kerk na de Reformatie, bij
die gelegenheid een klompje zilver ten geschenke
hebben gekregen. Ter herinnering aan dit voor

hem bijzonder groots moment heeft hij van dit
klompje een zilveren lepel laten maken met aan de
steel een bolletje zilver: "En welke leepel ik nog

zelve gezien heb", schrijft Kruythoff.
Het koorhek moet ook een pronkstuk geweest
zijn: "Goutgeel Kooper, met Alderley Ranken,
loofblaaderen, bloemen, Vrugten en Vogelen

doorvlogten, en dat alles met zoo kunstige handt,
dat het den aanschouwer deede stille staan, en zy
als in verwondering buiten zigzelven verrukt en
opgetoogen wierden, moetende erkennen, dat
het gemaakt was van zoodanig een Kooperwerker,
die vervuld was met wysheit, ende met Verstand,
ende met wetenschap, om alle werken in 't Kooper
te maaken".

In die tijd had de grote Kerk nog een hoge toren
met een sierlijke torenspits, totaal een hoogte van
110 voeten, een baken voor schippers op de oude
Zuiderzee.
Met het volgende gedicht laat Kruythoff weten dat
ook schoonheid ten val kan worden gebracht, en
daarbij refereert hij aan de grote brand die de kerk
grotendeels verwoestte. Daar komen we in een la
tere aflevering op terug.

' 'Dus was Edam van Oudts vermaart,
De Kerk was een Pronkstuk, roemens ivaart;

Maar 't Aar dsche Heerlijk heeft geen duur,
Daar 't Waater koomt, gepaart met Vuur".

naar Costerus

Janny Boelens-Boss
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Geschilderde behangsels
als wanddecoratie

Waarschijnlijk als goedkope imitaties van wan
dtapijten, worden op het eind van de 17e eeuw
geschilderde behangsels gemaakt, waarvan het
gebruik als vaste decoratieve schilderstukken

voortdurend toeneemt. De schilderijen zijn aan
gebracht op een drager van neteldoek of papier,
terwijl vanaf het midden van de 18e eeuw dicht-
geweven linnen gebruikt wordt.

De benaming "geschilderd behang" is ondanks
het gebruik van verschillende ondergronden
steeds hetzelfde gebleven. In historische stuk

ken kan men termen als "kamerbehangsels", "ge
schilderde tapijten" en "geschilderde papieren"

aantreffen. Buitenlandse historische benamin
gen voor deze specifiek Nederlandse wan

dbespanningen zijn niet bekend.
In de eerste helft van de 18e eeuw zijn de geschil
derde behangsels vrij populair bij welgestelden

als vervanging van de veel kostbaardere gobe
lins. Ze worden in die periode als massa-artikel
gemaakt en er wordt zelfs voor geadverteerd.
Het gevolg is dat geschilderde behangsels in veel
huizen voorkomen en dat de bloeiende goud
leerhandel in verval geraakt.

In het derde kwart van de 18e eeuw komen de
geschilderde behangsels nog meer in trek . In het

vierde kwart van de 18e-eeuw hebben ze nog
steeds veel aftrek, maar de grote bloei is over. Me
de door de slechte economische toestand van de
Republiek neemt de armoede toe. Men tracht die
onder andere te stuiten door acties, waarvan de
oprichting van de behangselfabriek van de "Va

derlandse Maatschappij van Reederijen en
Koophandel ter Liefde van 't Algemeen" te

Hoorn in 1777, een voorbeeld is. In het begin van
de 19e eeuw worden de geschilderde behang
sels nog wel gemaakt , maar de grote periode van

deze decoratieve kunst was voorbij. Dit werd
veroorzaakt door de opkomst van goedkopere
papieren behangsels, die door de lagere prijzen
en de mogelijkheden van serie- en massapro-

duktie meer perspectieven bood.

Janny Boelens-Boss

Ontleend aan "Vier eeuwen behang" van

J.H.P. Heesters,
uitgave Delftse Universitaire Pers

De restauratie van de geschilderde De raadzaal

behangsels in de raadzaal van het matig stad-

stadhuis beschilderde
behangsels.

In de loop der eeuwen zijn veel geschilderde be
hangsels verloren gegaan, maar gelukkig is er ook
nog veel bewaard gebleven. Zo ook in Edam, in de

Raadzaal van het monumentale oude stadhuis, in

de burgemeesterskamer, in één der bovenvertrek
ken van het pand Nieuwe Haven 24 en in het voor
malig weeshuis in de Grote Kerkstraat.
De schilderingen in de raadzaal zijn van de hand
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Fred Roskam
bij een van de
te restaureren

grisailles.

A

van de schilder W. Rave. Veel is er niet van hem be

kend, maar zeker is dat hij in Noordholland heeft
gewerkt. Zo zijn er in het raadhuis te Enkhuizen
eveneens geschilderde behangsels van W. Rave uit
1738 bewaard gebleven, met het jaartal en de sig
natuur die ook in Edam op zijn kunstwerken
staan.

Zoals bekend, heeft het Edamse stadhuis een uit
gebreide restauratie ondergaan. Sluitstuk is de
restauratie van de geschilderde behangsels door
de (oud-)Edammer Fred Roskam, die zijn atelier in
de Dwarsliggers aan de Achterhaven heeft.
Bij het ter perse gaan van deze aflevering van het

periodiek van Oud Edam zullen de grisailles en de
panelen met de bloemmotieven waarschijnlijk al
weer aan de wanden prijken. Daarna komen de
grote bijbelse taferelen aan de beurt. Deze wor
den, behalve de deuren, ter plekke schoonge

maakt en, waar nodig, gerepareerd en bijgeschil
derd.

"Een prachtige, boeiende en zeer arbeidsintensie-
veopdracht", vertelt Roskam in zijn atelier, "ik ben
bijzonder vereerd dit te mogen doen".

Hij is al verscheidene maanden met de grisailles en
de panelen met bloemmotieven bezig. Onder zijn
bekwame handen worden ze in de oude luister
hersteld.
Grisailles worden uitgevoerd in een techniek die
"zo oud is als de weg naar Rome", want ze zijn o.a.

gevonden bij de opgravingen te Pompei' dat in het
jaar 79 volledig werd bedolven door de uit
barsting van de Vesuvius. Ze worden "gehschil-
dert in dootverven', toon op toon in grijs, wit en
bruin, bedrieglijk veel lijkend op reliëfs of beeld

houwwerk. In het laatst van de 17e, begin 18e
eeuw komt de benaming "grauwtje" in zwang. La
ter ook "witje" door de grote voorliefde die Johan
de Wit voor deze vorm van schilderkunst had. Ze
werden vooral gebruikt als versiering boven
schoorstenen, deuren en op panelen.

Grisailles van jongere datum dan de
andere schilderingen

Tijdens de restauratie van de drie bloempanelen

en vijf panelen met grisailles deed Fred Roskam
een opmerkelijke ontdekking, namelijk dat de

bloempanelen wel uit de tijd van W. Rave stammen
(1738), maar dat de grisailles van veel jongere da
tum zijn. Op de afbeelding van een journaalboek

op het paneel Handel en Gerechtigheid komt op
twee plaatsen het jaartal 1806 voor.

Fred: "Zeker weet je het natuurlijk nooit, maar ik
heb het sterke vermoeden dat ze, misschien bij la
tere restauratie, ter vervanging van bestaande
bloempanelen, zijn geplaatst. Daarvoor pleit het
volgende: de bloempanelen zijn met grote verfij
ning geschilderd en, wat kleur betreft, meer pas
send bij de grote doeken. De grisailles zijn niet bij

zonder fijn geschilderd, een beetje grof en boers,
zeker niet door een heel groot schilder. Waar
schijnlijk wel door een vakman van een bekend
bedrijf. Rond 1800 was de grote bloei van geschil

derd behang al langere tijd voorbij en daarmee
ook de grootste vakbekwaamheid. Misschien zou
het archief uitkomst kunnen bieden".
De toestand van de panelen bleek, toen ze van de
wanden werden afgenomen en naar Roskam's
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atelier werden vervoerd, bij onderzoek redelijk,
maar ook hier en daar zeer slecht te zijn.
Roskam: "Vermoedelijk zijn de grisailles in 1932
tijdens een restauratie ook al eens onder handen
genomen. In het archief bevindt zich een reke
ning van een Amsterdamse restaurateur waar spra
ke is van restauratie van de schilderingen in de
raadzaal en burgemeesterskamer. Denkelijk is dat

uit een smalle beurs gedaan als ik zie hoe alles
destijds in zijn werk is gegaan. Dan denk ik dat het
best wat beter had gekund: zo werden stukjes lin
nen over de gaatjes en scheurtjes geplakt en daar
werd weer overheen geschilderd. Op die manier

blijf je allerlei slordige oneffenheden zien. Eer-
lijkshalve moet ik er wel aan toevoegen dat de
restauratietechnieken sterk verbeterd zijn, maar

dan nog. ...
Tegenwoordig worden er met uiterste nauwkeu

righeid stukjes ingezet, zodat de reparatie on
zichtbaar is".

Hoe gaat de reparatie in zijn werk?

Fred Roskam: "De sterk vergeelde en vuil gewor
den panelen worden eerst schoongemaakt met al-
kalivrije zeep, warm wateren eenspons, waardoor

al veel vuil wordt opgelost. Daarna wordt de
waslaag die verantwoordelijk is voor de vergeling,

heel voorzichtig verwijderd, een zeer secuur
werkje. Omdat olieverf minstens 60 tot 80 jaar no
dig heeft om te verstenen, kunnen latere restaura
ties redelijk gemakkelijk worden verwijderd. Dan
ontdek je pas goed wat er allemaal is overgeschil
derd en wat de oorspronkelijke bedoeling van de
schilder is geweest. Moeilijker zijn de oude stop

sels van een emulsie die werd samengesteld uit
beenderen en lijnolie. Maar met een flinke portie

geduld lukt ook dat uiteindelijk".Het bleek dat de
panelen met de grisailles vooral aan de onderkant
veel scheuren hadden, het gevolg van vuil in de
muur. "Wat me heeft verbaasd", vertelt Roskam
verder, "is dat de bloempanelen die van veel vroe
gere datum zijn, er verhoudingsgewijze veel beter
aan toe waren. De oorspronkelijke steundoeken
zaten nog achter het doek en de panelen zijn punt

gaaf. Van de grisailles was het doek op verscheide
ne plaatsen losgegaan van het steundoek. Toen
was het pas echt mogelijk om te zien hoeveel gaat
jes er inzaten. Om goed te kunnen restaureren,
moeten beide doeken van elkaar worden losge

maakt. Dan begint de eigenlijke reparatie, wat
wordt gedaan met Japans rijstpapier en vlieseline.

Daarna wordt alles weer vastgeplakt met hars-was.
Tussen twee haakjes: tegenwoordig restaureren
we zo dat alles omkeerbaar is, wat eventuele latere
restauraties vergemakkelijkt. Vroeger hield men
daar geen of in ieder geval nauwelijks rekening

mee".
Nadat het nieuwe steundoek is aangebracht, be

gint het werk aan de voorkant: zoals al werd ver
meld, wordt deze schoongemaakt en de oude la-
klaag verwijderd. Daarna wordt een dunne laag
retouchlak op het doek gesmeerd om de oor
spronkelijke schildering te beschermen, ook al
met het oog op latere restauraties. Vervolgens

worden kleine lacunes opgevuld met kit van
polyvinyl-acetaat. Deze plekjes worden weer
schoongemaakt met aceton en geisoleerd met

schellak, zodat de kleur die bij het bijschilderen
wordt gebruikt, geen afwijking gaat vertonen. Als
dat hele proces achter de rug is, begint het eigenlij
ke bijschilderen. "Daar wordt door restaurateurs
verschillend over gedacht. Zo vindt de ene dat
stukjes schilderwerk, die verdwenen zijn, ook

weg moeten blijven om alles zo authentiek moge
lijk te houden. Anderen hebben weer een afwij

kende mening; zij vinden dat deze vorm van
restauratie afbreuk doet aan de schoonheid van
het geheel. Die opvatting deel ik ten volle, ik vind
dat ik het niet verkopen kan om lelijke stukken

niet bij te werken. Naar mijn gevoel moet het ge
heel zo veel mogelijk in oude luister worden her
steld. Dan pas heb ik er echt vrede mee' '.Fred wijst

op een paneel waarop een geschilderd lijstje ge
deeltelijk verdwenen is als gevolg van oude stop

sels. "Zie je wat ik bedoel? Toch niet bepaald fraai
om dat zo te laten. Mijn vingers beginnen te jeuken
bij het idee alleen al. Het is een bijzonder secuur
werk, wat ik overigens met het grootste plezier

doe. Het is toch een geweldig idee om er een
steentje aan te hebben mogen bijdragen als straks

de oude raadzaal helemaal gerestaureerd is".
Wat de grote wandschilderingen betreft die ter

plekke worden schoongemaakt en gerestaureerd,
verwacht Roskam dat het aantal beschadigingen
wel eens best kan meevallen. "Zeker weet je het
pas als j e er mee bezig bent " ' zegt hij. ' 'Wel zij n ze
enorm vervuild en hebben ze een macht aan over
schilderingen. Ook zijn ze zwaar vergeeld, waar

aan behalve de vernislaag, ook de olielaag schul
dig is. Als de doeken zijn schoongemaakt en
gerepareerd, worden ze opnieuw ingekleurd met
uitgefilterde olieverf. Daarvoor wordt de olieverf
minstens een dag voor gebruik op een zuigende
ondergrond - vloeipapier of bijvoorbeeld een
stuk keukenrol gelegd, zodat de overtollige olie
aan het pigment wordt onttrokken en de kans op
vergeling aanmerkelijk geringer wordt. Daarbij
blijft de verf uitstellend smeerbaar. De resultaten

zijn over enige tijd te zien. Je zult verbaasd zijn als
alles klaar is".
Om op de overschilderingen waar Roskam het

over had terug te komen:
"Schilderrestaurateurs uit vroegere eeuwen re
toucheerden behalve beschadigde, vaak ook aan
grenzende, goed bewaard gebleven gedeelten. In
de loop der tijd ondergingen deze overschilderin
gen op hun beurt ook weer wijzigingen. Bij een
restauratie werden ze niet eerst verwijderd, maar
royal overgeschilderd. Dit betekent dat er onder
een opeenhoping van overschilderingen en ver
geelde vernislagen soms een origineel van hoge
kwaliteit tevoorschijn komt".
Wie weet wat voor verrassingen de schilderingen

in de oude raadzaal nog in petto hebben. Hoewel,
ze zijn ondanks hun laag vuil, nu al wonder
schoon, zodat straks alleen in superlatieven ge
sproken kan worden.

Janny Boelens-Boss
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