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Zesentwintig

nieuwe appartementen

Koningshoeve ontvangt
nieuwe bewoners

in januari

Koningshoeve, eetzaal
voor de jon
gens. Eerst
naar de kerk,
dan ontbij
ten. (collectie
Job. van
Overbeek)
De meeste Edammers kennen de Koningshoeve
aan de Voorhaven met zijn karakteristieke gevel uit
1926 als een tehuis voor bejaarden. Maar de gesehiedenis van het gehouw gaat terug tot het jaar
1781 toen er een r.k. weeshuis werd gestieht.
Later kwam er een internaat voor schipperskinderen hij. Pas in de jaren twintig ontstonden plannen
om een tehuis voor bejaarden op te richten en het
geheel in één eomplex onder te brengen voor
wezen, kostschoolkinderen en ouden van dagen.

Protesten
Voor de bouw van de Koningshoeve moesten ter
plaatse drie oude huizen met fraaie gevels wor

den gesloopt. Dat zou vandaag de dag geheel on
denkbaar zijn, maar ook toen stuitte het plan op
hevige protesten. De tegenstanders stelden voor
een plek aan te wijzen in de buurt van de huidige
Noorderstraat, destijds een afgelegen gebied waar
veel volkstuintjes lagen. Maar de toenmalige pas
toor Van Kelckhoven betoogde dat de ouderen
en wezen daar teveel van hun sociale contacten
zouden worden afgesloten. De pastoor kreeg zijn
zin en dus werden de drie grachtenpanden aan
de Voorhaven, die dienst hadden gedaan als
weeshuis, bejaardentehuis en onderkomen voor
de zusters, toch gesloopt.
Er was nog een probleem. Het benodigde terrein
bestond in feite uit een ingewikkelde lappende1

De linkervleugel van de Koningshoeve was be
stemd voor bejaarde vrouwen, de rechter voor de
mannen. Daar had elke groep de eigen eet- en
slaapzalen. Destijds betekende opname in het be
jaardentehuis dat echtparen voortaan gescheiden
moesten leven. Hooguit in de kerk. bij familie of
op straat kon men elkaar spreken. Vandaag de
dag komen dergelijke voorschriften nogal wreed
over en het had waarschijnlijk best wat menselij
ker gekund. Maar anderzijds moeten we beden
ken dat je als oudere in een tijd van nog zeer be
perkte voorzieningen en bijna-armoede blij
mocht zijn in je laatste jaren onderdak en voeding
te hebben. De situatie in de Koningshoeve was
dus beslist geen uitzondering.
De drie hui
zen, die voor
de bouw van
de Konings
hoeve moes
ten plaats
maken,
(collectie
G. bij 't Vuur)
ken van stukjes grond, waar óf het kerkbestuur,
of het armbestuur rechten op had. Maar grondruil
en aankopen over en weer brachten uitkomst,
zodat in 1925 met de aanbesteding kon worden
begonnen.
Op de inschrijving kwamen vijftien aanbiedingen
binnen: de hoogste van aannemer P. Tuin uit
Santpoort voor ƒ 166.000 en de laagste voor
ƒ 134.750 van G. Kunst uit Edam. De laatste leek
dus de beste kans te maken, maar een aannemer
uit Hoogwoud - waarschijnlijk zelf katholiek vroeg of Kunst wel van het juiste geloof was. Ge
lukkig voor de opdrachtgevers bleek dat het geval
te zijn, want voor de bouw was een lening van
maximaal ƒ 140.000 aangegaan.

Pech
Alleen als je de kans had gezien wat te sparen of
een rijke achtergrond had, kon je jezelf en je part
ner een eigen kamer veroorloven. Bemiddelde
mensen betaalden ƒ 1.000 tot ƒ 1.500 per jaar als
alleenstaande en ƒ 1.400 tot ƒ 2.000 per echt
paar. Voor een plaatsje op de slaapzalen werd
ƒ 750 per jaar berekend. Later konden de beter
gesitueerde kamerbewoners zich inkopen voor
ƒ5.000 tot ƒ 7.000 voor de tijd die ze nog zouden
leven. Mensen die oud werden zaten met dit sys
teem goed; overleed je voortijdig, dan hadden de
erfgenamen pech.
Ouderenzorg kostte ook vroeger veel geld en de
Koningshoeve kon vaak slechts met moeite de
eindjes aan elkaar knopen. Daarom mag niet wor
den vergeten dat de organisatie heeft kunnen
draaien dankzij de kostenloze inzet van de zus
ters. Dezen ontvingen nauwelijks enige vergoe
ding voor hun werk. Dat was nu eenmaal de con
sequentie van hun keus, zal men zeggen. Maar
toch.

Vaart
Kunst zette vaart achter de bouw, zodat de Ko
ningshoeve met zijn op de Amsterdamse School
geïnspireerde gevel op 28 juni 1926 kon worden
ingewijd. Het gebouw werd opgedragen aan
"Christus Koning"; vandaar de naam Koningshoe
ve. Hiermee werd ingespeeld op het feit dat de
paus het jaar 1925 had bestempeld als het feest
van Christus Koning.
Het middendeel van het complex was bestemd
als klooster voor de nonnen van de congregatie
"Zusters van de voorzienigheid". Dezen zorgden
voor de ouderen en wezen en namen de onder
wijstaken voor de jongens op zich.
De Konings
hoeve in de
jaren vijftig,
(collectie
Joh. van
Overbeek)

Mix van jong en oud
Begin januari opent de vernieuwde Konings
hoeve haar deuren voor de bewoners van de
26 appartementen, die na een drastische ver
bouwing van ca. ƒ 3,3 miljoen in de plaats
zijn gekomen van de vroegere eetkamers,
slaapzalen, kapel, keuken en andere ruimten.
De nieuwe huurders kunnen gebruik maken
van diverse gemeenschappelijke voorziening
en, zoals twee tuinen, hobbyruimten, sauna
met wirlpool, stallingen e.d. Aan de beveili
ging is veel aandacht besteed.
Voor de 26 appartementen hadden zich on
geveer zeventig gegadigden aangemeld. Het
bestuur heeft bij de toewijzing gestreefd naar
een mix van jong en oud. Het rekent erop dat
dit in de praktijk geen problemen zal opleve
ren en dat men met elkaar rekening zal hou
den. Op geloofsrichting is bij toelating niet
gelet.
De twee huizen Voorhaven 154 en 156, die
tot het bejaardencomplex hoorden, doen niet
mee in de nieuwe situatie. Zij worden ook
gerenoveerd, maar over hun bestemming valt
later een beslissing.

Oorlog
De oorlog schijnen de bewoners van de Koning
hoeve redelijk en zonder honger te zijn doorge
komen, terwijl de rest van de Edamse bevolking
vooral in de laatste jaren van de oorlog leed
onder het gebrek aan eten en verwarming. Deze
gunstige situatie was te danken aan de contacten
met de boeren uit de Purmer. Ook het feit dat de
Koningshoeve kon worden ingeschakeld als

De voormali
ge kapel in de
Koningshoe
ve.
(collectie Joh.
van Over
beek)
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Afbraakproces vestingwerken
geldgebrek bevorderd

door

Verval aan de
noordzijde
van de ves
ting.
(kopie naar
C. Pronk)

Slaapzaal
met gordijnen
tassen de bed
den en wasta
fels in het
midden, (col
lectie Joh. van
Overbeek)
noodhospitaal betekende dat elekticiteit en leve
ring van kolen voor verwarming gewaarborgd
bleven.
In het stadhuis op de Dam herinnert een zitbank
halverwege het trapportaal aan de tijdelijke be
huizing van zieke bewoners uit Hoogland, een
dorp ten noorden van Amersfoort, die hier in de
eerste oorlogsdagen een toevluchtsoord vonden
en als dank de bank hebben geschonken.
Over de gebeurtenissen in en om de Koningshoe
ve in oorlogstijd is overigens weinig schriftelijk
overgeleverd. Of het moet het droevige bericht
zijn dat een oude bewoner werd vermist en de vol
gende morgen dood uit de Voorhaven werd opge
vist. Door het verbod de straatverlichting te bran
den was hij waarschijnlijk 's nachts de weg kwijt
geraakt en in het water terecht gekomen. En hij
was niet de enige in de stad, die dat overkwam.

mene Stichting Bejaardenhuisvesting beheerde
vanaf die tijd dus twee ouderentehuizen.
Tegelijkertijd werd het interieur van de Konings
hoeve ingrijpend vernieuwd, hetgeen een jaar
duurde en ƒ 1,2 miljoen kostte. Het achterste deel,
voorheen in gebruik als internaat voor de kinde
ren, werd ingedeeld als zaalruimte voor verenigin
gen, kantoorruimte en aula bij begrafenissen.
Maar eigenlijk luidde de fusie met de Meermin in
feite het einde van de Koningshoeve als bejaar
dencentrum al in. De bezuinigingen door de over
heid in de ouderenzorg betekenden dat de Ko
ningshoeve als bejaardenhuisvesting
moest
worden opgegeven. Nieuwe bewoners werden
niet meer toegelaten en geleidelijk kwam het ge
bouw leeg te staan.

Strak

Voor de Parochiële Charitatieve Instelling deed
zich nu de vraag voor: wat doen we met het ge
bouw van de Koningshoeve? Gegadigden waren er
wel, maar die wilden het gebouw plus gevel slo
pen óf het geheel na restauratie commercieel ex
ploiteren. Het PCI-bestuur vond echter dat het so
ciale karakter van de Koningshoeve behouden
moest blijven en besloot uiteindelijk het complex
in te richten voor de sociale huursector. Zo begint
de Koningshoeve binnenkort aan een nieuw leven.

Het regiem voor de wezen en kostschooljongens
was behoorlijk strak. Om half zeven stonden ze
op onder de wens van de zuster "Geloofd zij
Jezus Christus"' waarop zij moesten antwoorden
"goede morgen". Ze sliepen op een zaal met gor
dijntjes tussen de bedden. Dan, nog voor het ont
bijt naar de kerk, waar er wel eens iemand flauw
viel van de honger. Pas daarna werden de kinde
ren losgelaten op de boterhammen, die ze met
mes en vork te lijf moesten gaan. Goede tafelma
nieren werden hun dus ook bijgebracht. De
schipperskinderen waren het meest gezeggelijk;
die waren discipline en het leven in een beperkte
ruimte gewend.

Fusie
In 1979 nam De Meermin de zorg voor de bejaar
den van de Koningshoeve over, al bleef het ge
bouw eigendom van de Parochiële Charitatieve
Instelling (vroeger Armenzorg geheten). De Alge
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Sociaal

Luuk Hovenkamp

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van gege
vens uit het boek "Onder het Oog van God" de geschiedenis van de St. Nicolaasparochie te
Ectam bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan
van de r.k. kerk aan de Voorhaven, geschreven
door D. Brinkkemper, G. Conijn, N. Karregat
en C. Martens.

Eenvoudige
plattegrond
van Edam
met poorten
en muren. De
zuidkant
(links op de
tekening)
was vooral
kwetsbaar en
was dus extra
versterkt,
(gravure)

De vestingwerken van Edam hebben vroeger mis
schien wel vijanden afgeschrikt, maar waarschijn
lijk nooit een leger van nabij gezien, zo stond in
de vorige aflevering van "Oud Edam" te lezen.
Aangezien mettertijd nieuwe strijd- en verdedi
gingstechnieken het hebben van vestingen en
dus het dure onderhoud ervan ook nog eens
overbodig maakten, besloot het stadsbestuur zonder veel tranen te laten- de stadsomwalling in
de jaren dertig van de vorige eeuw te slopen en
de vrijkomende materialen van de hand te doen.

Dat afbraakproces is eigenlijk veel eerder begon
nen. Rond 1700 was een groot deel van de stenen
stadsmuur wegens bouwvalligheid al ingestort en
soms vervangen door aarden wallen. Want al had
de ommuring uit militair oogpunt steeds minder
nut, de Edammers stelden blijkbaar een zekere
vorm van omsluiting toch wel op prijs, bij voor
beeld om 's nachts landlopers, dieven en ander
ongewenst volk buiten de stadspoorten te hou
den. Die poorten zelf bleven nog een poosje ge
handhaafd, zij het niet altijd in een opperbeste
staat.

Overbodigheid
Er zijn dus in hoofdzaak twee oorzaken aan te
wijzen die tot de sloop van de Edamse vesting
werken hebben geleid. Ten eerste de groeiende
overbodigheid om onder de zich wijzigende mili
taire technieken een verdedigingsstelsel te hand
haven en in de tweede plaats het zeer kostbare
onderhoud. Beide oorzaken hebben elkaar na
tuurlijk beinvloed.
We moeten bedenken dat destijds de relatief klei
ne Edamse bevolking een geweldige inspanning
heeft moeten leveren en zeer veel geld heeft
moeten opbrengen om de vestingwerken te bou
wen, onderhouden en zonodig te vernieuwen.
Edam telde in 1514, het jaar waarin voor het eerst
duidelijk melding werd gemaakt van stadswallen
(waarschijnlijk bestond er al eerder een soort om
walling), slechts ca. 2.240 inwoners.
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De Monnickerdammerpoort, gezien vanaf de Schepenmakersdijk. Links op de achtergrond de vroe
ger houtzaagmolen van Teengs en het nu nog aanwezige polderhuis aan de Purmerringvaart. Het
verval van het poortgebouw is duidelijk zichtbaar.
(schilderij door H. Krumpelman 1791-1876)

Zware tijden
Maar niet alleen hun aantal was gering, ze hadden
economisch zeer zware tijden achter de rug als
gevolg van langdurige oorlogen en onlusten in
het land, die fnuikend waren voor hun belangrijk
ste inkomensbronnen:
de scheepsbouw
en
scheepvaart. Deze waren vrijwel geheel verdwe
nen. Dat betekende dat ook de stadsoverheid be
6

perkte belastinginkomsten kreeg.
Pas nadat in 1543 het hertogdom Gelre, dat de
belangrijkste onruststoker was, onderworpen kon
worden en daarmee de rooftochten, die tot in
onze streken plaatsvonden, voorbij waren, bloei
den handel en scheepvaart weer op. In deze pe
riode konden de stadspoorten dan ook worden
voltooid.

Opstand
Maar de vrede en gunstige conjunctuur duurden
niet lang, want de opstand tegen Spanje rond
1570, die zou leiden tot de tachtigjarige oorlog,
bracht de welvaartsgroei van de stad opnieuw tot
stilstand. Juist toen waren nieuwe fondsen nodig
voor de versterking van de verdediginswerken,
die in de loop der jaren waren ingestort. "Al met
al", zo staat te lezen in De Vestingwerken van
Edam , "zijn de vestingwerken een bron van
voortdurende zorg en een grote financiële last
voor de stad geweest, grotendeels terug te voe
ren op de bodemgesteldheid (veen), die de grote

belasting van de stenen werken onvoldoende kon
opvangen."
Naarmate de Opstand slechter voor Spanje liep
en Holland zich in vrijheid kon ontwikkelen, wist
ook Edam de vroegere welvaart terug te winnen.
In 1632 telde de stad bijvoorbeeld dertig scheeps
timmerwerven, waar jaarlijks ongeveer honderd
schepen van stapel rolden, verder 26 houthan
dels, vier lijnbanen en tien zoutketen. Ook de be
volking groeide aan tot circa 5.600 personen, die
uiteraard voor hogere inkomsten in de stadskas
zorgden.

Verzanding

Oosterpoort

Maar enkele tientallen jaren later was de fut er al
weer uit. Handel en scheepvaart gingen steeds
meer aan Edam voorhij, enerzijds door de geleide
lijke verzanding van de haven als gevolg van de
aanleg van de sluizen. Anderzijds doordat Amster
dam met zijn veel machtiger geworden economi
sche positie activiteiten van Edam afsnoepte. Bo
vendien verhuisden scheepsbouw en houthandel
naar de Zaanstreek, zodat na 1700 daarvan in
Edam nauwelijks iets over was.
Deze neergang vertaalde zich natuurlijk in de be
volkingsomvang. Rond 1740 was het inwonertal
gedaald tot ongeveer 4.000, om in de rest van de
eeuw te zakken tot circa 3-500 personen, die, ge
zien de economische slechte tijden steeds meer
moeite hadden de belastingen voor onder meer het
onderhoud van de vestingwerken op te brengen.

Wat de overige poorten betreft, het stadsbestuur
stelde in 1835 voor om, gezien het verdwenen
nut en de hoge kosten, alle te slopen, met uitzon
dering van de Oosterpoort, waarin zich een uur
werk met een klokje bevond dat voor de bewo
ners van het Oorgat en omstreken van groot nut
was. De gemeenteraad bleek verdeeld, vier voor
slopen, vier tegen. De stem van burgemeester
Van Bommel: slopen, bezegelde uiteindelijk het
lot van de Oosterpoort.
De andere poorten, de Noorderpoort, de Purmerpoort, de Monnickendammerpoort en het restant
van de Zuiderpoort, waren daarvoor al in puin ge
slagen.
Zo resteert van de vroegere vestingwerken van
Edam vandaag de dag geen enkele poort meer. Al
leen de stadswallen van weleer zijn voor een be
langrijk deel nog herkenbaar in het verhoogde
wandelpad met grachten rond het centrum. Maar
wie de sfeer van de oude vestingstad wil proe
ven, moet het boekje Vestingwerken van Edam
maar eens inkijken.

Franse tijd
De Franse tijd rond 1800 werd met haar massale
verpaupering en werkloosheid natuurlijk hele
maal rampzalig. Die malaise hield nog tientallen
jaren aan. Het stadsbestuur vroeg zich dan ook af
of het financieel en sociaal wel verantwoord was
om -nu het nut van de vestingwerken was ver
dwenen- nog zoveel geld aan de instandhouding
ervan uit te geven. De stadsmuren waren al rond
1700 afgebroken en vervangen door aarden wal
len. Het ging dus om de vraag of de poorten
moesten worden gehandhaafd.
De toren bij de Gevangenpoort, die dienst deed
als gevangenis, was al in 1784 gesloopt. In 1826
werd de vervallen Zuidooster- of Keetpoort neer
gehaald en vervangen door een ijzeren hek. De
naastgelegen Halsbanttoren heeft het tien jaar lan
ger uitgehouden.

Cursussen
Holland

over historie van Noord-

De Stichting Regionale geschiedbeoefening
Noord-Holland en het Rijksarchief in Noord-Hol
land organiseren de komende maanden voor be
langstellenden de volgende cursussen:
- Waterschapsgeschiedenis - ontstaan, functie
en geschiedenis van de waterschappen in
Noord-Holland.
- Huizenonderzoek - bewoners, bouwgeschie
denis, waardebepaling van huizen.
- Notariële archieven - deze bevatten tal van ge
gevens voor historisch onderzoek.
- Verleden in beeld - gebruik van historisch-topografïsch materiaal, zoals kaarten en prenten.
- Kadaster, eigendom en gebruik van onroerend
goed - bron voor talloze onderzoeken.
- Paleografie - lezen van oude handschriften.

Luuk Hovenkamp

Nieuwenkamp
in Italië

Dit is de vierde aflevering over de Edamse kunstenaar W.O.J. Nieuwenkamp door
Cary Venselaar. De vorige artikelen ver
schenen in nummer drie van 1997, num
mer één en twee van dit jaar.

Voorzijde van
de villa Riposo dei Vescovi
bij Fiesole in
Noord-Italië tekening door
W.O.J.Nieuwenkamp.
(collectie
C. Venselaar)

De gegevens voor dit artikel zijn voor een be
langrijk deel ontleend aan het boekje "Ves
tingwerken van Edam", geschreven door
D.M. Bunskoeke, C. Boschma-Aarnoudse en J.
Sparreboom. Het is verschenen als eerste
nummer in de Historische Reeks van Oud
Edam en verkrijgbaar bij de vereniging, het
Edams Museum en de boekhandel. De uitgave
van het boekje is mede mogelijk gemaakt
door een bijdrage van het VSBFonds.

Inlichtingen over deze cursussen zijn te krijgen bij
de Stichting Regionale Geschiedbeoefening NoordHolland, postbus 5212, 2000 GE, Haarlem, tel/fax
023-5318436. Daar kan men zich ook opgeven.

Grafische verzorging
H&R Grafisch Serviceburo bv, Purmerend
Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam

Bischopsrust

Nieuwenkamp vertrok naar Rome en huurde er
een huis met atelierruimte, waar hij met zijn fami
lie tot januari 1926 woonde. Maar tenslotte vond
hij Rome te druk. Hij was van plan om toch maar
weer naar Holland terug te gaan, toen men hem
Het was in december 1920 toen W.O.J. Nieuwen
kamp uit het volgens hem 'schilderachtige doch attent maakte op een mooie oude buitenplaats
morsdode stadje Edam' vertrok. Zijn verzoek om nabij Florence. De eigenaar, meneer Zürcher was
vrijdom van belastingen in ruil voor een belofte wel genegen deze te verhuren. Dat verhuren
om Edam te restaureren was afgewezen; men had werd al snel een aankoop en daarmee bezat Nieu
wenkamp nu een aards paradijsje waaraan hij ge
toen ook al weinig humor bij de belastingdienst.
Hij ging naar Italië. Zijn eerste verblijfplaats was heel zijn hart kon ophalen en zijn lust tot verfraai
Sorrente en het was hem een groot genoegen om ing, verbouw en restauratie op kon botvieren.
daar buiten lekker in het zonnetje te kunnen zit- De naam van de villa was 'Riposo dei Vescovi',
ten tekenen, wetende dat in Holland de mist over ofwel Bisschopsrust. Er is later ook een steen bij
de weilanden daalde of dat de straten er vol met de entree geplaatst met het opschrift 'Villa Nieu
papperige sneeuw lagen. Dat beviel goed, want wenkamp', een naam die het geheel terecht ver
hoewel hij in mei van het volgende jaar naar dient, want vanaf 1926 is er voortdurend geres
Edam terugkeerde, was dat verblijf maar van taureerd, verbouwd en verfraaid met alle
eigenzinnigheid die Nieuwenkamp eigen was.
korte duur.
Omdat vrijwel alles wat ondernomen werd. is op
getekend in dagboeken of in steen is uitgehakt,
kan men 1111
nog precies terugvinden in welk jaar
deze of gene dakpan door hem gelegd werd.
Voorts werden ook nog eens de verbouwing en
een beschrijving van de villa met haar tuinen in
boekvorm uitgebracht onder de naam 'Een Florentijnsche Villa', dat later in gewijzigde vorm
werd herdrukt als 'Het Huis op den Heuvel'.
In het begin van dit jaar werd het boek vertaald
naar het Italiaans door Nieuwenkamps kleindoch
ter Franca, want het was toch te gek dat er een
prachtig boek over de villa bestond dat door geen
enkele Italiaan te lezen was.

Bamboestengels

Colofon
Redactie
Janny Boelens-Boss
Luuk Hovenkamp
Frans Kuiper
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Guus van Lummel
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Sjaan Swalve
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bouwt een "paradijsje"

Huidig aan
zicht van de
villa. De regenpijp loopt
als een bam
boestengel
langs de
gevel, (foto
C. Venselaar)

Het huis was bij het betrekken in 1926 evenwel
in een slechte staat van onderhoud en de tuinen
waren verwilderd. Veel bomen moesten worden
omgehakt om ruimte te maken rond het huis.
Daken en goten moesten worden vernieuwd. Die
goten bijvoorbeeld zien er uit als reusachtige
bamboestengels, maar dan van aardewerk. Ze zijn
gemaakt naar oude voorbeelden door pottebakkers die er al eeuwenlang volgens hun eigen me
thoden werkten. Een draaischijf hoorde daar niet
bij. Het was de pottebakker zelf die ronddribbelde als er een vaas of vat moest ontstaan!
Niet alleen pottebakkers maar ook steenhouwers
en metselaars waren er regelmatig aan het werk.
In de villa zijn ook -net zoals Nieuwenkamp dat in
Edam deed- veel gevelstenen en ornamenten ge
plaatst, vaak voorzien van de initialen W.O.J.N.
en een jaartal.
Etruskische, zowel als Florentijnse en Balinese
voorstellingen zijn in de muren geplaatst, het9

Met Oud Edam naar Zutphen en
Bronkhorst

geen de villa een volkomen eigen karakter geeft.
Ook het interieur van het huis is op dezelfde
wijze gewijzigd, men vindt er spiegels met Itali
aans marmeren omlijstingen waarin Balinese
bloemmotieven zijn verwerkt, terracotta tegels,
met de bekende leus "Zwervend Verwerf Ik'.
Voorts beeldhouwwerk uit India en Romeins aar
dewerk.

Hagen
In de tuin die ca. 5 ha groot is, was ook nog al
wat te doen. Hellend naar het Mugnonedal daalt
de tuin vrij steil af. Zij wordt gedomineerd door
de middenallee, die met zijn geschoren hagen als
een lange rechte laan de tuin doorsnijdt.
En overal het geluid van water, maar liefst 16 fon
teinen werden aangelegd of verbeterd. De meeste
waren door W.O.J. zelf ontworpen. Door het ge
heel stroomde water dat van Fiesole naar bene
den komt en dat opgevangen werd in cisternen
of waterkelders.
Het geheel was inderdaad een paradijsje gewor
den.

Oorlog
Maar helaas, er kwam een einde aan al het moois
doordat Italië in de oorlog betrokken raakte. De
oorlogsverklaring van Mussolini, een maand na de
Duitse inval in Holland, kwam op 11 juni 1940.
Reizen was niet meer mogelijk. Het plan om nog
eenmaal naar Bali te gaan werd erdoor getorpe
deerd; de Nieuwenkampen werden min of meer
opgesloten in hun eigen villa. Nieuwenkamp kon
van kwaadheid over deze situatie niet meer schil
deren. Eerder had hij al duidelijk laten merken
dat hij niets van de Nazi's moest hebben. Later
volgden er bombardementen op Florence. Fiesole
kwam in een verdedigingslinie te liggen en werd
geraakt door een granaat. De heuvel werd onder
mijnd. De villa geraakte in het schootsveld van
het geschut. Op 5 augustus 1944 kwam een feldwebel meedelen dat het huis moest worden op
geblazen.
Dat ging niet door omdat een Duits officier Nieuwenkamp's werk herkende uit het Deutsches Mu
seum in München. Maar de bewoners moesten
vertrekken en met een koffertje in de hand een
andere schuilplaats zoeken in leegstaande villa's
of overvolle schuilkelders.

Oorlogsscha
de in de villa,
getekend
door Nieu
wenkamp.
(collectie
C. Venselaar)
het paradijsje op de heuvel en hoewel Nieuwen
kamp de schade zo goed mogelijk probeerde te
herstellen, zag hij duidelijk de limiet van zijn bou
wen en werken voor zich. Hij was toen zo n 70
jaren oud. Het zou niet meer zijn zoals het ge
weest was.
De villa wordt thans nog bewoond door Marie
Nieuwenkamp, de enige nog in leven zijnde
dochter en door haar kinderen, die nu eindelijk
in de tuinen mogen spelen. Maar ach, die was
daar niet voor bedoeld en de meeste fonteinen
staan thans droog.
Cary Venselaar
Deelnemers
aan de jaar
lijkse excursie
voor de Walburgkerk in
Zutphen.
(foto Joh. van
Overbeek)
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van deze kerk geduurd, hetgeen aan de verschil
lende bouwinvloeden te zien is. Tegen de kerk
aangebouwd is de Librije, een oude bibliotheek
uit 1561. Dit was een openbare leeszaal: daarom
liggen de boeken grotendeels aan kettingen. Er
zijn ongeveer 400 oude boeken te zien, waaron
der wiegedrukken of incunabelen (gedrukt voor
1500). De kerk was oorspronkelijk een r.k.-basi
liek. Na de beeldenstorm werd het een hervorm
de kerk. Jammer genoeg was het niet mogelijk de
kerk van binnen te bewonderen, omdat er juist
op onze excursiedag cd-opnamen werden ge
maakt.
De bouw van het nieuwe stadhuis heeft onder de
burgerij de nodige discussiestof opgeleverd. Het
nieuwe gedeelte gaat gevormd worden door res
tauratie en herinrichtingen van twee oude winter
paleizen^ plus een nieuw aan te bouwen pand.
Vooral dit laatste riep twijfels op. We zullen vol
gend jaar nog eens moeten gaan kijken hoe het
uiteindelijke resultaat is geworden.
Na een zeer korte bezichtiging van het Stedelijk
Museum begaven wij ons naar het IJsselpaviljoen
voor een voortreffelijke lunch. Daarna stapten we
in de bus voor ons bezoek aan Bronkhorst, een
museumstadje met 160 inwoners. We genoten
van de prachtige gerestaureerde boerderijen, het
piepkleine Charles Dickensmuseum en het kerk
je. Verder is er een kaasmakerij, een winkel met
prachtige stenen, een galerie en verschillende
restaurantjes. Maar helaas voor een kopje thee
was er geen tijd meer, want de bussen wachtten
op ons om ons weer naar huis te rijden. Al met al
was het een fijne, welbestede dag.
Sjaan Swalve

Nog verkrijgbare
Edam"

uitgaven

van

"Oud

- De Joodse gemeente van Edam ƒ10,- Map tekeningen van Bouwman (10 bladen)

ƒ 10.-

Landmijnen
Aan die ellende kwam een einde op 31 augustus
toen er ineens Amerikaanse tanks op het plein
stonden. Teruggekeerd in de villa, die door de
moffen geplunderd en vernield was, ontdekte
W.O.J. dat zijn schilderijen gespaard waren geble
ven. Die hingen nog gewoon aan de muur. Maar
de landmijnen maakten veel slachtoffers in de tui
nen rondom. Houtsnijder Bruno Bramanti, een
schoonzoon van W.O.J., was er een van. Hij ver
loor er een been door.
De oorlog maakte een einde aan de droom van

De jaarexcursie van Oud Edam ging op 3 oktober
naar Zutphen en Bronkhorst. In Zutphen werden
we op de IJsselkade uit de bus gezet. Begeleid
door de vrolijke klanken van het carillon liepen
wij naar het centrum van de stad waar we bij de
VW werden opgewacht door onze gidsen. De
rondleiding was koud, nat (motregen), maar hart
verwarmend door het enthousiasme van onze
gids.
Wij begonnen onze rondleiding bij de Wijnhuisto
ren, waarin zich het carillon bevindt dat ge
bouwd is door de gebroeders Hemony. De Wijn
huistoren was de vergaderplaats van schout en
schepenen. Van oudsher was de belangrijkste
bron van inkomsten voor de stad de handel. Via
de IJssel en de Berkel konden schepen hun han
delswaren vervoeren naar andere steden. Maar de
rivieren waren soms ook een bron van last en el
lende, want ieder jaar vonden er overstromingen
plaats. In de loop van de eeuwen is de stad dan
ook 2V2 a 3 meter opgehoogd.
In het jaar 1190 verkreeg Zutphen stadsrechten.
Van de vestingwerken die na 1870 zijn gesloopt,
zijn nog enkele delen bewaard gebleven. Boven
op een van de muren, de Bourgonje toren, die
men heeft laten staan, omdat de toren 3 meter
dik was, staat een koepeltje. Daarin schreef dr.
Matinet zijn catechismus der natuur.
Verder naar het 's Gravenhof. Dit is het oudste
gedeelte van Zutphen. Op het plein kun je aan
het plaveisel zien hoe de indeling is geweest van
het vroegere palzgebouw, dat omstreeks het jaar
600 daar heeft gestaan.
Aan een kant van het plein ligt het Museumhotel,
een zeventiende-eeuws pand dat heeft gediend
als bestuursgebouw. Het moet een heel mooi
hotel zijn met een beroemde bruidssuite. Achter
het Museumhotel bewonderden we de schelpen
koepel, versierd met vele schelpen van over de
hele wereld.
Aan de andere kant van het plein staat de be
roemde Walburgkerk, genoemd naar de heilige
Sint Walburgis. Vierhonderd jaar heeft de bouw

-

- Kantin, uih*

Fontein in de
tuin van de
villa - getekend
door Nieuwen
kamp. (collec
tie
C. Venselaar)

Plattegrond van Edam (Blaeu) ƒ 10,500 jaar Edamse cartografie ƒ12,50
Een wandeling door Edam ƒ3,Huis met de Zwaan ƒ18,50
Memoriael en resolutieboek 1574-1595
ƒ 35,- Vestingwerken van Edam ƒ 15,-

Prijzen exclusief porto.
Inlichtingen bij Jan Westerneng,
0299-371625

telefoon
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Edam in Indonesië
Dit tegeltableau dat de Scheepswerf in Edam
weergeeft, bevindt zich in Hotel Pelangi in de
stad Malang op Oost-Java. Het hotel ligt aai i het
centrale stadsplein van Malang en is in 1920
gebouwd. Er zijn toen 22 tegeltableaus aange
bracht van Nederlandse plaatsen en landschap

pen, zoals Edam, Katwijk, de bollenvelden, etc.
De foto is door Frits Weiter, een familielid van
Piet Kunst wiens vader destijds de Koningshoe
ve heeft gebouwd, tijdens een reis vorig jaar
door Indonesië gemaakt. Via de heer C.P.Tol
heeft de foto de redactie bereikt.

.

DC

'SCHEEPSWERF
Ti.EDAM

Activiteiten Oud Edam
Voor de leden organiseert Oud Edam het komen
de halfjaar de onderstaande activiteiten. Toegang
of meedoen is gratis. Introduce's zijn welkom.
-

-

zaterdag 19 december, 10 uur bij Volendams
Museum:
rondleiding door Volendam in samenwerking
met VW Volendam.
donderdag 7 januari, vanaf 20.30 uur:
nieuwjaarsreceptie Oud Edam in café De Har
monie.
woensdag 27 januari, 20 uur De Harmonie:
lezing over de geschiedenis van Westfriesland:
Westfriesland in vogelvlucht (samen met het
NIJT).

-
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zaterdag 6/13 februari (tijd en plaats nader
aangekondigd)
voor kinderen en volwassenen: scherven etc.
zoeken langs de slootkanten in de weilanden
met archeoloog Anthonie Heidinga. Hopelijk
ligt er dan ijs.

zaterdag 27 maart, 11 uur:
lezing over de ramen in de Grote Kerk door
Dick Bak.
donderdag 15 april, 20 uur Damhotel:
jaarvergadering Oud Edam. Aansluitend lezing
met dia's over de vestingwerken van Edam
door Jan Sparreboom.
zaterdag 29 mei:
activiteiten voor kinderen (nadere aankondi
ging volgt).
zondag 6 juni, 14 uur:
excursie en uitleg over over het Middenge
bied, ter plaatse.
Verzamelen bij Renault-garage.
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