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In landschap

soms nauwelijks te herkennen

Paden en vaarwegen tussen Edam
en Volendam
Het Volendammerpacl,
vroeger in
slecht begaan
bare staat
(coU.J. Mole
naar)

Edam en Volendam zijn al eeuwenlang econo
misch en sociaal aan elkaar gebonden. Voor
die relatie was wederzijds contact noodzake
lijk. Dat voltrok zich via een aantal vaarten en
paden, zeven in totaal. We zetten ze op een rij,
en wel van west naar tK»st.
Die verbindingen tussen Edam en Volendam zijn
meestal nog wel in het land te herkennen, al is daar
soms enige fantasie voor nodig. In het midden van
de veertiende eeuw lag Edam aan het toenmalige
Purmermeer. Langs de oever liep een eenvoudig
pad, waarlangs voetgangers en rijtuigen vanuit het
zuiden Edam konden bereiken. Ongeveer ter plaat

se van het tegenwoordige motel bestond een tol.
Vandaar liep langs de Novensloot een afslag naar
Volendam. De tolgaarder onderhield met het geld
zijn gezin en het pad. In feite ging het om een vorm
van wegenbelasting. Die afslag bestaat nog steeds,
de zogenoemde Achterdichting, het smalle wegge
tje, waaraan een vijftal boerderijen gelegen is en dat
op de molen uitloopt.

Blokgouw
Het volgende landpad, van west naar oost gere
kend, was de Blokgouw. Dit pad startte op de Jaagweg vlak onder Edam (bij de huidige boerderij van
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de familie Van Beers) en liep zuidwaarts via de zo
genoemde Bredegouw of Groenegouw tot aan Kat
ham, ongeveer ter plaatse van de huidige Heideweg
in Volendam. Katham werd vroeger aangeduid als
het "Soort" of "Coort" en was een gehucht met een
zestal boerderijen en enkele huizen. Het begin van
dit pad is noordelijk nog zichtbaar, maar verdwijnt
naar het zuiden in de bebouwing van Volendam.

Overzicht uit
1866 van het
gebied rond
Edam-Volendam, waarde
diverse wegen
en paden op
staan aange
geven, uitge
zonderd de
twee kerke
paden. (coll.J.
Molenaar)

Kerkepad
Weer wat oostelijker lag een kerkepad, ook wel
delen- of plankenpad genoemd. Dit pad startte bij
het huidige kruispunt ter hoogte van het laboratori
um van Uitwaterende Sluizen en liep door de wei
landen naar het zuiden, om eveneens bij Katham
uit te komen. Van dit pad is vrijwel niets meer
zichtbaar. Wie goed kijkt ziet, als hij van Edam naar
Volendam over de Dijkgraaf Poschlaan gaat, rechts
meteen na de Edamse bebouwing in het open stuk
tot aan de tv-mast, in het weiland een lichte verho
ging, die bij de kruisende sloten wordt gemarkeerd
door paalstompjes.

Zicht op de Ye
ca. 1900.
Rechtsvoor:
boerderij het
laatst be
woond door
de fam. Maas,
in de volks
mond
't Spookhuis'.
In het midden
de boerderij
van de fam.
Molenaar.
(coll.J . Mole
naar)

De Ye
Even verder naar het oosten volgt de verbinding,
die voor het verkeer te voet en over het water eeu
wenlang het belangrijkst is geweest: de Ye, met
daarnaast het Volendammerpad, door Volendammers het Edammerpad genoemd.
In vroeger tijden waren water en pad voor Edam te
vens de enige verbindingen met de Zuiderzee. Het
pad werd onderbroken door sloten, die met behulp
van planken of delen konden worden overbrugd.
De Ye kwam uit in de Volendammermeer, onge
veer op de plaats waar nu de boerderij "Weltevre
den" van de familie Beets staat. Aan de verbreding
van de bodem is te zien dat hier de overgang van de
Ye naar het Volendammermeer was. Het wordt dan
ook nog steeds als de "kom" aangeduid.
Het looppad ging van hier verder langs de oever
van de Volendammermeer tot de plaats aan de dijk,
waarachter de schepen de Zuiderzee opvoeren. Bij
de havenmond stonden enkele huisjes. Een vuur
baak wees de schepen op zee de weg naar de in
gang van de haven.

Onzichtbaar

Kerkepaden (wech over lant). Het ene pad loopt
langs de zendmast naar Katham, bet andere
van de Zoutkeetspoort (Kettingbrug) tot aan de
oever van het Volendammermeer. Ertussen de
Ye. (coll.J. Molenaar)

De volgende verbinding was weer een delenpad.
Het liep van de singel ter plaatse van de Zoutkeets
poort (Kettingbrug) tot aan de oever van de Volen
dammermeer. Het pad komt niet op alle oude kaar
ten voor en is ook in het land niet meer zichtbaar.
Daarop volgde weer een duidelijker pad, de Broek
gouw, die is te herkennen langs de huidige Broek
gouwstraat en die vervolgens, met enkele hakige
bochten, parallel aan de Dijkgraaf de Ruiterlaan

naar Volendam loopt. Bij het zwembad gaat het Vo
lendam in, tot iets ten zuiden van Kras ("Slot Voddenburg" in de volksmond). Het dient nu als fiets
en wandelpad.
De laatste en meest oostelijke verbinding werd ge
vormd door een pad over de Zuiderzeedijk. Na de
watersnood van 1916, waarbij enige gaten in de
dijk werden geslagen, is de weg van de kruin naar
de voet van de dijk verplaatst.

Ringvaarten
Wat gebeurde er in de loop der eeuwen met de
paden?
In het begin van de zeventiende eeuw verlokten de
technische mogelijkheden en aantrekkelijke econo
mische vooruitzichten kooplieden en bestuursle
den in Noord-Holland tot bedijking en droogleg
ging van de talrijke meren en plassen.
In 1612 werd de Beemster drooggemalen, in 1623
gevolgd door de Purmer. In de periode 1565-1645
werden er in Noord-Holland bijna zeventig meren
en plassen omdijkt en drooggemaakt, tezamen een
oppervlakte van 56.000 ha. Om de droogmakerijen
werden ringvaarten gegraven, die in veel gevallen
als vaarweg konden dienen. Een ongelooflijke pres
tatie, die in onze tijd niet meer wordt geëvenaard.
Maar dat komt meer door ambtelijke en bestuurlij
ke "hinderpalen".

Zesstedenvaart
De ringvaart rond het Purmermeer ten zuiden van
Edam plus het naastliggende pad werd, in het kader
van het trekvaartenplan voor Noord-Holland in de
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Volendamse klaphekken
Op het dijkje langs de Volendammermeer ston
den drie klaphekken. Kinderen uit het dorp
stonden vaak bij een van de hekken en riepen
"cent voor de poort" om het hek open te hou
den als er een fietser aankwam. Deze was blij
dat hij een keer minder hoefde af te stappen als
hij van zijn werk kwam.
Als de lieve jeugd echter in de gaten had dat de
naderende fietser niet bereid was om een cent
te offeren, liet zij het hek los, dat met een doffe
klap dichtviel en de hardwerkende huisvader
alsnog dwong af te stappen. Het is duidelijk dat
er een aantal onvervalste Volendamse kracht
termen volgde.
iVlochthet slachtoffer proberen de hekbewaar

der te pakken te krijgen, dan nam deze de
zwarte "östers" in de hand en zo'n deugniet
was op kousevoeten altijd sneller.
De klaphekken dienden om te voorkomen dat
het vee van de "mereboer" naar Edam of Volendam zou ontsnappen.
Het eerste klaphek stond op het punt van het
Edammerpad. waar later Albert Jonk zijn win
kel had. Het tweede stond bij het gemaaltje,
een plek waar veel bijgelovige Volendammers
in het donker niet of met veel angst langs durf
den te lopen. Het derde stond bij de "kom", bij
het nog aanwezige bruggetje.
Jaap Molenaar

zeventiende eeuw, opgewaardeerd tot deel van de
Explosief
Zesstedenvaart van Buiksloot in Amsterdam-Noord
tot Hoorn. Momenteel raast over deze tot N247 om In de twintigste eeuw veranderde er veel. Met de
gedoopte route dagelijks het woon- en werkver
economische groei nam de behoefte aan vervoer
keer. In feite vormt deze weg niet de meest directe van personen en goederen explosief toe. Langs de
verbinding tussen Edam en Volendam, maar het Jaagweg werd een tram aangelegd, eerst op stoom,
zwaardere verkeer is toch op deze omweg aange later elektrisch. Deze baan kreeg vanaf Edam een
wezen.
vervolg naar Volendam. Transport ging op den duur
Het pad door de Blokgouw wordt tot op de dag van vrijwel geheel via de weg. De trekschuit tussen
vandaag hooguit door agrariërs en een enkele wan
Edam en Volendam hield het vol tot na de tweede
delaar gebruikt. Het loopt bij Volendam dood. Van wereldoorlog. Daarna gaf ook de laatste schipper,
het kerkepad langs de tv-mast is, zoals gezegd, vrij Nierop, de pijp aan Maarten. Het Volendammerpad
wel niets meer zichtbaar. Zwanen hebben bezit ge werd geheel bestraat en geschikt gemaakt voor het
nomen van de sloten. Tot ca. 1970 regelde een eeu toenemend fietsverkeer.
wenoude polderkeur het onderhoud van planken
en hoofden van de kerkepaden. Met de uitbreiding Verkeersader
van Volendam verviel de noodzaak tot onderhoud.
In de jaren vijftig werd de tram opgeheven. De
spoorbanen langs de ringvaart en van Edam naar
Gevaarlijk
Volendam werden gesloopt. Op het traject EdamHet Volendammer- cq Edammerpad langs de Ye was Volendam werd de Dijkgraaf Poschlaan aangelegd.
's zomers redelijk begaanbaar. Maar in de herfst en Die vormt nu de belangrijkste verkeersader tussen
winter veranderde het in een donkere, moeilijke en beide kommen, met de Dijkgraaf de Ruiterlaan als
dus gevaarlijke route, die ook nog eens werd onder goede tweede. De ringvaart is het domein van plebroken door een dertiental sloten met planken ero ziervaart en sportvissers geworden.
ver. Pas in de negentiende eeuw verbeterde de toe
stand enigszins, mede op verzoek van een huisarts, In de weilanden tussen Edam en Volendam zijn de
die het bestuur van Edam regelmatig had gewezen verbindingen vaak nog te herkennen. Sommige zijn
op diens verantwoordelijkheid. De arts was al enke uitgegroeid tot drukke autowegen, andere zijn
le malen te laat gekomen om een zieke of zwangere paden gebleven en weer andere zijn geheel of ge
vrouw in Volendam bij te staan, doordat hij de deeltelijk verdwenen. Gezamenlijk vormen zij het
omweg via de dijk had moeten maken.
patroon van de bevolkings- en economische ge
De planken over de sloten werden verder vervan schiedenis van Edam-Volendam. Over een aantal
gen door buinen, ook wel posten genoemd. In het jaren zullen we ongetwijfeld weer veranderingen
midden kwam een smal stenen paadje met daar kunnen verwachten.
naast schelpen. Overigens kreeg Edam tegelijk met
de stadsrechten toestemming om een kortere en
bredere route naar zee via Nieuwehaven en Oorgat
te graven. Het was niet meer nodig de Ye op diepte
te houden. We zagen al dat de Volendammermeer Jaap Molenaar
zijn functie als ankerplaats had verloren.
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Samenwonen

in Den Haag

Het logement der vijf steden van het
Noorderkwartier
Enkele keren per jaar reisden de Edamse af
gevaardigden naar Den Haag om hun stad te
vertegenwoordigen
in de Staten van Holland.
Omdat het reizen niet snel ging, was men
aangewezen op een herberg of een eigen
vaste verblijfplaats. In dit artikel zal ik be
spreken
wat de heren in 's-Gravenhage
deden, waar zij vergaderden
en waren ge
huisvest, hoe zij het een en ander regelden in
huis en hoe de logementen waren ingericht.

den hun intrek te nemen in een gehuurd of ge
kocht pand. De grote steden bezaten op den duur
een eigen huis. Kleinere steden bekostigden in
groepjes een onderkomen. Zo hadden Alkmaar en
Enkhuizen samen een logement. Ook de overige
vijf steden van het Noorderkwartier: Hoorn,
Edam, Monnickendam, Medemblik en Purmerend
hadden samen een eigen onderkomen.

Regenten

Wat deden de heren in Den Haag? De afgevaardig
den vertolkten niet de standpunten van een partij
In het begin logeerden de afgevaardigden van de maar van hun stad, en wel van de kleine groep re
steden in herbergen of bij particulieren en aten in genten die toegang had tot het stadsbestuur. De
restaurants. Wijn en gewichtigdoenerij maakten Staten van Holland waren samengesteld uit de Rid
De Staten van
soms dat zij aan tafel hun mond voorbij praatten derschap (adel) die het platteland vertegenwoor
Holland in
en de vijand in de kaart speelden. Op deze wijze digde en achttien stemhebbende steden. De rid
vergadering
lekte in 1606 het geheime plan van prins Maurits derschap en elke stemhebbende stad had één
bijeen om
uit om het, door de Spanjaarden bezette, stadje Lo- stem. De te behandelen onderwerpen werden aan
streeks 1730
(uit:J. de Rie- chem te verrassen. Het duurde echter nog gerui de hand van de toegezonden dagvaarding en agen
me tijd voordat de steden maatregelen namen om da vooraf besproken in de vroedschapsvergaderin
mer, Beschrij
gen, waarna aan de afgevaardigden opdracht werd
ving van 's Gra- de noodzakelijke geheimhouding te verzekeren.
gegeven hoe te stemmen.
In
1670
werd
een
resolutie
in
de
Staten
van
Hol
venhage, 2 dln
Als
eerste mocht de Ridderschap het woord voeland
aangenomen
waarin
de
steden
verplicht
wer
(1730-1739)

Gewichtigdoenerij

erdijk

ren, daarna kwamen de steden in volgorde van
hun rang aan de beurt. Dordrecht was als oudste
de eerste in rang, daarna volgden: 2 Haarlem, 3
Delft, 4 Leiden, 5 Amsterdam, 6 Gouda, 7 Rotter
dam, 8 Gorinchem, 9 Schiedam, 10 Schoonhoven,
11 Brielle, 12 Alkmaar, 13 Hoorn, 14 Enkhuizen,
13 Edam, 16 Monnickendam, 17 Medentblik en 18
Purmerend.

3' logement - Kneut

Vijftiende
Men hield zich met de meest uiteenlopende
zaken bezig, van kleine plaatselijke kwesties tot
vraagstukken betreffende de buitenlandse poli
tiek. Elke afvaardiging zette zijn standpunt over
het aan de orde zijnde onderwerp uiteen en gaf
een advies. Het duurde dus wel even voordat
Edam als vijftiende stad aan de beurt was.
Daarna trachtte de raadpensionaris, als voorzitter
van de statenvergadering, een gezamenlijk stand
punt te formuleren. Kwam men er niet uit dan
moesten de afgevaardigden ruggespraak houden
met de vroedschap van hun eigen stad. Een en
ander kon dan veel tijd in beslag nemen. In de ze
ventiende eeuw maakte een Rotterdammer een
spotgedicht op deze gang van zaken.

le logement - Lange Vijverberg
jx fÜSBni.V'- ruifn, :,
„
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Vergaderzaal Staten van Holland
aan het Binnenhof
t

T logement - Hofsingel

Sy t omen bij paren,
Om te vergaeren
In den Haegh.
Sij sijn er zo graegh.
Sotidaghs absent,
Maendaghs in 't logement,
Dingsdaghs present,
Woensdaghs compleet,
Donderdaghs niet gereed,
Vrijdaghs niets gedaen,
Saterdagbs na huis gegaen.

Dwarsliggers
Meestal werd geprobeerd de dwarsliggers over te
halen zich te schikken naar de meerderheid.
Doordat de grote steden als eersten een stand
punt konden formuleren bepaalden zij vaak de
richting van het debat. De kleinere steden boden
meestal geen tegenstand zodra de grote steden
het over een besluit eens waren.
De Staten vergaderden tenminste vier keer per
jaar gedurende enkele weken. Alleen 's morgens
werd er vergaderd. De middagen konden benut
worden voor commissievergaderingen of overleg
in de wandelgangen. De Edamse stadssecretaris
Harmannus Boot, die regelmatig naar de staten
vergaderingen werd afgevaardigd, heeft zijn tijd
in Den Haag benut. Hij was in goed contact met
Willem IV gekomen. In 1749 ontving de vroed
schap het verzoek van de stadhouder om hem op
de nominatie van ontvanger van de gemenelandsmiddelen (gewestelijke belastingen) te worden
gesteld. Dit was een lucratieve baan.
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Kaart van
Den Haag
De afgevaardigden hadden een grote representa
1729 met de
tieve vergaderzaal op het Binnenhof tot hun be plaats van de
schikking. In de tweede helft van de zeventiende logementen
eeuw liet de rijkste en machtigste provincie van en de Verga
de Republiek, Holland, een nieuwe vergaderzaal derzaal van
op het Binnenhof bouwen door de architect Pie- de Staten van
ter Post. Na de dood van stadhouder Willem 11 Holland (uit:
(1630) en de officiële afkondiging van het stad J. de Riemer,
houderloze bestuur (1631-1672) nam de zelfver Beschrijving
zekerdheid en eigendunk van de Staten van Hol van 's Gravenland toe. Dit kwam tot uitdrukking in de bouw en hage, 2 dln
vooral van de decoratie van de nieuwe vergader
( 1730-1739 )
zaal. Voor de bouw werd een deel van de stad
houderlijke vertrekken afgebroken.
Het interieur van de vergaderzaal werd ook door
Post ontworpen. Op het hoge houten plafond zijn
in de gewelfvakken diverse volken geschilderd,
waarmee Holland handel dreef: Polen, Perzen,
Turken, Spanjaarden met de Mexicanen, Fransen,
Italianen, Duitsers en Russen. Deze volken kijken
als het ware door een venster in de vergaderzaal.
In het midden zijn de kinderen van Staat, de Hol
landse bevolking, afgebeeld. Volgens de zeventiende-eeuwse dichter Jacob van der Does zijn
buitenlanders weergegeven omdat vanuit deze
zaal ook andere landen de wet kon worden opge
legd, of om aan te geven dat alle buitenlanders
nieuwsgierig waren naar het kleine, maar machti
ge Holland, of om duidelijk te maken dat alles wat

Nieuwe vergaderzaal

Reconstructietekening van
H. Jelgersma
van het loge
ment aan de
Hofsingel, na
1730
hier besproken werd, de openbaarheid zou kun
nen verdragen.
De wanden waren bekleed met tapijten met een
doorlopend landschap met Italiaanse ruïnes. In de
bogen hierboven hing een reeks tapijten die de il
lusie van een balustrade met toeschouwers daar
achter gaven. Deze tapijten zijn in de Franse tijd
geroofd. Boven de schoorstenen zijn schilderijen
van de Vrede door Adriaan Hanneman en van de
oorlogsgod Mars door Jan Lievens geplaatst. Sinds
1848 vergadert hier de Eerste Kamer.
In de vergaderzaal was een bijna vierkante ruimte
met een balustrade afgebakend. Centraal stond
hier de lange tafel, waaraan de raadpensionaris en
de leden van de Ridderschap hun vaste plaatsen
hadden. Als er in Holland een stadhouder in func
tie was, had deze als eerste edele zitting aan het
westelijk hoofdeinde van de tafel met de rug naar
het schilderij van de Vrede. Aan de noordzijde,
aan de kant van de Hofvijver, stond een aparte
tafel voor de afgevaardigden van de vijf oudste ste
den van Holland: Dordrecht, Haarlem, Delft, Lei
den en Brielle.
Aan de overzijde stond de tafel voor de zeven ste
den van het Noorderkwartier, waaronder Edam.
Aan de oostzijde, met de rug naar het schilderij
van de Oorlog (Mars), was een soort tribune met
drie oplopende banken. De onderste was bestemd
voor de afgevaardigden van Amsterdam, de mid
delste voor die van Gouda en Rotterdam en de bo
venste voor Gorinchem, Schiedam en Schoonho
ven. Buiten de balustrade, aan weerszijden van de
westelijke schoorsteen, stonden de schrijfgestoeltes voor de twee Secretarissen van Staat.

Huisvesting
De afgevaardigden uit het Noorderkwartier heb
ben niet altijd op dezelfde plek in Den Haag ge
woond.
Wanneer zij samen één logement zijn gaan betrek
ken is niet bekend. In ieder geval werd in 1636

het huis van de Heer van Brederode aan de Lange
Vijverberg gekocht. Omdat de gedeputeerden van
vijf steden een groot huis nodig hadden, kwamen
aanzienlijke huizen, die eerder bewoond werden
door hooggeplaatste personen, in aanmerking.
In 1740 verhuisden de afgevaardigden naar de
Hofsingel, waar zij een groot huis konden kopen
met een grote tuin. Deze tuin was omheind met
een stevige muur met kantelen. Vroeger was het
de door prins Maurits aangelegde prinsentuin. Het
huis aan de Hofsingel was een tijd lang bewoond
door een gunsteling van koning-stadhouder Wil
lem III, Arnold Joost van Keppel, graaf van Albemarle. In 1737 kocht de gedeputeerde van de pro
vincie Gelderland in de Staten Generaal, J.C.
Pielat, het huis. Voorwaarde was wel dat het huis
nooit mocht worden verkocht of verhuurd aan eenige prinsen of potentaat, Buitenlandsche minis
ters, noch aan eenige Roomsche Geestelijke ofte
van de Joodsche Natie, als mede niet aan eenige
neering doende luiden. Holland zat duidelijk nog
in het tweede stadhouderloze tijdperk (17021747).

Loting
Op 1 maart 1740 verkocht Pielat het huis voor
ƒ33.000 aan de vijf steden. Hoorn betaalde 1/3 en
de overige steden elk 1/6 deel. Door loting wer
den de verschillende kamers verdeeld. De vertrek
ken waren kostbaar ingericht met geschilderdeplafonds, schoorsteenstukken, kostbare behang
sels en tapijten. Eén zaal had beschilderd behang.
De inrichting werd getaxeerd op ƒ4191! Aan de
voorgevel werden de wapens van de vijf steden in
natuursteen aangebracht.
In 1747 kwam een eind aan het tweede stadhou
derloze tijdperk en werd het gebouw 'spontaan'
aangeboden aan stadhouder prins Willem IV,
waarmee het huis alsnog betrokken werd door
een prins. In 1912 is het afgebroken om plaats te
maken voor de Hofweg.

de

Kneuterdijk
De Staten financierden een nieuw onderkomen
voor de afgevaardigden van de vijf steden en ver
goedden ook de verhouwingskosten. Er werden
twee huizen aan de Kneuterdijk (nu: nr. 22) aan
gekocht met tuinen en koetshuizen voor de kapi
tale som van ƒ58.900. Deze huizen vormden eens
de woning van Cornelis van der Mijle, schoon
zoon van Johan van Oldenbameveldt, die naast
zijn schoonvader woonde (nu: nr. 24). Na de ont
hoofding van zijn schoonvader in 1619 moest Van
der Mijle de vlucht nemen. Daarna boden de Sta
ten het huis als onderkomen aan de uit Bohemen
verdreven 'Winterkoning' Frederik V van de Palts.
Zijn echtgenote, later weduwe, Elisabeth Stuart
woonde er tot 1661. Zij organiseerde er vele bals.
maskeraden en jachtpartijen en stak zich diep in
de schulden, ondanks de royale toelage van prins
Maurits en de Staten.
In 1748 waren de huizen in een niet al te beste
staat. Na wat verbouwingen werd hiervan één
pand gemaakt. De voorgevel werd helemaal ver
nieuwd en het gebouw een verdieping hoger op
getrokken, waarbij de huidige sobere gevel met
de twee ramen brede uitbouw aan de westzijde
ontstond. De verbouwing is vermoedelijk ontwor
pen door meester-metselaar Jan van Swieten. In
het Edams Museum wordt nog een tekening be
waard van zijn ontwerp van de voorgevel. Boven
de ingang werden de wapens van de vijf steden
aangebracht.
Intussen werd op 1 oktober 1749 een overeen
komst gesloten waarbij een aantal zaken geregeld
werd. Hoorn had nog steeds een aandeel van 1/3
en de overige steden voor elk 1/6 deel. Na het be
stemmen van een aantal kamers voor gemeen
schappelijk gebruik, werd de rest verloot. Edam
kreeg een kamer beneden en een kamer en kabi
netje (bijvertrek) boven.
Verder werd de verdeling van de kosten van de re
paraties geregeld. Een commissie van toezicht, be
staande uit gedeputeerden uit twee steden die
steeds voor een jaar werd aangesteld, hield zich
hiermee bezig.
Het logement was in de eerste plaats bestemd
voor de gedeputeerden. Verder mochten burge
meesters, vroedschapsleden, pensionarissen of se
cretarissen, oud-regenten met hun vrouwen en
kinderen en hun bedienden er mochten logeren,
evenals de stadsboden.

Inrichting
Bij het binnenkomen kwam men in een royale
gang met witte en blauwe stenen betegeld. De
wanden en het plafond waren versierd met stuc
werk. Het trappenhuis, voorzien van stucwerk in
bodewijk XlV-stijl, had een koepel waardoor het
licht mooi langs het stucwerk streek, wat een mo
numentaal effect gaf. Langs de trap was een ijze
ren balustrade van siersmeedwerk. Op de begane
grond was de eetzaal (de kamer met het uitstek),
die was behangen met goudleer. Tussen de ramen
hing een hoge smalle spiegel en boven de schoor8

steen een fraai schoorsteenstuk.
Langs de wanden stonden gebeeldhouwde, met
groen trijp overtrokken stoelen met hoge ruggen.
Op de tafel met damasten kleed stond het tinnen
servies voor het dagelijks gebruik. Bij bijzondere
gelegenheden kwam het zilver op tafel.. Het
buffet bevatte, behalve een groot tinnen koelvat
en kannen, zeven 'caraffen van engels glas', ver
der de nodige bokalen, wijnkelken en bierpullen.
Er waren ook porseleinen koffie- en theeservie
zen, die alleen voor speciale gelegenheden wer
den gebruikt. Verder stonden in de hoeken speel
tafeltjes, bestemd voor het dam- en schaakspel en
andere spelen zoals het verkeer- en het quadrilleerspel.
In de grote commissiezaal vergaderden de gedepu
teerden. Hierin bevond zich een fraaie marmeren
schoorsteen, waar boven een in tweeën gedeelde
spiegel in vergulde omlijsting met halverwege een
grauwtje hing. De kamer was rondom gelambri
seerd en had een rood satijnen behangsel. Boven
de deur was een schilderstuk aangebracht. Om de
tafel stonden twaalf stoelen, bekleed met groen da
mast, en een fraai gesneden armstoel.
Verder was er nog een kleine commissiezaal. In de
conversatiezaal stond tevens een biljarttafel. De
kastelein woonde in het onderhuis, waar ook
grote turf- en wijnkelders waren. Er bevonden
zich daar ook de kamers voor de boden. Op de bo
venverdieping waren slaap- en logeervertrekken.

Vrolijk vertier
Het ging er in de pruikentijd vrolijk toe in zo n ste
delijk logement, waar elke gelegenheid werd aan
gegrepen voor het geven van een souper dat rijke
lijk werd besproeid met 'volle stoopjes'. De
pensionaris van Purmerend, Jan Jacob Mauricius,
dichtte in 1726 een 'Wet der twaalf taafelen' waar
in de 'overtredingen' beboet werden met drank
en 'ducaten'.

Wie één van die levenslange, voordelige ambten
kreeg in zijn geboortestad, in Holland of in de Ge
neraliteit, moest evengoed trakteren als degene,
die voor het eerst het logement betrad. Wie erfde
gaf 'een natte mis ter eere van den dooden'. Wie
na een ziekte weer hersteld was, 'geeft met blijd
schap een ducaat om dertien pintjes met de tafel
broers te leegen'. Wie voor de eerste maal trouw
de gaf eveneens een drinkgelag, waarbij de
voorzitter hem in een 'nette instructie' voorbe
reidde over de huwelijkse staat.

Krijtertje
Wie als weduwnaar voor de tweede maal trouwde
moest dubbel boeten. De geboorte van een kind,
'voor ieder krijtertje hetwelk uw vrouwtje haalt',
was wederom reden om de wijn rijkelijk te doen
vloeien. Vrijgezellen kwamen er echter niet goed
koop van af. Elk jaar moesten zij hun vrijheid met
ducaten betalen, zoals blijkt uit het 12 vers:

Ontwerp van
(te voorgevel
van het loge
ment aan de
Kneuterdijk ,
vermoedelijk
door Johan van
Swieten , 1749
(coll. Edams
Museum)

Maar zal het vrije volk, dat nog niet in de
schuit is
En in de wilde vreugde leeft,
Onkundig hoe een mensch gebruid is,
Die thuis een kind te wiegen heeft,
Zich goedkoop buiten het bereik der Wetten
houden ,
En straffeloos lagchen met de lasten der
getrouwden?
Dat was onreed'lijk! neen! maakt Kindren voor
den Staat,
Zulks bidt, zulks eischt van U onze Edle
Magistraat.
De waereld zonder dat zou haast in duigen
vallen.
Ten minsten geeft dan tol, en wilt gij blijven
mallen
Betaal dan Ruingeld van een jaarlijksch dukaat.

Nadagen en einde
Met de komst van de Fransen en het uitroepen van
de Bataafse Republiek in 1795,waarbij de voor
heen tamelijk zelfstandige provincies werden sa
mengevoegd tot één natie, verviel de functie van
het gebouw als logement. Voor het Noorderkwar
tier werd het voorlopig , in afwachting van betere
tijden, verhuurd. De eerste huurder was de laatste
kastelein, nu "burger", Nicolaas Dischbein.
Op 13 mei 1800 werden de meubelen en het tafel
zilver geveild, die nog ca. ƒ5000 opbrachten. De
opbrengst werd netjes onder de steden verdeeld.
Vervolgens werd het huis verhuurd voor ƒ550 per
jaar.

In 1803 meldde de opzichter G. Reijtenbagh dat
het niet wilde vlotten met het verhuren. Belang
stelling is er genoeg: want ik hebbe wel veele kij
kers gehad, maar na visie van het zelve is er
geen een wederom gekomen. Ook was dringend
reparatie nodig. Hij stelde voor om het huis te ver
kopen op een openbare veiling: om te zien of
men liefhebbers had om het te koopen, omdat
het op een plaats staat, die alhier in Den Haag
een van de mooijste en vroolijke stemden is. Reij
tenbagh schreef verder dat in 1795 de waarde ge
taxeerd op ƒ21.000 was, maar nu zijn de prijzen
ontzaggelijk vermindert. De verkoop wilde ech
ter niet lukken.
In 1804 werd het huis voor 18 maanden verhuurd
aan A.C. Schenk, de eerste commissaris van de
Franse troepen in dienst van het Bataafse gemene
best. In 1806 kwam koning Lodewijk Napoleon
aan de macht. Diverse ministeries en overheidsin
stanties werden opgericht waarvoor grote gebou
wen nodig waren. Hierdoor lukte het de vijf ste
den uiteindelijk in 1806 om het logement aan het
rijk te verkopen voor ƒ28.000. Hiermee was een
unieke band van Edam met Den Haag definitief tot
een einde gekomen. Sinds 1975 maakt het pand
deel uit van het gebouwencomplex van de Raad
van State. In 1978 werd het grotendeels gesloopt.
Slechts de voorgevel en de hierachter gelegen ver
trekken bleven behouden.

Hermien de Bruijn

Bronnen
Waterlands Archief, Oud Archief Edam. inv. nr. 219 Stukken
betreffende het logement der vijf steden in 's-Gravenhage

Literatuur
K.W.J.M. Bossaers, 'Van kintsbeen aan ten staatkunde opge
wassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in
de achttiende eeuw. Den Haag 1996 (Hollandse Historische
Reeks; 25); H.J.J.M. van Diepen, 'Een historisch plekje', Jaar
boek Die Haghe 1941, p. 56-122; Eerste Kamer: reflecties over
de Vergaderzaal van de 'Chambre de Réflection', 's-Gravenhage 1995; J R.W. Sinninghe, Stedelijke logementen, 's-Gravenha
ge 1968 (Rond de Hofvijver; nr. 13); R.J. van Pelt en M.E. Ticthoff-Spliethoff (red ). Het Binnenhof: van grafelijke residentie
tot regeringscentrum. Dieren 1984; A.W. de Vink. De huizen
aan den Kneuterdijk No. 22, Jaarboek Die Haghe 1921, p. 120192: 11.Vlaardingerbroeken L. Wevers, Bouwhistorische opna
me en waardestelling 's-Gravcnhage, Kneuterdijk 20-24, deel 2
Kneuterdijk 22-24, [Den Haagl 2000
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Wildgraven

Opgravingen
aan de Breestraat in / 996
(foto Wil
Tjoa)

in feite verboden

Het Verdrag van Valetta (Malta)
en archeologie
Archeologie, dat wil zeggen wroeten in de
grond waar je spullen uit het verleden ver
moedt, is altijd al een populaire bezigheid ge
weest. De gevonden voorwerpen zeggen na
melijk iets over hoe onze voorvaderen
hebben geleefd. Iedereen vindt het leuk om
in zijn tuin of op andere interessante locaties
naar scherven, munten of potjes te spitten.
Sommigen graven diepe kuilen als er een
stuk gracht wordt drooggelegd of er een oud
gebouw wordt neergehaald. Anderen kun
nen met archeologie te maken krijgen bij
restauraties of nieuwbouw plannen van hui
zen, waarbij funderingen of putten uit vroe
ger eeuwen tevoorschijn komen.
Wat te doen als men archeologische vondsten
doet? De meeste mensen zullen zeggen: schoon
maken en in een vitrine leggen. Weinigen weten
echter dat zoiets tegenwoordig niet meer mag,
tenminste zodra straks de nieuwe Monumenten
wet van kracht wordt. Eigenlijk is het altijd al zo
geweest dat men archeologische vondsten niet
zelf mag houden (het is immers cultureel erf
goed). Alleen was er nooit een goede en heldere
regie van hovenaf (Rijk of Provincie) inzake deze
materie. Het beheer van opgegraven schatten
wordt straks formeel een taak van de Provincie als
de nieuwe Monumentenwet een feit is.
De nieuwe Monumentenwet is in feite de Neder
landse vertaling en wettelijke verankering die
voortkomt uit het Verdrag van Valetta uit 1992,
beter bekend als Malta. In de Monumentenwet
wordt geregeld dat archeologische voorwerpen
moeten worden beschermd. Het eerste uitgangs

punt is preventie, dat betekent behoud van alles
wat in de bodem zit. Dat zogenoemde bodemar
chief mag niet worden verstoord. Het Verdrag en
in relatie daarmee de juridische verankering in de
Monumentenwet zal moeten leiden tot een betere
bescherming van archeologische waarden in de
bodem. Deze Monumentenwet zal waarschijnlijk
na parlementaire goedkeuring in 2005 van kracht
worden, maar het zou ook later kunnen worden.

Verstoorder

betaalt

Wat wordt straks formeel de procedure? De initia
tiefnemer van een bouwplan, dat kan zijn een pro
jectontwikkelaar, woningbouwvereniging of een
particulier, komt met dit plan aan bij de gemeen
te. De gemeente dient bij elk bouwplan te kijken
of er een zogenoend speerpunt van beleid van de
Provincie in het geding is. Dit is o.a. het geval
wanneer er gebouwd wordt op gronden die ar
cheologische waarden bevatten. De gemeente
dient aan de hand van de Cultureel Historische
Waardenkaart van de Provincie te kijken, of het
bouwplan in onze gemeente van toepassing is op
gronden die archeologische waarden vertegen
woordigen. Zo ja, dan dient door de initiatiefne
mer van het bouwplan vooraf een verkennend on
derzoek door een daartoe erkend bureau plaats te
vinden. Als mocht blijken dat er archeologische
waarden in de grond zitten (bijv. door proefborin
gen), zal een vervolgonderzoek gedaan moeten
worden in de vorm van opgravingen, wederom
door een bureau dat bevoegd is opgravingen te
doen. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat opgravin
gen archeologische vondsten opleveren. Indien er
wel vondsten worden gedaan, dienen zij altijd te
Opgravingen
aan de Br ee
straat in
1996
(foto Wil
Tjoa)

worden gemeld en afgegeven bij de betrokken ge
meente. Indien er opgravingen door een daartoe
bevoegd bureau op een locatie worden uitge
voerd, dienen amateur-archeologen bij deelname
altijd toestemming te hebben van het bureau dat
de opdracht uitvoert. Dit betekent dat amateur-ar
cheologen nimmer zonder toestemming en zon
der het toezicht van een daartoe erkend bureau,
zelf opgravingen mogen verrichten, op welke loca
tie dan ook. Zomaar gaan graven zonder melding
bij de gemeente of een daartoe erkend bureau is
dus verboden.
De initiatiefnemer schakelt in opdracht van de ge
meente een gekwalificeerd archeologisch bureau
in als mocht blijken dat zijn bouwplannen op
gronden vallen die van archeologische waarde
zijn. Aan de hand van onderzoek zal moeten blij
ken of er ook daadwerkelijk archeologische waar
den in de grond zitten. Als de initiatiefnemer wei
gert dit archeologisch onderzoek uit te voeren, zal
er nimmer een bouwvergunning worden afgege
ven door de gemeente. Het laten meewegen van
archeologische waarden is namelijk een speer
punt van beleid van de Provincie. Als deze belan
gen niet zorgvuldig worden meegewogen, zal de
Provincie weigeren toestemming te verlenen voor
het afgeven van een verklaring van geen bezwaar,
welke weer nodig is voor het afgeven van een
bouwvergunning door de gemeente.

Waardenkaart
De Cultureel Historische Waardenkaart (CHW
kaart) is een document dat wordt uitgegeven door
de Provincie Noord-Holland en voor gemeenten
als beleidsinstrument dient bij de belangenafwe
ging van bouwaanvragen op archeologisch en cul
tuurhistorisch gebied. Op deze CHW kaarten
10

staan de gebieden met mogelijk archeologische
waarden aangegeven. Deze kaarten zijn tot stand
gekomen door onderzoek, studies en informatie
gegevens verstrekt door de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Zoals
gezegd, is het de bedoeling zoveel mogelijk in de
grond te laten zitten en het bodemarchief niet te
verstoren. Alleen als bescherming in de grond on
mogelijk is door bouwwerkzaamheden, is het
zaak de grootste zorgvuldigheid te betrachten om
mogelijke schatten in de grond niet te verstoren
en of te beschermen.
Nu zijn beroepsarcheologen en historisch geïnte
resseerden natuurlijk enthousiast over elke archeo
logische vondst. Ook het grote publiek vindt het
onderwerp archeologie en vondsten interessant.
Om vertraging bij bouwplannen zoveel mogelijk te
voorkomen, dient in een zo vroeg mogelijk stadium
de initiatiefnemer van een bouwplan op de hoogte
gebracht te worden van de te volgen procedures.
Mocht na een verkennend onderzoek blijken dat er
vervolgonderzoek moet plaatsvinden in de vorm
van opgravingen, dan kan dit vertraging van het
bouwplan opleveren, waarbij de kosten behoorlijk
kunnen oplopen. Dit kan problemen opleveren
voor met name particulieren die een bouwplan
hebben op gronden die archeologische waarden
bevatten. Deze procedures worden alleen gebruikt
bij toepassing van bouwplannen, die afwijken van
het vigerende bestemmingsplan en waarbij een vrij
stellingsprocedure conform art. 19 lid 1 en 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening gevoerd moet
worden. Dit zijn bouwplannen die dus niet passen
binnen het bestemmingsplan en een verstoring van
de bodem impliceren (bij nieuwbouw) of een zoda
nige impact op de omgeving hebben dat een vrij
stelling van het college van B&W van het vigerende
bestemmingsplan is vereist.
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Archeologienota
Mevrouw drs. ing. O. de Meij houdt zich als beleids
medewerkster Ruimtelijke Ontwikkeling bij de ge
meente Edam-Volendam bezig met archeologievraagstukken.
"Wanneer de Monumentenwet van kracht is gewor
den en het Verdrag van Malta juridisch is verankerd,
moeten alle gemeenten een archeologienota heb
ben opgesteld, waarin het archeologisch beleid
voor de betreffende gemeente is vastgelegd. In deze
nota zal aandacht worden besteed aan de al eerder
in dit stuk genoemde procedures ook in relatie met
amateur-archeologen. In deze nota zal tevens wor
den nagedacht welke rol educatie en of het tentoon
stellen van mogelijke vondsten door amateur-ar
cheologen hierin kunnen spelen. Het college van
B&Wmoet zich hier nog over uitspreken".

Amateur-archeologen
"Zoals al eerder gezegd, mogen amateur-archeolo
gen vooruitlopend op de nieuwe Monumentenwet
alleen opgravingen doen onder toezicht en met toe
stemming van een daartoe erkend bureau met een
vergunning en dienen alle vondsten te worden af
gedragen, of aan het bureau, of aan de gemeente
waar de opgravingen worden gedaan. De gemeente
zal op haar beurt de vondsten laten registreren bij
het Provinciaal Depot Bodemvondsten in Wormer.
Het beheren van opgegraven schatten wordt straks
formeel een taak van de Provincie", aldus mevrouw
de Meij.
Hoe kijken amateur-archeologen zelf tegen de Mo
numentenwet aan? In feite perkt die hun vrijheid
flink in. "Eigenlijk zij wij blij dat er nu duidelijke re
gels komen", zo zegt een van hen. "Totnogtoe keek
de gemeente er niet naar om. De ROB erkent dat
amateur-archeologen wel degelijk nuttig werk kun
nen verrichten en hulp kunnen bieden bij het doen
van opgravingen door beroepsarcheologen".

Inzake ruimtelijke

Alleen dient dit te gebeuren onder toezicht van
een erkend bureau dat een beroepsareheoloog in
huurt, aangezien in het verleden bij opgravingen
ook veelvuldig zaken zijn misgegaan. De hulp van
amateur-archeologen, mits die voldoet aan de for
mele regels, kan van grote waarde zijn. Wel zal
per geval moeten worden bekeken of het bureau
dat de opdracht en mogelijke opgravingen uit
voert hiervoor toestemming verleent, erkent me
vrouw de Meij.
De hele materie is op het ogenblik nog erg in be
weging, over een paar jaar zal iedereen zijn plaats
wel hebben gevonden. Maar uiteindelijk heeft een
ieder baat bij een goede regelgeving, en wat nog
belangrijker is dat gestreefd wordt naar behoud
van cultuurhistorische waarden en archeologie.

Opgravingen

Oud Edam helaas regelmatig
gemeente in conflict
Oud Edam vindt dat het gemeentebestuur
in
een aantal belangrijke kwesties inzake de
ruimtelijke ordening van de stad en zijn om
geving op de verkeerde weg is. Dit de samen
leving bereiken het bestuur regelmatig op
merkingen van afkeuring over besluiten van
de gemeente. Ook krijgt de vereniging vra
gen voorgelegd of zij foute beslissingen niet
had kunnen helpen tegenhouden.

uit het verleden

In beginsel heeft Oud Edam in deze zaken geen be
slissingsbevoegdheid. Maar zij probeert wel steeds
invloed uit te oefenen door de gemeente op haar
onjuiste besluiten aan te spreken via bezwaarschrif
ten, acties, bilaterale contacten, e.d. Veel van deze
strijd speelt zich niet af in de openbaarheid. Maar
Oud Edam is wel degelijk alert op ontwikkelingen
die in haar ogen verkeerd zijn. Daarom vindt zij het
noodzakelijk om hieronder duidelijk te maken wat
de vereniging tot nu toe heeft aangepakt.

Wat te zeggen over de privé-opgravingen enige
tijd geleden in de Voorhaven (zie "Oud Edam", juli
2003)? "De Voorhaven was eigenlijk niet zo inte
ressant voor de officiële archeologie. In de loop
der eeuwen is dat water zo vaak uitgebaggerd en
is de bodem zozeer verstoord, dat uit de opgravin
gen geen duidelijk beeld over het verleden is te
krijgen. Officieel wordt dat ook erkend", aldus de
amateur-archeoloog.
"De eerste, echt belangwekkende opgraving was
die in 1996 in de Breestraat (zie "Oud Edam, jaar
gang 20, nr.2 - redactie). Dat was een professio
neel project, waarbij wij niet betrokken zijn ge
weest. Aan het Oorgat zijn wij niet gaan kijken
aangezien de grond daar teveel vervuild was.
Onder de garage van Rijswijk aan de M. Tinxgracht zijn hoofdzakelijk glasscherven en veel
mest tevoorschijn gekomen. Resumerend kun je
zeggen dar er in Edam de laatste tijd weinig inte
ressants gevonden is".

Actiepunten van Oud Edam zijn:
Inzake ruimtelijke ordening

een groeikern worden. Wij willen ook dat de Zuid
polder niet verder bebouwd wordt.
Oud Edam staat voor het behoud van het karakte
ristieke van de stad en het omringende landschap
van de Zeevang en Waterland. Het gebied vormt
een eenheid.. Het is een open, waterrijk terrein,
waarin een aantal fraaie, betrekkelijk kleine histo
rische steden en dorpen is gelegen. Wij willen
voorkomen dat Edam-Volendam ook één groot,
amorfe bebouwingsvlak wordt zoals Purmerend.
In februari 2003 hebben Provinciale Staten van
Noord-Holland het streekplan vastgesteld. Daarin
stellen zij voor de Zuidpolder als uitleglocatie voor
woningbouw aan te wijzen. Omdat de provincie
heeft gesteld dat er geen concrete beleidsbeslis
sing in het plan is opgenomen, kan er bij de Raad
van State geen beroep tegen worden ingesteld, zo
is het gevolg van deze juridische truc. Blijft over
de bestemmingsplanprocedure voor het indienen
van bezwaren. De provincie heeft zelf een onder
zoek laten verrichten waaruit tevoorschijn kwam
dat de woningbouwlocaties in onze gemeente uit
milieuoogpunt het meest nadelig uitpakken.
B. Bestemmingsplan Zuidpolder-Oost

IJselmeerdijk
(foto Wil
Tjoa)

Opgravingen
aan de liree
straat
(Wil Tjoa)
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A. Streekplan Noord-Holland Zuid

Luuk Hovenkamp

m

ordening

Zo heeft Oud Edam tegen het streekplan NoordHolland Zuid een aantal bedenkingen van feitelij
ke aard. Edam-Volendam mag geen regionale opvangtaak voor woningbouw krijgen en daarmee

Naast deze procedurele bezwaren tegen bebou
wing van de Zuidpolder koestert Oud Edam nog
een aantal bedenkingen van feitelijke aard. De wo
ningnood is niet zo hoog als de gemeente wil
doen geloven. De noodzaak tot woningbouw is
niet onafhankelijk en objectief aangetoond. Op
cultureel en historisch gebied gaat veel te veel ver
loren. Het monumentale sluizencomplex met de
Zuidpolderzeedijk, het fort als onderdeel van het
werelderfgoed Stelling van Amsterdam, het histo
rische Oorgat, de Keetzijde en het aangrenzende
veenweidegebied maken een belangrijk deel uit
van de historie van Edam. Zo moet ondermeer het
open karakter van de monumentale Zuidpolder
zeedijk behouden blijven door de geplande vrij
waringszone, waarbinnen niet mag worden ge
bouwd, uit te breiden tot 200 meter. Verder is er
geen onafhankelijk onderzoek geweest op het ge
bied van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Ook is be
bouwing strijdig met de aanwezigheid van be
schermde diersoorten; in het gebied komen
beschermde vogelsoorten voor die op de zoge
noemde rode lijst staan, alsmede de amfibie rugstreeppad. Dit terwijl de Zuidpolder tot de Provin
ciale Ecologische Hoofdstructuur behoort.
Oud Edam vindt dat het geplande zorgcomplex
met woontorens van dertig meter niet aan de
Keetzijde hoort. Afgezien van het feit dat hun
13

Monumentencommissie
Edam- Volendam blikt terug op 2003

hoogte horizonvervuiling veroorzaakt, zouden de
ouderen voor wie liet bestemd is. sociaal geheel
worden geïsoleerd en te ver van de noodzakelijke
voorzieningen komen te zitten. Verkeerstech
nisch is ontsluiting van het complex niet goed mo
gelijk.

Voor de gemeentelijke monumentencommis
sie is 2003 een belangrijk en ook een bewo
gen jaar geweest. Er zijn bouwplannen
aan
de orde gekomen met soms ingrijpende ver
anderingen
in architectuur
of stedenbouw
binnen Edam-Volendam.
De commotie in
Edam rond de bouwplannen
aan het Oorgat
en de verbouwing van het Damhotel-Lancester heeft een schaduw over het functioneren
van de commissie geworpen.
Uit al deze affaires is naar voren gekomen
dat er veel onduidelijkheid
bestaat over de
bevoegdheden
van de commissie,
alsook
over de verhouding van Oud Edam tot de
door de vereniging voorgedragen leden.

C. Objecten
Destijds heeft Oud Edam ruim tevoren geprotes
teerd tegen de bebouwing aan het Oorgat. Niet
tegen het feit dat er huizen zouden komen, maar
wel tegen het aanzicht dat ze zouden krijgen. De
zuidzijde van het Oorgat dreigt nu verder te wor
den verpest door het plan voor nog eens vijf wo
ningen richting de Zeesluis. Als de geruchten
waar zijn dat er op de plaats van de loodsen en het
botenhuis van US eveneens vier huizen zouden
kunnen komen, zou de omgeving van de Zeesluis
helemaal worden vernietigd. Ook de provincie
zou daarmee een groot probleem krijgen, want in
het Streekplan is opgenomen dat binnendijks van
de zeedijk een stuk van honderd meter van bebou
wing gevrijwaard dient te blijven.
In november kwam de gemeente plotseling met
een plan voor de aanleg van een groot parkeerter
rein langs de Singelweg bij de entree van Edam.
Het parkeerterrein moet 300 parkeerplaatsen om
vatten, 150 plaatsen voor het transferium dat be
stemd is voor de verbetering van de bereikbaar
heid van Amsterdam via de provinciale weg, en
150 plaatsen voor inwoners van Edam en toeristen
die Edam bezoeken.
Wat het transferium betreft wordt er vooral op ge
mikt dat mensen uit Hoorn en Purmerend-Noord
er hun auto parkeren en dan per bus naar Amster
dam gaan. Dat komt zeer ongeloofwaardig over en
daarmee is de noodzaak van het transferium al on
deruit gehaald. Wat de andere 150 parkeerplaat
sen betreft, daar zetten de Edammers hun auto
niet neer om boodschappen te doen. Ze proberen
hun auto toch in de binnenstad kwijt te raken. Na
tuurlijk is parkeren in de oude stad soms een pro
bleem, maar maak daar dan een ondergrondse par
keergarage voor in de stad. Volendam heeft er ook
een. Waarom Edam niet? Overigens dient het ter
rein agrarisch te blijven i.v.m. het vrije uitzicht
vanaf de provinciale weg op de vestingwal en de
daarachter gelegen stad. Dit is in overeenstem-
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ming met de uitspraak van de Kroon, eind zestiger
jaren. Ook de minister van CRM heeft dat bepaald
bij de aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht,
eind zeventiger jaren.

De Zeesluis
van Edam,
met achter de
sluis de botenloods

Voor het behoud van het vrije uitzicht strijden wij
dus verder.

Tot slot
Van dit verhaal word je niet blij, het is treurnis. De
gemeente geeft er duidelijk blijk van weinig ver
stand van ruimtelijke ordening te hebben. Het ge
meentebestuur zou er veel beter aan doen om een
zeer bekwaam adviesbureau op dat gebied in de
arm te nemen. De problemen zijn waarlijk niet ge
ring. Dat beleid voortzetten leidt alleen maar tot
eindeloze procedures om het verprutsen van het
mooie Edam en omgeving tegen te gaan. Dat moet
toch niet de bedoeling zijn. Het is te hopen dat
het gemeentebestuur dat ook inziet.

Cor Schaatsbergen
(volledigetekst is op aanvraagverkrijgbaarbij het secre
tariaat)

Het woonhuis
in Amsterdamse Schoolstijl
aan de Noordervesting
Dubbele
kaart waarop
weiland met
en zonder
auto's, die
Oud Edam
onder de be
woners heeft
verspreid en
waarop
dezen hun
mening voor
of tegen een
transferium
konden aan
geven

Wat het eerste aspect betreft: in principe brengt
de commissie advies uit aan het college van burge
meester en wethouders over de vraag of de voor
gelegde plannen voldoen aan 'redelijke eisen van
welstand' en of ze passend zijn in de omgeving Als
zij oordeelt dat dit op verschillende punten niet
helemaal in orde is, dan wordt geadviseerd om het
plan aan te passen. Toch komt het nogal eens voor
dat andere zaken een rol in de beoordeling gaan
spelen. Zaken die te maken hebben met functio
nele en maatschappelijk-economische aspecten.
Vaak kijkt de eigenaar van een pand in de eerste
plaats naar een optimaal functioneel gebruik, naar
de bouwkosten en dan pas naar de esthetische
verdiensten van een plan. Het is de taak van de
commissie om te waken over de welstandsaspec
ten en een bijdrage te leveren aan oplossingen die
welstandelijk aanvaardbaar zijn.
De adviezen zijn niet bindend en de gemeente kan
op grond van niet-welstandelijke factoren besluiten hiervan af te wijken. In Volendam hebben bewoningseisen een nadrukkelijk accent gekregen
in de zo genoemde dakkapellennotitie. Deze door

de raad in 2002 bekrachtigde nota is bindend voor
de monumentencommissie. Dakkapellen worden
vaak benut om een trapopgang te realiseren en in
die situaties wordt voorrang gegeven aan functio
neel gebruik boven welstand. Een kwestie van be
leid en de wellicht onontkoombare keuze om Vo
lendam met zijn vele kleine huizen bewoonbaar te
houden. Ook In Edam neemt het aantal aanvragen
voor dakkapellen toe.

Welstand en monumenten
De commissie moet er ook op toezien dat bij mo
numenten de Monumentenwet juist wordt toege
past. In deze wet heeft niet alleen het behoud,
maar ook het voortbestaan en goed functioneren
van monumenten in de huidige maatschappij aan
dacht. Met andere woorden, aanpassingen waar
door het monument een nieuw leven kan begin
nen, worden acceptabel geacht. Als het gaat om
details die niet 'des monuments' zijn, wordt voor
keur gegeven aan eigentijdse oplossingen. Dat dit
een terrein is met veel voetangels en klemmen,
behoeft geen betoog. Bij de bouwaanvraag voor
de deuren in het Lancester heeft dit een veel be
sproken en ook bekritiseerde rol gespeeld.

Beleidsaspecten
Maar voordat de bouwplannen op de tafel van de
commissie komen te liggen, is er al een heel voor
traject binnen de gemeente afgewerkt: toetsing aan
ruimtelijke-ordeningsaspecten, bestemmingsplan
nen, woningwet, bouwverordening, etc. In dit
voortraject speelt de commissie geen rol. De onbe
vredigende gang van zaken en met name het eind
resultaat van het bouwplan Oorgat, heeft ertoe ge
leid dat daarin toch verbetering komt. Wethouder
Th. Nouwen heeft toegezegd dat de monumenten
commissie bij de voorbereiding van bestemmings
plannen een adviserende rol zal krijgen.
Een tweede verandering ten goede betreft de Wel
standsnota die in 2005 van kracht zal worden. De
bedoeling is dat welstandstoezicht doorzichtiger,
maar vooral eenvoudiger gaat worden. Willekeur
en subjectiviteit in beoordelingscriteria moeten
worden uitgebannen, wat niet alleen de aanvrager
duidelijkheid verschaft, maar ook zal bijdragen tot
een breder maatschappelijk draagvlak voor het
werk van de commissie.

Geen binding tussen Oud Edam en de
monumentencommissie
De commissie bestaat uit zes leden, waarvan er
twee door de Vereniging oud Edam voorgedragen
worden. Twee leden worden aangewezen door
Oud Volendam, terwijl de gemeente eveneens
twee leden benoemt. Er bestaat geen enkele bin15

ding tussen de door Oud Edam voorgedragen
leden en de vereniging. Zij brengen hun advies uit
'zonder last en ruggespraak', zoals dat enigszins
cryptisch wordt genoemd. Met andere woorden.
Oud Edam kan niet via deze leden meepraten over
welstandsaspecten in onze gemeente. Jammer
misschien, maar zo is het nu eenmaal geregeld.
Een wijd verbreid misverstand over het functione
ren van de commissie is dat er een soort van wa
terscheiding zou bestaan tussen de Volendamse
en de Edamse leden. Het idee dat de Volendammer sectie met minder aandacht naar Edamse
plannen kijkt en deze de facto door de Edamse af
gevaardigden worden beoordeeld, is uit de lucht
gegrepen. Er wordt zeer harmonieus samenge
werkt en de commissie gaat met regelmaat met el
kaar op pad om op lokatie een betere indruk van
de bouwplannen te krijgen.

Bouwplannen

oorspronkelijke huisje geheel gehandhaafd kon blij
ven. De commissie had graag gezien dat de nokhoogte van het tweede bouwlid niet boven die van
de Proeve zou komen, maar vanwege bouwtechni
sche eisen is dat niet helemaal gelukt.
In het hart van de stad was de herbouw van de
plantenkas van de bloemenwinkel Sas een belang
rijk initiatief. Een ontwerp-technisch fraai en goed
doordacht bouwplan is onder het goedkeurend
oog van de Speeltoren enigszins verstopt achter de
gesloten huizenrij tot stand gekomen.
Aan de Noordervesting is aansluitend bij de huizen
bouw van de Jonkerstraat een huis in Amsterdamse
School-stijl opgetrokken. Een geslaagd nieuwbouw
project dat in detaillering zo origineel mogelijk is
geworden.
Door de commissie zijn verder nieuwbouwplannen
aan het Jan van Wallendalplein en aan de Grote Mo
lensteeg beoordeeld. Terugkerend probleem is dat
voor deze tijd gewenste woonvolumes zich soms
niet goed verhouden tot de kleinschalige omge
ving. Tot op zekere hoogte moet dat geaccepteerd
worden, maar de commissie spant zich in om in
overleg met eigenaar en architect tot voor het stads
beeld acceptabele oplossingen te komen.
De commissie heeft ook verschillende plannen be
oordeeld die te maken hebben met de inrichting
van de openbare ruimte, zoals straatprofielen, brug
gen etc. In goed overleg met de de gemeente zijn
aan de Noordervesting in plaats van de geplande
moderne verlichting nu authentieke smeedijzeren
straatlantaarns geplaatst.
Ook de herinrichting van de Kaasmarkt is aan de
commissie voorgelegd. Helaas zijn er betonnen
paaltjes geplaatst. De gemeente heeft toegezegd
deze op een later tijdstip te vervangen door hard
stenen palen.
Een van de laatste door de commissie beoordeelde
plannen is de invulling van een stukje grond nabij
de Zeesluis met vijf woningen. Hoewel de commis
sie na aanpassingen van het plan het individuele
woningontwerp welstandelijk positief heeft beoor
deeld, zijn het ook daar de eenvormigheid en hoge
bebouwingsdichtheid die afbreuk doen aan het
'open' landschap nabij de zee.

In 2003 zijn er in totaal 229 plannen aan de com
missie voorgelegd. Het plan Oorgat is in het afge
lopen jaar tot uitvoering gekomen en heeft te
recht veel kritiek gekregen. De grootschaligheid
en massaliteit hebben enkele toch wel aardige de
tails, bijvoorbeeld de houten dakopbouwen als
verwijzing naar de Waterlandse kaakbergen, ver
drongen, een effect dat door de commissie is on
derschat. Zij heeft gepleit voor openbare doorgan
gen naar het water, om het contact tussen de
bebouwing aan de Zeevangszijde en het water te
behouden, een historisch bepaald aspect uit een
tijd waarin de waterkant diende als werf- en be
drijfsruimte voor de huizen aan het Oorgat. Dit
voorstel heeft het niet gehaald. Het is te betreuren
dat in enkele bouwblokken een metselsteen is toe
gepast die de commissie had afgekeurd.
Een kostbare les die uit het fiasco van de Oorgatbe
bouwing getrokken moet worden is dat dit buitenstedelijk gebied op de grens van de Zeevangspolder
een dergelijke eenvormige woningbouw met een
hoge bebouwingsdichtheid niet verdraagt.
Een spraakmakend plan binnen Edam - maar nu in
positieve betekenis - betreft de verbouw van twee
kaaspakhuizen aan de Nieuwehaven (het monu
ment de Rotterdam) en Voorhaven, voorheen ei Corrie Boschma-Aamoudse
gendom van de Gestam, in woonhuizen/apparte
menten. Het heeft veel hoofdbrekens en overleg
met de architect gekost om binnen de wettelijke
beperkingen een goed plan op tafel te krijgen. De VerenigingOud Edam
specifieke architectuur van deze pakhuizen is VerenigingshuisGraafWillemstraat8
t? V «
voor de toekomst behouden gebleven.
1135WP Edam
In het oog springend is de in traditionele stijl uitge
voerde nieuwbouw naast de Proeve aan de Wester secretariaat MarijkeBond,
vesting. Het ging hier om een klein, laag, dwars- 0299-320609
gebouwd huisje en een naastgelegen schuur. giro 1356818t.n.v. de
Aanvankelijk had de gemeente als eis gesteld dat de penningmeester van Oud Edam
lokatie voor twee gezinnen geschikt moest worden ledenadministratie
gemaakt. Dit bracht een schaalvergroting en nok- Jan Westerneng
hoogte met zich mee die op deze kwetsbare plek 0299-371625
onaanvaardbaar was. De commissie heeft zich hier
met succes tegen verzet en nadat de eis van twee Grafischeverzorging
aparte woningen van tafel was, kwam er al vrij snel H&RCommunicatieveVormgeving,Purmerend
een aanvaardbaar plan van de tekentafel waarbij het DrukkerijKeizeren Van Stratenbv, Edam
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