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De noodzaak van technisch onderwijs
Dit nummer van Oud Edam opent met een artikel
over de oprichting in 1823van een Teekenschool,
waar jongelui en ambachtslieden les krijgen in
handtekenen en de beginselen van de bouwkunde.
Waarom een tekenschool, kunt U zich misschien
afvragen. Was dat het soort onderwijs, waaraan in
die tijd de grootste behoefte bestond?
De voc, de kurk waar de welvaart van de Repu
bliek eeuwen op had gedreven, was na de liquida
tie van dit handelsnetwerk in 1795ter ziele gegaan.
Economie en productiecapaciteit van ons land
waren na de Franse overheersing, toen elke Neder
landse handel met het buitenland was verboden,
de vloot door Britse concurrentie werd bedreigd
en de financiële reserves van ons land door de ver
slindende oorlogen van Napoleon waren uitgeput,
volkomen vernietigd. Nederland startte in 1815als
een straatarm land. Het had dus voor de hand ge
legen om met technisch en economisch onderwijs

een groep van handwerkslieden op te leiden, die
nieuwe fabrieken en werven zouden moeten bevol
ken. Maar niet alleen technisch en ambachtelijk
onderwijs waren destijds noodzakelijk.
De algemene kennis van de mensen had behoefte
aan uitbreiding. Daarin werd voorzien door de op
richting van Nutsscholen en bibliotheken. Kennis
economie, daaraan had Nederland in de wederop
bouwperiode van de i9 eeuw grote behoefte.
In de instructie voor de Edamse Teekenschool zien
we daar op het eerste gezicht weinig van terug. Of
in het begin praktisch gericht onderwijs in de be
doeling heeft gelegen, is dan ook moeilijk na te
gaan. Wel is geleidelijk in de i9 en vooral 20 eeuw
het accent in het onderwijs via o.m. de oprichting
van ambachtsscholen op het technologisch —eco
nomische komen te liggen. Met als resultaat dat er
aan de grote weg nu een moderne onderwijsinstel
ling staat.
Luuk Hovenkamp
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Pas in 1823 geeft het gemeentebestuur van Edam
gevolg aan het Koninklijk Besluit van juni 1817
waarin steden van enige omvang opgedragen
wordt een Teekenschool op te richten, waar niet
alleen de jeugd, maar ook ambachtslieden onder
wijs kunnen volgen in het handtekenen en in de
grondbeginselen van de bouwkunde. Dat onder
wijs moet gratis zijn en gegeven worden door een
gediplomeerde tekenleraar, die daarvoor uit de ge
meentekas een behoorlijk salaris zal ontvangen.
Het gemeentebestuur laat een tekenlokaal inrich
ten en vindt een zeer gekwalificeerde tekenleraar
in de heer Herman Krumpelman uit Monnickendam, die twee avonden in de week twee uur les zal
geven in handtekenen en burgerlijke bouwkunde.
Het leerlingenaantal wordt bepaald op maximaal
20. Het reglement besteedt eveneens aandacht aan
de opkomstplicht en de orde in de lessen. Het toe
zicht op het onderwijs delegeren B en W aan twee
commissarissen, een soort schoolbestuur, die jaar
lijks een onderwijsverslag moeten maken. Uit deze
verslagen is de hierna beschreven geschiedenis van
de tekenschool en van de ontwikkeling in het ge
geven onderwijs opgetekend.

in 1829 de uitreiking plaats in de Lutherse Kerk
door de burgemeester. In aanwezigheid van andere
notabelen, luistert men naar klassiek orgelspel en
houdt commissaris C.W.M.Klijn een verhandeling
over "De verbeeldingskracht beschouwd in hare
verhevenheid en k(l)eurige rijkdom". Bekroonde
tekeningen blijven eigendom van de tekenschool.
Ondanks deze bepaling is er helaas bijzonder wei
nig werk voor Edam bewaard gebleven. Gelukkig
wel van de leraren. In dat jaar wordt trouwens ook
het eerste getuigschrift uitgereikt aan Lammert
Rietsnijder, die in 1823is begonnen.
Om de kosten die de tekenschool met zich brengt
te verlichten weet de gemeente een dertigtal hono
raire leden te vinden, die ieder jaarlijks vijf gulden
bijdragen. Bovenaan de ledenlijst staat A.Boot,
de toenmalige burgemeester. Van deze bijdragen
wordt lesmateriaal aangeschaft, gipsbeelden, sierornamenten en platenboeken, maar ook kleine
geschenken voor de prijsuitreikingen, zoals een
instrumentendoos, gereedschapskistje of zilveren
tekenpen.
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Verloop

Veel leerlingen van de school werken overdag en
Leerplan
maken lange dagen; het vraagt discipline en door
Kennelijk geeft het merendeel van de scholen zettingsvermogen om de avondlessen te blijven
aanvankelijk zo hun eigen interpretatie en invul
volgen. De jaarverslagen beklagen zich er met
ling aan het te geven onderwijs. Want in 1829 regelmaat over dat het verloop groot is, zelfs de
verschijnt er een rapport dat constateert dat het besten verdwijnen soms. De opengevallen plaat
accent te zeer ligt op de schoone kunsten, op kunst
sen worden dan opgevuld met nieuwe leerlingen,
zinnige vorming dus. Mogelijk is dat ook het geval waardoor het niveau van het onderwijs niet de zo
in Edam; Krumpelman is eerder kunstenaar dan gewenste vooruitgang bereikt. Als gevolg daarvan
technisch tekenaar. Direct daarop volgt een offici moet meer dan eens de tekenwedstrijd worden
eel schrijven van de Gouverneur van Noord-Hol
uitgesteld, waarvoor de commissarissen zich dan
land, waarin wordt benadrukt dat het doel van het in hun jaarverslag verontschuldigen. Daarentegen
onderwijs is om aankomende werklieden op te lei komt het ook voor dat de theoretische vakken ver
den en dat de inrichting van het onderwijs moet waarloosd worden omdat anders de tekeningen
dienen voor de nuttige kunsten. Bij koninklijk voor de, van hogerhand zo op prijs gestelde, teken
besluit wordt een leerplan in drie fasen geformu
wedstrijd niet op tijd afkomen.
leerd: voorbereidend onderwijs voor beginnende
leerlingen (o.a. basisvaardigheden in lijntekenen),
Eerste tekenlokaal
gevolgd door verenigd onderwijs voor alle leerlin
gen en tenslotte bijzonder onderwijs (specialisatie) Vrijwel zeker is het eerste tekenlokaal in 1823 in
in de nuttige kunsten of in de schone kunsten. In gericht in het gebouw van het voormalige Armen
het verenigd onderwijs krijgen leerlingen les in weeshuis. Dat valt af te leiden uit het dossier van
"theoretische meetkunde", zij tekenen naar voor
de Sociëteit de Eensgezindheid, opgericht in 1789.
beelden van (delen van) het menselijk lichaam of Het bestuur van die sociëteit, bestaande uit de
van bouwkundige versieringen en ornamenten.
heren J. Boot, N.Cos en H.Costerus, huurt in 1832
In de specialisatiefase oefent men zich in het te
"een huis met zijn toebehorende erven staande en
kenen naar vormen behorend tot de bouwkunde gelegen aan de Grote Kerkstraat, belendend met de
en naar werktuigen óf naar beelden van het men
Lombardsteeg ten zuiden (nu Jan Braskersteeg) en
selijk lichaam en daarna "naar het leven". Tevens het zogenaamde klooster ten noorden, wijk 3 nr. 31.
benoemt de minister een deskundige voor raad en Het daarin aanwezige lokaal met annex kamer ten
terechtwijzing, een onderwijsinspecteur dus.
dienste van de Stadsteekenschoolen tot gebruik van
de Heeren Commissarissen over derzelve, daartoe
kosteloosmoet blijven afgezonderd"
Prijstekenen
Dat huis is het Armenweeshuis dat naderhand
Om de leerlingen te stimuleren stelt de regering is opgenomen in het Heeren-Logement. In 1849
jaarlijks een tekenwedstrijd in, waaraan twee ko
werd dit bouwvallige gebouw door de gemeente
ninklijke zilveren medailles worden verbonden, verkocht aan aannemer Tymen Kater uit Monnicéén voor de beste tekening voor bouwkunde en één kendam die het afbrak en vervolgens als logement
voor handtekenen. De prijsuitreiking is een feeste herbouwde (zie artikel J. Molenaar, jaargang 30, nr.
lijke en bijna culturele aangelegenheid. Zo vindt 2, 2006). Bij de verkoop bedong de gemeente dat
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Afbeelding van
het eerste te
kenlokaal, een
aquarel van
Krumpelman.

vraagd. Er komt een schoolbestuur bestaande uit
vijf leden, het onderwijs wordt drastisch gereorga
niseerd en in september 1888 opent de school in
de nieuwe opzet. Als hulpmiddelen zijn boeken,
gipsmodellen, blokmodellen en bouwmaterialen
aangeschaft. Als legaat is een collectie natuurkun
dige instrumenten ontvangen, mogelijk van het
natuurkundig genootschap dat lange tijd in Edam
een bloeiend bestaan kende. Geboden wordt een
5-jarige cursus in dag- en in avondonderwijs in
twee afdelingen: één voor stadsleerlingen en één
voor leerlingen uit omliggende gemeenten. Het
avondonderwijs vindt begrijpelijk aanzienlijk meer
aftrek dan het dagonderwijs. Het nieuwe regle
ment voorziet nu ook in onderwijs aan meisjes, zij
het apart en op woensdag- en zaterdagmiddag! In
1890 zijn dat er vier.

B

Kater voor ƒ 600,— een tekenlokaal moest inrich
ten in het westelijk deel van het Prinsenhof, dat
ligt ten noorden van de stalling van het logement.
Van het interieur van dit lokaal is een aquarel be
waard gebleven.

Plaatsgebrek
Hoewel het verloop soms groot was, groeide de be
langstelling voor het tekenonderwijs aanvankelijk
gestaag. In 1851had Krumpelman 29 leerlingen.
Er dreigde plaatsgebrek en daarom werd het aantal
lesavonden uitgebreid naar drie. Tot 1874 bleef dit
leerlingenaantal vrijwel constant. Vanaf 1856 was
Krumpelman trouwens ook nog directeur van het
Teekencollegie"Kunst is ons Doel", een illuster ge
zelschap liefhebbers, dat eveneens van het lokaal
in het Prinsenhof gebruik maakte.
Op 29 januari 1875 overleed Krumpelman, nadat
deze getalenteerde leraar 51 jaar leiding had gege
ven aan de tekenschool, zeer tot tevredenheid van
het gemeentebestuur, dat hem meer dan eens een
gratificatie toekende. Hij werd opgevolgd door de
heer H. van der Worp, tekenmeester in Purmerend,
die weldra assistentie kreeg van A.H.D.Reips, be
voegd voor het geven van rechtlijnig en bouwkun
dig tekenen. Dat moest ook wel, want het aantal
leerlingen steeg per september 1875plotseling naar
62. Naar de oorzaak daarvan kan men gissen.

De nieuwe directeur is P.M.A. Hermann, die
dat blijft tot 1928 en dan opgevolgd wordt door
J.C.Bander, zijn collega sinds 1908. Hermann
geeft les in rechtlijnig en bouwkundig tekenen,
meetkunde, projectie en ornamentleer. Voor de
overige vakken wordt hij bijgestaan door twee col
lega's. Het handtekenen blijft een belangrijk vak,
toegevoegd worden boetseren en houtsnijden.
Opmerkelijk is dat in die eerste tien jaar acht le
raren komen en gaan. De school groeit naar rond
de honderd leerlingen tussen de 12 en 16 jaar en
kampt met ruimtegebrek. Dat is wellicht ook de
reden waarom in 1895de gemeente ƒ 500,—uittrekt
voor het veranderen en inrichten van het huis aan
het Damplein (nu het museum) tot modelzaal.
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Reorganisatie
In de jaren tachtig werd geconstateerd dat het on
derwijs aan de tekenschool sterk aan verbetering
toe was. Het accent lag tot dan toe meer op het
bouwkundig tekenen, terwijl er steeds meer be
hoefte ontstaat aan nijverheidsonderwijs. De ge
meente besluit tot uitbreiding van de school in het
Prinsenhof, waarvoor Rijkssubsidie wordt aange

J. G. Veldheer,was vanaf 1903leraar houtsnijden en
decoratie schilderen aan de Teekenschool.
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culier bezit bewaard gebleven is. Werk van
H.Krumpelman, de eerste en gedurende 50
jaar enige tekenleraar, die Edam unieke stads
gezichten nagelaten heeft, van G.J.H.Kerkhoff
(leraar van 1893-1896), later leraar aan de
kunstnijverheidsschool in Haarlem, bekend
om zijn vele Haarlemse stadsgezichten. Werk
ook van Tj.Visser (van 1902-1908), vooral be
kend om zijn prachtige beeldhouwwerk in di
verse houtsoorten, van T. van Dijk (van 19061932)en van J.C. Bander. Aan de laatste, van
1908 tot 1932 aan de Teekenschool verbonden
en één van de oprichters van de Vereniging
Oud Edam, is in juni j.1. een door H.Conijn
samengestelde (verkooptentoonstelling
ge
wijd.
Op de tentoonstelling niet aanwezig, maar
artistiek zeker niet minder interessant zijn de
leraren H. van der Worp, opvolger van Krumpelman in 1875, afkomstig uit een Zutphense kunstschildersfamilie, M.C.T. Vermeu
len (van 1888-1890), R.W.P. de Vries jr. (van
1901-11902),G.M.Tamson jr. (van 1898-1903),
kunstenaars van wie in diverse musea werk
bewaard is gebleven. Zeker genoemd moet
worden C(Cornelis) Rol, een geboren Edam
mer (1877),leerling van de Teekenschool, waar
zijn talent werd ontdekt. Hij volgde daarna de
Rijksnormaalschool (1894-1898) in Amster
dam, werkte en woonde in Edam, Amsterdam
en Den Haag. In 1902 was hij kort verbonden
aan de Teekenschool. Hij schilderde, tekende
en lithografeerde stadsgezichten en landschap
pen. Grote bekendheid kreeg hij door zijn
aquarellen en tekeningen voor de Verkade-al
bums.
Jammer, dat van hem voor Verbonden Eeuwen
geen werk achterhaald kon worden

Uniek werk van tekenleraren
De Teekenschool heeft in de loop der tijd
vele getalenteerde leraren aan zich weten te
binden. Het kunstboek en de tentoonstelling
Verbonden Eeuwen besteden in dit jubileum
jaar aan enkele van deze leraren aandacht, van
wie werk in het Edams museum en in parti-

In 1901 krijgt de school aan de M. Tinxgracht
dankzij rijkssubsidie uitbreiding met een boven
bouw, een nieuw lokaal voor bouwkundig teke
naars. Het handtekenlokaal op de begane grond
aan de oostzijde krijgt nieuwe vensters passend bij
de rest, waarmee de gevel van de school het aan
zien krijgt dat oudere Edammers zich nog wel her
inneren. Bij de aanbesteding van die verbouwing
lopen de prijzen nogal uiteen. Aannemer Jan Kuijper vraagt ƒ 8000,—. Het werk wordt gegund aan
Jan Groot Azn en Reindert Worp voor ƒ 3827,-.
Het verslag van 1921 maakt opnieuw melding dat
de toestand van het gebouw van dien aard is dat
verbetering dringend gewenst is. Dat slaat niet al
leen op de bouwstaat, maar ook op de ruimte, de
inrichting en de leer- en hulpmiddelen. Het aan
tal leerlingen groeit nog steeds, het lerarencorps
wordt verder uitgebreid, evenals het aantal vak
ken. Zo wordt inmiddels boekhoudles gegeven ten
behoeve van beginnende ondernemers en wordt
meester M. Beumer benoemd om les te geven in
natuurkunde en Nederlands.
Er begint zich duidelijk een accentverschuiving
af te tekenen naar het nijverheidsonderwijs. Er
komen nu ook ambachtscursussen in smeden,
meubelmaken, bankwerken en timmeren. Wil
men die goed kunnen geven dan dient men de lo
kalen daartoe geschikt te maken. Het gemeente
bestuur probeert voor die ingrijpende verbouwing
financiën los te kr jgen van het ministerie van O,
K en W. Directeur Hermann maakt daarvoor een
ontwerpbouwtekening. De bewaard gebleven te
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kening toont een gebouw met bovenverdieping
en aan de voorzijde drie trapgevels en twee ingan
gen. Boven de ene staat: Teekenschool anno 1901,
boven de ander: Ambachtsschool anno 1921.

Afsluiting Zuiderzee
Het ministerie wijst de aanvraag af vanwege
'slands financiën. Na een jarenlange volhar
dende briefwisseling geeft het ministerie in 1927
het groene licht. De naderende afsluiting van de
Zuiderzee en de te verwachten gevolgen voor de
werkgelegenheid, met name in Volendam gaven
daarbij de doorslag. De tekenschool, die dan 184
leerlingen en acht leraren huisvest, wordt niet ver
bouwd en gaat op in de ambachtsschool, die wordt
gevestigd in een nieuw gebouw buiten de vesting
aan de Zesstedenweg.
In 1933wordt oude de tekenschool afgebroken. In
1937komt op die plaats een ulo school, nu bekend
als de Coornhertschool. In de hal van die school
bevindt zich een gevelsteen met het wapen van
Edam afkomstig van het voormalige Prinsenhof.
Onder die steen staat Postula Pium Amorem (zoek
de godvruchtige liefde).

Literatuur
Stadsteekenschool 1823-1932, Gemeentearchief
Edam, Streekarchief Purmerend
Gemeenteverslagen 1850—1909,Streekarchief Pur
merend.

Zicht op de
Grote Kerk,
nadat in 1933
de Teeken
school is afge
broken.
(J.C. Bander)

Illustratie van C.Rol in het boek de Boerderij
van H.E. Kuilman.

Open Monumentendag

W.H.de Wolf
Met dank aan G.Conijn.

op zaterdag 8 september

Volop feest in Edam:
Je waant je even terug in de Mid
deleeuwen als je aankomt bij de
poorten van de stad. De histori
sche stadskern van Edam is fees
telijk versierd vanwege de viering
van 650 jaar stadsrecht. Voor deze
gelegenheid biedt Oud Edam u
een boekje aan met een leuke wan
delroute, waarin specifieke details
over de stad en haar feestelijke lo
caties vermeld staan. Dit boekje is
bij de VVV te verkrijgen.

Het bevat een speciale gevelstenenroute met een
vragenlijst. Iedereen die deze route ingevuld weer
inlevert ontvangt een (antiek) presentje (zolang de
voorraad strekt). Voor de goed ingevulde formu
lieren worden er drie prijzen verloot.
Ook bij het Fort Edam staan vrijwilligers klaar om
uitleg te geven en in Volendam kan men het bij
zondere Stolphoevekerkje bekijken. Het centrum
van Volendam is weer vol feestgedruis vanwege de
jaarlijkse kermis.
P. Sluisman
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Nogmaals het standpunt van
Oud Edam inzake de Zuidpolder
Beste leden,

IN MEMORIAM

Om uw geheugen even op te frissen ( zie ook peri
odiek nr.3, 2005):

c

e

In juni heeft u via een artikel in de Stadskrant
kunnen vernemen dat het bestuur van onze ver
eniging positief staat tegenover het Concept Be
stemmingsplan "Zuidpolder-Oost", eerste partiële
herziening. Deze uitspraak is in de Stadskrant zeer
kort verwoord. Hierdoor is onduidelijkheid ont
staan over ons standpunt. Via deze weg willen wij
u graag uitgebreid informeren, over de werkelijke
visie van het bestuur van Oud Edam.

Luuk Hovenkamp

Op 26 juli 2007 overleed Luuk Hovenkamp. Vanaf begin 1992 maakte Luuk deel uit van het dagelijks
bestuur van de vereniging Oud Edam. Hij was voorzitter van de redactie van het Periodiek en de re
dactie van de Historische Reeks. Dankzij hem is het Periodiek geworden wat het vandaag is: van hoge
kwaliteit, prettig te lezen en in hoge mate gewaardeerd door onze leden. Tevens is het een uitstekend
communicatiemiddel voor het bestuur naar de leden.
Hij verzorgde een 40-tal publicaties in het Periodiek, maar zijn trots was het speciale jubileumnummer
dat hij gemaakt heeft ter gelegenheid van het jubileumjaar van de stad Edam.
Onder zijn leiding zijn in de Historische Reeks vanaf 1998 zes mooie boekjes uitgekomen en een speciaal
boekje eveneens ter gelegenheid van het jubileumjaar. Met recht en reden was hij zeer tevreden over de
laatste twee publicaties, n.1. die over het Stadsrecht van Edam en het Huis de Meeuwen.
Op een bescheiden wijze en met een geweldig gevoel voor humor gaf hij leiding aan beide redacties en
maakte anderen deelgenoot van zijn enorme kennis en ervaring op het gebied van publiceren.
Luuk heeft dit nummer nog volledig nagezien en het is gemaakt naar zijn aanwijzingen. Met recht een
heel speciaal nummer.
De vereniging Oud Edam is Luuk veel dank verschuldigd en wij zullen hem missen. Wij wensen Rixt,
hun zoons en de familie heel veel sterkte toe.
Namens het bestuur,
Cor Veth

Als uitgangspunt voor de bezwaren welke Oud
Edam t..o.v. het oorspronkelijke plan had, werd
van de volgende cultuurhistorische argumenten
uitgegaan:
• De stad Edam, binnen de vesting, is een van
rijkswege aangegeven Beschermd Stadsgezicht.
• De vaarwegen naar de haven, De Nieuwe
Haven, en de aan beide zijden gelegen wegen,
tevens dijken, het Oorgat en de Keetzijde date
ren al uit de i4 eeuw.
• Het sluizencomplex is een provinciaal monu
ment.
• De Zuidpolderzeedijk, onderdeel van de Noor
der IJ- en Zeedijk, is een provinciaal monu
ment.
• Het Fort Edam en de Zuidpolderzeedijk beho
ren tot de Stelling van Amsterdam en zijn aan
gewezen tot Werelderfgoed.
• De Zuidpolder heeft de oorspronkelijke verka
velingstructuur uit de I2 en I3 eeuw. Daarin
bevindt zich een kronkelend veenriviertje uit
die tijd.

Bezwaren
Deze argumenten resulteerden uiteindelijk in de
volgende bezwaren:
• Geen zorgcentrum met een mogelijke hoogte
van max. 22 meter en slechts 60 meter uit de
Keetzijde. E.e.a. past mogelijk in een dichtbe
bouwd stedelijk gebied, maar zeker niet op deze
locatie.
• Oud Edam wil dat een open strook van 200
meter uit de Zuidpolderzeedijk wordt aange
houden. Dit om het open karakter van de mo
numentale dijk te behouden en de daarbij beho
rende zichtlijnen te handhaven.
• Het bestemmingsplan leidt tot een aantasting
van de Provinciale Ecologische Hoofdstruc
tuur.
Voorts werden nog punten als flora en fauna en
geuremissie genoemd. Echter bovenstaande argu
menten waren de kernpunten van onze bezwaren.

Onze bezwaren, maar ook die van medebezwaar
makers, zijn uiteindelijk op 4 augustus 2006 be
handeld door de Raad van State. De uitkomst van
de uitspraak heeft geleid tot een, voor onze vereni
ging, teleurstellende negatieve beschikking om
trent de door ons ingebrachte bezwaarpunten.
Toch moest ook de gemeente inleveren omdat het
gehele plan werd terugverwezen o.a. op basis van
fijnstof en CO2 emissies (u heeft dat ongetwijfeld
gevolgd in de media).

Herzien plan
Op 19 februari 2007 kwam de gemeente met een
herzien bestemmingsplan," Concept ZuidpolderOost eerste partiële herziening 2007". Naast dit
plan had de gemeente twee onderzoeken laten uit
voeren door het bureau Goudappel Coffeng, inza
ke Wegverkeerslawaai en luchtkwaliteitonderzoek
Zuidpolder en Beoordeling haalbaarheid verkeers
afwikkeling over bestaande wegen.
Het eerste wat wij van deze rapporten vonden
was dat de gemeente nu grondig haar werk had
gedaan. Op veel onderdelen (o.a. ten aanzien van
archeologisch onderzoek) was sprake van een veel
betere onderbouwing en argumentatie. Overigens
viel op, dat het zorgcentrum uit dit bestemmings
plan was gehaald en later wordt opgepakt in een
aanvullend bestemmingsplan.

Geen zin
Naar aanleiding van dit concept-bestemmingsplan
konden wij niet anders reageren dan:
• Helaas zijn onze bezwaarpunten uit het oor
spronkelijke plan afgewezen door de Raad van
State. Het heeft geen zin meer om (weer) dezelf
de argumenten op te voeren, deze worden dan
toch weer afgewezen.
• T.a.v. de argumenten tegen het zorgcentrum is
dit plan niet relevant.
In overleg met onze juridische adviseur zijn wij tot
de conclusie gekomen dat wij in hoofdlijnen geen
bezwaar meer konden hebben op dit plan.
Toch hebben wij een brief naar de gemeente ge
stuurd met een aantal kanttekeningen waarbij het
met name ging om het verkeersonderzoek. Met
nadruk hebben wij aangegeven dat de Singelweg
in dit plan als een van de ontsluitingswegen van
de Zuidpolder zeer zwaar belast zou gaan wor
den. In het kader daarvan hebben wij aangege
ven dat eventuele aanpassingen aan deze weg niet
ten koste van het Beschermd Stadsgezicht mogen
gaan en dat e.e.a. landschappelijk goed ingepast
vervolgop pag. 10
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De veranderde verkeerssituatie bij de ingang van Edam
Edsm in vogel
vlucht (coll.
W.H. de Wolf)

In 1996wordt de tramverbinding Volendam-Edam-Amster
dam opgeheven.De NACOneemt met bussen de verbinding
over. Het busplein ligt voor het Hof van Holland, (coll. Vo
lendammer Museum)

Op 12februari 1949 wordt op het tramplein het verzetsmonument Egbert Snijder, naar een ontwerp van J.C.Bander,
onthuld. Daarmee verandert ook de naam van het plein van
tramplein in Egbert Snijderplein. (coll.J. v. Voorst)

HOORN

Wie deze luchtfoto uit 1933vergelijkt met de be
kende kaart van Blaeu uit ca 1665 moet tot de con
clusie komen dat Edam nauwelijks in omvang is
toegenomen. De bebouwing is wel dichter gewor
den binnen de vesting. De foto bevat tal van leuke
details, vooral als men een loep bij de hand heeft.
Vanuit Oosthuizen meandert de Die (de Ye) naar
Edam en verlaat de stad daarna richting Volendam met langs het Volendammer pad de boerde
rijen van Kout en van Dik. Parallel aan de Ye loopt
over een dijk de inmiddels geëlectrificeerde spoor
baan van de tram van Volendam via Edam naar
Amsterdam. Eenzaam in het land staat de in 1932

in gebruik genomen ambachtsschool. In de linker
benedenhoek is de Feniks, de molen van Teengs, te
zien, die in datzelfde jaar zal worden afgebroken.
De foto toont ook duidelijk dat de in 1932gestarte
wegwerkzaamheden, de verbreding van de Monnickendammerjaagweg, inmiddels gevorderd zijn
tot aan het Westerbuiten. Er is dan nog maar één
brugverbinding, de trambrug bij het Hof van Hol
land.
De overige afbeeldingen laten zien hoe daarna de
verkeerssituatie bij de entree van Edam is veran
derd.
W.H. de Wolf

Eind 1963moeten het Egbert Snijdermonument en het
gelijknamige plein het veld ruimen voor de aanleg van de
N247 en de nieuwe brug. (coll.J. v. Voorst)

Het Egbert Snijdermonument op zijn huidige plaats met
op de achtergrond de inmiddels verdwenen lokalen van de
Meester Beumerschool. (coll.J. v. Voorst)

De Westerbuitenbrug. De huizen op de achtergrond moeten
voor de aanleg van de N24J en de nieuwe brug worden ont
eigend en afgebroken, (coll.J. v. Voorst)

De werkzaamheden aan de nieuwe brug en de voetgangers
tunnel in de N24J zijn net voltooid. Wat een rust, niet
alleen op de weg, ook wat betref de verkeersaanwijzingen.
(coll. W.H. de Wolf

Correcties in Oud Edam
In het vorige nummer van Oud Edam is helaas
een aantal fouten geslopen.

De Monnickendammerjaagweg wordt verbreed, de tram
baan geëlectrificeerd. Het donkere gebouw op de achtergrond
is de tramremise. Na afbraak komt daar het tramplein.
Links de molen van Teengs,die in dat jaar wordt afgebro
ken. (coll. Waterland Archief
8

De oude weg naar Hoorn loopt via de Westerbuitenbrug
("Frikkee brug") en de Zesstedenweglangs Edam. Onder
de bascule van de brug is de ambachtsschoolte zien. De
afslag links voor de brug leidt naar het Klein Westerbuiten.
Het driehoekigeplein is het tramplein. (coll.]. v. Voorst)

Het juiste e-mail adres van voorzitter Ton de Jong
is tjdejong@dejocosultancy.nl ( pag.16)
Het gironummer is veranderd in banknummer

Op pag. 16 dient achter de werkgroep Handhaving
Stadsbeeld/Diaconietuin te worden opgenomen
Theo van Santen. Gerro Roskam heeft zijn deel
name aan deze werkgroep beëindigd.
In het artikel over het Weeshuis zijn de bijschrif
ten bij de foto's verwisseld.

113885911(pag.16)
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vervolg van pag. j
dient te worden. Het zou te ver gaan deze brief van
20 maart 2007 geheel hier te beschrijven. U kunt
deze brief (als u dat wilt) lezen op onze website.

Antwoord
Op 8 juni 2007 ontvingen wij van de gemeente
antwoord op bovenvermelde brief ( zie ook onze
website). Uit dit schrijven blijkt dat een groot aan
tal punten verwerkt is in het definitieve bestem
mingsplan Zuidpolder-Oost van 9 mei 2007. Te
vens was inmiddels duidelijk geworden, dat het
zorgcentrum verplaatst zal worden richting locatie
zwembad en dat de noordelijke ontsluiting geheel

van de baan is. U begrijpt dat door deze aanpas
singen van de zijde van de gemeente uiteindelijk
toch een deel van de bezwaren van de Vereniging
Oud Edam is gehonoreerd.

Oud Edam tevreden over Korsnas-plan
Op onderdelen nog verbeteringen
mogelijk

Als bestuur van de Vereniging Oud Edam moe
ten (en willen) wij ons beperken tot de doelstel
lingen van onze vereniging. Wij zijn tot de con
clusie gekomen dat wij geen bezwaren tegen dit
bestemmingsplan zullen indienen. Andere belan
gengroepen zullen zeker vanuit hun doelstellingen
bezwaren maken. Wij vinden dit heel begrijpelijk.
Wij zullen de komende tijd iedere stap in het pro
ces kritisch volgen en toetsen aan het definitieve
bestemmingsplan.
Het Bestuur.

In het Periodiek nr.2 van augustus 2006 heeft
onze oud-voorzitter Cor Veth u uitgebreid op de
hoogte gebracht van de stand van zaken rondom
het Korsnasproject.
U weet ongetwijfeld nog wel dat Oud Edam een
uitermate geslaagde workshop heeft georgani
seerd, samen met studenten van de Academie voor
de Bouwkunst onder begeleiding van twee top ar
chitecten, Prof. Ir Tjeerd Dijkstra en Ir Bastiaan
Jongerius.
Vijf bijzonder leuke en goede ideeën van jonge
aankomende architecten werden samengevoegd in
een boekwerk "van Hennep tot Huis".

Edammers, bedankt voor de stadsfeesten
Het decembernummer van het Periodiek van het
afgelopen jaar wijdde uitgebreid aandacht aan de
stadsfeesten van 1957, met verhalen, foto's en in
terviews. Daarmee konden de Edammers vast in
de stemming komen voor wat hun dit jaar aan fes
tiviteiten te wachten zou staan. Oud Edam bracht
een boekje uit waarin werd uitgelegd hoe het mid
deleeuwse stadje aan zijn stadsrecht kwam.
Twee aansprekende historici, de heren Pleij en Beliën verzorgden voor Oud Edam twee heel goed
bezochte lezingen die ons een inzicht gaven hoe
een stad als Edam er 650 jaar geleden zou hebben
kunnen uitzien en hoe de toenmalige bewoners
met elkaar omgingen.
In maart presenteerde Oud Edam het boek "Edam
duizend jaar geschiedenis van een stad".
Beter konden wij allen niet voorbereid zijn op de
twaalfdaagse feestweek in juni.
Ik moet zeggen dat alle bewoners van Edam een
inzet en creativiteit aan de dag hebben gelegd, die
alle superlatieven te boven gaat.

Naar aanleiding van dit rapport, dat toen aangebo
den is aan de wethouders, is een klankbordgroep
opgericht waaraan o.a. de Ondernemingsvereni
ging, de Stichting Ruim Baan, het vvv, de Kamer
van koophandel, de adviesbureaus dhv en Habiforum en de Vereniging Oud Edam deelnamen.
Een heel belangrijk punt waar deze groep toen het
hoofd over gebogen heeft was de parkeerproblematiek in de binnenstad van Edam. Op basis van
het dhv rapport werd sterk gedacht aan een open
bare ondergrondse parkeergarage onder de bebou
wing op het Korsnas terrein met een capaciteit van
+/- 300 plekken. Om deze investering te bekosti
gen zou betaald parkeren in Edam en Volendam
een noodzaak zijn. O.a. Oud Edam had grote
twijfels over de uitkomst van dit rapport, hetgeen
resulteerde in een nieuw aanvullend onderzoek.

Prachtige straatversieringen, poorten, overal staan
de en hangende bloembakken en bovenal zeer
fraaie voorbeelden hoe in die tijd de bewoners ge
kleed gingen. Daarbij werd de sfeer ondersteund
door de mooie foto's van hoe het vroeger was, eta
lages in woonhuizen waar vroeger winkels werden
gedreven, kortom wij konden die tijd van weleer
weer even opsnuiven. De vele activiteiten die door
de buurtverenigingen zijn georganiseerd gaven ons
de mogelijkheid om ons te vermaken en elkaar eens
goed te bekijken in die mooie kledij.
Wij, van Oud Edam, vinden het dan ook op zijn
plaats om alle Edammers, maar ook de Buiten
poorters en bovenal de Stichting 650 jaar EdamVolendam te bedanken voor deze onvergetelijke
mooie twaalf dagen feest.
Ton de Jong.

In september 2006 kreeg onze gemeente te maken
met een nieuw college.
Vrij snel werd het overleg weer opgepakt. We heb
ben echter te maken met drie nieuwe wethouders
en zoals dat vaak gaat in de politiek, gaat alles
overhoop en horen wij lange tijd niets meer van
onze wethouders.
Op 18 april van dit jaar werden we uitgenodigd om
het overleg weer op te pakken.
Intussen hadden de gemeente en het Bouwfonds
veel werk verzet. Uit het oude parkeeronderzoek
en de aanvulling daarop werd door de gemeente
geconcludeerd, dat een openbare ondergrondse
parkeerplaats van de eerder genoemde grootte niet
kon worden gefinancierd door betaald parkeren en
dat de gemeente hier dus van af zou zien. Wel werd
aangegeven dat onder een gedeelte van de bebou
wing een half verzonken besloten parkeergarage
(+/- 150 parkeerplaatsen) zal worden aangebracht.
Overigens kan de capaciteit van deze garage tij
dens het ontwerpproces, als blijkt dat e.e.a. eco
nomisch haalbaar is, nog worden opgevoerd naar
+/-180 plekken.

Divers
Op 30 mei 2007 is dit plan aan de raad en andere
geïnteresseerden gepresenteerd. Het moet mij van
het hart te zeggen dat wij als deelnemers van het
Korsnas overleg positief tegenover deze presen
tatie staan. Architectenbureau Brink heeft naar
onze mening goed onderzoek gedaan. Een studie
van Edam laat zien dat de stad heel veel soorten
woningen herbergt. Met allerlei soorten kappen,
met verschillende breedtes en hoogtes, materialen
en kleuren, met stoep of zonder en: met een divers
stratenpatroon. Ook is er diversiteit door de lig
ging: aan het water, woningen in stegen, met grote
tuin of klein plaatsje.
Deze ingrediënten keren terug in het plan. De wo
ningen, 100 stuks, zijn bedoeld voor diverse doel
groepen. Van jong tot oud, in verschillende prijs
klassen, als eengezinswoning of als appartement.

Meerwaarde

m
Plan architectenbureau Brink.

i .; ,

r v

10

,

Na bespreking en toelichting van dit plan binnen
het bestuur, hebben we een aantal argumenten
geformuleerd, waarvan Oud Edam vindt, dat op
die punten nog onvoldoende recht wordt gedaan
aan een aantal stedenbouwkundige en historische
aspecten.
Om deze punten een meerwaarde te geven hebben
wij de hulp ingeroepen van Prof Ir.Tjeerd Dijksta
en hem gevraagd eens kritisch naar dit plan te kij
ken.
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Resultaat: door een paar ogenschijnlijke simpele
aanpassingen werd direct aan de meeste van onze
punten een positieve wending gegeven.

Aanpassingen
De volgende aanpassingen zijn verwerkt:
1. Uit het binnendeel zijn zes erfwoningen ver
wijderd; hierdoor ontstaat meer ruimte, welke
daardoor toegankelijker wordt en waar kinde
ren veilig kunnen spelen.
2. Door de ingang van de huizenrij aan de ves
tingkant naar de binnenzijde van het terrein
te brengen is het mogelijk geworden de vesting
volledig als monumentaal erfgoed tot zijn recht
te laten komen. Tevens kan dit deel net zoals
de andere vestingdelen als wandelzone ingericht
worden.
3. De toegang van het binnenterrein en die van
de garage is aan de Nieuwehavenzijde voorzien.
Ook het ontsluitingsverkeer van het bestaande
Baandervesting woongebied zal worden afge
wikkeld via de Nieuwehavenzijde.
4. Door deze ingreep kan de garage eenvoudig
met 23 parkeerplaatsen worden uitgebreid (af
gezien van de eventuele extra aanpassing).

%

Hoe nu verder?
Op korte termijn zullen wij dit voorstel met het
Bouwfonds en het architectenbureau Brink be
spreken en hopen dat zij gevoelig zijn voor onze ar
gumenten. Daarna is er weer een regulier Korsnasoverleg met alle deelnemers tesamen. Wij hopen
dat de wethouders ook de positieve punten uit dit
plan zullen omarmen.
Alternatief plan Prof. Ir. Tjeerd Dijkstra.
Tot zover de huidige stand van zaken, wij houden
u over het vervolg natuurlijk op de hoogte.
Ton de Jong
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Het Waterlands Archief start op 25 september
een nieuwe cursus Paleografie voor beginners.
U kunt zich nu al telefonisch opgeven via 0299
411530of per e-mail: info@waterlandsarchief.nl.
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ALTERNATIEF KORSNASSTERREIN EDAM : WIEERPARKEERPLAATSEN EN NOORDERVESTING GROEN -TD 070613

Vereniging Oud Edam
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8
1135WP Edam
tel.nr. 0299-373373
bankrekeningnummer 11 38 85 911 t.n.v. de pen
ningmeester
van Oud Edam
ledenadministratie: 0299-373373
website: www.oud-edam.nl
e-mail: info@oud-edam.nl
Grafische verzorging
H&R Communicatieve Vormgeving, Purmerend
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