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VERLIEFD,
VERHUISD,
VERKNOCHT
Als een blok
vielen de oer-
Edammers
Aad en Hanny
Besseling
voor de stoere
art-nouveau
villa in Sint
Jacobiparo-
chie. Hoe een
huis verstokte
West-Friezen
van hun ver-
trouwde nest
plukte.

VERKNOCHT
V erhuizen wilden ze hele-

maal niet. Ze zouden wel
gek zijn. In Edam woon-

den ze in een prachtig monumentaal
pand van 350 jaar oud. Dolgelukkig
waren ze in hun Noord-Hollandse
stadje waar ze beiden geboren en
getogen zijn. Niks aan de hand dus.
Tot die ene advertentie in de Volks-
krant verscheen. En nu wonen de
,,echte kaaskoppen’’ op het Bildt
tussen de Friezen.

Verzot op Terschelling. Zeilen met
hun boot op de Friese meren en de
Wadden. Het stel komt al jaren in de
provincie. ,,Wij waren al echte Frys-
lân-fan’’, vertelt Aad Besseling in de
zomerse tuin over hoe ze toch zo op
deze stek verzeild raakten.

Toen Aad de aankondiging van
het huis in de krant zag, wilde hij
direct kijken. Zijn vrouw Hanny en
hun dochter Janneke waren niet
direct enthousiast. ,,Wat moeten we
daar nou?’’ Maar Aads nieuwsgierig-
heid was niet te stillen. Hij wilde een
‘schoolreisje maken’ over de Afsluit-
dijk.

Bij de eerste stappen op de impo-
sante stoep naar de voordeur wist
Besseling het eigenlijk al. En toen hij
zijn neus om de hoek stak en de
prachtige kamers met indrukwek-
kende schouwen, originele deurpos-
ten en glas-in-loodramen zag, was hij
helemaal om.

,,Ik had nog maar een kwart ge-
zien, maar wilde al een bod doen.
Echt liefde op het eerste gezicht. Dit
is geen woning, dit is een kunst-
werk.’’

Maar wat maakt dat een huis twee
oer-Edammers na veertig jaar van
hun nest trekt? Hij had een drukke
baan bij een dochteronderneming
van DSM. Zij was tandartsassistente
en werkte in het zwembad. In 2010
waren ze beiden met pensioen. ,,De
daling was ingezet’’, zegt Aad. ,,We
waren bang in te sukkelen.’’ Hanny:
,,Je loopt hetzelfde rondje, je ziet
dezelfde mensen. Prima om zo door
te leven, maar een beetje saai. Het
was geen verrassing meer.’’

Nog een keer een enorme omme-
>>

>>Dit is
geen woning,
dit is een
kunstwerk


