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Simon de Wit

denwassen bijvoorbeeld kon
er niet. Dus: zo de kerk in.
Toen de landbouwgronden
rondom de kerken verdwenen
en plaatsmaakten voor nieuw
bouwwijken, waarin de sani
taire voorzieningen van betere
kwaliteit waren, werdendeuri
noirs allengs overbodig.Bijde
Laurentius maaktenuiteinde,. . • -- ,. t· -~
lijk alleenmarktkooplieden er
nog gebruikvan. Totdat ze de
finitiefwerden afgebroken.
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geroepen datze geen tijd had
den om nog even langs huis
te gaan? Want, nogmaals, deze
openbare toiletten waren al
leen bedoeld voor mannen.

Handenwassen
De huisvrouwen die ter kerke
gingen, warenmisschien wel
gewoon thuis naar het toilet
geweest.
Uit hygiënisch oogpunt be
zien zullen de urinoirs zacht
gezegd niet aan de hedendaag
se eisen voldaan hebben. Han
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beierende klokken zo abrupt
van de landerijenwerdenweg-

met de kerkgangers van wel
eer? Dat de tuinders door de

dat was het. Later werd voor
dit karwei ook wel de hoge
drukspuit gebruikt.
In heturinoir achter de kastan
jeboomwas het vooralop vrij
dagen een komen en gaanvan
(vooral) marktkooplieden. Je
kunt je afvragen waarom bei
de 'openbare toiletten' juist in
dekerkhofmuurwaren gemet
seld. Had het iets te maken
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Een gemeentewerker smeet
een emmer water, al dan niet
met chloor, tegen de muur en
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De 'murinoirs' van Heemskerk j·• -~ -· ·-- - ·---, ··• ,:- ' r·
HEEMSKERK-- Met detwee aan die trap was, in de kerk- ik in mijn jonge jarenregel- {eSRz2}
bekendstekerken van Heems- hofmuur, een 'waterplaats' ge- matig op dat stuk beton heb {g
kerk (de hervormde Dorpskerk metseld. Een urinoir. Maar... gelopen. »\
en de katholieke St. Laurenti- jemoest het weten. Onweten- Op het urinoir kon je je ove- .dl
us) is iets bijzonders aan de den zagen alleen een dichte rigens prima verstoppen. Je j
hand. Eigenlijkmoet ik zeg- deur. had daar goed overzicht over 5
gen: wás iets bijzonders aan Achter die deur was een in de Maerelaan en het plein
de hand. Want ooit bevatte de twee kleine vertrekjes verdeel- naast en achter Donkey Shot.
muur rond de begraafplaatsbij de ruimte (met een plat dak- Tijdens de grote renovatie van
beide godshuizen een open- je) waar 'gewaterd' kon wor- de Laurentiuskerk is dit deel
baar toilet. Nou ja, eenurinoir. . den. Als je nu langs dieplek van de muur vo
Een pisbak. Alleen voorman- loopt, zie je links van de leuke gebroken enbij
nen dus. De vrouwen moes- schaatsbankjes van 'Kees Jon- het Pastoor A
tenhet kennelijkmaar ophou- gert' een dorpel inde muur. soen werd een totaal nieu
den...b\ Dat was de bovendorpel van we afscheiding tot stand ge

de deur naar het urinoir. Het bracht. °

Begraafplaat [;; is begin jaren negentig volle- Dat beide openbare waterplaat
eg!aa?plaatsDiJ dig dichtgemetseld, maarnog sen vaakwerden gebruikt. was

Dgrskerk nog steeds aanwezig en deels zicht- meteen duidelijk als ie erin
· · ,,..:

0
. ·.. , . . .. •·· • • '. ' baar. kwam. Het stonk er altijd vr~-~

al Ja.omgeven Rondomhet oude kerkhofvan selijk. Bovendienwaren de af-
dor eenmuur de St Laurentius, thans het voerputjes ook 'wel eens' ver-
.e 5-- 1 Pastoor Allemanplantsoen, stopt. Volgens mij werden de
é stond ook een twee meterhoge pisbakken zelden schoonge
De begraafplaats bij de Dorps- muur. Deze omrandde bijna maakt En als dat eens wel ge
kerkwordt nog altijd omgeven het hele kerkhof, behalve het beurde, stelde het bar weinig
door een muur. Tegenwoor- gedeelte aan de oostkant. voor.
dig is die stenen afscheiding Achtereen deur, waarop vaak
nauwelijks een meter hoog, aanplakbiljetten werden aan- Opheturinoir
maar tot begin jaren negen- gebracht, bevond zich een la 3. :

tigwas dat wel anders. Toen laagspanningsverdeelkast. Kon1jeje
geen fietspad en geen plankier, Een betonplaat van een hal-overigens prima
alleeneensmalle promenade vemeter breeden tweeénhal-g{-@;
langs de vijver aan de Zaalber- ve meter lang dekte zowel dn verstoppen
glaan. Wievan de Gerrit van verdeelkast als het urinoir af.

' Assendelftstraat kwam, moest Via de scharnieren van de deur
met een trap omhoog omnaar kon je eenvoudig opdemuur
het centrum te gaan. Onder klimmen. Dat weet ik, omdat
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