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Een wandeling door 
Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze se-
rie, die terug grijpt naar de histo rie 
van Edam, unieke foto's. Plaats-
genoot Jan Bouwes heeft voor 
u de mooiste beelden bijeen ge-
zocht en op exact dezelfde plaats 
een heden daagse foto gemaakt. 
Wie gedacht had dat er (in Edam 
althans) nooit iets is veranderd 
komt bedrogen uit!
  Wandel mee met Jan Bouwes en 
geniet van de korte verhaaltjes en 

het unieke fotomateriaal!

Edam van eeuw tot eeuw
ANNO n

Graaf Willemstraat
In de Graaf Willemstraat woonden 
vroeger twee boeren naast elkaar 
met op de hoek van het Jan van 
Wallendalplein de boerderij van 
Uitentuis, die later alleen nog een 
melkwinkel had. Daarnaast de 
boerderij van Henk van Stelling 
de Boer. Eerst de stal, dan het 
woonhuis met daar weer naast 
de winkel met een achtergelegen 
slachtplaats.

Op de plaats van de stal werd een 
pand neergezet waar van alles werd 
gedaan. Onder andere in de oorlog 
was hier een gaarkeuken en werd er 
ook gezamenlijk met alle slagers uit 
Edam en Volendam geslacht; soms 
wel zes koeien op een dag.
Ook Henk de Boer stopte als boer 
en ging als slager verder. Op deze 
foto zijn ze bezig een hooiklamp op 
te zetten en ondanks naspeuringen 
ben ik er niet achter gekomen wie 
er allemaal op deze foto staan. 
In ieder geval een paar arbeiders 
uit Drente die massaal naar deze 
omgeving kwamen en zich voor de 
hele zomer verhuurden; de zoge-
naamde Drentse poepen. 

Later werd er eerst een garage ge-
bouwd en in 1967 werd het woon-
huis gebouwd. Op de achtergrond 
is links nog het oude huis van de 
familie Huisink te zien, evenals een 
stuk van de schuur van De familie 
Kunst en de Frans School.

Siem Berkhout weer even in Edam 
De geboorteplaats blijft trekken. Dat geldt voor de meeste mensen en 
zeker voor Edammers zoals Siem Berkhout (Pieper, 57 jaar ). Siem  is 
zo’n Edammer met veel  heimweegevoelens.  In l985 ging hij met zijn 
Amerikaanse vrouw naar de Verenigde Staten en twee keer in de drie 
jaar komt hij naar Edam om te kijken hoe het gaat met zijn familie 
(zes zusters, vier broers), zijn  vrienden en zijn Edam. “Ik verwonder 
me elke keer weer als ik terugkom, ik ken natuurlijk elke straat, elke 
steen,“ vertelt hij.

“Edam verandert wel snel hoor. Alle 
gaten tussen de huizen in de stad wor-
den gedicht, vroeger was er als kind 
veel meer te doen, je kon ravotten in 
tuinen, Þ etsenstallingen van scholen, 
achter pakhuizen en rondom  oude 
schuren. Ik ging bijvoorbeeld graag 
van huis naar school door de tuinen 
van de huizen in de Gravenstraat. We  
woonden op de Nieuwehaven en de 
school was op de Achterhaven. Als 
een atleet slingerde ik me over al die 
schuttinkies en rende door de tuinen. 
Het mooiste was het als  iemand als 
de visserman  Theo van Santen me 
bij mijn broek wilde grijpen, maar dat 
lukte hem nooit. Nee, nu kan dat niet 
meer er staan huizen en schuren.”  

Jammer
Dat de winkels van de vele bakkers 
en groenteboeren zijn verdwenen 

snapt hij wel, maar dat ook de vele 
winkelgevels met hun etalageramen 
en mooie raamstijlen plaats hebben 
gemaakt voor gewone voorgevels 
van woningen vind Siem de met-
selaar, timmerman en schilder wel 
jammer.

Bijtanken in Edam
Begrijpen doet hij het wel.“Toen ik 
weg ging  woonden er 11 ½ miljoen 
mensen in Nederland en  nu 16 mil-
joen”, maar jammer is het wel. “Jam-
mer dat het  er allemaal zo gelikt uit 
is gaan zien.” Jarenlang metselde hij 
met zijn broer Jack en zijn vader aan 
de gevels, maar ook aan de vele brug-
hoofden en gevels schilderde hij  met 
Joop van Drunen. “Ik kom vrijwel 
elk jaar een keer om bij te tanken en 
als ik  weer terug in Edam ben Þ ets 
ik graag zomaar door de stad en sta 

dan eens stil bij de brughoofden die 
ik metselde of gewoon op de vesting 
om de Zeevang in te kijken. Weet je 
bijvoorbeeld dat het metselwerk van 
de Dam regelmatig vernieuwd moet 
worden omdat er nog steeds zout in 
de kalk van het metselwerk zit?”  Als 
het even kan gaat hij wat varen op 
het IJsselmeer  met zijn broer Paul of 
geniet hij van Sint Maarten of Sinter-
klaas. “ Komende zaterdag ga ik met 
de botter van Joop van Drunen mee 
Sinterklaas naar Middelie brengen, 
ik verheug me er nu al op.” 

Hudson rivier
In Amerika is Siem blijven werken als 
timmerman, tegelzetter, stukadoor en 
schildert hij soms ook nog  wat mooie 
Europese marmer- of houtimitaties, 
geleerd van Van Drunen.  Over Ame-
rika : “Het is allemaal zo anders, er 
is zoveel natuur, we zijn drie keer 
verhuisd en wonen nu vlakbij bossen 
en meren aan de Hudson rivier in het 
plaatsje Stuyvensant en genieten da-
gelijks van de stilte, want van grote 
steden houden we niet”. 

Ontbuiten buiten de deur
Ook hij is natuurlijk wat armer ge-
worden van de kredietcrises, maar 
wie Siem kent weet dat hij zich daar 
niet al te druk om maakt.  Siem is een 
levensgenieter en geniet  van zijn le-
ven in Amerika .“We zijn geen grote 
consumenten hoor, maar ik ontbijt wel 
net als iedereen daar buiten de deur, 
bij Duncan Donuts b.v.”. Hij vertelt 
graag over Cape Cod, hoe dit stukje 
eilandvorming in de States in de ijs-
tijd is ontstaan heeft zich verdiept in 
de geschiedenis van zijn nieuwe va-
derland, maar nog meer geniet hij als 
hij weer in zijn Edam is. 

“Ik moet nog even langs de Stadskrant 
want ik wil een abonnement over zee, 
aan de berichten on-line heb ik echt 
niet genoeg.”

Burgerlijke stand
Geboren:
03-11 Valentijn Phoenix, z.v. J.H.J. 
Kroon, en: S.H. Elfferich;
Ondertrouwd:
Youssef Rezzak, en: Tourya Oubllal;
Getrouwd:
Guillaume Joseph Christian Qui-
rion, en: Lisette de Pruyssenaere de 
la Woestijne
Oveleden:
30-10 Jacob Cortel, 77 jaar.

Rookbeleid                 
onder vuur

Aanstaande dinsdag zal blijken of 
horecagelegenheden uit Edam-Vo-
lendam zich aan de regels van het 
landelijke horecabeleid willen blij-
ven houden. Ook in de regio wordt dit 
onderwerp besproken door eigenaren 
van horecagelegenheden. In Edam-
Volendam wil men op één lijn zitten 
wat betreft dit onderwerp. 

Nu is het zo dat in verschillende cafés 
op bepaalde tijdstippen de asbakken 
weer op de bar worden geplaatst. Ook 
bestaan er zogeheten rokerspotten, 
waar rokers een donatie instoppen, 
bestemd voor een mogelijke boete, 
voor het geval er controle komt.

Met name de kleinere cafés hebben 
veel rokers onder hun klanten. Zij 
zien hun klandizie teruglopen. Ook 
zijn er rond diverse gelegenheden 
klachten gekomen over geluids-
overlast van rokers, die zeer fre-
quent buiten het café staan te roken 
(en praten).

Een Zwarte Piet op bestelling
Het is weer bijna zo ver! Indien u Zwarte Pieten bij u thuis op bezoek wilt, 
dan kunt u ze bestellen via het speciale uitzendbureau in Edam. Met hulp 
van vrijwilligers van musicalvereniging de Toverbal wordt het een heerlijk 
feest! Telefonisch kunt u opgeven wanneer u in de periode 26 november-4 
december de Pieten wilt ontvangen. Dat kan vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur. 
Zaterdag en zondag tussen 16.00 en 20.00 uur.
Een Pieten bestelling kunt u plaatsen via 371 420, 374 299 of 362 628.

Schoen zetten en pepernoten bakken                   
in Grote Kerk

Op vrijdagavond 28 november kunnen alle kinderen in de Grote Kerk van 
Edam tussen 18.30 en 19.30 uur hun schoen zetten. Deze avond staat de 
warme chocolademelk klaar en zijn er tal van leuke activiteiten, waaronder 
een pakjesparkoers en een cursus pepernoten bakken. Verder is er Pietengym 
en wordt er deze avond een Rijmklas ingericht. Sint Nicolaas is ook aanwe-
zig maar mag door drukke werkzaamheden even niet gestoord worden!
Zaterdag 29 november tussen 10.00 en 10.30 uur kun je de schoen ophalen!

Volendammers winnen Muziekquiz Prinsenbar
Een oergezellige Prinsenbar was afgelopen zaterdagavond het toneel 
voor alweer de zesde Muziekquiz. Prachtige beelden, mooie fragmenten 
en een geweldig vragenspel waren dit jaar samengesteld door Wijnand 
Visser in samenwerking met Martin Smits.
Na twee ronden van elk vijftig vragen wisten de winnaars van de laatste 
editie, Harry Schuitemaker en Rolf Meijers, zich opnieuw te plaatsen voor 

! Benito en Johan Bond trots op de eerste plaats van Prinsenbar’s Muziekquiz 2008

de Þ nale. Zij namen het op tegen de verliezend Þ nalisten van 2006, Be-
nito en Johan Bond uit Volendam. 
De Þ nale kan alleen maar omschreven worden als ‘bloedstollend’. Volendam 
nam direct de leiding en Edam kwam sterk terug, maar moest uiteindelijk 
met één puntje verschil zijn meerdere erkennen in de zuiderburen. 

! Siem (m) in de Harmonie met familie en vrienden - foto Cor Kes


