
Edam van eeuw tot eeuw 

 

Een wandeling door  
Edam met Jan Bouwes 
 
De Stadskrant brengt in deze 
serie, die terug grijpt naar de 
historie van Edam, unieke 
foto©s.Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de 
mooiste beelden bijeen 
gezocht en op exact dezelf-de 
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!  

 

Matthijs Tinxgracht 
Dit is de ondergevel van de bakkerij van Jan de Ruiter aan 
het begin van de M. Tinxgracht, naast de tuin van het wees- 
huis. Deze foto is gemaakt in 1916. Toen had zijn zoon Klaas 
de bakkerij al overgenomen. Oude Jan de Ruiter kocht toen 
een huis op het Oorgat, links naast de Meeuwen, waar later 
de familie Mulder woonde.Maar Jan had achter de bakkerij 
ook een stal waar hij als een soort van hobby vijf koeien 
hield. Dus toen Klaas de Ruiter hier zijn bakkerij startte kwam 
zijn vader iedere dag de koeien verzorgen. Op de foto staan 
van links naar rechts eerst Bertha, zij was een vluchtelinge uit 
België, die hier was vanwege de Eerste Wereldoorlog 
  (1914-1918), dan in de deur Willem de Ruiter, die later een bakkerij begon in Middelie. Dan een onbe-

kende jongen met daarnaast Ma en Klaas de Ruiter. In het bovenlicht van de deur staat !J. de Ruiter 
brood en koekbakker", verder op de gevel veel reclame van Blookers cacao en Van Houten cacao. 
Klaas heeft maar vijf jaar in de bakkerij gewerkt, want het huis was zo slecht dat er zelfs iemand door 
de zolder zakte. In 1921 werd het pand gesloopt en kwamen er twee nieuwe voor terug. Links een 
woonhuis en rechts een nieuwe bakkerij, waar Klaas tot 1926 zelf bakte, voor hij verhuisde naar het 
Oorgat, rechts naast de weg naar het Fort. Hij verkocht zijn bedrijf aan bakker van Veen, die op zijn 
beurt zijn bakkerij in de Spuistraat had verkocht aan bakker Anker. 
 


