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Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

NU nog in de boekwinkel: 
Deel 2 voor de liefhebbers 

van Oud Edam

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

Edamse herinneringen vanuit het Franse platteland
Edam in mijn jonge tijd was door 
toedoen van de crisis en de Tweede 
Wereldoorlog in opknappen en res-
taureren achterop geraakt. Op de 
gevels van vele huizen prijkte het 
niet aan duidelijkheid overlatende 
bordje ‘onbewoonbaar verklaarde 
woning’.Langzamerhand werd de 
zware wissel uit voorgaande tijden 
verbroken en werden sterk ver-
vallen en verwaarloosde huizen 
gesloopt en opgeknapt. Daarvoor 
in plaats kwamen nietszeggende 
nieuwbouw blokken. 
 
Daarna diende zich de ruilverkave-
ling aan, met alle gevolgen van dien. 
Dit moest een deel van de Zeevanck 
grenzend aan Edam voor de boe-
ren meer toegankelijk maken. Dus 
niet meer varen maar rijden naar 
de landerijen. Het hield in dat een 
aantal boeren woonachtig in Edam 
moest verhuizen naar de Zeevanck. 
Zodoende werden er wegen gerea-
liseerd in de vorm van de Lokke-
mientje- en Kooiweg.
In de trekvaart, een verbinding 
vormend van Edam naar Hoorn, 
kwamen vele dammen te liggen. 
Aan de overkant van de trekvaart 
en in de Zeevanck verrezen nieuwe 
boerderijen. Het lange bruggetje, 
sinds mensenheugenis verbonden 
met aangrenzend delenpad, moest 
wijken voor de vooruitgang. Re-
gelmatig varen en lopen via het de-
lenpad in de Zeevanck behoorde tot 
het verleden.
 
Terug naar mijn onbezonnen 
jeugd.
Avonturen Zeevanck: Snoeken van-
gen. Die dag was de hemel bewolkt 
en er woei een zuidwest windje. 
Ideaal snoek weer!!!
Na kort beraad waren Koos Roskam, 
Sam de Boer, Jan Groot, Henk Griep 
en schrijver dezes het erover eens 

dat er op het landje van Reindert 
Uitentuis gesnoekt moest worden. 
Dus togen we met z’n vijven op 
pad. Het lange Bruggetje over en 
het klaphek door.

Voor ons het delenpad, wat zich 
uitstrekte tot het eerste meer van 
de zogeheten ‘Drie Meren`. Aan de 
horizon waren de vage contouren 
van de dorpen Oosthuizen en War-
der zichtbaar. Meeuwen krijste in 
de lucht. Weldra, waren we op de 
visplek aangekomen. De golfjes van 
‘het Die’ klotsten onophoudelijk te-
gen het houten schoeingswerk. Dit 
was een visplek bij uitstek.
 
Al snoekend, zacht lopend en ge-
dempt pratend, maar ook hoopvol 
wachtend, opdat de grootste snoek 
het voorbij zwemmend witvisje, 
zou verschalken. Dat was onze niets 
aflatende wens. Jammer, het bleef 
bij niet bijten in het witte visje. De 
snoeken hadden zich in hun kroos-
holen, schielijk teruggetrokken, zij 
waren geenszins van plan om toe 
te happen. Henk Griep, voormalig 

eigenaar van Evodam, gooide zijn 
hengel met visje op de kant.
Hij schreeuwde luid en duidelijk 
“Ze bijten niet, ik stop ermee.” Wij 
gaven de moed nog niet op.
 
Een groot en dik varken verscheen 
ten tonele. Zag het witte visje voor 
een lekkernij aan en hapte toe. Henk 
zag zijn hengel met varken wegwan-
delen en trok heel stevig aan het lang-
ste eind. Geen grote snoek,maar een 
dik varken had zich verslikt in het aas 
van Henk. De dreg met haken bleven 
in zijn strot steken. Gierend rennend, 
om en tussen de op het land staande 
bomen door. Jonge Jan Uitentuis, 
die op het aangrenzende land aan 
het werk was, snelde toe en bezag 
dit niet alledaagse tafereeltje met in-
gehouden woede. “Hé joh”tegen een 
verbouwereerde Henk Griep: “Staan 
blijven, hier die hengel.” Kordaat 
trok de jonge Jan aan de toegesto-
ken hengel. Werd door het gierende 
varken meegesleurd, recht op het 
opdoemende varkenshok af.
Het varken erin met hengel en de 
jonge Jan.

Op zoveel vaart, was het deels ver-
molmde hok niet berekend. Het var-
ken vloog er aan de achterkant weer 
uit. Wij zagen en hoorden veel kabaal 
en tot onze ontsteltenis brokken ver-
splinterd hout omhoog, omlaag en 
rondvliegen. Een woedende jonge 
Jan onder het uiten van onduidelijke 
kreten verders gaan.Vrij van hout 
raasde het varken op de hielen na-
gezeten door jonge Jan naar een op 
zich afkomende hekwerk af. Dwars 
er doorheen en zo ook weer terug. 
Hier moest duidelijk iets gebeuren.
Wij boden met een korte drijfjacht, 
bevend onze hulp aan. Eindelijk na 
veel huus, huus gaf het varken zich 
gewonnen. Gezamenlijk wierpen wij 
ons op het dampende lijf van het var-
ken. Jan schreeuwde met overslaan-
de stem:”doe zijn bek open.”
Dat lukte na veel persen duwen en 
trekken. Zichtbaar achter in de huig 
zat stevig verankerd de dreg. Met 
veel gedoe, gelukte het om het var-
ken te bevrijden. “En nu opsodemie-
teren,” schreeuwde jonge Jan. Aan 
dat verzoek voldeden wij. Gelukkig 
geen klappen en schoppen.
Geen grote snoek maar wel een dik 
varken gevangen.

Dit avontuurlijk schrijven kwam 
tot stand door middel van een nog 
heldere geest en intense rust op het 
Franse platteland.
Jak Roskam. Opgetekend door 
mijn vrouw Marja Helleman 
marja.helleman@gmail.com

Bevrijdingsfeest bij de Noorderbrug
Deze foto is gemaakt na de oorlog tijdens de vele bevrijdingsfeesten in 
Edam.In mijn beleving, ik was toen 9 jaar oud, leek het wel of er iedere 
dag feestvierende mensen zingend en zwierend door de stad trokken 
met de fanfare of de harmonie voorop. Wij als kinderen liepen en er 
altijd achteraan en verzamelden allerhande speldjes die de dansende 
massa verloor.
Zo werd in juli 1945 een optocht georganiseerd waaraan iedere buurt 
met een eigen wagen aan mee deed. De wagens werden opgesteld van 
de Ambachtsschool tot aan de Noorderbrug. Daar maakte Max Dors-
man van iedere wagen een foto, zoals hier de overvalwagen van de 
Kaasmarkt. Met vlnr. Klaas Munnik, Gerrit Sanders en Jan de Boer, de 
schilder van de Bierkade. En in de wagen de gevangenen Piet Ernsting, 
de vrachtrijder, Gerrit Ent, de groenteboer (nu Gerard Visser) en Theo 
Stevens van de Knijp. De naam van de man op de bok weet ik niet.

Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
Antonius Franciscus Buijs en Mo-
nica Luisa Leeuwe; Johannes Maria 
Veerman en Gary Angelina Geer-
truida Maria Bootsman;
Getrouwd:
Bruno Cornelis Maria Schilder en Jo-
hanna Geertruida Maria Molenaar;
Overleden:
27-04-2013 Cornelis Smit, oud 74 
jaar, e.v. A. Molenaar;

25 jaar Braderie 
oosthuizen

Op 9 juni aanstaande vindt voor 
de 25e keer de grote braderie van 
Oosthuizen plaats. 25 maal bra-
derie Oosthuizen is een mijlpaal 
die uiteraard goed gevierd moet 
worden. 

Op deze dag zullen tussen 11.00 en 
17.00 uur weer ruim 120 kramen 
opgesteld staan in de gezellige Raad-
huisstraat, hierdoor ontstaat er weer 
een lint van 1 km aan koopwaar.
De organisatie is er ook dit jaar 
weer in geslaagd om een mooie 
variatie aan artikelen naar Oost-
huizen te halen. U kunt dus altijd 
wel iets van uw gading vinden. 
Ook aan de inwendige mens is weer 
gedacht, zo kunt u weer heerlijke olie-
bollen eten of wat dacht u van een lek-
ker portie Spaanse churros? Maar ook 
een patatje en vis zijn te verkrijgen. 
 
Dit jaar is ook de ambachtelijke pa-
lingroker aanwezig. De palingroker 
rookt zijn paling vers voor u op de 
braderie, een heerlijkheid!
 
Uiteraard is er ook weer een gezellig 
kinderplein met dit jaar de nieuwste 
kinderattracties. Zo zal er dit jaar een 
kinderbungee staan maar ook de ra-
zend populaire waterballen. Kinde-
ren kunnen nu letterlijk over het water 
lopen! Ook is dit jaar weer een draai-
molen voor de kleintjes aanwezig 
Op ons horecaplein kunt u even lek-
ker uitrusten op het gezellige terras 
met live muziek. Vanaf 12.00 uur 
weer een spetterend live optreden van 
de ‘Weer te laat naar bed band’. 
 
Overigens vinden er op het hele 
braderie terrein activiteiten plaats 
waardoor u zich echt niet hoeft te 
vervelen. Zo zullen dit jaar de sport-
verenigingen van Oosthuizen en 
Edam-Volendam zich presenteren 
en demonstreren op de Braderie op 
het Bredehoff! En op het parkeer-
plaatsje tegenover de Galeriale, 
zal de fanfare de gehele dag work-
shops en concerten geven in samen 
werking met de vocale krachten 
van het Meezingkoor uit Midde-
lie. Natuurlijk is ook de brandweer 
aanwezig met diverse spectaculaire 
demonstraties en wellicht wordt er 
door de brandweer nog een demon-
stratie op HOOG niveau gegeven.. 
 
Gelijk met de braderie vindt er dit 
jaar ook weer een Kunst en Antiek-
markt plaats in de Grote Kerk, deze 
markt is vrij toegankelijk.

automatische                   
incasso 

De bibliotheek gaat klanten vragen 
via automatische incasso te betalen 
Vanaf 13 mei kun je als lid van de 
bibliotheek gebeld worden door het 
servicebureau van de bibliotheek 
Waterland met de vraag of je van 
acceptgiro over wilt stappen naar 
automatische incasso. De incasso 
heeft tal van voordelen, waaronder € 
2,50 korting. U kunt te allen tijde de 
incasso weer ongedaan maken.

■ Jak Roskam: “Hoe langer je weg bent, hoe meer je Edam gaat missen”

■ De woning van Jak en Marja


