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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!

Edam van eeuw tot eeuw

Volendammerpad – Hondehemel
Dit is een wel heel mooie foto van de twee trekschuiten die beide een 
dienst onderhielden met Volendam. Oorspronkelijk opgericht door de 
heer Medik en later overgenomen door Piet Nierop en zijn zoon Arnold. 
Ook de heer Slot exploiteerde een veerdienst naar Volendam. Zijn boot 
ligt hier achter de ‘Postduif’ van de heer Nierop.
Van 1878 tot 1906 was de trekschuit het enige openbare vervoermiddel 
tussen Edam en Volendam. Het dagelijks vervoer van 25 tot 40 kinde-
ren uit Volendam naar de in 1878 gereed gekomen katholieke school in 
Edam vormde de vaste basis van het toen opgerichte bedrijf van de heer 
Slot.  Ook had Slot een café op de hoek van het Volendammerpad, wat 
later werd overgenomen door Hulst. 
Maar nadat in 1906 het nieuwe spoorlijntje van Kwadijk via Edam naar 
Volendam werd geopend, was het afgelopen met de trekschuiten. Ze 
werd nog wel een tijdje een attractie voor de vele toeristen die Volendam 
wilden bezichtigen in die tijd.

Reünie bracht ruim 100 nazaten                 
Pieter Leek op de been

Kortgeleden heeft de reünie van 
de familie Leek plaatsgevonden. 
Ruim 100 Leeken van 0 tot en met 
89 jaar kwamen in Hotel De Rijper-
eilanden, in bezit van Mart Leek, 
bijeen om de specifieke familietrek-
jes door te nemen.
 
In 1858 trouwde Pieter Leek met 
Geertruida Molenaar. Uit dit huwelijk 
werden vier kinderen geboren: Jan, 
Wilhelmina, Joris en Maarten-Jacob. 
Mart, kleinzoon van Maarten-Jacob 
stelde zijn hotel De Rijper-eilanden 
beschikbaar voor de reünie, met de 
mogelijkheid tot overnachting.
 
Ondernemers

al een handel in groenten en aardap-
pelen.Deze handel wordt nog steeds 
voortgezet, maar dan iets uitgebreider 
door achter-achterkleinzonen Nico 
en  Theo op de Stient in Volendam 
en ook Marcel en Leon hebben een 
groothandel in groenten en fruit in 
Amsterdam. In Edam had de familie 
Leek decennialang een groentezaak, 

25
jaar

?

Burgerlijke stand
Geboren:
27-11 Rowan Agatha Wilhelmi-
na, d.v. J.C.A. Tol, en: H.M.W. 
Gerlach; 30-11 Luke, z.v. J.W.M. 
Visscher, en: L.J.W. Kwakman; 
30-11   Evy Johanna Margaretha, 
d.v. P.E.J. Steur, en: G.A.J. Müh-
ren;
Ondertrouwd:
Dennis Nicolaas Bank, en: Caren 
Joke Wegewijs; Johannes Corne-
lis Maria Steur, en: Ingrid Cla-
sina Margaretha Schilder; Pieter 
Jacobus Franciscus Reijntjes, en: 
Esmeralda Esther Levison; Marc 
Adrianus Snoek, en: Cornelia 
Anna Maria Tol;
Getrouwd:
Thomas Johannes Maria Schil-
der, en: Maria Anna Tol; Devin 
Remijn, en: Nanette Jaspers;
Overleden:
25-11 Aafje Maria de Boer, 78 
jaar, w.v. J. Moormann; 26-11 
Louis Egberto Monsanto, 80 jaar, 
e.v. A. Stroband;01-12 Corne-
lis Everardus Bootsman, 76 jaar,  
e.v. C.T.M. Smit;

advertorial

overhandiging Kaasboek aan Eric Hulst,         
directeur Cono Kaasmakers/Beemster kaas

In de vorige Stadskrant werd uitvoerig stilgestaan bij de feestelijke presen-
tatie van het boek ‘Hoe de Edammer de wereld veroverde’, de geschiede-
nis van een rond kaasje.
Naast burgemeester Van Beek ontvingen de heren Gerro de Boer, Han Plas 
en Kees Schardam ook een exemplaar van het boek. Helaas was Eric Hulst 
op deze avond verhinderd om het boek in ontvangst te nemen.
Diverse sponsors hebben de uitgave van het kaasboek mogelijk gemaakt 
maar zonder de substantiële bijdrage van de CONO was de uitgave van het 
boek niet mogelijk geweest. 
Een afvaardiging van het bestuur van Oud Edam en van de redactie van 
de Historische Reeks heeft daarom uit erkentelijkheid hiervoor het boek 
persoonlijk aan Eric Hulst in Middenbeemster overhandigd.

n v.l.n.r. Dik Rinkel, Ton de Jong, Eric Hulst en Hans van Roijen.

Culinaire top noord-Holland in Damhotel
Maandag 12 december is het Damhotel decor voor een culinaire bijeenkomst 
van de koks van het Koksgilde Noord-Holland. 
Het Koksgilde is een landelijke vereniging voor iedereen met een Koksdi-
ploma. Voor deze beroepsgroep is het Koksgilde een vereniging waar je met 
vakgenoten inhoudelijk over het vak kan praten, innovatieve ideeën kunt 
opdoen en het kan zorgen dat ook de jeugd het mooie werk in de keuken wil 
gaan doen.  Het Damhotel is gekozen om de sfeer van het restaurant en de 
geweldige culinaire keuken, niet voor niets staat het hotel in de TOP 10 van 
beste keukens van Noord Holland. 

n Familie Leek in 1870

Ruim honderd nazaten gaven gehoor 
aan dit leuke initiatief van Mart. Van 
Groningen tot Zuid-Holland  kwamen 
de familieleden naar De Rijp. Onder 
het genot van een hapje en drankje 
werden de typische familietrekjes 
doorgenomen. Voor veel Leeken zit 
ondernemen in het bloed. De een is 
makelaar, de ander hoteleigenaar en 
weer anderen middenstander of on-
dernemer.

Groenten en aardappelen
Overgrootvader Pieter dreef in 1850 

weer later een supermarkt (de huidige 
Deen), waarna Klaas Leek eindigde in 
de vertrouwde zaak aan de Keizers-
gracht, thans een restaurant.
Voor sommigen was het een emo-
tioneel weerzien na 30-40 jaar en 
met de belofte elkaar niet meer zo 
lang uit het oog te verliezen werd de 
avond afgesloten met een overheer-
lijk buffet.


