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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

De Breestraat
In 1908 vierde Edam feest omdat burgemeester Calkoen 25 jaar in 
functie was in de gemeente Edam. Ik vermoed dat hij geliefd was in 
de hele gemeente want je kunt wel stellen dat in ieder geval heel Edam 
versierd was. Onder meer met zo’n 25(!) erepoorten, waarvan dit er 
een is in de Breestraat.
Aan de rechterkant is de slagerij van Neutenboom, later De Jong, te 
zien en links zijn vier kleine huisjes dwars op de weg gebouwd.
Deze huisjes waren van de smid annex kolenboer Lau Sombroek.
In het eerste huisje op de hoek van de Batumburgerstraat woonde Ma 
Sombroek, een tante van Piet Sombroek.
De andere drie huisjes gebruikte Lau voor de opslag van kolen, nadat 
de huurders de pandjes had verlaten.
Later kocht Theo Visser de huisjes en die gebruikte de zolders voor de 
opslag van zijn ijzerwaren. Beneden werden ze verhuurd als garage.

De verbouwing van…

  Marisa Zeppi heeft nu alle ruimte om haar Italiaans/Portugese familieleden te ontvangen - foto Cor Kes

Jan Hoeckstraat 22
Iedereen kent ’t Hoeckske, het 

huis op de hoek van de Jan 
Hoeckstraat.  Marisa Zeppi, de 
nieuwe bewoner,  bewijst dat je 
ook met minder middelen heel 

goed kan verbouwen. ‘Ik ben niet 
technisch, maar ik kan wel een 

gat graven of opruimen.’ 

Het huis op het hoekje is gebouwd 
in 1975 en altijd bewoond door de 
familie Talsma. In januari is Marisa 
Zeppi in het huis gekomen en inmid-
dels is de verbouwing bijna klaar. 
‘Vroeger hadden de bewoners hier 
een Bed & Breakfast, dat vond ik al-
tijd ontzettend grappig. Daarom ben 
ik ook hier gaan kijken, het huis biedt 
gewoon heel veel verschillende mo-
gelijkheden.’ De vader van Marisa is 
Italiaans  en een deel van haar familie 
woont in Italië en Portugal. ‘Ik woon 
hier in principe alleen, maar ik heb 
regelmatig logees. Als mijn familie 
komt logeren, wil ik ze een stukje 
vrijheid kunnen bieden, dus heb ik 
een ruimte gecreëerd waar mensen 
zelfstandig kunnen logeren.’ Marisa 
is werkzaam in de grootse souvenir-
winkel op de Dam in Amsterdam. 
‘Al meer dan tien jaar werk ik in de 
winkel en het is ontzettend leuk werk. 
Ik ben natuurlijk Italiaans en spreek 
veel verschillende talen, en dat komt 
nergens zo goed van pas als in een 
souvenirwinkel.’ 

Warmteverlies wegwerken
Toen Marisa in het huis kwam, was 
alles nog in oude staat. ‘Ik ben direct 
begonnen met uitbreken. Ik heb eerst 
de zolder aangepakt zodat ik daar al 
kon gaan wonen. Daarna heb ik per 
verdieping naar beneden gewerkt. Pas 
sinds twee weken zit ik eindelijk in 
mijn woonkamer.’ Het huis is volledig 
gerenoveerd en de gehele indeling is 
omgegooid. Het huis heeft drie ver-

diepingen.  De zolder en een deel van 
de tweede verdieping zijn ingericht als 
logeergedeelte met een aparte opgang 
en een klein keukentje. De rest van 
de tweede verdieping is ingericht met 
twee slaapkamers en een badkamer. 
‘De open trap heb ik dicht gemaakt, 
dit in verband met warmteverlies en 
ook voor het geluid. Tegen de trap 
heb ik een kastenwand gemaakt, de 
kamer was toch groot zat.’ Alles is 
geïsoleerd en er is een nieuwe riole-
ring en cv installatie gekomen. ‘Ik heb 
alles zelf bedacht en ik heb zo veel 
mogelijk zelf gedaan. De grote lijnen 

zijn best makkelijk om te bedenken 
maar je moet goed overleggen met je 
timmerman, loodgieter en elektricien 
over hoe het dan uiteindelijk moet. 
Als je het gaat timmeren, wordt het 
altijd anders dan je het bedacht had. 
Helemaal als er veel mensen aan het 
werk zijn.’
 
Lokale ondernemers
‘Ik heb geprobeerd met zo weinig mo-
gelijk middelen zo goed mogelijk te 
verbouwen. Het zo leuk mogelijk te 
maken, zonder heel veel geld over de 
balk te gooien. Ik ben niet technisch, 

maar ik kan wel zelf slopen, uitbreken, 
rommel opruimen en gaten spitten, 
dus dat heb ik ook gedaan.’ Marisa 
heeft voor haar verbouwing bewust 
gekozen voor kleine ondernemers uit 
Edam. ‘Ze zijn erg belangrijk voor me 
geweest. Jeroen Berkhout heeft in het 
begin de basisdingen gedaan en dat 
heeft hij echt goed aangepakt. Ben 
de Vries heeft mij geholpen met de 
afwerking en afronding van de ver-
bouwing.  Edwin van der Kwast was 
verantwoordelijk voor het elektra-
werk en het loodgieterwerk is gedaan 
door Bij ’t Vuur. De jongens hebben 

me ontzettend goed geholpen en ze 
hebben heel veel werk verricht. Om 
kosten te besparen heb ik zelf gedaan 
wat ik zelf kon doen. Ik heb de gaten 
voor de nieuwe riolering gegraven en 
de buizen van de vloerverwarming 
aangelegd. Dit in natuurlijk in over-
leg met Bij ’t Vuur, die vervolgens 
de boel kwamen aansluiten. Op die 
manier kan je toch vloerverwarming 
in je huis krijgen, maar dan wel een 
stukje minder prijzig.’

In de picture
De renovatie van de tuin is niemand 
ontgaan. ‘Toen ik daarmee bezig was 
werd ik door iedereen aangesproken. 
Ik heb alles weggehaald en men vond 
het enorm opknappen, er is veel meer 
licht gekomen. Om de tuin ga ik een 
hek met klimop plaatsen, anders zit 
je wel heel erg in de picture. Wat ik 
verder precies ga doen weet ik nog 
niet, maar dat zie ik van het voorjaar 
wel. De tekst op het huis ga ik er 
zeker op laten, iedereen kent het en 
het hoort echt bij het huis. Omdat ik 
natuurlijk helemaal op het hoekje zit, 
val je wel een beetje buiten het plein-
tje. Daar moet ik wel aan wennen. 
Dat realiseer je je niet van tevoren, 
het maakt ook niet zo veel uit, het is 
alleen anders.’

In tien maanden
‘Alles bij elkaar ben ik tien maanden 
bezig geweest, maar ik ben wel blij 
dat het klaar is hoor! Het is nu echt 
pas voor het eerst dat ik denk dat 
het echt een huis is. Ik moet het nog 
aankleden, maar het begint nu echt 
ergens op te lijken. In dit huis zijn de 
mogelijkheden eindeloos, het is echt 
een investering. Het voelt echt als een 
soort levenswerk, vooral voor mezelf, 
ik weet alleen niet of ik het weer zou 
doen. Ik wilde het bereikt hebben en 
ik ben erg trots op.’
Grietje de Heer
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