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In memoriam
Dirk van Zanen.

Nadat wij hem, zijn vrouw en
kinderen, nog bij een druk bezochte
receptie, op 16 november, namens
"Oud Edam" hadden geluk
gewenst bij zijn 50-jarige echtvere
niging, overleed vrij onverwachts
op 9 december, de heer Dirk van
Zanen in de leeftijd van 75 jaar.
Dirk heeft vele jaren de contributie
voor "Oud Edam" opgehaald, en
de mededelingen bezorgd bij de leden
ter plaatse. Zodoende was hij een
van de oude getrouwen, die de
doelstellingen van de vereniging
van harte steunde. Zijn verknocht
heid aan Edam manifesteerde zich
onder andere in het verzamelen van
prentbriefkaarten, betrekking
hebbende op Edam.
Uit zijn verzameling stelde zijn
zoon Wouter een drietal boekjes
samen, getiteld: Oude prentbrief
kaarten vertellen over Edam, bij
velen welbekend. Dirk van Zanen
is niet meer, maar zijn naam zal bij
ons en degenen die hem hebben
gekend, een goede herinnering
achterlaten.

Excursie Veere en Middelburg op
We vertrokken die zaterdag om iets voor
achten uit ons slaperige Edam. Mooi,
helder weer maar wel erg koud. Met twee
bussen; één niet-rokers en één voor rokers.
We hielden een koffiestop in Schiedam,
waarna de niet-rokers eerst naar Veere en
de rokers naar Middelburg vertrokken.
In Veere voor het stadhuis werden we
opgewacht door de heer Sanders die ons
in de hal enkele bijzonderheden vertelde
over het gotische stadhuis met de bijzonder
sierlijke renaissance toren met carrillon.
We bezichtigden o.a. de oudheidkamer
met de beroemde verguld zilveren beker,
geschonken door Maximiliaan van
Bourgondië aan de stad Veere. Hierna
volgde onder leiding van de heer P. De
Mey de rondleiding door het stadje, langs
de gezellige haven met de fraaie Schotse
huizen en de Kampveersche toren, door
de smalle straatjes in de richting van
de grote kerk met de lage toren, die maar
1/3 van de ontworpen hoogte heeft bereikt.
We bezichtigden dat deel van de kerk
waar nog steeds diensten worden
gehouden.
De heer De Mey had nog stof genoeg

Veere.
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maar de tijd drong en onze warme lunch
wachtte. Deze smaakte voortreffelijk na
de nogal koude tocht door Veere. Even
ontstond er paniek toen de etenden nog
niet klaar waren met de maaltijd en de
hongerigen op de stoep stonden te
trappelen. Maar toen deze situatie met
Edamse gemoedelijkheid was opgelost,
vertrok de Veerse groep naar Middelburg.
Spijtig voor enkele dames die graag nog
verder hadden willen neuzen bij de mooie
wollen spullen en aanverwante artikelen
van "de Schapekop". Op de grote markt
in Middelburg stonden de gidsen van de
WV op ons te wachten. Ook dit was een
interessante tocht. Vooral de gerenoveerde
en gerestaureerde hofjes en straten waren
bijzonder sfeervol.
Speciaal de Bellinkstraat trok de
aandacht. Het was heel verrassend vanaf
het havenfront door een simpel poortje
ineens in heel mooie, oude en toch zeer
leefbare hofjes te stappen. Heerlijk rustig
zonder verkeer. Vooral viel hier het
prachtig gerestaureerde Kuipersgildehuis
op, waarin thans de muziekschool is
gevestigd.

Ons laatste programmapunt was de Abdij
en speciaal de crypte, die voor ons
toegankelijk was. Er was voor ons een
grote uitzondering gemaakt want zelfs
onze gids was nooit eerder in de gewelven
geweest. Heel mooi gerestaureerd was het
Abdijplein, dat na de beschietingen en de
brand in 1940 voor een groot deel was
verwoest. Rond dit Abdijplein bevinden
zich de bibliotheek, de gebouwen van het
Rijksarchief, het kadaster en de
Statenzaal.
Alles bij elkaar hebben we bijzonder veel
moois gezien, maar eigenlijk voor één dag
in een te hoog tempo.

De O.-L.-Vrouwekerk te



Wandeling door Edam I 1914
door Gerrit bij 't Vuur en Jan Besseling

Om te beginnen willen we, alvorens wij
tot beschrijving van de Voorstraat en
Torenstraat overgaan even zeggen dat de
Voorstraat begon bij Gerrit Abbes, nu
dames Hesselink en cafe Busschbach tot
de hoek bij Blommekamp nu wassalon
Loots, en dan de Torenstraat tot de hoek
van de Prinsenstraat, sigarenmagazijn
Jorritsma. Op dit ogenblik, al vanaf 1923
heet de straat zoals hiervoor beschreven
van Jorritsma t/m bloemmagazijn Huisink
Kleine Kerkstraat, en vervolgens tot en

met restaurant Busschbach Lingerzijde.

Wij zullen onze wandeling af en toe
onderbreken om weer even terug te lopen
naar de andere kant van de straat, om
zodoende de mensen die daar indertijd
woonden, en nog wonen bijeen te houden.
We komen, in gedachten, vanaf de tram
die ons van Amsterdam in 5 kwartier naar
Edam bracht, en zien dan over de
trambrug komende meteen Hof van
Holland opdagen, de waard, de heer
Zijlstra kent iedere Edammer als een
nauwgezet zakenman, die zijn voortijdig
vertrekkende cliënten, waarschuwde
"Eerst betalen jong", zijn cafe werd later
beheerd door J. Oorbeek, en is nu in
handen van patron Busschbach, die op
deze plaats een modem café biljart en
restaurant bedrijf exploiteert.

Aan de overkant de ijs en biersalon, annex
cent van blad zaak van Gerrit Abbes. Als
Griet de huishoudster van Abbes je niet
hielp, dan was de baas er zelf bij om je
te helpen een keus te maken uiteen tafeltje
vol lekkernijen welke voor 1 cent per stuk

mochten worden meegenomen. In het met
verlof A gezegende gedeelte vertoefden
dan op Zondagmiddag de stamgasten te
weten Piet Riske, Cor Bont, Herman
Beets, Joop Vastwijk en nog vele anderen,
die dan onder het genot van een "potje"

bier en een sigaartje, en voor niet al te
hoge tarieven hun rustdag vierden, en de
laatste nieuwtjes uitwisselden.
Als we even verder zien valt ons oog op de
smederij van Tjeerd Hesselink die
behalve het gewone smidswerk ook
paarden besloeg, d.w.z. van nieuwe ijzers
voorzag. Als jongen zijnde sloeg je dit
gebeuren met belangstelling gaande, de
smid bezig te zien het gloeiende ijzer
onder de eeltzool van de meestal weer
barstige paarden te spijkeren. Ook voerde
Hesselink een rijwielhandel waar rijwielen
van de E.N.R. (Eerste Nederlandse
Rijwielfabriek) werden verkocht, alsmede
het toen al bekende merk Batavus.
De veel oudere zullen zich nog herinneren
dat naast Hesselink het winkeltje was van
Grietbuur van Puffelen, een typisch
buurtwinkeltje waar allerlei snuisterijen,
zoals touw, zakjes blauw, groene zeep
en ook klompen verkrijgbaar waren.

Even verder op de hoek woonde eertijds
de stamvader van de bij 't Vuren, de
grootvader van Jaap en Gerrit, en de
helaas overleden Tijmon. Deze bij 't
Vuur oefende al het koperslagersvak uit,
met allerlei varianten in die richting
zoals blik en zink werk, solderen van
potten en pannen etc. etc. Dit eerzame
handwerk wordt, voor zover het nog
gevraagd wordt nog steeds in de geslachten
na hem uitgeoefend. Op dit punt woonde
eerst Tijmon, later ook Jaap bij 't Vuur. In
het geheel verbouwde pand is nu het
warenhuis van de fa. Knijn gevestigd. We
gaan weer even terug naar het pand dat nu

wordt bewoond door Piet Oud, zoon van
Rikus Oud de oude slager. Daar woonde
eertijds de bekende Johan Banning boter-
handelaar, gehuwd met Grietje Oord
dochter van Willem Baas. Deze Banning,
vaardig in bestuurlijke aangelegenheden,

lid van de kamer van koophandel,
voorvechter in middenstandsbelangen en
ook op politiek actief (gemeenteraadslid).
In een verkiezingscampagne voor de 2e
kamer hadden zijn politische tegen
standers de dichtregels gekalkt "Zo gij
boter wilt, kies dan Duijs, maar wilt ge
margarine: Dresselhuijs". Naast Banning
woonde, door een tuin gescheiden, waar
nu een woning op staat, Houtman de
sigarenmaker. Deze bekwame
sigarenmaker werkte ooit met 8 man o.a.
de Gebr. Schoegje, Piet Langedijk e.a.
Ook was Houtman een kundige dammer
en een lid van de damclub. Op de plaats
voor de winkel en woonhuis van Houtman

staat nu in fraaie stijl opgetrokken huis
van mevr. Porte-Wit, de inmiddels
gepensioneerde onderwijzeres aan de
Openbare lagere school, en bekend om
haar theologische kennis en sprekers
kwaliteiten. Zij is veel gevraagd, onder
meer, bij begrafenissen, om troostrijke

woorden tot afscheid en nagedachtenis te
spreken. Boven de deur van haar woning
staan de diepzinnige woorden "Het leste
lien" het laatste eindje. In het sluis
wachterswoninkje daarnaast woonde
eertijds Kees Rijswijk en zijn vrouw Liefie
Buur, met hun kinderen, Ant, Pauw en
Maarten (de mop). In onze jeugd een
bekende voetballer. Later Douwe Franke,
naast sluiswachter ook stadsomroeper
etc. en daarna Lou Nieuwenhuis. We
gaan nu over de Pompsluisbrug, en zien

hier een opmerkelijk verschil in het
waterpeil, wat door deze sluis gereguleerd
wordt. Eertijds was hier een drukke
doorvaart, vooral veel gebruikt door
boeren voor vervoer van vee, hooi etc. van
en naar Zeevang. En ook wel voor kaas
naar de kaasmarkt. De trekschuit van de
kermisreiziger Klaas de mop (Molenaar)
die 's winters rust had op het Bagijnenland
maakte ook gebruik van de sluis, om
naar de kermissen in de wijde omgeving te
varen, en daar dan present was met
hakkoek van de Edammer hakkoek
specialist, bakker Riedel. Over de brug,
dus links de broodbakkerij van Jan Oud,
die speciaal voor zijn klanten in de
Purmer over een levensgrote trekhond
met hondekar beschikte. Deze bakkerij
werd later overgenomen door Gerrit
Breed, wiens zoon nog, een naar deze
tijd aangepaste brood- en banketzaak, op
dezelfde plaats exploiteert. Het brood
wordt echter niet meer per hondekar,
maar met bestelauto bezorgd.
Naast deze bakkerij zien we de smederij
van Dirk Hartog, later Jaap Hartog een
eerste klas vakman, die ook met de tijd
meegaande rijwielen verkocht (Gazelle
en Union). Jaap Hartog had nog een broer,

Klaas Hartog, congierge van Edams
museum en koster van de doopsgezinde
vermaning. We gaan wéér even terug en
vlak over de Pompsluisbrug aan de andere
kant, dus tegenover de bakkerij, de winkel
van de bekende familie Benjamin. De
winkel is niet meer, maar in het zelfde
pand woont nog steeds de dochter van
Benjamin Ant. Benjamin was een bekend
slijper van scharen en messen, repareren

Wette rb«it«n

Het Westerbuiten gezien vanaf het tramstation

van paraplu's en voerde verder een winkel
in allerhande artikelen een bijenkorf in
't klein. Naast Benjamin het huis van Jan
Banning bekend schaatsenrijder in het
begin van deze eeuw. Ook zijn broer Eeco
Banning was een all-round sportsman in
die tijd. Later heeft de gemeente secretaris
dhr. Beets hier jaren gewoond, en ook
tegenwoordig woont de gemeente
secretaris dhr. Kramer op dezelfde plaats.
Hiernaast woonde Hendrik Kuiper, de
vader van de tegenwoordige bewoonster
Dina Kuiper touwslager en later baas in
de touw-fabriek. Daarnaast de
befaamde musicus L.G. Jansen dirigent
van het Apollo muziekorkest niet te
verwarren met het apollo project,

en zang Edam. Jansen,

in de volksmond Harmen Jansen, was
ook jaren lang beiaardier van het speel-
toren carillon, het klokkenspel dat
zaterdag's van 11 tot 12 uur klanken
over de stad deed klinken. Deze traditie
wordt tot heden toe voortgezet niet meer
door Jansen en ook niet door diens
opvolger Simon Bak, maar door een
klokkenist van elders. Hoeveel jongens
en meisjes hebben bij hem het spelen op
violen en piano geleerd? We weten in elk
geval dat Cees Plas, Jo Schardam en de
burgemeester van Midwoud dhr. P. Smit,
op een onnavolgbare manier de strijkstok
hebben leren hanteren. En nog vele
anderen leerden bij hem het edele piano

spel. En laten we vooral niet vergeten dat
Jansen de organist was van de grote kerk.
Het orgel dat hij als zijn eigendom
beschouwde, en dat na jaren zwijgen,
eerlang weer na een grondige revisie door
de fa. Flentrop uit Zaandam in gebruik
genomen zal worden.

De innundatie van mei 1940. Het verschil in Waterstand is hier goed te zien.

Naast het huis van L.G. Jansen, weliswaar
gescheiden door een beschutte tuin, vinden
we de garage van Palsgraaf, bekend bij
velen als Pallie, die een taxi en vervoers
bedrijf had. Voordien was dit de schuur
van Manus Medik, wiens ket en wagen
hier onderdak hadden. Menigmaal zijn we
door Plasgraaf, of diens nicht Ga Regter
met 5 of 6 jongens naar en van Purmerend
gereden voor 25 cent per persoon. Goeie
ouwe tijd, waar we nog aangewezen
waren op openbaar vervoer, en ijvere
ondernemers als Palsgraaf. We zouden
bijna vergeten te vermelden dat toen we
bij de winkel van Benjamin waren even
langs de sluis richting Schepenmakersdijk

te lopen waar we, zo schilderachtig aan
het water gelegen de woning vinden van
eerst Buikman, later W. Ent de zwager
van Cor Grim, en nu al weer vele jaren

S. Hetjes. Een huis dat uitziet op de
Schepenmakersdijk, maar wat toch bij de
Voorstraat, nu Lingerzijde hoort. Maar
als wij de straat oversteken zien we op de
hoek van de Smeesteeg de woning van
Willembaas Oord, een bekwaam
timmerman, en lid van de tekenschool
commissie, het huis wordt nu bewoond
door de familie Kras. En daarnaast het
woonhuis van Palsgraaf, waar veel
vroeger Hosman met zijn vrouw en beide

dochters Anne. en Mie woonde, Hosman

Op de achtergrond het winkeltje van Gerrit Abbes, op voorgrond het Hof van Holland.
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Hel fotografisch atelier van Siewers in de Voorstraat.

was koordirigent, aanspreker en
begrafenisondernemer bij de RK parochie.
En voor Palsgraaf heeft er ook nog de
fam. Bom-Worp gewoond. In het
middelste van deze drie huisjes onder
een kap woonde eerst de kleermaker
Ton, toen Benjamin, die later naar de
overkant verhuisde, en daarna lange tijd
juffr. Witte, onderwijzeres aan de RK
lagere school en ook nog secretaresse
van "Oud Edam". En in het laatste huisje
de melkboer Gerrit Sanders, Gerrit junior
bekend als meubelmaker, kaaspakhuisman
en krantenbezorger als ook eenmaal een
bekende linksbuiten bij E.V.C., en nu nog
fervent supporter van deze club. Dan
komen wij bij het huis van de schilder
Dirk Heitman, oorspronkelijk fotografisch
atelier van Sieuwers. Heitman telg uit het
bekende bakkersgeslacht en een steun
pilaar van Edams fanfare korps. Eertijds
groot gymnast. Het huis daarnaast woonde
vroeger Goggie Groot, een rommelwin-
keltje van ansichtkaarten, feestartikelen,
prenteboeken enz. Later was hier gevestigd
de groente- en fruitzaak van Ju Hovenier.
Pal daarnaast vinden we de galanterie
winkel van Manus Medik later en nu nog
bewoond door Henk Kouwenhoven, die
er echter geen zaken meer doet.
Het huis van v/h Hovenier is nu ook een
particulier huis, en wordt bewoond door
Jan Kouwenhoven, zoon van Henk.
Naast deze winkel woonde voorheen
Anne Franke en haar moeder de struise
dienstbode-huishoudster van
burgemeester Calkoen. Het huis daar
naast werd eerst bewoond door KI. de
Jager, vader van Arie, en later door
Harrie Bakker. Nu is dit huis bewoond
door de fam. Klaassens antiqair. De
banketbakkerszaak van Gerrit de Koe,
zoon van zijn voorganger en vader Sjaake
de Koe, is jaren lang een bekende zaak
geweest in de Voorstraat. De oude
Edammers herinneren zich nog wel de
zg. smakavond met Sinterklaas waar
hoofdzakelijk banketletters werden
verloot. Bij het kopen van 1 lootje a 10
cent maakte je kans op een banketletter,

of een ander stuk zoetigheid naar gelang
de loterij op dat moment opleverde. G. de
Koe exploiteerde ook een lunchroom op
de dijk in Volendam. Naast de Koe staat
het huis van Nieuwendijk, vroeger
bewoond door vader Hannes, nu woont er
nog de zoon van Hannes Theo met zijn
gezin. Vader Nieuwendijk de stoere
opperman bij metselaar de Koning.

We komen nu bij stalhouderij Piet Kout
een bekend pikeur en paardenkenner.
Piet Kout en zijn zoons Thames en
Martin waren veelal succesvol bij
kortebaan draverijen in heel Noord-
Holland. Later werd de zaak overgedragen
aan Jan Nierop die aanvankelijk ook met
paard en wagen o.a. melk ophaalde bij de
boeren maar later overging op autotractie.
Jan Nierop en zijn zoons Herman en Piet
waren bekende namen in de auto- en
motor wereld, voorzover het Edam betrof.
Het hele pand is gesloopt, en er is een
prachtig nieuw koetshuis voor in de plaats

gekomen. Daarmee is de oude situatie
weer hersteld. Een koetshuis behorende
bij de tegenovergelegen burgemeesters
woning.
In beheer en in eigendom van de
uitwaterende sluizen, het lichaam dat niet
alleen het beheer voert over sluizen, dijken
en alles wat daarmee samenhangt, maar
er nu, na honderden jaren ook de zorg
heeft bij gekregen van de waterzuivering.
We mogen er trots op zijn, dat dit
hoogheemraadschap, zich geheel in
Edam heeft geconcentreerd, en er toe
heeft bijgedragen dat er veel mooie oude

gebouwen voor algeheel verval zijn
gespaard gebleven.

Naast het hiervoor beschreven koetshuis
woonde op de hoek de hoedenmodiste
Mevr. Blommekamp-Batelaan. Haar
man was meubelmaker en had zijn
werkplaats op het noord-achterom later
vestigde zich hier Dirk Loots als
fietsenmaker, automonteur, en rijwiel
handel. Nu heeft zijn zoon Jan er een
wassalon in gevestigd. We haasten ons
weer even terug naar het huis van Dina

Kuiper hiervoor al genoemd. De twee
herenhuizen die dan volgen werden
bewoond resp. door Dirk Middelbeek en
Dirk Klomp, zo geheten heren boeren, die

echter niets van hun eenvoud hadden
verloren. Ik zie Klomp nog gaan op zijn
gele klompjes, en zijn zwart zijden pet,
met meestal een redicuultje (boodschap-
penzakje) bij de hand.

Wordt vervolgd.

Fundamenten oude brug
opgravingen
Tijdens rioleringswerkzaamheden door
de Fa. Nelis zijn op de scheidingslijn
Kaasmarkt/Mauritspad funderings- en
paalrestanten blootgelegd van een brug
die over een smal grachtje lag.
Naspeuringen en zorgvuldig onderzoek
ter plaatse door enige leden van de
Vereniging Oud Edam hebben geleerd dat
het grachtje ongeveer oost-west liep van
de Jan Claasz. Brouwersgracht naar de
Achterhaven. Op een kaart uit 1743 van
Tirion, is het gedeelte van de Jan Claasz.
Brouwersgracht naar de Kaasmarkt al
gedempt. Het andere gedeelte, dus van de
Kaasmarkt naar de Achterhaven is aan
het eind van de vorige eeuw gedicht. En er
zijn nog wel oudere Edammers die zich
dat kunnen herinneren. Er bestaat zelfs
een prentbriefkaart waarop dat
Mauritspad te zien is toen het net
dichtgegooid was.

Het Gele Steentje:
onderscheiding
van Oud Edam
Binnen Edam zijn er altijd mensen die
zich op een bijzondere wijze verdienstelijk
hebben gemaakt ten aanzien van het
behoud en de verfraaiing van hun stad.
Dit kan op velerlei wijze geschieden:
organisatorisch, binnen de Vereniging
Oud Edam of door met beperkte middelen
een restauratie met veel inventiviteit uit te
voeren. In onze vereniging is de gedachte
naar voren gekomen om mensen of
instellingen die zich op een bepaalde
wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten
aanzien van het behoud en de verfraaiing

van onze stad jaarlijks in het zonnetje te
zetten.

Een commissie, ingesteld door het bestuur
van de Vereniging Oud Edam en

bestaande uit de heren Creemers, bij 't
Vuur en van Overbeek hebben onderzocht
hoe dit zou kunnen gebeuren.

Hieruit is het idee ontstaan jaarlijks een
prijs toe te kennen.
Het Gele Steentje. Een onderscheiding,
die ieder jaar op de algemene leden
vergadering uitgereikt zal worden.


