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Het Groot Westerbuiten in vroeger dagen

Situatieschets van Edam zoals het was
in de jaren voor de oorlog

Als we uit de Purmer het Groot Wester
buiten naderen, vinden we aan de rech
terkant net over de Purmerbrug de hout-
loodsen van de firma Oudejans, evenals
de timmerfabriek aan de overkant, voor
heen de firma Keijzer. Oorspronkelijk
waren deze loodsen de swetloodsen,
paardestallen waar de paarden van de
postkoetsen werden verwisseld.
De kistenmakerij van Jan en Bram
Keijzer hadden als knechts Jan de Boer
(meester) en voorts de bekende Jaap
Zwerver (Stok), Jacob Raggers, Hannes
Makkinga (malle makkie), Jaap Visser,

Cor Rol, Co Kater en Jan Kemper.
Honderden kisten werden hier gemaakt
voor de kaasexport en vis (Volendam).
De gereedgekomen kisten werden op een
lange handkar naar de klanten vervoerd.
Op de Beurs of Spanjaardsbrug werd
altijd even een kleine rustpoos genomen
om te bekomen van de zware rit over de
hobbelige kasseien.
De houthandel en kistenfabriek wordt
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Het spoortje van Kwadijk-Edam-Volendam
dat over het Groot Westerbuiten Edam
binnenkwam. Hierop de spoorbrug, die over de
ringsloot lag. Rechts het wachthuisje van v.d.
Lee die ook sigaren maakte.

Gerrit en Jan vertellen
verder  

Niet het idee te hebben om voor ons
tijdschrift door te gaan met verdere wan
delingen door Edam, moesten wij zwich
ten voor de vele aanmoedigingen dit wel
te doen.
Wij zullen ons beperken tot de bedrijven
en bedrijfjes, boerderijen enz. Ook be
paalde voorvallen, typische persoonlijk
heden e.a. zullen onze aandacht hebben,
zodat u aan het einde van deze cyclus een
leuk overzicht krijgt van wie er in Edam
leefden en werkten in de tijd dat wij jong
waren. Wij weten natuurlijk niet alles,
maar mocht u ons willen adviseren of zelf
leuke dingen weten, geef dit dan aan ons
door zodat aan het einde iedereen kan
zeggen: „Wat was dat een aardige be
schrijving van Edam".



nog steeds gedreven door de Gebr.
Oudejans. Links op het Middelieërdijkje
was de wagenmakerij van S. Jorritsma
waar in de loop der jaren heel wat
boerenkarren en wagens zijn gemaakt. In
zijn soort was de oude Jorritsma een
prima vakman. Interessant is nog te
vermelden dat de vrachtwagen van
Roelof Bouwes hier gemaakt werd voor
de vrachtdienst op Hoorn. Voordien ge
beurde dat met paard en wagen. Het
bedrijf van Jorritsma werd later door zijn
zoons voortgezet (Steef en Onne). De
laatste werd later aannemer en timmer
man, en menig huis in Edam en naaste
omgeving heeft zijn bestaan aan deze
bekwame vakman te danken.
Naast de houtloodsen rechts enige huis
jes waar o.a. de brugophaler woonde.
Even verder was de bakkerij van Berk
hout, die ook een ventwijk had in Volen-
dam. Een van de vele bakkers die uit het
stadsbeeld zijn verdwenen. Dan de vis
handelaar Oosterbaan, die zelf zijn vis
rookte en een bekende figuur was op
diverse kermissen. In Edam stond zijn
kraam altijd op de Spuibrug.
De smederij van Dirk Karhof (Lorre)

Smederij van Sombroek
Links Henk, vader Sombroek en Lourens

Trijn van Bolle met de melkkar van de
familie Conijn

was hier tegenover, dus naast de timmer
fabriek, jaren achereen in gebruik door
wijlen Charles de Cock als garage en
werkplaats. Nu gesloopt. Even verderop
de smederij van Jan Sombroek waar
vroeger aan twee vuren werd gesmeed en
scheepsankers van diverse afmetingen
werden gemaakt. Aardig is te vermelden
dat het toegangshek van het kerkhof
gemaakt is door de voorouders van de
firma Sombroek. De zaak werd later
voortgezet door de twee gebroeders
Lourens en Henk die ook hun sporen
hebben verdiend als leveranciers van
vaste brandstoffen. In de volksmond
werden deze middenstanders hokkeba-
zen genoemd. Ook de fietsenmakerij
werd door deze broers beoefend. Dit
eertijds bekende zakenpand, nu in eigen
dom van de gemeente, is in een treurige
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staat van verwaarlozing en verdiende
een beter lot. Aan dezelfde kant de
boerderij van de familie Conijn, waar
Toon en zijn vrouw later de scepter
zwaaide. Vermeldens waard is, dat de
melkkar begeleid door een Volendamse
getrokken werd door een schaap. (Hoe
bestaat het).
Dan komt het bekende café van Maarten
Rijswijk met aan de overkant de nog
bestaande, maar niet meer als zodanig
gebruikte stalhouderij. De schuur achter
het café werd ook benut als kleedlokaal
van de voetbalclub E.V.C. welks terrein
enige honderden meters verderop gele
gen was aan het singeltje. En de stalhou
derij was ook jaren in gebruik als groen
teveiling, waar hoofdzakelijk Edamse
tuinders hun produkten aanvoerden; en
de legendarische Aris Plas op de meest
gemoedelijke manier de tuinbouwpro-
dukten veilde. Met de kermis was het
café later, en nu al meer dan vijftig jaar in
beheer van de familie Groot, een trefpunt
van de harddraverij, waar bekende pi
keurs als Piet Kout, Jan Vergaai, Piet
Bier en nog vele anderen om de prijzen
streden. Dit alles op donderdag van
Edammer kermis.
Terug naar de richting Purmerbrug ko
men we bij de bekende grossier in aar
dappelen en groenten baas Bak, die de
groentenboeren uit Edam, Volendam en
Marken van aardappelen en groenten
voorzag. Voor het eiland Marken had
Bak zelfs twee motorboten in de vaart,
waarmee ook aardappelen uit Zeeland
werden gehaald. Bekende schippers op
deze schepen genaamd „Nooit Ge
dacht", waren Co Haverhoek en Henk
Nibbering. Dan weer even verderop de
ijzerwinkel van Sombroek en daarnaast

Boerderij van de familie Conijn
Momenteel zwaar in verval

de boerderij van Piet Laan, later be
woond door Cor Tjeertes, die als sloper
en handelaar in antiek zijn sporen wel
verdiend heeft en er een is van de oude
garde van de „Foelie dwars". Cor, ge
lukkig nog in leven, is tot op heden een
geboren verteller van de meest fantas
tische verhalen en gebeurtenissen uitzijn
veel bewogen leven.

Door de totale verandering met de aan
leg van de grote verkeersweg en het
maken van een tunneltje, zouden we
vergeten dat er op deze plaats nog vier
huizen hebben gestaan die allen gesloopt
zijn. Te weten: Op de hoek van het
Singeltje het huis van de heer P. van
Leuzen. Daarnaast het huis van de ge
meente architect de heer J. Letzer, dan
het huis van de heer J. Keijzer, later
familie Omen, directeur van de techni
sche school. Willem Lagrand als brug
wachter van de z.g. Trambrug en hande
laar in klompen, (later L. Nieuwenhuis)
had naast Keijzer zijn stiel. Op de hoek
en als eerste huis van het Groot Wester
buiten was de sigarenzaak annex foto
grafisch atelier van Sieuwers, daarna
Piet Laan en weer later de overbekenden
Kees Kraay en Mies Gorter.

Het hier beschrevene is met de komst
van de z.g. E 10 en de tunnel totaal en
voorgoed verdwenen.

De neringen die van het Groot Wester
buiten zijn verdwenen in de loop der
jaren zijn:

1 Bakkerij
2 Boerderijen
1 Grossier in aardappelen en groenten
2 Smederijen
1 Wagenmakerij
1 Rokerij van vis
1 Winkel in ijzerwaren
1 Klompenhandel
1 Sigarenzaak en fotografisch atelier
en de groentenafslag.

Anekdote

De familie woonde vlakbij de toendertijd
als Klompenkerkje betitelde kerk aan het
Groenland. Het was de tijd dat de grote
en kleine boodschap nog via een plee
emmer naar een put op het Nieuw vaartje
bij de Grote Molensteeg. En wat over
kwam de familie  Juist. Net op zon
dag, vlak voor kerktijd is de emmer vol.
Niet getreurd, de twee zoons, opgescho
ten tieners, brengen in hun zondagse
klofje de emmer wel even weg. Maar, om
niet hun kleren te bevuilen besluiten ze
slim te zijn. Een bezemsteel door het
hengsel van de emmer en de steel op de
schouders.
Het zal met hun leeftijd te maken gehad
hebben. In ieder geval wilden geen van
beiden de emmer het dichts bij hem
hebben. Het gevolg was dat de emmer
van voor naar achter over de steel
schoof. En wat niet uit kon blijven: een
van de twee moet vliegensvlug de stok
loslaten om niet onder de derrie te ko
men.
Voor de kerkbezoekers was het die zon
dag een opmerkelijk schouwspel, de hele
familie schrobbend en boenend om de
inhoud van de emmer voor de ingang van
de kerk weg te halen. En het leek bij de
preek net of de dominee het wat extra
nadrukkelijk over geloof, hoop en liefde
had  

Groot Westerbuiten in feesttooi 1913
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Gerrit Bij 't Vuur

Jan Besseling



Lofdicht In memoriam
Evert Posdijk

Er bestaan over Edam en haar geschie
denis tamelijk veel publicaties welke zijn
bijeen gebracht door, zowel vakjourna
listen, als door ingezetenen of oudbewo
ners van de stad Edam, die op de een of
andere manier, en elk op zijn of haar
eigen manier, behoeften gevoelden feiten
en gebeurtenissen vast te leggen. Zo
doende zijn er veel belangrijke, ook leuke
en waardevolle dingen aan de vergetel
heid onttrokken. Zo bestaat er een, zo
geheten, lofdicht op het wapen van
Edam. Het merkwaardige doet zich
hierbij voor, dat het origineel onderte
kend met de letters A.T. door een andere
rijmelaar is vervolgd met een variatie.
Wij hebben geprobeerd van beide poeë-
tische produkten één smaakvol gedicht
samen te stellen, en wel speciaal voor de
leden van „Oud Edam" met als titel:
Lofdicht op het wapen van Edam.

Gezegend zij de stier, hij doet de handel
bloeien
Wat baat een klaverveld, wat nut doen
onze koeien
Zo melkers emmer tweemaal daags niet
over stroomt
En 't vlijtig boerwijf op haar tijd geen
zuivel roomt
Wie roert en klutst de karn, en doet de
melkplas stremmen
Wie klopt de boter op, en perstde kaas in
klemmen
Wie schenkt aan lekkerbek 't verkwikke
lijk koeiennat,
Wie maakt van ons Edam, een markt en
stapelstad???
Zodat dit hemels mann'Gans Holland
kan 't getuigen
Geeft ieder bezigheid, en doet de zol-
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d'ren buigen
Wie geeft aan koop en werkman dit
vertier?
't Is onder Gods bestel, alleen de vrucht-
b're stier
Dus stellen wij, met recht, in 't rode
stadsblazoen
Drie gouden sterren en een stier, om
kranst met groen!!!
Vanwaar de boter en de kaas, alsook het
vlees dat ons weer krachten geeft
Vanwaar de roem van het Hollands land,
waarmee de natie leeft
Waaruit put de sportman roem en sier
't Komt voorwaar langs vele wegen van
d'onvolprezen stier
De stier van Edams blazoen
Waarvan het volk van deze stad
En hare wingewesten
Het al eeuwen mee kan doen
Hij is de vader der geslachten
Waar de polders in het rond
De hoog geroemde koeien brachten.

Wie wil meewerken?

Er moet wat gebeuren. Dat vindt de
werkgroep Periodiek. Telkens weer is
het kreunen en steunen om de laatste
hand te leggen aan het fraaie vereni
gingsblad. Onderbezet als het gaat om
het redigeren, het schrijven van stukjes,
maar ook als het gaat om het plakken van
de teksten. Op zichzelf best leuk werk
allemaal, maar niet altijd is iedereen
beschikbaar. Daarom deze oproep de
werkgroep te komen versterken. Wat
nodig is, is veel enthousiasme en een niet
te volle agenda.
Bel eens met Sjaan Swalve, tel. 71174.

Op 14 november overleed onverwachts
onze vriend en medewerker Evert
Posdijk. Eyert bracht een gedeelte van
het periodiek bij de leden rond. Spontaan
had hij zich hiervoor beschikbaar ge
steld. Met de gemoedelijkheid die hem
eigen was volbracht hij keer op keer dit
werk, daarmee zijn sympathie betuigen
de aan onze vereniging.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen sterkte toe met dit verlies.
Hij blijft in onze herinnering voortleven
als een goede vriend.

Monumentale bomen

In de toelichting op het bestemmingsplan
Beschermd Stadsgezicht zijn volgens de
werkgroep Handhaving Stadsbeeld en
kele monumentale bomen onvermeld
gebleven.

In de tuin van Uitwaterende Sluizen aan
de Lingerzijde/Schepenmakersdijk
staan vier in plaats van drie beuken.
Op de lijst ontbreken voorts de plataan
op de hoek Kwakelsteeg/Schepenma-
kersdijk, een wilg op de werf van voor
heen Manus Groot, de laatste iep op de
Westervesting, de grote wilg op het erf
Nieuwvaartje tussen de nrs. 7 en 9, de
kastanjeboom in de tuin van de Diaconie
aan de Voorhaven, de treurwilgen aan de
Zwanenvijver, diverse kastanjes en ei
ken in de tuin van Laddrak bij de zwa
nenvijver en een beuk op het erf van Joop
Dekker.
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