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Wandeling door Edam
(door Gerrit Bij 't Vuur)

Het Doelland.
Op de hoek bij de Kwakelbrug woonde
Johan Dal, duivensportliefhebber,toneel
regisseur, naaimachine-expert, geheelont
houder.
Ontelbare uren hebben Jo en zijn vrouw
besteed aan het verenigingsleven. Zijn
noodlot heeft gewild dat deze overtuigde
blauwe-knoper op zijn oude dag een
borreltje moest drinken voor zijn gezond
heid!
Op het Doelland woonde ook een van
Edams vele bakkers:bakker Schippers,een
specialist in saucijzebroodjes. Zijn zaak
was naast het hoekhuisvan Tonia Wessels.
Barend Houtman heeft later zijn zaak
voortgezet
Nu is daar Herman van der Naaten
gevestigd, een vakman op zijn gebied:
goudenen zilverensieraden.Dan volgende
tweelinggevels,huisjes in het bezit van de
VerenigingHendrik de Keyzer, met moerbalken die evenwijdigaan de straat door
lopen door beide woningen. Mevrouw de
Jong en later mevrouwOuwejan hielddaar
een winkeltje.In de andere tweelinghuisde
een soortgelijk zaakje van de familie
Schardam. Na de oorlog zijn de huisjes
gerestaureerd:het zijn nu woonhuizen,wel
klein;maar is het geenweeldein zo'n huiste
wonen?
De horlogerie van Japie Doets en Klaas
Sanders grensde aan deze huisjes.
Deze mannenwaren ook uiterst actiefin de
beginjarenvan de radio, omstreeks 1920.
Later heeft Greuter zijn schoenmakerijin
dit pand uitgeoefend. Voor deze zaken
mensen woonde daar mevrouw Hetjes, de
grootmoedervan Dirk Hetjes en van Eef en
Kees Hooyberg.
Er tegenoverwas de groentezaakvan Leek
en de melkzaakvan Griffioenin het laatste
huis voor het sluisje.
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Het Boerenverdriet,omstreeks1890,met links op de achtergrondde achterzijdevan het huis
Spuistraat 11, waaroverelders in dit periodiek een bijdrage.

De Bult
Kijken wij op dat Dienaarssluisje naar
links, dan hebben wij een prachtig uitzicht
op de enige overgebleven scheepshelling
met de Speeltorenop de achtergrond.
Ook het uitzichtaan de rechterkantis mooi,
vooral 's winters met sneeuw.
Het sluisje werd indertijd bediend door
Beekman.Er werden veel schuitengeschut
die in de Nieuwe Haven de mosselen uit
Wieringer aken overlaadden, waarmee de
Volendammer eendenhouders hun vogels
voerden.
Later werd Jacob van Dijk sluiswachteren
hij is weer opgevolgd door zijn zoon
'Blauwe Bertus'.

Arian Ton, die zich zo verdienstelijkheeft
gemaakt voor Oud Edam, had zijn kleer
makerij naast het sluiswachtershuisje.
Waar nu de boekwinkel van Sanders is,
was voorheen het slagerijtje van Hein
Wessels, waar een laag hekje met klingelbelletjes toegang tot de winkel gaf.
Later is deze zaak verplaatst naar de
slagerij van J. Hartog aan de Lingerzijde.
Oude Baas Groot van de Purmerwerf
woonde in het huis waar tegenwoordig
Willem Bouweswoont Daarnaast stonden
weer twee huisjes onder één dak.
Lees verder op pagina 2

klanten in de winkel. Later werd het
hoekhuis bewoond door Dirks en ver
volgens door De Lange.

Links de hoek om in de richting van de
Constabelbrugkomen wij langs het huisje
waar Middelbeek,de busondernemer,
woonde en de 'scheerwinkel' van Hein
Tieke,een schitterendoud huisjemet blauw
betegelde wanden. Daatje, zijn dochter,
was een bekende Edamse figuur. Hein
schoor zijn klanten voor vijf centen.
Vlak hiernaast hadden Hendrik van Essen
en Overmars een metaaldraaierij, in wat
later de schuur van Jaap Conijnwerd. Jaap
was een populaireEdammer die misschien
wel meer met wielrennen dan met zijn
zuivelwinkelop had.
Voor Jaap Conijn daar woonde, had Jan,
de vader van Hendrik van Essen, met
Tol, Jan en Flip van Essen er een zaak in
tabak en sigaren.
Aan de overkant van de straat was het
winkeltje van Piet Nierop, die potten en
pannen en snoepgoed verkocht Aan de
waterkant naast dit huis was de visafslag.
Als we nu aan de linkerkantin de richting
van de Gevangenpoortsteeglopen, komen
wij naast het winkeltjevan Nierop langsde
viswinkel van Dirk Verhagen. Van oor
sprong was hij timmerman; in de eerste
jaren van 1920 heb ik nog samen met hem
gewerkt aan de restauratie van de Speeltoren. Hij was ook brugwachter van de
Constabel- en de Baanbrug.
Dan was er nog een klein kruidenierswinkeltjevan Sjaak de Koning. Sjaak was
in 1916 schaatskampioenvan Nederland.

Een fraaie foto van de Bult. Defoto dateert
uit circa 1890.

Vervolg van pagina 1
Op de hoek van de Gevangenpoortsteeg
was de winkel van schoenmaker Maas.
Later woonde er de populaire Willem van
der Linden, die een kruidenierswinkel
annex melksalon-lunchroomdreef.
Als wij even terug naar de overkant gaan,
vindenwijvlak naast het Dienaarssluisjede
woningvan Sjakede Koe en ernaast die van
Jan de Wekker, de loodgieter. Waar nu
Gerrit Sanders woont was de banket
bakkerij en lunchroomvan Lansdaal.
Kees Luning had daar later een meubel
makerij. Hij verkocht er eigengemaakte
meubelen.Zijn zaak is door Gerrit Sanders
voortgezet

't Loodsje,later de winkelvan Henk Medik,
werd naar ik meen, bewoond door tante
Suus Korver, die vervolgensnaar Purmerend is verhuisd.
Op de plaats waar nu de toonkamervan Jan
Medik is, stonden eertijdseen paar aardige
dwarse huisjesmet een hekjeervoor en een
regenbak aan de straatkant. Zo waren er
toen nog verscheidene in Edam. Rossenaar en Willem Kwantes hebben er
gewoond en Teun Ent woonde in het
huisje met de regenbak ervoor.
In het huis waar eerder de Noordhollandse
Krant verscheenvestigdeWillem Schoone
zijn metaaldraaierij. Later is zijn zoon
Klaas zich gaan specialiseren in Ameri
kaanse windmolens.
Op de hoek tegenover Willem van der
Linden stond het mooie bakkershuis van
Kees Kabel, antiek ingericht met meel
vaten achter in de winkel en een aan het
plafond hangende koperen weegschaal.
Jansje Kemper, die later huishoudster bij
pastoor Wieman is geweest, bediende de

De manufacturenwinkelvan Schepers, de
schoonvader van Gerrit Broeze, was het
laatste zakenpand van de Bult, waar later
Gerrit van de Naaten zijn goud- en
zilverzaakhad. Of moet de stoffeerderijvan
Jan Slegtook nog tot de bebouwingvan de
Bult gerekend worden?
Heel vroeger werd dit stukje straat de
KleineBult genoemd.De Spuistraat heette
toen de Grote Bult.
Veel oude vertrouwde zaakjes van de Bult
zijn verdwenen: een kleermakerij, een
slagerij twee kruidenierswinkeltjes, een
banketbakkerij-lunchroom, twee metaal
draaierijen, een bakkerij, een potten- en
pannenwinkeltje, een viswinkel, een vis
afslag, een goud- en zilverwinkel en twee
zuivelwinkels. En ook een sluiswachter
is er niet meer.
G. bij 't Vuur.

Opstelwedstrijd
Ter gelegeheid van het 40-jarig bestaan
van Oud Edam heeft de vereniging een
opstelwedstrijd uitgeschreven voor leer
lingen van de lagere scholen. Bij de
uitnodiging om een mooi, spannend,
grappig of leerzaam verhaal over de
historie van Edam te schrijven, kregen de
kinderen een bouwplaat van het stadhuis.
De jury heeft zich over 18 werkstukken
moeten buigen in de finale.
Van de Noorderveste was dat werk van
Tine Westerneng, Jasper Jansen, Sofie
van der Sluis, Francis Willestijn, Maartje Bakker, Theo Zonneveld, Susanne
Lange, Bregje Mars, Peter Houtman,
Mascha Hoekstra, Femke van Poel
geest, Linze Rijswijk en Toine de Jong.
Van de school De Molenakker waren
daar inzendingen bij van Sander Musch,
Ilona Nootenboom, Hein Slegt en Daan
Vos. Van 't Twiske Peter Beets.
Een moeilijke opgaaf voor de jury.
Winnaar werd tenslotte Toine de Jong
van de Noorderveste. Zijn werk was het
meest oorspronkelijk, zo oordeelde de
jury.

De bengeltjes uit Edam
Langs de grote kerk in Edam, liep een
helemaalverschrompeldeman. Iedereen in
de stad Edam was bang voor hem. Alleen
een clubje jongens niet. Dat waren de
bengeltjesuit Edam.
Niemand in Edam wist wat de man in zijn
schildvoerde.Men durfdedat ook niet na te
gaan.
De bengeltjesbestondenuit: Bas, die altijd
grappen maakte, Edo, die altijd lui was en
Karei I. Karei I was een broertjevan Karei
II. Vandaar die naam.
De man was nu naar binnengegaandoor de
Zuideringang.De bengeltjes hadden hem
onderhand al opgemerkt. Zij gingen ook
naar binnen door het Zuiderportaal. Daar
binnen was de boekenkistte bewonderen.
Maar de oude verschrompeldeman was
niet meer te vinden. De bengeltjeszochten
en zochten en ze vonden maar niets.
Maar ja, daar zagen ze wat Helemaal
bovenin de kerk.De man stond klaar om te
schieten met een kruisboog. De jongens
stonden versteld toen ze dat zagen. Ze
hadden nog nooit een kruisboog gezien.
Maar wel die pijlen. Dat vergatenze nooit
wat voor een pijl dat was. Dat was de pijl
waarmee Karei I zijn vader was gedood.
De jongens rendenwat ze konden.Zo bang
waren ze nog nooit geweest Maar gelukkig
ze konden schuilen achter één van de
pilaren. Maar de man was nog niet
helemaalklaar met de jongens. Hij liep mét
zijn kruisboogover alle bruggendie boven
in de kerk waren. Dat deed hij om bij de
pilaar te komen waar de jongens stonden.
Maar toen de man op de plek was bij de
pilaar, waren de jongens verdwenen. De
man moest nu vluchtenof hijwerd gegrepen

door de 'rakkers'. Maar hij kon toch
moeilijk de kerk verlaten, want hij had
bovenin een heel laboratorium gebouwd.
Hij deed er experimenten met apen. Dat
was een beetje moeilijk want de apen
vluchten erg snel.
De jongens waren onderhand al bij de
gevangenpoortaangekomen. Maar eigen
lijk hadden ze daar niets te zoeken. Dus
gingenze maar weer weg. Ze gingen naar
de schoutom aan te gevenwat ze gevonden
hadden. Maar daar werden ze niet toege
laten. Ze waren iets te bekend bij de
rakkers. Dat kwam omdat ze al veel
kattekwaad hadden uitgehaald. Daardoor
geloofdeniemandmeer in de praatjesdie ze
hadden. Zelfs hun vaders en moeders
geloofdenze niet En daarom zei Karei I
maar 'We zullen het zelf uit moeten
zoeken'. En dat deden ze dus. Ze hadden
afgesprokendat ze 's avondsom 2 uur naar
de kerk toe gingen. Bas zijn vader had de
sleutel van de kerk, dus konden ze er
makkelijk in komen. Gelukkig was de
wekker net uitgevonden,dus niemand kon
te laat komen. En ja hoor, iedereen was
precies op tijd om het zoeken te laten
starten. Daar gingen ze dan. Op weg naar
de kerk. Nu stonden ze voor de Zuider
ingang.Bas deed de sleutel in het slot en de
deur gingopen. Gelukkigginghijgeluidloos
open en daar stonden ze dan. In de kerk.
Helemaal alleen. Maar niemandwas bang,
want ze wistende weg in de kerk heel goed.
Als ze dat niet geweten hadden, waren ze
wel degelijkverdwaald,maar ze verdwaal
den niet Ook wisten ze de weg naar de
bruggente vinden.
Nu waren ze eindelijkbij de bruggen. Ze
moesten goed kijken,want ze hadden geen
zaklantaarn. Maar gelukkigvond Bas een

kaars en vuur. Het werd al spannender.Ze
waren nu al bijna bij het laboratorium.Ze
wisten dat maar donders goed. Maar ook
waren ze nu bijna bij het apenhok. Dat
merkten ze niet.
Maar één van de apen zag licht en begon
heel hard te gillen.De jongensschrokkenen
vluchtten zo snel ze konden. Ze stonden
weer buiten, onderhand was het acht over
tweeëngeweest Maar ze gingenweer naar
huis door die schrik.
Bas moest via de Grote Kerkstraat naar
huis. Er waren veel kunstigehuisjes.
Maar daar lette Bas eigenlijkniet op. Hij
rende zo hard hij kon. Nu was Bas eindelijk
thuis. Hij woonde bij de Kwakelbrug,die
vroegermaar 20 guldenen 7 stuiversheeft
gekost. Het is een erg mooie brug, waar
toeristen nu veel fotograferen.
De volgendedag moesten de jongens weer
naar school. Ze hadden het er de hele dag
over. Ze hadden het dus over de Grote
Kerk. Maar toen de jongens uit school
kwamen en langs de kerk liepen, was die
afgebrand.Ze vonden het zonde, want ze
hadden net zo'n spannendavontuurkunnen
beleven. Er bleek een man dood te zijn
gegaanin de brand. Het was de verschrom
pelde man die de jongens volgde. De
jongens vonden het jammer. Ze gingen
maar naar huis. Ze zeiden tegen hun
moeders:'Zonde he van de kerk'. Gelukkig
is de grote boekenkistuit de brand gered.
Die wordt nu bewaard in de Koninklijke
Bibliotheekte Den Haag.
Nu bleek ook dat de jongens wel gelijk
hadden. En sindsdien geloofde iedereen
ze.
Toine de Jong
J.C. Brouwersgracht20

klanten in de winkel. Later werd het
hoekhuis bewoond door Dirks en ver
volgens door De Lange.

Links de hoek om in de richting van de
Constabelbrug komen wij langs het huisje
waar Middelbeek, de busondernemer,
woonde en de 'scheerwinkel' van Hein
Tieke, een schitterend oud huisje met blauw
betegelde wanden. Daatje, zijn dochter,
was een bekende Edamse figuur. Hein
schoor zijn klanten voor vijf centen.
Vlak hiernaast hadden Hendrik van Essen
en Overmars een metaaldraaierij, in wat
later de schuur van Jaap Conijn werd. Jaap
was een populaire Edammer die misschien
wel meer met wielrennen dan met zijn
zuivelwinkel op had.
Voor Jaap Conijn daar woonde, had Jan,
de vader van Hendrik van Essen, met
Tol, Jan en Flip van Essen er een zaak in
tabak en sigaren.
Aan de overkant van de straat was het
winkeltje van Piet Nierop, die potten en
pannen en snoepgoed verkocht Aan de
waterkant naast dit huis was de visafslag.
Als we nu aan de linkerkant in de richting
van de Gevangenpoortsteeg lopen, komen
wij naast het winkeltje van Nierop langs de
viswinkel van Dirk Verhagen. Van oor
sprong was hij timmerman; in de eerste
jaren van 1920 heb ik nog samen met hem
gewerkt aan de restauratie van de Speeltoren. Hij was ook brugwachter van de
Constabel- en de Baanbrug.
Dan was er nog een klein kruideniers
winkeltje van Sjaak de Koning. Sjaak was
in 1916 schaatskampioen van Nederland.
't Loodsje, later de winkel van Henk Medik,
werd naar ik meen, bewoond door tante
Suus Korver, die vervolgens naar Purmerend is verhuisd.
Een fraaie foto van de Bult. De foto dateert
uit circa 1890.

Vervolg van pagina 1
Op de hoek van de Gevangenpoortsteeg
was de winkel van schoenmaker Maas.
Later woonde er de populaire Willem van
der Linden, die een kruidenierswinkel
annex melksalon-lunchroom dreef.
Als wij even terug naar de overkant gaan,
vinden wij vlak naast het Dienaarssluisje de
woning van Sjake de Koe en ernaast die van
Jan de Wekker, de loodgieter. Waar nu
Gerrit Sanders woont was de banket
bakkerij en lunchroom van Lansdaal.
Kees Luning had daar later een meubel
makerij. Hij verkocht er eigengemaakte
meubelen. Zijn zaak is door Gerrit Sanders
voortgezet.

Op de plaats waar nu de toonkamer van J an
Medik is, stonden eertijds een paar aardige
dwarse huisjes met een hekje ervoor en een
regenbak aan de straatkant. Zo waren er
toen nog verscheidene in Edam. Rossenaar en Willem Kwantes hebben er
gewoond en Teun Ent woonde in het
huisje met de regenbak ervoor.
In het huis waar eerder de Noordhollandse
Krant verscheen vestigde Willem Schoone
zijn metaaldraaierij. Later is zijn zoon
Klaas zich gaan specialiseren in Ameri
kaanse windmolens.
Op de hoek tegenover Willem van der
Linden stond het mooie bakkershuis van
Kees Kabel, antiek ingericht met meel
vaten achter in de winkel en een aan het
plafond hangende koperen weegschaal.
Jansje Kemper, die later huishoudster bij
pastoor Wieman is geweest, bediende de

De manufacturenwinkel van Schepers, de
schoonvader van Gerrit Broeze, was het
laatste zakenpand van de Bult, waar later
Gerrit van de Naaten zijn goud- en
zilverzaak had. Of moet de stoffeerderij van
Jan Slegt ook nog tot de bebouwing van de
Bult gerekend worden?
Heel vroeger werd dit stukje straat de
Kleine Bult genoemd. De Spuistraat heette
toen de Grote Bult.
Veel oude vertrouwde zaakjes van de Bult
zijn verdwenen: een kleermakerij, een
slagerij twee kruidenierswinkeltjes, een
banketbakkerij-lunchroom, twee metaal
draaierijen, een bakkerij, een potten- en
pannenwinkeltje, een viswinkel, een vis
afslag, een goud- en zilverwinkel en twee
zuivelwinkels. En ook een sluiswachter
is er niet meer.
G. bij 't Vuur.
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Wandeling door Edam
(door Gerrit Bij 't Vuur)

Het Doelland.
Op de hoek bij de Kwakclbrug woonde
Johan Dal, duivcnsportliefhebber, toneel
regisseur, naaimachine-expert, geheelont
houder.
Ontelbare uren hebben Jo en zijn vrouw
besteed aan het verenigingsleven. Zijn
nixnllot heelt gewild dat deze overtuigde
blauwe-knoper op zijn oude dag een
borreltje moest drinken voor zijn gezond
heid!
Op het Doelland woonde ook een van
Edams vele bakkers: bakker Schippers, een
specialist in saucijzebroodjes. Zijn zaak
was naast het hoekhuis van Tonia Wessels.
Barend Houtman heeft later zijn zaak
voortgezet.
Nu is daar Herman van der Naaten
gevestigd, een vakman op zijn gebied:
gouden en zilveren sieraden. Dan volgen de
tweelinggevels, huisjes in het bezit van de
Vereniging I lendrik de Keyzer, met moerbalken die evenwijdig aan de straat door
lopen door beide woningen. Mevrouw de
Jong en later mevrouw Ouwejan hield daar
een winkeltje. In de andere tweeling huisde
een soortgelijk zaakje van de familie
Schardam. Na de oorlog zijn de huisjes
gerestaureerd: het zijn nu woonhuizen, wel
klein; maar is het geen weelde in zo'n huis te
wonen?
De horlogerie van Japic Doets en Klaas
Sanders grensde aan deze huisjes.
Deze mannen waren ook uiterst actief in de
beginjaren van de radio, omstreeks 1920.
Later heeft Greuter zijn schoenmakerij in
dit pand uitgeoefend. Voor deze zaken
mensen woonde daar mevrouw Hetjes, de
grootmoeder van Dirk Hetjes en van Eef en
Kees Hooyberg.
Er tegenover was de groentezaak van Leek
en de melkzaak van Griffioen in het laatste
huis voor het sluisje.
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Het Boerenverdriet, omstreeks 1890, met links op de achtergrond de achterzijde van het huis
Spuistraat 11, waarover elders in dit periodiek een bijdrage.

De Bult
Kijken wij op dat Dienaarssluisje naar
links, dan hebben wij een prachtig uitzicht
op de enige overgebleven scheepshelling
met de Spoeltorcn op de achtergrond.
Ook het uitzicht aan de rechterkant is mooi,
vooral 's winters met sneeuw.
Het sluisje werd indertijd bediend door
Beekman. Er werden veel schuiten geschut
die in de Nieuwe Haven de mosselen uit
Wicringer aken overlaadden, waarmee de
Volcndammcr eendenhouders hun vogels
voerden.
Later werd Jacob van Dijk sluiswachter en
hij is weer opgevolgd door zijn zoon
'Blauwe Bertus'.

Arian Ton, die zich zo verdienstelijk heeft
gemaakt voor Oud Edam, had zijn kleer
makerij naast het sluiswachtershuisje.
Waar nu de boekwinkel van Sanders is,
was voorheen het slagerijtje van Hein
Wessels, waar een laag hekje met klingelbelletjes toegang tot de winkel gaf.
Later is deze zaak verplaatst naar de
slagerij van J. Hartog aan de Lingerzijde.
Oude Baas Groot van de Purmerwerf
woonde in het huis waar tegenwoordig
Willem Bouwes woont Daarnaast stonden
weer twee huisjes onder één dak.
Lees verder op pagina 2

klanten in de winkel. Later werd het
hoekhuis bewoond door Dirks en ver
volgens door De Lange.

klanten in de winkel. Later werd het
hoekhuis bewoond door Dirks en ver
volgens door De Lange.

Links de hoek om in de richting van de
Constabelbrug komen wij langs het huisje
waar Middelbeek, de busondememer,
woonde en de 'scheerwinkel' van Hein
Tieke, een schitterend oud huisje met blauw
betegelde wanden. Daatje, zijn dochter,
was een bekende Edamse figuur. Hein
schoor zijn klanten voor vijf centen.

c

Vlak hiernaast hadden Hendrik van Essen
en Overmars een metaaldraaierij, in wat
later de schuur van Jaap Conijn werd. Jaap
was een populaire Edammer die misschien
wel meer met wielrennen dan met zijn
zuivelwinkel op had.
Voor Jaap Conijn daar woonde, had Jan,
de vader van Hendrik van Essen, met
Tol, Jan en Flip van Essen er een zaak in
tabak en sigaren.
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Aan de overkant van de straat was het
winkeltje van Piet Nierop, die potten en
pannen en snoepgoed verkocht Aan de
waterkant naast dit huis was de visafslag.
Als we nu aan de linkerkant in de richting
van de Gevangenpoortsteeg lopen, komen
wij naast het winkeltje van Nierop langs de
viswinkel van Dirk Verhagen. Van oor
sprong was hij timmerman; in de eerste
jaren van 1920 heb ik nog samen met hem
gewerkt aan de restauratie van de Speeltoren. Hij was ook brugwachter van de
Constabel- en de Baanbrug.

Een fraaie foto van de Bult. De foto dateert
uit circa 1890.
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Op de hoek van de Gevangenpoortsteeg
was de winkel van schoenmaker Maas.
Later woonde er de populaire Willem van
der Linden, die een kruidenierswinkel
annex melksalon-lunchroom dreef.
Als wij even terug naar de overkant gaan,
vinden wij vlak naast het Dienaarssluisje de
woning van Sjake de Koe en ernaast die van
Jan de Wekker, de loodgieter. Waar nu
Gerrit Sanders woont was de banket
bakkerij en lunchroom van Lansdaal.
Kees Luning had daar later een meubel
makerij. Hij verkocht er eigengemaakte
meubelen. Zijn zaak is door Gerrit Sanders
voortgezet.

Op de plaats waar nu de toonkamer van J an
Medik is, stonden eertijds een paar aardige
dwarse huisjes met een hekje ervoor en een
regenbak aan de straatkant. Zo waren er
toen nog verscheidene in Edam. Rossenaar en Willem Kwantes hebben er
gewoond en Teun Ent woonde in het
huisje met de regenbak ervoor.
In het huis waar eerder de Noordhollandse
Krant verscheen vestigde Willem Schoone
zijn metaaldraaierij. Later is zijn zoon
Klaas zich gaan specialiseren in Ameri
kaanse windmolens.
Op de hoek tegenover Willem van der
Linden stond het mooie bakkershuis van
Kees Kabel, antiek ingericht met meel
vaten achter in de winkel en een aan het
plafond hangende koperen weegschaal.
Jansje Kemper, die later huishoudster bij
pastoor Wieman is geweest, bediende de

De manufacturenwinkel van Schepers, de
schoonvader van Gerrit Broeze, was het
laatste zakenpand van de Bult, waar later
Gerrit van de Naaten zijn goud- en
zilverzaak had. Of moet de stoffeerderij van
Jan Slegt ook nog tot de bebouwing van de
Bult gerekend worden?
Heel vroeger werd dit stukje straat de
Kleine Bult genoemd. De Spuistraat heette
toen de Grote Bult.
Veel oude vertrouwde zaakjes van de Bult
zijn verdwenen: een kleermakerij, een
slagerij twee kruidenierswinkeltjes, een
banketbakkerij-lunchroom, twee metaal
draaierijen, een bakkerij, een potten- en
pannenwinkeltje, een viswinkel, een vis
afslag, een goud- en zilverwinkel en twee
zuivelwinkels. En ook een sluiswachter
is er niet meer.
G. bij 't Vuur.

Vlak hiernaast hadden Hendrik van Essen
en Overmars een metaaldraaierij, in wat
later de schuur van Jaap Conijn werd. Jaap
was een populaire Edammer die misschien
wel meer met wielrennen dan met zijn
zuivelwinkel op had.
Voor Jaap Conijn daar woonde, had Jan,
de vader van Hendrik van Essen, met
Tol, Jan en Flip van Essen er een zaak in
tabak en sigaren.
Aan de overkant van de straat was het
winkeltje van Piet Nierop, die potten en
pannen en snoepgoed verkocht. Aan de
waterkant naast dit huis was de visafslag.
Als we nu aan de linkerkant in de richting
van de Gcvangenp<x>rt.steeglopen, komen
wij naast het winkeltje van Nierop langs de
viswinkel van Dirk Verhagen. Van oor
sprong was hij timmerman; in de eerste
jaren van 1920 heb ik nog samen met hem
gewerkt aan de restauratie van de Speeltoren. Ilij was ook brugwachter van de
Constabel- en de Baanbrug.
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Dan was er nog een klein kruideniers
winkeltje van Sjaak de Koning. Sjaak was
in 1916 schaatskampioen van Nederland.
't Loodsje, later de winkel van Henk Medik,
werd naar ik meen, bewoond door tante
Suus Korver, die vervolgens naar Purmerend is verhuisd.

Links de hoek om in de richting van de
Constabelbrug komen wij langs het huisje
waar Middelbeek, de busondememer,
woonde en de 'scheerwinkel' van Hein
Tieke, een schitterend oud huisje met blauw
betegelde wanden. Daatje, zijn dochter,
was een bekende Edamse figuur. Hein
schoor zijn klanten vexir vijf centen.

Dan was er nog een klein kruideniers
winkeltje van Sjaak de Koning. Sjaak was
in 1916 schaatskampioen van Nederland.

L.
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Een fraaie foto van de Bult. De foto dateert
uit circa 1890.

Vervolg van pagina

1

Op de hoek van de Gevangenpoortsteeg
was de winkel van schoenmaker Maas.
Later woonde er de populaire Willem van
der Linden, die een kruidenierswinkel
annex melksalon-lunchroom dreef
Als wij even terug naar de overkant gaan,
vinden wij vlak naast het Dicnaarssluisjc de
woning van Sjake de Koe en ernaast die van
Jan de Wekker, de loodgieter. Waar nu
Gerrit Sanders woont was de banket
bakkerij en lunchroom van Lansdaal.
Kees Luning had daar later een meubel
makerij. Hij verkocht er eigengemaakte
meubelen. Zijn zaak is door Gerrit Sanders
voortgezet

Op de plaats waar nu de toonkamer van J an
Medik is, stonden eertijds een paar aardige
dwarse huisjes met een hekje ervoor en een
regenbak aan de straatkant. Zo waren er
toen nog verscheidene in Edam. Rossenaar en Willem Kwantes hebben er
gewoond en Teun Ent woonde in het
huisje met de regenbak ervoor.
In het huis waar eerder de Noordhollandse
Krant verscheen vestigde Willem Schoone
zijn metaaldraaierij. Later is zijn zoon
Klaas zich gaan specialiseren in Ameri
kaanse windmolens.
Op de hoek tegenover Willem van der
Linden stond het mooie bakkershuis van
Kees Kabel, antiek ingericht met meel
vaten achter in de winkel en een aan het
plafond hangende koperen weegschaal.
Jansje Kemper, die later huishoudster bij
pastoor Wieman is geweest, bediende de

't Loodsje, later de winkel van Henk Medik,
werd naar ik meen, bewoond door tante
Suus Korver, die vervolgens naar Purmerend is verhuisd.
De manufacturenwinkel van Schepers, de
schoonvader van Gerrit Broeze, was het
laatste zakenpand van de Bult, waar later
Gerrit van de Naaten zijn goud- en
zilverzaak had. Of moet de stoffeerderij van
Jan Slegt ook nog tot de bebouwing van de
Bult gerekend worden?
Heel vroeger werd dit stukje straat de
Kleine Bult genoemd. De Spuistraat heette
toen de Grote Bult.
Veel oude vertrouwde zaakjes van de Bult
zijn verdwenen: een kleermakerij, een
slagerij twee kruidenierswinkcltjes. een
banketbakkerij lunchroom, twee metaal
draaierijen. een bakkerij, een potten- en
pannenwinkeltje, een viswinkel, een vis
afslag, een goud- en zilverwinkel en twee
zuivelwinkels. En ook een sluiswachter
is er niet meer.
G. bij 't Vuur.
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Verleden en heden ....

Subsidie-regelingen.

Ieder huis in Edam heeft zijn eigen
geschiedenis. Aan ieder huis kleven ook
de nodige herinneringen, anecdotes. Een
nieuwe serie in uw periodiek: Verleden
en heden. Bewoners verhalen van de
geschiedenis van hun huis. Hebt u ook
die herinneringen, verhalen, dan kunt
ook u reageren. De redaktie van het
periodiek ziet uw reakties vol belangstel
ling tegemoet.

Voorhet verkrijgenvan geldvoor het restaureren
van monumentenen het verbeterenvan bestaan
de woningengeldt een doolhof aan regelingen.
Regelingenook, die in sommigegevallenalleen
voor Edam Volendamgelden. Een overzicht:
Allereerst is er de regeling voor panden met
waarde als monument, waarbij zowel voorzie
ningenaan de bouwtechnischegebrekenmoeten
wordengetroffen,als verbeteringenten behoeve
van het woongerief.Onder deze regelingkunnen
panden vallen,die op de monumentenlijststaan
en panden, die geen monument zijn, maar wel
een kenmerkend onderdeel zijn van het be
schermd stadsgezicht,de z.g. 'beeldbepalende'
panden.

Verleden en heden van een
oud woonhuis in het hartje
van Edam.
Als gelukkige bezitter van een oud
woonhuis nr. 11 in de Spuistraat te Edam
is mij gevraagd in vogelvlucht de geschie
denis van het huis te belichten.
Met veel genoegen voldoe ik aan dat
verzoek.
De prille oorsprong van het pand gaat
terug naar het midden van de 16 eeuw,
zodat het één van de oudste huizen van
de Spuistraat is.
Het moet in die tijd een houtbouw
geweest zijn.
Bij sloop werkzaamheden heb ik n.1. aan
één van de zijgevels staand eikenhout
aangetroffen.
Tussen de staanders bevond zich hori
zontaal eiken regelwerk.
De bodem in het huis leverde een vloer
van plavuizen op, welke ± 4 cm dik en
ongeglazuurd waren.
De afmeting was 25 X 25 cm en ze waren
zeer ongelijk van vorm.
Op 50 cm diepte trof ik funderingswerk
aan en op dezelfde diepte brokstukken
van 16 eeuwse tegels, aardewerk en
Duits steengoed.
Bij opgravingen achter het huis vond ik
een vrij ondiepe kelder met op zeer
directe afstand een dikke stenen stook
plaat.
Zwaar funderingswerk van grote hand
vorm stenen leverd het bewijs op dat het
huis 5 meter langer geweest moet zijn.
Rond de eeuwwisseling of daaromtrent is
het huis ingekort; met als belangrijkste
reden misschien wel bouwvalligheid.
Een vraag aan de eerbiedwaardige,
aandachtige lezer gericht: wie woonde er
toendertijd in het huis?
Met spanning wacht ik uw reacties af.
In de jaren twintig woonde de groot
moeder van de heer Cees Plas op
Spuistraat 11.
Cees Plas heeft menig nachtje in de
bedstede doorgebracht en heeft dierbare
herinneringen aan logeerpartijen bij z'n
grootmoeder. Grootvader Jan Plas Adriaanzn heeft Cees Plas niet gekend,
maar wel weet hij zich te herinneren dat
deze één van de medeoprichters van de
Boerenleenbank was.
De oprichting vond plaats en u zal het
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Spuistraat 11. De oprichtingsplaats, rond de tafel, van de Boerenleenbank.
geloven of niet, rond de tafel op Spui
straat 11.
Het woonhuis heeft dan ook gedurende
enige tijd als bank gefunctioneerd.
Toen de tijd daar was om een brandkast
aan te schaffen bleek deze zo zwaar te
zijn, dat hij tot grote ontsteltenis van een
ieder prompt door de houten vloer
zakte.
Het heeft nog heel wat moeite gekost om
dat zware gietijzeren geval weer een goed
en veilig plaatsje te geven.
In de meimaand van het jaar 1923
verwisselde grootmoeder Neeltje PlasHas het heden met het eeuwige en pand
Spuistraat 1 1 kwam in het bezit van de
fam. Schotvanger.
Maar voordat het pand van eigenaar
verwisselde werden enige dichtgetim
merde geheimzinnige ruimten op de
zolder door Cees Plas aan een nauwkeu

rig onderzoek onderworpen.
Groot was de teleurstelling het leverde
geen zwaar met ijzer beslagen (geld)kist
op, maar veel spinnewebben en stof der
eeuwen.
Terug naar de heer Schotvanger; zorgde
ervoor dat de stoomtram regelmatig uit
Edam vertrok en met dezelfde regelmaat
de stad Amsterdam aandeed.
Hij droeg er zorg voor dat de mensen een
geldig plaatsbewijs kochten en maakte er
notitie van wanneer machinist Willem
Roskam in een balsturige bui het uitzicht
van de autobus van Regter met rook en
stoom hinderde.
Na het overlijden van de heer Schot
vanger heeft z'n vrouw er tot 1947 in
gewoond.

lees verder op pagina 6
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In het door de gemeente opgesteld meeijarenplan is ieder jaar ruimte voor het restaureren
van woonhuismonumenten.
Maar het ministerie heeft slechts voor vijf
restauraties toestemming gegeven.
Deze subsidieregelingis een gezamelijkerege
ling van het ministerie van Volkshuisvesting,
RuimtelijkeOrdening en Milieuhygiëne
(VROM)en het ministerievan Welzijn, Volks
gezondheid en Cultuur (WVC) en werkt als
volgt:

behoeve van het woongerief aan de orde
(badkamer, keuken etc.).
In dat geval bedraagt het maximum bedrag
waarover subsidie verleend kan worden ƒ
150.000,-, waarvan VROM weer 20% en
WVC 30% geeft.
In sommige gevallen wordt het casco-herstel
ook alleen door WVC gesubsidieerd uit de
z.g. woonhuispot van monumentenzorg. 60% van de subsidiabele kosten.
Maar deze pot is voor dit jaar al leeg.

Als men plannen tot een restauratie heeft,
neemt men eerst contact op met de gemeente.
Daar kan men U vertellen of Uw pand voor
subsidiëring in de genoemde regeling in
aanmerking komt. Los van de inhoudelijke
kant van de zaak, geldt daarbij, vanwege het
betrekkelijk kleine aantal woningen wat jaar
lijks kan worden gesubsidieerd, het principe
van: wie het eerst komt, wie het eerst
maalt!
Komt het pand in aanmerking, dan zend de
gemeentede plannenen de kostenramingnaar de
dienst volkshuisvestingvan VROM en naar de
dienst Monumentenzorg van WVC met het
verzoek subsidie te verlenen.
Door volkshuisvestingwordt aan de hand van de
ingediendebegrotingde z.g. subsidiabelekosten
bepaald. Dat zijn de kosten die voor subsidiein
aanmerkingkomen. Men gaat namenlijkuit van
een sobereen doelmatigeuitvoering,d.w.z.:voor
extra luxe keukens en luxe badkamers en dure
tegelvloerenwordt géén subsidieverleend.Ook
komt een uitbreidingvan het pand, die er eerst
nietwas, zoals een nieuwaan te bouwenkeuken,
niet voor subsidie in aanmerking.
Vaak zal aldus ongeveer 80% van de totale
kosten subsidiabel geacht worden. Over deze
subsidiabele kosten geeft volkshuisvestingeen
subsidie van 20% en monumentenzorg30%,
zodat in totaal 50% van de subsidiabelekosten
worden vergoed.
Het bedrag van de restauratiekostenwaarover
subsidie verleend wordt is ook aan een maxi
mum gebonden, n.1.ƒ 150.000- vermeerderd
metƒ 10.000.- per kamerwelkena voltooiingin
het pand aanwezig is en die bij de restauratie
betrokken is geweest.

Als monumentenzorg subsidie geeft, draagt
ook de provincie in veel gevallen 6-8% van de
subsidiabele kosten bij.

Ook zijn er restauraties denkbaar, waarbij het
herstel alleen betrekkingheeft op het construc
tieve deel van het pand (monument of beeld
bepalend pand) z.g. casco-herstel,waarbij her
stel plaats vindt aan gevels, kappen, ramen en
kozijnenetc, maar er komt géén verbeteringten

Voorts kunnen in veel gevallen voor woningen
die géén monument zijn en niet beeldbepalend,
bijdragen in de kosten van woningverbetering
worden verkregen volgens de z.g. 'Klussenregeling'waarbijvoor iederekluseen vast bedrag
is bepaald.
Om in deze regelingte vallen,moet de woningin
zijn huidige staat geheel of gedeeltelijk niet
voldoen aan de eisen van bewoonbaarheiddie
redelijkerwijsaan een woning moeten worden
gesteld.
Bij de verbeteringskostenwordt onderscheid
gemaakttussen de kosten voor het opheffenvan
bouwkundigegebrekenen de kostenten behoeve
van verbeteringvan het woongerief.
Bijde kostenvoorhet opheffenvan bouwkundige
gebreken is voor elk onderdeel (fundering,
gevels, kap etc) een maximum bedrag voor de
bijdragebepaald.
Het totaal van de bijdragevoor het bouwkundige
deel is ook aan een maximum gebonden, nl ƒ
26.500 - voor een woningmet paalfunderingen
ƒ 21.500,- voor een woning zonder paaltundering.
Bij de kosten ter verbeteringvan het woongerief
is voor elk onderdeel wat in de renovatie
betrokkenwordteen vast bedragvoorde bijdrage
bepaald.
In totaal kan, als alle voorzieningenwaarvoor
bedragenin de regelingzijn vastgesteld,moeten
wordengetroffen,een bedrag van ± ƒ 45.000.als bijdrage ontvangen worden. In de meeste
gevallen echter zullen niet alle in de lijst
genoemde werken moeten worden aangepakt,
zodat de bijdragewat lager zal uitvallen.
Voor alle regelingengeldtdat de aanvraagbij de
gemeentemoet worden ingediend.Belangrijkis
ook te weten, dat het werk nog niet begonnen
mag zijn,als de aanvraagwordt ingediend.Het is
dus zaak bij eventuele plannen eerst met de
gemeenteof andere deskundigente overleggen.

Uitbetaling der
subsidiegelden
Erg belangrijkis ook wanneer het geld van de
toegezegdesubsidie wordt uitbetaald. Hierin is
gelukkig ten opzichte van vroeger wat ver
beterd.
Na voltooiing van het gehele werk en nadat
het werk door de gemeente is afgeschouwd,
wordt een z.g. geldelijke verantwoording
gemaakt, aan de hand waarvan VROM het
definitieve subsidiebedrag vaststeld. (dit kan
soms hoger zijn, dan het voorlopig bepaalde
subsidiebedrag als de kosten van subsidiabel
geacht werken wat hoger zijn uitgevallen.)
Gerekend moet worden dat de subsidie van
VROM niet eerder dan ± 6 maanden na
inzending van de geldelijke verantwoording
wordt uitbetaald.
De subsidie van WVC; 30% van het subsidi
abele bedrag:
Monumentenzorgbetaalt tijdens het werk maxi
maal 80% van het toegezegdesubsidie uit.
Hiertoemoetende z.g. kwartaalopgavenworden
ingestuurd. Het op de kwartaalopgavenuitbe
taalde bedrag komt zeer snel.
Het restant van de subsidie van WVC wordt
weer na goedkeuringvan de ingezondengelde
lijkeverantwoordinguitbetaald,± 6 maandenna
inzending.
Alle betalingen van WVC en VROM lopen
overigens via de gemeente. De gemeente
ontvangt het geld van de ministeries en
betaald het daarna door aan de belang
hebbende.
De provincie richt zich naar de definitieve
subsidiebetaling van WVC en betaalt ook na
gereedkomen rechtstreeks aan de belang
hebbende.
De bedragenvoor de woningverbeteringvolgens
de z.g. 'Klussenregeling' worden ook ± 6
maanden na gereedkominguitbetaald.
Ook wat betreft de belastingen zijn er interes
sante aspecten bij monumentenherstel:
Dat deel van het eigen aandeel van de kosten,
wat niet betrekkingheeftop verbeteringen(zoals
het vervangenvan een onbeschotenkap door een
beschoten kap, vernieuwen en vergroten van
keukens etc) komt als groot onderhoud voor
belastingaftrekin aanmerking.
N. Boschma

Maart 1984
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Als kleine jongen kan ik haar vaag voor
de geest halen, daar m'n grootouders op
nr. 13 in het huis ernaast woonden.
Zij was in mijn jonge kinderogen een
stokoude vrouw in ouderwertse kledij en
als ik mij goed herinner droeg zij bij tijd
en wijle een harseslap, maar dat weet ik
niet zeker.
De glimmend gepoetste kachelpijp in de
voorkamer en een grote zwarte snorrende
kater hebben op mij de meeste indruk
achter gelaten.
Zij stierf kinderloos in 1947, waarna
grootvader Friet Ton en z'n vrouw
Gerritje Ton-Roordink van woonhuis
verwisselden.
M'n grootouders hebben in latere jaren
de nodige voorzieningen aan het huis
getroffen, wantje moest een ware atleet
zijn om de zolder te bereiken.
In die tijd logeerde ik vaak bij m'n
grootouders en deed mij tegoed aan
kruisbessen en blauwe pruimen.
Met m'n grootvader ging ik in Edam en
Volendam fonds lopen, dat was bij de
mensen geld voor hun begrafenis innen
bij de z.g. Begrafenis Sociëteit.
Ik kreeg dan bijna altijd wel een snoepie
of een koekie en kreeg steevast te
horen:'Zeg Ton is dat je kleinzoon wat
wordt hij al groot hè.'
Als ik op warme zomeravonden in het
krakende houten ledikant op de zolder de
slaap niet kon vatten, hoorde ik de
Bonte dinsdag avondtrein op de radio en
het geroezemoes van stemmen van m'n
grootouders in gesprek met ome Jan
Leek en ome Ger Ton.
Heel gezellig waren de Sinterklaas-

avonden waarbij ome Klaas Ton bijna
altijd zelf gebreide sokken kreeg en een
chocolade letter K.

Nog een herinnering aan het
'sullen' op de Dam.

In het voorjaar van 1967 kwam m'n
grootvader te overlijden en m'n groot
moeder heeft toen nog ruim een jaar in
het huis gewoond.
Daarna werd ik de gelukkige eigenaar en
in de jaren 1969-1971 onderging het
pand een zeer ingrijpende verbouwing.
Bijna geen steen bleef er op elkaar.
Bij het wegslopen van schothout kwam er
een prachtige 18 eeuwse beschildering
te voorschijn in de vorm van een bloemenvaas omgeven door sierlijke bloem
ranken.
Deze beschildering heeft m'n broer Fred
met veel liefde weer in het huis aange
bracht.
Ik heb zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van oude materialen, zodat het resultaat
mijn inziens er zijn mag.

Toen ik in het vorige nummer van 'Oud
Edam' het plaatjevan het sullenop de Dam
tegenkwam,kwamen bij mij herinneringen
boven aan mijn kennismakingmet dit oerEdamse vermaak.
Ik moet ± 9 jaar geweest zijn. Het was
waarschijnlijkin de winter van 1912/13dat
ik, uit school komende, de Edamse jeugd
sullendeop de Dam aantrofen dacht; 'Daar
wil ik ook aan meedoen'!
Ik klampte me dus vast aan één van de
slierten,die van bovennaar benedengleden
(tussen de stenen paaltjes door). Maar al
gauwwerd ik er tussenuitgetrokken.Ik was
n.1. op schoenen en sullen kon je alleen
maar goed op klompen werd me gezegd.
Ik naar huis om te vragen om een paar
klompen, die ik ook kreeg, en weldra
verscheen ik weer op de Dam - nu op
klompen! En haakte me weer aan een
sullende rij vast
Ook nu werd ik er uitgehaald (door wie?
weet iemand dat soms?). Nu werd me
gezegd,dat ik 'spekpoot' sulde - d.w.z. dat
ik mijn linkervoet voorzette - en daarmee
verstoorde ik de rij!!(Ik ben n.1.links van
aanleg).
Mijn eerste kennismakingmet sullen was
dus niet zo prettig!
Toch heb ik ook nog wel goede herinne
ringen aan koude winters in Edam b.v. als
we schaatstenop de Baandervesting.Soms
werdendaar prachtigefigurengeredendoor
de Ruiter. En ook herinner ik me
dat Edam juichend Coen de Koning
binnenhaaldeals winnaarvan de Elfsteden
tocht Wat waren we trots op deze Edam
mer! En later ook op zijn broers!

Jak Roskam.
Spuistraat 11 Edam
geschreven d.d. 6-3-1984

Aan de leden

In dit nummer van het periodiek treft u
ook een accept-girokaart aan ter
voldoening van uw contributie. De
penningmeester kunt u blij maken dor
de bijdrage liefst per omgaande aan de
vereniging over te maken.

Get. Kruisheer-van Niftrik
Deventer

Subsidie-regelingen Monumentenrestauraties en woonhuisherstel .

Andere panden, ouder dan 25 jaar.

Panden met waarde als monument:
Monumenten en beeldbepalende panden

Z.G. "Klussenregeling" V.R.O.M.

Algehele Restauratie

Voorzieningen ten behoe ve van :

Alljeencasco-herstel

opheffen bouwkundige
gebreken

casco + woongerief

I
Gezamenlijke regeling
V.H.O.M. en W.V.C.

Gezamenlijke regeling
V.H.O.M en W.V.C.

verbetering van ,
het woongerief. |

1 r
soms: alleen W.V.C.
I : (Woonhuispot)
De totale kosten van de voorzieningen mogen
niet meer bedragen dan ƒ SKJ.OOU,-

Maximum subsidiabe 1ekosten
j 150.000,- vermeerderd
met ƒ ÏU.UUO,- per kamer

Maximum subsidiabele kosten
j 150.000,Subsidie: W.V.C. bU %
Provincie: b - b °fo

t

Subsidie
V.R.O.M.: 20 > v/d subsidiabele kosten
- 20 "/•
W.V.C.: bO^ van de helft v/d Subs. kosten - JU % v/d Subsidiabele kosten
50 >
soms ook nog G-S > van de provincie.

Subsid ie:
Volgens vastgestelde
eenheidsprijzen per
in doch maximaal

Vast bedrag per
voorziening

ƒ 2b.5bO,"
Totaal"haalbaar" + ƒ 45*000,-

