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Woont U in, op of aan het Oorgat?
Hoe is men er in een ver verleden toege
komen om een straat, of liever een
buurtschap, met de naam Oorgat op te
schepen? Kennelijk is dit denkbeeld al
leen bij onze Edammer voorvaderen
ontstaan, want nergens anders in Ne
derland komt een straat met deze merk
waardige naam voor.

De nog al eens verkondigde mening dat
de naam een verbastering van het dia
lectische 'aoregat' zou zijn is wel leuk

bedacht, maar lijkt toch wat onwaar
schijnlijk. Onze voorvaderen wisten
meer van die fabelachtige verklaringen
te bedenken. De keuze van de excentri
sche bouwplaats voor de Grote Kerk,
daar waar een losgelaten stier ging lig
gen, en het ontstaan van de scheldna
men Edammer mussen of dwarse
Edammers zijn er voorbeelden van.
Om een meer aannemelijke herkomst
van de vreemde straatnaam te vinden,
moeten we zoeken in het verleden.

Stadsrecht

De verlening van het stadsrecht aan
Edam in 1357 ging gepaard met een
aantal voorrechten. Een daarvan hield
de afdamming in van de Ye (het Die) op
twee plaatsen en als gevolg daarvan het
graven van een rechtstreekse verbinding
van het Purmermeer met de Zuiderzee.
Langs dit 'aoregat' bleef dan de scheep
vaart mogelijk van en naar het achter
land. Omdat deze nieuwe waterweg in
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Brug met Oorgat, huidige Prins Hendrikkade bij de Schreierstoren in Amsterdam.

Door W. Verhagen naar een tekening van een onbekende kunstenaar, 1625.

open verbinding stond met de zee en

dientengevolge onderhevig was aan eb
en (storm)vloed, werden langs het
nieuw gegraven kanaal dij ken opgewor
pen. De noordelijke dijk bestond waar
schijnlijk al ver voor 1357. Aan deze be

trekkelijk lage dijk ontstond een
lintbebouwing, de Voorhaven (noord
zijde) en het Oorgat. De dijkjes aan de
zuidkant bij het graven van de verbin
ding ontstaan: Scheepmakersdijk,
Voorhaven (donkere kant) en Keetzijde.

Het middeleeuwse Nederlands kende
als benaming voor een zeegat de term
'oorgat'. Mogelijk dat dit weliswaar ge
graven zeegat zo aan zijn naam is geko
men en deze is overgegaan op de daar
aan gevestigde buurtschap.

Brug met oorgat

Om de passage van schepen met staan
de mast door vaste bruggen mogelijk te
maken, kende men een constructie die
met de naam 'oorgat' werd aangeduid.
In het midden van de brug was boven de

doorvaartroute een sleuf door het
brugdek gemaakt van voldoende
breedte om een scheepsmast te kunnen
doorlaten. De sleuf werd door twee hel
lende, scharnierende tegen elkaar

opstaande kleppen bedekt. Er was dus
een verhoogde richel in het brugdek.

Maar in die autoloze tijd leverde dat
geen bezwaar op. Ook veroorzaakte de
opening in het brugdek een verzwak
king van het draagvermogen, hetgeen
gecompenseerd werd door een extra
versteviging van de beide delen van de
doorvaartoverspanning der brug.

Aan weerszijde van elk der beide klep
pen was een omhoog gebogen ijzeren

beugel bevestigd, die paarsgewijze een
gaffel vormden. De schipper manoe-
vreerde zijn schip zodanig dat de mast
in de gaffel kwam waardoor de beide
kleppen omhoog gedrukt werden. Als

de mast gepasserd was vielen de klep
pen door hun eigen gewicht weer in de

ruststand.
Op deze constructie werd met een tus
senpoos van vier maanden een tweetal
octrooien aangevraagd. De eerste in
mei 1596 door Hendrick de Keyser, de

bekende architect en bouwmeester. De
tweede aanvraag kwam van Hendrick
Staets, stadstimmerman van Amster
dam, in oktober 1596. Over en weer be
schuldigden ze elkaar van plagiaat.

Overigens was dit 'oorgat' al eerder be
kend. De octrooien betroffen verbete

ringen van de constructie of zoals in een
der octrooien staat vermeld; 'soodani-

ge oorgaten voor deze tijt noyt en waren
gesien'.In het Gemeente Archief van
Amsterdam is geen tekening of duide
lijke omschrijving van de constructie
bewaard gebleven.
In Amsterdam waren meerdere brug
gen van oorgaten voorzien, o.a. bij de
Schreierstoren.(zie tekening bij A) en
over het Damrak, dat toen nog water
was. In 1850 is de laatste brug met een
oorgat verdwenen. Ook in Kampen

kwamen ze voor, welke tot in deze eeuw
hebben dienst gedaan.
Komt nu de straatnaam Oorgat van de
ze constructie? Is er op de plaats van de
tegenwoordige sluis misschien een der

gelijke brug geweest? Onbekend en on-

GELE STEENTJE VOOR
ANDRÉ HOEK

Op de laatstgehouden jaarvergadering
is het traditionele Gele Steentje uitge
reikt aan de scheepsarchitekt en ont
werper André Hoek. De heer Hoek is de
nieuwe eigenaar van het weeshuis in de
Grote Kerkstraat. Met name de wijze

waarop Hoek de historische waarde
van het pand heeft beschermd, heeft op
het bestuur van de vereniging, na ver
schillende desastreuze plannen voor
het gebouw door andere gegadigden,
grote indruk gemaakt.

LEGATEN

Wij willen onze leden graag onder de
aandacht brengen dat het werk van

Oud Edam ook gesteund kan wor
den door de vereniging bij testament
te gedenken.

waarschijnlijk. Het Oorgat bestond al
voor 1400 en werd in november 1402 on
der het stadsrecht van Edam gebracht.

De (verbeterde) oorgat-constructie da
teert van 1596. De naam kan hier dus
niet van afgeleid zijn.

Doorgat

Nu schijnt de naam oorspronkelijk
'doorgat' geweest te zijn. In 1389 komt

deze naam n.1. in een geschrift voor als
benaming voor een opening in het paal

werk aan de Y-kant van Amsterdam. De
schepen konden overdag door deze
opening naar de havens van Damrak en
Rokin varen, 's Nachts werd de opening
door een boom afgesloten.

Vermoedelijk is de benaming 'doorgat'
in het spraakgebruik gewijzigd in
"t oorgat'. Dat het spraakgebruik ook
tegenwoordig schuldig is aan verbaste

ringen bewijst wel dat vele bewoners
van de buurtschap zeggen te wonen op
't Orega of ook wel Torega.

Hoe het ook zij, het Oorgat kan bogen
op een unieke naam, die waarschijnlijk
al zeer oud is en nergens anders voor
komt.

Oud-Oorgatter
Wim Verhagen.
Beverwijk.
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De oliehuizen aan de Voorhaven
AI sinds de 16e eeuw woonden de tot welstand gekomen kooplieden en handelaren
van Edam bij voorkeur aan de Dam en de noordzijde van de Voorhaven. Rijke,
met natuursteen versierde trapgevels, vormden een aaneengesloten rij. Na om
streeks 1850 werden veel van deze historische gevels vervangen door gepleisterde
lijstgevels, allerlei onderdelen van de interieurs en de constructie verdwenen ach
ter betimmeringen. Het was een verrassende ervaring dat er na demontage van al

deze zaken in Voorhaven 148 een nog vrijwel intact oorspronkelijk huis uit de 16e
eeuw werd aangetroffen.
Een tweede verrassing was de vondst van maar liefst vier waterputten in de tuin.
Uit een hiervan hebben de eigenaren Johan en Jan Dierdorp vrij veel gebruiks
voorwerpen van aardewerk te voorschijn gehaald. Een unieke vondst waren twee
leren vrouwenmuiltjes . Leerdeskundige en medewerker van de Rijksdienst voor

het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, P. Goubitz, heeft de muilt
jes geconserveerd en een van de twee minitieus gerestaureerd.
De gebroeders Dierdorp hebben de belangrijkste vondsten, waaronder de muilt
jes, in bruikleen geschonken aan het Edams Museum. Uiteraard zijn de voorwer
pen hier nu tentoongesteld.

VOORHAVEN 148, IETS
OVER DE BOUWGESCHIE
DENIS

Gelukkig wint tegenwoordig steeds

meer het inzicht veld dat gepleisterde
gevels heel goed in het stadsbeeld kun
nen passen. Een goed voorbeeld hier
van is Voorhaven 148. Deze strakke,

laat- 19e-eeuwse gevel doet overigens
niet vermoeden dat we hier bouwkun
dig en historisch gezien met een bijzon
der pand van doen hebben. In de eerste
plaats is de lengte van ruim 20 m. opval
lend. Er zijn maar enkele huizen in
Edam die hiermee vergelijkbaar zijn,

uitgaande van een oorspronkelijke 16e-
eeuwse situatie.
Toen enkele jaren geleden binnenbe-
timmeringen en ander ongerief werden

weggesloopt, kwamen de restanten van
dit originele huis in vrij gave staat te

voorschijn. De draagconstructie van de
begane grond is een eiken houtskelet
met sleutelstukken tussen de korbelen
en de plafondbalken. Op deze sleu

telstukken komt de bekende gotische
peerkraalversiering voor. In verschil
lende huizen in Edam is deze aardige
detaillering nog te vinden, onder ande
re in het Museum. Op de verdieping en

gedeeltelijk in het voorhuis van de be
gane grond werden zogenaamde
zwaanshalskorbelen aangetroffen. De
ze zijn afkomstig uit een laat 16e-
eeuwse verbouwing van het huis. Hier

uit bleek dat de constructieve opbouw
met zowel op de begane grond als op de
verdieping een apart houtskelet, niet de
oorspronkelijke bouwvorm is. Het huis

Doorsnede Voorhaven 148, Edam. De

stippellijn geeft de oorspronkelijke si
tuatie aan.

is in de originele situatie lager geweest.
Dit was ook zichtbaar in de onder dik
pleisterwerk aan het oog onttrokken
16e-eeuwse achtergevel. Op een lager
niveau in de gevel was een gedeelte van
een boerenvlechting te zien. Deze vlech
ting gaf de daklijn van het oudste huis
aan. (zie tekeningen).

De oorspronkelijke indeling, met de
plaats van de trapopgang, was uit de
bouwsporen niet meer af te leiden. Er
zal een voorhuis met een achterhuis zijn
geweest waartussen mogelijk nog een
zogenaamde binnenkamer. Een bijzon

dere vondst was een gedeelte van een
16e-eeuwse eikehouten onderpui in de
achtergevel. Hierin had bovenin glas-
in-lood gezeten, de lichtopeningen aan
de onderkant waren oorspronkelijk
niet van glas of ramen voorzien. De

koude en regen hield men buiten door
houten luiken die om die reden dan ook

meestal dicht waren. De excentrische
plaats van de pui staat mogelijk in ver
band met een waterput met een
wasplaatsje van groen/geel geglazuur
de plavuizen links tegen de achtergevel

aan. Op de oudste kadastrale kaart van
Edam uit 1819 is te zien dat deze
wasplaats overkapt was, er was hier dus
een soort van aanbouwt je. Het is bijna
niet voor te stellen dat in de 16e en 17e
eeuw dergelijke houten puien een on-

Houten onderpui van eikehout, daterend uit de bouwtijd, ca. 1550. De pui is tij
dens de restauratie gecompleteerd overeenkomstig de aangetroffen fragmenten.
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Brug met Oorgat, huidige Prins Hendrikkade bij de Schreierstoren in A msterdam.
Door W. Verhagen naar een tekening van een onbekende kunstenaar, 1625.

open verbinding stond met de zee en

dientengevolge onderhevig was aan eb
en (storm)vloed, werden langs het
nieuw gegraven kanaal dijken opgewor
pen. De noordelijke dijk bestond waar
schijnlijk al ver voor 13 5 7. Aan deze be-

trekkelijk lage dijk ontstond een
lintbebouwing, de Voorhaven (noord

zijde) en het Oorgat. De dijkjes aan de
zuidkant bij het graven van de verbin
ding ontstaan: Scheepmakersdijk,
Voorhaven (donkere kant) en Keetzij de.

Het middeleeuwse Nederlands kende
als benaming voor een zeegat de term
'oorgat'. Mogelijk dat dit weliswaar ge
graven zeegat zo aan zijn naam is geko
men en deze is overgegaan op de daar

aan gevestigde buurtschap.

Brug met oorgat

Om de passage van schepen met staan
de mast door vaste bruggen mogelijk te
maken, kende men een constructie die
met de naam 'oorgat' werd aangeduid.
In het midden van de brug was boven de

doorvaartroute een sleuf door het
brugdek gemaakt van voldoende
breedte om een scheepsmast te kunnen
doorlaten. De sleuf werd door twee hel
lende, scharnierende tegen elkaar
opstaande kleppen bedekt. Er was dus
een verhoogde richel in het brugdek.

Maar in die autoloze tijd leverde dat
geen bezwaar op. Ook veroorzaakte de
opening in het brugdek een verzwak
king van het draagvermogen, hetgeen

gecompenseerd werd door een extra
versteviging van de beide delen van de
doorvaartoverspanning der brug.

Aan weerszijde van elk der beide klep
pen was een omhoog gebogen ijzeren
beugel bevestigd, die paarsgewijze een
gaffel vormden. De schipper manoe-
vreerde zijn schip zodanig dat de mast
in de gaffel kwam waardoor de beide
kleppen omhoog gedrukt werden. Als

de mast gepasserd was vielen de klep
pen door hun eigen gewicht weer in de
ruststand.
Op deze constructie werd met een tus
senpoos van vier maanden een tweetal

octrooien aangevraagd. De eerste in
mei 1596 door Hendrick de Keyser, de
bekende architect en bouwmeester. De
tweede aanvraag kwam van Hendrick
Staets, stadstimmerman van Amster
dam, in oktober 1596. Over en weer be
schuldigden ze elkaar van plagiaat.
Overigens was dit 'oorgat' al eerder be
kend. De octrooien betroffen verbete
ringen van de constructie of zoals in een
der octrooien staat vermeld; 'soodani-
ge oorgaten voor deze tijt noyt en waren
gesien'.In het Gemeente Archief van

Amsterdam is geen tekening of duide
lijke omschrijving van de constructie
bewaard gebleven.
In Amsterdam waren meerdere brug
gen van oorgaten voorzien, o.a. bij de
Schreierstoren. (zie tekening bij A) en
over het Damrak, dat toen nog water
was. In 1850 is de laatste brug met een
oorgat verdwenen. Ook in Kampen
kwamen ze voor, welke tot in deze eeuw

hebben dienst gedaan.
Komt nu de straatnaam Oorgat van de
ze constructie? Is er op de plaats van de
tegenwoordige sluis misschien een der
gelijke brug geweest? Onbekend en on-

GELE STEENTJE VOOR
ANDRÉ HOEK

Op de laatstgehouden jaarvergadering
is het traditionele Gele Steentje uitge
reikt aan de scheepsarchitekt en ont
werper AndréHoek. De heer Hoek is de
nieuwe eigenaar van het weeshuis in de

Grote Kerkstraat. Met name de wijze
waarop Hoek de historische waarde
van het pand heeft beschermd, heeft op
het bestuur van de vereniging, na ver
schillende desastreuze plannen voor
het gebouw door andere gegadigden,

grote indruk gemaakt.

LEGATEN

Wij willen onze leden graag onder de
aandacht brengen dat het werk van

Oud Edam ook gesteund kan wor
den door de vereniging bij testament
te gedenken.

waarschijnlijk. Het Oorgat bestond al
voor 1400 en werd in november 1402 on

der het stadsrecht van Edam gebracht.
De (verbeterde) oorgat-constructie da
teert van 1596. De naam kan hier dus
niet van afgeleid zijn.

Doorgat

Nu schijnt de naam oorspronkelijk
'doorgat' geweest te zijn. In 1389 komt
deze naam n.1. in een geschrift voor als
benaming voor een opening in het paal
werk aan de Y-kant van Amsterdam. De
schepen konden overdag door deze
opening naar de havens van Damrak en
Rokin varen, 's Nachts werd de opening
door een boom afgesloten.
Vermoedelijk is de benaming 'doorgat'
in het spraakgebruik gewijzigd in
"t oorgat'. Dat het spraakgebruik ook
tegenwoordig schuldig is aan verbaste

ringen bewijst wel dat vele bewoners
van de buurtschap zeggen te wonen op
't Orega of ook wel Torega.
Hoe het ook zij, het Oorgat kan bogen
op een unieke naam, die waarschijnlijk
al zeer oud is en nergens anders voor
komt.

Oud-Oorgatter

Wim Verhagen.
Beverwijk.
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STICHTING HERSTEL EN BEHEER VAN DE VERMANING IN EDAM

Secretariaat:
A. Meester
Bouwen Loenstraat 13

Vrienden van de Vermaning

Een wandeling door Edam brengt U ongetwijfeld
ook op de Kaasmarkt. De Doopsgezinde
Vermaning, schuilgaande achter de
Kosterswoning, Jan Nieuwenhuizenplein 5, als
zoveel gebouwen hier, op de monumentenlijst,
en is door de kunsthistorische afdeling van
de Rijksdienst van de Monumentenzorg als een
van de oudste en gaafste kerkelijke
monumenten in Nederland gekwalificeerd.
De Stichting Herstel en Beheer der Vermaning
van Edam heeft, op korte termijn gezien, als
doel zich gesteld het inmiddels sterk
vervallen gebouw te restaureren om het
zodoende schuldenvrij in goede bouwkundige
toestand terug te brengen. Haar doel op lange
termijn zal zijn, het gebruik en voortbestaan

van de Vermaning te verzekeren. Het in 1702 gebouwde kerkje ligt
op een van de mooiste plekjes van Edam. Door de eenvoud, de rijk
toegepaste eikenhouten betimmering en ook door maat en schaal,
maakt het van binnen een zeer intieme indruk. Het biedt
gelegenheid voor samenkomst aan 80 a 90 mensen, maar is ook, door
die intimiteit geschikt voor een aantal van 10. In de toekomst
zal het, mede met het oog op een gunstige financieele
exploitatie, geschikt zijn om naast de kerkdiensten onderdak te
verschaffen aan manifestaties op cultureel gebied. Wie zou het
behoud van zo'n kostbaar bezit niet toejuichen? Welke Edammer
voelt zich niet een beetje verantwoordelijk voor het voortbestaan
van dit unieke monument? Om aan dat gevoel tegemoet te komen, om
de mogelijkheid te verschaffen een steentje bij te dragen tot
financiële ondersteuning van de restauratie, heeft de Stichting
een vereniging opgericht die haar streven wil bevorderen. Als U
daaraan wilt meewerken wordt dan lid van deze vereniging, van
"Vrienden van de Vermaning". U kunt donateur worden door
onderstaand formulier in te vullen en te sturen naar de heer J.
van Voorst, Klein Westerbuiten 5 te Edam.
Ook eenmalige giften zijn zeer welkom, via postgiro 298559 of via
de ABN Edam 588710911 t.n.v. Restauratiecommissie der Vermaning
van Edam.

Ondergetekende geeft zich op als lid/donateur van de Vereniging
"Vrienden van de Vermaning".
De jaarlijkse bijdrage (fl. 25,--, fl. 50,-- of fl. 100,--) zal
hij/zij per giro/bank overmaken op een van de bovengenoemde
nummers.

naam:
adres:
woonplaats:
handtekening:

1135 JC EDAM

Edam, juni 1989



Gevelsteen van Voorhaven 146, een van de oliehuizen. Op de steen is een rosmolen

afgebeeld die achter nr. 148 heeft gestaan.

derdeel van vrijwel ieder huis waren. We
moeten helaas concluderen dat in
Edam niet een authentiek exemplaar in

complete staat bewaard is gebleven. In
de achtergevel van het Museum op de
Dam bevindt zich een dergelijke houten

onderpui. Deze is echter minder oud
dan de pui van Voorhaven 148 en is bo

vendien sterk gerestaureerd.
De vergroting van het huis naar twee
woonverdiepingen is globaal te date

ren. In de oudste situatie bestond de
draagconstructie van de ruimte boven

Korbelen en sleutelstukken; a. laatgo
tisch met een peerkraalversiering in het
achterste gedeelte van de begane grond,
ca. 1550; b. zwaanhalskorbeel in het
voorhuis en op de verdieping, ca. 1600.
(tekening N. Boschma)

de begane grond uit eiken krommers.

Deze lage ruimte was de eigenlijke zol
der en werd door de koopman gebruikt
als opslag voor zijn handelswaar. Dit
gegeven sluit aan bij de detaillering van

de achtergevel waarin het oude pak
huiskozijn en deur nog aanwezig wa

ren. Dit betekent dat er in die situatie al
leen stookplaatsen of haardsteden op
de begane grond waren. Deze moeten in

de voor- en achterkamer tegen de zijge
vel hebben gestaan. (De plaats van een
schoorsteen was nog herkenbaar).
Er zijn enkele registers uit de 17e eeuw
bewaard gebleven waarin is opgetekend
voor hoeveel haardsteden iedere burger

belasting moest betalen. Als we het
haardstedenregister van 1600 opslaan,
zien we dat Jacob Pietersz. Olijslager
aangeslagen werd voor vier schoorste
nen. Hieruit kunnen we concluderen
dat de zolder toen al was opgehoogd tot
een volwaardige verdieping en in ge
bruik was voor woondoeleinden.

De rosmolen aan de
Achterhaven

Uit de detaillering van de sleutelstuk

ken is af te leiden dat het huis omstreeks
1550 gebouwd moet zij n . In die tij d was

een zekere Willem Janszoon bewoner
van het huis en wellicht was hij er de
bouwheer van. Hij woonde met zijn
kinderen in het huis tot 1578. In dat jaar
werd het pand verkocht aan Pieter
Mieusz. afkomstig uit Broek in Water

land. Uit de transportakte blijkt dat er
bij de Achterhaven een bijbehorende
(kap)berg stond, waarin een 'camer'
wasgemaakt. De koopsom bedroeg 780

carolus guldens. Een voor die tijd hoog
bedrag wat een indicatie is voor de be
langrijkheid en grootte van het huis

Pieter Mieusz. ontplooide onmiddel-
lij k zakelij ke activiteiten . Al een j aar la
ter stond er een oliemolen achter het

huis. In de voorgevel van het buurhuis
aan de oostzijde verwijst een gevelsteen
waarop een rosmolen is afgebeeld, naar

deze historische situatie. Bijna drie eeu
wen later, om precies te zijn in 1850,
werden beide panden gezamenlijk ver

kocht. In de transportakte worden de
huizen omschreven als van ouds ge
naamd de Olyhuizenï
We weten niet hoe lang het paard zijn
rondjes in de molen heeft moeten lo
pen. In 1602 toen de legendarische
brand in Edam een groot aantal panden

in de as legde, moet de molen er nog
hebben gestaan. Dit gegeven is ont
leend aan Dominee W.A.T. Kruythoff

die in de 18e eeuw een kroniek over de
geschiedenis van Edam op papier zette.
Hij roemt de moed van de toenmalige
bewoner van het huis, burgemeester Ja
cob Mieusz., de zoon van Pieter
Mieusz. Deze stuurde Edammers die

hem hulp wilden bieden weg met de

boodschap anderen te helpen de brand
de baas te worden.
Zoals bekend werden vroeger beroepen
vaak als achternaam gebruikt. In de
bronnen komt Pieter Mieusz. daarom

eveneens voor als Pieter Mieus Oly. In
1673 wordt Thijs Heijnsz. Taemses
eigenaar van het pand genoemd. Hij
was getrouwd met Lijsbeth Jacobs Oly,
een rechtstreekse afstammelinge van
Pieter Mieusz. Van de oliemolen is in

die tijd al geen sprake meer. Opmerke
lijk is dat het huis meer dan twee hon
derd jaar via verervingen steeds in een

familie is gebleven. Dit bemoeilijkt het
historisch onderzoek omdat er uit die

periode geen transport- en veilaktes
zijn waaruit we gegevens over het huis
kunnen halen.

Jacob Taemses, de zoon van het echt
paar Taemses, heeft ook lange tijd in
het huis gewoond. Hij was evenals zijn
vader vele jaren burgemeester en over
leed in 1716. Via zijn zuster Neeltje
kwam het pand in bezit van een voor

aanstaande Monnickendamse familie.
Roelof de Ixeuw, oud-schepen en bur

gemeester van Monnickendam werd de
eigenaar. Hij was getrouwd met Elisa-
beth Admiraal die de enige erfgename
was van de genoemde Neeltje Taemses.

Een patriciërshuis als
timmerwinkel

De familie de Leeuw bleef in Monnic
kendam wonen en ging het huis aan

Edammers verhuren. Dominee Kruyt
hoff heeft er onder andere omstreeks
1750 enige tijd in gewoond. Roelof de
Leeuw overleed in 1763. De erfgena
men deden het huis toen niet van de
hand, maar hielden het als verhuur-
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Situatie van de opgegraven putten in de tuin, tekening Johan Dierdorp.

objekt. De kleinzoon van Roelof de
Leeuw, Dirk de Leeuw, verkocht het
pand uiteindelijk omstreeks 1816.
Houthandelaar Pieter de Boer uit
Edam werd toen de nieuwe eigenaar.
Waarschijnlijk heeft hij in het voorhuis

een timmermanswinkel ingericht en de
schuur bij de Achterhaven als werk
plaats in gebruik genomen. Hiermee

onderging dit oude koopmanshuis een
metamorfose in gebruik en bewoning.
Dit was in de 19e eeuw geen uitzonde
ring, integendeel, veel oorspronkelijk
rijke woonhuizen viel dit ontluisteren

de lot ten deel. De oude patriciërsfami
lies waren verarmd geraakt en voor een
groot deel uit Edam verdwenen. De
middenstand kocht in die slechte tijd
hun huizen om daarin een nering of

winkel te beginnen.
In 1830 verkocht de weduwe van Pieter
de Boer het pand met de bijbehorende
'berg' of werkplaats aan de timmerman
Hendrik Fijn voor een bedrag van

fl.1000,--.
Na de dood van Hendrik Fijn in 1837

werd het huis met de winkel en de werk
plaats, inclusief de timmermansinven
taris, in het publiek verkocht voor
fl.970,—. Koper was Simon Groot uit
Buiksloot die het timmermansbedrijf
voortzette. Al na vijf jaar hield hij het
voor gezien en deed het huis en bedrijf

over aan Cornelis de Jong, een timmer
man afkomstig uit Velzen. Deze wist
meer continuiteit aan zijn onderne
mersschap te geven. Tot aan zijn dood
in 1887 woonde hij met zijn vrouw Cor-
nelia van Lith en hun zes kinderen in het
huis. In dat jaar vond boedelscheiding
plaats en werd een inventaris opgesteld
van zijn nagelaten bezit.

Verrassend is dat uit deze stukken blijkt
dat de familie de Jong tot de zeer wel
gestelde middenstanders kon worden
gerekend: zij bezaten in Edam 23 hui

zen. Ook uit de omschrijving van de in
het huis aanwezige goederen wordt hun
welstand duidelijk. Er was veel goud,

zilver en sieraden.
Op 20 maart 1888 verkochten de erfge
namen het huis met de schuur aan Pie
ter Costerus Willemszoon en zijn echt
genote Marretje de Jongh. Hij was
gemeenteontvanger en betaalde

fl.4500,-- voor het huis. Het is duidelijk
dat dit toen weer als woonhuis in ge
bruik werd genomen. Na zijn dood in
1898 werd zijn zoon William hoofdbe
woner die vervolgens trouwde met Dina

Ruyteman. De familie Costerus bleef
tot ver in deze eeuw eigenaar van het
aloude oliehuis. De bewoningsgeschie-
denis uit deze laatste periode is in het
periodiek eerder omschreven door

G. bij 't Vuur in zijn befaamde stads
wandeling van Edam.

Corrie Boschma

WATER- EN WELPUTTEN

De stad Edam moet in het verleden een
enorme hoeveelheid waterputten bin
nen de vestingmuren hebben gehad.
Ieder huis had er een of meer, het laatste
indien een huis in tweeen werd be
woond, zoals vrij vaak voorkwam. Wa
terputten waren van groot belang, er
werd regenwater in opgevangen dat

voor allerlei huishoudelijke zaken en

wellicht ook voor sommige vormen van
huisnijverheid werd gebruikt. Daar
naast was er water nodig als drinkwater

en voor het koken van de maaltijd. In
het overvolle Amsterdam werd hier
voor het sterk vervuilde grachtenwater
gebruikt, wat een oorzaak was van de

regelmatig terugkerende cholera-
epidemieen. In Edam kwam deze situa
tie niet voor. Waterschepen brachten re

gelmatig zoet water over de Zuiderzee
de stad binnen dat in grote reservoirs
werd opgeslagen. In tijden van
schaarste kon de bevolking daar terecht
voor een dagelijks rantsoen water van
goede kwaliteit, uiteraard tegen een ver-
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goeding. Dit was onder andere het geval
bij de Grote- of Sint Nicolaaskerk. De
ouderen zullen zich die tij d waarschij n-

lijk nog weten te herinneren. Tot in de
20er jaren van deze eeuw zijn Edamse

gezinnen van deze wijze van watervoor
ziening afhankelijk geweest.

Onder de vele waterputtten vormen vier
een intrigerende puzzel, ze werden eni
ge tijd geleden opgegraven in de tuin

van het fraai gerestaureerde pand van
de gebroeders Dierdorp. Twee liggen

vlak naast elkaar bij de achtergevel, de
derde ligt halverwege de tuin. Het zijn
alle drie vrij grote putten met onder
grondse stenen gewelven, afmetingen

ongeveer 100x200 cm., diepte twee me
ter. De bodems bestaan uit geglazuurde
plavuisjes met rondom een plintrand

van witte tegeltjes. De putten stonden
via een loden pijp als overloop met el
kaar in verbinding. De kleinste van de

twee bij de achtergevel gaf heel wat ge
heimen prijs over de zeer vroege bewo

ners van het pand, maar daarover straks
meer.

Een aardige vondst was een wasplaatsje
van plavuizen, afgezet met een rand van

17de-eeuwse gekleurde vierpastegels en
blauwe bloemvazen met grote ossekop-
pen in de hoeken.
De vierde put ligt verder achter in de
tuin. Het is een zogenaamde welput.
Hierin wordt geen regenwater opgevan
gen, maar hij dient voor het aantrekken

van grondwater. Het ronde stenen ge
welf rust op een houten onderslagbalk,
vermoedelijk omdat de put ooit ver

diept werd tot zo'n zes meter.
Het is niet duidelijk waarvoor de put

precies heeft gediend, mogelijk bestaat
er verband met ambachtelijke activitei
ten die daar werden bedreven. Zo heeft
er achter het pand in de 16de eeuw een
oliemolen gestaan. Ook in later eeuwen
moeten er ambachten gevestigd zijn ge
weest, vermoedelijk tot in de 19de
eeuw, want tot die tijd heeft er een
schuur gestaan. Vanuit de put liep een
loden pijp dwars door de tuin naar een

19de-eeuws aanbouwtje dat tegen de
achtergevel, rechts van de ingang,
stond. De indruk wordt gewekt dat via
deze pijp grondwater werd onttrokken

aan de put voor activiteiten die nog niet
precies bekend zijn.

Vondsten

Terug naar de put bij de achtergevel

waaruit allerlei interessante voorwer
pen te voorschijn kwamen. Door het al
genoemde aanbouwtje moest de put in
de loop van de 19de eeuw verdwijnen.

De opstand en de gewelven werden in el

kaar geslagen, en de put met zand ge
vuld. Vermoedelij k is hij al eerder in on
bruik geraakt. Anders is het niet te ver
klaren dat alleen in deze put scherven,
potjes en een stel muiltjes werden ge
vonden, gebruiksvoorwerpen die me
rendeels uit de 17de eeuw stammen.

Onder een laag zand was een laag zwar
te blubber ter diepte van ongeveer 50
cm. De vondsten werden alle in deze
laag aangetroffen. Er kwam een bruin/
groen geglazuurd potje op drie pootjes

tevoorschijn, de welbekende grape. De
ze dateert uit de eerste helft van de 16de
eeuw. 1). Van iets later datum, tweede
helft 16de en begin 17de eeuw, zijn res

tanten van potjes en een groot fragment
van een piespot van rood aardewerk. In
vroeger tijdgafmenzo'npiespot wel als
huwelijkscadeau! Uit dezelfde tijd da
teert een zogenaamde Westwalder bier

pul. Het is een voorbeeld van het bij
zonder hard gebakken duitse steengoed

dat ondoordringbaar voor vloeistoffen
was. Dit steengoed kwam in grote hoe

veelheden via de Rijn naar ons land en
wordt naar de overslagplaats Keulen
ook wel als Keuls aardewerk aange
duid. Veel van dit steengoed was af
komstig uit Siegburg en onder de aan
bouw werden in de grond twee zeer

fraaie Siegburgkannetjes gevonden uit
de eerste helft van de 16de eeuw.
Op zich zijn de kruikjes en grapes geen
echt bijzondere voorwerpen, ze worden
veel gevonden, ook in Edam. Wat ze bij
zonder maakt is de vroege datering.

Vermeldenswaardige vondsten uit de
put zijn een fragment van een heiligen
beeld van pijpaarde en een wit gegla

zuurde majolicaschotel met een blauwe
decoratie. De schotel heeft een curieuze
versiering op de achterkant van blauwe,
in elkaar overlopende bogen. Dit type
lij kt uit Italië afkomstig te zij n, en is be
kend uit opgravingen in Genua en Savo-
na. In Amsterdamse vondstcomplexen
komen deze borden voor tot in het be
gin van de 17de eeuw.
Elders in de tuin werd een stukje lei ge
vonden waarin de woorden 'pater Jan'.
Misschien een fragment van een
schoolleitje van een van de kinderen
van bewoners uit de 16e eeuw. Andere
vondsten zijn kinderspeelgoed als bik

kels en knikkers, en een muntgoudge-
wichtje.
Van veel belang blijken twee 17e-
eeuwse vrouwenmuiltjes te zijn die
eveneens uit de put te voorschijn kwa
men. Deze vondst is historisch gezien

dermate uniek dat de Rijksdienst voor
het Oudheidkundig Bodemonderzoek
besloot tot conservering en restauratie
over te gaan. Ze zijn nu te zien in het

(1) De muil in gerestaureerde toestand.

Edams Museum.

1) Datering vondsten H.A. Heidinga

Janny Boelens-Boss

EEN VERFRAAIDE MUIL

UIT EDAM.

Van het gevonden muilenpaar heeft het
linker exemplaar (1) een ongewone ver
siering op de kap, reden waarom er hier
aandacht aan wordt besteed. Ongetwij

feld zal het andere exemplaar ook zo
versierd zijn geweest, maar daarvan is
niets teruggevonden.

Nu is het vinden van een schoenen-of
muilenpaar al een bijzonderheid, on
danks de tientallen tot duizendtallen
schoenen die soms in onze bodem wor

den aangetroffen. Want schoeisel dat
als paar wordt weggegooid raakt altijd
uit elkaar. Van het vele schoeisel dat ge
vonden wordt, is de muil niet de meest
voorkomende soort, maar zij is vanaf
de 15e eeuw wel steeds aanwezig, tot in
onze tijd toe. Het is dan ook een schoei

selsoort dat steeds bruikbaar is geble
ven door de practische toepasbaarheid
in vele situaties. De muil heeft zich van
af de 16e eeuw vaak geleend voor versie
ringen. Daarbij kan de kap, de kaprand
of de binnenzool versierd zijn. Ook
combinaties daarvan, zoals de versier-

(2) De onderdelen van de muil. V.l.n.r.,
kap, het versierd schoenfragment van
de onderzijde en hetzelfde fragment

van de bovenzijde, de binnenzool van
de onderzijde, de verdikkende tussen
laag van kurk en hout, de rand die de

tussenlaag omsluit, de loopzooi van de
onderzijde.
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De belangrijkste vondsten, waaronder de vrouwenmuiltjes, zijn door de gebroe
ders Dierdorp in bruikleen afgestaan aan het Edams museum.

de binnenzool met versierde kap of ka
prand komen voor. Versieringen kun

nen worden aangebracht in het leder
zelf, hetgeen met de binnenzool altijd

het geval is. Voor de zool zijn dan le
derstempels, hetzij een soort radstem
pel, hetzij een lijnstempel of een enkel
motief stempel gebruikt. Vooral met de
rad-en lijnstempels worden dan lijnvor
mige versieringen aangebracht,
meestal in de lengterichting van de zool

en al dan niet meebuigend met de zoo-
lomtrek. Met de enkel-motief stempels
wordt meestal het gehele zoolvlak of al
leen het zichtbare hielgedeelte gevuld.
Met een zelfde stempel of met meerdere
dooreen, volgens bepaalde patronen of
in willekeurige rangschikking. Wordt

de kap en/of de kaprand versierd, dan
bestaat dat uit ingeperste lijnen, inges
neden of uitgesneden motieven of com
binaties daarvan.
De muilen van Edam waren oorspron
kelijk onversierd, tenzij het textielover-

trek,dat over de kap heeft gezeten een
duidelijke kleur of kleurige motieven
bezat en als zodanig als versiering func
tioneerde. Die kleuren kunnen met
kleurstof of met verf zijn aangebracht,
als ingeweven draden of opgeschilderde
motieven, of zijn opgeborduurd. Van
dit textiel is niets meer over behalve wat

zeer kleine vezelrestjes op het leder van
de kappen en als indrukken in het leder
waar dit door de zoolrand was afge
dekt. De indrukken konden alleen daar
worden vastgesteld, omdat het kaple-
der met de ruwe zijde naar buiten is toe

gepast en zich daarop nauwelijks in
drukken aftekenen.
Van het Edamse muilenpaar bleek de
linker, op het textielovertrek na, com

pleet (2). Maar merkwaardig was het op
de kap liggende fragment van een z.g.
bandschoen (3).(Dit fragment vertoon
de dezelfde vouwen die ook in de 'kap
van de muil zaten en veroorzaakt zijn
door het verblijf in de bodemj.Ook de
naaigaatjes in dit schoenfragment kwa
men overeen met de gaatjes in de ka
prand. Deze aanwijzingen, plus de

(3) Het type schoen waarvan het versie
rend deel afkomstig is.

zekerheid waarmee de vinders, de heren
Dierdorp uit Edam beweren dat bij het
vinden van deze muil het schoenfrag
ment zodanig op de kap lag, dat we met
stelligheid mogen aannemen dat dit

schoenfragment gebruikt is als versie
ringselement op de muil. Als zodanig is

de linker muil gerestaureerd met het
versierende schoenfragment in positie

(1).
Het schoenfragment zelf is versierd met
een siernaad langs de omtrek. De bo
venrand is geschulpt, met in elk schulp-
je een gaatje. In het midden van het

fragment zitten twee vetergaatjes met
daarbij een cluster kleine naaigaatjes

alsof daar nog iets opgenaaid heeft ge
zeten. Dat zou hoogstens nog een ver
siering geweest kunnen zijn, een rosetje
of iets dergelijks. De mogelijkheid
bestaat overigens dat het versierende
fragment van een schoen afkomstig is,
die zelf ook een textielovertrek gehad

heeft. In dat geval zou het textiel over de
voorvoet tot aan de naad dwars over de
wreef gelopen hebben. De dwarse

wreefnaad zou dan wel anderssoortig
moeten zijn dan die is gebruikt om het
fragment als versiering op de muil te
naaien. Afbeelding (4a) toont de oor
spronkelijke constructie van de muil-
kap met textielovertrek. Als afwerking
van de naad werd waarschijnlijk een
strookje leder meegenaaid. (4B) is de

wijze waarop een schoen als op afbeel
ding (3) een textielovertrek bevestiging
gehad zou kunnen hebben en (4c) geeft

weer hoe het versierende schoenfrag
ment op de muil werd genaaid.
Hoewel het vaker voorkomt dat schoei
sel voorzien wordt van onderdelen van

ander schoeisel,gebeurt dat practisch
altijd omwille van een reparatie. Dit is
dan ook de eerste keer, na ruim 15 jaar

dagelijkse omgang met schoeisel dat ik
dit fenomeen tegenkom. Het versieren
de schoenfragment dateert de muil
goed in de tweede helft van de 17e eeuw.
De kap is gemaakt van geiteleder en de
rest van de muil is van rundleder. De
muil zelf vertoont geen uitzonderlijk
heden. Zoals zo veel muilen heeft ook
deze onder de voorvoet een verdikken
de kurklaag en onder de hiel een houten

hakvulling. De maat van de muil is 33.
Uit de 'versiering' en uit de kleine maat
mogen we concluderen dat het om een

vrouwenmuil gaat. Een muil, die naar

(4) De naaiconstructies gebruikt op de
kap; A de oorspronkelijke bevesti-
gingswijze van de textielovertrek; B de
textiel bevestiging bij het schoentype
van afb. 3; C de bevestiging van het ver
sierende schoenfragment op de muil-
kap.



alle waarschijnlijkheid door de

draagster zelf zo verfraaid is.

Olaf Goubitz, 1988

Wandeling door
Edam
Vervolg wandeling vanaf Graaf
Willemstraat naar de
Prinsenstraat

Eerst de bekende winkel van Beukers op
de hoek van het Prins Mauritspad.Voor
de restauratie van dit pand waren op de
zijgevel nog vaag de letters van Hester-
man te lezen in tabak en sigaren; eer

tijds een zeer druk beklante winkel in
deze artikelen, wat nog te zien is aan de
reclametekens in de vorm van tabaks
rollen, die na de restauratie weer aan de
voorgevel zijn aangebracht. Naar ik
meen werd ook schapenwasmiddel ver

kocht. Dit alles in de tijd dat er nog
kaasmarkt gehouden werd. De Beuker
sen, Ome Ko en Ome Frans, altijd zo
door mij genoemd, waren broers van de
moeder van mijn vriend Arie Kater en
daardoor kwam ik daar nogal veel.
Ome Ko met zijn vrouw Trui Kieft dre

ven in genoemde winkel een kruide
nierszaak. Zij hadden een dochter Jo,
die vorig jaar op ruim tachtigjarige
leeftijd in Castricum is overleden. In
haar jeugd was zij onderwijzeres. Inde
tussenkamer van dit pand is een prach

tige schouw met paarse bijbelse tegels,
welke nog steeds aanwezig is. Beide

broers waren ook bekwame zilversme
den en het beeldhouwen in hout was

hen zeer goed toevertrouwd. Toen in
dertijd de vrije zaterdagmiddag kwam,
ging ik op die middag altijd naar Ome
Frans en kreeg dan les in het solderen
van zilver en goud. Mijn trouwringen
heb ik daar zelf gemaakt. Onder deze
lessen kwamen dan zijn verhalen van
vroeger. Hij vertelde mij dat hij in zijn
j eugd les kreeg op de tekenschool en dat

de gebroeders iedere namiddag de le
raar, die lopend van Purmerend kwam,
tegemoet gingen, hard lopend - dus
over joggen gesproken! De leraar had
altijd voor veiligheid een ponjaard
(soort dolk) op zij. Na afloop brachten
zij hem dan weer een stuk terug, meest

tot de Purmerkerk. Zij waren ook zeer
goede gymnasten, welke sport Ome
Frans tot op hoge leeftijd beoefende.
Voor het solderen gebruikte hij een
blaaspijpje dat in zijn mond hing, hier
door blies hij lucht in een gasvlam en zo
ontstond een klein heet vlammetje

De besproken gevels in de spuistraat.
Links op de foto bakker C. Veen. Rechts
melkboer J. Buis.

waardoor het zilversoldeer smolt. Te
vens, en dat was het wonderbaarlijke
dat deze man vertoonde, had hij ook
nog een joodje (klein stenen ta
bakspijpje) in zijn mond en daarnevens
een tabakspruim achter zijn kiezen.
Hoe het mogelij k was weet ik niet, maar

het overtollige tabakssap spuwde hij,
zonder de besproken ingrediënten uit

zijn mond te halen, met -'en prachtige
boog in een kolenbak die bij de kachel
stond.
Ome Ko en Ome Frans leken als twee
ling precies op elkaar. Het is voorgeko
men dat Ome Frans in de crisisjaren op
de touwfabriek ging werken. Op een
keer was hij grieperig en voelde zich niet

goed genoeg om te werken. Hij zei tegen
Ko: 'ga jij er vanmiddag maar heen', en

vertelde waar hij werkte en met wie. Na
enig tegensputteren van Ko ging die
toch maar heen, want de verdiensten
gingen dan door. Hij werkte daar een

dag of vier tot Frans weer opgeknapt
was en het werk weer kon hervatten.
Niemand heeft er ooit erg in gehad. Het
huis op de hoek heeft vlak na de oorlog

een grondige restauratie ondergaan en
werd toen bewoond door de fam. Nolte,

en nu door de jongste zoon van de fami
lie met zijn huisgezin. De totale restau
ratie kostte als ik mij goed herinner
fl. 3200.--. Moet je nu komen! Hier

naast de bekende manufacturenwinkel
van Akkerboom, met zoons Jan en
Anton. Beiden zeer bekwame muzikan

ten. Ook heeft de heer Ernst Schepers,
de vader van Gre, die met Gerrit Broeze
was getrouwd, er nog als bediende ge
werkt. Later werd dit een groentezaak
van Gerrit Ent, met de kinderen Jan,

Gon en Wil. Nu het bedrij f van Piet Vis
ser. Dan de besproken goudsmidswin

kel van Frans Beukers. Ome Ko en ome
Frans zijn ook nog jaren conciërge van

het Edams Museum geweest. In het gro
te hoekhuis was de drogisterij van de
fam. Doets, met hun kinderen Jan, Cla-

ra en Hans. Een prachtige zaak, welke
echter door het jong overlijden van de
heer Doets, door diens vrouw later aan
de heer en mevr. Foest werd overge
daan. Deze verhuisden later naar de

Kleine Kerkstraat. Na hun verhuizing
werd in genoemd pand het electrici-
teits- en loodgietersbedrijf van de heer
Kees Rijswijk gevestigd. Het is nu de
druk beklante bar van Dick Besseling.

Het huis van de familie Beukers op de hoek Prins Mauritspad vlak voor een gron
dige restauratie.
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Het begin van de Prinsenstraat richting Kaasmarkt. Links nog houten gevels.
Goed te zien is dat de gevel in het midden van de foto er 100 jaar geleden uitzag,
zoals nu weer gerestaureerd.

Gaan we nu even naar de overkant, dan

zien we daar in de gevel een trekschuit
als gevelsteen. Roelof Bouwes woonde
hier. Hij had een bodedienst op Hoorn

en tussenliggende plaatsen; schrik niet,
dit met paard en wagen, iedere dag heen
en weer. Het was een hele gebeurtenis
toen hij op motortractie overging. Een
T-Ford waarop door de wagenmakerij

van Jorritsma een carrosserie werd ge
maakt. Een hele gebeurtenis, ook voor
de fa. Jorritsma. In die tijd zeer voor
uitstrevend als je met een snelheid van
pl.m. 40 km naar Hoorn kon rijden.
Een boodschap kostte zo ongeveer 25 a
50 cent.

Wel leuk hier een stukje geschiedenis
op dit punt te vertellen, n.1. de vertrek
tijden van de trekschuiten:
Op Amsterdam:

Alle morgens ten 5 uuren een Jaag-
Marktschuit; anders met de Hoornsche
Jaagschuiten over Monnickendam en

Buiksloot op de uuren als in de lijst van
Amsterdam op Hoorn te zien is.

Op Hoorn:
Des Zomers van den 1 April tot den 30
September 's morgens ten 6 en 9 uuren,
's middags ten 2 en 5 uuren.
's Winters van den 30 September tot 1
April 's morgens ten 7 en 10 uuren;
's namiddags ten 2 en 5 uuren.
Op Monnickendam:

Des Zomers 's morgens ten half 5, 6 en
half 9 en 's middags ten half 2, 5 en ten
half 8 uuren.

's Winters 's morgens ten half 5, half 7
en 9 uuren 's namiddags ten half 2, 5 en

7 uuren.
Op Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en

Alkmaar:
Met gewoonlijke Amsterdamsche
Buikslooter Schuiten en dan van

Hoorn met wagens op Enkhuizen en
Medemblik; Desgelijks met gewoonlij
ke Jaagschuiten op Alkmaar.
(Dit alles uit een Reis-Boek door de Ver

enigde Nederlandsche Provinciën - Jan
ten Hoorn in Amsterdam Anno 1700)
De kapperszaak van Bakker dan met

hun kinderen Bouke en Dora. Bouke
dreef later een kapperszaak in Belgie.

Dora trouwde met Henk Blankevoort
uit Volendam. Deze zaak ging later over

naar de bekende Piet Duif. Nu een 'stil'
huis.
Hiernaast de oude heer Schardam; een
van de oprichters van de 'Gestam'. Als
kaaszitter op de kaasmarkt begonnen
en later directeur van een wereldzaak
die jaarlijks duizenden kilo's kaas in de
wereld verstuurde en de naam Edam
mer Kaas hooghield. Waar blijft de tijd:
nu is zijn achterkleinzoon directeur.
De banketbakkerij van Van de Wetering

kwam dan . Een zeer bekwame vakman ,
waar ook met Sinterklaas altijd werd

gesmakt. Riekus Stapel kwam hierna
met voor Edam iets nieuws: Je kon zo
maar gehaktballen of andere lekkernij

en bij inworp van een muntstuk uit een
automaat halen. Nu een restaurant ge
worden. De heer Jan Stapel, oorspron
kelijk bakker in de Kleine Kerkstraat,
bewoonde tot op hoge leeftijd het
nieuw gebouwde huisje hiernaast. Op
deze plaats was hiervoor het kopersla

gerij tje van Van der Berg. Aan deze
kant dan geen bebouwing meer of we
zouden nog even op de ver uit het lood

staande zijgevel van het laatste huis
moeten wijzen, die zeker uit de zeven
tiende eeuw is, en oorspronkelijk be

woond door achtereenvolgens Aaltje
Rozee - Faber Sijnstra - Siem de Boer -
Pim Porte - Jorritsma.

We gaan nu nog even terug naar de Ba
tenburgerstraat. Hier het grutterijtje
van Siem Schardam. De familie had een

hele rits dochters: Neeltje, Hil, Dien,
Ma, Sien, Stijntje en Suus. Neel was
met mijn broer Tijmon getrouwd en
van het hele gezin zijn enkel Stijntje en
Hil nog in leven. Beiden nu ver in de

tachtig. Een koloniale waren-winkeltje
van Gerrit ten Hope was ook een van de
vele winkeltjes hiernaast in Edam.
'Vrouw' ten Hope, altijd met een pet
op, ventte met petroleum, met een kar
retje waarop het vat met kraan gemon
teerd was; maat en lekbak waren ook
aanwezig. Voor al die mensen met zulke
kleine nerinktjes was het sappelen,
maar het gaf wel sfeer in Edam.
In een huis uit zeker de 17e eeuw woon

de genoemde koperslager Van der Berg.
De fa.Dorpema kocht dit pand en liet in
de onderpui een verschrikkelijk groot
raam maken om hierachter etalage
ruimte te scheppen. Fraai was anders en

de oude gevel was naar de knoppen. De
oude heer P. van Leuzen heeft dit huis
later gekocht, laten slopen en er een
nieuw pand voor in de plaats laten ma
ken. Hierin woont nu zoon Jan, een

echte kamergeleerde die al j aren bezig is
met het uitzoeken naar de betekenis van
diverse woorden. Een heel ingewikkeld
karwei. Onze laatste schreden door de
Prinsenstraat gaan dan langs de zijge
vel met etalagekasten van de fa. de
Vries. Verschillende bedrijven zijn hier
na de Vries in gevestigd geweest, nu een

cadeauwinkel van de Graaf. We zijn
dan weer aangeland op de 'Beurs' en
zoals hij vroeger genoemd werd de
'Spanjaardsbrug'

De legendarische Ome Willem Kwan-
tes, alias Sinbad de Zeeman. In zijn
jeugd een zeer goed turner.
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Nu vervolgen wij onze weg door de
Spuistraat. Deze straat heette vroeger
'Groote Bult', en behoort ook tot het
oudste gedeelte van Edam. Als eerste

huis, wat wij gerust kunnen noemen
een doktershuis. Naar mijn herinne

ring teruggaat: dr. Riet, dr. Rutteman,
dr. Van Lith, de helaas verongelukte dr.
Veltkamp, dr. van der Steen en tot slot

dr. Reilingh.
Nu bankgebouw van de N.M.B. be
heerd door onze trouwe medewerker de

heer Koorn. Mevr. de Vries, in de wan
deling door de Edammers Mia van
Dam genaamd en eerder eigenaresse
van de vroeger zo bekende manufactu
renzaak, bewoonde met dochter Mien
het volgende huis. Jaren heeft de tand-

techniker Jan van Beers hier in deze wo
ning boven bij Mevr. de Vries zijn prak
tijk uitgeoefend.
De fam. Kwantes hiernaast met zoon

Willem. Waar zijn deze zeldzame men
sen toch gebleven. Van deze interessan
te types waren er veel in Edam met ver
halen, het een nog mooier dan het

andere.
Willem was een oud zeeman en te doen
gebruikelijk hoorde je dan je lichaam

goed onder de pekel te houden. Nou
daar wist ome Willem alias 'Sinbad de

Zeeman' raad mee. Als hij dan van zijn
stamcafé op de kaasmarkt kwam, liep
hij net als een haan van een 'stoter'
(vroeger muntstuk) en voor zijn veilig
heid hield hij op de hoek stil, gaf dan
richting aan door eerst links of rechts
zijn arm uit te steken. Bij zijn huis aan

gekomen naast mevr. de Vries begon hij
onder aan de deur met zijn sleutel naar

het slot te zoeken; onder zijn omstan
digheden geen makkelijke zaak. Als hij
dan eindelijk het slot gevonden had en
door de dan geopende deur naar binnen
stapte, dacht natuurlijk iedereen, nou
die is binnen; maar nee hoor, plotseling
werd dan de deur weer geopend, ome
Willem stak zijn hoofd naar buiten en

riep buiten de deur; 'Blijf maar'!!!
waarna het hoofd weer naar binnen
ging en de deur gesloten. Ome Willem
zou altijd zeggen: 'mooi gjap', nou dat

was het zeker.
Het kantoor van Keizer en van Straten
(voorheen Smit) in een oud pand hier-
neven; dit was naast een drukkerij ook

een uitgeverij 'de Kleine Librije'. In de
drukkerij naast dit kantoor hebben veel
Edammers als Griep, Gortemulder,
Klaas Hartog enz. en ook verscheidene
mensen van buiten de stad gewerkt. De
ze bekende drukkerij werd later door
Griep en Gortemulder en daarna door

de heer Koos Huiskens voortgezet. Nu
verhuisd naar het industrieterrein. Het

kantoor is gesloopt en hiervoor is een
woning in de plaats gekomen, bewoond

door de fam. Stevens. In het gebouw
van de drukkerij nu het prentenkabinet
van Jan de Hart waar men te kust en te
keur etsen en aquarellen enz. kan ko
pen. Jaap Jonkman en Dr. van Loor be
woonden successievelijk het woonhuis
hiernaast, maar was oorspronkelijk de

banketbakkerij van Salm. Taartjes drie
cent!! De kinderen waren Wim en An-
dries. Later een bekende aannemer in
deze contreien. Naast Salm de bekende

bakkerpoliticus Cor Schagen. In onze
stad een zeer bekende persoonlijkheid
en in de gemeenteraad vertegenwoordi
ger van de S.D.A.P. Ook wethouder en
tevens directeur van het distributiebu
reau in de oorlog. De prachtige gevel uit
1618 met daarachter gelegen woonhuis

werd bewoond door de fam. Buis; die
oorspronkelijk in de Volendammer-
meer een boerderij hadden met een wa
termolen ernaast . Hier heeft ook Gerrit
de Koe jaren gewoond. Met medewer
king van onze vereniging is deze gevel

geheel opgeknapt en gerestaureerd. Te
vens van een nieuwe pinakel op de top
voorzien. Een sieraad in deze straat.
Nog een prachtige tooggevel hiernaast
uit 1726 in welk bijbehorend pand bak
ker C. Veen zij n bedrij f had . Later bak
ker Anker en dan Visser. Na het ver
dwijnen van deze bakkerijen werd
antiekzaak van de Haan en Wagemaker
en nu veranderd in een kledingzaak.

Stove had ook een manufacturenbe-
drijf hiernaast. Hij was van duitse oor
sprong en ventte nog met de z.g. Poepe-
zak in de omtrek om daar zijn goederen

te slijten. De voor Edam bekende Henk
Stove was hun zoon en boekhouder bij
de Gestam. Andere kinderen van Stove

waren Annie, Gre, Wol en Alie. Laatst
genoemde was getrouwd met Piet Wa
gemaker; een ijverig voorvechter voor

geheelonthouding, waar hij zeer veel
voor heeft gedaan. Een paar jaar gele
den helaas overleden. Piet en Jaap
Worp hadden hier later een zaak . Daar
na de bekende sigarenzaak van Huur-
deman en zijn vrouw Trijntje Meulen-

broek. Mensen die zich voor de
Edammer gemeenschap altijd zeer ver
dienstelijk hebben gemaakt. Louis was
jaren voorzitter van de E.V.C. en zijn

vrouw zestig jaren organiste van de
Doopsgezinde Vermaning en fervent
lid van zangvereniging Edam.' Deze

zaak is ook ter ziele en nu woont hier
Arie de Waart. Schotvanger bewoonde
hier het volgende huis. Schotvanger

was stationschef van de Noord Zuid
Hollandse Tramweg Mij. in Edam.
Daarvoor woonde hier de fam. Plas
voorouders van Jan, Aagje en Kees, met
weer hun nazaten. Met mijn vriend Jan
kwam ik al bij zijn grootmoeder en kan
er op bogen dat ik zes geslachten Plas
heb medegemaakt en meemaak. Leuk
te vermelden dat in dit huis de Boeren
leenbank is opgericht. Blijkbaar werd

er zeker veel baar geld ingelegd want op
een gegeven moment zakte de brand
kast door de vloer.
Dan de grutterij van Laurens Groot met
de kinderen Jan, A en Ap. Jan was j aren

boormeester in Indie. A trouwde met
Prins de gymdirecteur en Ap met Wim
Band de onderwijzer. Later werd hier

De Spuistraat wordt geasfalteerd, niet met een stoomwals, maar met de hand, die
asfaltering is gelukkig verdwenen. Links praat de heer J. Pens met Van Straten,
rechts Siem Slegt, Jan Molenaar, Cees Slegt, Nars Bleker en mogelijk P. Tjeerkes.
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De gebroeders Beukers voor hun zilversmidswinkel.

een stil huis van gemaakt en enige tijd
terug door de laatste vertegenwoor
digster van het Teengsen geslacht be
woond. Zij was Lyda Smits. In leven
mevrouw Jaarsma die notaris was in
Bolsward. De heer en mevrouw Plas-de
Jong vervolgens. De heer Plas was
voorheen onderwijzer in Volendam en
zijn vrouw onderwijzeres in Edam. Be

ter bekend als 'Kakkie de Jong'. Joh.
Dekker makelaar en aannemer in een
mooi huis naast mevr. Jaarsma. Dekker
had ook een meubelmakerij. Klaas

Vroom een zeer goede vakman heeft
hier jaren gewerkt, alsook Dirk Ent, die
zij n vak als timmerman als de beste ver

stond. De eerste restauratie van de Gro
te Kerk tussen 1920 - 1934 werd door de
heer Dekker in combinatie met Dirk de

Boer uitgevoerd. Leendert van Essen
dan met een schildersbedrijf. Zijn
vrouw dreef hierbij een speelgoedzaak.

Het schildersbedrijf werd gesloopt
door Joh. Dekker jr., die daar eigenaar
van was geworden en heeft hier een zeer

druk beklant hotel 'de Fortuna' van ge
maakt. Twee zeer mooie depandances
in de tuin zijn prachtig in stijl gemaakt
en vanaf de Kwakelbrug is dit een fraai
gezicht.
Wij wandelen nog even terug naar de
Spuibrug om de overzijde van bespro
ken panden te bekijken. Als eerste 'Old
Dutch Home'. Al eerder besproken met
de wandeling over de Keizersgracht .Dit
huis was van oorsprong een bakkerij

van Beek. Tegen de zijgevel in de
Spuistraat stond een steunbeer, die
daar oorspronkelijk was gemaakt ter
versterking van de oven. Het fraaie
pand werd echter gesloopt en er kwam
een nieuwe zaak, die nu niet bepaald in
dit stadsgedeelte past en waar nu een
comestibles zaak in is gevestigd van tot
voor korte tij d Piet Leek. Door omstan
digheden werd het bedrijf aan anderen

verkocht. Het zal vreemd wezen als er
na ruim honderd j aar geen Leek meer in
de oude kern van Edam aanwezig is.

Vervolgens de knijp van Stevens. Voor
heen werd hier nog een borreltje ge
schonken. Maar dat is nu verboden.
Thans enkel slijterij met een ontelbaar
aantal lekkernijen, waarvan je nooit te
veel moet nemen. Hier zal heel wat af-
gelachen zijn door de bekende stam
gasten. De fam. van Straten van de
drukkerij bewoonde het volgende huis;
later de fam. Oomen toen hij als direc
teur van de Ambachtsschool naar

Edam kwam. Weer later werd het de
kapperszaak van Piet Duif om daarna
door kapper de Ruiter opgevolgd te
worden. Nu bewoond door de heer
Dekker die op de U.S. werkt. Het vol

gende huis, en speelgoedwinkeltje van
Piet Voorn, waar nu Han Broeze in

woont, zoon van de bekende Gerrit
Broeze, antiquair en meubelmaker en
voorheen ook een van de voorvechters

van 'oud Edam'. Han zit in dezelfde
bussines en heeft zijn vader als
bestuurslid van het Edams Museum op
gevolgd.
Het in Edam zo bekende sigarenwin
keltje van de heer Joost Ruys naast Han
Broeze. Ruys was op dit gebied een uit

stekend vakman. Heeft jaren als siga
renmaker bij Houtman in de Lingerzij-

de gewerkt. Zomer en winter door
brandde er in de winkel een klein ka
cheltje. Het was er dan ook altijd lekker
warm. Ruys was ook een goed dammer
en jaren lid van de damclub 'Ons Ge
noegen'.
Nu passeren wij de Koksteeg waar op de
andere hoek Cor Grim woonde. Grim
had een bestelkantoor en vracht
diensten op Amsterdam. Dit alles ge

beurde met 'de Noordster'; een motor
boot die meestal op de Keizersgracht in

Edam afmeerde. Jacob Spreeuw die
met dochter Annie was getrouwd, heeft
jaren bij vader Grim die diensten op
Amsterdam medegemaakt. Jaap en
Annie hebben in dit huis ook jaren lang
aan vreemdelingen kamers verhuurd.
De heer Lex Bom is nu bewoner; was

Grim's schoonzoon die met dochter
Truus getrouwd was. Kas Dekker zoon
van de sluiswachter had hiernaast een
timmerwerkplaats. Piet Slegt heeft en
kele jaren bij hem gewerkt. Helaas is
Kas op jeugdige leeftijd overleden. Dan
werd dit pand de metaaldraaierij van H .
van Essen; de al eerder beschreven fan

tastische vakman op dit gebied en groot

motoren kenner. Gaf ook les op de Am

bachtsschool. Nu een bedrijf in alter
natieve etenswaren.

Het volgende huis had oorspronkelijk
een fraaie houten gevel met timpaan,
doch werd helaas vervangen door een
stenen z.g. klokgevel. Hier woonde de
voor Edam legendarische juffrouw
Meyer, die heel wat kinderkoren e.d.
leidde; ook Niemer de kleermaker
woonde hier. Nu al jaren de schoenen
zaak van Gunther. Zo'n zelfde houten
tooggevel is gelukkig bewaard gebleven

naast Gunther. De dames Imken be
woonden dit huis. Zeldzame mensen;
Hessie, Anne en Gon, die zo uit een
boek van Dickens geplukt konden wor
den. Alles in huis moest en werd ook op
dezelfde plaats gezet als waar hun vader
dat oorspronkelijk ook had staan. Zij
spraken dan ook altijd over 'uit Pa's
tijd'. Het was een manufacturenzaak.
Anne was jarenlang lerares aan de Zon

dagsschool; en ontzettend aardige
vrouw, waar velen uit mijn tijd genoeg
lijk aan terug zullen denken. Laatste
lijk werd dit huis bewoond door hun

neef en voor velen van ons zo bekende
Jacob Imken. Een zeer bekwaam archi
tect, die helaas te vroeg is overleden. Hij
heeft in zijn leven veel prachtige zaken
ontworpen. Mevrouw Corry Imken -
Swaneveld de vrouw van Jaap bewoont

nu dit pand. Gaan we nu de hoek links
om, komen we op de Nieuwe-Haven.

Echter het eerste stukje hebben wij al
gehad tot de Hoogstraat. Weet U nog
wel het heette wortelenmarkt.

De volgende keer dus de Nieuwe-
Haven.

G. bij { Vuur.
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BEHOUD MOLEN
ZUIDPOLDER

De aankondiging van het gemeente
bestuur dat er een woonwagencentrum
gaat komen bij de Zuidpoldermolen,

heeft bij het bestuur van Oud Edam ge
leid tot verontrusting. Voorzitter Joop
van Overbeek: 'De molen is juist van
wege zijn zo oorspronkelijke entoura
ge, als je kij kt naar de opstallen rond de

molen en vooral gelet op de nog steeds
gave molengang een unieke molen. In
alle literatuur over molens, watermo
lens in het bijzonder, is men lovend over
de Edamse molen. En in het verleden
hebben we kunnen zien dat ook het ge-
meentestuur de waarde van de molen

juist heeft ingeschat. De Zuidpolder-
buurt is gebouwd met alle resepct voor

juist die molen'.
Elet bestuur van Oud Edam wacht de ter

visie legging van het gemeentelijke plan
af. Conform artikel 19 van het bestem
mingsplan heeft dan ook de vereniging
de gelegenheid om gefundeerde bezwa
ren in te dienen tegen het plan. 'We zul
len eerst moeten zien hoe de uiteindelij

ke plannen er uit komen te zien,voor we
bezwaren kunnen indienen. Maar het
zal duidelijk zijn dat we ons sterk ma
ken voor die Zuidpoldermolen'.

TENTOONSTELLING
JOODSE GEMEENTE

In samenwerking met de heer F.
Schoonheim te Hoorn en het Joods
Historisch Museum te Amsterdam zal
de Vereniging Oud Edam van 1 juli tot
10 september a.s. een tentoonstelling

inrichten over de voormalige Joodse
Gemeente van Edam. In een vorige af
levering van " Oud Edam" heeft u hier

over al het een en ander kunnen lezen.
Deze tentoonstelling wordt gehouden
op de eerste verdieping van het Edams
Museum aan het Damplein en is te be
zichtigen gedurende de openingstijden
van dit Museum. Er zullen originele

voorwerpen geexposeerd worden die
nog niet eerder vertoond zij n . Dit mate
riaal is opgespoord bij diverse musea,
instellingen en particulieren en komt

foto's en dergelijke, aandacht worden
besteed aan enkele facetten van de ge
schiedenis van deze Joodse gemeen
schap. Aangezien deze tentoonstelling
eenmalig is, is dit een unieke gelegen

heid om dit minder bekende stukje
Edamse historie eens te gaan bekijken.
Tevens zal een boekje te koop zijn met
daarin onder meer een geschiedkundig
overzicht en een catalogus van voor
werpen betreffende deze Joodse Ge

meente.

grotendeels oorspronkelijk uit Edam.
Naast de voorwerpen zal aan de hand
van documenten, zoals plattegronden,

12


