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Inleiding

Oud Edam heeft drie maal een interessant onderwerp

aangepakt

caties, vooral technische en artistieke kwaliteiten

van de foto's de

voor beschrijving in haar Historische Reeks. Waarom

nu niet eens

doorslag voor het al dan niet opnemen in dit boekje. Er is getracht

een beeldverhaal gebracht,

als het ware

foto's te kiezen die niet als ansichtkaart

waarbij de toeschouwer

zijn uitgebracht.

Waar de

door het Edam van 1890 tot 1990 wandelt en de taferelen rustig in

foto van grote kwaliteit is, is een enkele maal van dit uitgangspunt

zich opneemt? Want

afgeweken. Er is tevens aandacht gegeven aan onderwerpen

beeldmateriaal

over die honderd jaar is er

uit de

genoeg: foto's, ansichten, tekeningen et cetera. Met dit fotoboekje

meer recente geschiedenis van Edam.

publiceert de redactie van de Historische Reeks foto's die de aan

De redactie heeft de verzamelingen in het Streekarchief Waterland,

dacht van stad- en streekgenoten ten volle verdienen. Er is getracht

van de Vereniging Oud Edam en van het Edams Museum nauwgezet

vooral foto's te kiezen die bij ons weten nog niet eerder in boekvorm

doorgenomen.

zijn uitgebracht

of die slechts voor een enkeling in antiquarische

boeken zijn te bekijken.

in Noord-Holland,

van diverse particulieren,

Er bevindt zich bij diverse instellingen
beeldmateriaal

Rijksarchief

Bovendien werd de Provinciale Atlas, bewaard in het

en particulieren

nog veel

dat voor publicatie in aanmerking komt. De hier uit

doorzocht.

Uit de verzamelingen

die reageerden op de oproep in het perio

diek van Oud Edam, werden dankbaar enige foto's gekozen. Toch
kan dit boekje niet op volledigheid

bogen, overgeleverd als de

gebrachte, kleine selectie uit dit materiaal kan worden beschouwd

redactie nu eenmaal is aan de beschikbaarheid van het materiaal.

als een hernieuwde poging om aandacht te vragen voor de interes

Veel dank is de redactie verschuldigd aan de Heer C.H. Conijn, die

sante beelden die vaak treffend de sociale, maatschappelijke

een groot aantal foto's van extra toelichting

denbouwkundige

ontwikkeling

en ste

van de stad en het dagelijks leven

hielp met de bijschriften.

van haar bewoners weergeven.
De overvloed aan materiaal dwong de redactie soms tot moeilijke
keuzes. Hierbij gaven, behalve het reeds voorkomen in andere publi
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voorzag en de redactie

Luchtfoto's

De droom is werkelijkheid

geworden: we kunnen als een vogel vlie

gen over stad en land. Lang voor het vliegtuig,
eeuw, hebben cartografen
al over Edam gevlogen.

zoals Jacob van Deventer en Joan Blaeu
In de geest, als het ware met gesloten

ogen, want zo konden zij zich voorstellen
projecties

in de 16e en 17e

hoe hun meetkundige

er van boven uit moesten zien. Nu stappen we in de

de stad. We zien bijvoorbeeld

Daarom deze luchtfoto's

met Edam zoals het altijd was' tot in de tijd van de grote groei,
toen Edam binnen de wallen vol was, inclusief de voormalige
derijen tussen de Achterhaven
nieuwe wijken

moesten

worden

en de Noordervesting,
aangebouwd.

kennen we alles, maar het wegvallen van de derde dimensie werkt

1968 zien we ook tal van kleine wijzigingen

vervreemdend.

zoals het verdwijnen

Waar is de pinnig in de lucht stekende Speeltoren,

in elk

uit de periode 1928 - 1968. Te beginnen

De werkelijkheid

op de foto's her

spontaan,

geval organisch is gegroeid en wat door moderne planners op de
tekentafel is bedacht.

Chesna en nemen gewoon een foto, zo simpel als wat.
van boven gezien is verwarrend:

wat schijnbaar

van de tramlijn.

tuin

en toen

Onderweg

naar

in het stadsbeeld zelf,

Het eindpunt,

1968, zou in

waar verheft zich de kolossale massa van de Grote Kerk? Wegge

zekere zin nog maar het begin zijn van een stormachtige

drukt in het vlak. Wat we wel veel beter dan als wandelaar

ling. Niemand zou toen vermoed hebben dat een huizenzee Edam

grond kunnen zien, is de structuur

op de

van Edam, de groeiringen

van

ontwikke

en Volendam aanéén zou voegen, fysiek althans.

Luchtfoto van Edamin 1928.
DeAmbachtsschoolstaat er nog niet. DeZuidpolder, ten zuiden van de
huidige Burg. Versteeghsingel,met de molen is verdernog geheel leeg.De
Westervestingis nog niet helemaal bebouwd en dat geldt helemaal voorde
hoek tussen Groenlanden Achterhaven.
Welzijn goed de tuinderij en de kassente zien, links van de Speeltoren,waar
nu de bloemenwinkel van Sasis gevestigd. Ookde industrie aan de huidige
Baandervestingis goed te zien én het Heerenlogementaan de M. Tinxgracht.
FotoSAWnr. 6098(1928).
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Luchtfoto van Edamin 1932.
Slechts vierjaar later, maar nu met de Ambachtsschool en het begin van het
sportveld erachter, het oude voetbalveld van EVC.Rechtsdaarvan een donker
gekleurdestrook grond. Dit zijn de volkstuinen tussende Oosthuizerwegen
het Middeliër dijkje.
Linksvan de school buigt de spoordijk naar Kwadijk. Van 1906tot 1944 waser
eenspoorverbinding tussen Volendamvia Edamnaar Kwadijk, waarvan ook
uiterst links nog een klein stukje is te zien. De PurmerRingvaart ligt in een
volstrekt kaal landschap. Vaneen industrieterrein is nog niets te bekennen.De
industrie is nog geconcentreerdlangs de huidige Baandervesting.Daar is ook
de toen nog niet verbrande Touwfabriek te zien. Het terrein wordt omzoomd
dooreen dichte bomenrij.
De brug (dam) van de Baanstraat naar de VZilliamPontstraat is er nog niet en
dusbestaatde 'eendenvijver'ook nog niet. FotoSAWnr. 7360(1932).

*

Luchtfoto van Edamin 1949.
De bomen langs de Baandervestingzijn verdwenen.Dezezijn in de Tweede
Wereldoorlogomgezaagden opgestookt in de kachelsvan de Edammers.
In 1948 en 1949 heeft WoningbouwverenigingEdamde eerstesociale
woningbouw (26 woningen) aan deAchterhaven gerealiseerd.Dit gedeelte
van de Achterhaven werd vroeger 'DeKrim' genoemd,spreekwoordelijk voor
de 'verre' ligging. De oude en armoedige huisjes aan het Tuinierspad(in Edam
spottend de Herengracht genoemd)zijn nog niet gesloopt. De tuinderijen,
links bovenop de foto, zijn nog volop in gebruik. Foto SAWnr. 17863 ( 1949).

*

% S«

Luchtfoto van Edamin 1968.
Hier is de boomloze Baandervesting('Fardemterrein')goed te zien. In de verte
het Fort Edam,onderdeelvan de Stelling van Amsterdam. Ookdaar zijn later
veel bomen bijgeplant. Ophet Marken, aan de zijde van de Baandervesting,is
nog de aardewerkfabriek Fris te zien, waartussen 1947 en 1969 vele
Edammersen Volendammershebbengewerkt.
Er is inmiddels een begin gemaakt met de nieuwbouw rondom de Roelof
Bootstraat en de Langemeerstraat(nog slechts aan één kant bebouwd).De
Singelweg en de Dijkgraaf Poschlaanzijn al aangelegd,maar de boerderij van
Kout, nu de plaats van het laboratorium van Uitwaterende Sluizen,is nog niet
uit het beeld verdwenen.Het wijkje bij de Coende Koninglaan is er nog niet,
maar het opgespotenzand ligt klaar om bebouwd te worden. De
groentetuinen tussenAchterhaven en Noordervestingzijn volgebouwd
met huizen. Foto SAWnr. 74988 (1968).
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Luchtfoto van Edamin 1968.
Het voetbalveld wordtinmiddels omzoomddooreen flinke bomenrij en het
industrieterrein is in gebruik genomen.Hetspoordijkje naar Kwadijk is nog wel
te herkennen,maar de stoomtram rijdt allang niet meer.In 1956 werd ook de
tramverbinding met Amsterdam opgeheven.Hiervoor in de plaats kwamen
bussenmet een halteplaats in de nabijheid van het oude wachtlokaal van de
tram. Degehelesituatie op het tramplein, thans EgbertSnijderplein,is
veranderddoor de aanleg van de N247, die Edamdoormiddensnijdt. Opdeze
foto zijn de twee theekoepelsvan de burgemeesterswoningenaan de
Schepenmakersdijkgoed te zien. FotoSAWnr. ED 11(1968).

Luchtfoto van Edamin 1968.
Eenbijzondereopname, want van dezekant zien we Edamniet vaak. De
opspuiting bij de Coende Koninglaan,de uitbreiding bij de Roelof Bootstraat,
de - kale - Baandervesting,de Keetzijde,zonder bomen en met de
gemeentewerfen vuilstortplaats en het Oorgat met de gashouder van de al in
1952gesloten gasfabriek vallen meteen op.
Dejachthaven is er nog niet, het jongerencentrum de Nohol en de nieuwe
EVC-veldenevenmin.
Het opvallendste op dezefoto is misschien wel de liniaal-strakke bomenrij
van de Noordervesting.Foto SAWnr. 74992 (1968).

Straatbeelden

Als je rondloopt in Edam waan je je in een bevroren wereld van
grachtjes en geveltjes uit vervlogen tijden. Het lijkt wel of het voor
geslacht dit cultureel erfgoed heeft gekoesterd en bewaakt om het
onaangetast
aan ons te kunnen overdragen. En wij hebben die
boodschap begrepen: Edam is nu beschermd stadsgezicht. Maar
wie door de straatjes van het Edam van de foto's uit de 19e en
vroege 20e eeuw ronddwaalt, ziet dat hier gewoon geleefd werd.
Wrakke panden werden opgeruimd, nieuwe verschenen, naar de
smaak en behoeften van het moment. Niet zozeer historisch besef
en nostalgie, maar gebrek aan middelen en de afwezigheid van de
noodzaak om rigoureus te veranderen hebben Edam behouden.
Tot op zekere hoogte. Want het doet pijn als je ziet dat het
prachtige Heerenlogement is verdwenen, dat de middenstand een

vrijbrief had om puien naar eigen smaak en inzicht te moderniseren
en dat het Westerbuiten als het ware is geamputeerd door de N
247. Zo kunnen we verder jeremiëren.
Wie trouwens denkt dat Edam nu voorgoed is vastgelegd komt
bedrogen uit. Nieuwe trends en nieuwe voorschriften veranderen
voortdurend het straatbeeld. Nu zijn dat bloembakken, ludieke
verkeersbarrières, straks is het weer iets anders. En het lijkt wel of
het uiterlijk van Edam steeds ouder wordt: om de fouten van het
voorgeslacht weg te wissen worden tal van pandjes historiserend
opgeknapt.
Wie de foto's uit het verleden bekijkt beseft dat die schijnbaar
bekende en vertrouwde straatjes en grachtjes echt verleden tijd zijn.
Het décor lijkt onveranderd, maar het leven in de straat ging door.

Het Boerenbuurtje met het Nieuwvaartje (links] en Groenland(rechts) gezien
naar de Zeevang,circa 1900.De boerendie hier hun bedrijf hadden konden
hun landerijen in de Zeevangalleen maar per boot bereiken.Dagelijks voeren
de boeren twee maal per dag met hun melkschuiten naar het vee op het land.
Met koeboten werd het veeinde herfst naar huis opstal gebracht. Ookhet
hooi werd per boot naar de hooibergen in of bij de boerderijen vervoerd.
Foto SAWED 12.
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Boerenverdrietin de winter.Een recenterefoto, metde werfen de Constabelbrug
muur noggeenHotelDe Fortuna. FotoSAWED 22.

MatthijsTinxgrachtrond 1900.
RechtshetHeerenlogement:
(ziep. 25), linksde
Teekenscbool
(nu staat hierde
Coomhertschool)en daarachter
de toren van de GroteKerk.
AnsichtkaartSAWED 201.
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DeDam rond 1900. Hier lijkt niet veel veranderd.De bestrating, de brugannex bankleuning, de stenen paaltjes. Zo kennen we de Dam nog steeds. Wat
opvalt is de rust. Niet door het ontbreken van mensen,maardoor het
ontbreken van auto's én door het ontbreken van straatmeubilairals
bloembakkenen verkeersborden.
Depuien van de panden ter weerszijdenvan de Grote Kerkstraatzijn drastisch
veranderd voor hun huidige winkelfunctie. Hun eerste verdieping en de kap
zijn echtervrijwel onveranderd.Welzijn de markante schoorstenenop de nok
van het dak van het linker hoekpand verdwenen.
Het meisjestaat in de schaduw van het stadhuis.
Foto collectie EdamsMuseum.

Het Heerenlogement,met links de stalhouderij, rond 1900.Het
Heerenlogementis in 1942 afgebroken om plaats te maken voorvijf nieuwe
woningen (zie luchtfoto p.7j. Foto Schotsman,collectie EdamsMuseum.

De Baanbrug,gebouwd in 1881.Dezebrug over de Nieuwe Havenligt er nog
altijd. De brug erachter,deJan van Wallendalbrug,heeft slechts van 1899 tot
1926 bestaan en liep van deJansstraat naar het Marken.
Foto Siewers,collectie EdamsMuseum.

DeLingerzijde rond 1900.Aan de rechterzijde (de
onevenkant) is niet zoveel veranderd.DeZadelmakerij is
geen zadelmakerij meer (het staat ook niet meer op de
gevel),de panden ernaast zijn niet zoveelgewijzigd, maar
het pand daarnaast, nr. 7, wel. Dehouten tuitgevel is
begin vorige eeuw verbouwd tot een veelgrotere en
strakkere stenen lijstgevel. De huidige nummers 5 en 3
zijn meer recent in oude stijl gebouwd op de plaats van
het lage gebouwtje tussennr. 7 en de Speeltoren.
Langsde Speeltoreneen doorkijkje naar eengroot bord,
waar 'Bloemen'op staat: hier stonden de kassenen de
tuinen van bloemisterij Huisink (zie luchtfoto p.7).
Foto Siewers,collectie EdamsMuseum.

li
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Bagijnenland rond 1900.Dezefoto is genomen vanaf de
Graaf Willemstraat en laat de overgangzien van het
Bagijnenland naar de Brouwersgracht ter hoogte van de
Flakkelaarsbrugnaar de Bierkade.Die brug is er nog en
ook de bebouwing en de beschoeiingis nog niet veel

* v ..a
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veranderd;alleen de kapberg,geheel rechts, is
verdwenen.Net als in het Boerenbuurtje waren erlangs
Brouwersgracht en Bagijnenland boerderijengevestigd.
Foto Siewers,collectie EdamsMuseum.
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Huizen

Voorhaven99, hoekJansstraat, in 1944. Dit is de voormalige bakkerij met
winkel van Riedel,later nog bakker Tol.Het hoekpandmet de bijzondere
halfronde erker is onherkenbaarveranderddooreen geheel nieuwe voorgevel
(lijstgevel) en uitbouw van het spitse dak tot een wat vormeloosbreder dak.
Maar het muurijzer rechtsonderzit er nog steeds.Foto Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, collectie Oud Edam.

Huizen maken de stad. Ze zijn Het gezicht ervan: sommige oud en

Edammers houden kennelijk van een oude, vertrouwde

verweerd, andere jong en brutaal.

oude, doorleefde

maken. Mensen bouwen
warme winterjas.
het moment

Huizen hebben met mensen te

of kiezen het huis dat ze past als een

Een jas die niet uit de toon valt bij de mode van

en de ongeschreven

regels van de gemeenschap,

huisgezichten domineren

jas, want

in de stad. En Edam

mers hebben het nooit hoog in de bol gehad, want protserige gevels
en kasten van huizen zijn zeldzaam. De meeste huizen zijn laag bij de
grond: een woning met een verdieping was een extravagantie.

maar waarin je je ook zelf op je gemak voelt. De verzameling van

Huizen figureren op bijna alle foto's in dit boek. Daarom op deze

huizen, het architectonisch

plaats slechts een kleine selectie. Zomaar een huisje en een erker

de geschiedenis en identiteit

stadsbeeld,

is daarom een spiegel van

van de gemeenschap.

Een beeld dat

door elke Edammer als 'thuis' wordt ervaren en daarom als norm
is verheven: zo hoort het.

die er niet meer zijn en - niet zomaar - de achterkant

van een wel

heel markant huis met even markante bewoners. Voyeurisme in de
achtertuin.

fff**
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Breestraat nr. 3 in 1962.Dit fraaie houten pandje stond tussenhet
Speeltheater,toen gymnastieklokaal, en een kolenloods. Nu is hier de
leveranciersingangvan de drogisterij van De Graaf. Opmerkelijkis dat er
precies op de plek van het schamele lantaarnpaaltje op de foto inmiddels een
nieuwe, maar historisch verantwoorde, lantaarn geplaatst is.
Foto Dorsman,SAWED26.

' r

Nog een achterkant, ditmaal van het Protestants Weeshuis.De foto is
genomen rond 1870,nog voorde verbouwing (zie foto p.91).
Foto collectie G.bij 't Vuur.
Achterzijde van het huis De Meeuwen. Het huis werd vroegerbewoond door
1/1/.
A. Noothoven van Goor (zie foto p.78). Het buitenhuis dateert uit de eerste
helft van de 19eeeuw.De voorzijde van dit fraaie pand aan de
Zeevangszeedijk,met zijn veranda,is bij de meesteEdammerswelbekend;de
achterzijde nauwelijks. Overde bewonersvan DeMeeuwen is eenserie
artikelen verschenenin de Stadskrant. Fotocollectie Amy Roos.

Beroep en bedrijf

Wonen en werken gingen nog vanzelfsprekend

hand in hand in het

Edam van toen. Een enkele fabrieksschoorsteen

hier, een gashou

bewijzen van bedrijvig Edam. Maar vanzelfsprekend
bereiding en kaasopslag wel in beeld gebracht,

der daar, ze hoorden erbij. Zoals ook het gehamer op de werf, het

Edam tot

gerucht van de enkele fabriekjes, de luide grappen bij het uit- en

bestaan van Edam verbonden was met het platteland.

inladen en de weeë geur uit de kaaspakhuizen

den tijd inmiddels,

bij hoorden.
foto's

Het viel wel mee trouwens,

van vroeger stralen toch vooral

er vanzelfsprekend

die overlast, want de
rust uit. Een onthaaste

wereld, waarin tijd voor elkaar en voor de fotograaf

nog in over

Edam gemaakt.

Deze bedrijfstak

toont

hoezeer het
Bijna verle

Edam als kaasstad. Zeven man (veertien han

den) die doende zijn een kaasboot

te lossen, het kon ook niet

meer. Het is de gang der dingen dat kaaspakhuizen
ten worden

zijn de zuivel

want die hebben

en dat de kaasmarkt

alleen voortleeft

appartemen
als een toe

vloed aanwezig was. Zelfs een koe heeft alle tijd om rustig te pose

ristisch toneelstukje.

ren voor zij geslacht werd of om 'op te steken' bij het 'Buiten

Allerminst

Koffiehuis'

de gasfabriek aan het Oorgat. Zo te zien maken bestuur en

van Rijswijk aan het Westerbuiten.

De hier gekozen foto's laten van de bedrijvigheid
zien. Zo ontbreekt

de middenstand

met haarvele winkels en win

keltjes, evenals de vermaarde aardewerkfabriek
op het Marken, de zandtrechters

maar een glimp

Fris, de Touwbaan

van de firma Eeltink en andere

karakteristiek voor Edam, maar wel zeer aanwezig, was

personeel niet de indruk te voorvoelen

dat hun gasfabriek

door

fusie zou worden opgeheven en al helemaal niet dat gasfabrieken
net als de kolenkit eens volledig uit de herinnering zouden verdwij
nen. Daarom hulde aan dit eens zo vanzelfsprekende 'monument'.

Personeelen bestuur van de gemeentelijke gasfabriek Edam-Volendam.Derde
van links R.Payens,sinds 1916 directeur De fabriek stond aan het Oorgat. Op
1 augustus 1952 werd de fabriek gesloten en voortgezet te Zaandam.
Foto collectie EdamsMuseum,SAWEd.30.62.

Mi

De,inmiddels gesloopte,melkfabriek aan het einde van de Voorhaven,in
bedrijfvan !918tot 1942. Tijdensde oorlog deed het gebouw nog dienst als
gaarkeuken.Na de oorlog was er eerst een lingeriefabriek (Comitas)in
gevestigd,daarna nog een chocoladefabriek. Foto Schotsman,collectie
EdamsMuseum.

Feestelijkeopening van de melkfabriek aan de Voorhavenin 1923.Personeel
van de melkfabriek en de deelnemendeboeren met hun echtgenotesposeren.
Al in 1918 werd de coöperatieve fabriek opgericht, maar pas in 1923 ging de
fabriek als coöperatie met 27 deelnemendeleden produceren.De boeren
moesten hun melk zelf bij de fabriek komen afleveren.Ze kregen toen 2,5 cent
per liter melk. Foto Schotsman,collectie EdamsMuseum.
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De laatste uitvaart in 1983 verzorgddoor de begrafenisvereniging 'de
Vriendschap',opgericht in 1866, met Wil Bouwes,Jaap Roele,Jan Bouwesen
KeesHooyberg.Ooit waren erin Edam wel zes van dezezogenaamde
'dragersverenigingen',veelal sterk buurt- of straatgebonden. Dedragers
droegenminderdraagkrachtige overledenenvan het sterfhuis op een
draagbaar naar kerk en kerkhof. Foto collectie VerenigingOud Edam.

Lossenvan Edammer
kaasjesvanuit de kaasboot
in de Voorhavennaar het
pakhuis van de Gestam.
Foto van glasdia, collectie
EdamsMuseum.

40
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Eenzogenaamde 'paaskoe',toebehorendaan D.
Uitenthuis te Purmer,werd met de eersteprijs
bekroondop de veetentoonstelling te Rotterdam op
20 maart 1888.Ze werd verkochtaande Edamse

JS

slagerJ. Houtman voor f. 500,- en woog 975 kilo.
Linksop de foto is eenzogenaamdevleesboomte
zien, waaraan vroegerde bouten vleeswerden
opgehangen.BurgemeesterCalkoen met bolhoed
kan nog net over de koe heen in de lens van de
camera kijken. Foto collectie G.bij 't Vuur.

BUITEN

Het 'Buiten Koffiehuis', tevensstalhouderij, van Rijswijk aan het
Westerbuiten.Het koffiehuis was het vertrekpunt van koeiendrijversdie de
koeien lopend naar de Purmerenderveemarkt brachten. Van 1923 tot 1995
werd het café beheerddoor de familie Groot. De twee huizen aan de
rechterkant moesten wijken voorde aanleg van deZesstedensingelin het
begin van de vorige eeuw.
Opdezefoto is de stalhouderij niet zichtbaar (zie wel foto p.49). Het was een
grote schuurvoor de paarden van de boeren uit de Purmer.Tot 1953heeft
dezeschuur ook nog als groenteveiling dienst gedaan. In het ontwerp van het
nieuwe huis van ThomasGroot is getracht de vorm van de stal terug te
brengen (zie p. 87). Foto van glasdia van Siewers,collectie EdamsMuseum.
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Verkeer en vervoer

Het zijn vooral de beelden van het verkeer van weleer die vertede
ring en nostalgie oproepen.
en zoetruikende
aanvangt,
kar.

Een stoomtram,

die sissend, puffend

wolken en roet uitbrakend

de reis naar Kwadijk

een geruisloos

Een nog onschuldige

aanmerende

tjalk,

een langsratelende

wereld, die we voorgoed

achter ons

hebben gelaten. Want wij zijn mobiel geworden, met alle gevolgen
van dien. Files buiten
Vruchteloos

de stad, congestie

veranderen we rijrichtingen,

van blik daarbinnen.

roepen dat de kern ver

keersluw dient te zijn, maar schaffen ons, als het even kan, een
tweede of derde auto aan. Die posteren zich massaal voor al die
mooie geveltjes. Storend

voor het maken van een mooie foto.

tuigje hier en een T-Ford daar. Wachten dus maar, tot de tijd over
onze Audi's en Volvo's is gegaan?
Verplaatsten die mensen zich dan niet, moesten er geen goederen
vervoerd worden? Natuurlijk,

maar op kleinere schaal en het reis

doel lag meestal in de buurt. Een keertje naar Amsterdam,

met de

tram, of later met de bus (de trekschuit voer alleen nog op Volendam).

Een pakket gaf je mee met de beurtschipper

vrachtdienst

op Hoorn van Bouwes. Zijn collega-schippers

fermden zich over de bulkladingen
producten

of met de
ont

van kaas en andere Edamse

en de melkboer kwam langs met de hondenkar. Accen

ten in het stadsgezicht waren het, ze benamen niet het zicht erop.

Maar toch vinden we oude foto's juist extra levendig met een rij

DeSchepenmakersdijkrond 7905 gezien vanaf de Trambrugrichting het
centrum. Beurtschepenop o.a.Amsterdam legden aan bij de kade (lichte plek
rechts). Rechtsis een tramwagon te zien van de Noord-Hollandsche
Tramweg-Maatschappij (NHT),die daar eenstukje rangeerspoorter
beschikkinghad voor tijdelijke stalling van wagons.Linkseen nu verdwenen
kapberg van een boerderij aan de Lingerzijde.Opde verre achtergrond de
Kwakelbrug.Ansicht uit 1905.
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Het spoortje van Kwadijk naarEdam en Volendamen de
spoorbrug over de Purmerringvaart. Rechtshet
wachthuisje van Vander Leedie hier ook sigaren maakte.
Foto collectie G.bij 't Vuur.

Een tramstel van de Noord-Zuid-Hollandsche VervoerMaatschappij (NZH),
die de exploitatie van de NHThad overgenomen,op het tramstation van
Edam,nu busstation. Achter de tram het in de vorm van eenstolpboerderij
gebouwdestation. In Edamkruiste de NZH-lijn naar Monnickendam en
Amsterdam de lijn Volendam-Kwadijk. Om ook Volendameen rechtstreekse
aansluiting met Amsterdam te geven werd later de op de foto zichtbare
spoorbocht aangelegd.In 1956 werd de tram vervangendoor bussen.Het
NZH-stationsgebouw heeft nog enige tijd dienst gedaan als woning, maar
werd in 1977gesloopt en is inmiddels door een min of meergelijkvormig
gebouwtje opgevolgd.Foto Dorsman,collectie Oud Edam
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Hondenkarop het Westerbuiten.Hondenkarren werden vroeger vaak ingezet
om bakkers-,melkkanen etc. te trekken. Eenhond liep dan in leidselsonder de
kar. Opde hondenkar kunnen twee personenplaatsnemen. Om het grotere
gewicht te kunnen trekken werden er wel eensdrie honden voorde kar
gespannen.Let op de fraaie kaarslantaarn. Opde achtergrond de "boerderij
van Groot", vroegerin gebruik als groenteveiling voor producten afkomstig
van tuinderijen in het noorden van de stad. Linksdaarvan in de verte de
ringdijk van de Purmer. FotoJ. Siewers,collectie EdamsMuseum.

m

Tramwagonsop deJaagweg. Opde foto een lange rij tramwagons aan het
begin van de MonniekendammerJaagweg. Opde achtergrond links het
tramstation van Edam.De foto is genomen vanaf de Purmerringdijk, ter
gelegenheid waarvan is onbekend;mogelijk om het materieel van de lijn
Edam-Amsterdamte tonen. In elk geval was er iets feestelijks aan de hand,
gezien de veelal deftige kleding. Foto Schotsman.

Tramstation Edam.Het tramstation met eenstuk Edamdat vooreen
belangrijk deel al lang geleden verloren is gegaan. Geheelrechts Café
Tramzicht(later CaféNicolai of Suisse,nu CaféStation Zuid). Vervolgensde
Trambrugover de Schepenmakersdijk,met daarachter een rij huizen die alle
zijn gesloopt voor de aanleg van de N 247 naar Hoorn en Oosthuizenen voor
de Parallelweg.In het hoge huis midden op de foto woonde de familie Kraay,
links daarvan was de brugwachterwoning, dan het huis van directeur Oomen
van de Ambachtschool. Geheellinks is nog eenpuntje van het dak van het
stationsgebouw te zien. Foto Siewers,collectie EdamsMuseum.

Busdienstnaar Amsterdam.Autobus van de firma Regterop de Voorhaven.De
Waterlandsetram kreeg in dejaren twintig hevige concurrentie van de
autobus. Diversebusrijdersprobeerdeneengraantje mee te pikken van de
groeiende behoefte aan vervoer,waardoor eenzekere wildgroei ontstond. De
bus reed vaak hetzelfde traject als de tram, maar wist door eengrotere
snelheid kortere reistijden te bereiken.Foto particuliere collectie.

BROEK AMSTERDAM.

Vrachtwagen,gemaakt door Jorritsma (rechts] voorR. Bouwes(links) voorde
vrachtdienstop Hoorn, circa 1900.Foto collectie G.bij 't Vuur.
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Onderwijs

Gejoel, geren, een enkele oorvijg, en eindelijk staan ze allen in het
gelid. Fotograaf Schotsman duikt onder de zwarte doek en de ver
eeuwiging van de nu o zo ernstig kijkende klas met juffrouw

Kat

vindt plaats. Zo zijn talloze klasjes, soms hele scholen tegelijk, op
de foto vastgelegd. De klas met hartsvriendinnen
bakjes en het schoolleven
werden herinnering.

met al zijn hoogte-

Naarmate

en gehate etter
en dieptepunten

portettenlijst

van oeroude en overleden stadgenoten.

De school,

die een stempel op generaties had gedrukt en daarom eeuwig leek,
bleek even sterfelijk als juf Kat of meester Nakke. Nieuwe scholen
verschenen,

nieuwe lesprogramma's

vonden

ingang en nieuwe

leerlingetjes traden aan.
Momenten uit het schoolleven van Edam.

de tijd verstreek werd de foto een

Leerlingenvan het eersteleerjaar van de EdamseAmbachtsschoolin 1932,met
in het middende leraren en de directeur van de school,de heerA.J.A.Oomen.
Nadat al in 1927de vereniging 'Nijverheidsonderwijsvoor Edamen
Omstreken'was opgericht onder voorzitterschap van toenmalig
burgemeesterKolfschoten, werdpasin 1930met de bouw van de school
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begonnen.Deambachtsschool was eigenlijk de opvolger van de
Stadstekenschool(opgericht 1888)aan de M. Tinxgracht. Foto SAWED 189.
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Klassenfoto uit 1927, ter gelegenheid van het goudenjubileum vanJuffrouw
Aaltje Kat (1864-1937) van de Fröbelschool.Deschool was gelegen tussende
Eilandsgracht en de Grote Kerkstraat.Juffrouw Kat leidde de school
onafgebrokengedurende tientallen jaren; haar naam en reputatie waren bij
alle Edammersbekend.Het van oorsprong naamlozesteegje naast de school
werd Kattesteegjegenoemd.Foto Schotsman,collectie EdamsMuseum.

Alle kinderenen leerkrachtenvan de OpenbareLagereSchoolaan de Voorhaven
gaan in 1922op de foto. Onderde leerkrachtenA.C.Nakke,hoofdonderwijzeren
de heerVeneman.Deschoolstond op de plaats waar later, in 1955,de RoomskatholiekeSt.Agnesschoolwerdgebouwd en waar nu de NieuweSchoolis
gevestigd.FotoSchotsman,collectie VerenigingOud Edam.

Gebeurtenissen

Wanneer beseffen Edammers dat ze Edammers zijn? Bij

toekomst

ingrijpende gebeurtenissen, vreugdevolle of droevige, die in de

onder, zoals bij de watersnood

herinnering voortleven als ijkmomenten

van de geschiedenis van

de gemeenschap. Samen trots zijn, bijvoorbeeld
Strandbad

toen het

werd geopend, iets heel bijzonders toen. Samen je

vergapen aan kruiend ijs. Samen huiveren voorde ongewisse

bij de mobilisatie

ï&WS*
ül &

in 1914. Samen de schouders er
in 1916. Of samen boos zijn toen

de Speeltoren dreigde om te vallen. Het zijn maar enkele
voorbeelden.

In de reeks hier getoonde foto's ligt het accent op

minder vreugdevolle zaken, maar bij 'Festiviteiten'

komen de

feestelijke gebeurtenissen ruim aan bod.

ï

Baanstraat2 na de felle uitslaande brand in de nacht van 4juli 1987.Het
gemeentebestuurzag geen heil meer in behoud en restauratie van het 19eeeuwsepand en was voorstander van de aanleg van een brede
ontsluitingsweg naar de bedrijven op het Marken. De VerenigingOud Edam,
de Rijksdienstvoor Monumentenzorg en restauratiearchitect KlaasBoschma
hebbenafbraak weten te voorkomen.Dereedsbestaanderestauratieplannen
voor het beschermdemonument werden doorgezet,zodat het huis nu weer de
nauwe entree van het oude Edammarkeert. Foto Dorsman,SAWED 15.

1

DeDuitsers voor het kantoor van Uitwaterende Sluizen aan de
Sehepenmakersdijk,juni 1940.Deal wat oudere Duitse soldaten, afkomstig
uitSüdetenland, werden bij Edamseparticulieren, die daartoe gedwongen
werden,gedurendeongeveerzes weken ingekwartierd.
Fotograaf onbekend,SAWED 16.
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Genodigdenbezichtigen het pas geopendeStrandbad op 7juli 1932.De
aanleg van eenstrand- en badaccommodatieop het buitendijkse land in
Edam was destijds eengrootse onderneming. Opinitiatief van de Edammer
Nico Bouweswerd de Maatschappij Strandbad Edamopgericht. En met de
financiële steun van aandeelhouderskon een kleedhuismet 90 wisselcabines
wordengebouwd. Eenzandstrand werd aangelegden ook verreeser een fraai
restaurant met daktuin en terrassen.Foto Polygoon,SAWED 166.
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Tijdensde mobilisatie 1914-1918 poserensoldaten en burgersin de
Gravenstraat.Overde rails reden kipkarren met zand voorde verbreding van
de Noordervesting.Foto K.Schotsman,collectie G.bij 't Vuur.
Groepsfotovoor het Edamsestadhuis naar aanleiding van de mobilisatie, die
werd afgeroepenop 1 augustus 1914.Het Nederlandseleger moest paraat
zijn om de neutraliteit van Nederland in de EersteWereldoorlogte
waarborgen.Nederlandkon slechts een slecht bewapendleger van 200.000
man op de been brengen.In het midden, vooraan,oversteLuden,naar wie in
Volendameenstraat is vernoemd.In Edam waren de soldaten gelegerd in Fort
Edam,onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Foto H. Schotsman,collectie
EdamsMuseum,SAWED20. 1.

Kruiend ijs bij Edam,in de strenge wintervan 1890/1891.Kruiend ijs ontstaat
nadat de door dooi gebroken ijslaag door oostenwind tegen de dijk wordt
opgestuwd. Collectie EdamsMuseum,SAWED20.34.

Tijdenseenzware noordwester
storm en hoog water in de nacht
van 13op 14januari 1916 brak

1

op verschillendeplaatsen de
WaterlandseZeedijk. Grote delen
van Waterland werden
overstroomd.Door eengat in de
dijk bij Katwoude liep de gehele
Zuidpolder onder water. De
tijdens de EersteWereldoorlog
gemobiliseerdesoldaten
(gelegerdin Fort Edam] werden
ingezet, onder andere bij de
plaatsing van kistdammen. Hier
werkenzij met burgerssamen
aan dezenoodvoorziening,die
van het Westerbuiten tot de
zeedijk liep.
Foto collectie EdamsMuseum.
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De boerderij van Kout aan het Bullepadje (nu laboratorium van Uitwaterende
Sluizen) tijdens de watersnood in 1916.Hoe kondenze zo vrolijk poseren?
Tweedevan rechts 'vrouwJan Mundel'en 'vrouw Altman' (Trien Wup).
Foto collectie G.bij 't Vuur.

Al in 1920 werd de Speeltorengerestaureerd.Foto K.Schotsman,
collectie G.bij 't Vuur.

Begin mei 1972 dreigt de Speeltoren,de trots en het symbool van Edam,om te
vallen. Het liep nog net goed af. Wat was eraan de hand? Degemeente liet de
Latijnse school, inclusief het mootje kerk waartegen de toren leunde,afbreken
ten behoevevan parkeerruimte en eenplantsoen. Wat enkelen,zoals Gerrit bij
't Vuur,voorzagengeschiedde:de potlooddunne toren begon te bewegenop
zoek naar houvast. Veertiengezinnen werden in allerijl geëvacueerd.Hier
kijken verontruste Edammersop veilige afstand toe. Foto H.A.Heidinga.
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De brandweer was paraat. Hier kijkt Jan Molenaar vanaf het Spui waakzaam,
met de portofoon in de hand, naar de wankelendeSpeeltoren.Foto H.A.
Heidinga.

De toren werd gelukkig gered:eerst met kabels,later meteen stalen korset in
afwachting van een nieuw kerkje om tegenaan te leunen. FotoJ.G.Nelis en zn.
I

IJmuiden bv.

Festiviteiten

De kermis is en was het hoogtepunt
ringsteken, nu touwtrekken

en meedeinen in het Damhotel.

een paar dagen onbekommerd
onderdrukte

voor feestend Edam. Vroeger
Even

dronken zijn, toegeven aan lang

lusten, lachen en gek doen: het is van alle tijden.

Maar Edam kende ook andere festiviteiten.
notabelengehalte.

Hun jubileum

Feesten met een hoog

werd gevierd, zoals dat van

burgemeester Calkoen. Zij voedden de Edammers op in liefde
voor Oranje en Vaderland met historische verkleedpartijen,

waaraan zij zelf vol overgave meededen. Een ander fenomeen dat
ons op die oude foto's opvalt is de competitie tussen
straatverenigingen. De ene straat richtte een nog fraaiere erepoort
op dan de andere. Het straatgevoel is grappig genoeg sinds kort
weer tot leven gekomen: straten hebben weer hun eigen feesten en
steken elkaar naar de kroon met publiek vertoon.

Dit onderwerp

raakt het bloeiende verenigingsleven, dat we hier ook even willen
laten zien.

W.Kernkamp,verkleedals vlootvoogd en
medestrijder Sonoy van Willem van Oranje.
Edammershielden van verkleedpartijen.Hier laat
Kernkampzich fotograferen tijdens de feesten ter
gelegenheid van de kroning van Wilhelmina in 1898
tot koningin van Nederland. Kernkampbezat een
textielzaak in de Kleine Kerkstraat.FotoJ. Siewers,
collectie Edamsmuseum.
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Het Damplein,meer in het bijzonder de overkluizing van de
Voorhavenbeginjaren twintig. Deondergevelvan het huis op de
achtergrond is sindsdien drastisch veranderd.Het pand heeft
jarenlang als winkel van de fa. Cloosterman(meubels,textiel)
gediend en stond ook daarna nog als de winkel van Cloosterman
bekend,al had het wisselendebestemmingen.Rechtsde winkel
van R.Huyg,handelaarin kruideniers- en grutterswaren. Foto
Rijksdienstvoorde Monumentenzorg.

-

WA. Noothoven van Goor- eveneenseen liefhebber van feesten laat zich hierin 1913vereeuwigenals koning Willem I. In dat jaar
vierde Nederlandzijn honderdjarige onafhankelijkheid van Frankrijk.
Prins Willem van Oranje werd in 1813na de overwinning van
Engeland,Pruisen,Oostenrijk en Nederlandop de Fransekeizer
Napoleon eerst tot vorst over Nederlandaangesteld en tweejaar later
tot koning gekroond.
Noothoven van Goor bewoondehet huis De Meeuwen achter de dijk
aan de haven,in diejaren eengeliefd adres voor gezelligheid.
Foto collectie EdamsMuseum.
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Erepoort voor burgemeesterCalkoen.De bewonersvan de Nieuwehaven
eerdenburgemeesterHJ. Calkoenin 1908 met een erepoort ter gelegenheid
van zijn 25-jarig burgemeesterschapvan Edam.Calkoenheeft veei voor Edam
betekend.Hij heeft het ambt van 1883 tot 1918 bekleeden had in diejaren
nog tal van nevenfuncties in het openbareleven.Afdruk glasdia Siewers,
collectie EdamsMuseum.
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Ringstekentijdens de Edamsekermis. Ringstekenwas voorde oorlog een vast
onderdeel van de Edamsekermis en vond op donderdag,de "bestedag",
plaats. Boerenen boerinnen uit de Purmeren de Zeevangkwamen met
opgepoetsterijtuigen en gekamdepaarden in hun zondagseplunje naar deze
jaarlijkse manifestatie om hun ringsteekkundighedente beproeven.Deman
mende het paard en de vrouw diende in volle vaart eenstok door de
opgehangenring testeken. Deroute liep onder meer over de Grote Kerkstraat
en M. Tinxgracht.Foto collectie OudEdam.

Mannenkoren in Edamtijdens de korendag in
mei 1988.Mannen in zwarte pakken.Even

nrnrix 17 rfirj^r

uitrusten en tevredennapraten. En waar kunje
dat beter doen dan op de dambrug?
Foto H.A.Heidinga.

Jong Edamin 1898.Hier,op de Zeevangszeedijk,poserende leden van de
jongensvereniging Jong Edam,opgericht ter gelegenheidvan de kroning van
Wilhelmina tot koningin van Nederland.In veel plaatsen ontstonden
soortgelijke verenigingen,die echter meestal na enigejaren weer werden
opgeheven.Paraderen(met houten geweertjes) bij de festiviteiten en muziek
maken waren de belangrijkste activiteiten. Het vaandel van de vereniging is
bewaard gebleven en bevindt zich in het EdamsMuseum, evenalshet
programmaboekje van de kroningsfeesten,waarin onder andere alle namen
van dejongens uit dezevereniging werden opgenomen.
Foto Siewers,collectie. EdamsMuseum.
84

'Stadsgezichten'

Deze rubriek

gaat niet over gezichten

van de stad, maar over

iemand

bekend? Door gewoonweg

altijd

in het straatbeeld

gezichten in de stad. Op veel foto's zijn we ze al tegengekomen,

figureren,

die gezichten,

zoals Gerrit bij 't Vuur, door bier te tappen voor meerdere genera

onopgemerkt

want een fotograaf

posteerde

zijn driepoot

in de straat. Zoiets trok volk aan. Op de foto komen

was toch een eer, zo niet de weg naar onsterfelijkheid.
kennen we de geportretteerden
zijn

ook

niet

enkele

bekende

Meestal

niet meer, maar in deze rubriek

gezichten

opgenomen.

Wanneer

of door een actieve rol in de gemeenschap

te

te spelen

ties Edammers zoals Thomas Groot, of door belangrijk te zijn, of
schaatskampioen.

Zo belangrijk

dat

1

een laan naar je wordt

genoemd, een eer die dijkgraaf Posch te beurt viel.

is

ThomasGroot bij de fundamenten van zijn nieuwe huis op het Groot
Westerbuiten,gereedgekomenin 1993en gebouwd op de plaats van de oude
stalhouderij (zie p. 49). Opde achtergrond het café waarde familie Groot
vanaf 1923 gewoond heeft. In 1733 kocht Willem Konijn de boerderij en
herberg "DeleggendeOs"buiten de Purmerpoort.Dezekwam in 1819in bezit
van Adrianus Conijn. In 1840 werd P.Kramer eigenaar,vervolgensPannekeet
in 1852en iets later nog Oostindie.In 1877kocht Maarten Rijswijk het café;
dit bleef in zijn bezit tot 1923. Foto Bert Bruyn,SAWED30.20
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G.bij 't Vuur en A. Meulenbroek in de revue "Maarda's er niet bij", opgevoerd
in het Heerenlogement, t.b.v.de Fröbelschoolop 29 januari 1933;het
programmaboekje werd uitgegeven bij G.Sanders,Edam.Foto T.Visser,Hoorn,
collectie EdamsMuseum.
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J. Poschmet zijn vrouw onder het naambordje van de naar hem genoemde
verbindingsweg tussenEdamen Volendam.Poschwas tot 1970dijkgraaf
van het Hoogheemraadschapvan de Uitwaterende Sluizen. De foto is
waarschijnlijk in 1975 genomen.Het echtpaarstaat op de kruising van de

tfn :

Dijkgraaf Poschlaan met de PaulusPietersstraat. Linksis de boerderij van
Dik aan het Volendammerpadte zien en iets verderzijn al de eerstegrote
huizen aan de William Pontstraat gebouwd. Foto Dorsman,S/AIV ED30.36.
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Dekinderen van Kroesin het Weeshuis,met vader Volgeren zijn vrouw. Totin
het begin van de vorige eeuw hebbener wezenin het Weeshuisgewoond. Op
dezeplaats was in 1558 door Matthijs Tinx een weeshuisgesticht. In 1811zijn
het Armenhuis en het Burgerweeshuissamengevoegden vanaf 1850 droeg
het de naam Protestants Weeshuis.De bezetting van het huis in de Grote
Kerkstraat is sedert het midden van de 19e eeuw steedsminder geworden. In
1871waren er nog 50 kinderen in het huis, maar na 1874 verminderdehet
aantal snel,zo zelfs dat in velejaren geen wezenmeer in het weeshuis
woonden. Van 1957 tot 1970is het oude weeshuisin gebruik geweest als
kantoor van de Ontvanger van de GemeentelijkeBelastingen.Daarna heeft
het tot 1987onderdakgebodenaan de SocialeDienst. Thanszijn in dit pand
de kantoren gevestigd van Hoek Designen Hiswa.
Foto van glasdia, collectie Oud Edam,N 30/2.

90
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Schaatsenop het Boerenverdriet.Dekinderen poserenbij de zogenaamde
'Bocht van Narbonne', de verbinding tussen Voorhavenen het Boerenverdriet.
Dit niet meer bestaandestraatje liep in het verlengdevan de Kapsteegachter
de Kleine Kerkom naar de Lingerzijde.Denaam Narbonne herinnert aan de
Fransehavenstad waarnaar in het verleden vele Edammerkaasjeswerden
geëxporteerd.Opeenschild bovendezij-ingang van het pand Kleine
Kerkstraat 13-15 prijkt nog de naam 'de hoek van Narbonne'.
Foto van glasdia, collectie Oud Edam,N31/2.

Tweemeisjesposerenbij het
begin van het Oorgat, het
'Oosterglop',circa 1900.Foto
van glasdia, collectie Oud Edam,
N5/8/2.
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De hardrijder CorJongert poseert op de Purmerringvaart.Jongert won in
1940 de Elfstedentocht, samen met vier anderen hand in hand over de
meet komend. Foto collectie G.bij 't Vuur.
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Als je rondloopt

in Edam waan je je in een bevroren wereld

van het Edam van de foto's uit de 19e en vroege 20e eeuw

van grachtjes en geveltjes uit vervlogen tijden. Het lijkt wel of

ronddwaalt,

het voorgeslacht dit cultureel erfgoed heeft gekoesterd en

Wie de foto's uit het verleden bekijkt beseft dat die

bewaakt om het onaangetast

schijnbaar bekende en vertrouwde

aan ons te kunnen

overdragen. En wij hebben die boodschap

begrepen: Edam

is nu beschermd stadsgezicht. Maar wie door de straatjes

ziet dat hier gewoon geleefd werd.

straatjes en grachtjes echt

verleden tijd zijn. Het décor lijkt onveranderd,

maar het

leven in de straat ging door.

Oud Edam heeft nu drie maal een interessant onderwerp
aangepakt voor beschrijving in haar Historische Reeks. Waarom
nu niet eens een beeldverhaal gebracht, waarbij de toeschouwer
als het ware door het Edam van 1890 tot 1990 wandelt en de
taferelen rustig in zich opneemt? Want beeldmateriaal over die
honderd jaar is er genoeg: foto 's, ansichten, tekeningen et cetera.
Met dit fotoboekje publiceert Oud Edam foto's die de aandacht
van stad- en streekgenoten ten volle verdienen. Er is getracht
vooral foto's te kiezen die nog niet eerder in boekvorm zijn
uitgebracht of die slechts voor een enkeling in antiquarische
boeken zijn te bekijken.
Er bevindt zich bij diverse instellingen en particulieren nog veel
beeldmateriaal. De hier uitgebrachte, kleine selectie uit dit
materiaal kan worden beschouwd als een hernieuwde poging om
aandacht te vragen voor de interessante beelden die vaak treffend
de sociale, maatschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkeling
van de stad en het dagelijks leven van haar bewoners weergeven.

9 789080

589735

