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deze publicatie te laten samen stellen.
Ons lid Jaap Molenaar heeft dit project op zich genomen. Het resultaat van zijn
onderzoek ligt voor U en kan eindelijk uw nieuwsgierigheid naar het ontstaan van
de straatnamen in Edam bevredigen. De Vereniging Oud Edam is hem en degenen
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Inleiding

Waarom straatnamen?
Reedsin de oudheid was het normaal dat men aangaf waar men woonde of waar
een gebouw stond. Als regel was dat naar de aanwezige situatie, zoals de Voor- of
Achterhaven, de Zuidervesting, de Schepenmakersdijk.Naar de activiteit die er
gebeurde, de Beestenmarkt, de Vis- of Wortelenmarkt, de Anckersmidsteeg. Vaak
fungeert een bekend gebouw in een straat als naamgever, b.v.: de Weeshuissteeg,
de Grote Kerkstraat of de Raadhuisstraat.
Toen de steden groter werden ontstond de behoefte om bepaalde personen te
eren, die in stad of dorp actief waren geweest. Koninklijke personen, dijkgraven,
burgemeesters, schilders en geleerden zijn hiervan een voorbeeld.
Bij de hedendaagsewijze van adresaanduiding moet elke woning met een "unie
ke" straatnaam worden aangeduid, sinds enkele jaren zelfs vergezeld van een
code. De naamgeverij is onuitputtelijk geworden.
In dit boekje wordt de herkomst van de straatnamen in Edamverklaard en worden
voor zover bekend nog enkele bijzonderheden gegeven over bijvoorbeeld beroe
pen en functies van personen naar wie een straat is vernoemd.

In Volendam is reeds omstreeks 1988 een dergelijk boek verschenenvan de hand
van Dick Brinkkemper. Met zijn advies is deze uitgave opgesteld. Voorts is dank ver
schuldigd aan enkele personen, die de redactie en juistheid van gegevens zoveel
mogelijk hebben gecontroleerd. Deze dank geldt Annie Westerneng, Cor Schaatsbergen, Gerrit Conijn, Wim Koning en Luuk Hovenkamp.
Over enkele jaren zal wellicht een aanvulling nodig zijn als nieuwe straten en plei
nen door onze raad van (hopelijk historisch verantwoorde) namen worden voor
zien.

Jaap Molenaar

Edam is wat zijn straatnamen betreft te vergelijken met andere historische steden.
Ook hier een Graaf Willemstraat, een Persijnstraat en een Wijngaardsgracht. Er zijn
daarbij eveneens namen die typisch "Edams" zijn, zoals Lingerzijde, 'tZij en de
Hondenhemel.
Van de straten binnen de vesting wordt eerst de ligging aangeduid omdat die op de
kaart niet altijd makkelijk iste vinden. Daarnavolgt de verklaring. Hetzelfde geldt
voor de onofficiële straatnamen en buurten (hoofdstuk 4) en de verdwenen namen
(hoofdstuk 5).
Voor de straten in de nieuwbouw is een dergelijke aanduiding niet nodig omdat de
kaartjes duidelijk genoeg zijn.
Op initiatief van de vereniging is dit stratenboek door ondergetekende samenge
steld.
Vooral voor jonge inwoners en nieuwe stadsgenoten is het interessant om de
achtergrond van bepaalde namen te weten. Uiteraard is er over de ene naam meer
te vertellen dan over een andere.
Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van historische bronnen, zoals de kaart van
Blaeu, en gemeentelijke raadsbesluiten. Ook van mondelinge informatie, al kun
nen op deze wijze verschillende namen zijn ontstaan. Een bekend voorbeeld is de
Fröbelsteeg, waarvan in Edam diverse namen de ronde doen.
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Wijken

Op de kaart van Edam,op de bladzijden 8 en 9, is de stad ingedeeld in vijf wijken.
Alfabetisch verwijzen deze naar de gezochte straat.

1 Oude stad, ind. Burg. Versteeghsingel, Oorgat en Westerbuiten
blz. 10t/m/blz. 27

In hoofdstuk 1 zijn de straten binnen de vesting te vinden, plus de Burgemeester
Versteeghsingel, het Oorgat en het Groot- en Klein Westerbuiten.

Hoofdstuk 4 is gewijd aan volksnamen van een buurt of straat.

2. Nieuwbouw/uitbreiding:
a Edam Oost of de polderwijk, ind. R.Bootstraat, Osterlinghstraat etc.
blz. 28 t/m blz. 33
b EdamZuid, de burgemeesterswijk of het land van Kout.
blz. 34 t/m blz. 36
c De Molenbuurt
blz. 37 t/m blz. 40
d Het industriegebied aan de westzijde
blz. 41 t/m blz. 42

Hoofdstuk 5, het laatste gedeelte, noemt de verdwenen namen van stegen en stra
ten.

3 Straten, wegen in de Zeevang, de Purmer en de Zuidpolder bij Edam
blz. 43 t/m blz. 46

In hoofdstuk 2 worden de vier nieuwbouwwijken vermeld.
Hoofdstuk 3 behandelt de straten en wegen van Edamin Zeevang,Purmeren Zuid
polder.

4 Straatnamen uit de volksmond,
blz. 47 t/m blz. 50
5 Verdwenen straat- en steegnamen
blz. 51t/m blz. 53
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Hoogstraat
Jansstraat(Sint)
Jonkerlaantje
Jonkerstraat
Kapsteeg
Keetzijde
Keizersgracht
Kleine Kerkstraat
(Kleine) Molensteeg
Klein Westerbuiten
Koksteeg
Koninglaan, Coen de
Kwakelsteeg
Lingerzijde
Marken, 't
Mauritspad, Prins
Molenwerf
Nieuwe Haven
Nieuwenhuizenplein, Jan
Nieuwvaartje
Noorderstraat
Noordervesting
Oorgat
Oosterkade

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Peereboomsteeg
Pepersteeg
Prinsenstraat
Schepenmakersdijk
Smeesteeg
Snijderplein, Egbert
Speldemaeckersplein
Spui
Spuistraat
Starsteeg
Tinxgracht, Matthijs
Tuinierspad
Versteeghsingel, Burgemeester
Vestingpad
Volendammerpad
Voorhaven
Vijzelstraat
Wallendalplein, Jan van
Westervesting
Willemstraat, Graaf
Wijngaardsgracht
Zuidervesting
't Zij

svng-'
Zie voor oostelijk gedeelte de overzichtskaart op pag. 8 en 9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Achterhaven
Akersteeg
Baandervesting
Baanstraat
Bagijnenland
Batumburgerstraat
Beestenmarktsteeg
Bierkade
Braskersteeg,Jan
Breestraat
Brouwersgracht, Jan Claesz.
Bult
Damplein
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Doelenstraat
Doelland
Dwars Jonkerlaantje
Edammerpad
Eilandsgracht
Fröbelsteeg
Gevangenpoortsteeg
Gravenstraat
Groenland
Grote Kerkstraat
Grote Molensteeg
Groot Westerbuiten
Heerenstraat
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Straatnamen

in de oude stad van Edam

1. Achterhaven
Twee vrijwel evenwijdig aan elkaar lopende grachten in Edam, de Voor- en de
Achterhaven bepalen voor een belangrijk deel de vorm en indeling van de stad. De
Achterhaven loopt van de Eilandsgracht recht naar het noordelijkse deel van de
Vesting, nabij de Klundert en waar ze via een inlaat onder een brug in de polder de
Zeevang uitkomt.
Het vervoer via het water was in vroeger eeuwen een belangrijke economischefac
tor. Voor onze begrippen geen snel vervoer, maar wel degelijk en de hoeveelheid
vracht per boot/schip was vrij groot.
De welvaart van Edam in de 14 tot 17 eeuw was mede aan de goede vervoersmo
gelijkheden te danken.De boeren konden de zuivelprodukten via vele sloten/vaar
ten en grachten tot op vrijwel elk punt in de stad afleveren. Via kanalen werden
materialen voor scheepsbouwen aanverwante bedrijven bij de werven gebracht.
Langsdeze waterwegen, waaraan veel kleine handwerkbedrijfjes lagen, werd al
gauw ruimte gezocht voor huizenbouw.
Deze gracht werd in de 19 eeuw vooral gebruikt door agrariërs, o.a. door tuinders
die in de buurt hun groenten teelden. Aan de Achterhaven stonden omstreeks
1945 nog vier veebedrijven.

2. Akersteeg
Op de kaart van Blaeu zien we dat de Akersteech (nr. 54) vanaf de Nieuwe Haven
naar de Voorhaven (donkere kant) liep. Aan de overkant tussen de Voorhaven (lich
te kant) naar de Achterhaven liep de Nieuwe Akersteech.
In de huidige situatie is de laatste steeg nog aanwezig, zonder het woordje "nieu
we".
Eind 16 eeuwstonden aan de Voorhaven twee grote brouwerijen, n.l. "de Witte
Os" en "de Aker". Deze laatste heeft voor de naamgeving gezorgd.
"De (witte) Os" was eigendom van ClaesJansz.,waarschijnlijk ClaesJansz.Brouwer,
die ook een brouwerij in de Gr. Kerkstraat bezat en de stichter van het proveniers
huis was.
Een aker is een emmertje, vooral in gebruik voor het "putten" van water uit een
regenbak. Ook op schepen werd/wordt een aker gebruikt om het schrobwater op
te scheppen.
Boeren die kaas maakten, gebruikten vaak een koperen exemplaar.

3. Baandervesting
Vanaf de Gevangenpoortsteeg tot aan de Oosterkade loopt deze vesting, met aan
de zuidzijde de Balkenhaven, zoals de Edammersdeze gracht noemen. Aan de
noordzijde was sinds mensenheugenisde industrie van Edam gevestigd. De beken
de houthandel Pont had hier zijn gebouwen/loodsen en er was de touw- of lijn
baan gevestigd. In de tijd van de zeilvaart was er veel vraag naar allerlei soorten
touw, dus lijnbanen waren in veel steden te vinden.
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In de crisistijd van de jaren dertig gaf de nog aanwezige baan in Edam aan veel
inwoners van Edam en Volendam werk. Dat viel weg toen, op een kwade dag, in de
nacht van dinsdag op woensdag 13 juli 1934, de fabriek geheel uitbrandde.

4. Baanstraat
Tussende Baandervesting en het Marken loopt de Baanstraat. Er heeft ook een
Oosterbaanstraat bestaan. De vroegere naam van de Baanstraat was de Warmoes
straat, omdat hier veel tuinen lagen voor de groententeelt. Zie boven.

5.Bagijnenland
Vanaf de Lingerzijde (de pompsluis) loopt een water noordelijk naar de Zeevang.
Dit is het restant van het vroegere stroompje de IJ of de E en waaraan Edamzijn
naam heeft te danken.
Binnen de vesting heeft dit grachtje een drietal namen. Beginnende met de Wijn
gaardsgracht (nr. 71), volgt tussen het Vestingpad en de Hakkelaarsbrug het
gedeelte dat Bagijnenland heet. Het laatste gedeelte tot de Noorderbrug is de Jan
Claasz.Brouwesgracht (zie nr. 11).
Een bagijn was meestal een weduwe of ongehuwde vrouw uit de gegoede
middenstand die, zonder een kloostergelofte af te leggen, met anderen gemeen
schappelijk als geestelijke zuster leefde, veelal in hofjes. Het toenmalige klooster
stond ten zuiden van de Grote Kerk, zoals op de kaart van Jacob van Deventer
(1570) is te zien. De daar verblijvende zustersvan "Maria Magdalena" hadden goe
de inkomsten, daar zij hun bezit tijdens de reformatie niet hadden hoeven in te
leveren. In de schotboeken uit die tijd is te lezen dat zij land buiten en binnen de
stad bezaten, waaronder een strook aan de overzijde van het Convent. Aan de
andere zijde van de Halegt lag het Bagijnenland.
(zie het boek van mevr. C.Boschma-Aarnoudse:Preuveen Proveniershuiste Edam.)

6. Batumburgerstraat
Deze straat ligt op een oude dijk tussen de Prinsenstraat en de Breestraat.
De kaartmaker Blaeu noemt het de Batenburckstraet.
De naam is te danken aan de Batenburgers, die in het jaar 1567 danig hebben huis
gehouden in Waterland. Deze soldaten waren in de steek gelaten door hun aan
voerder Hendrik van Brederode, Heer van Vianen. Ze waren gelegerd in Amster
dam, staken het IJover en trokken plunderend en moordend door onze streek om
tenslotte in Hoorn scheepte gaan naar elders.
De Heer van Vianen woonde op slot Batenburg en had op 5 april 1566 de zijde van
de opstand gekozen tegen de Spaansebezetter.
De gemeente Batenburg is gelegen in de Betuwe en omvat het stadje Batenburg,
de buurtschap Liende en de gehuchten Hoef, Ham en Laak. Batenburg had naast
stadsrechten, ook het "recht van munten". In het voormalige slot Batenburg was
een bidkamertje waar in gouden letters de bijbelspreuk stond: "God is mijn Horen,
Bat en Borgh". Dit zou de oorsprong van de naam Batenburg zijn.

Straatnamenin de 'OudeStad'
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7. Beestenmarktsteeg
(zie Smeesteeg)en
Beestenmarkt (zie Jan v. Wallendalplein)

8. Bierkade
De Bierkade is gelegen tussen de Kaasmarkt en de J.C.Brouwersgracht. Wanneer
we de kaart van Blaeu bekijken, zal duidelijk worden, dat het water van de Achter
haven via de huidige Eilandsgracht door het Mauritspad liep en dan afsloeg naar
wat we nu de Halegt noemen. Daar zien we onder nr. 18 de Bierkaije aangeduid.
Eentoestand, die in de loop der eeuwen wel heel drastisch is gewijzigd.
Bier was in vroeger jaren een veel genuttigde drank. Men had voor drinkwater de
keus uit regenwater of water uit de sloot/gracht. Er werden vooral laag-alcoholische bieren gedronken.
Namen als "Zuurbier" en "Dunnebier" wijzen in die richting.
In Edamwaren drie brouwerijen aan deze kade gevestigd. Maar ook uit andere
plaatsen zal deze drank zeker zijn aangevoerd. Z.g. "bierstekers" waren verant
woordelijk voor de kwaliteit.

Omstreeks 1550/1560 was Jan Brouwer Claesz.lid van de Edamsevroedschap. In
1550, 1552 en 1554 was hij burgemeester. Vanaf de bouw van het Proveniershuisin
1555 tot zijn dood in 1569 was hij proevevoogd.
Eenvan bierbrouwerijen in Edam, genaamd "het Oude Brouhuijs" stond naast het
weeshuis in de Grote Kerkstraat en was eigendom van Jan ClaeszoonBrouwer en
daardoor is zijn achternaam logisch.
Daarnaastvinden we zijn naam genoemd als koopman. Hij was eigenaar van een
aantal percelen land en bezat aandelen in de scheepvaart.
Zie het boek "Preuveen ProveniershuisEdam" van C.Boschma-Aarnoudse(blz. 17-20)

12. Bult
De Bult loopt vanaf de Dienaarssluismet een haakse bocht langs de
Gevangenpoortsteeg tot aan de brug over de Nieuwe Haven. Het laatste deel
wordt vaak de kleine Bult genoemd. In Edamspreekt men van de Bult. Eenverho
ging die we in onze omgeving wellicht beter een terp hadden kunnen noemen,
maar een bult in het landschap is gevoelsmatig wat groter. De Bult behoort tot het
oudste deel van de stad en is aangelegd als bescherming tegen hoog water.

9. Jan Braskersteeg

13. Damplein

De voormalige Oudemannenhuissteeg, tussen de Matthijs Tinxsgracht en de Grote
Kerkstraat kreeg zijn huidige naam als dank aan Mr. Jan Theunisz. Brasker,geb. 2403-1673,die vanaf 1703 in de vroedschap zitting had. Hij huwde op 18-01-1701met
Catharina v.d.Lingen. In 1710werd Jan Braskervoorzittend (of presiderend) burge
meester. Eenfunctie die hij ook nog een keer in 1713vervulde. Als burgemeester
komen we hem voor het laatst tegen in 1715. Omdat hij werd benoemd als gecom
mitteerde raad ter Admiraliteit 1716-1731,beëindigde hij het burgemeesters
ambt. Hij was van 1701-1725secretarisvan het bestuur van de Purmer.Van 1729tot
zijn dood was hij dijkgraaf van deze polder.
Van 1709tot 1727was hij tevens ontvanger van de Gemeene Landsmiddelen.
Hij overleed op 12-10-1735en werd in het koor van de Grote Kerk begraven, grafnr.
27.

In het midden van de 16 eeuw liep de bebouwing van de Voorhaven (donkere
kant) aaneengesloten door tot aan de huidige Spuistraat. Omstreeks 1565werd de
Hoogstraat aangelegd en 20 jaar later werd na afbraak van een tweetal huizen de
vrijgekomen ruimte opgehoogd met zand dat van elders werd aangevoerd.
Dam is er in de betekenis van waterkering. In onze streek is echter een "dam" ook
een verbinding tussen 2 percelen over water. Die Dam was eerst de Vrouwenbrug.
Daarbij spreken we over de 14 en 15 eeuw. In de tweede helft van de 16 eeuw
werd op deze plaats in de Voorhaven een sluis aangelegd, de Damsluis.
(zie het boek van mevr. C.Boschma-Aarnoudse:"Het huis met de zwaan".)

10. Breestraat
Aan de Noordzijde van de Voorhaven, vrijwel naast de Dambrug, loopt deze straat
naar de Eilandsgracht.
Het staat vast dat de naam zonder "d" wordt geschreven.In vroeger jaren was dit
de "kaassteech" hetgeen wijst op de toenmalige plaats van de kaashandel.Op de
kaart van Blaeu zien we dat op de hoek van deze straat en de Voorhaven de
"Waegh" stond.
Wanneer men deze naamsverandering heeft aangebracht, is niet bekend. Het
maakt wel duidelijk dat men in de oude steden gewend was aan vrij smalle straten.
Denk aan de Molenstegen en de Kapsteeg in Edam. De vroegere ruimte, waar men
in feite een wekelijkse markt had, was in de ogen van de mensen uit die tijd, ver
kwistend ruim en dus "bree".

11. Jan Claesz. Brouwersgracht

14. Doelenstraat
Tussende Schepenmakersdijken de Zuidervesting loopt dit straatje.
De "Doelen": zo werd het verenigingsgebouw van de schuttersgilden genoemd.
We zouden het nu een schietbaan noemen. In Amsterdam en Hoorn kunnen we in
musea schilderijen zien, waarop de schutters zich in krijgshaftige kledij en pose
hebben laten vereeuwigen. Schutters- of Doelenstukken werden ze genoemd. De
Nachtwacht van Rembrandt iswereldvermaard. In Purmerendis nog een restaurant
"De Doele" aanwezig.
In Edam heeft dit gebouw op het z.g. "nieuwe lant" gestaan, ten oosten van de
latere Doelenstraat en tussen de IJeen de Zuidervesting. Dit Doelenhuis is ca. 1588
afgebroken en de schutters vonden een nieuw onderkomen in de Prinsenhof,
(zie "Het Westeinde van Edam", van mevr. C.Boschma-Aarnoudse)

15. Doelland
Het is vernoemd naar het stuk land achter dit kleine straatje (zie Doelenstraat).
Ook de naam Schuttersveld wordt gebruikt. Het Doelland loopt in het verlengde
van de Schepenmakersdijk,vanaf de Kwakelbrug tot aan het Dienaarssluisje.

Zoals bij nr. 5 vermeld, loopt deze straat vanaf de Hakkelaarsbrug nabij de Bierkade
tot de Noorderbrug, waar ze de polder de Zeevang bereikt.
15
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16. Dwars Jonkerlaantje
Het kleine straatje met maar twee huisadressen,loopt tussen het Groenland en het
Jonkerlaantje. Zie verder bij Jonkerstraat.

17. Edammerpad
KeesBootsman schreef al in zijn boek: 't Pad,een landweg met geschiedenis", dat
de Edammersdit het Volendammerpad noemen en de Volendammers: het Edam
merpad.
Op 3 september 1957 besloot de gemeenteraad:
• De naam Edammerpad in Volendam lopend vanaf de Drilbrug naar de Dijk, te
wijzigen in "Oude Draaipad", zoals dat in de volksmond van oudsher het geval
is.
• Het rijwielpad vanaf de Julianaweg te Volendam, tot aan de Molentocht bij
Edam (het witte ophaalbruggetje) Edammerpad te noemen.
• Vanaf het witte bruggetje tot aan de Gevangenpoortsteeg, de naam Volendam
merpad te handhaven.
Het oude jaagpaadje, dat al eeuwenlang de verbinding tussen Edam en Volendam
vormt, was vroeger onverhard. De vele doorgangen vanaf de brede vaart naar de
even vele landsloten zorgden voor een vrije doorvaart voor de boeren. De wande
laars over het pad, moesten vroegere talloze smalle vlonders passerenom over de
sloten te komen. Pasin de19 eeuw werden er z.g. posten neergelegd, houten beu
nen, die met behulp van twee glijbalken konden worden weggehaald Het aantal
bruggetjes was teruggebracht tot 14. In het midden van het pad was met klinker
tjes een paardenpadje aangelegd van ca. 80 cm breed. Langsde kant hiervan
waren schelpen aangebracht. Op oude foto's is deze situatie te zien.
In de Volendammermeer was omstreeks 1640 een boerderij gebouwd naast de
watermolen.
Pasomstreeks 1870werden er meer boerderijen gebouwd, n.l. van Maas, Beets,
Molenaar, Vink en Dik. (zie de boeken van KeesBootsman '"t Pad")

e

e

18. Eilandsgracht
e

De naam is ontstaan nadat aan het eind van de 16 eeuw dit deel van de Achterha
ven werd gedempt. De sloot/vaart, die tussen de Grote Kerkstraat en het Nieuwvaartje liep, verloor zijn functie. De Molenwerf die in de hoek tussen deze water
tjes lag, werd in zijn geheel 't Eijlant genoemd.

19. Fröbelsteeg
Het is de verbinding tussen de Eilandsgracht en de Grote Kerkstraat.
Op verzoek van de Ver. "Oud Edam" is deze naam officieel vastgesteld. In de volks
mond waren diverse namen bekend, zoals de Gruttesteeg, de Juffrouw Katsteeg
e.a.

20. Gevangenpoortsteeg
e

e
16

De vrij smalle straat tussen de Bult en het Volendammerpad.
Nabij de kruising met de Zuidervesting heeft tot het begin van de 19 eeuw één
van de zeven stadspoorten van Edam gestaan: de Gevangenpoort. Daarnaastwas
een z.g. waterpoort, die de doorgang van de IJeafsloot. Er waren drie van deze
waterpoorten. De tweede diende als afsluiting bij de Noordervesting voor de doorvaart vanaf het Nieuwvaartje en de derde zorgde voor de beveiliging van de Hal-
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echt, nabij de Noorderpoort. De Gevangenpoort was eenvoudig van bouw en voor
al bedoeld voor de voetgangers uit de richting van Volendam.

21. Gravenstraat
De Gravenstraat loopt tussen de Voorhaven en de Achterhaven (t.o. het Jonker
laantje).
Vroeger heette deze straat de Verwersteeg, zoals uit studie van oude kaarten
blijkt. Waarschijnlijk is de Gravenstraat ontstaan in de tijd dat onze bestuurders
namen als Prinsenstraat, Heerenstraat en Jonkerstraat hebben bedacht.

22. Groenland
Een naam ontstaan uit de naamgeving door de toenmalige bewoners van de lande
rijen ten Noorden van het Nieuwvaartje. Het ligt ingeklemd tussen de Achterhaven
en de Noordervesting. Deze hoek was in de eerste helft van de 20 eeuw vrijwel
geheel in gebruik voor tuinderijen. De meeste steden hadden in hun naaste omge
ving de z.g. warmoezerijen, dus bladgroentetuinen. In Amsterdam herinnert de
Warmoesstraat aan deze noodzakelijke aktiviteit.(zie Baanstraat)
Later ontstond aan de overkant van het Nieuwvaartje een aantal huizen en werd
die zijde Groenland genoemd.

23. Grote Kerkstraat
De naam dankt de straat aan de Grote Kerk en niet aan het feit dat het een grote
straat zou zijn! Vanaf het Zuiderportaal (de belangrijkste ingang van de kerk) loopt
de straat vrijwel recht naar de Dam. Eenvan de oudste en belangrijkste straten van
Edam. Door de diverse kerkbranden in het verleden hebben de huizen in deze
straat veel schadegeleden.
Het Weeshuis heeft een prominente plaats in deze wat sobere straat.
Nabij de kerk stonden vroeger het Oudemannenhuijs en de Prinsenhof.

24. Grote Molensteeg
Lopend in een flauwe bocht tussen de Grote Kerkstraat nabij het Weeshuis naar
het Nieuwvaartje.
De aanduiding "grote" heeft betrekking op het feit, dat er tevens een kleine
Molensteeg was. De Kerckstraets meulesteegh noemt Blaeu deze straat. Op het
naastgelegen eijlant stond een mosterdmolen.
(zie uitgave Oud Edam: Molens van Edam.)

25. Groot Westerbuiten
Omstreeks 1620 toen de polder de Purmer bijna drooggelegd was, deed de vraag
zich voor of de toegang vanuit Edam naar dit nieuw land via de Zuid- of de Noord
zijde van de Schepenmakersdijkmoest komen. Dit buitenwater was aan de zuidzij
de met de Monnickendammerpoort en aan de andere zijde met de Wester-of Purmerpoort verbonden. Hier lagen de beurtschippers met hun boten en de
trekschuiten naar de omliggende steden. De keuze van de Heeren viel op de
Noordzijde en als we de kaart van Blaeu bekijken, is deze keus wel logisch.
Beide poorten waren interessant van bouw en liefhebbers van de historie zullen
nog steeds geen begrip voor de beslissingvan onze vroegere bestuurders hebben
die deze bouwwerken in de eerste helft van de 19 eeuw lieten afbreken.
17
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26. Heerenstraat
Straat tussen de Voorhaven en Achterhaven en via een brug uitkomend op het
Tuinierspad.
De naamgeving is in de trant van Jonker-, Prinsen-en Gravenstraat. "Heeren" (met
hoofdletter en 2 "ee's") waren personen die een stad bestuurden, functies hadden
van aanzien, zoals notaris, stadssecretaris,schout etc., maar die niet van adellijke
geboorte waren.

27. Hoogstraat
De straat die loopt vanaf de Baanbrug naar de Dam; is aangelegd omstreeks 1565.
Zie de tekst bij Dam vermeld.
De Hoogstraat is bij aanleg verhoogd door aarde/zand aan te voeren. Het gedeelte
bij de Dam is opvallend hoger dan b.v. Kaasmarkt, de Beursen de Breestraat.
Hoog kan ook betekenen: verheven of voornamer. Weliswaar staan er enkele
fraaie oude panden, maar het is niet waarschijnlijk dat de naam Hoogstraat hierom
zou zijn gegeven.

28. Jansstraat
Over de Voorhaven lagen vier bruggen, n.l. de Sint Pietersbrug, de Sint Arisbrug, de
Sint Jansbrug en de Sint Jacobsbrug. De straat vanaf de St. Jansbrug naar de Nieu
we Haven is Jansstraatgenaamd; daar zou eveneensde aanduiding "sint" voor die
nen te staan.
Met St. Jan zijn er twee mogelijkheden: n.l. Johannesde Evangelist (feest 27
december) of Johannesde Doper (feest 24 juni).

29. Jonkerlaan(tje)

33. Keizersgracht
Deze straat loopt tussen de Dam en de Spuistraat aan de donkere zijde van de
Voorhaven.
De naam heeft, evenalsde Prinsen-,Graven- en Heerenstraat geen specifieke bete
kenis.
Bij de Dam is het huidige Damhotel (vroeger de "Eenhoorn") gelegen, een gebouw
met grote historische betekenis.
Op de hoek Keizersgracht/Spuistraatstond het huis van de fam. Beek, "Old Dutch
Home", dat in 1942 werd gesloopt. Er verscheeneen gebouw dat geen schoon
heidsprijs verdiende Dat was de aanleiding voor Gerrit bij 't Vuur, Gerrit Vermeer,
Gerrit Broeze en Eric Kolfschoten en nog een aantal gelijk gestemde geesten, om
de Vereniging Oud Edam op te richten .

34. Kleine Kerkstraat
Vanaf de Prinsenstraattot aan de Speeltoren loopt deze straat.
De naam Kleine Kerkstraat is gekozen vanwege de Kleine Kerk of Mariakerk, die
hier stond. De Speeltoren is het restant van deze kerk, waaruit na de sloop, de graf
zerken naar de Grote Kerk zijn overgebracht. Uit het verleden zijn ook namen als
Torenstraat en Voorstraat voor deze straat bekend. Enkele panden met fraaie
gevels herinneren aan het verleden van Edam.

Loopt evenwijdig aan het Groenland, vanaf de Achterhaven naar de Noorder
vesting. Staat op de kaart van Blaeu aangegeven als Jonckerstraet en is dus ouder
dan vele mensen denken.
Een naam in dezelfde categorie als Heeren-, Graven- en Prinsenstraat.

35. (Kleine) Molensteeg

30. Jonkerstraat

36. Klein Westerbuiten

Loopt evenwijdig aan de Noorderstraat en Achterhaven tussen deze twee straten
vanaf het Jonkerlaantje tot het Tuinierspad.

Eenwoonwijkje aan de zuidzijde van de doorvaart naar de Purmer Ringvaart. Op
het punt waar deze vaart samenkomt met de Schepenmakersdijkstond vroeger
een meelmolen, in Edam de molen van Banning genoemd. Officieel droeg deze
molen de naam: De Vervanger.
Op het Purmer Eijlandt, zoals de hoek land tussen ringvaart en Zesstedenvaart
heette, stond ook nog een houtzaagmolen, de molen van Teengs.Deze molen, De
Fortuijn genaamd, werd in 1863 door de bliksem getroffen en verbrandde. De heer
NicolaasTeengsliet op dezelfde plaats een houtzaagmolen bouwen, die officieel
De Fenix werd genoemd, maar ook werd aangeduid als De Jonge Dirk. In Edam
bleef men spreken over de molen van Teengs.Een klein watermolentje, een z.g.
wipmolentje hield tot ca. 1936 dit stukje land droog.
(zie "Molens van Edam" van D. Bunskoeke, uitgave Oud Edam.)

31. Kapsteeg
De Kapsteeg,tussen de Kleine Kerkstraat (hoek van Narbonne) tot aan de Bierka
de, is het nog aanwezige voorbeeld van de smalle straatjes, zoals er zo vele in de
vroegere steden waren. De huizen stonden dicht opeen, het hemel- en afvalwater
liep langs de huizen naar de lager gelegen gedeelten (zie enkele straten in Monnickendam). Op dit moment (2001)staan er nog zes huizen in deze steeg.

32. Keetzijde

18

lag hier bij de keten een aantal bekkens, velden of vijvers waar de waterschepen
schoon zeewater in brachten. Het water verdampte, waarna opnieuw zeewater
werd bijgevoegd. Na verloop van tijd was de concentratie zout zo hoog dat het
"neersloeg" en men het zout kon opscheppen, drogen en gebruiken.

Aan de zuidzijde van het Oorgat loopt deze weg vanaf de Burgemeester Versteeghsingel tot aan de Zeesluis.
De Keet- of Zoutkeetpoort was de eenvoudigste stadspoort van Edam. Daarachter,
aan de zuidzijde van het water Oorgat, lagen enkele zoutketen/zoutziederijen. In
Edam was zoutkeet "De Star" het meest bekend, (zie "Starsteeg".)
In onze tijd denken we bij "keet" aan een opslagplaats. In de 16 17
18
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Steegter hoogte van de Speeltoren tussen de Lingerzijde en het Jan van Wallendal
plein.
In het verleden heeft hier een molen gestaan, (zie "Molens van Edam".)

37. Koksteeg
Deze steeg loopt tussen de Spuistraat en de Hoogstraat.
Doordat er een Koksteeg bestond liep J.H.Kok (burgemeester van 1968tot 1978) in
feite de gelegenheid mis dat er een straat naar hem werd vernoemd. De oorsprong
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van de naam ligt immers anders. Net als bij de Kapsteeg is de Koksteeg een voor
beeld van de smalle straatjes in de oud-hollandse steden. In deze steeg staan vier
woningen.
De oorsprong van de naam is in nevelen gehuld. Er zijn personen, die menen dat de
koks van het Damhotel (vroeger de "Eenhoorn") hier hun vlees, groenten en ande
re produkten lieten aanvoeren voor het bereiden van hun gerechten.

Kok Dwarssteeg
Dit steegje loopt evenwijdig aan de Hoogstraatvanaf de Koksteegnaar de Nieuwe
Haven.
In feite een achterpad, waar enkele achtererven van huizen uit de Hoogstraat en
de Spuistraat op uitkomen en waar geen woonhuizen staan. Ook wel Dwars Kok
steeg genoemd.

38. Coen de Koninglaan
Vanaf de Klundert evenwijdig met het Oorgat loopt deze straat richting IJsselmeer.
Coen de Koning was een bekend Edammer sportman. Hij was in het begin van de
20 eeuw meervoudig Nederlands- en internationaal schaatskampioen.
In het stadskantoor te Volendam is een vitrinekast te zien met zijn onderscheidin
gen.

e

39. Kwakelsteeg
Een historisch zeer oude steeg. Vanaf de Lingerzijde via de Kwakelbrug tot de krui
sing van de Schepenmakersdijken het Doelland. Al in koopacten van de 16 eeuw
wordt deze steeg genoemd. Er zullen in die tijd meer woonhuizen hebben gestaan
dan de huidige twee.
Op deze plaats vinden we ook de toegang tot de laatste scheepswerf van Edam.
Een "kwakel" heeft in onze streektaal de betekenis van houten bruggetje, dus de
steeg naar de houten brug en dat is als vele honderden jaren het geval!

e

40. Lingerzijde
e

Tot het begin van de 20 eeuw werd deze straat tussen de Speeltoren en het café
het Hof van Holland, de Verlengde Voorstraat genoemd. Ook het Westeinde werd
wel gehoord.
Een belangrijke straat van Edam,gezien de bewoners, de breedte en de situatie.
De naam zelf is onderwerp van discussie.Lingerzijde (slingerzijde - linkerzijde o.a)
(zie "Het Westeinde van Edam", geschrevendoor mevr. C. Boschma-Aarnoudse)

41. 't Marken

e
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Vanaf de Baanstraat richting het NoordA/Vestenlopend langs de Nieuwe Haven aan
de rechterzijde. Dit gehele schiereiland was vroeger het industriegebied van Edam,
nu nog gedeeltelijk.
Op het eerste gedeelte stonden rond 1900 drie stolpboerderijen, een touwbaan,
een zakkenfabriek en verder de houtloodsen van Pont.
Vele veranderingen hebben op dit stukje plaats gevonden.
Mark betekent ongeveer buurtschap, weide of meent.
Komt in N.Holland op diverse plaatsen voor, zoals het eiland Marken, Markenbinnen, een dorpje nabij de Zaan en op enkele plaatsen als naam van een breed
water.
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42. Prins Mauritspad
Eenstraatje tussen de Kaasmarkt en de Grote Kerkstraat. Tot aan ca. 1980 gepla
veid met kinderkopjes. Prinsvan Oranje, geboren 1567 en overleden in 1625. Hij
was een zoon van Willem van Oranje en Anna van Saksen.Hij werd in 1584stad
houder van Holland, Zeeland en Frieslanden in 1590 eveneensvan Utrecht, Overijs
sel en Gelderland. Hij veroverde tal van steden op de Spanjaarden en versloeg hen
in 1600 bij Nieuwpoort. Hij koos de partij van de contra-Remonstranten tegen Van
Oldebarneveldt, die hij zelfs ter dood liet brengen.
In de stijlkamer van het Stadhuis hangt zijn ruiterportret. Zijn wapen is aange
bracht in de voorgevel van het woonhuis aan de Kleine Kerkstraat nr. 8.

43. Molenwerl'
De naam van het perceel land in de driehoek van de Purmer ringvaart. Zesstedenvaart en het Klein Westerbuiten. Hier stonden in vroeger jaren een meel-, een
houtzaag- en een klein watermolentje. Vanaf de drooglegging waren hier
gevestigd de werf en loodsen van het Waterschap de Purmer met het polderhuis.
Vele veranderingen hebben zich hier in de loop der eeuwen afgespeeld.
Rond 1985 is er een woonwijk gebouwd, die deze passendenaam heeft gekregen.

44. Nieuwe Haven
De derde gracht die Edam zijn vorm heeft gegeven en evenwijdig lopend met de
Voor- en Achterhaven. Lopend vanaf de Schepenmakersdijktot aan de Ketting
brug, waar deze gracht uitkomt in het Oosterglop, wat het begin is van het Oorgat.
T.o.v.de Voor- en Achterhaven is de Nieuwe Haven minder oud. Maar als we
bedenken dat hij is ontstaan in de periode na de verlening van de stadsrechten in
1357, is er toch sprake van een leeftijd van zeker 600 jaar.
De Nieuwe Haven vormde bij de Kettingbrug, bij de Zoutkeetpoort met het Oorgat
een verbinding naar open zee. Aan de Noordzijde (lichte kant), een huizenrij met
dezelfde naam. Aan de Zuidzijde 't Marken, waar van oudsher vooral de nijverheid
en industrie gehuisvest waren.
Op de kaart van Blaeu is te zien dat er een Oosterbaanbrug lag tussen 't Marken en
de Nieuwe Haven die via de Jansstraaten St. Jansbrug de verbinding vormde met
de Voorhaven.
Eind 1800 heeft hier de Jan v. Wallendalbrug gelegen, maar die is ook verdwenen.
(zie jrg. 21, nr. 3. Dec. '97 van periodiek Oud Edam.)

45. Jan Nieuwenhuizenplein
Tussende Prinsenstraat en de Matthijs Tinxgracht en liggende aan het water dat in
verbinding staat met de Zeevang en de Schepenmakersdijk,lag dit plein op een
goede "logistieke" plek.
In de volksmond is de naam Kaasmarkt nog steeds in gebruik.
Jan Nieuwenhuizen (geb. 4sept. 1724te Haarlem) was doopsgezind predikant in
Monnickendam en is aldaar in 1806 overleden. Zijn zoon woonde in Edamop het
plein dat nu zijn vaders naam draagt.
In 1784 stichtten zij de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. In zijn voormalig
woonhuis was medio 20 eeuw jarenlang de Nutsbibliotheek en Nutsspaarbank
gevestigd, (zie ook periodiek van Oud Edamjrg. 23, nr.2.)
Zie levensbeschrijving in de Onthullingsrede d.d. 22-10-1896.
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46. Nieuwvaartje
e

In het midden van de 16 eeuw zijn de veranderingen aan waterlopen/grachten
van Edamvrij ingrijpend geweest. Er liep vanaf de Achterhaven naar de Noorder
vesting een aantal sloten en vaarten.
De sloot tussen de Kerkstraat en het Nieuwvaartje werd gedempt evenals enkele
andere waterlopen. Het Nieuwvaartje werd belangrijker, vooral na de demping van
de Eilandsgracht. Aan de Vesting nabij de achterzijde van de Grote Kerk was een
waterpoort. Men sprak zelfs van de Ooster Kerckpoort.
Aan de stadszijde bestond al heel vroeg huizenbouw, wellicht al vóór 1300.
In de volksmond wordt dit grachtje met het westelijke straatje en de oostelijke zij
de, het boerenbuurtje genoemd. Rond 1940waren hier 17 veehouders werkzaam
met veestalling en hun vaartuigen. Op dit moment zijn er nog vier stolpboerderijen
over, nu bewoond door burgers, als getuigen van het agrarisch verleden.

kunnen we ons nauwelijks een voorstelling van de situatie van vóór 1840 maken,
toen hier twee stadspoorten het beeld bepaalden. De Halsbant- of St. Pieterspoort
en de Zoutkeetpoort beschermden deze zijde van de stad.

51. Peereboomsteeg
Via de Arisbrug over de Voorhaven rechtdoor naar de Nieuwe Haven. Een klein
straatje dat doet vermoeden dat er vroeger een perenboom heeft gestaan. Het is
echter ook mogelijk dat de bekende familie Pereboom (Purmerend, Beemsteren
Edam)als naamgever heeft gediend.
Geen zekerheid hierover te vinden.

52. Pepersteeg
Steegje tussen de Lingerzijde en het Jan van Wallendalplein. Peper is een bekende
specerij en een andere betekenis is niet te bedenken.

47. Noorderstraat
Toen in de jaren 1955-1965in Edam behoefte ontstond aan een uitbreiding van het
aantal woonhuizen, werd het gebied tussen de Achterhaven en de Noordervesting
volgebouwd.
Tussenhet Jonkerlaantje en de Klundert verscheende Noorderstraat, een logische
naam.

48. Noordervesting
Rondom Edam loopt de oude Vesting met vestinggracht. Het gedeelte tussen de
Noorderbrug en de Klundert heet logischerwijze Noordervesting. Eenveel gebruik
te wandelroute voor inwoners uit onze gemeente. Men heeft hier een fraai en
weids uitzicht over de polder de Zeevang.

49. Oorgat
In 1357kreeg Edamstadsrechtenen de belangrijkste daarvan was dat de stad een
directe uitgang naar zee mocht maken. Na het nodige geharrewar met het polderbe
stuur van de Zeevang is ca. 1400deze watergang tot stand gekomen.
Vanaf de Oosterkade tot aan de Zuijderzee ontstond een ruime vaart met aan de
zeezijde een haven. Aan de Zuidzijde werden zoutketen gebouwd, aan de Noord
zijde kreeg de daar aanwezige straat de naam Oorgat. Hier waren vooral scheeps
werven.
Op de Oosterkade bevonden zich twee stadspoorten, n.l. de Zoutkeetpoort en de
Halsbandtoren. De verbinding tussen de straat Oorgat en de lichte zijde van de Voor
haven werd afgedicht door de Oostertoren. Zie het boekje "Vestingwerken van
Edam", uitgave Oud Edam.Het ontstaan van de naam Oorgat is in nevelen gehuld.
Men spreekt bij de scheepvaartvan een oorgat bij een brug, waarin een sleuf aanwe
zig iswaardoor de doorvarende boot zijn mast kan manoeuvreren. Met een z.g.
"oorklep" kon deze sleuf worden afgesloten.
Edamzou, in een andere verklaring, door het "Oaregat" beter met de zee verbon
den zijn. Eenverbastering van het woord "andere gat". Wie het weet mag het zeg
gen!

e

53. Prinsenstraat
Straat lopende tussen de Beursbrug en de Kaasmarkt.
De naam is algemeen en vergelijkbaar met Graven-, Jonker- en Heerenstraat.

54. Schepenmakersdijk
Het water tussen de Nieuwe Haven (vanaf Boerenverdriet) en de ringsloot van de
Purmer met de daarnaast gelegen huizenrij aan de zuidzijde draagt deze naam. De
naam doet eer aan de vele scheepswerven,die Edam in vroeger eeuwen had.

55. Smeesteeg
Tussende Lingerzijde en het Jan van Wallendalplein loopt dit kleine straatje, waar
bijna aan het einde een achterstraatje op uitkomt (Beestenmarktsteeg)vanaf de
Pepersteeg.
Smeewaarschijnlijk afkomstig van smid. Op de hoek van Lingerzijde en Smeesteeg
is eeuwenlang (tot ca 1970)een smid werkzaam geweest. In het woordenboek
komen we woorden tegen als: "smeegruis" en "smeekolen", zijnde fijn kolen/gruis
dat de smid gebruikt voor zijn vuur.
In het Edamsmuseum hangt een tekening van Krumpelman van genoemde smederij.

56. Egbert Snijderplein
Dit plein ligt aan de Zuidzijde van Edam, aan de N.247, de autoweg tussen Amster
dam en Hoorn. In de volksmond wordt de naam Tramplein nog veel gebruikt en
nog steeds is het de plaats waar het openbaar vervoer (bus) zijn instapplaats heeft.
Egbert Snijder was meubelmaker van beroep. Had in de Batumburgerstraat samen
met Gerrit Sanderseen werkplaats. Verzetsstrijder in de 2 wereldoorlog en com
mandant van de KP(Knok Ploeg) in Waterland. Hij werd met 7 andere mensen op
13 februari 1945 door een Duits vuurpeloton gefusilleerd op de Jan Gijzenbrug in
Haarlem. Op het Egbert Snijderplein staat een monument dat zijn naam draagt,
met daarop de namen vermeld van andere omgekomen verzetsstrijders.
Op 17 December 1948 besloot de Raadvan Edam de naam Tramplein te wijzigen in
Egbert Snijderplein, (zie periodiek "oud Edam", jrg. 23, nr. 1.)

50. Oosterkade:
22

Slechtséén woonadres groot is deze kleine kade met aan de noordkant ligplaats
voor twee woonschepen. Lopende tussen de St. Pietersbrug en de Kettingbrug,
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57. Speldemaeckerssplein
Omstreeks 1970werden er op de hoek van de Grote Molensteeg naar de Eilands
gracht enkele oude wrakke huisjes afgebroken. Er ontstond een open vlakte, die
na verloop van tijd met enkele bankjes, beplanting en bestrating tot een klein
pleintje werd omgevormd. Mevr. Boschmahad bij haar studie ontdekt dat hier
vroeger een speldemaker had gewoond. De suggestie om dit pleintje deze naam te
geven werd met instemming van velen overgenomen.

58. Spui
Gedeelte van de Voorhaven (lichte kant) vanaf de Beursbrug tot aan de hoek van
de Grote Kerkstraat. Via de Damsluiskon vrijelijk water in en uit worden gespuid.
(Vgl woordenboek een afsluitbare waterlozing, die via een waterkering loopt, ook
wel "verlaat" genoemd.)

hout- en kaaskoper. Hij had zitting in de Raaden werd wethouder. Hij was lid van
het Purmer polderbestuur en was ook op andere bestuursterreinen actief.
Zoon Gerardustrouwde op 10-09-1840 met Harmina ClasinaTeengs,een regenten
huwelijk.
Er werden 7 kinderen geboren. Kort na de geboorte van haar laatste kind overleed
zijn vrouw op 8 juni 1858. Op 7 april 1859 hertrouwde Gerardus met Elisabeth
Martina Anemaet. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren, die echter op 13 jarige
leeftijd overleed.
GerardusVersteegh was houthandelaar bij de fa. William Pont. Daarnaast Burge
meester van Edam (1852- 1878)en Dijkgraaf van de Purmer (1858-1878).Beide
functies heeft hij tot zijn dood op 19-06-1878vervuld. Zijn graf op de Algemene
Begraafplaats is nog aanwezig.
(zie periodiek oud Edamjrg. 25, nr.1.)

59. Spuistraat

64. Vestingpad

Onze voorouders noemden deze straat de "Grote Bult" en dat was wellicht een
betere aanduiding van deze straat, die tussen de Kleine Bult en de Prinsenstraat
ligt. Naamgeving zie boven.

Wellicht één van de kortste straten van Edam,gelegen tussen de Westervesting en
het Bagijnenland. Er is slechtséén huisadres.

65. Volendammerpad
60. Starsteeg
Het smalste steegje van Edam.Vroeger stond hier aan de Nieuwe Haven zoutkeet
"De Star".
Bij huisnummer nr. 5 is dit steegje, dat voor slanke mensen een doorgang naar de
Voorhaven (d.k.) vormt.

61. Matthijs Tinxgracht
Langshet water dat de Edammersde Halegt noemen, loop deze straat vanaf de
Kaasmarkt naar de Noorderbrug (nabij de Grote Kerk).
Lid van de Edamsefamilie Teenx of Teengs.Hij was (kapelaan) vicaris van pastoor
PaulusPietersz.,die in 1572 zijn ambt verwisselde voor dat van dominee.
(vicarisis een geestelijke, die het ambt van een hoger geplaatste geestelijke waar
neemt.)
Matthijs Tinx, was R.K. priester en schonk in 1551 een geldbedrag voor een beurs
voor Edamsestudenten in de wijsbegeerte aan de universiteit van Antwerpen. In
1555 stichtte hij het Weeshuis in de Gr. Kerkstraat. In de pastorie van de R.K. kerk is
een portret van hem aanwezig. Matthijs Tinx overleed te Edam in 1561.

62. Tuinierspad
In het verlengde van de Heerenstraat, ligt het Tuinierspad tussen de Achterhaven
(lichte kant) en de Noordervesting.
Een logische benaming gezien de vele tuinderijen die hier vroeger waren. Bekende
families zoals Visser,de Vries, Groot en Rombout hadden hier hun broodwinning.

Zie toelichting bij Edammerpad.
In de volksmond spreekt men van de "Hondenhemel" voor het gedeelte vanaf de
kruising Volendammerpad/Burg.Versteeghsingel en de kruising Gevangenpoortsteeg/Zuidervesting.
Links van de brug van de Singelweg was vroeger de aanlegplaats van de trekschuit.
Hierheen brachten ook de veehouders van het Edammerpad hun bussenmet melk.
De (oude) volksmond vermeldt dat hier de honden werden verdronken (?).
Ook de nabij gelegen leerlooierij in de Gevangenpoortsteeg wordt in verband
gebracht met het ontstaan van deze naam, gezien het afval dat een lekkernij voor
de vele zwerfhonden zou zijn geweest. (Zie ook het boekje "Trekschuiten rond
Edam", uitgave "Oud Edam".)

66. Voorhaven
Zoals genoemd bij nr. 1 en 44 de gracht, die Edamzijn vorm heeft gegeven en
lopend vanaf het centrum (De Dam) tot aan de Sint Pietersbrug waar ze via het
Oosterglop in het Oorgat uitkomt.
De oudste gracht van Edam met een roemrijk verleden. De Noordzijde wordt de
lichte kant of zonzijde genoemd en de Zuidzijde logischerwijs de donkere kant.
Vanaf de Oosterkade lagen resp.: de St. Pieters-,de St. Aris-, de St. Jans-en de
St.Jacobs-bruggen.De laatste is verdwenen en was te vinden ongeveer tussen de
Kromme Elleboogsteeg en de Blauwe Verwersteeg. Via de Damsluisen het Achter
om komt de gracht uit in het z.g. Boerenverdriet nabij de Kwakelbrug.

67. Vijzelstraat
63. Burgemeester

e
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Versteeghsingel

Aan de Zuidzijde van de Balkenhaven, buiten de vesting loopt vanaf het Volendammerpad tot aan de Keetzijde deze straat, die vele jaren de verkeersweg vorm
de via de dijk naar Volendam.
Eind 18 eeuw vestigde de familie Versteegh zich in Edam. Op 23 maart 1808werd
geboren Gerardus JohannesVersteegh. Zijn vader Frederik Hendrik Versteegh was
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Een straatje tussen de Grote Kerkstraat en het Nieuwvaartje. In vroeger eeuwen via
een bruggetje verbonden met de Dwars Jonkerstraat.
De vijzel is o.a. de hellende "schroef" die, in een meestal betonnen/stenen goot, in
een watermolen het water naar boven vijzelt. Hier heeft echter nooit een molen
gestaan, dus een andere reden voor deze naam is best mogelijk. Wie het weet mag
het zeggen!
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68. Jan van Wallendalplein

72. Zuidervesting

Een vriendelijk en pittoresk pleintje gelegen tussen de bochten van de Lingerzijde
en via de kleine straatjes als de Smeesteeg,Kapsteeg, Kleine Molensteeg en Graaf
Willemstraat bereikbaar.
Jan van Wallendal is geboren te Edamop 15-02-1738en overleden op zijn buiten
plaats "Wolfwijk" in de Purmerop 13 juni 1810. Burgemeester in 1765, 1771,1773,
1775, 1777,1779, 1781,1784. Presiderend Burgemeester in 1782.
Gecommitteerde van de Prov. Rekenkamerte Hoorn 1767en Dijkgraaf van de Purmer.
Had een sterk sociale inslag en was een vurig Patriot. Zijn vader werd zelfs om die
reden uit de Vroedschap verwijderd en Jan junior werd in 1786 gestrengelijk ver
maand door de toenmalige burgemeester JacobTeengs,die Prinsgezind was.
In een testament heeft hij een weldadigheidsinstelling voor tewerkstelling van de
armen in de gemeente gesticht; "De Spinfabriek". Hoewel de opzet is gewijzigd,
bestaat zij nog steeds.
Legateerde zijn boerderij met 40 morgen land aan de Westerweg in de Purmer aan
de Purmer kerk, onder beheer van dijkgraaf en hoofdingelanden. Begraven in het
koor van de Grote Kerk.
(zie "Edam in de Patriottentijd" door P.Smit.)

Dit gedeelte van de vesting ligt tussen de Gevangenpoortsteeg en het Egbert Snij
derplein.
In de afgelopen eeuw droeg deze vesting in het spraakgebruik de naam Tram
vesting. Komende vanaf Amsterdam over de N.244en N 247 heeft men een mooi
uitzicht op Edamals deze vesting in de lente is getooid met de bloemen van de hier
staande kastanjes met daarachter het beeld van de ranke Speeltoren en de stevige
toren van de Grote Kerk.

73. 't Zij
Een karakteristiek plekje. Wie de Lingerzijde langs het "Hof van Holland" betreedt,
kan over de Pompsluisbrug linksaf, via een geelstenige kade, langs de sluiskolk de
kortste weg kiezen naar het Jan van Walllendalplein. In vroeger jaren toen de bak
kerij van Breed in bedrijf was, rook het hier heerlijk, want zijn oven/werkplaats was
aan 't Zij gevestigd.

69. Westervesting
Dit deel van de vesting is gelegen tussen de Noorderbrug en de Lingerzijde.

70. Graaf Willemstraat
Lopend vanaf de Kaasmarkt naar het Jan van Wallendalplein.
Graaf Willem V verleende in 1357 Edam zijn stadsrechten. Graaf Willem V, Hertog
van Beieren, Graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, Heer van Friesland,
woonde in Den Haag. Op 19 november 1357werd het stadsrecht verleend bij
Groot-Privelegie of Charter. Hierin werd o.a het recht verleend om een vrije en
onversperde haven rechtstreeks naar zee te graven, het huidige Oorgat.
Willem, die met zijn moeder Margaretha de oorzaak was van de Hoekscheen
Kabeljauwse" twisten, had (vgl. F.AIIenin zijn boek "Edam en hare geschiedenis")
de bijnaam: "De Dolle".

71. Wijngaardsgracht
Dit grachtje ligt tussen de J.CIzn.Brouwersgracht/hoek Vestingpad en de Linger
zijde.
Vanaf de Lingerzijde ligt de Pompsluis.Deze sluis overbrugt het hoogteverschil tus
sen de waterstand in de Schepenmakersdijk(Schermerboezem)en het lagere polderpeil van de Zeevang. Eenwijngaard is een tuin waar druiven worden gekweekt.
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2 Nieuwbouw/uitbreiding

2a. Nieuwbouw/uitbreiding Edam ca. 1960-1980:
Edam oost of "Polderwijk"

Edam

1. Roelof Bootstraat

4

Geboren op 25 december 1684 en overleden op 5 maart 1761te Edam. Hij behoor
de tot een bekend Edamsregentengeslacht. Zijn eerste huwelijk met Grietje v.d.Ley
duurde slechtseen halfjaar. Gehuwd op 25 maart 1708,overleed zijn echtgenote
op 3 september 1710.
Hij hertrouwde met Maria Dekker.
Hij wasschepen in 1710,1712 en 1714en zat in de Vroedschapvan 1714 tot 1749.
Burgemeester in 1717, 1721,1724, 1728,1732,1736,1740,1744en 1748.
Voorzittend burgemeester in 1718,1722,1725,1729,1733,1737 en 1745.
Hij was secretarisvan de stad Edamvan ca. 1710tot 29 december 1740 en werd als
zodanig opgevolgd door zijn zoon Mr. NicolaasBoot.
Gecommitteerde in de Staten van Holland en Westfriesland in 1719, 1721,1723,
1724,1726,1730, 1734,1738, 1742en 1746.
Hij had zitting in de Admiraliteitsraad binnen Amsterdam van 1749- 1761.
Hoofdingeland van de Purmer van 1730- 1761.
Roelof Boot legde de eerste steen van het stadhuis aan de Dam. De tekst op deze
steen luidt:
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Zie "het Edamseregentengeslacht Boot" door Mr. D.F.Pont.

2a. Edam oost of de "polderwijk"
(incl. Bootstraat, Osterlinghstraat etc.)
blz. 28 t/m 33
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Aleer dit stadt gebouw dus prachtig hier verscheen,
Zo leij d' Heer Roelof Boot hiervan de eersten steen.
Deestijdt voorsitter aan het Stadsbewint. Godszegen
Daal altoos op dit Huijs gelijk een zomer regen.

Bootstraat,Roelof
Beemsterstraat
Berkmeerstraat
Broekgouwstraat
Buikslotermeerstraat
Heinszstraat,Bouwen
Koggenstraat
Langemeerstraat
Osterlinghstraat,JacobMatthijsen
Pontstraat,William
Purmerstraat

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Schermerstraat
Sternmeerhof
Twiskepolderstraat
Waardmeerhof
Weerenstraat
Wogmeerstraat
Wormerstraat
Wijkermeerstraat
IJe
Zuidpolderlaan
Zijpemeerhof

2. Beemsterstraat
De Beemster is een polder van 7220 ha, die tussen 1608en 1612 is drooggelegd.
Landbouw en veehouderij zijn er de bronnen van bestaan voor de meeste bewo
ners.
De Beemsterwordt in het voorjaar vanwege de bloesemsaan de vele fruitbomen,
de "bruid van Holland" genoemd. De polder heeft een zomerpeil van 4.35- m.

3. Berkmeerstraat
TussenObdam en Niedorp en ten Westen van de Heer Hugowaard ligt de
Berkmeerpolder. Groot 280 ha en een zomerpeil van 2.75-

4. Broekgouwstraat
Straat tussen deZuidpolderlaan en de Burg.Versteeghsingel,evenwijdig lopend
aan de bestaande Broekgouw. Zie hoofdstuk 3, nr. 2.
29
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5. Buikslotermeerstraat
Ten Noorden van Amsterdam, aan de overzijde van het IJ, nabij de Volewijck, een
polder genoemd naar het dorp Buiksloot aan de IJ-oever.Groot 323 ha en een
zomerpeil van 4.68- Is in de 2 helft van de 20 eeuw in snel tempo aan stadsuit
breiding ten prooi gevallen.

e

6. Bouwen Heinszstraat
Bouwen Loenstraat
Vrij zeker is de naamgever van deze straten een en dezelfde persoon.
De familie Loen was een belangrijk Edamsregentengeslacht waarvan de genealo
gie terug is gevonden tot plm. 1400.
Bouwen Heynszwasschepen in 1603,1605,1607, 1611 en 1613. Hij werd lid van de
vroedschap en burgemeester in 1617 en 1620. In 1621werd hij benoemd tot presi
derend burgemeester. Hij was bewindvoerder van de West Indische Compagnie, die
1621was opgericht met de bedoeling om de Spaansehandel te verlammen en op
kaapvaart te gaan. Omstreeks 1624 had de compagnie in SpaansAmerika belang
rijke gebieden in handen gekregen door de verovering van San Salvador.
Boudewijn Hendriksz.,zoals de geschiedschrijverhem noemt, was alsvloothoofd
betrokken bij een aantal acties in dat gebied. In augustus 1625zeilde hij met 18 sche
pen en een jacht naar de Caraibischezee. Op 2 juni 1626werd bekend dat "De Generael ende Opperhooft inde Westindien" Boudewijn Hendriksz.,ter hoogte van
Havanna is gestorven. Zijn vloot zeilde terug naar Holland en op 4 september 1626
werd hij in de Grote Kerk te Edam begraven. Op zijn grafzerk werd gebeiteld: Den
4 september is alhier begraven de erentfesten manhaften Bouwen Heyns,in sijn
leven generaal over de vlooten in dienste van de West Indische Compagnie. Stierf
op de voyagie den 2 juny 1626.

7. Koggenstraat
In West-Frieslandis "kogge" een gebruikelijke naam voor waterschapsdistricten,
zoals de "Vier Noorderkoggen" en "Niedorperkoggen". Ook de naam "kaag"
komt voor in genoemde streek b.v."Schrinkkaagpolder", "Kaagpolder" e.a.

8. I.angemeerstraat
Het ligt voor de hand om te denken dat de Lange weer, oftewel de landerijen in de
zuidhoek van de Zuidpolder tussen de Zeddeweg en Blokgouw, de naamgeverszijn
voor deze straat. Het scheelt maar één letter.
In de rij van de vroegere binnenmeren, zoals Purmer en Beemster,paste volgens de
vroede vaderen in november 1966, ook het Alkmaardermeer, dat vroeger de Langemeer heette.
De meren vormden destijds een gedeelte van het complex van waterwegen, die de
handelsroutes waren voor Edam en de grondslag vormden van de opkomst van
onze stad. De Langemeer is de enige van deze wateren, welke niet is drooggelegd.

9. Jacob Matthijsen Osterlinghstraat
De familie Osterlingh behoorde niet tot de Calvinistischekerk, maar was Rooms
Katholiek. Dat betekende dat zij geen publieke functie in die jaren mocht bekle
den. Het was een belangrijke scheepsbouwersfamilie.Jacob Matthijssen Osterlingh
leefde van ca 1650tot 5 juli 1712. Een bekend en vooral belangrijk man, die zich30
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zelf en zijn familie liet vereeuwigen op een schilderij dat Jan Pietersz. Molenaar
heeft gemaakt en nog in het Edamsmuseum aanwezig is.
Het toont de scheepswerf aan het Oorgat waar Jacob Matthijssen aan zijn dochter
Trijntje en schoonzoon Tjerk Lolkes (die Doopsgezind was), de 92 schepen laat zien
die door hem zijn gebouwd.
Begraven in graf 286 in de Noordkap van de Grote Kerk.

10. William Pontstraat
Geboren 26 september 1806te Edam en aldaar overleden op 16 juni 1847. Enige
zoon van de vrederechter Pieter Pont en Reijna Boot. Pont en Boot waren bekende
magistratenfamilies.
William was getrouwd met Wilhelmina Versteegh.
Het is vooral de houthandel die deze familie haar bekendheid gaf. In 1828 associ
eerde Jacob Boot zich met zijn latere zwager William Pont in de Noordsche en
Oostzeeschehouthandel.
De firmanaam werd in 1844 na enkele wijzigingen definitief Houthandel William
Pont.
Tot begin 1900 hadden vele burgers van Edam bij deze firma een baan. Maar door
ontwikkelingen op maatschappelijk gebied en de betere transportmogelijkheden
in de Zaanstreek verhuisde de firma naar Zaandam.
Zie boekje: "De fa. William Pont" door Mr. D.F.Ponten het register Pont in het
streekarchief te Purmerend.

11. Purmerstraat
Polder de Purmer is drooggelegd in 1622 en is 2750 ha groot met een zomerpeil
van 4.43- m.
Het is geen zelfstandige gemeente; de steden Edam, Purmerend, Monnickendam
en llpendam hebben elk een deel. Het gebied van Purmerend is geheel door
woningbouw en industrie in gebruik genomen.

12. Schermerstraat
In 1631 drooggelegde polder van 4775 ha met een zomerpeil van 4.24- m.
De bemaling is lang verzorgd door poldermolens op windkracht, waarvan er op dit
moment (2001) nog elf aanwezig zijn. Het kerndorp is Stompetoren. Evenalsin de
Beemsterstaat er in de Schermereen aantal fraaie boerderijen.
Bij de naamgeving in november 1966 pleitte de heer J. C. Plasvoor de naam Schermeer, daar dit historisch de juiste benaming is.

13. Stern meerhof'
Waarschijnlijk is bedoeld de Starnmeer, begrensd door het Alkmaardermeer en het
Wormer- en Jisperveld. Groot 600 ha en een zomerpeil van 4.36- m. Geheel in
gebruik voor de veehouderij. In vroeger eeuwen ook wel Starmeer of Stermeer
genoemd.

14. Twiskepolderstraat
Het huidige Twiske is geheel ingericht als recreatiegebied. Het is gelegen tussen de
dorpen Oostzaan, Landsmeeren Den lip. Als werkverschaffingsobject is dit drassige
moerasgebied in de jaren 1936tot 1941 drooggemalen en ingericht als landbouw
gebied. De oppervlakte is ongeveer 700 ha, waarvan de helft geschikt werd
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gemaakt als weidegrond voor veehouders uit genoemde dorpen. Rond 1975 is dit
gebied geheel aangepast voor de recreant met de aanleg van bos-, fiets- en wan
delpaden, ligweiden, zeil- en kanomeren en een educatieve boerderij.

15. Waardmeerhof
Een wat algemene aanduiding, gezien het feit dat er meer "waarden" zijn. Denk
aan de Schagerwaard en de Wieringerwaard.
Passendin de rij van droogmakerijen in onze provincie zal hier de Heer Hugowaard
zijn bedoeld omdat dat in West-Frieslanddeze polder vaak "de Waard" wordt
genoemd. Deze droogmakerij ligt ten Noorden van de Schermeren is door Alk
maar bestemd voor stadsuitbreiding. Zij was oorspronkelijk 3527 ha groot met een
zomerpeil van 3.25- m.

16. Weerenstraat
Hoewel het woord "weer" diverse betekenissen heeft, hebben we hier te maken
met een midden Noord-Hollands streekwoord.
Op een kaart van de omgeving van Edam komt deze naam veelvuldig voor. Ten
Noorden van Edam in de Zeevang rechts van de IJede Oosterweeren en links van
de Jaagweg de Westerweeren (nu gedeeltelijk industriegebied.) In de Zuidpolder is
vanaf Edam de linkerkant van het Volendammerpad tot aan de Broekgouw bekend
als de Slimweeren en de rechterkant tot aan de Blokgouw "de Blokweeren". Het
gedeelte tussen de vroegere en nog bestaande Blokgouw en de Jaagweg (richting
Motel) staat bekend als de Lange Weeren.
Als we in Purmerend denken aan de Overweerse polder, dan komen we tot de con
clusie dat "weer" in dit geval landstreek en somswaterweg betekent.

21. Zuidpolderlaan
De Zuidpolder bij Edam is de officiële naam van de landerijen tussen Edam, de Zee
dijk, Volendam en de Monnickendammer Jaagweg. Grofweg 600 ha groot. Tot
1945waren hier veertig veehouders werkzaam. Ontstaan omstreeks 1400,toen het
Oorgat werd gegraven voor een nieuwe uitgang naar zee en de Polder De Zeevang
na veel strubbelingen zijn fiat gaf aan de verkleining van zijn gebied. De Zuidpol
der mocht zelf een dijkgraaf en hoofdingelanden benoemen. Er werd aan de
Broekgouw een poldermolen gebouwd, de Slikpot.

22. Zijpemeerhof
De polder de Zijpe was in 17 afdelingen verdeeld en werd gewoonlijk de Zijpe- en
Hazepolder genoemd, bij elkaar zo'n 3500 ha groot en westelijk gelegen van Schagen.
De Zijpe heeft gezien zijn uitgestrektheid en de vele dorpen daarin, o.a. Schagerbrug, de betekenis van streek gekregen.

17. Wogmeerstraat
Een polder bij Spierdijk en Ursem, 686 ha groot, met een zomerpeil van 3.39- m.
Uitstekende landbouwgrond en bekend in agrarische kring door de proefboerderij, waar in de jaren 1955- 1980vele nieuwe technieken op het terrein van de land
bouw zijn ontwikkeld.

18. Wormerstraat
Passendin de rij van Purmer, Beemster en Schermer.Een droogmakerij tussen Pur
merend en de Zaanstreek. Drooggelegd in de jaren 1624-1626. Groot 1650 ha met
een zomerpeil van 4.50- m.

19. Wijkermeerstraat
Bij Wijk aan Zee vinden we enkele polders met deze naam, n.l. de Noordwijkermeer groot 26 ha en de Zuidwijkermeer groot 458 ha en een zomerpeil van resp.
2.40- en 3.00- m.

20. IJe
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Aan de rivier de IJeheeft Edam zijn naam te danken. Vanaf het Noorden kwam dit
water de stad binnen en via de plaats waar nu de Dienaarssluisis, voeren de sche
pen langs het Volendammerpad naar Volendam, waar een uitgang naar zee was.
Omstreeks 1400,toen Edamtoestemming had gekregen om een nieuwe uitgang
naar zee te maken, verloor deze waterweg zijn betekenis en kon Volendam de dam
"vol" maken.
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2 B. Edam zuid,
Burgemeesterbuurt of Land van Kout

2b. Edam Zuid,
de Burgemeesterswijk of Land van Kout

Blz. 34 t/m 36

1. Claes Boesserstraat
Op 31 juni 1572 werden de burgemeestersvan de roomsche religie vervangen door
vier burgemeesters van de gereformeerde religie. In 1575 is ClaesBoessergerefor
meerd schepen van Edam.

2. Pieter Claeszstraat
Samen met Dirrick Gerritsz., Pieter Taemsz.en Floris Simonsz.,vormde hij het viertal
burgemeesters in 1514te Edam.

3. Hendric Dirckszstraat
Hendric Dircksz. komen we in 1563 als burgemeester tegen.

4. Cornelis Doetsstraat
Deze persoon heette Cornelis Doedszoon. Doede was vroeger een gangbare voor
naam. Hij was in 1607 gekozen als schepen. Het beroep van Cornelis Doedsz.was
"caertschrijver". In Edamwaren in het begin van de 17 eeuw enkele beroemde
kaartmakers actief. In 1611werd hij benoemd tot rekenmeester van de Hollandsche Rekenkamer,een eervolle functie.

e

5. Dirrick Gerritszstraat
Burgemeester in 1514, gelijk met Pieter Claesz.,Pieter Taemsz.en Floris Simonsz.

(>. Sijmen Grootstraat
Sijmen Jacobsz.Grootdaes werd in 1597 tot burgemeester benoemd. Dat gebeurde
ook in 1599, 1601,1604, 1607. In de jaren 1602,1608werd hij benoemd als preside
rend burgemeester.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Boesserstraat,Claes
Claesstraat,Pieter
Dirckszstraat, Hendric
Doetsstraat, Cornelis
Gerritszstraat, Dirrick
Grootstraat, Sijmen
Hoeckstraat, Jan
Huibrechtszstraat,Jan
Loenstraat, Bouwen

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Persijnstraat,Jan
Peteysstraat,Jacob
Pietersstraat, Paulus
Schriverstraat,Jan
Simonszstraat,Floris
Taemszstraat,Pieter
Teenxstraat, Claes
Tonissenstraat,Jacob

7. Jan Hoeckstraat
In 1605,1607,1609, 1613en 1615was Jan Thaamsz.Hoeck burgemeester.

8. Jan lluybrechtszstraat
In 1537 was Jan Huybrechtsz. door de Graaf van Holland als schout benoemd en
verzorgde namens hem de rechtspraak. Hij werd bijgestaan door de schepenen, die
uit de belangrijkste inwoners van de stad waren gekozen.

9. Bouwen Loenstraat
Zie bij Bouwen Heinsz.(pag. 30.)

10. Persijnstraat
e

Een bekend adelijk geslacht uit de 13 en 14 eeuw in deze streek. Zij waren de
Heren van Waterland en hebben o.a. een kapel gesticht in Edamwaar later de Klei
ne- of Onze Lieve Vrouwekerk is gebouwd. Slechtsde huidige Speeltoren herinnert
nog aan deze kerk.
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11. Jacob Peteysstraat

2c. Molenbuurt, benoorden de Broekvouw

Jacob Jansz.Peteysgeb. ca.1606 (zijn naam wordt ook wel als Pieteijs geschreven)
was lid van de Edammer vroedschap van 1638tot 1672.
Burgemeester in 1651,1654, 1658, 1660, 1662,1666 en 1670. Presiderend burge
meester in 1655,1663, 1667en 1671.In 1648werd hij benoemd tot Rekenmeester
van de Hollandsche Rekenkamer.Van 1652tot en met 1668telkens om de 4 jaar,
benoemd tot gecommitteerd Raadvan de Staten van Holland en West-Friesland.
Overleden in oktober 1679 en begraven op 1 november te Edam.

blz. 37 t/m 40

12. Paulus Pietersstraat
In de Edamsegeschiedeniseen kleurrijk persoon. Deze voormalige katholieke
priester ging op 26 juni 1572 ( de eerste zondag na St. Jan), des morgens om 9 uur,
als eerste protestantse predikant voor in de dienst. Kort voor zijn overlijden op 31
augustus 1575 werd een tweede predikant Hubrecht Gerbrands beroepen. In 1645
werd het aantal predikanten voor de Hervormde Kerk (toen nog Gereformeerde
kerk genoemd) zelfs tot 3 uitgebreid.

®: A • 7
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13. Jan Schriverstraat

j&dys,.

Ö,

Jan Pietersz.Schriver is ook wel als "schrijver" vermeld. Wordt in 1607als schepen
geinstalleerd.

14. Floris Simonszstraat
Floris Simonsz.werd in 1514tot burgemeester gekozen, samen met Pieter Claesz.,
PieterTaemsz. en Dirrick Gerritsz.
%

NATUURPARK

15. Pieter Taemszstraat
EvenalsPieter Claesz.,Dirrick Gerritsz. en Floris Simonsz.in 1514 tot burgemeester
benoemd in Edam.Verder is weinig over deze heren bekend.

16. Claes Teenxstraat
Van ClaesJacobsz.Teenx,geb. in 1560, wordt de achternaam ook wel gespeld als
Teengs.Hij was vanaf 1594 lid van de Vroedschap.Tot burgemeester benoemd in
1613, 1616, 1618,1620, 1622en 1624. Presiderend burgemeester in 1614.Wees
meester in 1610.
In 1620werd hij benoemd tot Rekenmeestervan de Hollandsche Rekenkamer.
Opzijn grafsteen in het koor van de Grote Kerk van Edam lezen we: "ClaesJacobs
Teengsin de Heer ontslapen 27 januari 1625ende Welmoet Jansd,sijn huijsvrou,
gerust den 22 september 1626".
Volledige genealogie fam. Teengsbegint in 1438 en staat in Ned.Patr.jrg 12,
1921/22.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beltmolen
Bergmolen
Paltrokmolen
Poldermolen
Spinnekopmolen
Standerdmolen

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stellingmolen
Tjaskermolen
Torenmolen
Watermolen
Weidemolen
Windmolen

17. Jacob Tonissenstraat
De naam Tonissenzal wellicht ontstaan zijn uit de vroegere aanduiding "Theuniszoon".
In 1607werd hij genoemd als schepen in Edam.
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2c. In het Westen van Edam is de wijk de Molenbuurt
tussen 1985 en 1995 gerealiseerd.

7. Stellingmolen
e

e

Met de sloop van de standerdmolen in Enkhuizen in 1926 is het laatste exemplaar
van deze molensoort uit onze provincie verdwenen.
(zie beschrijving N.Hollands molenboek)

1. Beltmolen (ook wel Bergmolen)
Een beltmolen is een molen zonder balie (leuning, balustrade of hekwerk) waarvan
het onderstuk in een natuurlijk of kunstmatige heuvel is gebouwd, waarin een
doorgang is voor een paard en wagen.
In Noord Holland staat slechts één exemplaar (Egmond-Binnen). Het wiekenkruis
bevindt zich hoog boven de grond, doch in plaats van een stelling of omloop, heeft
men rond de molen een aarden wal opgeworden, waarin kruipalen zijn aange
bracht.

Naastde koren- en watermolens werden er in de 16 eeuw pogingen ondernomen
om deze werktuigen ook voor andere doeleinden te gebruiken. Vooral in de Zaan
streek was men hiermede actief. Door de uitbreiding van het aantal molens en de
daarbij behorende gebouwen, kreeg men last van z.g. "windbelemmering". Zo
ontstond de stellingmolen, een werktuig dat vanaf 1700tot 1900vrijwel vooralle
takken van nijverheid waar aandrijving nodig was toepassing heeft gevonden.
Al naar gelang de omstandigheden en behoefte bouwde men de molen op een
houten of stenen onderconstructie. Om de wieken te kunnen bedienen werden
deze molens voorzien van een rondgaand houten platform, stelling of galerij
genaamd.

2. Bergmolen
Zie beltmolen.

8. Tjaskermolen

3. Paltrokmolen

EenTjasker was een kleine windmolen voor bemaling. Hij bestond uit een wieken
kruis op een schuin staande as en een tonmolen aan de onderkant, (niet algemeen)

Een bijzonder belangrijke zaagmolen, uitgevonden door Cornelis Cornelisz., alias
Krelis Lootsje te Uitgeest, die op het denkbeeld kwam, om het zware zagen van
boomstammen door windkracht te laten uitoefenen. Hij kreeg in 1593 octrooi voor
zijn uitvinding.
Een paltrok was een kort bovenkleed voor mannen, met slippen, die onder de gor
del wijd uitstaan. Oorspronkelijk gedragen door vrouwen uit de Palts,die indertijd
als vluchtelingen naar Nederland waren gekomen.Van een paltrokmolen doet de
vorm aan een dergelijk kledingstuk denken, omdat de molen aan beide zijden voor
zien is van een soort dak of loods. Het molenlichaam wordt in zijn geheel op de
wind gekruid.
Latere aanpassingenzorgden voor de uitvoering met de balkenzagers en de drie
zaagramen. De roedenmaat ging meestal de 70 voet niet te boven. Alleen al in de
Zaanstreek hebben ruim 240 paltrokmolens gestaan. In Edam heeft een dergelijke
molen gestaan aan deTreckweg benoorden Edam.

4. Poldermolen
Een molen waarmee het overtollige water uit een polder wordt gepompt. Vooral
in Noord Holland komt de z.g."binnenkruier" voor, een molen waarvan de kap
binnen in de kop van de molen wordt gedraaid. Het ontwerp wordt toegeschreven
aan Jan Adriaensz. Leeghwater.

9. Torenmolen
Eenwindmolen in de vorm van een plompe, ronde, stenen toren. Men vindt deze
molens vooral in het Rijnland en Spanje. In Nederland is deze molen nauwelijks
bekend. In de 16 eeuw was een van de walmolens van Leiden zeer bijzonder,
namelijk een torenmolen met zeswieken. In 1518was hiervoor het windrecht
betaald. Men dacht de energie van de molen te kunnen verhogen met 2 extra wie
ken, maar na verloop van tijd werd dat aantal weer teruggebracht naar vier. In
1545werd deze molen omgebouwd tot een stads-rosmolen.

10. Watermolen
Stoere achtkante Noord-Hollandse Binnenkruiers. Dezelfde omschrijving geldt voor
eerder genoemde poldermolen. Honderden van deze molens, die op de ringdijk
van de polder stonden, zorgden voor het droogmalen en drooghouden van de
kostbare landbouwgrond van polders als de Beemster,de Purmer,de Wormer, de
Schermeren tal van kleine polders.
Als regel woonde de molenaar met zijn gezin in de molen.
Om groter hoogteverschil te kunnen overbruggen, legde men vaak een getrapte
bemaling aan (molengang genaamd), zodat bovendien een grotere capaciteit werd
verkregen.

5. Spinnekopmolen

11. Weidemolen

Het kleinste type wipmolen, meestal uitgerust met een vijzel of Archimedesschroef.
Het onbeweegbare voetstuk is vaak gedekt met dakpannnen. Tot dit type behoren
ook de tjaskersen, de weidemolentjes, etc.

Deze kleine molentjes werden vooral geplaatst in streken waar men te kampen
had met natte percelen in het z.g oude land. Als voorbeeld noemen we het Oostzanerveld, llperveld, Westzanerveld en Wormerveld.
Men noemde ze ook wel aanbrenger of petmolen. Ze werden aanvankelijk van
hout gebouwd op een gemetselde onderbouw, later van ijzer op een betonnen
bak. Bij storm zorgde een automatische rem ervoor dat de molen werd stilgezet.
Ook de molen op het Purmereiland in Edam had vroeger een dergelijke molen om

6. Standerdmolen(ook wel Standaardmolen)
Oudste type windmolen, meestal korenmolen (ca.1300).
Het huis draait in z'n geheel om een vertikale spil of staander.
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2d. Edam westelijk Industriegebied

dit vrij kleine poldertje droog te houden. KlaasSchoone in Edam heeft er in de 20
eeuw talloze gebouwd.

Van blz. 41 t/m. 42

12. Windmolen
Elke molen die door wind wordt aangedreven om water uit te malen, koren te
malen of andere werkzaamheden te verrichten, is een windmolen.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AT

Aambeeldstraat
Ambachtstraat
Beitelstraat
Energiestraat
Expeditiestraat
Hamerstraat
Nijverheidsstraat
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Edam westelijk industriegebied

2d. Straatnamen

3 Straten/wegen in do Zeevang,
de Purnier en de Zuidpolder bij Edam

in het Zuidwestelijk deel van Edain,
een industriegebied

Blz. 43 i/m 46

1. Aambeeldstraat
Een aambeeld is een smeedblok, een speciale werktafel, waarop een smid het
roodgloeiend verwarmde ijzer in het gewenste model slaat.
In de anatomie: het middelste van de drie gehoorbeentjes van ons oor.

2. Ambachtstraat
Ambacht is het vak of bezigheid van de handswerkman. Iemand die dus een produkt of voorwerp met de hand maakt.

3. Beitelstraat
Een ijzeren of stalen werktuig van een timmerman of steenhouwer om hout of
steen in model te maken. Voor hout een wigvormig scherp geslepen werktuig.
Voor steen in vele maten en vormen.

4. Energiestraat
Energie is het arbeidsvermogen, dat nodig in om iets tot stand te brengen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Blokgouw
Broekgouw
Edammerweg
Kooiweg
Lokkemientjesweg
MonnickendammerJaagweg
Oosterweg
Oosthuizerweg
Poschlaan,Dijkgraaf
Purmerdijk
Ruiterlaan,Dijkgraaf de
Singelweg
Westerweg
Zeedijk of Zuidpolderdijk
Zeevangsdijkje
Zeevangszeedijk
Zoutziedershof

5. Expeditiestraat
Expeditie is het vervoeren van produkten en grondstoffen. Een belangrijke voor
waarde om een goed geldelijk resultaat te bereiken. "De kurk" voor de economie
wordt wel gezegd.

6. Hamerstraat
De hamer is wellicht een van de oudste gereedschappenvan de handwerkslieden.
Een werktuig om spijkers te slaan en te smeden. In groter model gebruikt om (b.v.)
palen in de grond te slaan.

7. Nijverheidsstraat
Nijver en ijver zijn de woorden voor werklust en daarbij bedoeld in positieve zin.
In het algemeen wordt met nijverheid bedoeld, de aktiviteit van bedrijven waar
grondstoffen worden verwerkt.
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3. Straten/wegen in de Zeevang,
de Purmer en de Zuidpolder bij Edam

6. Monnickendammer

Jaagweg

De weg langs de Purmer ringvaart tussen Edamen Monnickendam deed in de tijd
van de trekschuit dienst als jaagpad voor de paarden, die deze boten trokken.
Tussen1888en 1958 liep aan de oostelijke kant van de weg, de tramlijn tussen Vol
endam en Edam naar Amsterdam.

1. Blokgouw:

7. Oosterweg

De nog aanwezige Blokgouw loopt vanaf de Monnickendammer Jaagweg met een
bocht naar de nieuwbouw van Volendam. Tot ca. 1960 was dit een verharde
weg/gouw tot een halfweg staande stolpboerderij vandefam. Dijkstra. Dan volgde
een 100 meter groene weg en het laatste gedeelte tot de vroegere
Novensloot/begin Katham was een perceel land dat de Brede gouw of Breegouw
werd genoemd.
Deze gouw of dreef is zeer oud en staat reeds vermeld op kaarten uit ca. 1500

Eersterechte polderweg vanaf Edamstrekkende vanaf de Edammerweg tot de
Hofweg. De grens van de gemeente Edam ligt even voorbij de vroegere melkfa
briek.

2. Broekgouw
Reedsop oude kaarten is deze gouw ingetekend. Een verbindingsweg langs de pol
dermolen, nabij de Balkenhaven, met een tweetal bochten uitkomende aan het
Noordeinde van Volendam. Tot ca. 1970 alleen bedoeld en geschikt voor agrarisch
vervoer.
Broek had voorheen de betekenis van drasland, laaggelegen grasland. Bijvoor
beeld Broek in Waterland.

3 Edammerweg
Het gedeelte van de Purmer,dat bij de gemeente Edam-Volendam behoort, heeft
enkele polderwegen, die de landerijen in vierkante blokken verdeelt.
Vanaf de Jan Koningbrug bij Edamover de ringvaart loopt de Edammerweg
Noordoostelijk tot aan de Westerweg.

4 Kooiweg
Vanaf de Klunderttot aan de verlengde Kooiweg/hoek Lokkemientjesweg ligt de
Kooiweg. Dit gedeelte behoort tot de gemeente Edam. De verlengde Kooiweg met
de vier boerderijen behoort sinds 1990tot de gemeente Zeevang.
De naam is gekozen,omdat in vroeger eeuwen in deze omgeving een eendenkooi
lag. Een boerderij aan de Warderzeedijk draagt nog steeds de naam: "de Kooi".
De Kooiweg is ontstaan in de jaren 1960/1962toen de ruilverkaveling Zeevang het
vele vaarland ontsloot, zodat de veehouders rijdend hun land konden bereiken.
Aan de Verlengde Kooiweg staan twee ruilverkavelingsboerderijen van veehou
ders die in 1960 hun bedrijf in het centrum van Edam hebben verlaten.

5. Lokkemientjesweg
In 1960als verkavelingsweg aangelegd tussen de Noorderbrug en de Kooiweg.
Genoemd naar het perceel land dat ligt tussen de twee uitlopers van de IJe(ene zij
de naar de Noorderbrug afbuigend en de andere naar het boerenbuurtje).
Reedsin 1500 op oude kaarrten vermeld. Er zijn o.a. hagepreken gehouden.
Lokke = little = klein. Mientje = meent = weide. Lokkemientje is dus kleine weide.

8. Oosthuizerweg
TussenEdam en Oosthuizen loopt de N.247 met de daarnaast liggende parallelweg
door de Zeevang. De gemeentegrens ligt hier net langs het industriegebied. Alle
boerderijen/woningen aan deze weg liggen op het gebied van de gemeente Zee
vang (Middelie en Warder).

9. Dijkgraaf Poschlaan
Verbindingsweg tussen de kommen Edam en Volendam.
Jacob Posch,geb. 18 april 1900 en overleden 27 oktober 1980 te Stompetoren,
aldaar wonende op de "Wittenburg", het huidige stadskantoor. Echtgenoot van
mevr. Johanna Kramer-Glijnis en vader van twee dochters.
Ridder in de orde van Oranje Nassauen Drager van de Zilveren Anjer.
Functies: 1931tot 1946 poldermeester van Waterschap De Schermeer.
1945tot 1970 Dijkgraaf van Waterschap De Schermeer
1946tot 1970 Dijkgraaf van Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen voor Kennemerland en West-Frieslandte Edam.
Bestuurslid van de Ver. van Noordhollandse Waterschappen.
Bestuurslid van de Stichting tot behoud van poldergemaal De Cruquius.
1938tot 1946 Burgemeester van de gemeente Oterleek.

10 Purmerdijk
De dijk om de Purmer, begrensd door de ringvaart. De grenzen zijn sinds enkele
jaren herzien. Vanaf de Jan Koningbrug zowel naar links als naar rechts is ca. 1 km
Edamsgrondgebied gebleven.

11 DijkgraafL.de

Buiterlaan

De verbindingsweg tussen Edamen Volendam, evenwijdig aan de Broekgouw van
af de Zuidpolderlaan tot aan de Julianaweg.
Lodewijk Johannes de Ruiter is geboren op 12 juni 1919te Zwolle.
Hij bekleedde diverse maatschappelijke functies zoals:
Burgemeester van Kuinre en Blankenham,
Burgemeester van Bergen (N.H.),
Dijkgraaf van Hoogheemraadschapvan de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland
en West Frieslandvan 1971- 1984,
Voorzitter van de Raadvoor de Kunsten,
Voorzitter van de Unie van Waterschappen.
Is Ridder in de Orde van de Ned. Leeuw en Drager van de Zilveren Anjer.
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In de volksmond nog gangbare
straatnamen/buurten/etc

12. Singelweg
Vanaf de Hondenhemel/Volendammerpad loopt de Singelweg naar de Dijkgraaf
Poschlaan,bij de stoplichten rechtsaf buigend naar de N.247.Zie tekst bij Bullepaadje.

Blz. 47 t/m 50

13. Westerweg
In de Purmer vanaf Edam de tweede weg naar links. Rechtsafnaar de Purmerdijk
wordt dit gedeelte de Uilenhoek of Bijenweg genoemd. Is een aantal jaren gele
den bij de gemeente Purmerend gevoegd.

14. Zeedijk of Zuidpolderzeedijk
Gedeelte van de IJsselmeerdijktussen de Zeesluisbij Edamen Volendam.
Op dit gedeelte loopt een verhard wandelpad dat een fraai uitzicht biedt over het
IJsselmeer.Vormt de N.O. grens van de Zuidpolder.

15. Zeevangsdijkje
Het polderdijkje van de Zeevang tussen Edamen Middelie, aan de Zuidzijde
begrensd door de ringvaart van de Purmer.Aan het begin van dit dijkje ligt de RK
begraafplaats.

16. Zeevangszeedijk
Gedeelte van de IJsselmeerdijktussen de Zeesluisbij Edam en Warder. Een groene
dijk die in de zomer per voet begaanbaar is. Een mooi uitzicht over het IJsselmeer
en de ongerepte polder de Zeevang. Vormt de N.O. grens van deze polder.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Balkenhaven
Beurs
Boerenbuurtje
Boerenverdriet
Bullepaadje
De drie meren
Gruttesteeg
Halecht
Hondenhemel
JoodseKerkhof
Klundert
Krim
Lancester
Oosterglop
Oude Kerkhofsteeg
Tramplein
Zwanenvijver

17. Zoutziedershof
Ten Westen van de Keetzijde zijn in de jaren 1998-2000enkele straten bijgebouwd.
Zout was een belangrijk artikel en op tal van plaatsen had men in de vijftiende tot
de zeventiende eeuw zoutziederijen. Met waterschepen bracht men het zoute
water naar speciale velden, waar na verloop van tijd door verdamping van het
water het zout achterbleef. Aan de Keetzijde heeft een aantal van deze zoutvelden gelegen.
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4. Onofficiële, maar in de volksmond
gangbare straatnamen/buurten/etc.

8. Halegt
Heel vroeger was het een buurtje op de huidige Kaasmarkt en Bierkade, als we de
kaart van Blaeu bekijken. Nu wordt het water tussen de Kaasmarkt en de Noorderbrug met deze naam aangeduid. Somsbedoelt men ook de Matthijs Tinxgracht,
maar dat is niet geheel juist.

1. Balkenhaven

9. Hondenhemel

Deze gracht ligt evenwijdig tussen de Baandervesting en de Burg.Versteeghsingel.
Kreeg deze naam vanwege het feit dat de houthandel "William Pont" hier de
stammen en balken in het water opsloeg om ze later tot gebruikshout te verzagen.
Bij alle zaagmolens was gelegenheid om de boomstammen te "wateren", zoals dat
werd genoemd. In het verleden toen dit water doorliep tot aan de Monnickendammerpoort, werd dit water de Schuttersgracht genoemd.

Zie Volendammerpad.

2. Beurs

11 Klundert

De brug over de Voorhaven tussen de Spuistraat en de Prinsenstraat,wordt de
Beursbrug genoemd. Hier worden nog dagelijks door een aantal plaatsgenoten de
laatste nieuwtjes uitgewisseld. Eensoort "leugenbank" of "klaagmuur".

De verbinding tussen de Noordzijde van de Voorhaven en Achterhaven wordt de
Klundert genoemd. Letterlijk betekent Klundert: een gat gevuld met kluiten klei.
Dat klopt als we weten dat hier vroeger een vrij breed water was.

10. Joodse Kerkhof
Aan het begin van het Oorgat aan de Noordzijde is een oud Joods Kerkhof met een
aantal grafzerken. Aan de overzijde van de weg is na de tweede wereldoorlog het
Joods gedenkmonument geplaatst.

3. Boerenbuurtje

12. De Krim

Nieuwvaartje en Groenland worden met het tussenliggende grachtje het Boeren
buurtje genoemd. In 1948waren hier nog 17 veehouderijbedrijven gevestigd.

De naam stamt uit de tijd dat de Krimoorlog actueel was.
De Edammer volkse benaming ontstond omstreeks 1900voor het buurtje aan het
noordeinde van de Achterhaven (lichte kant).

4. Boerenverdriet
13 .Het Lancester

De driesprong van de waterwegen Schepenmakersdijk,het Achterom en de Nieu
we Haven nabij de helling, wordt het Boerenverdriet genoemd. Waarschijnlijk
stamt deze naam uit de tijd dat veehouders uit de stad met hun boten met vee,
hooi of mest moesten wachten om te schutten door het Dienaarssluisjenaar de
Zuidpolder.

Restant van de vroegere vismarkt op het Damplein. Een overdekte plaats met zui
len waar o.a de gemeentelijke mededelingen worden opgehangen. Er wordt
beweerd dat de naam is ontstaan in de tijd van de Engelseoorlogen (medio 17
eeuw), waarbij de Graaf van Leicesteractief was.

5. Bullepaadje

14. Het Oosterglop

Vanaf het Volendammerpad (Hondenhemel) kon men via een vrij steile brug over
de IJe naar de boerderij van de fam. Jan Kout komen. Het Bullepaadje liep door
over de trambaan (tot ca. 1954)en boog dan rechtsaf. Links stond een kippenbedrijf van de fam. Hartog, later J. Bak. Het paadje kwam uit nabij het huidige monu
ment van Egbert Snijder op de vesting.

Het water van het Oorgat loopt tot de Oosterkade en kan dan linksaf via de Ket
tingbrug naar de Nieuwe Haven of rechtsaf onder de Sint Pietersbrug door naar de
Voorhaven.
Deze verwijding van de vaarweg wordt in de streektaal "kom" of "glop"
genoemd.

6. De drie Meren

15. De Oude kerkhofsteeg

Een begrip voor de schaatsliefhebbers in Edam.Wanneer het ijs sterk genoeg is,
gaat elke rechtgeaarde Edammer schaatsenover het Die, richting Warder. Na onge
veer één kilometer passeert men dan de 3 meren. Het zijn sterke verbredingen van
het Die en restanten van het vroegere bredere vaarwater.

Deze steeg tussen de Grote Kerkstraat nabij de kerk en de Matthijs Tinxgracht
heeft geen officiële naam. Heel vroeger lag het kerkhof voor de armen en minder
bedeelden aan de zuidzijde van de kerk. Door enkele Edammersmet historisch
besef wordt daarom deze benaming wel gebruikt.

7. Gruttesteeg

16. Tramplein

Het steegje tussen de Eilandsgracht en de Grote Kerkstraat heet nu de Fröbelsteeg.
Tot ca. 1960 stond hier de kleuter- of fröbelschool van juffrouw Kat. Vandaar dat
de naam Kattesteeg ook werd/wordt gebruikt in Edam. Grut slaat op kleine kinde
ren.

Vanaf einde 19 eeuw kwam hier de tram langs van Amsterdam naar Volendam en
reed er een trein via de Purmer naar Kwadijk. Er stond een remise en een station.
Tot heden ten dage is het de opstapplaats voor de bussen,die naar diverse plaatsen
gaan.
Zie Egbert Snijderplein.
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17. Zwanenvijver

Enkele verdwenen straatnamen

Omstreeks 1954 is er een dam gelegd in de Balkenhaven, tussen de Baanstraat en
de Burg. Versteeghsingel om het verkeer beter te kunnen verwerken. Er ontstond
in het gedeelte bij de "Hondehemel" een vijver van ca. 40 bij 60 meter, die in de
stad al vrij snel de naam Zwanenvijver kreeg. Het is voor veel kinderen een uitgele
zen plek om de eendjes, zwanen en andere vogels te voeren.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Anckersmitsteeg
Beestenmarkt
Binkelsteeg
Bloemstraat
Bostelsteeg
Gasthuissteeg
Kaassteegof Kaasstraat
Kerksteegje
Kromme Elleboogsteeg
Lombardsteeg
Moordenaerssteegjeof - straatje
Pottebackerssteeg
Mulder- of Molensteeg
Noordagterom
Prinsensteeg
Rijkemanssteeg
Schuttersgracht
Stolp- of Schulpsteeg
Zaksteeg
Zonnepad
Zuijderpoortsbuurt of Zuiderpoortsteeg
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5. Op de kaart van Blaeu en in de notarisacten,
komt een aantal straatnamen voor die verdwenen
zijn of een andere naam hebben gekregen

11. Moordenaerssteeg
Vanaf de Lingerzijde (vóór de torendeur) langs het vroegere pakhuis van Jacob
Laan liep de Moordenaerssteeg naar de Beestenmarkt, (later van Jan v.Wallendal
plein). In de transportregisters komen we enkele malen de namen tegen van boe
ren die in deze steeg hun stal en woning hadden.

1. Anckersmitsteeg

12. Pottebakkerssteeg

Zonder twijfel heeft hier een dergelijke ambachtsman zijn beroep uitgeoefend.
Liep vanaf de Voorhaven naar de Nieuwe Haven, ten hoogte van het huidige kaas
pakhuis Rotterdam.

Waarschijnlijk werkte hier een dergelijke vakman. De steeg liep tussen het Bagijnenland en de Westervesting.

2. Beestenmarkt

Waarschijnlijk zal dit de huidige kleine Molensteeg zijn geweest, lopende tussen de
Lingerzijde en de Beestenmarkt. Zie aldaar.

13. Muldersteegh
De vroegere naam van het Jan van Wallendalplein en nog veel in Edam gebruikt.
Zie aldaar.

14. Noordachterom
3. Binkelsteeg

De vroegere naam van de Achterhaven.

Tussende Voor- en de Achterhaven.
Een bink is/waseen boefje of dagdief. Ook is genoemd "bikkel" Dat was kinder
speelgoed en als regel gemaakt van de kootjes van een schapenpoot.

15. Prinsensteegh

4. Bloemstraat

16. Hijkemanssteegh

Eenstraatje/steegje tussen de Westervesting en de J.CI.Brouwersgracht.

Een suggestieve naam voor een steeg, die liep tussen de Voorhaven en de Achter
haven.

Een verdwenen steeg in de omgeving van de huidige Kaasmarkt en Prinsenstraat.

5. Bostelsteeg
17 Schuttersgracht

Bostel- of Blauwe Verwerssteeg tussen de Voorhaven (lichte kant), nabij de verdwe
nen Jacobsbrug en uitkomend bijna recht voor het Nieuwvaartje.

Zie bij Balkenhaven, genoemd in het hoofdstuk volksnamen.

6. Gasthuissteeg

18. Stolp- of Schulpsteeg

Achter het huidige stadhuis aan de Dam stond in 17 eeuw een gasthuis. Deze
steeg kwam aan de oostzijde van de Lutherse kerk vanaf de Nieuwe Haven op de
Voorhaven(donkere kant) uit.

Een pad tussen de Achterhaven en de Noordervesting.

7. Kaassteegh of Kaasstraat

19. Zaksteeg
Plaatsis mij onbekend. De notaris beschreef de plaats als: "staande op de hoek van
de Nieuwstraat en de Zaksteeg ten Oosten".

De huidige Breestraat. Zie tekst aldaar.

20. Zonnepad
8. Kerksteegje
Een klein straatje dat liep langs de Kleine Kerk (de Speeltoren) vanaf de Lingerzijde.

Liep buiten de Zuidersingel en de stadspoorten. Wellicht later het Bullepaadje
genoemd en ongeveer op de plaats van de Singelweg.

21. Zuijderpoortsbuurt of Zuiderpoortsteeg
9. Kromme Hlleboogsteegh

De huidige Gevangenpoortsteeg. Zie aldaar.

Isvoor liefhebbers nog te vinden. Loopt tussen de Nieuwe- en Voorhaven.
Bij Nieuwe Haven nr. 57 is een smal steegje dat na ca. 20 meter een bocht naar links
maakt en dan na een tiental meters doodloopt.

10. Lombardsteeg
Dezelfde als de huidige Jan Braskersteeg.Zie aldaar.
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