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Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam
met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze serie,
die teruggrijpt naar de historie van
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste
beelden bijeen gezocht en op exact
dezelfde plaats een hedendaagse
foto gemaakt. Wie gedacht had dat
er (in Edam althans) nooit iets is veranderd komt bedrogen uit! Wandel
mee met Jan Bouwes en geniet van
de korte verhaaltjes en het unieke
fotomateriaal!

De schutterij op het Damplein

Op deze foto van 1888 staat de oude schutterij opgesteld voor het stadhuis. De schutterij bewaakte van oudsher de Edamse bevolking en liep
’s nachts door de straten van de stad.Ook was er bij de woning van de
burgemeester in de Torenstraat (Thans Lingerzijde) een wachthuisje.
De leden van de schutterij kregen ook geregeld schietlessen. Eerst bij de
Doelestraat, zo genoemd naar de schietbaan die hier vroeger lag. Maar
later werd er een grote schietbaan aangelegd op het buitendijkse land
waar nu het Strandbad Edam is gevestigd.
Omstreeks 1900 werd de schutterij van Edam opgeheven en vervangen
door de vrijwillige burgerwacht. De heer C.J. Eeltink werd benoemd
tot commandant van de Edamse en Volendamse burgerwacht. Op de
schietbaan werd regelmatig geoefend. Niet alleen door de burgerwacht
overigens, maar ook door soldaten die op het Fort bij Edam waren gelegerd. In 1922 meldde de heer Eeltink aan burgemeester Kolfschoten:
“We hebben 250 leden, waarvan de meeste veel te oud zijn en zelfs het
patrouilleren hun te zwaar wordt.”
De burgemeester besloot de burgerwacht te reorganiseren en benoemde
de gepensioneerde luitenant Sloten tot de nieuwe commandant. Sloten
had zijn sporen verdiend in Nederlands-Indië. Maar in 1932 stopte hij
ermee en verdween de burgerwacht geruisloos.

“Lokale omroep is er ook voor Edam!”

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
21-11 Jan, z.v. J.C. Tol, en: M.M.R.
Schilder; 23-11
Sam Willem,
z.v. A.W.M. Collet, en: A.S. van
Straalen;
Ondertrouwd:
Andries Zoet, en: Maria Anna Wilhelmina Martens; Devin Remijn, en:
Nanette Jaspers; Petrus Jozef Maria
Smit, en: Barbara Agatha Margaretha
Schilder;
Getrouwd:
Pieter Schilder, en: Johanna Maria
Louisa van Houdt; Thomas Petrus
Maria de Boer, en: Linda Eleonora
Dijkgraaf; Gerardus Nicolaas van der
Hoorn, en: Kirsten Huisman; Gerardus Nicolaas Albertus Overmars, en:
Maria Catharina Boef;
Overleden:
04-11 Gerardus Rikkers, 80 jaar;
09-11 Wilhelmina Kamminga, 82
jaar, w.v. W. Elzinga; 15-11 Franciscus Josephus Maria Kemper, 88
jaar, w.v. G. Kras; 16-11 Benedicta
Nathildis van der Meer, 93 jaar, w.v.
P. de Graaf; 18-11 Augustinus Gijsbertus Wiffrie, 89 jaar, e.v. J. van
Paddenburg; 21-11 Johanna Anna
Pieters, 63 jaar, w.v. H. Jonk; 24-11
Huberta Maria Catharina Sier, 55
jaar, e.v. J.H.M. Koning;
Vertrokken naar
onbekende bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling
Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de
gemeentelijke basisadministratie
staan ingeschreven. Het college
heeft besloten de bijhouding van de
persoonslijsten van deze personen
op te schorten. Dit betekent dat zij
daardoor formeel niet meer op dat
adres staan ingeschreven.
M.C.M. van Keulen, geboren 27
februari 1967 Datum uitschrijving
3 oktober 2011; R.A. de Boer, geboren 8 juli 1982 Datum uitschrijving
6 oktober 2011; F.C. Sabogal Rojas,
geboren 28 september 1980 Datum
uitschrijving 13 oktober 2011;

Stolphoevekerkje Volendam

Wereldlichtjesdag
zondag 11 december

Jaarlijks op de 2e zondagavond
in december worden wereldwijd
om 19.00 uur kaarsen aangestoken om overleden kinderen te
herdenken.
Kaarsen die wereldwijd, tijdzone na
tijdzone, zorgen voor een golf van
licht die de aarde overspoelt. Een
moment van bezinning, herkenning
en troost in een tijd die bol staat van
de feestelijkheden rondom Sinterklaas en kerst.

“Noem het maar een pleidooi om
meer Edammers te betrekken bij
de lokale omroep!” Aan het woord
is Harry Hulskemper, bekend actief Edammer, die jarenlang als
toenmalig bestuurslid van jazzclub Mahogany Hall een radioprogramma had voor de Love (Lokale
Omroep Volendam-Edam).
Sinds Hulskemper twee jaar geleden
deze hobby weer oppikte valt het hem
op dat weinig Edammers affiniteit tonen met de lokale omroep. “Terwijl
het echt een van de leukste lokale
zenders is van ons land!”
Elke donderdagavond is de gedreven
Edammer te vinden in de studio’s
van de Love aan de Julianaweg. Met
een eigen jazz- en bluesprogramma
tussen 21.00 en 22.00 uur ’s avonds.
Ook bij speciale aangelegenheden,
zoals de registratie van de lokale
verkiezingen of een thema-avond,
is hij actief.
Harry vertelt over de lol van het radio
maken en de uiteenlopende mensen
die bij de Love vrijwilliger zijn. “Je
kunt hier eigenlijk op alle terreinen je ei kwijt. Op het gebied van

n Harry Hulskemper is elke donderdagavond te beluisteren tussen 21.00 en 22.00 uur met een programma vol blues en jazz - foto C. Kes

techniek, creativiteit, maatschappelijke betrokkenheid, tv of radio.
De Love biedt een breed podium.”
Weinig Edammers
De lokale omroep heeft ruim 50 vrijwilligers, maar er is voldoende ruimte voor meer hulp of ideeën. “Wat me
sinds mijn terugkeer opvalt is dat er in
vergelijking met de beginperiode zo
weinig Edammers betrokken zijn.”
De Love is van en voor de gehele gemeente, wil hij er maar mee zeggen.
Misverstand
Hulskemper is bang dat de gemiddelde Edammer afhaakt bij het zien

van de lokale Kabel TV. “Ik hoor
dat vaak. Mensen hier denken dat
de lokale omroep bestaat uit een
kabelkrant met muziek er onder.
Veel Edammers hebben daar helemaal niets mee. Maar dat is een
groot misverstand. De Love heeft
leuke televisieprogramma’s, die de
hele week herhaald worden en een
heel afwisselende radioafdeling.”
Goede sfeer
De radiomaker roemt de sfeer onder de vrijwilligers en vertelt dat
in principe alles mogelijk is. “Kom
met plannen, zeker als vereniging,
de Love wil zo veel mogelijk acti-

viteiten verslaan. Het zou natuurlijk
nog mooier zijn indien meer mensen
daarbij komen helpen!”
Op de TV
De Love is te beluisteren op de kabel via 89 MC en in de ether (auto)
op 106.6. De TV zender is te vinden
op kanaal 24+. Voor wie digitaal wil
kijken kan dat op kanaal 40. Verder
kunt u ook meeluisteren of kijken via
www.rtvlove.nl “Een lokale zender
voor elk wat wils!”
Informatie:
Harry Hulskemper: 06-2333 9080 of
h.hulskemper@quicknet.nl

Speciaal lied
Het programma in grote lijn: Aansteken van kaarsjes; live muziek:
Rosemarie Schilder en Sharon Tuijp
zullen, begeleid door Ruud Nieuweboer op gitaar, onder andere het lied
’Precious Child’ ten gehore brengen
dat speciaal is geschreven voor Wereldlichtjesdag; dichteres Frouwkje
Zwanenburg van Roosvenster uit
Edam zal een gedicht voordragen;
een ouder zal mooie woorden spreken. Na afloop wordt u koffie en thee
aangeboden.
Aanvang: Vanaf 18.30 uur staat de
deur voor u open. Deelname: vrij.
Kaarsje aansteken
Als u niet aanwezig kunt zijn maar
het fijn vindt als wij, namens u, een
kaarsje aansteken dan kunt u dit aan
ons doorgeven via sylvia@sereenuitvaartverzorging.nl of telefonisch op
06-10 366 622.

