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Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

Edam van eeuw tot eeuw

Egbert Snijderplein
Dit is het wachtlokaal van het trammetje bij station Edam.
Je kon binnen wachten en wat simpels gebruiken zoals koffie, thee, fris-
drank, gevulde koeken et cetera. Je werd dan bediend door Toon van 
Eikeren, kan ik me herinneren. In de jaren zeventig werd dit gebouw, 
toen sec in gebruik als woning, gesloopt.
 
Vlak achter het huisje stond een oude goederenwagen van Van Gent 
en Loos en de man die de pakketten rondbracht heette Wiechert van 
der Poorte en was een broer van Mien. Hun vader had een kolenhan-
del in de Grote Kerkstraat, hoek Mauritspad, waar nu fietsenhandel 
Schot is gevestigd.
Ook zie je de rails nog liggen voor het café van Nicolaï. 

De bekende kunstschilder Hanicotte bezoekt Edam

Winter op het einde van de 19e eeuw

Staande op het Volendammerpad ter hoogte van het bruggetje naar de 
bibliotheek kijken we westwaarts, richting de Purmer.

De IJe, in de volksmond ‘de vaart’ 
genoemd, is bevroren en het ijs is 
sterk genoeg om de schilder Hani-
cotte te dragen. Wellicht heeft hij 
een bezoek aan zijn schoonvader 
Leendert Spaander gebracht, die in 
Edam woonachtig was. Hanicotte 
was één van de drie schilders die met 
een dochter van de bekende hotelier 
was getrouwd.

Van rechts naar links zien we het 
hoge bruggetje dat de verbinding 
vormde tussen de ‘Hondenhemel’ en 
het ‘Bullepaadje’. De stolpboerderij 
die we ons herinneren als de boerderij 
van onder andere de familie Kout, 
de ‘Willemshoeve’ genaamd. 

Op het land de noodzakelijke mest-
vaalt, keurig vierkant gestapeld. 

Een schuurtje met wat kleine hokjes 
voor het kleinvee en helemaal links 
op het erf het ‘huisje’ voor de boer 
en zijn gezin.
Nu is hier het laboratorium van de 
Uitwaterende Sluizen gevestigd.

Daarachter de meelmolen van Ban-
ning met geheel links de schuren van 
de daar staande houtzaagmolen.

Dat het lang geleden is, blijkt uit 
het feit dat er nog geen spoorbaan 

aanwezig is. Opvallend zijn ver-
der de twee grote duwsleeën. Deze 
werden gebruikt door de boeren om 
veevoer, riet en andere zaken mee te 
vervoeren. 

Ze werden met de hand voortbe-
wogen en degenen die dat deden 
stonden dan op klompen voorzien 
van ijzeren punten, zodat ze op het 
gladde ijs stevig stonden.

Jaap Molenaar

Speeltuin De Speelderij: met dank voor de gereedschappen!
Speeltuin de Speelderij is tot begin april gesloten. Maar dat betekent 
niet dat er volledige rust is. Deze maanden worden vooral gebruikt om 
allerlei onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Zo heeft de onder-
houdsploeg de wand van de zandbak inmiddels geheel vernieuwd.

En daarbij werd de stichting deze we-
ken verrast. Voorzitter Hans Schoorl: 
“Bij de onderhoudswerkzaamheden 

hebben we natuurlijk gereedschap-
pen nodig. En toen we onze oude ge-
reedschappen gingen vervangen bij 

Divema werden we blij verrast. Bij 
het afrekenen kregen we de medede-
ling dat de gereedschappen werden 
geschonken.”

Meer info?
Voor meer informatie over Speeltuin 
De Speelderij, aanmelding als 

vrijwilliger, de mogelijkheid tot 
sponsoring en wat al niet meer, Ria 
Uitentuis, tel. 0299-372819 of Hans 
Schoorl, tel. 0299-364308. 

Kijk voor meer informatie ook op 
www.speelderij.nl of stuur een mail 
naar info@speelderij.nl.

Burgerlijke stand
Geboren:
5-12-2012 Amy Margaretha Johanna 
Klouwer, d.v. C.L.M. Klouwer en 
G.J.M. Steur; 5-12-2012 Anne Maria 
Smit, d.v. R.J.N.D. Smit en M.E.J. 
Zwarthoed;
Ondertrouwd:
Mark Jacobus Antonius van Meche-
len en Annette Elisabeth Antonia 
Karregat; Cornelis Johannes Clemens 
Kwakman en Kim Langenberg
Getrouwd:
Martin Nicolaas Thomas Tol en Alida 
Geertruida Margaretha Plat; Jacobus 
Ravensbergen en Katarina Popović; 
Martinus Bracht en Elisabeth Bregitta 
Theresia Rikkers; Theodorus Jacobus 
Jozef Schilder en Wilhelmina Theo-
dora Theresia Egberts;
Overleden:
07-12-2012 Jacques Alfred den Her-
tog, 84 jaar, e.v. W.N. Dekker; 08-12-
2012 Helena Maria Verhoeven, 68 
jaar, e.v. J.W. Veerman; 03-12-2012 
Dennis Ewald Theo Purperhart, 48 
jaar; 12-12-2012 Hans van den Ende, 
76 jaar, e.v. W. Duijst.

Voornemen tot uitschrijving van 
de gemeente:
Op grond van het bepaalde in arti-
kel 66 van de Wet GBA is een ie-
der verplicht na verhuizing hiervan 
schriftelijk aangifte te doen binnen 
vijf dagen na verhuizing. De hierna 
genoemde personen hebben ver-
zuimd dit te doen. Daarom zijn wij 
op grond van artikel 47 lid 2 van de 
Wet gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens voornemens om de 
bijhouding van de persoonslijst van 
de volgende personen op te schorten 
in verband met vertrek naar Land On-
bekend. Een dergelijke opschorting 
betekent dat u niet meer als ingezetene 
in de bevolkingsadministratie van 
Edam-Volendam bent geregistreerd. 
Dit heeft als direct gevolg dat er met 
ingang van de datum van deze brief 
geen documenten, zoals een uittreksel 
uit de bevolkingsadministratie, pas-
poort of rijbewijs, meer kunnen wor-
den verstrekt. Het kan ook financiële 
consequenties met zich meebrengen 
voor bijvoorbeeld de huurtoeslag, 
kinderbijslag en wellicht een even-
tuele uitkering.
J.J. Sier, geboren 19 oktober 1984;

Vertrokken naar onbekende be-
stemming
Uit onderzoek van de Afdeling 
Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande  personen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de ge-
meentelijke basisadministratie staan 
ingeschreven. Het college heeft 
besloten de bijhouding van de per-
soonslijsten van deze personen op te 
schorten. Dit betekentdat zij daardoor 
formeel niet meer op dat adres staan 
ingeschreven.
H. Hosseinzadeh, geboren 01 juli 
1985, datum uitschrijving 12-11-
2012; A.B. Zwaga geboren 01 augus-
tus 1962 datum uitschrijving 16-11-
2012;

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende 
tegen dit besluit bezwaar maken bij 
het college. De termijn voor het in-
dienen van een bezwaarschrift is zes 
weken en vangt aan één dag na de 
datum van het besluit. Het onderte-
kende bezwaarschrift moet bevatten 
de naam en het adres van de indiener, 
de datum en een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar-
schrift zich richt. Ook moet de be-
zwaarmaker gemotiveerd aangeven 
waarom hij of zij het niet eens is met 
het besluit. 
Het bezwaarschrift moet worden ge-
richt aan burgemeester en wethou-
ders van Edam-Volendam, Postbus 
180, 1130 AD  Volendam.

n Hanicotte, de Franse schilder, op het ijs nabij Edam, ruim 100 jaar geleden, waar hij waarschijnlijk een bezoek heeft gebracht aan zijn beroemde schoonfamilie (Spaander)


