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Edam van eeuw tot eeuw

EenwandelingdoorEdam
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
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Kermisclip Top 40

fotomateriaal!

mers, waaronder Bertus Butter, wanneer de voorgevel van een oud
pand werd gesloopt en in andere vorm weer werd opgebouwd.
Gerrit kreeg eens te horen dat er veel puin werd gestort bij de Schellinkwouderbrug en zag daar wel handel in. Hij ging naar AmsterdamNoord en liep op de Nieuwendammerdijk naar de brug en zag inderdaad grote hopen puin liggen. Hij wachtte tot er weer een vrachtwagen
met puin arriveerde en vroeg aan de chauffeur wat het hem kostte als
hij het puin naar Edam kon brengen.

De Bierkade

Hier zit hij dan! Gerrit Koning, bijgenaamd Gerrit Duizend, omdat hij
het vroeger altijd over geld had. Op de foto zit hij stenen te bikken op
de Bierkade.
Eerst had hij een boerderij aan het einde van de Grote Kerkstraat,
naast de Grote Kerk. Maar toen hij stopte met boeren kocht hij het
huis aan de Kaasmarkt van slager Dirk de Geer.
En begon al gauw met bikken van oude stenen voor diverse aanne-

Ze kwamen een prijs overeen en zo werd het puin naar Edam gebracht
en het bij zijn zoon Giel op het erf gestort. Daar gooide Gerrit iedere
keer weer een platte hooiwagen vol puin en Giel bracht het dan naar
Gerrit die de stenen eerst loste, waarna hij met bikken begon.
Hij heeft daar veel geld aan verdiend. De grootste klus die hij heeft
gedaan was voor Bertus Butter. Die bouwde een nieuw huis aan de
Nieuwehaven. Het ging om 30.000 stenen. Maar alles kwam voor
elkaar!
Later mocht hij niet langer bikken aan het Buurtje en ging hij op de
Kaasmarkt voor de deur werken tot zijn 92e jaar. Tot slot ging hij naar
Koningshoeve waar hij overleed.

Schilderachtig Edam-Volendam
Edammer Ko Graas (1951) is niet
alleen architect maar tevens een
gepassioneerd tekenaar en schilder.
Zijn stads- en dorpsgezichten zullen de komende maanden een vaste
plaats krijgen in de Stadskrant.
Al op jonge leeftijd legde de in Wormerveer geboren Graas zich toe op
het schilderen en tekenen van de
natuur en zijn bebouwde omgeving.
Geïnspireerd door alles wat leeft,
bestaat en heeft bestaan. In al zijn
vorm en kleur legt hij het beeld op
eigen wijze vast in verf en potlood,
op linnen en/of papier.
Hij heeft regelmatig geëxposeerd en
zijn illustraties zijn terug te vinden
in verschillende boekwerken.
Indien gewenst kan hij werken in
opdracht aan landschappen, stadsen/of dorpsgezichten, portretten,
dieren, stillevens en alles wat wenselijk is. Ook grote wandschilderingen en decoraties behoren tot de
mogelijkheden.
Opdrachten uiteraard na uitvoerig
overleg en een vrijblijvende prijsopgave. Ko Graas, Voorhaven 14 Edam.
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com www.kograaskunstschilder.nl.
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De Lokale Omroep Volendam
Edam zal ook dit jaar weer kermisuitzendingen verzorgen op
zowel L.O.V.E. radio als televisie. Naast de gebruikelijke kermisclipparade is er dit jaar een
geheel nieuw programma op uw
eigen lokale omroep, namelijk: De
kermisclip top 40 !
Woordvoerder Marcel Bak: “De
L.O.V.E. beschikt over alle kermisclips tussen 1997 en heden.
We merkten vorig jaar bij de Volendammer Top 1000 dat de lokale
bevolking relatief vaak stemde op
kermisplaten. Daardoor kwam een
aantal kermisplaten ook hoog in de
top 1000 terecht. Een groep televisiemakers heeft naar aanleiding
daarvan bedacht dat het leuk is om
specifiek iets te doen met de vele
kermisliedjes met bijbehorende
clips welke in de afgelopen jaren
gemaakt zijn. Vandaar de kermisclip top 40.”
Vanaf 18 juni kunnen mensen stemmen op hun eigen favoriete kermisclip. Dit kan door te surfen naar
www.kermiscliptop40.nl . Daar
staan alle kermishits van de afgelopen jaren op vermeld. Vanaf iedere
computer kan er één keer worden
gestemd. Als alle stemmen zijn verzameld dan wordt de kermisclip top
40 samengesteld en vervolgens met
kermis uitgezonden op L.O.V.E. televisie maar ook tegelijkertijd op de
radio. Waar je dus ook bent met kermis, dit programma hoeft niemand
te missen! Onder alle mensen die
hun stem uitbrengen worden leuke
prijzen verloot.

Kastanjeboom

De boom, de boom wordt hoe
langer hoe dikker.... (een oud kinderspel). Voor onze kastanje is
het voorbij, gestorven en geveld.
Weg uit de Diaconietuin, weg uit
het stadsbeeld leeft ze voort in de
vele foto’s die toeristen van haar,
haar bloei en haar bewoners de
reigers maakten.

Voormalige Oosterpoort - Edam

Maar blijvend voor de liefhebbers
als ets van de hand van Reinder
Homan. Zoals gezegd los € 100,ingelijst door Paspartout Purmerend 130,-.
Het plan is de uitreiking van de ets
te koppelen aan een expositie van
Reinder Homan. Los van bovenstaande zijn er bij monde van Oud
Edam ideeën voor de herinrichting
van de tuin.
Maar voorlopig moeten we even
wennen aan de leegte en de stilte.
José Smit.
De ets bestellen? Dat kan via:
joseschildert@gmail.com

