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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!

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

Schilderachtig Edam-Volendam

Edammer Ko Graas (1951)  is niet 
alleen architect maar tevens een 
gepassioneerd tekenaar en schilder. 
Zijn stads- en dorpsgezichten zul-
len de komende maanden een vaste 
plaats krijgen in de Stadskrant. 

Al op jonge leeftijd legde de in Wor-
merveer 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, stads- 
en/of dorpsgezichten, portretten, 
dieren, stillevens en alles wat wen-
selijk is. Ook grote wandschilde-
ringen en decoraties behoren tot de 
mogelijkheden. 

Opdrachten uiteraard na uitvoerig 
overleg en een vrijblijvende prijs-
opgave. 
Ko Graas, Voorhaven 14 Edam. 
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com www.kograaskunstschilder.nl.

Pietersbrug - Edam

De Westervesting
Een foto van de heer Bulloper die met paard en wagen zijn bier en fris-
dranken rond bracht in Edam en Volendam. De ingang van zijn bedrijf 
was het aan begin van de Westervesting. Hij maakte zelf limonade in 
flesjes; het zogenaamde kogelflesje. Dat deed hij tot in de Tweede We-
reldoorlog. Hij was vertegenwoordiger van Amstel Bier en bezorgde het 
bier van Broek en Waterland tot aan Oudendijk en de Beets. Maar dat 
ging met een vrachtwagen.Een van zijn knechten was Maarten Laan, 
die later een kruidenierswinkeltje had samen met zijn vrouw Steintje, 
op de hoek van de Batumburgerstraat en de Prinsenstraat.
De firma Bulloper werd opgericht in 1915 en in de jaren vijftig over-
genomen door Kees de Roos. Behalve bier en limonade verkocht hij 
ook staven ijs en omdat mijn vader in de zomer ijs maakte, moest ik 
als kleine jongen geregeld ijsstaven halen bij de heer Bulloper. 
Aan de Wijngaardsgracht had je een vierkant luik waardoor hij dan een 
ijsstaaf naar buiten schoof, die ik dan moest vangen in een jute zak en 
dan lopend met het ijs achter op de fiets naar huis bracht.

Lezing oud Edam 
Ramenarchief 

In de jaren ‘30 restaureerde Wil-
lem Bogtman de gebrandschil-
derde glazen van de Grote Kerk in 
Edam. Deze grote restauratie stond 
onder leiding van architect A.A. 
Kok. In de jaren ’80 heeft Rutger 
Bogtman de ramen voorzien van 
een ´museale´ beglazing, begeleid 
door architect Dick Bak.

Gedurende de restauraties is door 
de firma Bogtman een archief opge-
bouwd. Deze historische en bijzon-
der waardevolle documentatie heeft 
Stichting Kerkelijke Monumenten 
Edam aan kunnen kopen en in haar 
bezit. Inmiddels is het archief vol-
ledig – en gedigitaliseerd - onder-
gebracht bij het Waterlands Archief 
in Purmerend.

De heer Dick Bak zal de bezoekers 
aan de hand van een beeldpresentatie 
vertellen over de betekenis van de 
glas/acetaatnegatieven en de krijtte-
keningen uit dit ramenarchief.
16 oktober. Doopsgezinde Verma-
ning  in Edam. Van 20.00 uur – de 
entree is gratis.

Burgerlijke stand
Geboren:
22.09-2014 Tess Geertruida An-
namaria, d.v. P.T.M. Verhoeven en 
M.G.M. de Boer; 26-09-2014  Chloé 
Christina, d.v. M. Kuitert en A.J.M. 
Scholte; 28-09-2014  Jason Albert, 
z.v. G. Huiberts en R.A. Kromhout 
van der Meer;
Ondertrouwd:
Martin Bark en Theresia Maria 
Toepoel; Gerard Gerardus Vlak en 
Angelina Elizabeth Maria Visser; 
Pieter Cornelis Butter en Sónia Carla 
Alafo; Edward Thomas Nicolaas 
Jacobus Veerman en Margaretha 
Christina Maria Kok;
Getrouwd:
Nicolaas Petrus Maria Veerman 
en Ilonka Marcella de Wit; Danny 
Kruijthof en Geertruida Elbreg Ma-
ria Runderkamp;
Overleden:
21-09-2014  Johannes Joseph de Wit, 
oud 77 jaar, e.v. A.M. de Boer; 25-
09-2014  Marina Elisabeth Janssen, 
oud 53 jaar, e.v. H. Lacunes; 27-09-
2014  Catharina Johanna Duinmaijer 
oud 86 jaar, w.v. J. Stoop; 01-10-
2014  Theodorus Jozef Zwarthoed, 
oud 81 jaar, e.v. M.M.J. Keijzer;
Voornemen tot uitschrijving uit 
de gemeente
Op grond van het bepaalde in ar-
tikel 2.39 van de Wet Basisregi-
stratie Personen (BRP) is een ieder 
verplicht na adreswijziging hiervan 
schriftelijk aangifte te doen binnen 
de termijn van vier weken voor tot 
vijf dagen na adreswijziging. De 
hierna genoemde personen hebben 
verzuimd dit te doen. Daarom zijn 
wij op grond van artikel 2.22 lid 1 
van de Wet BRP voornemens om de 
bijhouding van de persoonslijst van 
de volgende personen op te schorten 
in verband met vertrek naar Land 
Onbekend. Een dergelijke opschor-
ting betekent dat u niet meer als in-
gezetene in de basisregistratie 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 BRP, een paspoort 
of rijbewijs, meer kunnen worden 
verstrekt. Het kan ook financiële 
consequenties met zich meebrengen 
voor bijvoorbeeld de huurtoeslag, 
kinderbijslag en wellicht een even-
tuele uitkering.
K.H. Baars, 14-02-1986;
I.A.Willemse, 23-08-1988; 
J. van de Velde, 29-08-1957.


