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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

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 na-
tuur 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 prijsop-
gave. Ko Graas, Voorhaven 14 Edam. 
T. 372 475. Mail: kograas@hotmail.
com; www.kograaskunstschilder.nl.

Kerkje Middelie

Schilderachtig Edam-Volendam

Treinvervoer bij Purmerringvaart: 
visvervoer ging een stuk sneller
Dit is de enige foto van de oude spoorbrug over de ringvaart van de 
Purmer. Deze spoorlijn werd geopend in 1906 en liep van Volendam 
via Edam naar Kwadijk waar hij aansloot op het spoor naar Amster-
dam. 
Op deze foto staat er nog zo’n oude locomotief met wagon voor de 
reizigers en een goederenwagon.
Vanaf die tijd konden de vissers uit Volendam veel sneller hun vis naar 
Amsterdam vervoeren.

Bovenop het Middelieërdijkje staat nog een wachthuisje. Want als er 
een boot voorbij kwam dan moest de spoorbrug wel omhoog. Zo’n 
zelfde brug stond er ook in Kwadijk.

Deze foto is genomen vanaf de Purmerbrug. Deze trein rijdt richting 
Edam en ging buiten het Westerbuiten om naar de Westervesting en 
kwam langs het café van Oorbeek (Nu Hof van Holland) over de 
spoorbrug langs het café van Jan Nicolai (thans Jimmy ’s Restaurant) 
naar Volendam.

Maar omdat het een breedspoor was, werd er van Edam naar Volen-
dam een derde rails gelegd omdat het stoomtrammetje van Volendam 
naar Amsterdam een smalspoor was.

Deze trein kreeg later veel grotere locomotieven die ik zelf ook nog 
heb gezien. De laatste trein reed tot 1942 en al gauw werden alle 
rails gesloopt en afgevoerd naar Duitsland voor de oorlogsindustrie. 
De Spoorbrug over de ringvaart werd pas in 1946 gesloopt en heeft 
daarvoor vier jaar open gestaan.

Burgerlijke stand
Geboren:
18-04-2015  Romy Gezina Maria, d.v. 
J.M. Kwakman en C.M. de Lange; 
28-04-2015 Senn Petrus Ignatius, 
z.v. A. Hukema en P.G.M. Jonk; 
30-04-2015 Shanna Helena Marga-
retha, d.v. M.J.J. Lansen en A.M.A. 
Veerman;
Aangifte gereg. Partnerschap:
Hendricus Pius Joseph Kes en Janke 
Maria Theresia Kunst;
Ondertrouwd:
Sjors Theodorus van Santen en Elly 
Cornelia Geertruida Bond; Johannes 
Cornelis Maria Conijn en Dymphna 
Wilhelmina Maria Burgers; Frank 
Kaars en Deborah de Nooijer; Michel 
Everardus Jozef Tol en Johanna Cor-
nelia Twint; Gerardus Rembrandt van 
Rijn en Maria Catharina Bernadette 
Tol; Nicolaas Josephus Petrus Kraak-
man en Aaltje Antje Aalders;
Getrouwd:
Johannes Hendricus Maria Tol en 
Maria Yolande de Boer; Jacobus 
Cornelis Jozef Tol en Varinthorn 
Sabyai; Johan Gerrit Borst en Nat-
halie Jarosch;
Overleden:
16-04-2015  Louisa Gerharda Kla-
verstijn, oud 84 jaar, W.V. G.F. van 
den Berg; 18-04-2015  Elisabeth 
van ’t Hoenderdaal, oud 78 jaar, 
e.v. W.A. Biesterveld; 19-04-2015  
Geertruida Anna Margaretha Buijs, 
oud 68 jaar, e.v. J.J. Klaassen Bos; 
22-04-2015  Cornelis Smit, oud 87 
jaar, w.v. W.M. Hansen; 28-04-2015  
Anna Maria Kras, oud 79 jaar, w.v. 
A.J.M. Mooijer;

Voornemen tot uitschrijving uit 
de gemeente
S.C. Zegers       30-11-1986  
N.M.C. Schilder. 06-12-1937; 
C.A.M. Schokker. 25-03-1971;

Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van de Sectie Burger-
zaken is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de Basisregi-
stratie Personen staan ingeschreven. 
Het college heeft besloten de bijhou-
ding van de persoonslijsten van deze 
personen op te schorten. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer op 
dat adres staan ingeschreven.
M.S. Tsjitian   30-01-1986. Datum 
uitschrijving 23-03-2015.
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Help de Edamse 
molen!

Stichting de Hollandsche Molen 
is enkele jaren geleden begonnen 
met een grootscheepse renovatie 
van de Molen van de Zuidpolder 
aan de Versteeghsingel in Edam. 
Voor de laatste twintigduizend 
euro is uw steun nodig!

Afgelopen jaar is de woning van 
de molen gerestaureerd. Nu is het 
molendeel dringend toe aan herstel. 
Met name het rietdak van de kap en 
zes van de acht velden van de romp 
zijn er slecht aan toe. Ook de wieken 
moeten gerestaureerd worden.  

Restbedrag
Met hulp van fondsen en provincie 
is het grootste deel van de kosten (€ 
150.000,-) opgebracht. Wat rest is 
een bedrag van € 20.000,-. Hiervoor 
wordt uw bijdrage gevraagd.
U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekening NL71INGB0000113590, 
de Hollandsche Molen te Amster-
dam. 

Aankomende zaterdag 9 mei is 
de molen de hele dag op ter be-
zichtiging.


