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Edam van eeuw tot eeuw
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!

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 

Een geasfalteerde Spuistraat 
Deze foto van de Spuistraat werd genomen toen wegwerkers klaar waren 
met het asfalteren van de straat. Een probeersel dat niet zo lang duurde 
want het was echt geen gezicht voor zo’n oud stadje als Edam.

Links op de stoep staat agent Sens in vol ornaat met in de deuropening 
van zijn sigarenwinkeltje de heer Ruis. Namen van de andere mensen 
en kinderen op deze foto ken ik niet.

Op de achtergrond bij de Constabelbrug zie je nog een telegraafpaal 
die de start was van het telefoonverkeer in onze gemeente. Dat was in 
november 1903 toen men kennis maakte met de nieuwe uitvinding. 
In 33 Edamse en 5 Volendammer huizen rinkelde toen voor het eerst 
de telefoon.

In Edam werden de gesprekken begeleid door de telefonisten Antje 
Kuijper en Gerberdina Kleijn en in Volendam door de weduwe Johanna 
Spaander. In 1918 werd het telefoonnet overgenomen door het Rijk 
en de PTT. En verdwenen ook die enorme lange palen.

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 papierHij heeft regel-
matig geëxposeerd en zijn illustraties 

zijn terug te vinden in verschillende 
boekwerken.

Indien gewenst kan hij werken in op-
dracht aan landschappen, stads- en/
of dorpsgezichten, portretten, dieren, 
stillevens en alles wat wenselijk is. 

Ook grote wandschilderingen en 

Schilderachtig Edam-Volendam

Etersheim
decoraties behoren tot de moge-
lijkheden. 

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.

afsluiting Zeesluis 
Edam

Recentelijk is door Wandeloverleg 
Noord-Holland opnieuw aandacht 
gevraagd over de afsluiting door 
HHNK van de voetgangersoversteek 
over de sluis bij de jachthaven van 
Edam. De gemeenteraad van Edam-
Volendam keerde zich indertijd al 
tegen de beslissing van HHNK maar 
de gemeente meende dat er niets 
tegen kon worden uitgericht omdat 
het een object van HHNK betrof. Nu 
wordt aangevoerd dat de beslissing 
van HHNK rechtsgrond mist omdat 
Provinciale Staten niet gekend is in 
de beslissing. De gemeente wordt 
opgeroepen om protest aan te teke-
nen. Ook wordt aangevoerd dat het 
omlopen van wandelaars via het 
Oorgat feitelijk gevaarlijker is dan 
de sluispassage.

Burgerlijke stand
Geboren:
11-07-2015 Mila Regine Geertruida, 
d.v. R. Willems en C.M. Keijzer; 27-
07-2015  Jim Bernardus Cornelis, 
z.v. J.M. Joren en J.J.E.M. Veerman; 
28-07-2015 Suus, d.v. F. van Riesen 
en M. Duif;
Ondertrouwd:
Jacobus Cornelis Hyacintus Zwart-
hoed en Monique Visser; René Hof 
en Paula Elisabeth Rubner;
Gehuwd:
Johannes Cornelis Maria Conijn en 
Dymphna Wilhelmina Maria Bur-
gers; Joannes Leopoldus Hendrickx 
en Sarissa Zijp; Nicolaas Petrus Jo-
zef Kwakman en Jessica Johanna 
Maria de Boer; Peter Bien en Flo-
rianne Christel Burggraaf; Richard 
Johannes Maria de Boer en Sandra 
Antonia Maria Veerman; Jakobus 
Cornelis Doornbos en Reinoutje 
Alida Maria Derlagen; Martijn Daal-
der en Xenia Ysabel Wassenbergh; 
Johannes Theodorus Maria Mole-
naar en Cindy Severdiena Catharina 
Rozemeijer;
Overleden:
03-07-2015  Geertruida Maria Jonk, 
oud 75 jaar, w.v. J.M. Molenaar; 09-
07-2015  Geertruida Maria Mooijer, 
oud 92 jaar; 11-07-2015  Hendrika 
Wolters, oud 75 jaar, e.v. L. Meij; 
12-07-2015  Klaas Sier, oud 87 jaar, 
w.v. A. Schilder; 17-07-2015  Jaco-
bus Gerardus de Lange, oud 80 jaar, 
w.v. C. Mul; 18-07-2015  Wijbrigje 
Maria Brouwer, oud 70 jaar, w.v. G. 
Del Latte; 20-07-2015  Margaretha 
Maria Hansen, oud 78 jaar, e.v. K. 
Dekker; 22-07-2015  Andreas Nico-
laas Schilder, oud 73 jaar, e.v. M.A. 
Schilder; 24-07-2015  Desirée Mo-
nique van Gog, oud 50 jaar; 29-07-
1015  Pieter Stadt, oud 99 jaar w.v. 
G. Brouwer; 31-07-2015 Johanna 
Maria Tuijp, oud 76 jaar, e.v. C.J. 
Klepper; 03-08-2015 Aafje Steur, 
oud 82 jaar, w.v. N.A. Schilder; 04-
08-2015 Peter Griesdoorn, oud 65 
jaar, e.v. E.G.A. Bogaart.
Voornemen tot uitschrijving uit 
de gemeente
R. Abi Tayeh, 27-06-1987; 
S.F. Ruijg, 25-12-1982.
Vertrokken naar onbekende 
bestemming
R.P.M. Schokker 30-09-1965 
Datum uitschrijving 09-06-2015
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