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Edam van eeuw tot eeuw

Een wandeling door Edam
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
fotomateriaal!

Het Boerenbuurtje

Dit is een heel mooie foto van het Boerenbuurtje en je kunt daarop
goed zien dat er veel koeboten en roeibootjes voor de deur lagen van
de tien boerderijen, die er toen nog waren.
Vooraan links had je de boerderij van Kelderman en de eerste rechts
was de boerderij van Klaas de Boer (Pijl).
Deze foto is in de zomer genomen, want in de winter lagen er natuurlijk nog veel meer koeboten om de mest, die men iedere dag uit de stal
haalde, in de boten te kieperen. En zolang het nog niet had gevroren,
werd de mest naar de Zeevang gebracht.
Als het te hard vroor en de koeboot vol was, dan werd de mest op het
erf opgeslagen.
Naast het kerkhof had je in de Grote Kerkstraat de boerderij van Gerrit Koning waarvan zijn erf tot aan het buurtje liep. Hier lag alleen een
roeibootje, rechts vooraan te zien op de foto. Deze Gerrit Koning, die
later op de Kaasmarkt woonde, heeft de laatste 20 jaar van zijn leven
stenen gebikt. Eerst achter de boerderij en later op de Kaasmarkt, voor
talloze gevels die in Edam in die tijd werden gerestaureerd.

Burgerlijke stand

Geboren: 20-07-2012 Jane Willie Marie Tol d.v. P.H.M. Tol en
E.A.J.M. Schilder; 24-07-2012 Kick
Pieter Adriaan Laan z.v.J.A. Laan en
G.A.M. Bootsman; 23-07-2012 Tom
Hendrikus Johannes Bootsman z.v
H.J.N. Bootsman en J.H.M. Steur 2907-2012 Tom James Petrus Bond z.v.
J.C.A. Bond en D.A.M. Koning; 2807-2012 Kensey Jennifer Lynn Jonk
d.v. N.C. Jonk en A.M.M. Zwarthoed;
02-08-2012 Sarah Maria Elisabeth
Margaretha Bien, d.v. F.G.M. Bien en
M.M.J.E. Sier;; 03-08-2012 Jackson
Lautenschutz, z.v. K.S. Lautenschutz
en J. Bond;
Ondertrouw: Cornelis Gerardus Maria Winkelaar, en: Yardenna Davina
Maria Klouwer; Dirk de Heer, en:
Anne-Marieke van de Bovenkamp;
Getrouwd: Jan Hendriksma, en: Heidelinde Johannette Margaretha Neels;
Johannes Bruining Cornelis Tol en:
Christine Schilder; Cornelis Maria
Plat en Martina Gerarda Helena Maria Elmans; Hendericus van Dijk en
Bettina Beil;
Overleden:15-07-2012 Catharina
Cornelia Tol, 88 jaar w.v. J. Tol 1607-2012 Anthonia Hendrika Ton,
90 jaar w.v. D. Roskam; 25-07-2012
Nicolaas Petrus Waaijer, 79 jaar e.v
M.A.C Snoek; 28-07-2012 Elisa
Yvonne Henrica De Graeve, 86 jaar
w.v. L. Berend; 29-07-2012 François Cornelis de Bueger, 90 jaar w.v.
G.W. Grin; 29-07-2012 Sible Willem
Tjebbe Maria Westendorp, 46 jaar;
31-07-2012 Geertruida Alberta Anna
Visser, 80 jaar w.v. J. Koning; 01-082012 Albertus Hendricus Dominicus
Binken, 68 jaar e.v. M.I.A. Veerman;
02-08-2012 Marijke de Kreek, 65
jaar; 03-08-2012 Geertruida Marie
Tjeertes, 82 jaar, w.v. J.H.J. Günther;
06-08-2012 Maria Johanna Buijs, 76
jaar, w.v. J.A. Koning;
Vertrokken naar onbekende bestemming: B.J. Brouwer, geb. 7 november 1972. Datum uitschrijving: 04
juni 2012; M.A.M van Rees, geb. 15
juli 1985 Datum uitschrijving: 28 juni
2012 S.N.J. Peek, geb. 07 juli 1982
Datum uitschrijving: 28 juni 2012

Eerste officiële Edamse kermislied is uit!
nomen vanaf de fluisterbootjes. Een
stad die De Lange al meermaals heeft
bezongen. Ook de lokale omroep zal
de clip tonen, te beginnen een week
voor Edammer kermis. Het is wel heel
verdrietig dat Wim Westendorp, de
man achter het cd-project, op jonge
leeftijd deze zomer is overleden. “Wim
was enthousiast over onze inbreng en
heeft ons enorm geholpen.”

Wie ‘Kermis in Edam’ al wil horen
kan een kijkje nemen op Youtube,
waar Henk reeds 21 nummers van het
Edamse duo heeft geplaatst. Ook kan
u het vrolijke nummer bestellen tegen
kostprijs via henk@sasbloemiste.nl
Live treedt ‘Heeren van ’t IJ’ op zondag 2 september in de namiddag op het
buitenterras van de Prinsenbar.

Kermis in Edam
Nog een weekie wachten dan is het weer zover
Zal hij weer gaan schijnen Edammer-kermisster
Lig dan al te woelen te draaien in m’n beeeed
Wordt dan ongeduldig ‘kwil Edammer-kermispret
REFREIN
Want op de Kermis in Edam nemen wij het maar van
De kermis in Edam worden wij een beetje lam
De kermis in Edam zie ik Rob, Elsa en Han
De kermis in Edam waar dan bijna alles kan
De kermis in Edam is voor Jan en allemaaaan Jaaaah
De kermis in Edam

n Anderhalve week voor de festiviteiten zijn Hans Timmer (l) en Henk de Lange al helemaal in kermissfeer - foto Cor kes

Er waren in het verleden natuurlijk al liedjes over de Edammer kermis.
Maar een officieel lied was er volgens zanger Henk de Lange nog niet.
Samen met Hans Timmer werkte hij de laatste maanden aan een mooi
tijdloos nummer over dit vrolijke volksfeest. Een nummer dat terug te
vinden is op de Volendamse kermis CD, maar dat ook afzonderlijk te
verkrijgen is. “Alle lokale kroegen hebben hem al. Het is een leuk deuntje
dat blijft hangen. Zondag van kermis treden we ook op bij de Prinsenbar om het nummer ten gehore te brengen!”
Henk de Lange heeft iets met kermis.
Als kind woonde hij, zoon van de bakker aan de Bult 10, hoek Gevangenpoortsteeg, bijna midden tussen het
kermisgeweld. “Toen had je zelfs op
de Beestenmarkt nog een Rups staan

met zo’n scherm dat over je heen
viel”, aldus de jeugdige zestiger. Later
als opgroeiende tiener had vooral de
Volendammer kermis zijn interesse.
“Toen ik in 1985 in de Lingerzijde
kwam wonen, werd ik (opnieuw)

gegrepen door de Edamse kermissfeer. Vier dagen aan de rol was het
gevolg!”
Maar wat het feest echt bijzonder
maakt is dat Henk zijn huidige vrouw
Saskia, eigenaresse van Sas Bloemiste, op de zondag van kermis heeft
leren kermis. “Bij de Prinsenbar voor.
Dat was om precies te zijn 5 september 1993. Kermis heeft voor ons dan
ook iets speciaals.”
De kermis-cd krijgt ook een clip waar
afgelopen week nog hard aan werd
gewerkt. Met onder meer beelden ge-

Het is nog maar twee nachies de spanning stijgt ten top
Ik kan het niet meer houwe m’n nek lijkt wel een strop
Denk ik aan de schiettent dan schiet ik bijna vooool
Mag voor mij beginnen Edammer-kermislol
REFREIN
Het is nu dan zover het is de grote dag
Tijd is aangebroken Edammer-kermislach
Met vrienden en vriendinnen tekeer gaan als een beeeest
’t Is een vrolijke bende --- Edammerkermis-feest
REFREIN 3x
De Kermis in Edam . De Kermis in

Edam!

De CD is uit hier alvast de tekst
Zang: Henk de Lange; tekst en muziek: Hans Timmer
Rechten: De Heeren van ‘t IJ

