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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!

De Voorhaven

Deze foto is genomen op het oude terras van de Harmonie. In het verleden werd
er geloot of je in militaire dienst moest of niet. Deze inwoners van Warder en Middelie waren vrijgeloot en dat moest uiteraard gevierd worden met een borrel en
wel bij de Harmonie.
Vooral als je bij je vader op de boerderij werkte, was het natuurlijk een
ramp als je in dienst moest en je vader het alleen moest zien te klaren.
Op het bord staat ‘Lang leven Middelie, Warder en Kwadijk’.
Later werd hier op deze plek een textielwinkeltje gebouwd. Dat was in 1928, want
de kastelein Keyzer verkocht ook textiel, evenals zijn zoon Jan, die ook iedere week
in Volendam ventte.
De heer Wark, die een grote slijterij had op de Nieuwehaven, overleed in 1943 en
zo kon de kastelein Keyzer een slijterij beginnen aan de Voorhaven, waardoor zijn
textielwinkel verdween.
De thans ruim 80-jarige Jan Keyzer begon al op zijn 14e in 1942 in Volendam te
venten. Pas in 1958 stopte hij ermee. Tot begin jaren negentig runde de bekende
Edammer de Harmonie, waarna hij het verkocht aan Henk Fokkens en Yolanda de
Waal. Die deden na enkele jaren het cafépension van de hand, waarna Siem Kees
Slegt eigenaar werd. Slegt heeft er sindsdien een bekend regionaal muziekpodium
van gemaakt, waarbij eten een steeds belangrijker rol krijgt.

‘Vaar-Wel’: mooie expositie Edams Museum
als voorbode vertrek Hoogheemraadschap
Met het vertrek van het Hoogheemraadschap uit Edam, in de
loop van 2011, komt een einde
aan een eeuwenlange band. Een
relatie die ontstond in 1702 toen
de waterbeheerder besloot om de
zeggenschap over de sluisdeuren
van de Dam over te nemen van
het stadsbestuur. In het kielzog
werd aan de Schepenmakersdijk
een timmerwerkplaats gevestigd
en een groot logement voor de bestuurders. In de loop van volgend
jaar sluiten de kantoorpanden aan
de Lingerzijde en Schepenmakersdijk. In Heerhugowaard begint een
nieuwe toekomst voor het schap.
Vaar-Wel is de tentoonstelling in
het Edams Museum die deze zomer
de verhuizing aankondigt.
Na een welkomstwoord van de heer
Van Bekkum, voorzitter Edams Museum, was het loco-dijkgraaf Mantel
die de vrijwilligers van het museum
en de gemeente Edam-Volendam, die
een extra donatie voor de expositie
heeft losgemaakt, bedankte. Voor het
museum had hij nog een aardigheid:
een gevonden metalen kistje, oorspronkelijk bezit van de Hervormde
Kerk van Edam.
Grandeur
Burgemeester van Beek, die zich
wijselijk op de vlakte hield over de
gemeentelijke huisvestingsperikelen
binnen de lokale politiek, verwees
naar de lange band tussen het schap en

ANNO ■
Burgerlijke stand

Overleden:
22-03 Johanna Christina de Haan, 62
jaar, e.v. J.N. Spaargaren;
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven;
T. Allard, geboren 22 maart 1988; J.
Daniels, geboren 6 januari 1959;
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling
Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan
ingeschreven. Het college heeft
besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te
schorten. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer op dat adres staan
ingeschreven.
S. Ibrahim, 19 november 1953. Datum
uitschrijving 28 januari 2010; J.A.
Machera, 27 augustus 1968. Datum
uitschrijving 4 februari 2010. P.J.C.
Tol, geboren 9 november 1959. Datum uitschrijving 15 februari 2010.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar maken bij
het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes
weken en vangt aan één dag na de
datum van het besluit. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten
de naam en het adres van de indiener,
de datum en een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaarschrift
zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerdaangeven waarom hij
of zij hetniet eens is met het besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders
van Edam-Volendam, Postbus 180,
1130 AD Volendam.

Rommelmarkt
Oosthuizen

In Café Seevanck, Oosteinde 16,
wordt op zondag 11 april de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Die
dag staan er leuke kramen met nieuwe en gebruikte goederen opgesteld.
De markt wordt gehouden tussen
12.00 en 15.00 uur. Gratis toegang.

Rommelmarkt
in Warder

De stichting Kerkgebouw Warder
houdt op zaterdag 17 april van 10.00
tot 13.00 uur in en om het kerkgebouw de jaarlijkse rommelmarkt.
Er is een groot aanbod aan goederen. De opbrengst is bestemd voor
onderhoud en exploitatie van het
als sportzaal dienstdoende gebouw.

Elke dinsdag:

dubbele spaarpuntendag
Johan en Leontine
Taam, keurslager
Edam ● Tel. 0299-371751
www.taam.keurslager.nl

Q Peter Gorter presenteert ‘Het Sluisdeurtje’ aan de heren Mantel, van Bekkum van Beek en Messchaert - foto Cor Kes

Edam. Toen eind 18e eeuw duidelijk
werd dat Edam de officiële zetel werd
voor het Hoogheemraadschap, kon
enige grandeur niet ontbreken. Een
goed voorbeeld is het pronkstuk van
de tentoonstelling de vergulde zilveren hensbeker, maar ook een mooie
collectie kunst werd aangelegd.
Misschien nog wel belangrijker was

de manier waarop het bezit, waaronder de vele gebouwen, altijd zijn
onderhouden. Dit heeft een positief
effect gehad op de uitstraling van
de stad.
Na het vertrek blijft alleen het laboratorium aan de Dijkgraaf Poschlaan
in functie, waardoor een belangrijke
werkgever voor Edam-Volendam
verdwijnt.

Nederlands erfgoed
De burgemeester noemde de tentoonstelling van het Edams Museum een
goede keuze. Een herdenking, waarbij
met enige weemoed ‘vaarwel’ wordt
gezegd tegen het instituut dat gaat
over onze waterhuishouding in de
meest brede zin. “De expositie geeft
een beeld van een stukje zichtbaar
Nederlands erfgoed.”

Sluisdeurtje
Voordat de vele aanwezigen zich een
weg baanden naar de bovenverdieping van het oude raadhuis, introduceerde bakker Peter Gorter een nieuw
lokaal koekje. ‘Het sluisdeurtje’moet
niet alleen gedurende de looptijd van
de tentoonstelling de gang naar het
museum op hartige wijze ondersteunen, ook na oktober blijft het koekje
in productie. “De band zal nooit helemaal verbroken worden”, wil de
bakker er maar mee zeggen!

