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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 Damplein

Dit is een oude foto van de kruideniers- en grutterswarenwinkel
van P. Huyg aan het Damplein van
omstreeks 1920.
De eigenaar staat rechts voor de
deur met een pijp in zijn hand met
links mevrouw Huyg. Ze waren in
die tijd ook niet vies van een reclamebord meer of minder, getuige
de gevel. Hierover zijn later in de
tijd opmerkingen geplaatst door
de toenmalige burgemeester: ‘dit
kon allemaal toch niet’.
Maar acht jaar later kocht de familie de Graaf de winkel van Huyg.
Deze deed de winkel op haar beurt
weer over aan zoon Jan de Graaf.
Dat gebeurde vlak na de oorlog.
Hij stopte kort hierna met de kruidenierswaren en begon een drogisterij in januari 1947.

En na verschillende verbouwingen
is de winkel vandaag de dag nog
steeds een drogisterij annex parfumerie. Gerund door Dirck en Thea
de Graaf. Al weer 82 jaar is dit een
echt familiebedrijf!

Gemeente wil beslissing niet heroverwegen

Zorgen om plaatsing stalen damwand Haven Edam
lend uitgevoerde waterkanten, maar
met een historische eenheid van
materiaalgebruik: basalt, baksteen
en hout. Niet zo lang geleden is bij
de Zeesluis een gedeelte historisch
verantwoord vernieuwd. Neem daar
een voorbeeld aan.”
Onbegrijpelijk
Een stalen damwand als voorgesteld
zal afbreuk doen aan de samenhang
van de oevers en het historische karakter van de omgeving. Als ingreep
in de beeldkwaliteit van de kernzone
van de Stelling van Amsterdam is
de keus voor een stalen damwand
onbegrijpelijk.
‘Tussen Fort en Sluis’ vraagt zich af
of de gemeente een afweging heeft
gemaakt met herstel van de basaltsteen van de kade. Zij hoopt op een
heroverweging van het besluit.

■ De huidige basaltblokken worden vervangen door een stalen damwand, afgewerkt met hout - foto Cor Kes

De vergunningaanvraag voor het vervangen van de huidige kade van
de Edamse Buitenhaven heeft tot protesten geleid. Jan Oudt, voorzitter
van Stichting Tussen Fort en Sluis, noemt het voornemen om een stalen
damwand aan te brengen aan de noordelijke kade onbegrijpelijk en
historisch onverantwoord. De gemeente meent dat het staal niet in het
zicht komt en kijkt bij het besluit naar de eigen portemonnee.
Vanaf 28 oktober ligt er een aanvraag
voor vervanging van de kade ter visie op het stadskantoor. De Stichting
Tussen Fort en Sluis, actief op en
rond het Oorgat, hoopt dat de gemeente alsnog tot inkeer komt.
|
Werelderfgoed
“De Buitenhaven ligt in een omgeving die op tal van onderdelen
historisch van zeer hoog belang tot
het behouden waard is. De stenen
paal bij de sluiswachterswoning is

rijksmonument. De Noorder IJ- en
Zeedijken zijn voor een groot deel
provinciaal monument. De Zeesluis
met wachthuisje en sluiswachterswoning zijn ook provinciaal monument. Het huis De Meeuwen aan de
Zeevangszeedijk is door uw college
aangemerkt als toekomstig gemeentelijk monument. En last but not least
ligt de Buitenhaven midden in de
kernzone van het Nationale Landschap ‘De Stelling van Amsterdam’,
en UNESCO Werelderfgoed, vlak bij

het Fort Edam. Voor dit gebied geldt
een strenge ruimtelijke en planologische regie volgens het beeldkwaliteitplan,” aldus Oudt in een brief
aan het college.
Waardevol
“Terwijl de gemeente zeker bij eigen
ingrepen als deze vernieuwing van de
kade van de Buitenhaven het goede
voorbeeld moet geven, is deze voorgestelde ingreep een miskenning van
het op alle overheidsniveaus erkend
historisch waardevolle karakter van
de omgeving.”
Basalt
“Van de Zeesluis tot het havenhoofd
is nu aan beide kanten van de Buitenhaven ook al sprake van verschil-

Niet in zicht
Navraag bij de gemeente leert dat de
keuze met name is gestoeld vanuit
financieel oogpunt. “”De stalen damwand is weinig tot niets in zicht. Er
wordt nog hout voor aangebracht.”
Woordvoerder Cor Kwakman meldt
dat de gemeentelijke aanbesteding
afgelopen week heeft plaatsgevonden. “Voor april 2011, de start van
het vaarseizoen, willen wij de werkzaamheden hebben afgerond. Ook
kan ik melden dat dit gebied buiten
de grenzen van de Stelling van Amsterdam valt.”

ANNO ■
Burgerlijke stand

Geboren:

11-11 Dylan, z.v. S.J.P. Guijt, en: A. Uitentuis;
16-11Seb Benjamin, z.v. D. van Beusekom,
en: Y. Meulman;
Ondertrouwd:
Cornelis Jacobus Maria Mooijer, en: Boukje
Regter; Johannes Maria Leeflang, en: Lysanne
Elizabeth Afra Maria Smit; Hendrik Cornelis Simon Veerman, en: Rina Alida Cornelia
Theresia Buijs; Hendricus Cornelis Vincentius
Kluessien, en: Leonie Lucia Tuip; Robert Paul
Gerritsen, en: Martina Petronella Elshout; Johannes Cornelis Jozef Nieuweboer, en: Linda
Maria Cornelia Jonk; Bruining Simon Maria
Tol, en: Elles Regina Anna Visser;
Getrouwd:
Michel Jozef Maria Sier, en: Alida Carola Maria Smit; Patrick Radder, en: Annemarie Louise
Maria Schilder; Joal Gerardus Maria Hoekstra,
en: Marjon Jacobs;Adriaan Mattheus Koolwijk,
en: Adriana Wilhelmina Grondman; Cornelis
Wilhelmus Jacobus Jonk, en: Evelina Geertruida Maria Schilder; Willem Hans Christian
Rhee, en: Anna Maria Havermans;
Overleden:
07-11 Geertje de Boer, 80 jaar, e.v. H.J. Tol;
12-11 Fredrik Woestenburg, 87 jaar, w.v. G.
Schokker; 18-11 Cornelia Rita Maria Steur,
54 jaar, e.v. C.M.J. Schilder; 18-11 Bernardus
Frederikus van Leeuwen, 69 jaar, e.v. C.M.T.
Niessen; 21-11Jacobus Clemens Theresia Binken, 77 jaar, e.v. R. Wrba;
De volgende personen zullen uit de gemeentelijke basisadministratie worden geschreven
Syed Asif Hussain, geboren 6 augustus 1985;
R.T.A. Ruigrok van der Werve, geboren27 augustus 1968; A.R. Batstra, geboren 16 oktober
1978; J.C.M. Deravin, geboren 19 oktober
1957; R.W. Wojtowicz, geboren 30 mei 1985;
A.M. Kurpiel, geboren 16 november 1983;
Y.H. Jamal, geboren 29 september 1957;
Vertrokken naar onbekende bestemming
J.S.H. Hume, geb. 15-04-1975. Datum uitschrijving 14-10-2010; S. Ras, geb. 22-10-1971.
Datum uitschrijving 18-10-2010.

Wie stout is een
boek: Voorlezen in
Sintsfeer in de bieb

Woensdagmiddag 1 december is
er voor kinderen tussen 2 en 8 jaar
een leuke voorleesmiddag in de
Meerwijk bibliotheek Edam en de
Bibliotheek Volendam. Vanaf 14.30
tot 15.30 uur kunnen kinderen van 4
tot 6 jaar in beide vestigingen luisteren naar een leuk, spannend of mooi
Sinterklaasverhaal. Uiteraard is er
iets lekkers te snoepen en kinderen
kunnen na afloop een mooie kleurplaat maken.
Kom verkleed als Piet of Sint!
De toegang is vrij! En voor kinderen
die ook zelf boeken willen lenen in
de bibliotheek… Voor kinderen tot
18 jaar kunnen ouders een gratis een
lidmaatschap van de Bibliotheek
Waterland aanvragen.

Gerucht ontkracht

In kringen rondom het Edams Museum is enige commotie ontstaan
over een hardnekkig gerucht dat
het vroegere Koopmanshuis aan het
Damplein in de verkoop zou komen.
Volgens een gemeentevoorlichter is
hier echter geen sprake van. Of er
sprake is geweest van een proefballonnetje wordt ook niet duidelijk.
Wel dat onderzoek naar de (kostbare) renovatie en fundering van
het pand nog steeds loopt. Al in
2009 is hier onderzoek naar gedaan.
Volgens een gemeentelijke woordvoerder valt daarover nog niets te
zeggen. “Alles is nog in procedure.”

Volkskerstzang Grote Kerk

Op dinsdag 14 december vindt in de Grote Kerk van Edam de jaarlijkse
Volkskerstzang plaats.
Aanvang 19.30 uur met medewerking van Mannenkoor Excelsior.
Gastheer Pastor: Jan Tol, organist Jan van Ginkel.
De collecte deze avond is bestemd voor de Edamse stichting ‘ALLE BEETJES HELPEN’. Raad van Kerken Edam-Volendam

