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Edam van eeuw tot eeuw

EenwandelingdoorEdam
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
de korte verhaaltjes en het unieke
fotomateriaal!

De Hoogstraat

Deze foto is gemaakt bij de bouw van ‘Ons Huis’ in de Hoogstraat,
in opdracht van de ‘Geheel Onthoudersvereniging Edam’. Zij vochten al jaren tegen het enorme drankprobleem in Edam en Volendam.
Vooral in de jaren twintig en dertig werd er veel gedronken en werd vaak
het hele loonzakje omgezet in drank voor pa. Het is niet voor niets dat
er in die tijd liedjes werden gezongen als ‘Ach vader lief, toe drink niet
meer’ en vele andere.
Er werd veelal gedronken om de zorgen (enorme werkeloosheid) en armoede te vergeten. Mijn grootmoeder was een dochter van een kastelein
uit Purmerend. En die heeft heel wat vrouwen gezien die achterom het
café in kwamen om te vragen of haar vader de mannen naar huis wilde
sturen, want anders hadden ze die week weer niets te eten.
Ook met de Edammer kermis stonden deze mensen altijd met een kraam
op de kermis om te protesteren tegen drankmisbruik. Ze spanden een
groot doek van de ‘Drankweer’ over de gracht tussen het Spui en de
Keizersgracht. Rechts zie je nog de achtergevel van het postkantoor.
Maar wegens geldgebrek konden ze uiteindelijk het grote pand niet meer
onderhouden en kreeg het later een andere bestemming. Eerst werd het
de Rito, waar alle toneelverenigingen van Edam gebruik van maakten.
Verder werd er een maal per jaar een uitvoering van gymnastiekvereniging F.L. Jahn gehouden.
Toen werd het een bioscoop en daarna een meubelzaak van de familie
Cloosterman. En nu dan al weer lange tijd een boekhandel!

Proces van 12,5 jaar ging vooraf aan opening

‘De Ontmoeting’ eindelijk gereed

Enorme flat
Ludo Voorn ging hierna in op het
taaie proces. Al in 2000 raakten hij
en Van Dulmen in gesprek met de

IVN Noord-Holland zoekt twee kinderen die actief mee willen denken
over de toekomst van natuurbeleving in de provincie Noord-Holland.
IVN, instituut voor natuureducatie,
werkt aan een duurzame samenleving door mensen van alle leeftijden te betrekken bij natuur in hun
directe leefomgeving. Daarvoor is
het belangrijk dat niet alleen oud
maar ook jong zitting heeft in de
Raad van Advies.
De IVN staat, net als andere natuur- en non-profit organisaties, voor
belangrijke veranderingen. De twee
jonge leden zullen tijdens de vergaderingen als vertegenwoordigers
van kinderen optreden. Ze draaien
mee als volwaardig lid en kunnen
hun eigen ideeën aandragen. In de
Raad van Advies zitten verder vertegenwoordigers uit verschillende
sectoren: lokale overheid, media,
bedrijfsleven en onderwijs.
Kinderen tussen de 14 en 18 jaar
met hart voor natuur en duurzaamheid kunnen contact opnemen met
IVN Noord-Holland (noordholland@ivn.nl).
Info: www.ivn.nl/noord-holland
van de Hummelhoek in eigendom te
brengen van de parochie. HSB Bouw
besloot om een deel van de aanpassingen voor zijn rekening te nemen
en in 2012 kon eindelijk echt gestart
worden met het project.
Bridgers
Een plek voor jong en oud. Dat moet
De Ontmoeting worden. Voorlopig
zullen er vergaderingen plaatsvinden
en vindt het parochiekoor er een plek.
“Maar ook andere verenigingen, zoals de bridgeclub van het Damhotel,
zijn hier van harte welkom!”
Sloop
Voordat de jeugdige Eva en Maria,
samen met kapelaan Piets, de juiste
sleutel in het slot draaiden, sloot
HSB directeur Peter Maalman de
bijeenkomst af. “Hij refereerde naar
zijn eerste gesprek met Voorn en Van
Dulmen waarin hij opperde om het
hele gebouw te slopen. “Dat viel niet
goed bij de heren…”

Simon Ruitenberg nam namens het
parochiebestuur vrijdagmiddag het
woord in het volle zaaltje. De weg
naar de opening was letterlijk (een
goed pad moet nog volgen), maar
vooral figuurlijk moeizaam.
Doorzetters
Hij prees de rol van Ludo Voorn en
Gerrit van Dulmen die zich namens
de kerk al die jaren daadkrachtig,
positief en creatief hebben ingezet.
Ook was hij content met de rol van
HSB Bouw. Daarnaast werden Piet
Everaars, Dick Kunst, de broers
Caston en Jan Wieferink en Bart
Veenboer geprezen om hun praktische en organisatorische inzet. Ook
de Parochiële Charitatieve Instelling
(PCI) heeft een steentje bijgedragen
door het meubilair te schenken.

Geboren:
21-08-2013 Rose Hyacintha Maria
Goede, d.v. G. Goede en C.H.M.
Mol;
Ondertrouwd:
Everardus Albertus Koning en Hillegonda Helena Maria Keijzer;
Getrouwd:
Henk-Jan Oortwijn en Kim Antoinette Knoren; Maikel Johannes Vermorken en Jannetje Maria
Alida;Veerman;
Overleden:
Frederika Cornelia Bos, oud 85 jaar,
w.v. H. Tuip; 17-08-2013 Leonardus Wilhelmus Otte, oud 82 jaar,
w.v. M.E. Brandsma;eerder gehuwd
geweest met: Kral, C.M..

IVN zoekt betrokken
kinderen

mee met Jan Bouwes en geniet van

Een enorme bos met sleutels stond
vrijdag symbool voor de lange weg
die is afgelegd om aan de Voorhaven een verenigingsgebouw van
de katholieke kerk te realiseren.
Sinds 2000 zijn er zo’n 8 plannen uitgewerkt om naast de St.
Nicolaaskerk woningen te bouwen en een plek te vinden voor
het beoogde verenigingsgebouw.
Terwijl rondom 10 woningen in
aanbouw zijn, is in het achterdeel
van de voormalige peuterspeelzaal
Hummelhoek een mooi multifunctionele ruimte gekomen.

anno ■
Burgerlijke stand

n Eva en Maria gingen samen met kapelaan Piets op zoek naar de juiste sleutel. Op de achtergrond kijken Simon Ruitenberg (l), Ludo
Voorn en Peter Maalman goedkeurend toe - foto Cor Kes, Lux Photography

toenmalige wethouder Wim Visscher. Dit naar aanleiding van een
stuk in de Stadskrant. De gemeente
was voornemens om een flat van 24
meter hoog achter de kerk te bouwen. Alleen had de gemeente zich
niet gerealiseerd dat een deel van de
beoogde grond in bezit was van de

kerk. Het bleek maar een ‘idee’ te
zijn, maar gaandeweg ontstond het
plan om samen op te trekken en een
bouwplan uit te werken.
Markante boom
Maar één plan was niet afdoende
om tot bouw over te gaan. Telken-

male dienden er zich obstakels aan.
Waar komen de woningen en hoeveel, het uiterlijk werd besproken en
aangepast. Ook de markante boom
was inzet van de vele besprekingen.
Tevens moest er een grondruil komen. Hierdoor werd het uiteindelijk mogelijk om het achterste deel

Daarna werd met volle kracht ingezet om alle ideeën samen te brengen. Eind december 2013 hoopt de
bouwer ook de sleutels van de tien
omliggende woningen te kunnen
overhandigen. Op dit moment is 80%
van de woningen verkocht.

Getuigen brand gezocht

Tijdens de waterdag is achter de
Roelof Bootstraat in Edam een
partytent in de brand gestoken.
Een aangrenzend tuinhuisje is as
gevolg hiervan beschadigd. Heeft
u info? bel 0900-8844.

