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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!

Burgemeester Versteeghsingel

Dit is volgens mij de enige ansichtkaart van de Burgemeester Versteeghsingel, in de volksmond ook wel de Balkenhaven genoemd.
Een water vol met boomstammen, want dat het een echte balkenhaven
is, kun je goed zien op deze foto uit 1900.
De singel ligt vol met boomstammen die in vroeger tijden met enorme
vlotten over de Zuiderzee werden aangevoerd. En als de boomstammen
lang genoeg in het water hadden gelegen, dan werden ze met kleine vlotten via de Nieuwehaven naar de houtzagerij van Teengs aan de Monnickendammerjaagweg gevaren, waar de stammen tot planken werden
gezaagd voor de houthandel van Pont.
De familie Pont is waarschijnlijk de oudste familie van Edam omdat de
naam al voorkwam in de tijd dat Edam zijn stadsrechten kreeg (1357).
Maar omdat het hout goedkoper kon worden aangevoerd via het Noordzeekanaal, werd de houthandel van Pont later verplaatst naar de Zaanstreek,
waar ook nog eens veel meer ruimte en afzetmogelijkheden was.
Rectificatie
Door toedoen van de redactie is in de vorige rubriek van Jan Bouwes een vervelende fout geslopen. De oud-directeur van Heijmeijer was niet de onlangs overleden heer Laddrak, maar zijn vader. Piet Laddrak (overleden in 2008) ging, na
verkoop van de afdeling papier en plastic, later zelfstandig verder in Alkmaar.

In april speelt toneelvereniging
d’Ye ‘Het Huis van Bernarda Alba’.
Een bijzonder stuk met een bijzondere cast. Naast het feit dat er alleen
vrouwen meespelen, staan er voor
het eerst bij d’Ye drie generaties
tegelijk op het toneel.
Het is bij de Edamse toneelvereniging wel vaker voorgekomen dat
een moeder en haar dochter (of een
vader en zijn zoon) samen in één
stuk speelden. Er was echter nog niet
eerder sprake van drie generaties. In
‘Het Huis van Bernarda Alba’ neemt
Ellie van Montfort de hoofdrol voor
haar rekening, die van Bernarda Alba
dus. Haar dochter Steffie van Montfort speelt Amelia, een van haar vijf
toneeldochters, en ook kleindochter
Charlotte Vlugt heeft een kleine rol.
Waar gaat dit stuk over? Ellie: “Het
is een toneelstuk uit 1936 van de
Spaanse schrijver Federico García
Lorca en speelt zich af op het conservatieve platteland van Andalusië.
Bernarda Alba heeft net haar tweede
man begraven en dompelt haar huis in
een rouw die acht jaar zal duren. Haar
vijf dochters, allemaal op huwbare
leeftijd, zullen dus acht jaar het huis
niet mogen verlaten. Hun enige uitweg is een huwelijk. Bernarda heerst
als een dictator over haar dochters,
haar demente moeder en haar personeel. Het is natuurlijk logisch dat die
dochters in opstand komen.”
Gevoelsmens
Het is niet voor het eerst dat Ellie en
Steffie samen in een stuk spelen, maar
wel de eerste keer dat ze écht tegenover elkaar staan, en dan ook nog als
moeder en dochter. Is dat niet raar?
Steffie: “Ja en nee. Het is natuurlijk
gewoon m’n moeder, maar in haar rol
is Ellie hardvochtig en koud. Zo van:
‘Huilen doe je maar onder je bed, als
niemand het ziet!’ In het echt is ze

Drie generaties vrouwen in stuk d’Ye

‘Gelukkig hoef ik niet te slaan’

ANNO ■
Burgerlijke stand
Geboren:
Kim Afra Maria, d.v. A. Huisbrink,
en: K.G.M. Veerman; Jeffrey, z.v.
S.j.P. Guijt, en: A. Uitentuis; Jona
Theodorus Cornelis, z.v. T.J.J.
Tol, en: A.M.J. Smit; Pieter Simon
Theodorus, z.v. E.J.T. Bond, en:
J.G.P.M. Tol;
Ondertrouwd:
Markus Johannes Antonius Veerman, en: Johanna Heberta Maria
Kroon; Renatus Maria van Baarsen, en: Agatha Johanna Cornelia
van Wissen;
Getrouwd:
Cornelis Jozef Maria Veerman, en:
Elisabeth Maria Pelk; Petrus Everardus Cornelis Jonk, en: Kim Johanna
Maria Kok;
Overleden:
Hendrika Visser, 64 jaar, w.v. C.
Latdorp; George Gerard Walda, 73
jaar; Geertruida Maria Margaretha
Jonk, 62 jaar, e.v. S.P.M. Kwakman;
Geertruida Maria Plat, 72 jaar, e.v. F.
J. te Riele; Jan Talsma, 84 jaar, w.v.
J. Bakker; Nelly Oosting, 80 jaar,
Joseph Neyndorff, 66 jaar; Cornelis Johannes Zaunbrecher, 63 jaar;
Diederik Christiaan Buwalda, 61
jaar; Grietje Veerman, 90 jaar, w.v.
G.N. Verhoeven; Geertruida Butter, 74 jaar;
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven:
W. Zakowicz, geboren 16 januari
1978; A. Filipczuk, geboren 19 maart
1979; O. Kyekyeku, geboren 5 september 1959;
der en oma op het toneel te staan?
Charlotte: “Ja, maar het is niet mijn
debuut hoor. In ‘OverDwars’(het stuk
van d’Ye ter gelegenheid van Edam
650 jaar, red.) was ik al figurant. Maar
nu heb ik echt tekst, en dat is natuurlijk veel leuker. Ik vind het wel gek
dat oma op het toneel zo’n strenge
vrouw speelt. In het echt is ze juist
hartstikke lief.”
Charlotte deelt haar rol overigens
met Eva Sloots (10). Leuk detail is
dat ook Eva’s moeder (Lissy Lutz)
meespeelt in het stuk.
Uitdiepen
Hebben de dames al zin in de uitvoeringen? Ellie: “Natuurlijk, maar aan
de andere kant zitten we nog volop
in het proces van uitdiepen van karakters en relaties, en dat is gewoon
zo lekker. Maar als ik merk hoeveel
plezier wij nu al met z’n allen hebben, weet ik zeker dat de bezoekers
straks ook zullen genieten.” Steffie:
“Ik ben altijd heel kritisch op mezelf,
maar nu heb ik meer dan ooit het gevoel: dit wordt heel mooi. Dit móeten
de mensen gewoon mooi vinden, dat
kan niet anders.” Charlotte, laconiek:
“Ja, ik heb er ook veel zin in, maar
eerst moet ik nog optreden met de
Toverbal.”

Q Stefﬁe, Charlotte en Ellie spelen samen in ‘Het Huis van Bernarda Alba’, waarvan de repetities in volle gang zijn

absoluut niet zo. We zijn allebei juist
gevoelsmensen.” Ellie: “Ik ben wel
blij dat ik Steffie niet hoef te slaan in
het stuk. Het is weliswaar toneel en ik
kan dat soort dingen goed scheiden,
maar toch.”
Het stuk is geschreven in 1936. Is het
anno 2009 dan niet een beetje oubollig? Ellie: “Absoluut niet. Als je een
komedie uit die tijd neemt, zou dat
misschien wel het geval zijn. Maar
dit stuk heeft zulke mooie karakterrollen, er zit zo veel in. Ook als
ik tijdens de repetities niet aan de

beurt ben en vanaf de kant toekijk,
geniet ik gewoon. Het is boeiend, ik
blijf constant leren. En de thematiek
is nog zo actueel, dat het voor veel
mensen herkenbaar zal zijn.” Steffie:
“We merken dat ook bij de repetities.
Iedereen beseft dat dit soort moederdochterverhoudingen ook nu nog
voorkomt. We hebben een cast met
alleen vrouwen, elf maar liefst. Je zou
verwachten dat het dan een kippenhok
of een theekransje is, maar er wordt
zó lekker gerepeteerd. Iedereen is
superfanatiek met haar rol bezig, dat

heb ik bijna nog nooit meegemaakt.
Er wordt veel uitgediept, maar gelukkig ook veel gelachen.” Ellie: “Wat
dat betreft ben ik ook blij met onze
regisseur Jacomine de Visser. Die is
zo enthousiast over dit stuk en stuurt
alle spelers zo goed aan. Ik voel me
heel prettig bij de manier hoe zij met
iedereen omgaat.”
Echt tekst
En dan is er natuurlijk nog (klein)
dochter Charlotte (8). Vindt zij het
spannend om straks met haar moe-

Smaakt naar meer
En smaakt zo’n toneelstuk samen
met je moeder naar meer? Steffie:
“Jazeker. Graag zou ik nog eens een
eenakter met m’n moeder spelen,
echt één op één.” Ellie: “Natuurlijk.
Het is toch best bijzonder dat je allebei zo’n plezier hebt in je hobby.
En het is helemaal speciaal dat ook
Charlotte het weer leuk vindt om op
het podium te staan.”
De uitvoeringen van ‘Het Huis van
Bernarda Alba’ zijn op 17, 18, 24 en
25 april in de Singel.

