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Een wandeling door 
Edam met Jan Bouwes

De Stadskrant brengt in deze se-

rie, die terug grijpt naar de histo rie 

van Edam, unieke foto's. Plaats-

genoot Jan Bouwes heeft voor 

u de mooiste beelden bijeen ge-

zocht en op exact dezelfde plaats 

een heden daagse 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!

Edam van eeuw tot eeuw
A N N O  n

D e Baandervesting
Dit is een mooie foto van het pakhuis de Vlijt. Dit gebouw stond links van 
de vroegere Wallendalbrug op het Marken. Rechts zie je nog een dukdalf 
van de brug. Zo rond 1900 verplaatste de firma Heijmeijer de productie 
van jutezakken van Amsterdam naar Edam. Alleen het kantoor bleef nog 
erg lang in Amsterdam, waar Heijmeijer in 1884 was gestart.
Een van de mensen die heel lang voor dit bedrijf heeft gewerkt, is de on-
langs overleden heer Laddrak. Hij maakte 60 jaar vol bij de Heijmeijers, 
waarvan 40 jaar als directeur.
Hij leefde op als hij de geur van jute rook, net zoals broer Piet, die zelf-
standig doorging in Alkmaar met de afdeling jute, toen Heijmeijer de 
afdeling papier en plastic verkocht aan de DSM te Geleen.
De laatste directeur bij Heijemeijer was de heer Hoogland. Later in de 
DSM-tijd kwam er iedere twee jaar een nieuwe directeur. DSM verkocht 
de afdeling papier aan een Fins bedrijf, Walki Sacks genaamd. Daarna 
kwam het bedrijf in Zweedse handen via Korsnäs. Sinds kort is de fabriek 
verplaatst naar Hoorn en is het in Russische handen terecht gekomen.

E dam s tafereel in o er-A m sterdam se straat

De lege etalage van het voormalige café Zus op de Haarlemmerdijk in 
Amsterdam is door de Amsterdamse fotograaf Thomas Schlijper fraai 
omgebouwd tot een mini-expositieruimte. Het pand wordt gerenoveerd 
en de desolate staat was een doorn in het oog van menig buurtbewoner 
en ondernemer. De fotograaf kwam op het idee om het lege venster tij-
delijk  in te ruilen voor een bijzondere foto. 

In eerste instantie werd dat een beeld 
van twee vrouwen in het Westerpark. 
Echter, een van de twee dames bleek 
onlangs overleden, wat emoties op-
riep bij de familie. Een dag later 
was de volgende foto te zien: een 
beeld van de noordkant van Edam, 
waar de fotograaf dit oer-Hollandse 

tafereel vastlegde. Edammer Jack 
Visser zag de foto en bracht Elsa en 
Max, eigenaren van de Prinsenbar 
en beheerders van de koek en zopie 
kraam bij de Lokkemientjeweg op 
de hoogte. Een foto van de foto was 
snel gemaakt, zodat het beeld via een 
omweg weer in Edam belandde.

A no nim iteit w eb site 
w w w .E dam .V o len-
dam .nl o pgeh ev en

Veel mensen bezoeken de website 
www.edam.volendam.nl. Deze site, 
waar zoveel mogelijk nieuws over 
Edam-Volendam samenkomt, is 
ooit opgericht na de cafébrand in 
Volendam. 

Nu is het een site die nieuws verza-
meld met betrekking tot Edam-Vo-
lendam, waarop ook gereageerd kan 
worden. Veel gebeurde anoniem en 
daardoor soms ook ongenuanceerd. 
Daar heeft beheerder Piet Reijers nu 
deÞ nitief een stokje voor gestoken.

Deelnemers aan discussies zijn in 
het vervolg zichtbaar met hun eigen 
naam en  alleen door de beheerder 
traceerbaar. Het proces werd de af-
gelopen weken versneld omdat er 
veel kritiek op de Palingsoap kwam. 
Met name het feit dat er allerlei per-
soonlijke vuilspuiterij ‘de ether’ in 
werd gegooid, zorgde voor onrust.

Traceerbaar
Inmiddels is de site zodanig aange-
past dat mensen niet meer anoniem 
aan discussies kunnen deelnemen. 
Voor beheerder Piet Reijers een 
geruststellende gedacht. “Geluk-
kig hebben zich alweer 65 mensen 
zich aangediend om onder eigen 
naam of traceerbaar mee te pra-
ten. Het lijkt het medium niet te 
schaden. Momenteel zijn er gemid-
deld 2500 bezoeken en meer dan 
9000 bekeken pagina’s per dag.”

Heeft u ook nieuws voor op de site 
www.edam.volendam.nl kunt u 
dat mailen naar edam-volendam@
quicknet.nl 

B urgerlijke stand
Geboren:
Loïs Anna, d.v. T.T.M. Sier, en: 
D.C.M. Bond;
Ondertrouwd:
Petrus Everardus Cornelis Jonk, en: 
Kim Johanna Maria Kok;
Overleden:
Johanna Cornelia Maria Runder-
kamp, 61 jaar;

L aatste v o o rstel-
ling R iket m et de 

K uif in E dam
Komt u kijken naar de prachtige, 
humoristische en muzikale voor-
stelling van Speeltheater Holland? 
Na succesvol tournee in binnen- en 
buitenland is de voorstelling Riket 
met de Kuif nog tweemaal te zien in 
Edam. De pers was al lovend over 
de voorstelling. Het NRC schreef: 
‘een juweel’. 

Een bijzonder aspect van deze pro-
ductie is dat hij ook geschikt is voor 
dove en slechthorende toeschouwers. 
De voorstelling wordt vertaald in de 
Nederlandse Gebarentaal. Daarom is 
voor horende toeschouwers vooraf-
gaand aan de voorstelling, om 14.20 
uur, een workshop gebarentaal te vol-
gen. De voorstelling en workshop is 
interessant voor jong en oud. 

Reserveren
Op woensdag 28 januari en zaterdag 
14 maart om 15.00 uur is Riket met 
de Kuif nog te zien in Edam. Reser-
veer snel voor de laatste kaarten en 
de workshop gebarentaal via tele-
foonnummer 0299-372295 of kijk 
op www.speeltheater.nl.

G o ede prestaties 
z usjes G ro o t

Denise Groot heeft zaterdag 18 
januari jl. bij internationale wed-
strijden in Luxemburg haar eigen 
Nederlands juniorenrecord Pols-
stokhoogspringen geëvenaard. 

De 18-jarige atlete van Unitas ging 
bij de 7e Dussmann indoor meeting 
over 4,00 meter. Dat was dezelfde 
hoogte die ze op 15 maart 2008 
haalde bij wedstrijden in Gent. 
Groot verbeterde haar seizoensde-
buut van twee weken geleden met 
vier decimeter. 

Zus Mandy Groot liet ook van zich 
horen. Tijdens wedstrijden van STG 
Koggenland noteerde zij op de 500 
meter een prachttijd van 41,18, een 
persoonlijk record.

Sc h aatsen
Jan Duif werd Nederlands Kampioen 
Masters B. Zijn serie mocht er ook 
zijn; 500 meter: 40,72; 3000 meter: 
4.16,39; 1500 meter: 2.02.69; 5000 
meter: 7.34.32.

! Amsterdammers bewonderen de foto van de tent van Max Schuitemaker - foto T. Schlijper


