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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

ANNO ■
Burgerlijke stand:

Geboren:
Tess Cornelia Maria, d.v. C.L.E.M.
Kwakman, en: W.C.R. Kil;
Ondertrouwd:
Thomas Johannes Albertus Havik, en:
Geertruida Margretha Maria Tol;
Overleden:
Allal El Yaakoubi, 70 jaar, e.v. J.
Hamdi; Jacobus Simon Jozef Kwakman, 46 jaar, e.v. M.A.T. Molenaar;
Wilhelmus Jozef Jonk, 46 jaar;

van Edam, unieke foto's. PlaatsDe volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
M.W. IJben, geboren 27 april 1966;
M.A.J.P. van Beek, geboren 27 september 1970; P.E. Evans, geboren
31 december 1965; J.M. Witkowski,
geboren 13 maart 1982.

genoot 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!

Vooroeverproject
Galgenveld

Wandel mee met Jan Bouwes en
geniet van de korte verhaaltjes en
het unieke fotomateriaal!

De Westervesting

Toen ik deze fotokaart in 1960 opdook in Amsterdam had ik nog geen
idee wat voor zeldzame kaart het was. Dat kreeg ik een week later te
horen van kleermaker Ton, ook in die tijd al een groot verzamelaar en
medeoprichter van Oud Edam.
Hij vertelde me dat het een foto was van de Westervesting, maar wel
een heel bijzondere omdat er een theekoepel op stond die naast het
Vestingpad stond ter hoogte van het huis van Duim, later Kees Plas.
Op deze foto staan ook twee Volendammers op hun prikslee in kostuum
en met de berenmuts op.
Hij vertelde mij dat ik er erg zuinig op moest zijn!

‘Amerika, Amerika’: de weg naar hoop
mooi verbeeld door Speeltheater
Het is nog helemaal niet zo lang
geleden dat Nederland grote
armoede kende. In de jaren
twintig van de vorige eeuw ontvluchtte veel mensen de enorme
ellende. Op zoek naar geluk en
een toekomst was New York vaak
de eindbestemming. De voorstelling ‘Amerika, Amerika’ van
het Speeltheater verbeeldt de
gang naar het beloofde land. De
hoofdrolspelers koesteren op hun
oude dag mooie herinneringen
aan hun jeugd in Holland, maar
de trauma’s uit het verleden zijn
niet weggevaagd in de tijd.

terd is door haar dictatoriale vader,
een moralistische dominee. Een
man die zijn handen niet kon afhouden van zijn eigen dochter.
Zware thema’s, maar de voorstelling blijft evenwel luchtig. Mede
door de geniale muzikale toevoeging. De vijf leden van het Calefax Rietkwintet wandelen als vijf
oude dametjes tussen de scènes
door. Ook de wisselwerking tussen
verleden en heden is een vondst.
Mooie zwart-wit beelden komen
en gaan en vloeien bijna geruisloos
over in de dialogen op het podium.
De combinatie van spel, poppen,
beeld en muziek zorgt voor vaart en
houdt het verhaal vast.

Johnny is zo’n jongen. Op z’n
oude dag blikt de oud-muzikant,
die nog jeugdig oogt, terug in een
bejaardenhuis in Michigan. Een
koffer met foto’s is het enige tastbare verleden. Zijn ogenschijnlijke
onverschillige gemoed wordt wakker geschud als hij Mary ontmoet.
Mary was ooit Marie en de jeugdliefde van Johnny. Met als verbindingsvrouw de overenthousiaste
activiteitenbegeleidster van het
bejaardenhuis, groeit er heel langzaam opnieuw een band tussen de
twee Nederlandse Amerikanen.

Terwijl het vertrouwen tussen de
oude jeugdgeliefden groeit, worden
de geheimen uit de jeugd langzaam
ontrafeld. Een verhaal vol misverstanden wordt eindelijk duidelijk en
brengt Mary en Johnny weer dicht
bij elkaar.
‘Amerika, Amerika’ is een
prachtige voorstelling. Een voorstelling voor alle leeftijden, ondanks de zware thema’s die worden
aangeroerd. Voor de jeugd is er een
wetenswaardige tentoonstelling
en brochure samengesteld over de
emigratie en de armoede in de jaren
twintig.
Luc van den Berg

Maar er moet eerst een muur aan
‘waarheden’ over het verleden
worden weggewerkt. Want had Marie schuld aan de dood van Johnny’s
broer Jan in 1923? En waar is de
koffer met geld, afkomstig van broer
Jan, die smokkelde, gebleven?
Maar niet alleen Johnny kijkt met
bitterheid om naar het verleden.
Marie onthult dat haar jeugd geteis-

Q Acteurs, live muziek, poppen en zwart-wit beelden vormen een perfecte combinatie

Voorstellingen Edam:
Woensdag 16 december, 15.00 uur.
Zaterdag 19 december, 19.30 uur.
Reserveren telefoon 372 295. De
zaterdag is zo goed als uitverkocht!

De gemeente heeft voor 2010 een
investering van € 142.000,- gereserveerd voor het vooroeverproject Galgenveld nabij Edam. De
Edamse havenmond slipt elk jaar
dicht. In overleg met Rijkswaterstata, die verantworodelijk is voor
het openhouden van de havens, is
besloten om op termijn een vooroever aan te leggen waardoor dit
euvel ingedamd moet gaan worden.

Taxatiedag munten
en postzegels

Uw munten, bankbiljetten, postzegels en ansichtkaarten kunnen op
woensdag 16 december getaxeerd
worden tussen 12.00 en 16.00 uur in
het Purmerends Museum, Kaasmarkt
20 in Purmerend. Taxatie is gratis.

Oproep: oude foto’s
van boerenerven
gezocht

Heeft u oude foto’s of prentbriefkaarten van boerenerven uit de periode van 1880 tot ongeveer 1940?
Landschap Noord-Holland ontvangt die dan graag (of een scan).
Met de foto’s wordt de indeling en
de beplanting van boerenerven in
Waterland en Zaanstreek onderzocht. Onder inzenders wordt een
leuke prijs verloot.
Landschap Noord-Holland, de gemeente Beemster en Agrarische
Natuurvereniging ‘Water, Land &
Dijken’, doen onderzoek naar de
oorspronkelijke beplanting van boerenerven in onder meer de gemeenten
Zaanstad en Waterland. Door de oude
foto’s en prentbriefkaarten krijgen de
onderzoekers een beeld van boerenerven van toen. Hiermee kunnen zij
advies geven over erfbeplanting en
erfindeling bij aanleg of onderhoud
van huidige erven. Het onderzoek
wordt uitgevoerd in het kader van het
project ‘Paarden in Laag Holland’.
Waarbij handreikingen gegeven
worden om erven landschappelijk
aan te kleden.
Originele foto’s worden gescand
en uiteraard teruggestuurd. Onder
de inzenders die vòòr 17 december hun foto’s naar ons opsturen,
wordt een leuke prijs verloot. Foto’s, prentbriefkaarten en kopieën
mogen per post zonder postzegel
verstuurd worden naar: Landschap
Noord-Holland, t.a.v. Anne Dillon, Antwoordnummer 263, 1900
VB Castricum. Scans mailen naar
a.dillon@landschapnoordholland.
nl. Nadere informatie op telefoonnummer 06-33333334.

