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Een wandeling door Edam 
met Jan Bouwes
De Stadskrant brengt in deze serie, 
die terug grijpt naar de histo rie van 
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot 
Jan Bouwes heeft voor u de mooiste 
beelden bijeen gezocht en op exact 
dezelfde plaats een heden daagse 
foto gemaakt. Wie gedacht had dat 
er (in Edam althans) nooit iets is ver-
anderd komt bedrogen uit! Wandel 
mee met Jan Bouwes en geniet van 
de korte verhaaltjes en het unieke 
fotomateriaal!

Edam van eeuw tot eeuw

Monnickendammer Jaagweg
Hier op de foto is men bezig met de aanleg en verbreding van de Monnic-
kendammer Jaagweg. Voor die tijd was er alleen een smal jaagpad.
Vanwege de verbreding moest de trambaan worden verlegd. Dat ge-
beurde in 1932. Hier op de foto rijdt nog de stoomtram, maar de masten 
voor de elektrische tram worden al geplaatst. De molen van Teengs is 
duidelijk in zijn nadagen, want er zijn al twee wieken vanaf gesloopt.
De oude remise op de achtergrond staat er nog. Maar ook niet lang meer. 
Niet veel later werd hij gesloopt door een van de bekendste Edammers 
(en drinkebroer) Willem Kwantes. Tijdens de sloop van de remise werd 
de olieput ongedeerd gelaten. Kwantes zag er wel handel in en verkocht 
deze smeerolie als lampenolie door heel Edam. In menig Edams woning 
uit die tijd was de stank als gevolg hiervan niet te harden.
De huidige brug bij Thomas Café werd al in 1928 gemaakt. Daarvoor 
ging al het verkeer door Edam, maar toen deze weg klaar was ging men 
langs Edam richting Hoorn.

Brijkey Beat geeft nieuwe dimensie  aan          
Volendammer muziekcultuur

Marco Bakker en Michel Veer-
man belichten de Brijkey Beat. De 
Edammer fotograaf  Marco Bak-
ker en de Volendammer schrijver 
Michel Veerman gaan in de ko-
mende edities van De Stadskrant  
samenwerken in een fotocolumn. 
“Noem het maar een meerwaarde 
vanuit beide kommen,” zo verkla-
ren de beeld- en woordkunstenaar 
uit Edam en Volendam hun sa-
menwerking.
  
Een Edammer die foto’s van Vo-
lendamse artiesten maakt  met een 
verklarende tekst van een Volen-
dammer en dat samen in de Edamse 
Stadskrant.
  
1Way Wind
Michel Veerman is een van de drij-
vende krachten achter het succes-
volle muziekblad ‘1Way Wind the 
magazine’, een blad met veel foto’s 
en nieuws over de Volendamse arties-
tenwereld. Marco Bakker is portret-
fotograaf met een speciale belang-
stelling voor muzikanten. 

Exit Edam
Hoe hebben ze elkaar gevonden en 
wat gaat de column voorstellen? “Ik 
had al lang het idee om een serie te 
maken over Volendamse artiesten, 
net zoiets als de serie Exit Edam over 
bekende Edammers. Met Michel 
kwam ik in contact omdat ik voor 
1Way Wind regelmatig de foto op de 
achterkant verzorg”, vertelt Marco.  
 
Cees Veerman
En wat het gaat worden? Elke edi-
tie een mooi portret van een Volen-
damse muzikant, een portret met 
een boodschap en daaronder een 

korte puntige tekst van Michel. Als 
we ons afvragen wat we ons daarbij 
moeten voorstellen legt Marco uit: 
”Neem nou onze eerste foto volgende 
krant. Die wordt van Cees Veerman 
(Poes) en zowel uit de tekst onder de 
foto als uit de foto zal spreken wat 
wij willen zeggen over het legenda-
rische Cats-bandlid dat binnenkort 
gaat emigreren.” 

Jong en oud
“We gaan oude en jonge muzi-
kanten portretteren, bekende en 
onbekende, iedereen komt aan 
bod, Cats-leden maar ook Case 
Mayfield en andere jonge talen-

ten die momenteel opkomen.”  
 
De foto met een paar sprekende 
zinnen daaronder moet het verhaal 
en de plek in de Brijkey Beat ver-
tellen. Marco moet het beeld voor 
zich zien en Michel moet de re-
latie met Volendam leggen. Mi-
chel: “Een interview met een mu-
zikant is makkelijker dan in drie 
zinnen iemand neerzetten hoor.”  
 
Mersey
Veel meer kunnen de heren er niet 
over kwijt maar een blik op de 
foto die we vooraf  even mochten 
zien en de tekst belooft veel moois 

voor de komende maanden. Een 
sprekende foto met een beeldende 
tekst. Dan de titel: Brijkey Beat. 
“Ik dacht meteen aan Mersey Beat 
(genoemd naar de rivier de Mersey, 
die langs Liverpool stroomt) want 
het trok me niet  om het nu weer 
Palingsound te noemen. En wij 
hebben geen Mersey maar wel een 
Brijkie(ey), vandaar,” aldus Michel. 

Kerkebreek
Michel ging onmiddellijk op zoek 
naar de geschiedenis van het Brijkie 
en vond dat het een overblijfsel was 
van het drooggemalen Volendammer 
meer (nu de Meer), een soort binnen-

haventje. Vanaf het Brijkie kon men 
via de Kerkebreek zo naar Edam va-
ren. “Rondom dit stroompje met zijn 
gele bruggetje dat je op veel popfoto’s 
ziet, ontstond de Brijkey Beat, mooi 
toch zo’n stukje geschiedenis?”

Veel keuze
De titel was geboren en Marco Bak-
ker ging aan de slag met een aantal 
mooie foto’s waarvan in de komen-
de krant de eerste wordt geplaatst. 
“We gaan deze week nog even goed 
overleggen over een mooie plek in 
de krant, een mooie opmaak en dan 
beginnen we, ideeën genoeg, we heb-
ben al een lijstje van 60 namen dus 
voorlopig kunnen we vooruit.”
 
Zilveren Camera
Een mooie persoonlijke serie in 
Beeld en Woord van Marco Bakker 
die door Michel wordt omschreven 
als: geschoold, handvaardig, plaat-
gevoelig, beeldend kunstenaar, zeer 
getalenteerd zelfstandig fotograaf. 
Beloning: een Zilveren Camera. 
Edammer. Boulanger. 
 
Publieksprijs beste Popboek
En de teksten zijn van Michel Veer-
man die zichzelf geheel in de stijl van 
de serie omschrijft als: geschoold, 
handvaardig, bouwtechnisch, self-
made schrijver. Beloning: Publieks-
prijs Beste Popboek van Nederland en 
Vlaanderen. Volendammer. Passeur.  
Het belooft veel moois, deze twee 
lokale kunstenaars die de muziek uit 
Volendam een nieuwe dimensie , die 
van de Brijkey Beat, gaan geven.
www.marcobakker.com
www.palingsound.com

Burgerlijke stand:
Geboren:
26-01 Chelsey d.v. H.D. de Groot 
en M.J. Tol; 06-02 Eva Cornelia 
Margaretha d.v. J.T.M. Bootsman 
en A.M.M. Hansen; 07-02 A n n e 
Margaretha Johanna d.v. N.N.M. 
Veerman en M.J.W. Schilder ; Ma-
non Anneliese, d.v. S.T.C.M. Sier, 
en: S. Goede;
Ondertrouwd:
Jacobus Johannes Thomas Jonk, en: 
Anna Maria Helena Hartog; Ronald 
Johannes Maria Schokker, en: Petro-
nella Anna Maria Molenaar;
Getrouwd:
Dirk Antonius Tuip, en: Sarah Klou-
wer; Robert Paul Gerritsen, en: Mar-
tina Petronella Elshout; Burret Dob-
ber, en: Dorinda Thysia Goossen;
Overleden:
Corry Westerbaan, 81 jaar, w.v. C.F. 
Olij; Margaretha Maria Geertruida 
Stavenuiter, 87 jaar, w.v. J. Schilder; 
Margaretha Clasina Maria, 71 jaar, 
w.v. J.A. Jonk; Ferdinand Hubert 
Schwikart, 75 jaar, w.v. A.M. Pelk;
Maria Kwakman, 78 jaar, w.v. S. 
Veerman; Henriëtte Maria Baaijens, 
72 jaar, e.v. J.C. van Veen; Ber-
nardina Debora Stas, 91 jaar, w.v. 
H.F. Wieferink; Willem Johannes 
Houtlosser, 78 jaar, e.v. C. Jansen; 
IJtje Bosschieter, 89 jaar, w.v. B. 
Bakker;
De volgende persoon zal uit de 
gemeentelijke basisadministratie 
worden geschreven
H.E. Ogbomo, geboren 27 juni 1988;

Tuinieren in Middelie
Op het tuinencomplex aan de Bui-
tengouwweg te Middelie (± 3 km 
buiten Edam) is een aantal tuinen vrij 
gekomen. De tuinen hebben elk een 
oppervlakte van ongeveer 200 m2 en 
liggen volop in de zon. Voor een klein 
huurprijsje van slechts € 15,-  per jaar 
kun u het hele jaar door aardappels, 
groenten en fruit van eigen tuin eten. 
Heeft u belangstelling, bel dan even 
met de beheerder: C. van der Kamp, 
tel. 0299-621 716.

n Tekstschrijver Michel Veerman (l) en fotograaf Marco Bakker bij het Brijkie in Volendam  - foto Cor Kes


