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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!

NU nog in de boekwinkel: 
Deel 2 voor de liefhebbers 

van Oud Edam

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

De Wijngaardsgracht 
Deze foto is gemaakt enkele dagen voor de inval van de Duitsers in 
mei 1940. Men had daarvoor in geval van oorlog een dijkje aangelegd 
van Middelie (de Klemweg) tot de Warderdijk. En toen men in Edam 
de Pompsluis open zette stroomde het water met veel geweld over de 
Wijngaardsgracht, richting de Zeevang en zoals je ziet kolkte het wa-
ter ook over de gracht. Niet dat het wat had uitgemaakt, want nadat 
Rotterdam was gebombardeerd, ondanks dat Nederland zich al had 
overgegeven, was het over met de vrijheid. Alleen is er geen Duitser 
de Afsluitdijk overgekomen, zo goed werd die verdedigd.
Het water in de Zeevang werd al heel snel - en wel op 8 juni 1940 - 
drooggemalen. Later aan het eind van de oorlog, op 7 maart 1944,  
is de halve Zeevang weer onder water gezet, maar deze keer door de 
Duitsers voor hun eigen verdediging.
In juni 1945 werd de Zeevang weer drooggemalen. Doordat het land 
15 maanden onder water had gestaan, heeft het lange tijd enorm ge-
leden en duurde het lang voordat het grasland weer normaal gebruikt 
kon worden.

Roesttheater van start met Shakespeare’s ‘Midzomernachtdroom’
Vrijdag 21 juni gaat de tiende zomerlocatievoorstelling ‘Midzomer-
nachtdroom’ van William Shakespeare bij Het Roesttheater in pre-
mière. Na ‘Driekoningen’(2005), ‘Macbeth’(2008) en Hamlet (2009) de 
vierde Shakespeare die dit gezelschap in een eigentijdse bewerking aan 
het publiek voorschotelt “Ik wil het niet hebben over de genialiteit van 
Shakespeare,” begint regisseur Hans Keijzer desgevraagd zijn verhaal. 
“Dat laat ik aan de echte kenners over. Maar hij hield het publiek de 
overbekende spiegel voor. En liet ze zien hoe idioot mensen zich kunnen 
gedragen. Als mensen geen controle meer hebben over een situatie, dan 
komen vaak de meest primitieve instincten bij ze naar boven.””
 
 Waarom de keuze voor dit stuk?
‘Midzomernachtdroom’ mag dan een 
klucht zijn, toch had Shakespeare 
wel iets meer te vertellen dan alleen 
maar het bedenken van malle situa-
ties. Liefde is natuurlijk het centrale 
hoofdthema, daarnaast denk ik dat 
‘het schenden van afspraken’ een 
belangrijk tweede thema is.”
 
Zoals gebruikelijk wordt de locatie 
ook dit jaar weer angstvallig geheim 
houden, waarom is dat toch?
“Beschouw het maar als een soort 
spelletje wat we spelen met het pu-
bliek, Ze verzamelen zich en onder-
weg naar de locatie wordt er een be-
paalde spanning opgebouwd, waarin 
zij zich afvragen: ‘Waar zullen we nu 
weer terecht komen?’ Het is gewoon 
een onderdeel van de voorstelling, die 
dus eigenlijk al begonnen is, vanaf 
het moment dat het publiek naar de 
locatie vertrekt. En onderweg zal er 
ongetwijfeld het een en ander gebeu-
ren. De locatie werd dit jaar spontaan 
aangeboden door een van onze spon-
sors, en ik beschouw dat als een groot 
compliment aan ons adres.” 
 
Mag er niet een klein tipje van de 
sluier opgelicht worden?
“Nou vooruit dan maar. De locatie 
ligt aan het water in de oude kom van 

Edam, en is amper tien minuten lopen 
vanaf ons vertrekpunt café ‘De Ge-
vangenpoort’. Nu moet het toch niet 
meer moeilijk zijn. En voor wie het 
echt niet weet, zit er maar een ding 
op. Gewoon komen kijken. Want de 
locaties van Het Roesttheater is nog 
steeds het beste bewaarde geheim 
van Edam.”
 
Naast zes professionele spelers nu ook 
weer zes amateurspelers uit Edam en 
regio. Gaat dat wel goed samen?
‘Het repetitieproces is zelden zo re-
laxed geweest. En ik benader de ama-
teurs echt niet anders dan de profes-
sionals. Iedereen is gelijk aan elkaar. 
We vlogen in een uptempo door de 
verschillende scènes heen en hadden 
daardoor extra tijd om alles extra fijn 
te tunen.  “Dat enthousiasme van de 
groep ziet het publiek ongetwijfeld 
terug in de voorstelling. Sommige 
spelers laten zich helemaal gaan en 
dat zal voor vele straks een openba-
ring zijn.”
 
Schep je hiermee niet te hoge ver-
wachtingen bij het publiek?
“Waarom zou ik het anders voorstel-
len dat het in werkelijkheid is. Ik houd 
van transparantie, zowel naar de spe-
lers toe, als naar het publiek. Ik heb 
écht met heel veel plezier aan deze 

productie gewerkt en het eindresul-
taat zal er dan ook naar zijn”, aldus 
een zeer overtuigde Keijzer.
 
Ook nu weer is de juiste tijd waarin het 
stuk zich afspeelt moeilijk te duiden. 
En dat is vaker te zien in jullie voor-
stellingen. Doe je dat expres?
Dat heeft te maken met de keuze van 
de stukken. Het zijn vaak stukken met 
universele en tijdloze thema’s. In dit 
geval de liefde. In het begin is de en-
Het voorverkoopadres voor de entreekaarten is gewijzigd. Dat is nu Café 
‘De Gevangenpoort’ in Edam. Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 
vanaf 16.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur. Tijdens de kaasmark-
ten vanaf 10.00 uur.
Er bestaat een mogelijkheid om gebruik te maken van een theaterarrange-
ment. Dit houdt in een drie-gangen menu in restaurant ‘La Galera’, En om-
dat Shakespeare zijn stuk heeft gesitueerd rondom Athene, heeft de chef-kok 
van dit ‘La Galera’ een speciaal menu uit de Griekse keuken samengesteld. 
Voor € 47,00 (dit is inclusief de entree voor de voorstelling). Reserveren: 
hetroesttheater@gmail of 06-38 32 00 69. Ook kunt u via deze weg kaarten 
voor de voorstellingen reserveren.‘Midzomernachtdroom speelt tot en met 
20 juli, elke avond behalve zondag en maandag. Vertrek om 19.445 precies 
vanaf café ‘De Gevangenpoort’.

n Thisbe wordt door de leeuw belaagd
tourage die van 2013, daarna probe-
ren wij de sfeer op te roepen van de 
nachtclubs uit de jaren 1960/1970, 
terwijl Oberon en Titania rondlopen 
in kleding uit de jaren twintig van de 
vorige eeuw. Dit is een bewuste keuze, 
die ik onbewust heb gemaakt. In het 
totaalbeeld blijkt het toch altijd weer 
te kloppen. En ik vind het gewoon 
leuk om met de verschillende tijden te 
spelen. En zo is elk stuk voor mij weer 
een grote ontdekkingsreis.” 

Burgerlijke stand
Geboren:
24-05-2013 Tijn Nicolaas Joseph 
Tuip, z.v. N.C.T. Tuip en D.J.M. 
de Lange; 26-05-2013 Sarah Jinthe 
Sophie de Boer, d.v. V.S. de Boer 
en J.A. Slagt;
Ondertrouwd:
Gerard Wiedijk en Esther Elisabeth 
Afra de Lange; Cornelis Jacobus 
Moenis en Gerarda Adriana Antho-
nia Handgraaf;
Overleden:
27-05-2013 Maaike Karssen, oud 87 
jaar, w.v. P. van der Velden; 29-05-
2013 Klaas Tuip, oud 87 jaar, w.v. 
A. Kroon;

Wethouder Luyckx 
kondigt afscheid aan

Als gevolg van de politieke gebeur-
tenissen in Edam-Volendam ziet 
wethouder Dorus Luyckx zich ge-
noodzaakt om binnen een redelijke 
termijn te stoppen met zijn werk-
zaamheden. “In een coalitie, zonder 
de Partij van de Arbeid - de partij 
waar ik op mijn 25ste levensjaar lid 
van ben geworden - is mijn positie, 
indien ik aan zou blijven als wethou-
der, niet meer geloofwaardig.”

andre Manuel: ‘na 
oerol’ in Harmonie 

Cabaretier en zanger Andre Ma-
nuel komt ook dit jaar weer na het 
Oerolfestival op Terschelling langs 
de Harmonie in Edam om te ver-
tellen en te zingen uit zijn oude 
en nieuwe shows. Na twee weken 
Oerol is het altijd weer een ver-
rassing wie Andre Manuel mee-
neemt naar de Harmonie om nog 
even na te genieten van de zomerse 
culturele sfeer van Terschelling.  
Entree voor deze voorstelling is 10 
euro en het vind plaats op donder-
dag 27 juni, aanvang 21.00 uur.  
 
Zondag 16 juni 17.00 uur; Bjorn 
van Rozen, Nederlandse liedjes. 
Zondag 23 juni 17.00 uur; Arthur 
Ebeling.
Vrijdag 21 juni Midzomer Vis Feest. 
Deze vrijdag is er een haringparty 
bij de Harmonie en roken we ma-
krelen voor de deur ! We beginnen 
om vijf uur.

De tocht                                  
van het vocht!

Op zondag 30 juni organiseert de 
Prinsenbar een speurtocht door 
Edam voor teams, met de naam 
‘De tocht van het vocht’!                                                                 
 
In samenwerking met  Café De Ge-
vangenpoort, Café De Boei en De 
Harmonie wordt er een mooie tocht 
uitgezet waarbij in ieder deelnemend 
café een vochtige versnapering klaar 
staat. De  teams van 5 personen speu-
ren door oud Edam op zoek naar de 
juiste antwoorden. In elke kroeg 
wordt er een spelletje gespeeld om 
ook punten te verzamelen. De vra-
gen gaan over feitjes die je langs de 
route tegenkomt met hier en daar een 
bonusvraag over echte Edammer aan-
gelegenheden. De spelletjes die bij de 
cafés  gespeeld zullen gaan worden 
kun je rangschikken onder de noemer 
‘kroegspelletjes’ en zullen niet meer 
tijd in beslag nemen dan 10 minuten 
tot een kwartier. Aanvangstijd 14.00 
uur, vertrek vanuit de Prinsenbar. 
Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro 
per team, en je kan je team gewoon 
opgeven in je ‘eigen’ café! Rond 
de klok van 5 zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden in de Prinsenbar. Als het 
zonnetje ook nog meewerkt, belooft 
het een prachtige dag te worden!


