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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!

anno ■

Edam van eeuw tot eeuw

Een hele oude foto van de Jaagweg
Dit is een heel oude foto van een boerderijtje aan de Jaagweg naar Monnickendam. Zo-
als je ziet ligt er een rails voor de deur. Dat is van het oude stoomtrammetje naar Amsterdam. 
Nadat dit huisje werd gesloopt liet het bestuur van de Zuidpolder hier een combinatiewoning bouwen. Half 
woning, half stal. Het werd gebouwd door aannemers Dirk de Boer van de Achterhaven en Jack Hartog 
van de latere tegelfabriek aan het Oorgat.
Maar toen de woning klaar was ontdekte men dat de schoorsteen was vergeten. 
De eerste boer die hier kwam wonen was Hein Greuter, de grootvader van onder andere Jip Greuter, 
woonachtig aan de J.C. Brouwersgracht. Daarna werd het boerderijtje in 1943 door de familie Kramer 
gehuurd en later ook gekocht.
Na Kramer heeft Appie Bommer hier gewoond; hij werkte samen met Jack van Dijk in de autohandel. 
Uiteindelijk werd ook dit huis weer gesloopt en kwam er een mooie woning voor in de plaats, gebouwd 
door de familie Broeks. Eigenaren van het Van der Valk Motel in Katwoude.
Deze foto is gemaakt ter ere van een huwelijksfeest. Vroeger werd zo’n feestelijke dag vaak opgeluisterd 
met een diner in bijvoorbeeld het Damhotel. Op tafel stond dan een (menu)kaart met foto van het huis 
van de feestgangers.

Maakt het iets uit waar je geboren bent?
Maakt het iets uit waar je je nest 
bouwt, of je wordt geboren en 
opgroeit op een vuilnisbelt of  in 
een mooi landschap midden in 
de natuur? Word je ’s ochtends 
wakker door het geluid van bon-
kende graafmachines of door het 
gefluit van vogels? Han Hoogland 
en John Treffer (zoon van de we-
reldberoemde fotograaf Ed van der 
Elsken, die begin december 1990 
overleed) maakten twee 3D films 
van elk 15 minuten: ‘Zwanen in de 
polder’ en ‘Zwanen in de stad’.

We denken snel, ach wat zielig, 
maar voor jonge zwaantjes lijkt 
het niet uit te maken. Zolang moe-
der daar is en je zorgt dat je haar 
niet kwijtraakt en als je onder 
haar beschermende vleugels ligt.  
Maar daarbuiten zijn er voor jonge 
zwanen overal vijanden. Niet ieder-
een redt het, niet in de stad, maar 
ook niet in de polder. 

En je vraagt je af waarom. Waarom 
worden niet alle eieren uitgebroed? 
Waarom zijn de ouders niet altijd in 
staat om hun jongen veilig door die 
eerste kwetsbare jaren te loodsen?
Deze beelden laten je meeleven 
met twee families zwanen op een 
heel bijzondere manier. Alsof je er 
bijna zelf bij bent. Zwanen bescher-
men en verdedigen hun kroost met 
passie. En maakt het dan uit of ze 
midden in Amsterdam leven of in 
de polder?

Zwanen in de polder 
Een zwanenkoppel wordt gevolgd, 
vanaf het baltsen/paren, bij het bou-
wen van hun nest, het uitbroeden 

van de eieren en het opvoeden van 
hun jongen. Uit de vele uren mate-
riaal zijn beelden geselecteerd die 
een unieke kijk op de zwanen ge-
ven. Zo is bijvoorbeeld de eerste 
gang naar het water van de jongen 
vastgelegd.
Een van de jongen twijfelt en blijft 
bij nader inzien liever in het nest. 
De vader of moeder klimt weer op 
de kant om het jong over te halen 
toch mee het water in te gaan. Sa-
men brengen ze hun jongen groot 
in de sloten en weilanden van het 
polderland. De zwanenfamilie trekt 
erop uit. Het ziet er allemaal wel 
zonnig uit maar blijft er niet een-
tje achter?

Het resultaat is een kijkervaring 
waarbij de toeschouwer intens mee-

leeft, in de huid van de zwanen kruipt 
en met hen het seizoen beleeft. 

Zwanen in Amsterdam
Bij het Centraal Station in Amster-
dam worden grote bouwprojecten 
gerealiseerd. Midden in deze drukte 
hebben twee zwanen de plek voor 
hun nest gekozen. Het nest is ge-
maakt van allerlei soorten zwerf-
afval. Tussen een oude kade en 
een damwand hebben ze blikjes, 
draadjes, stukken plastic, zelfs een 
oranje hoed van Koninginnedag 
tot een hoop gemaakt. “Een perfect 
hoopje” zegt Zea.
 
Zea is een meisje uit de stad die 
een werkstuk over zwanen maakt. 
Ze komt regelmatig kijken hoe het 
er voor staat met het nest. Onver-

stoorbaar blijven de zwanen in de 
weer met het organiseren van hun 
hoopje. Als er brutale indringers 
komen worden die zo snel moge-
lijk verjaagd. En als uiteindelijk 
de jonge zwaantjes er zijn, gaan ze 
zwemmen. Zo zijn we getuige van 
een jaarlijks terugkerende gebeurte-
nis, op een bijzondere plek. 

Door de presentatie van deze inte-
ressante mix van zowel parallellen 
als uitersten, dringt de vraag zich op: 
wat is natuur eigenlijk? En maakt het 
uit waar je je nest bouwt? 
 
Cinekid Film / Specials:
www.3dzwanen.nl  Film voor kin-
deren vanaf 6 jaar. T/m 25 oktober. 
Westergasfabriek terrein Amster-
dam. 10.00 tot 18.00 uur.

Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
Cornelis Johannes de Vries en Elise 
Elisabeth Maria Schilder; Tanveer 
Ahmed en Nazrana Sultana Kousher 
Muradin; Jacobus Cornelis Nico-
laas Buijs en Laura Margaretha 
Maria Steur; Daan Keijzer en An-
nika Karels;

Getrouwd:
Christian Jean Erwin Ober en Leonie 
Maria de Lange;

Overleden:
07-10-2013 Maria Gerarda Boots-
man, oud 77 jaar; 08-10-2013  Be-
ate Wieder, oud 74 jaar, e.v. W.W. 
Scholten; 11-10-2013 Joseph Gerar-
dus Maria Klouwer, oud 66 jaar, e.v. 
M.N. van Otegem; Cornelis Maria 
Tol, oud 55 jaar, e.v. G.H.M. Bond
14-10-2013 Suet Fong Lau, oud 51 
jaar, e.v. T.G.J. Koning; 15-10-2013       
Jacobus Maria de Boer, oud 78 jaar, 
e.v. G.M.J. Waaijer; 15-10-2013       
Cäcilia Theresia Giessler, oud 79 
jaar, e.v. J. Giessler

Voornemen tot uitschrijving 
uit de gemeente
Op grond van het bepaalde in arti-
kel 66 van de Wet GBA is een ie-
der verplicht na verhuizing hiervan 
schriftelijk aangifte te doen binnen 
vijf dagen na verhuizing. De hierna 
genoemde personen hebben ver-
zuimd dit te doen. Daarom zijn wij 
op grond van artikel 47 lid 2 van de 
Wet gemeentelijke basisadministra-
tie persoonsgegevens voornemens 
om de bijhouding van de persoons-
lijst van de volgende personen op te 
schorten in verband met vertrek naar 
Land Onbekend. 

Een dergelijke opschorting betekent 
dat u niet meer als ingezetene in de 
bevolkingsadministratie van Edam-
Volendam bent geregistreerd. Dit 
heeft als direct gevolg dat er met 
ingang van de datum van deze brief 
geen documenten, zoals een uittrek-
sel uit de bevolkingsadministratie, 
paspoort of rijbewijs, meer kunnen 
worden verstrekt. Het kan ook fi-
nanciële consequenties met zich 
meebrengen voor bijvoorbeeld de 
huurtoeslag, kinderbijslag en wel-
licht een eventuele uitkering.
P.B. Sorballa, geboren 24-12-1967;

Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van de Afdeling 
Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande  personen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de 
gemeentelijke basisadministratie 
staan ingeschreven. Het college 
heeft besloten de bijhouding van de 
persoonslijsten van deze personen 
op te schorten. Dit betekent
dat zij daardoor formeel niet meer op 
dat adres staan ingeschreven.
B.J. Brouwer, geboren 07-11-1972           
Datum uitschrijving 19 september 
2013

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende 
tegen dit besluit bezwaar maken 
bij het college. De termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift 
is zes weken en vangt aan één dag 
na de datum van het besluit. Het 
ondertekende bezwaarschrift moet 
bevatten de naam en het adres van 
de indiener, de datum en een om-
schrijving van het besluit waartegen 
het bezwaarschrift  zich richt. Ook 
moet de bezwaarmaker gemotiveerd 
aangeven waarom hij of zij het niet 
eens is met het besluit. 
Het bezwaarschrift moet worden 
gericht aan burgemeester en wethou-
ders van Edam-Volendam, Postbus 
180, 1130 AD  Volendam.

n Broedende zwaan in de polders ten noorden van Edam                  n Deze zwaan bouwde zijn nest uit afval in het Centraal Station


