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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 van
Edam, unieke foto's. Plaatsgenoot
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! Wandel
mee met Jan Bouwes en geniet van
de korte verhaaltjes en het unieke
fotomateriaal!

anno ■
Burgerlijke stand

Geboren:
19-06 Faye Geertruida Alida, d.v.
N.J. Tol, en: S.A.C. Smit;
Ondertrouwd:
Demitrius Petrus Wilhelmus Schilder, en: Agatha Amanda Maria Pelk;
Johannes Jacobus Jozef Tol, en: Margaretha Maria Johanna Molenaar;
Getrouwd:
Vincentius Nicolaas Cornelis Jonk,
en: Maria Elzenaar; Marco Peter
Buis, en: Margaretha van Hees; Thomas Schilder, en: Geertruida Alida
Maria Bond; Cornelis Maria Jonk,
en: Catharina Agatha Eva Tol; Petrus
Johannes Maria Tol, en: Marlies Maria Petronella Alida Schilder; Marco
Jacobus Wensveen, en: Wolmoed
Laurentia Lidwina Schilder;
De volgende persoon zal uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
L. Stroek, geboren 31 mei 1924;

Verplaatsing voetgangersoversteek
D. Poschlaan

Nieuwvaartje

Deze boerderij aan het Nieuwvaartje kwam leeg te staan omdat de eigenaar, de heer Brommersma, een nieuwe boerderij kon laten bouwen
in de Zeevang. Dit gebeurde na de ruilverkaveling; zodoende kreeg hij
land rondom zijn nieuw opstallen.
En niet meer zoals dat vanuit Edam ging: twee maal daags met een
roeiboot naar zijn land varen om de koeien te melken.
Ook de koeien werden in het voorjaar met een koeboot naar het land
gebracht wat heel wat boottochten vergde, want er gingen acht koeien
in een boot. En in het najaar werden ze weer terug gevaren. En stonden ze het hele jaar op stal.
In 1959 kochten moeder Annie en Dré van der Laag deze boerderij
voor 12.000 gulden. Het land voor hun vee pachtte ze aan de Monnickendammerjaagweg.
Op deze foto staat Annie in de deuropening en Dré staat voor de ponywagen waarmee hij door heel Edam schillen en oud brood ophaalde
voor zijn vee.

‘Met King Lear hoef je echt geen medelijden te hebben’
Over anderhalve week begint de serie voorstellingen van alweer de 9e
productie van Het Roesttheater: ‘King Lear’. Donderdag 7 juli is de
try-out, een dag later gevolgd door de première. Het Roesttheater is een
kleine professionele groep die het zich niet al te makkelijk maakt gezien
de repertoirekeuze en de restrictie die zij zichzelf oplegt door de locatie
een deel van de voorstelling te laten zijn. En dat is waarschijnlijk ook de
kracht van dit theatergezelschap. Vanaf begin mei zijn de spelers samen
met artistiek leider Hans Keijzer bezig om de teksten van de Engelse
grootmeester te doorgronden. Tijdens de repetities heeft hij even tijd
voor een exclusief interview met De Stadskrant.
Wat is King Lear voor een man?
“Lear is een vader uit plichtsbesef,
omdat het volgens hem zo hoort als
je kinderen hebt. Maar als Cordelia, zijn jongste tegen hem zegt:
“Ik houd van u dat is mijn plicht”,
dan vind Lear die plicht alleen opeens niet meer genoeg. Op dat moment meet Lear met twee maten.
En dat kan dus niet. Er komt altijd
een moment waarop je je zelf tegen
komt. Lear is ook iemand die liefde
het liefste in cijfers uitgedrukt wil
zien. Tijdens de verdeling van zijn
land wil hij van zijn dochters weten
hoeveel zij van hem houden en als
het aan hem ligt moeten ze dat in
getallen kunnen uitdrukken. Als hij
na eerst bij Goneril, zijn oudste, het
huis uitgejaagd is hoort dat hij van
haar dat hij vijftig ridders in zijn
gevolg mag houden en dat is altijd
twee keer zoveel als de vijfentwintig die Regan hem toestaat, dus ook
twee keer zoveel liefde.”
Het loopt niet goed met Lear af. Kan
je zeggen dat hij het slachtoffer is van
de grillen van zijn dochters?
“Het is toch echt allemaal zijn eigen schuld, Als jij je kinderen tegen

elkaar uitspeelt kan je er vergif op
in nemen dat dat een keer faliekant
mis gaat. Zo ook bij Lear. Sommige
ouders hebben er geen notie van wat
ze hun kinderen aandoen, onder het
mom van: Ik heb het beste met jullie
voor. Nee, met King Lear hoef je echt
geen medelijden te hebben.”
Je hoort wel eens zeggen dat Shakespeare moeilijke taal schrijft. Ben jij
het daar mee eens?
“Absoluut niet. Shakespeare schreef
gewoon voor het volk, hij had alleen
veel woorden nodig. Wellicht had hij
last van een kruideniersmentaliteit
door tegen zijn opdrachtgevers te
zeggen: “Het is iets meer, mag dat?
Wat ‘King Lear’ vooral lastig maakt
zijn de teksten van de nar. Soms vraag
ik me wel eens af of Bill niet apestoned was toen hij sommige teksten
schreef (enkele jaren geleden zijn er
in de grond vlak nabij Shakespeares
huis in Stratford upon Avond pijpenkopjes gevonden met daarin restanten van cannabis, red.). Ik begrijp in
ieder geval waarom Freek de Jonge,
toen hij in 1994 de rol van nar spelde
bij Het National Toneel, de teksten
van dit personage heeft herschreven.

Het gemeentebestuur is akkoord
gegaan met een voorstel om de
voetgangersoversteekplaats, inclusief stoplichten, op de Dijkgraaf
Poschlaan ter hoogte van de Langemeerstraat te verplaatsen.
Ook zal er een aantal infrastructurele maatregelen worden genomen.
Kosten hiervoor bedragen ongeveer
€ 40.000,-.
Een en ander is het gevolg van een
eerder verzoek van verontruste omwonenden die via een handtekeningenactie om veiliger maatregelen
rond dit zeer drukke verkeersknooppunt vroegen.

Detailhandel
wordt wonen

De eigenaar van het Jan van Nieuwenhuizenplein 15 heeft een verzoek
ingediend om de bestemming van
de begane grond van haar pand te
wijzigen van winkel in wonen. Het
betreft de voormalige cadeauwinkel
van de familie Knispel, die later na
verkoop, nog enige tijd een antiekwinkeltje was.

Verzoek om grotere garage Graaf
Willemstraat

n De dochters van King Lear: vlnr Goneril (Merlijne Keuss), Regan (Charlotte Vlugt) en
Cordelia (Femke Blok); kleding: Mady Klein

Iets waar wij overigens ook niet vies
van zijn.”
Vorig jaar ben je begonnen met het
laten meespelen van amateurspelers,
een lijn die je in ‘King Lear’doortrekt.
Zelfs kinderen spelen mee, waarvan
de jongste nog geen jaar.
“Klopt. We hebben zes jonge actrices
die de dochters van Lear op jonge leeftijd spelen. Zo heeft Shakespeare het
niet bedoeld, maar voor mij zijn het
nu hele essentiële scènes geworden.
Aan het begin zie je hoe de liefdesverklaring die zij aan hun vader afleggen er met de paplepel is ingegoten.
Halverwege krijgt Lear een visioen
van zijn jonge dochters die het begin
inluidt van zijn gekte. En in de slotscène wordt hij door hen met zijn
neus op de feiten gedrukt. Daarnaast
wil ik ook laten zien dat het niet altijd

kenaus zijn geweest, maar als kind
leuk met elkaar konden spelen. Totaal
speler er drie per avond mee, om de
avond, zodat de belasting niet te groot
voor ze wordt, want onze eerste twee
speelweken vallen gelijk met de laatste twee schoolweken. Van de ouders,
die volgens mij machtig trots zijn,
krijgen we alle medewerking.”
Volgend jaar bestaan jullie tien jaar.
Nog extra plannen?
“In de zomer spelen we dan ‘Peer
Gynt’ van de Noorse schrijver Henrik
Ibsen. Dat moet een familievoorstelling worden voor iedereen vanaf acht
jaar met livemuziek, dus een zomerlocatiefamiliemuziektheatervoorstelling, mooi Scrabblewoord. Nee, niet
met de bekende ‘Peer Gynt suite’ van
Edvard Grieg. Dat zou te makkelijk
zijn voor Het Roesttheater.

De heer Nolte, eigenaar van de garage aan de Graaf Willemstraat 10a
in Edam, heeft een verzoek ingediend
om deze stalling te vergroten. Volgens de gemeente voldoet het verzoek aan de regelgeving.
Het Roesttheater speelt ‘King Lear’
vanaf 7 juli (try-out) tot en met 6 augustus. Voorverkoop: Primera Hartje
Edam, Spui 9. Reserveren kan telefonisch: 06-38320069 of per E-mail
hetroesttheater@gmail.com.
Try-out: 7 juli entree € 12.50. Première: 8 juli, daarna tot en met 6 augustus. Elke avond behalve zondag
en maandag, entree € 17,50. Vertrek
vanaf café De Gevangenpoort, Gevangenpoortsteeg 3 in Edam om 20.00
uur precies.
Ook kunt u reserveren voor een theaterarrangement bestaande uit een
3-gangendiner uit de Engelse keuken
à € 46,- per persoon, in restaurant
La Galera, Gevangenpoortsteeg 1 in
Edam (prijs inclusief voorstelling).
Het theaterarrangement is alleen
te reserveren via bovenstaand telefoonnummer of mailadres.

