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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

De Lingerzijde
Dit is een foto van damclub Ons Genoegen uit 1913, in de huiskamer 
van kruidenier Sieuwers aan de Lingerzijde. Later woonde hier Arie 
de Jager.
Op 27 oktober 1902 werd in café Oostindië op de Kaasmarkt deze 
damclub opgericht en werd K. Bouwes, mijn overgrootvader, de eerste 
voorzitter. D. Kikke werd secretaris en Niek Bouwes penningmeester. 
Hij was de broer van mijn overgrootvader.
Het eerste clublokaal werd de ruimte van Sieuwers, waarvoor hij twee 
gulden per avond ontving, maar dan moest hij ook voor koffie en thee 
zorgen. Indien er meer dan 20 leden aanwezig waren dan kreeg hij 
zelfs vijftig cent meer. 

Er werd ook een bode aangesteld die 2,50 per jaar ontving. Damclub 
Ons Genoegen was de derde damclub van Nederland. Alleen Amster-
dam en Rotterdam gingen ons voor!
Eind 1906 had de club 45 leden en kwamen er al verschillende le-
den uit Volendam. Daar werd in 1966 een damclub opgericht, die in 
1971 samenging met de club uit Edam. De naam werd Ons Genoegen 
Edam-Volendam.Er is slechts een maal een dame lid geweest: Marleen 
Koorn uit Edam.
Vandaag de dag is er geen clubavond meer en dammen er een stuk of 
tien spelers overal vandaan. Zelfs een Rus en uit Volendam Hansen en 
Sier. Ook speelt er nog een viertal op provinciaal niveau.
Maar in 2011 werd de damclub zelfs Nederlands kampioen!

De mensen op deze foto die ik ken: rechts achteraan D. Kikke, daar-
naast met dienblad de heer Sieuwers en vierde van rechts staande de 
grootvader van Han Plas. Vooraan Klaas Bouwes met daarnaast Dries 
de Boer, een broer van mijn grootmoeder. Aan de linkertafel, 5e van 
links mijn grootvader Jan Bouwes en verderop A. Buiten. Die had een 
manufacturen winkel in de Kleine Kerkstraat. Ook Willem de Boer, bij-
genaamd Dove Willem, de grootvader van o.a. Ot, Wim en Siem de 
Boer, is te zien. Evenals de vader van Willem Kwantes, C. Kwantes.

Het Houten Huis en theater in EdamWij, Het Houten Huis, willen jullie 
graag op de hoogte brengen van 
de nieuwe situatie die is ontstaan 
voor Het Houten Huis. Zoals jul-
lie weten zijn we door Speeltheater 
Holland gevraagd om hun theater 
over te nemen. We hebben met el-
kaar twee jaar met veel plezier ge-
werkt. Gedurende deze periode is 
er veel gebeurd. We hebben prijzen 
gewonnen en zijn flink gegroeid. 
Speeltheater Holland heeft Het 
Houten Huis veel gesteund; daar 
zijn we hen en alle medewerkers 
enorm dankbaar voor.
 
Onlangs hebben we een aanvraag 
inclusief een ondernemersplan ge-
schreven voor het FPK (Fonds Po-
diumkunsten) om ons te vestigen in 
Edam, begin augustus krijgen we 
hiervan de uitslag. Maar we hebben 
op dit moment te maken met een 
klimaat van cultuurbezuinigingen; 
ook voor Het Houten Huis heeft dat 
gevolgen. De provincie Noord-Hol-
land heeft namelijk aangegeven de 
komende jaren slechts de helft van 
de subsidie te geven en over vier 
jaar alle subsidie te stoppen. Dit is 
zorgelijk omdat onze eventueel be-
langrijkste subsidiegever het FPK er 
juist belang aan hecht dat er andere 
subsidiegevers zijn. Helaas is het in 
deze tijd onmogelijk om alleen met 
het spelen van voorstellingen de 
vaste lasten, zoals de huur van het 
pand, te betalen. Kortom, als we in 

Edam blijven is ons voortbestaan na 
vier jaar erg onzeker. 

Nu heeft zich in Nederland een bij-
zondere situatie voorgedaan: in het 
noorden van het land, in  Groningen, 
is een ‘BIS-plek’ voor jeugdtheater 
vrijgekomen. Een BIS-gezelschap 
valt onder de Basis Infra Structuur. 
Hieronder vallen in Nederland maar 
acht jeugdtheatergezelschappen. Wij 
zijn door verschillende culturele in-
stellingen in Groningen benaderd om 
met hun ondersteuning hier een aan-
vraag voor te doen. De subsidie voor 

deze gezelschappen staat vast en is 
‘slechts’ afhankelijk van kwaliteits- 
en prestatie-eisen. Dat geeft dus meer 
zekerheid voor de toekomst. 
 
Het Houten Huis & Groningen
Elien van den Hoek (artistiek lei-
der HHH) is haar carrière gestart in 
Groningen en heeft daar de afgelo-
pen tien jaar diverse voorstellingen 
gemaakt. Hierdoor heeft Het Hou-
ten Huis ‘wortels’ in Groningen. In 
korte tijd, maar na intens overleg, 
hebben we besloten dat we ook een 
aanvraag voor deze BIS-plaats wil-

len indienen. Belangrijke redenen 
zijn dat er voor Het Houten Huis 
veel artistieke (groei)mogelijkhe-
den in Groningen liggen en dat een 
BIS-gezelschap naast het produceren 
van voorstellingen een waardevolle 
maatschappelijke functie heeft. Bo-
venal is de toekomst van Het Houten 
Huis in Groningen veel zekerder dan 
in Noord-Holland.

Mocht het zo zijn dat onze BIS- aan-
vraag gehonoreerd wordt, dan zou 
het betekenen dat de artistieke kern 
moet verhuizen en dat Het Houten 
Huis zich niet zal kunnen vestigen 
in het mooie theater in Edam. Des-
ondanks zullen we altijd met onze 
voorstellingen op verschillende 
plekken in Noord-Holland blijven 
spelen.
 
Kans & toekomst
Wij realiseren ons dat het een verwar-
rende situatie is dat we nu inzetten 
op twee plekken om onze toekomst 
-van mooi theatermaken- te waar-
borgen. We hebben met heel veel 
inzet de afgelopen jaren in Edam ge-
werkt en Speeltheater Holland heeft 
ons geholpen om te kunnen groeien. 
Dat we nu de kans krijgen om se-
rieus een BIS-aanvraag te doen, is 
mede dankzij hen. We hadden nooit 
gedacht dat we op een andere plek 

dan Edam zouden moeten inzetten; 
maar dit is een kans die we in ver-
band met onze toekomst niet voorbij 
kunnen laten gaan. 

Het Houten Huis & 
Speeltheater Holland
Hiermee kiezen we dus, als onze 
aanvraag positief beoordeeld wordt, 
voor een andere plek. 
Hoe dan ook hadden wij de samen-
werking met Speeltheater Holland 
graag willen voortzetten. We hebben 
de artistieke leiding van Speelthea-
ter Holland van begin af aan op de 
hoogte gebracht over onze twijfels 
en toen we onze definitieve keuze 
hadden gemaakt, hebben wij hen als 
eerste ingelicht. In eerste instantie 
toonde Onny Huisink begrip en gaf 
aan een groep te willen steunen en 
niet alleen een pand, maar al snel 
werd duidelijk dat de situatie niet 
meer hetzelfde was als voorheen. 

Nu de artistieke leiding van Speel-
theater Holland heeft aangegeven 
dat de deur voor Het Houten Huis 
dicht zit, kunnen wij momenteel 
niets anders doen dan een hele goeie 
aanvraag schrijven voor Groninge 
en mooie voorstellingen te blijven 
spelen, zoals tijdens het bijzondere 
locatieproject ‘Mysteries op Marken’ 
van Speeltheater Holland. 

Elien van den Hoek en 
David van Griethuysen 

Burgerlijke stand
Geboren:
03-07-2012 Sandy Maria Runder-
kamp d.v. T.A.H. Runderkamp, en: 
S.M. Tol;

Ondertrouwd:
Timmy Johannes Willibrordus Ma-
ria Veerman, en: Shanna Johanna 
Maria Kras; Jan Hendriksma, en: 
Heidelinde Johannette Margaretha 
Neels; Johannes Maria Steur, en: 
Maria Hendrika van Dijk; Daan de 
Wit, en: Anna-Marie Catharina Mar-
garetha Buijs;

Getrouwd:
Erik Leonardus van der Voort, en: 
Agnes Vermeulen; Andries Zoet, en: 
Maria Anna Wilhelmina Martens; 
Gerrit Huiberts, en: Rosa Albertina 
Kromhout van der Meer; Simon Tho-
mas Clemens Maria Sier, en: Sietske 
Goede; Stephanus Johannes Klein, 
en. Elizabeth Anna Maria Bank; Ha-
rald Dorsman, en: Roselinda Gerrit-
sen; Cornelis Jacobus Nicolaas Tol, 
en: Wolmoed Anna Maria Sier; Ge-
rardus Cornelis Maria Veerman, en: 
Laura Tuijp; Andrew Paul Boag, en: 
Lizelotje Prumper;

Overleden:
29-06-2012 Winifred Ras, 65 jaar, 
e.v. H.J. Schrage; 01-07-2012 Cor-
nelis Jacobus Maria Zwarthoed, 68 
jaar, e.v. E.M. Kroon; 02-07-2012 
Antoinette Anna Maria Biggeman, 
96 jaar; 02-07-2012 Johanna Maria 
van Eijk, 91 jaar, w.v. C.T. Eeltink; 
03-07-2012 Nicolaas Jozef Maria 
Tuip, 64 jaar; 08-07-2012 Herman 
Cornelis Meirink, 96 jaar, w.v. E. 
Voorn; 11-07-2012 Hubertha Tol, 
85 jaar, w.v. S. Plat.

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. 
M.A.M. van Rees, geb. 15-07-1985; 
S.N.J. Peek, geb. 07-07-1982

n Het Houten Huis won vorig jaar de prijs voor het beste kindertoneel van Nederland


