De Stadskrant - 3 mei 2010 pagina 11

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!

De Nieuwehaven

Er heeft wel eens een foto van de Jan van Wallendalbrug in een van
mijn artikelen gestaan, maar deze in de richting van de Jansstraat wilde
ik mijn trouwe lezers niet onthouden.
Links de Jansstraat met op de rechterhoek een oud huisje dwars op de
weg gebouwd, waar als laatste Cor Huisink woonde. De woning werd
door Johan Grootendorst gekocht die het sloopte en er zijn nieuwe huis
bouwde. Dat staat er nu nog. Ook drie huisjes verder sloopte de heer Van
Beers de oude boerderij van de familie Oort en bouwde daar zijn nieuwe
woning. De familie Oort werd in Edam het zwaarst getroffen door de
Spaanse Griep, want bijna de hele familie overleed aan deze epidemie,
zo’n kleine honderd jaar geleden.
De Wallendalbrug, die een schenking was van de naamgever, werd gesloopt omdat een paar dukdalven verrot waren en de gemeente er geen
geld voor over had om dat te repareren.
Uiteindelijk kostte dat de burgemeester en wethouders meer dan wat de
reparatie had moeten kosten. Foutje, bedankt!
Hetzelfde gaat nu vast weer gebeuren als de gebouwen het Hoogheemraadschap aan de Schepenmakersdijk niet worden aangekocht...

ANNO ■
Burgerlijke stand

Ondertrouwd:
Christopher John James, en: Susette
Luger; Robin Hoencamp, en: Wendy
Elisabeth Paulina van ter Meij; Ronnie
Nicolaas Klouwer, en: Bianca Theresia Maria Koning; Cornelis Johannes
Maria Schilder, en: Catharina Gesina
Agatha Tuijp;
Getrouwd:
Marcel Bak, en: Daniëlle Margaretha
Valentijn; Frederikus Johannes Tuijp,
en: Maria Christina Margaretha Kwakman; Wilhelmus Gerardus Veerman,
en: Johanna Maria Schilder;
Overleden:
18-04 Jacobus Henderikus Molenaar,
75 jaar, w.v. J.M. Kwakman; 19-04
Diego Dominicus van Heyningen,
25 jaar;
Uit onderzoek van de Afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande
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.
M.H.A. Canda, geboren5 januari 1984.
Datum uitschrijving 15 maart 2010; T.
Allard, geboren 22 maart 1988. Datum
uitschrijving 25 maart 2010; J.M. Daniels, geboren 6 januari 1959. Datum
uitschrijving 25 maart 2010.

Dagje uit met
de Singel

Zaterdag 19 juni kunnen 65+’ers een
dag weg met Welzijn Edam. De tocht
gaat naar Kudelstaart en Aalsmeer.
Ook is er een rondvaart op de Westeinderplassen. Dagtocht inclusief
lunch. Vertrek 10.00 uur, retour
Edam om ongeveer half vijf.
Informatie en opgave: 321 380.

‘Wereld oorlog in het dorp’ geeft beeld van Volendam in oorlogsjaren
‘Wereld oorlog in het dorp’, het
derde boek van Piet Koning en
Evert Koning, zag afgelopen donderdag het licht in de Amvo te Volendam. Daar werd het twee kilo
zware boekwerk, gevolg van een
enorme krachtsinspanning van beide broers, gepresenteerd door het
Volendams Museum. Het museum
heeft met hulp van vele sponsors het
boek over Volendam in oorlogstijd
uitgegeven. ‘Wereld oorlog in het
dorp’ laat zien hoe het nog kleine
Volendam de oorlog inging, de oorlog beleefde en er weer uit kwam.

voor de nakomelingen van wie toen
in het dorp leefden. Het gaat over de
verzetsmensen, over de smokkelaars,
over de aardappelen varende vissers
en over de oorlogsslachtoffers, die
hun ouders of grootouders waren,
hun buren of kennissen.”
Door de grote politieke en economische verwevenheid van Volendam
met Edam gaat het daarbij ook vaak
over de mensen en de dingen van
Edam: de touwfabriek, de nieuwe
werkgelegenheid van de dertiger jaren, de komst van het vliegtuigbedrijf
Fokker, de bezetting in het Fort, de
dood van burgemeester Van Baak,
wethouder Jan van Niek de Boer en
Bert Snijder, het samen optrekken
in het verzet, de gezamenlijke verzetsmensen Kees Bootsman, Piet
Spaander, de houding van oorlogsburgemeester Clement van Baar, de
naoorlogse gemeentelijke politiek.

Museumvoorzitter Wim Keijzer bedankte in zijn welkomstwoord alle
betrokkenen, waaronder ruim 100
sponsors. Het (Museumjaar)boek
kent een grote oplage (4.000), waarvan een groot deel (2.500) gereserveerd is voor de ‘Vrienden van het
Museum’. De overige boeken zijn
te koop in het museum.
Wat volgde was een aangename, goed
verzorgde bijeenkomst, waarbij André Kes, secretaris van het museum
en freelance bronnenonderzoeker,
als ‘verbindingsofficier’ tussen het
museum en de schrijvers een goed
beeld kon geven van de totstandkoming van het boek.
Kes wees op de enorme lading informatie die in het proces op weg naar
een boek verwerkt is, de uitwerking
van de vele interviews en de gemaakte
fotokeuzes. Uiteindelijk telt het boek
zo’n 700 foto’s en illustraties, waardoor de vele teksten in evenwicht zijn
gebracht met enorm veel beeldmateriaal. Gerard Günther van Grafisch

Q Verzetsmensden Lien Karels en Jan (van Teun) Koning ontvangen het eerste exemplaar van Evert Koning. Broer Piet kijkt tevreden

Goed heeft het boek vormgegeven.
André Kes was uiteindelijk zeer tevreden over het voorliggende resultaat.
Onderbroken door een knap optreden
van ‘De Proppies’, een knipoog naar
de bijnaam van de vier muzikale nichten van de schrijvers, die prachtige
liedjes zongen uit de periode van de
mobilisatie, de oorlog en de bevrijding, gekleed als en in stijl met de
Andrew Sisters, was het de beurt aan
Piet Koning zijn werk toe te lichten.
Koning vertelde dat het na een kort

charmeoffensief van de Duitsers
al snel grauw werd in het Nederland van na 1940. De maatregelen tegen de Joden en Hollandse
mannen (tewerkstelling) en de algehele onderdrukking namen met
de maand grotere vormen aan.
“Het standaardwerk van Lou de Jong
telt 15 000 bladzijden en vraagt 1 meter 20 aan ruimte in de boekenkast,
maar de meeste stadjes en dorpen van
Nederland komen er niet of nauwelijks in voor. Van zijn zeshonderdduizend regels wijdde Lou de Jong

er vier aan Volendam en die zijn nog
aantoonbaar onjuist ook,” bracht
Koning in.
Hij beschrijft in het boek de angsten,
onzekerheden en onmacht die in het
dorp heerste. “Daarover gaat het boek,
Wereld oorlog in het dorp. De lokale
achtergrond en gebeurtenissen werden daarvoor uit archieven opgediept
of via interviews achterhaald en zijn
geplaatst in de context van wat er
nationaal en internationaal gebeurde. Dat maakt het boek in de eerste
plaats een bijna persoonlijk document

De eerste exemplaren van het boek De
wereld oorlog in het dorp werden door
Evert Koning uitgereikt aan de oud
verzetsstrijders Lien Karels, dochter
van de toenmalige beheerder van het
Volendams postkantoor en de in Edam
woonachtige Volendammer Jan van
Teun Koning.
“Zij hebben het geloof in het verlies van de Duitsers in stand gehouden”, vertelde Wim Keijzer. De
twee genodigden zijn naast Jan Rijk
Schokker, Nel Visser, Leo Stroek en
Symon Koster Veerman de laatst levende Volendamse verzetsmensen,
de langstlevenden van een groep die
in de oorlogsjaren bestond uit 60
personen.

