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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

Ondertrouwd:
Johannes Thomas Maria Kwakman,
en: Gezina Geertruida Maria Tol;
Menno Gerard Cornelis Visser, en:
Cornelia Klein; Petrus Albertus Tol,
en: Cornelia Maria Schilder; Cornelis
Johannes Maria Keuken, en: Sandra
Maria Mastenbroek; Patrick Jacobus
Bruining Maria Tol, en: Catharina
Claire Maria Koning;
Getrouwd:
Casper Smidt, en: Lucia Jacoba Maria van der Velden; Thomas Josephus
Ignatius de Wit, en: Angela Catharina
Geertruida Snoek; Jelle Jacobus Bogerman, en: Esther Snabilie; Wilhelmus Bernardus Heeman, en: Jacoba
Crielaard;
Overleden:
27-01Cornelia Johanna Jansen, 89 jr;
De volgende persoon zal uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven:
S. Ibrahim, geboren 19-11-1953;

Die lustige Witwe
(van Franz Lehar)

De Voorhaven

Deze foto is genomen in de voortuin van de toenmalige Openbare Lagere School aan de Voorhaven, waar later de Sint Agnesschool werd
gebouwd, thans de Nieuwe School.
Ik vind het nog steeds onbegrijpelijk dat deze school gesloopt moest
worden!
Men had deze school altijd moeten restaureren, te beginnen
met de toiletgroepen in de gangen. Dat had in de grote vakantie in gedeelten kunnen gebeuren. Maar nee hoor. Slopen was
toch veel gemakkelijker. Hier staat juffrouw Leien in de voortuin een spelletje te spelen met de meisjes uit de eerste klas.
Ik denk dat ieder die nu de leeftijd van 90 jaar heeft bereikt in de klas
heeft gezeten bij deze zeer geliefde juf. Ze stond in totaal een kleine 50
jaar voor de klas en kreeg daar uiteindelijk een onderscheiding voor.
Ze was net zo bekend als juffrouw Kat van de Fröbelschool.

Gerda Brian - ‘Edammer van het jaar’
altijd, dus ik neem ze wel eens mee
en dan mogen ze een jas uit zoeken.
Dan zijn ze zo blij, ze zijn trots dat
ze iets van hun eigen keuze hebben
kunnen kopen. Dat is goed voor een
gevoel van eigenwaarde. Ja Gerda,
ze hebben het er zelf naar gemaakt,
hoor ik dan, maar pas maar op dat
je er zelf niet komt. We kunnen er
allemaal belanden, daar ben ik van
overtuigd. Hier zitten mensen die
topfuncties hebben gehad, maar ze
zijn alles kwijt geraakt.’

Ieder jaar wordt door Het Parool
de Amsterdammer van het jaar verkozen. Euthanasiearts Wilfred van
Oijen heeft uiteindelijke de meeste
stemmen gekregen. Een van de genomineerden was Gerda Brian en
ze woont in Edam. Al ruim 18 jaar
is zij vrijwilliger bij De Regenboog,
een inloophuis voor verslaafden op
de Wallen. De verhalen van ´haar
engelen´ heeft ze gebundeld in een
boek.
Gerda Brain is bijna tachtig jaar, maar
fietst nog elke dag op haar race-fiets.
Ze is opgegroeid in Amsterdam, waar
haar ouders een hotel aan de gracht
hadden. Ze werkte vijfentwintig jaar
op kantoor in Diemen, totdat ze op
haar 61ste plaats moest maken. ‘Ik
wist dat die klap zou komen, en ik ga
niet thuis zitten. Op de tv zag ik een
oproep om Buddy te worden, dat heb
ik dus gedaan. De hoofdzaak was om
beter mens te worden. Het is een hele
interessante wereld, al die problemen
die ze je vertellen. Ik zou niet weten
wat ik de hele dag thuis moet doen.’
Op dinsdag en vrijdag is Gerda bij
de Regenboog. Ze zorgt voor verse
bloemen, kleren, eten en liefde voor
de mensen. Ze schrijft brieven aan gevangenen en maakt altijd een praatje
met de prostituees in de buurt: ‘Dan
weten ze weer dat er iemand is die
van ze houdt’. Ze heeft zelfs twee
nachten met een cliënt buiten onder
de Vondelparkbrug geslapen. ‘Hij
was uit zijn kamer gezet omdat hij
had gerookt en vroeg toen of ik mee
ging. Het viel niet mee, maar ik het
wel gedaan.’
“ik ben erg gegroeid’
De nominatie is voor Gerda vooral een
mogelijkheid om haar boek onder de
aandacht van de mensen te brengen.

De bijna 80-jarige Gerda Brian temidden van haar verzameling Mariabeelden
Een paar jaar geleden viel het Gerda
op dat de mensen zich verveelden, dus
ze legde een leeg boek op tafel. ´Ik
wist niet of het zou werken, maar ze
gingen allemaal schrijven. Over hun
ellende, nare, maar ook leuke dingen.
Ik plak er plaatjes bij en als het jaar
om is, is het boek meestal vol. Ik ben
nu met mijn twaalfde boek bezig.’Van
wethouder Hannah Belliot kreeg ze
geld om de verhalen te bundelen en
dat werd het boek: De engelen van
De Regenboog. Gerda verkoopt de
boeken eigenhandig en van de opbrengsten zijn ze met groep naar Artis
geweest. ‘In het boek kan je lezen hoe
mensen over me denken. Niet dat ik
zo bijzonder ben, ik ben een gewoon
mens dat altijd heeft gewerkt, ik geef
alleen liefde. Ik ben heel erg gegroeid
door dit werk. Waar ik nou ben had
ik noot geweest als ik dit werk niet
had gedaan. Misschien was ik een
oud besje geweest die hier de hele
dag in huis zit rond te kijken, ik zou
daar echt crazy van worden.’

Deze mensen kunnen nooit kiezen
In haar woning heeft Gerda een imposante verzameling Mariabeelden.
’Ik ben een Maria-fan. Ik heb ook een
jas met Maria erop. Ik hou niet van
kleren die iedereen heeft, dus die jas
heb ik laten maken. Als ik in de stad
loop hoop ik door die jas mensen te
kunnen aanspreken. Ik gebruik mijn
jas om contact te leggen. Veel nood en
pijn hoor je dan uiteindelijk, dus mijn
jas heeft een functie.’ Volgens Gerda
is het woord kiezen het belangrijkste
in haar werk: ‘De mensen krijgen bij
ons alles: eten, drinken en kleren.
Maar ze kunnen nooit meer ergens
voor kiezen. Het komt vaak genoeg
voor dat we taartjes krijgen van de
banketbakker, dat zijn dan taartjes
die tegen elkaar aan zijn gevallen.
Daar is natuurlijk niets mis mee, maar
toch. Ik ga dan bijvoorbeeld even met
iemand koffie drinken in de Hema,
dus met mij mogen ze kiezen. Ze zijn
altijd aan vernedering onderhevig.
De kleren passen natuurlijk ook niet

Familiecontacten verbroken
Bij het maken van sommige keuzes,
moet je inleveren. Gerda heeft het
contact met haar familie verbroken.
‘Mijn familie vind dit werk heel erg.
Ik kom uit een familie met geld en
goed opgeleide mensen en wij kwamen nooit in dergelijke milieus. Ik
heb dus afstand gedaan van mijn familie. In het begin had ik er natuurlijk
ook veel verdriet over, maar nu niet
meer. Er zijn miljoenen mensen die
uit elkaar groeien. Ik heb nog nooit
een perfect mens ontmoet, maar mensen worden gedumpt als vuilniszakken. Ik wil daar niet aan mee doen.
Ik laat me niet manipuleren en ben
voor niets bang, ook niet de dood.
Ik doe gewoon mijn werk en voor de
rest wacht ik het allemaal af. Ik wil
iedereen bedanken die niets voor mij
gedaan heeft, daarom ben ik zo sterk
geworden. Kijk tegen niemand op,
maar ook op niemand neer.’
Het boek De engelen van De Regenboog is te koop bij Gerda Brian. Door
€17,25 over te maken op rekeningnummer 5067307, onder vermelding
van uw naam en adres, ontvangt u
binnen drie werkdagen het boek thuis.
De opbrengsten gebruikt Gerda voor
‘haar engelen’.

Prachtige kostuums en decor’s, mooie
walsen en romantische aria’s. Een van
de meest bekende en meest gespeelde
operettes is ongetwijfeld Die lustige
Witwe. Maak kennis met Graaf Danilo en de beroemde Grisettes uit nachtclub Maxime. Componist Franz Lehar
zorgde voor de prachtige muziek. De
Hoornse Operettenvereniging brengt
deze met bijna 100 medewerkers, inclusief ballet. De begeleiding wordt
verzorgd door het Zaans Opera en
Operette Orkest o.l.v. Jan Laan. Nederlands gezongen.
Welzijn Edam organiseert een gezellig avondje uit naar de schouwburg
Het Park in Hoorn. Toegangskaarten
en vervoer worden door ons verzorgt.
U kunt zich aanmelden bij De Singel, Burg.Versteeghsingel 5b, Edam.
Naam en telefoonnummer en het totale
bedrag in een enveloppe bij ons afgeven. Alleen bij voldoende animo door.
Uiterste inschrijfdatum is 2 maart.
Kosten: € 28 incl. entree en vervoer.
Datum: 20 maart 2010.
Opstapplaats: De Singel, 18:45uur,
De Meermin 19:00 uur.

Fort Edam zoekt
vrijwilligers

De Stichting Fort bij Edam is op zoek
naar enthousiaste gidsen voor rondleidingen in en rond dit fort, mooi
gelegen aan het IJsselmeer.
In het verdedigingswerk, onderdeel
van de Stelling van Amsterdam
(opgenomen op de Unesco Werelderfgoedlijst) zijn manschappenverblijven en keuken teruggebracht
in de stijl van rond Wereldoorlog I
(1914-1918). Deze museale ruimten
zijn ingericht door vrijwilligers die
het fort beheren en de rondleidingen
verzorgen Ook vinden er regelmatig historisch-militaire evenementen plaats.
Het aantal bezoekers neemt elk jaar
toe, dus ook de vraag naar vrijwilligers. Degenen die zich aanmelden
worde opgenomen in een groep enthousiaste collega’s die hen graag
willen inwerken. Voor ‘bedrijfskleding’ (indien voorradig) en een WA
verzekering zorgt eigenaar Staatsbosbeheer.
Mailen met de stichting via ahgrimmelikhuyse@quicknet.nl of telefonisch contact 0299372458. Bezoek
het fort op de website www.fortbijedam.nl of stap het historische fort
binnen aan het einde van het Oorgat
(nr.10) nabij de Zeesluis.
Het fort is elke eerste en tweede zondag van de maand open van 12.00
tot 16.30 uur
Van af april tot en met oktober.

