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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!

De Kaasmarkt

Dit is een actiefoto van een stel Edammer kaasdragers op de Kaasmarkt
zo omstreeks 1910. En als je dan ziet wat die kaasdragers moesten sjouwen in die tijd, dan neem ik mijn hoed er voor af! Want er lagen zo’n
70 kazen op een burry en dat is ruim 100 kilo plus het gewicht van de
burry nog. Op de achtergrond de slagerswinkel van Laan, wat nu de antiekwinkel van Wasenbergh is. Daarnaast een oud huisje waar later het
huidige huis werd gebouwd. In mijn tijd woonde hier Piet Ernsting, die
vrachtdiensten onderhield tussen Edam en Amsterdam.
De man uiterst links dat is mijn overgrootvader Klaas Bouwes. Die woonde
toen op de hoek Kaasmarkt, Prins Mauritspad.
Nu worden er elke zomer een aantal kaasmarkten gehouden die enorm
veel toeristen trekt. Zo’n 90 vrijwilligers staan dan elke week klaar om er
een prachtige show van te maken.
Rectificatie
In de vorige Stadskrant is in de rubriek van Jan Bouwes een foutje geslopen. De redactie heeft een zinnetje over het hoofd gezien, waardoor
de informatie niet helemaal volledig was.

Hans de Jong in kielzog uniek kunstproject naar Tour de France
Hans zijn rol is, zoals hij dat uitdrukt,
beperkt tot het logistieke gebeuren
en het maken van foto’s en filmopnamen. Daarnaast schrijft hij columns
voor de website, waarbij zijn insteek
niet zo zeer de sport als wel het hele
circus eromheen zal zijn.

Het worden drie unieke weken. Dat staat op voorhand vast! Edammer Hans de Jong gaat, in het kielzog
van zijn schoonzoon Gaby Zwaan en diens broer Jeroen (webspecialist), naar de Tour de France. Gaby
heeft daar een gigantisch kunstenaarsproject ‘Why I love the tour’ georganiseerd, waarbij tijdens elf etappes even zo veel kunstwerken van 5 x 3 meter op de weg worden geschilderd. Alles natuurlijk in het teken
van de mooiste wielerronde van de wereld.

Proloog
Vrijdag 2 juli start het project in Rotterdam, waar de proloog plaats vindt.
Hier worden alle werken geëxposeerd. Rini Wagtmans, (ex gele truidrager, kunstliefhebber en adviseur
Astana) opent deze expositie. In Parijs
eindigt het met opnieuw een expositie.
Gaby zal naast de kunstwerken op het
wegdek ook nog eens elf eerder gemaakte schilderijen van wielrenners
gedurende de wielerronde overhandigen aan deze coureurs.
Armstrong
Hans vertelt dat het project heel veel
aandacht zal krijgen van binnen- en
buitenlandse pers. “Maar ook multinationals als Nike en Kodak en de
charitatieve instelling Live Strong
van Lance Armstrong besteden de
nodige aandacht.”
Op tv
Verder is Hans zijn schoonzoon op
de rustdag van de Tour in Pau te
gast in ‘de Avondetappe’ bij Mart
Smeets. Daar gaat hij eveneens een
schilderij maken. “Ik zal vooral genieten tijdens het diner dat hier aan
voorafgaat”, vertelt De Jong.
Verjaardag Eddy Merckx
Maar het grote genieten is voor de
Edammer afgelopen week al begonnen. “Ik was een van de 525
gasten op het verjaardagsfeest van
Eddy Merckx, die 65 jaar is gewor-

Q Hans de Jong vertrekt deze week richting Rotterdam, waar de Tour de France van start gaat - foto Cor Kes

den. Het aantal gasten slaat op het
aantal overwinningen dat Merckx
in zijn carrière heeft behaald. Wij
waren uitgenodigd omdat Gaby een
schilderij maakt op de weg waar
Merckx woont, in Meise, waar de
eerste touretappe doorheen komt.
Het schilderij wordt gemaakt onder
het oog van 4.000 gasten!”
Bierliefhebber
Hans is opgetogen over deze eerste

ervaring met de internationale wielerwereld. “Het was een prachtig
feest. Ik heb veel wielergrootheden
uit het verleden en heden de hand
geschud. Dat het feest werd gehouden in de bierbrouwerij van Palm,
daar had ik als bierliefhebber wel
de nodige moeite mee. Ik moest namelijk nog zo’n 200 kilometer naar
huis rijden!”
Wie het kunstproject dagelijks wil
volgen kan meekijken op de web-

site www.gabygabyontour.com
“Of je nu van kunst houdt of niet,
het is een leuke site met voor ieder
wat wils. Dagelijks zijn onze belevenissen op de site te volgen, zoals
foto’s, films, verhaaltjes, columns
et cetera.”
Ook zal Hans de Jong de komende
twee edities in een column zijn ervaringen delen met de lezers van de
Stadskrant.

ANNO ■
Burgerlijke stand
Geboren:
Mitch Tom Cornelis, z.v. J.C.A. Bond,
en: D.A.M. Koning; Lucas, z.v. M.
Hamstra, en: W. Bark; Jenna Arendje
Maria, d.v. R.M. Clazing, en: H.A.J.
ten Katen; Jip Jozef, z.v. V. Tuijp, en:
B.C.J. Tuijp;
Ondertrouwd:
Ronald Jacobus van Pooij, en: Maria
Bernadette Bos; Johannes Cornelis
Albertus Sier, en: Geertruida Wolmoed Maria Veerman; Jacobus Jozef
Hillaert, en: Johanna Alida Maria
van Delft;
Getrouwd:
Johannes Hendrikus Nicolaas Zwarthoed, en: Hillegonda Geertruida Margaretha Jonk; Simon Nicolaas Theodorus Tuijp, en: Adriana Margaretha
Maria Plat; Pieter Martin Meirink,
en: Elisabeth Cornelia Francisca de
Graaf; Simon Nicolaas Theodorus
Tuijp, en: Adriana Margaretha Maria
Plat; Johannes Hendrikus Nicolaas
Zwarthoed, en: Hillegonda Geertruida Margaretha Jonk; Nicolaas
Johannes Maria Runderkamp, en:
Alida Anna Maria Kwakman;
Overleden:
Neeltje Schilder, 87 jaar, w.v. H. Koning; Simon Kwakman, 82 jaar;
Simon Veerman, 80 jaar; Johanna
Maria Kroon, 44 jaar, e.v. R. Hoencamp; Maartje Tuip, 83 jaar; Abraham Cornelis Smeets, 68 jaar, w.v.
A.B. Leffelaar;
De volgende personen zullen uit de
gemeentelijke basisadministratie
worden geschreven
P.A. Surstedt, geboren 19 oktober
1964; G. da Silva Ferreira, geboren
28 maart 1968;

Arian Slagt lid in
de Orde van Oranje
Nassau

Op dinsdag 15 juni is Arian Slagt,
na een geheimzinnige voorbereiding, geridderd. Hij is lid geworden in de Orde van Oranje Nassau. Arjan is al meer dan 20 jaar
is hij werkzaam bij de Technische
Dienst van de Meermin en voorheen ook de Koningshoeve.
Maar in zijn vrije tijd heeft hij nog
vele andere bezigheden. Zo is hij al
heel lang lid van de EHBO in Broek
en Waterland, waarvan al 25 jaar als
kaderinstructeur. Ook zit hij al heel
lang in het bestuur van de Kleindierensport vereniging. Arian is al
jarenlang trouw als EHBO er aanwezig bij van tal van activiteiten
waaronder lange afstandslopen zoals
de Nijmeegse vierdaagse.
Op 15 juni werd hij met een smoesje,
in zijn knappe pak, meegelokt naar
de Brandweerkazerne in Broek,waar
vele vrienden en familie al op hem
stonden te wachten. Volledig overrompeld nam Arian de onderscheiding in ontvangst uit handen van de
burgemeester. Vol trots heeft Arian
in de Meermin de onderscheiding aan
zijn collega`s en bewoners getoond.
Namens collega`s en bewoners kreeg
Arian een mooie bos bloemen.

Dringende oproep

Hans de Jong is op zoek naar een
busje of grote stationwagen om
schilderijen te vervoeren. Periode
30-06-10 t/m 26-07-10. 3 personen
en 2 m. laadruimte.
Tegenprestatie Zakelijk: dagelijks
PR op genoemde website. Privé:
eventueel omruil met Cadillac STS.
Te bereiken 0299 367149 of hansjedejong@hotmail.com

