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Op de hoek waar nu Gerrit en Truus
Prijs wonen was vroeger de sigarenzaak
van Dirk Klepper, die opgevolgd werd
door Arie de Jager, daarna Mevr. J.
Hooyberg (tante Rus) waarna bovenge
noemde familie de zaak in sigaren en
sigaretten voortzette.
Hiernaast was het kruidenierswinkeltje
van Chris Vroom.
In Edam waren veel van deze door de

Als de toren instort,
dan stort ik mee,
want ik kan d'r niet missen.
Zo opende op woensdag 3 mei 1972 in
de Nieuwe Noordhollandse Courant een
artikel, dat verhaalde over het dreigende
omvallen van onze Speeltoren.
1972 leek een rampjaar te worden voor
onze geliefdestad. De voormaligeFranse
school was al gesloopt. Of dit nu precies
de oorzaak was van het overhellen van de
toren of niet, het was overduidelijkdat de
toren angstwekkend bewoog en gevaar
liep om te vallen.
Bewoners aan de oost- en zuidkant van
het Jan van Wallendalplein krijgen rijks
politie aan de deur met het verzoek hun
woningen te verlaten. Met tegenzin vol
doen zij aan die oproep. Ook andere

Schepenmakersdijk
vrouw gedreven winkeltjes om het week
loon een beetje op peil te brengen.
Chris werkte zelf als opperman bij
Reindert Worp.
Barend van der Laag had naast deze
winkel een boerderij welke plaats heeft
gemaakt voor een nieuw huis, bewoond
door de familie J. Plas.
omwonenden wordt verzocht tijdelijkeen
goed heenkomen te zoeken; er zijn erbij
die weigeren.
Politiecommandant De Jong vraagt ver
sterking aan ter bewaking van de gevaar
lijkezóne rond de toren en krijgttien man.
De politie neemt het zekere voor het
onzekere en geeft pasjes af voor diegenen
die op het terrein aanwezig dienen te zijn.
Op een lijst worden de namen genoteerd
voor het geval er calamiteiten optreden
en iemand vermist zal worden. Gerrit bij
't Vuur plakt een glasplaatje op de reeds
ontstane scheur. Binnen een uur knapt
dit.'
Lees verder op pagina 2
Burgemeester Kok (links) met een deskun
dige en directeur gemeentewerken Th. Stel
ling voor de gestutte toren.
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De gebouwen en kantoren van de Uitwaterende Sluizen zijn een sieraad in
Edam.
Wat is hier toch in de loop der jaren veel
veranderd.
Voorheen in mijn jeugd, was mijnheer
Van Niftrik hier de architect.
lees verderop pagina 3
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Als de toren instort ....

Schepenmakersdijk

vervolg van voorpagina
door Gerrit bij 't Vuur.
Door dranghekken op veilige afstand
gehouden kijkt het publiek toe.
De beurs en de dam zijn de verzamelpun
ten. Door radio, televisie en pers gealar
meerd komen ook vele oud-Edammers
een blik op de toren slaan.
Na veel overleg begint het herstelwerk.
Besloten is de toren in te pakken in een
corset, dat in staat is de druk van 60 ton
te doorstaan. Dit kan niet in een paar uur
•worden opgebouwd. Voorlopig zal de
toren tegengehouden moeten worden
door een tuilijn van staaldraad, vastge
maakt aan drie geladen zandauto's.
Een enorme dikke draad wordt besteld
en korte tijd later afgeleverd. Om de lus,
die om de toren gehangen moet worden
niet meer vernielingen te laten aanbren
gen, wordt in rekordtijd een serie hoeksteunen gemaakt. De ladderwagen van
de Amsterdamse brandweer komt in
aktie.
Op 24 meter hoogte worden de draden,
die de hoeksteunen moeten dragen opge
hangen en aan de katrollen gebonden.
Inmiddels is een zware lier uit Delft
gearriveerd. De Edamse bevolking be
gint weer een beetje moed te krijgen.
Steeds meer klinkt ,Ik begin nou toch
te geloven dat ie niet meer zal vallen' . De
uitslag loopt dan tegen de 70 cm. maar er
wordt gewerkt aan het behoud. Ir. Stam
uit Castricum: ,De toren is als enige in
Nederland een bouwwerk dat met 600
ton steunt op een funderingsvlak van
16 m Ondanks dat de toren geen steun
had van de aanbouw, trotseerde hij met
glans enige voorjaarsstormen'.
Een zekere heer Jansen van Monumen
tenzorg komt met enkele gegevens uit de
historie. In 1773 werd alarm geslagen
omdat de toren begon over te hellen naar
het zuidoosten. In 1883 werd alarm

Zelfs staatsecretaris
Edam om een kijkje
mr. Kranenburg, de
ris van de Koningin

Vonhoff kwam naar
te nemen. Geheel links
toenmalige commissa
in Noord-Holland.

Theo van der Linden omringd door brand
weerlieden bij de door hem vervaardigde
stutten.
geslagen omdat de toren begon over te
hellen naar het zuidwesten. In 1971
vertoonde de noordelijke aanbouw enige
verontrustende scheuren, soortgelijke
als die nu in de zuidelijke aanbouw te
zien zijn. In 1972 helt de toren over naar
het noord-oosten. Alles lijkt terug te
brengen op het geringe draagvlak, waar
op de toren rust.
Inmiddels zijn de werkzaamheden rond
de Speeltoren stug doorgegaan. Er wor
den vier drukpalen de grond ingebracht
tot een diepte van 18 meter. Op de palen
zullen de funderingen worden bevestigd,
die de stutten in evenwicht gaan houden.
Wij weten het nu allemaal: hij is behou
den en blijft de stad sieren met zijn profiel
en zijn prachtige carillon.
De Speeltoren is een overblijfsel van de
voormalige O. L Vrouwe- of Kleine Kerk.
De O.L. Vrouwekerk moet in oorsprong
de oudste kerk van Edam zijn. In de jaren
1546/47 had de toren blijkens rekenin
gen reeds een speelwerk. Dit werd in
1569 vervangen door een ander, afkom
stig uit de St. Nicolaas- of Grote Kerk.
De klokken ervan waren in 156 1 gegoten
door Pieter van de Ghein te Mechelen,
terwijl het mechanisme tezelfdertijd was
vervaardigd door diens studiegenoot Mr.
Jan Engels. In 1661 werd dit klokken
spel uitgebreid met een klok van F.
Hemony en in 1771 met vier, welke

gegoten zijn door Joan Nicolaas Derck.
De 17e eeuwse spits werd in 1764
hersteld. Het orgel van de kerk werd door
afbraak van het schip wegens bouwvallig
heid overgebracht naar de F riese Doops
gezinde Vermaning te Westzaan. De
toren kreeg bij algehele restauratie in de
jaren 1922/'24 in plaats van de neo
gotische balustrade uit 1883 een nieuwe 4
natuurstenen borstwering. Bij deze ge
legenheid is ook het carillon geheel her
steld: de klokken werden op twee na door
klokkegieter Taylor te Loughsborough
(Engeland) bijgestemd, terwijl er elf
nieuwe gegoten werden.
Het carillon, dat uit 1561 stamt, is het
oudste nog spelende van heel Nederland.
In 1971 is het carillon, najaren met meer
te zijn bespeeld, opnieuw gerestaureerd,
plechtig in gebruik genomen.
Bovenstaande is een stukje puur Edamse
historie.
Welke Edammer, die geniet van de klan
ken van het carillon, bijvoorbeeld op
zaterdagochtend als de zon zich spiegelt
in de grachten en "s-avonds onze .parel'
in het goudgele licht ziet pronken, begint
niet te bruisen van enthousiasme voor
deze leefplek, zijn goede oude vertrouw
de Edam.
Het is maar goed dat er een vereniging
als ,Oud Edam' bestaat.
Een Edammer.

Vervolgvan voorpagina
Louw Dekker Sr. van de Beestenmarkt
was voor het onderhoud van de ge
bouwen en in de timmerloods werkten
Jan Rijswijk, Dirk Koeman sr. en Piet
Jongert jr.
De diverse baggerwerkzaamheden in de
haven werden verzorgd door: Cor Smit,
P. Jongert sr. en Gerrit Leynes, een
aantal medewerkers dat te overzien
valt.
Nu werken er ongeveer 450 mensen in
de nieuwe gebouwen die in de laatste
jaren verrezen zijn.
Een aantal kantoorgebouwen
en het
laboratorium
bevinden zich aan de
Lingerzijde.
>Aan de overzijde van de Schepen'makersdijk zien wij de prachtige thee
koepels die achter deze kantoorgebou
wen staan.
In vroegere tijden de theekoepels van de
familie Teengs en Calcoen.
Deze laatste kan men na de restauratie
weer in z'n volle glorie aanschouwen.
Wat is en wat doet eigenlijk Het Hoog
heemraadschap der Uitwaterende Slui
zen in Kennemerland en Westfriesland,
gevestigd te Edam?
Hierbij een kort historisch overzicht:
In het begin van de 16e eeuw zag de
toekomst er voor Noord-Holland som
ber uit.
Tussen de Noordzee en de Zuiderzee
lagen grote meren, die onderling met
elkaar in verbinding stonden.
Daardoor had het water vrij spel, bijna
tot aan de rand van Haarlem en van
Alkmaar.
|Het gevaar dreigde, dat Noord-Holland
"achter de duinen zou veranderen in één
grote Waddenzee.
Keizer Karei de vijfde besloot in te
grijpen.
In 1544 gaf hij, op voorstel van zijn
rentmeester,
opdracht een bestuurs
lichaam te vormen, dat het oprukkende
water een halt moest gaan toeroepen.
De gaten, waardoor de Zuiderzee naar
binnen stroomde, moesten worden afge
sloten en overtollig water moest met
behulp van sluizen worden afgevoerd.
Uit dit bestuurlichaam groeide na ver
loop van tijd het Hoogheemraadschap
der Uitwaterende Sluizen in Kennemer
land en Westfriesland.
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Het wapen van het Hoogheemraadschap
van de Uitwaterende Sluizen.

De herinnering aan zijn oprichter bleef
bewaard in het wapen, dat behalve de
keizerskroon ook de keizerlijke adelaar
vertoont (boven de poorten).
Naast Van Niftrik met hun dochters en
zoon Jan (bekend atleet van F.L. Jahn),
woonde Zwart de rijksveldwachter: later
Piet Spaander.
Dan kwamen achtereenvolgens de fami
lie Beumer en mevr. de Jong (later mevr.
Dreux).
Diverse artsen als dokter van der Molen,
Becker en van Bommel woonden in de
huizen hierna.
Waar dokter van der Molen woonde
kwam na hem notaris Hofland en is nu
een van de kantoren van de U.S.
In het huis van dokter van Bommel
woonde voorheen de familie Jan Hooyberg en ook de familie Heddema.
De bekende Edammer Hendrik van
Essen directeur van de vroegere Chr.
Harmonie, vader van Jan de leraar aan
de Mavo, had in het volgende huis een
sigarenzaak.
Op de plaats waar Griep en Beumer hun
garage hadden, stonden voorheen leuke
dwarse huisjes bewoond door de wed.
Koek, Regter, Sanders, Klok enz.
'De Leeuw en het Melkmeisje' zijn twee
kaaspakhuizen die altijd aandacht vra
gen, Piet van Leuzen en zijn zoons zullen
heel wat kilo'tjes kaas van hieruit ver
zonden hebben.
Stuit woonde in het laatste huis naast de
Doelenstraat en werd opgevolgd door
Piet Conijn en nu de familie Hovenkamp
die het rijtje sluit.
Rechtsom nog even de Doelenstraat
in.
Hier stonden een paar pakhuizen, de
hooiberg van Duim en een paar ook
verdwenen huisjes onder één dak.
In een van deze huisjes woonden Jb. van
Dijk en zijn vrouw Geert.

Een wel zeer oude foto van de Schepenma
kersdijk met het huis waar later dokter
Van de Molen woonde. Voor de deur van
het huis van later dokter Van Bommel is de
vader van Gerrit bij 't Vuur nog als jonge
man te zien. De foto moet rond 1880 ge
maakt zijn.
Zij hielp veel schoon maken in de R.K.
kerk en Pastoor Bakker zal nog vaak
glimlachtend terugdenken, toen hij op
het door haar passchoongemaakte altaar
stapte en te horen kreeg: 'Verrekkeling,
wat doe je deer nou weer op met je
kladdige bienen.'

Het Gele Steentje
Tijdens de algemene ledenvergadering,
gehouden op 14 november 1983 is het
Gele Steentje ditmaal uitgereikt aan
Cees Hulskemper. De commissie, die
zich jaarlijks bezint op de uitreiking van
het Gele Steentje, heeft gemeend hem bij
het neerleggen van zijn bestuursfunktie
op deze wijze te eren, als dank voor het
vele werk dat hij gedurende de afgelopen
tien jaar voor de vereniging heeft gedaan.
De heer Hulskemper woont niet meer in
Edam maar is in zijn hart nog altijd een
echte Edammer. Met veel kennis van
zaken betreffende de geschiedenis van
Edam, maar vooral van de bewonders,
zag hij vaak kans door zijn persoonlijke
bemoeienissen een brug te slaan tussen
de oudere en de jongere generatie, tussen
de echte en de import-Edammers. De
heer Hulskemper, die zich om studie
redenen uit het bestuur heeft terug
getrokken, zei in zijn dankwoord, dat hij
in de toekomst hoopte nog menigmaal
van zijn betrokkenheid bij de vereniging
blijk te mogen geven.

Uitstapje Brugge
het niet doorgaan van de trip met de
'Zeehond' naar Damme, kon men in
groepen van 4 Brugge ook eens van een
andere kant bekijken.
Een betoverend sfeertje.

In alle vroegte vertrok 'Oud Edam' op
zaterdag 22 oktober 1983 richting
Brugge.
Na de bekende koffiestop en enig opont
houd bij de grens in verband met de
B.T.W. -afdracht per (getelde) kaaskop
kwam het gezelschap om elven aan in de
vermaarde Vlaamse provinciestad.
Wie de sfeer van Brugge nog nooit had
geproefd werd snel ingevoerd door onze
Vlaamse vrienden (gidsen) die bij
aankomst onmiddellijk de bussen
'bestormden'.

Voor de mensen die het nog niet bekend
was werd tevens uit de doeken gedaan
dat Brugge een veel vroegere en ook
rijkere geschiedenis had gekend dan het
stadje Edam.
Na deze 'historische' ontvangst werd
ingecheckt in Hotel Navarra (voormalig
prinselijk buitenverblijf).
Ofschoon de één zelfs een kleuren
televisie op zijn kamer had en de ander
nog niet eens een toilet bleek iedereen z'n
'stekkie' toch te waarderen.
's Middags werd tijdens de rondwande
ling door het oudste stadsdeel van Brugge
door de diverse gidsen met weemoed
'Een ontvangst in het Brugse Stadhuis
medegedeeld dat na meer dan 1000 jaar
(14e eeuw) viel 'Oud Edam' zelfs ten
markt te Brugge op de Grote Markt hier
deel.
Men werd ontvangen door niet minder ''J- zeer recentelijk door het stadsbestuur een
eind aan was gemaakt.
dan de schepen van cultuur, de heer Otto
Het een en ander was nu eenmaal een
Stevens.
noodzakelijk gevolg geworden van het
In de diverse toespraken die volgden
werd ondermeer door de voorzitter van „ helaas steeds groter wordende wagen
park in Brugge.
'Oud Edam' ingegaan op de typische
overeenkomst van Brugge en Edam, ; Een controverse waarbij het stadsbe
namelijk het element van de strijd voor^ stuur (volgens de gidsen en menig
Edammer) helaas de balans had laten
het behoud van een bevaarbare toegangs
doorslaan in het voordeel van de auto.
weg van en naar de voor Edam Zuiderzee
In rondvaartbootjes, ter compensatie van
en de voor Brugge Noordzee.

OudEdam
wenstu
eengezond
1984.

Sneeuw op de Dam. Tijd om te „sullen'
Edams voor „glissen" of glijden. Een
van rond 1900.

Uitgehongerd vielen de Edammers 's
avonds aan op de in Breugheliaanse sfeer
opgediende maaltijd in de 13e eeuwse
kelder op nog geen steenworp afstand
van het hotel.
De volgende ochtend vroeg op en rich
ting Sint Janshospitaal.
Daar kreeg men de unieke kans om de
zgn. Memling-kamer te bezichtigen.
Een geheel nog intakt zijnde 15e eeuwse
kamer waar slechts de schilder Memling
(één der Vlaamse primitieven) ontbrak,
aldus de gids.
Een 17e eeuws ingerichte apotheek werd
eveneens getoond.
'Wat een pracht' zo klonk het, op z'n
typisch Edams bij het zien hiervan.
's Middag naar Damme.
Wederom een stadsontvangst door de
schepen van cultuur, de heer Van Doeselaere.
In zoveel 'miljoenen franken' werd ons
uitgelegd hoeveel de restauratie van het
stadhuis, waar de ontvangst plaatsvond,
wel niet had gekost.
Het betrof hier eveneens een schitterend
bouwwerk uit de 14e/ 15e eeuw.
Na heerlijk 'gesmoefeld' (Vlaams woord
voor gezellig 1 ) te hebben in een
oergezellig Vlaams restaurantje en na
van onze Vlaamse vrienden afscheid
genomen te hebben, vertrokken de
Edammers weer naar hun eigen stadje en
wisten daar zelfs nog vroeg op de
zondagavond aan te komen.
'Volgend jaar naar Maastricht' zo klonk
het unaniem.
Wie weet
Bert Creemers.

