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Beierendeklokkenvan Edam
A l in de 16de eeu w beierden de klokken
over Edam en schrokken de burgers op
als hun galmend geluid werd gehoord:
naderden er vijandige troepen, was er
brand in de stad uitgebroken, vond er
een begrafenis plaats van een voor
aanstaand Edams burger? Bij al deze
gebeurtenissen waren het de luidklokken die als bodes van onheil de burgerij
in staat van alarm brachten. Maar ook
tijdens allerlei feestelijkheden, jaar
markten en later kermissen, werden de
klokken geluid.

Klokken die niet meer gehoord
worden
*
In het midden van de 16de eeuw telde de
stad al ten minste vier klokken. De St.
Nicolaaskerk en Onze Lieve Vrouwekerk hadden beide één of meer luidklokken, terwijl voor de toren van heftn
1549 gebouwde stadhuis aan de Voor
haven eveneens een klok was gegoten.
Te oordelen naar een 18de-eeuwse teke
ning in het Edams Museum waarop het
oude stadhuis is afgebeeld, had dit

Het klokje van het Stadhuis.
gebouw geen uurwerk. Na de sloop van
dit "steehuis" in 1739 ten behoeve van
de bouw van de Lutherse Kerk, is de
klok voor 361 guldens en 5 stuivers
verkocht aan de kerkeraad van De
Klunder.
Mogelijk heeft er in de in 1587afgebro
ken kloosterkerk van het vrouwen
klooster Maria Magdalena naast de
Grote Kerk ook een klok gehangen, bij
voorbeeld een misklok, maar daarover
zijn geen verdere berichten.
Ook in de Zuidoosterpoort waren eer-
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tijds een klok en een klokkespel aanwe
zig. Deze poort stond aan het einde van
de Nieuwe Haven vóór de brug naar
Voorhaven en Oorgat. Ook één van
"Heksluitstuk van de Diaconietuin"
In het verleden heeft Oud Edam mee
de Westerpoorten —vermoedelijk de
(zie vorig periodiek). Nee, het echte gewerkt aan de totstandkoming van
Middeliërpoort- heeft een klok ge
sluitstuk is geen onderdeel van de een verkeersplan voor de kom van
had, maar behalve enkele vermeldin
tuin, maar de Conservation Award. Edam. Het toerisme en de instroom
gen in verschillende bronnen zijn daar
De vereniging is er trots op te kunnen van verkeer is sindsdien enorm toege
over geen verdere bijzonderheden
melden dat de Diaconietuin in aan
nomen. We kijken nogeens naar de
aangetroffen. De klokken in de poorten
merking is gekomen vooreen belang
huidige situatie. Zijn er verbeterin
herinnerden de poortwachters er in de
rijke prijs in het kader van stadsver- gen mogelijk om een leefbare stad te
avonduren aan dat hun wacht erop zat.
nieu wingsprojecten. De kroon op het behouden, waarbij het historische
Vermoedelijk werden ze ook geluid als
werk van de tuincommissie. Een ver karakter van de stad, het wonen, wer
de stadspoorten dicht gingen en bij
slag van de prijsuitreiking.
ken, winkelen en recreëren op een
brand riep het klokgelui de burgers op
harmonische wijze kunnen samen
zich met de grootste spoed te melden bij
De redactie heeft gekozen voor een gaan. De voors en regens worden af
de brandmeesters om gezamenlijk de
thematische aanpak van dit nummer: gewogen door ons nieuw redactielid
brand te blussen.
de klokken van Edam. Waaren waar
Luuk Hovenkamp.
De Oosterpoort had behalve een luidom beierden zij, welke zijn verdwe
klok ook een uurwerk of horloge. Er
nen en hoe zat het ook al weer met de
De redactie
zouden hier vier klokjes hebben gehan
restauratie van het carillon van de
gen. In 1584 is in de stadsrekeningen
Kleine Kerk.
sprake van twee wijzerborden en een
weerhaan. Vooral het uurwerk was een
bijzonder onderhoudsgevoelig mecha
De stad stelde voor de opdracht een wel 10 stuivers, zou Jacob Lambertszoon
niek en in de rekeningen is met grote re heel lange onderhoudstermijn vast: pas na twee jaar de laatste 100 gulden
gelmaat sprake van reparaties. In 1637 van het salaris groot 549 guldens en krijgen, zodat de stad ruimschoots de
werd in de poort een nieuw uurwerk
aangebracht dat gemaakt was door Ja- Paneel uit het Edams Museum, geschilderd door H. Krumpelman, toont de
cob Lambertszoon van Schermerhorn.
Oosterpoort met het klokje.

Bij dit nummer
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gelegenheid had vast te stellen of hij een
goed werkstuk had afgeleverd.
In 1837 is de Oosterpoort gesloopt. De
burgemeester en wethouders stelden de
raad op 6 juli 1836 ervan in kennis dat
zij bij de St. Pietersbrug een paal had
den laten plaatsen waar de klok of bel
uit de Oosterpoort verder dienst zou
doen. De oudere Edammers kennen de
ze bel nog als de "bel van Doris", zo ge
noemd naar schoenmaker Doris de
Brok die zijn werkplaats had aan de
Voorhaven, heel dicht bij het Joodse
kerkhof. Het was zijn taak deze klok,
die in een stoei naast het kerkhof hing,
om twaalf uur en om vier uur te luiden.
Ook als het schafttijd was luidde Doris
de bel ten dienste van de arbeiders in het
Oosteinde en de werkmensen in de ha
ven. Tot kort voor de oorlog was de bel
van Doris nog dagelijks te horen. De
oude klokkestoel was toen al lang
gesloopt, maar het bovenste gedeelte
dat nog in goede staat verkeerde, werd
met de klok in een boom naast de Pie
tersbrug gehangen en om twaalf uur ge
luid. In de oorlogsjaren, toen er een
grote schaarste aan brandhout was, is
het juk gesloopt en heeft de Edammers
nog een beetje warmte gebracht. De
klok is toen door de Duitsers meegeno
men en niet meer teruggekomen.
Het vermoeden bestaat dat de voorslag
en het uurwerk al direct na de sloop van
de Oosterpoort in een pakhuis opgesla
gen zijn. Misschien staat hiermee in
verband een opgaaf aan de burge
meester over het gewicht, de samenstel
ling en de waarde van de ' 'Metalen klok
alsmede het gaande of uurwerk, aan en
tot dezelve behoren, komende uit de
geamov eerde St. Pieters kapel, of later
Oosterkaaij toorn. Te bevragen bij
P. Veente Edam".
De waarde werd vastgesteld op
/ 383,60. Klok en uurwerk zijn vermoe
delijk door de bestuurders te koop
aangeboden. Op 30 april 1856 is in de
vergadering van burgemeester en wet
houders een brief van de burgemeester
van IJzendoorn aan de orde geweest
waarin deze het uurwerk met de klok
accepteert voor de gevraagde som van
fl. 600,-. Over de verdere lotgevallen
ontbreken gegevens, zodat het waar
schijnlijk is dat de klok en het uurwerk
inderdaad naar IJzendoorn zijn ge
gaan. Mondelinge overlevering maakt
nog melding van Sliedrecht als plaats
waar de klok naartoe gegaan zou kun
nen zijn.
Andere klokken die niet meer worden
gehoord zijn die van het stadhuis aan
het Damplein. Vroeger hingen er twee
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De oude klok uit 1561die nu in de klokketoren van het stadhuis hangt.
luidklokken in het torentje, een groteen
een kleine. Deze werden in het begin van
deze eeuw geluid bij aanbestedingen
die in het stadhuis werden gehouden,
maar werden ook gebruikt om de ker
mis in te luiden.
Op de kleine klok met een middellijn
van 0,50 meter stond het randschrift:
HENDRICK. WEGEWART. GOOT.
MI. TOT. CAMPEN. ANNO. 1601.
Op de andere met een middellijn van
0,69 meter was het randschrift:
IOAN. NICOLAUS. DERCK. ME.
FECIT. HORNAE. ANNO. 1738.
Toen de oorlog 1914-1918begon, wer
den de klokken geluid om de bevolking
te waarschuwen dat de grote wereld
brand was uitgebroken. Tot grote schrik
van de omstanders, viel de klepel eruit
en kwam midden op het Damplein te
recht. Beide klokken zijn in de oorlog
eveneens door de Duitsers geroofd,
hoewel één is teruggekomen. Deze is
blijkbaar niet meer in het stadhuis op
gehangen. Er hangt nu een uit 1561da
terende zogenaamde Van den Gheijnklok in de stadhuistoren. Ongetwijfeld
is dit één van de klokken die bij de
restauratie van het carillon uit de speeltoren verwijderd werden.

den de kaasmarkten in ere werden her
steld, was het met de lange winterslaap
van deze klok gedaan en was ze weer te
horen aan het begin van de kaasmark
ten. Alleen hangt de klok niet meer in
het torentje van de Waag, maar binnen
in het gebouw.
Het is niet bekend wanneer de eerste
klokken in de twee kerken van Edam
zijn gekomen. In de stadsrekeningen is
al in 1538 sprake van het stellen van een
klok in de Grote of St. Nicolaaskerk, in
1546 wordt voor de eerste maal de klok
in Onze Lieve Vrouwekerk genoemd.
De toren van de Grote Kerk, die in de
loop der eeuwen enige malen door blik
seminslag verbrandde, kreeg in 1701
twee nieuwe luidklokken, evenals in het
stadhuis een grote en een kleine. Zij
werden gegoten uit het teruggevonden
metaal van de oude klok en uit dat van
een stuk geschut dat "Den Uyl" werd
genoemd. Hiervan getuigde het op
schrift op de 5455 ponden wegende gro
te klok:
"Wij zijn uit d 'oude stof en uit den Uyl
geboren
En roepen tot den dienst van God al die
ons hooren"
C.B(ost)
Gerhart Schimmel mefecit Daventriae

Omzwervingen van enkele klok
ken

Op de kleine klok die 3512 pond woog,
las men het volgende:
OCH. DAT. ONS. GODT. NIET.
WEER.
VERSEERDE.
DOORT.
VUER. DAT. ONS. VOOR. DEES.
VERTEERDE. V. BLOCK. GERHARDT. SCHIMMEL. ME FECIT
DAVENTRIA. 1701.

Een andere klok die gezwegen heeft
sinds 1922 toen de laatste kaasmarkt
werd gehouden, is de klok van de in
1778 gebouwde Kaaswaag. Toen drie
jaar geleden gedurende de zomermaan
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De overgebleven luidklok, met het
wapen van Edam, in de toren van de
Grote Kerk.
Beide klokken waren versierd met het
wapen van Edam en voorzien van de na
men van de toen regerende burge
meesters:
PIETER. VEEN. VINCENT. BROU
WER. YAN .JACOBSE. WITS. TYS.
REGERENDE.
BURGEMEESTEREN.
Ongelukkigerwijs ontstond op Goede
Vrijdag 29 maart 1861tijdens het luiden
van de avonddienst een barst in de grote
klok. Deze zou in 1868 verkocht zijn
(aantekening D.F. Pont), terwijl in 1865
besloten werd ook het luiden van de
kleine klok te staken. Deze laatste
hangt nu nog in de toren van de Grote
Kerk, vermoedelijk in de stoel waarin
oorspronkelijk de grote klok hing. Tij
dens bijzondere gelegenheden, bij be
grafenissen en ter aankondiging van
kerkdiensten, laat deze klok zijn bron
zen stem weer horen.
Klokken die wel heel spannende tijden
hebben meegemaakt zijn die van het ca
rillon in de Speeltoren. Eigenlijk was
dit speelwerk oorspronkelijk bestemd
voor de Grote Kerk. Zoals bekend reis
den twee burgemeesters naar Mechelen
nadat zij eerder in s' Hertogenbosch er
niet in geslaagd waren een goede klokkemeester te vinden. Zij wilden niet al
leen een speelwerk in de toren, maar
ook nieuwe klokken omdat er maar één
klok aanwezig was die niet meer dan
1639pond woog. Pieter van den Gheijn
uit Mechelen kreeg in 1561 de eervolle
opdracht een klokkespel te gieten be
staande uit 16 of 17 klokken en waar
schijnlijk 2 luidklokken.
Het was een grootse onderneming: de
klokken die per schip naar Edam ver
voerd moesten worden wogen met
elkaar 8543 pond. De oude klok werd
ingeleverd en vermoedelijk omgesmol
ten. De stadsrekeningen geven een goed
beeld van de handelsbelemmeringen
die een dergelijk transport onderweg
ondervond: waaggeld en tol in Meche
len, bedragen voor de Brabantse en
Zeeuwse tollen in Antwerpen, waar met
de moeder van Van den Gheijn op de
goede afloop een toost werd uitge
bracht. Verder tol in Regelmond en in
Wassenaar, ook is nog sprake van de koningstol en van roertollen, maar
tenslotte konden de klokken feestelijk
Het carillon van de Speeltoren.
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in Edam ingehaald worden. In de toren
moesten behoorlijke voorzieningen
worden getroffen om al deze klokken
veilig te laten luiden. Adriaen Kistmaecker werd fl. 15,- uitbetaald voor
het maken van twee nieuwe (wijzer)borden die geschilderd en verguld werden,
alsmede voor de klaviers. In Dirck de
Backer had de stad in die jaren een be
kwame beiaardier gevonden.
De klokken waren in Mechelen in ont
vangst genomen door twee burge
meesters en Claes Pieterszoon van Purmerend. Sommige klokken droegen
namen, onder andere Michiel, Peeter,
Henricus, Jacob en Maria (2x). In te
genstelling met andere gegevens die het
uur- en speelwerk toeschrijven aan Jan
Engelszoon eveneens uit Mechelen,
blijkt dat de genoemde Claes Pieters
zoon het uurwerk in 1561had gemaakt.
Hij had hiervoor een bedrag van
fl. 502,- ontvangen. Blijkbaar was er
toch iets mis mee: in 1563-'64isover het
uurwerk een proces voor het Hof van
Holland in Den Haag gevoerd dat door
het stadsbestuur werd gewonnen. Ver
volgens werd het oude uurwerk op
nieuw in de toren geplaatst. Maar ver
moedelijk was de aardigheid er toch
vanaf en in 1568-'69 werd besloten op
stadskosten ook de Kleine Kerk van een
nieuw uurwerk of horloge te voorzien
en het speelwerk uit de Grote Kerk daar
naartoe over te brengen. Het blijft
enigszins gissen naar de reden hiervan.
Mogelijk wilde men een grotere luid
klok voor de toren hebben waarvoor
plaats gemaakt moest worden. Het kan
zijn dat de oude klok in het Noorder
portaal van de Grote Kerk terecht is ge
komen (Mr. Leonius).
Hoe het zij, in 1568-'69 is door Jan En
gelsen uit Mechelen inderdaad een
nieuw uurwerk gemaakt. Het oude uur
werk was al in 1567-'68 voor fl. 275,verkocht en door schipper Meinert
Cornelisz naar Amsterdam gebracht.
Waarschijnlijk heeft het nieuwe uur
werk nooit in de Grote Kerk gehangen
en werd het rechtstreeks naar de Speel
toren gebracht. Er moesten ook daar
omvangrijke werkzaamheden uitge
voerd worden om de toren geschikt te
maken voor de ophanging van het klok
kespel. De gang van zaken omtrent de
klokken was zeker geen unieke gebeur
tenis: in 1625is nog een klok uit de Gro
te Kerk naar de Speeltoren overge
bracht. Dirk Gorter stelde voor het
transport zelfs zijn paard en wagen be
schikbaar.
De stad had een officiële ambtenaar in
dienst als stadshorlogesteller voor zo
wel het uurwerk van de Kleine Kerk als
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Bij de restauratie in 1967 werd op de oude timmerloods van U.S. dit uurwerk met
luidklokje aangebracht.
van de Oosterpoort. Tevens droeg hij
verantwoordelijkheid als klokkesteller
of klokke-opwinder voor alle klokken
in de stad. Hij had een veelzijdige taak,
want in de 18de eeuw was hij tevens or
ganist van de orgels in de Grote en de
Kleine Kerk en beiaardier van het klok
kespel in de Speeltoren dat ook door
hem onderhouden moest worden. In
1676 werd bijvoorbeeld Mr. Qualtus
Palmer uit Amsterdam in deze functie
aangesteld tegen een jaarlijks tractement van fl. 200,-. Het "beierwerk"
moest op order van het stadsbestuur
iedere zondag, op marktdagen, jaar
markten en andere feestdagen worden
uitgevoerd.

Janny Boelens-Boss
Corrie Boschma-Aarnoudse (voor de
werkgroep Historisch Onderzoek)
Gebruikteliteratuur:
J.J.F.W.vanAgt, DeNederlandscheMonu
menten vanGeschiedenisen Kunst,deel VIII, de ProvincieNoord-Holland; Bijdragen
voor de geschiedenisvan het bisdom Haar
lem, 31ste deel; P. Costerus Wzn.,De ge
schiedenisder stad Edam, 1869,met aante
keningenvanD.F.Pont; R. de Jong, A. Lehr
en R. de Waard,De zingendetorens vanNe
derland, Zutphen 1976;NieuweNoordhollandsche Courant.
Gegevens uit de stadsrekeningen: werk
groep Historisch Onderzoek,H. Rijswijk.
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Een vriendschappelijkgebaar

De twee klokkestoelen van de grote
kerk met de ene overgebleven luid klok.

De negentiende-eeuwse ingekomen
stukken van de kerkeraad van de Ne
derlands Hervormde gemeente te
Edam vormen, in het algemeen, een
bron van behartensw aardige informa
tie. Bij het ordenen van die brieven
stuitte ik echter op een tamelijk verma
kelijke misstand, die ik u hierbij voor
leg. De gebruikte gegevens komen uit
de bovengenoemde ingekomen stuk
ken, uit de notulen van de kerkeraad en
die van de kerkmeesteren.
Het archief van de Nederlands Her
vormde gemeente bevindt zich, zoals u
ongetwijfeld weet, in het depot van het
Streekarchief Waterland te Purmerend.

nige veranderingen in den tijd van het
luiden te gelieven daar te stellen, dat
voortaan deze hindernis niet meer zal
kunnen bestaan.

Rond 1828was de heer K. Scholte voor
zanger in de Grote Kerk te Edam. Hij
had het daar niet gemakkelijk. Het viel
hem bepaald zwaar de boodschap die
hij wilde verkondigen over te brengen
op zijn toehoorders.
Wat was namelijk het geval? Bij de aan
vang van iedere godsdienstoefening
werden de klokken geluid. Op zich
hoeft dit geen verbazing te wekken en
ongetwijfeld werd er geluid om de aan
dacht van de gelovigen te vestigen op
het begin van de dienst , maar tegelij ker6

tijd werd die dienst daar ernstig door
verstoord. Machtig beierden dan de
klokken boven de stad, bij menigeen
vrome gedachten oproepend. Dreu
nend donderde het geluid ook door de
gewelven van de kerk waar de arme
voorzanger, hoe goed bij stem ook, te
vergeefs probeerde boven het bulde
rend bronswerk uit te komen. U kunt
zich vermoedelijk voorstellen, dat wei
nig van de gesproken en gezongen tekst
een werkelijk stichtelijke uitwerking
had.
Hierdoor tot het uiterste getergd
schreef Scholte een brief aan de kerke
raad. De inhoud daarvan luidde als
volgt:

Met de meeste hoogachting
heb ik de eer te zijn
WelEerwaarde Heeren!
U welEerwaarde dienstwil
lige dienaar
K.Scholte
voorlezer der Hervormde
gemeente alhier.

Nog dezelfde dag werd dit verzoek in de
kerkeraad behandeld. Beslist werd, dat
Edam, 8 mei 1828 aan de kerkmeesteren gevraagd zou
worden de klok slechts vijf minuten te
Weleerwaarde Heeren!
laten luiden. De voorzanger zou dan,
als het gelui afnam, een psalm of een ge
Daar het luiden van de kerkklokken, zang inzetten, daarin nog ondersteund
onder het voorlezen, bij de openbare door het spel van de organist.
godsdienst, zoo wel voor de aanhoor
Bijna twee maanden later, op 3 juli
ders als voor den voorlezer zeer hinder
1828, wij dden de kerkmeesteren tij dens
lijk kan en zal geacht worden, zoo hun vergadering enige aandacht aan
neemt de ondergeteekende, met de ver het verzoek van voorzanger en kerke
schuldigde hoogachting, de vrijheid raad. De kerkmeesteren hadden van de
UwelEerwaarden te verzoeken, zooda- kerkeraad een verzoek om vriendelijk

advies ontvangen Zij vertaalden dit
echter in een verzoek tot het nemen van
gepaste maatregelen. Een vergissing,
zoals weldra zou blijken.
Na ampele overwegingen bepaalden de
kerkmeesteren, dat klokken een kwar
tier vóór de aanvang van de dienst ge
luid zouden worden. Men zou de kerke
raad binnen een paar dagen hiervan in
kennis stellen.
Eigenlijk zou deze geschiedenis hier af
moeten lopen. Alles was immers naar
behoren geregeld? De kerkeraadsleden
echter, inziende dat hun verzoek geen
vriendelijk advies, maar een vriende
lijk voorschrift had opgeleverd, kwa
men boos in het geweer. De eerste helft
van de vorige eeuw was een tijdperk van
heftige competentiestrijd tussen de ver
schillende kerkelijke instanties. Enfin,
tijdens de godsdienstoefening van de
daarop volgende zondag was de arme
voorzanger nog steeds een roepende die
niet recht verstaan werd.
Volgens artikel 87 van het algemeen re
glement voor het bestuur kwamen alle
bepalingen en regelingen de uitoefe
ning van de openbare godsdienst be
treffende toe aan de kerkeraad. Dat wil
de deze raad wel even duidelijk stellen
en ze deed het dan ook ineen verwijten
de brief aan de kerkmeesteren. Die wil
den op hun beurt wel een commissie van
onderzoek aan het probleem zetten.
Die commissie zou dan twee weken la
ter verslag uitbrengen. Intussen waren
er twee-en-een-halve maand voorbij ge
gaan sinds de heer Scholte te kennen
had gegeven dat hij min of meer dol
werd van die klokken.
Enige dagen later kwam de scriba van
de kerkeraad aan de kerkmeesteren
melden, dat een en ander op een mis
verstand berustte. De verwijtende brief
moest maar als niet geschreven be
schouwd worden. In alle vriendschap
pelijkheid zou nu ook de kerkeraad een
commissie in het leven roepen die zowel
de kerkeraad als de kerkmeesteren
moest voorlichten over de te bewande
len weg.
Eindelijk, begin augustus 1828, beslo
ten de kerkmeesteren, na rijp beraad,
dat met ingang van 10 augustus, de
klokken niet meer tijdens of na het be
gin van een godsdienstoefening zouden
woorden geluid, maar daarvóór.
De oorspronkelijke tijdsbepaling, een
kwartier vóór de aanvang, hadden de
kerkmeesteren laten vallen . Een vriendschappelijk gebaar naar de kerkeraad.

Restauratievan het carillon
Niemand heeft in de 16de eeuw ooit
kunnen dromen dat de geschetste gang
van zaken het behoud van het carillon
zou betekenen, want in 1602 verbrand
de de Sint Nicolaastoren door bliksem
inslag. Nadien zou de toren nog enige
malen door de bliksem worden getrof
fen. Henricus Meurs had in 1620 een
halfslagklok vervaardigd met het rand
schrift: DEO GLORIA HENRICUS
MEURS ME FECIT 1620
In de 17eeeuw is het klokkenspel uitge
breid met een klok van Francois Hemony (1661)en in 1771met vier stuks gego
ten door Johannes Nicolaus Derck.
In 1913 was het duidelij k dat restauratie
een dringende noodzaak was, maar het
heeft nog tot 1922moeten duren tot de
ze, dank zij een subsidie van het Rijk,
kon worden gerealiseerd. Van de Van
den Ghein klokken -totaal 15 stuks werden er negen verwijderd die eerst
naar de kelder van het stadhuis werden
gebracht en die nu bewaard worden in
de Grote Kerk, dank zij de bemoeienis
van G. bij 't Vuur. Vermoedelijk heeft
de omzwervingen van één van de klok
ken uiteindelijk geleid naar de toren van
het stadhuis. De klokkegieter Taylor uit
Loughsborough stemde in 1922de ove
rige klokken bij en goot 11 nieuwe
exemplaren.
Het carillon werd gerestaureerd door de
firma J. Addicks en Zoon te Amster
dam, onder leiding van de bekende carillonneur J. Vincent van het Konink
lijk paleis op de Dam te Amsterdam. De
vier nieuwe, aan het carillon toegevoeg

de klokken werden met toestemming
van Koningin Wilhelmina genoemd:
"Wilhelmina", "Emma", "Hendrik"
en "Juliana". Aan een later nog aange
brachte klok werd de naam van de toen
malige burgemeester Kolfschoten gege
ven. In de oorlogsjaren 1940-1945
braken voor het Edamse carillon span
nende tijden aan. De bezetter vorderde
in het hele land klokken die werden omgegoten tot oorlogstuig. De Edamse
klokken van de Speeltoren zijn de dans
ontsprongen.
In 1955 was het klokkenspel er weder
om zo slecht aan toe dat het jarenlang
heeft moeten zwijgen. In 1957, toen
Edam het 600-jarig bestaan vierde,
werd uit de Vereniging Oud Edam een
commissie gevormd ter voorbereiding
van de restauratie en uitbreiding van het
klokkenspel. Een loterij bracht onge
veer fl. 20.000,- op en enige personen
waren bereid een klok te schenken. In
1957 werd door de raad besloten in prin
cipe tot restauratie over te gaan, maar
door allerlei strubbelingen werd alles
op de lange baan geschoven. Zo wilde
de carilloncommissie een 4-octaafs bei
aard, maar was de adviescommissie van
oordeel dat de toren slechts ruimte
bood aan 37 klokken. Inmiddels waren
de klokken in 1962 door Petit en Fritsen
uit Aarle-Rixtel uit de toren wegge
haald en naar die plaats overgebracht.
In 1969 kreeg Edam een nieuwe burge
meester die opnieuw contact opnam
met de Nederlandse Klokkenspel Vere
niging. Dit leidde ertoe dat de res-

De klokken die bij de restauratie in 1970 uit het carillon van de Speeltoren zijn ver
wijderd, staan thans in de Grote Kerk.

PC. Smis
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tauratie in hoofdzaak uitgevoerd zou
worden volgens het plan van J. Prent uit
Amsterdam.
Slechts vier van de Van den Gheinklokken zouden worden gehandhaafd
en er moesten 31 nieuwe klokken wor
den bijgeleverd. Voorts werden de
Taylor-klokken allemaal verwijderd.
De beiaard kwam daardoor op 37 klok
ken. De opdracht ging naar Petit en
Fritsen. De nog uit 1561 daterende
speeltrommel werd door een electromagnetisch speelwerk vervangen.
Tijdens de actie ten bate van de restau
ratie en uitbreiding van het carillon in
1957 hadden enkele Edammers toege
zegd financieel bij te zullen dragen in de
kosten van aankoop van een klok. Toen
het in 1970 eindelijk zover was, kwam
alsnog een positief antwoord van dok
ter E.C. Reilingh te Edam, mevrouw
H. Hofland-Lagas te Zeist en de heer
S. Dekker te Monnickendam. Boven
dien hadden dijkgraaf en hoogheem
raden van het Hoogheemraadschap
van de Uitwaterende Sluizen in Kennemmerland en Westfriesland inmid
dels toegezegd een bedrag te willen
schenken voor de aanschaf van twee
klokjes.
De raad aanvaardde de schenking
waarbij werd bepaald dat de naam van
de schenkers aan één der nieuw te gieten
klokken zou worden gegeven. De klok
geschonken door het echtpaar Rei
lingh, kreeg zodoende de naam van hun
overleden dochter Yvette.
Voor Edam werd 4 juli 1970 een blijde
dag: na lange j aren te hebben gezwegen,
was het carillon eindelijk weer te horen.
Mr. Romke de Waard heeft op die dag
de vernieuwde Speeltorenbeiaard in
gespeeld.
Rest nog de luidklok van de R.K. kerk
Sint Nicolaas aan de Voorhaven. Oor
spronkelijk had deze kerk één klok die
met de hand werd geluid. Later gebeur
de dit mechanisch en dit is tot op heden
zo gebleven. In de jaren 1928-1929is er
een tweede klok bijgekomen die het
Angelus klepte. Door een handigheid
van de klokkeluider, sloeg de klepel
slechts tegen één kant van de klok,
waardoor het specifieke geluid ont
stond dat zo treffend is in het overbe
kende lied:
Het Angelus klept in de verte met tonen
zo helder en klaar.
Grootmoeder knielt op de drempel.....

Janny Boelens-Boss
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Jan Hooijberg ontvangt de Conservation Award uit handen van
Ir VanAsperen.

Conservation Award voor Diaconietuin
Uit ruim honderd aanmeldingen voor
de Conservation Award 1991is de Di
aconietuin van Edam uitgekozen
voor een hoofdprijs in de categorie
Restauratie. Een grote erkenning voor
de deskundigheid waarmee de tuincommissie zich van haar moeilijke
taak heeft gekweten! Behalve de tro
fee, een schitterend plastiek gemaakt
door J. van den Noort, bestaat de
prijs uit een geldbedrag van fl. 6000,-.
Tijdens een bijzonder feestelijke bij
eenkomst op 1 november j.1. in en op
het VOC-schip de Amsterdam dat in
het IJ ligt afgemeerd, werden de prij
zen uitgereikt door Ir H.S.B.M. van
Asperen, directeur van Staatsbosbe
heer.
De Conservation Foundation is enke
le jaren geleden in Engeland opge
richt als een fonds dat kleinschalige
particuliere initiatieven op het gebied
van renovatie, innovatie en natuurbe
heer, wil ondersteunen. Zij vestigt de
aandacht op bijzondere projecten en
helpt deze in stand te houden met een
financiële donatie. Hiertoe riep de
Foundation de hulp in van Ford Enge
land. Deze hulp is uitgegroeid tot een
hechte samenwerking die zich ook

richt op de andere Europese landen.
Ford Nederland is in ons land verant
woordelij k voor de organisatie van dit
jaarlijkse evenement.
De Conservation Award onder
scheidt vier categorieën: restauratie,
jeugd projecten, stadsvernieuwing en
natuurbeheer.
De tuincommissie
nam enkele maanden geleden het ini
tiatief om de Diaconietuin aan te mel
den voor een nominatie. Vergezeld
van zoveel mogelij k informatie, waar
onder prachtige kleurenfoto's van R.
Josselet, werd tot ieders verrassing de
hoofdprijs voor het onderdeel restau
ratie toegekend aan de Diaconietuin.
De criteria die de jury hanteerde voor
de nominatie zijn de volgende: de
kleinschaligheid van het project, het
openbaar karakter van de tuin en de
samenwerking met de gemeente
waardoor uiteindelijk de tuin gereali
seerd kon worden.
De geldprijs is zeer welkom. Oud
Edam is nu in de gelegenheid om een
hardstenen Broeker paal met lantaarn
voor de tuin aan te kopen. Dit wordt
dus echt het allerlaatste sluitstuk: een
passend verlichtingselement in de
tuin.

BinnenstadEdam autovrij?

De Voorhaven als driebaansweg.

Wonen en winkelen moeten kunnen sa
mengaan.

iemand zich wel als hij bijna omver
wordt gereden of als de boel vastzit. Is
de verkeersdrukte nu zo toegenomen
dat er meer parkeerverboden moeten
komen of het autoverkeer helemaal uit
de binnenstad moet worden verdreven?
Laten we even kij ken wat de voors en tegens zijn.
De binnenstad heeft verschillende
functies: wonen, werken, winkelen en
recreëren. Daarbij komt ook nog de eis
dat het gave oude centrum behouden
blijft. Al die functies moeten samen
gaan. Dat is'in Edam geen eenvoudige
opgave.
Want aan de ene kant kunnen ze niet
zonder elkaar. Winkels hebben klanten
nodig en een binnenstad zonder win
kels is doods. Aan de andere kant kun
nen bewoners last hebben van verkeersen parkeeroverlast van het winkelend
publiek. En in Edam is de klant zo ver
wend, dat hij het liefst voor de toon
bank parkeert. Er moet dus een oplos
sing komen die zo veel mogelijk
tegemoet komt aan de wensen van alle
partijen.
Is het autovrij maken van de binnenstad
een oplossing voor Edam? Hoogstraat,
Damplein, Spui, Keizersgracht en Prin
senstraat zijn de knelpunten. Via deze

Een vrachtauto dendert door de straat;
de glazen trillen in de kast. Voor de win
kel staat een auto met draaiende motor
terwijl mevrouw binnen een boodschap
doet; niemand kan er door. Door dit
soort taferelen gaan de mensen roepen:
de binnenstad moet autovrij!
Moet de binnenstad inderdaad auto
vrij? In 1971en 1972, zo' n twintig jaar
geleden, liepen de emoties in Edam
hoog op. Het gemeentebestuur koester
de plannen om de binnenstad open te
gooien voor het toenemend autover
keer. De kettingbrug zou plaats moeten
maken voor een brug, waarover zwaar
verkeer zou kunnen passeren. Het Wit
te Huis aan het begin van de Baanstraat
zou moeten verdwijnen om een brede
toegangsweg naar het centrum te krij
gen. En waar kon je beter auto's parke
ren dan op het Jan van Wallendalplein?
Edam moest mee met de moderne tijd
en dat betekende ruim baan voor de
auto en de binnenstad bereikbaar voor
het snel groeiend verkeer, zo redeneerde
het gemeentebestuur destijds.
Maar ook toen liepen burgers te hoop
tegen plannen van de gemeente om de

gaafheid van de vesting te vernielen. Er
vormde zich een werkgroep Alternatief
Verkeersplan Edam, die zich afvroeg
waarop de gemeentelijke verkeersprognoses waren gebaseerd. En als al die
auto's er inderdaad zouden komen, of
het dan niet logischer was dat de auto
zich aan de binnenstad aanpaste, in
plaats van omgekeerd.
Wat de gemeente naliet deed de werk
groep wel: ze telde het verkeer en het re
sultaat viel erg mee. Over de Ketting
brug bijvoorbeeld reden per uur zestig
auto's. Ter vergelijking, over de Magere
Brug in Amsterdam passeerden er per
uur 350. Maar geen Amsterdammer die
vindt dat die brug moet worden afge
broken.
Uiteindelijk ging de hele discussie als
een nachtkaars uit. De gemeente deed
intussen wel wat. Er kwam een ruime
parkeerplaats aan de overkant van de
grote weg en later nog één dichterbij op
de hoek van de Baanstraat en het Mar
ken. Beide plaatsen bergen nu tiental
len auto's, die anders binnen de vesting
worden neergezet.
We zijn nu twintig jaar verder en het
verkeer is inderdaad een stuk intensie
ver geworden. Ook in de binnenstad
van Edam. En regelmatig ergert
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straten komt het meeste verkeer door de
stad. De mensen zoeken ook daar een
plek voor hun auto.
Maar het is ook het gebied met de
meeste winkels, waar klanten lopen en
voor de etalages staan, maar ook last
hebben van auto's. Het parkeervrij ma
ken, of nog ingrijpender, het helemaal
autovrij maken van deze straten bete
kent natuurlijk een weldaad voor het
winkelend publiek. Toeristen kunnen
ongestoord om zich heen kijken.
Voorbeelden in andere steden, waar
winkelstraten in het centrum autovrij
zijn gemaakt of waar verkeersbelemmerende maatregelen zijn getroffen,
zoals in Hoorn, Enkhuizen en Purmerend, bewijzen dat het daar tot grote te
vredenheid van publiek en winkeliers
werkt. Een autovrij centrum kan de le
vendigheid blijkbaar sterk vergroten.
Kan dat ook in Edam zo worden?
D. de Graaf en Th. Visser, respectieve
lijk voorzitter en secretaris van de On
dernemersvereniging Edam, zijn het
helemaal niet eens met deze redenering.
Om te beginnen gaat volgens hen de
vergelijking met Hoorn, Enkhuizen en
Purmerend niet op. Daar gaat het om
straten met aaneengesloten rijen win
kels met een grote variëteit, waar het zo
genoemde recreatief winkelen heel be
langrijk is. De mensen komen er ten
dele voor de gezelligheid. Bovendien
kunnen ze hun auto daar meestal vlak
bij kwijt en zorgen omringende straten
voor de verkeerscirculatie.
In Edam, zo zeggen zij, is de situatie
minder gunstig. De winkels liggen er
veel meer gespreid tussen de woonhui
zen. Ook het recreatief winkelen speelt
hier nauwelijks een rol. De mensen ko
men doelbewust voor een boodschap,
die ze snel en zonder veel geloop willen
afhandelen. Het autovrij maken zou
deze klanten alleen maar nog eerder
weghouden uit de Edamse binnenstad.
We kunnen de tent dan wel stoppen, al
dus De Graaf en Visser. Edam wordt
dan een museum.
Je kunt je inderdaad wel voorstellen
wat er gebeurt als winkels verdwijnen
en panden leeg komen te staan. Goed
kope souvernierzaakjes met minimale
investeringen trekken in de opengeval
len gaten. Maar zitten we in Edam daar
op te wachten? Nu is de angst onder de
middenstand voor omzetverlies niet
ongegrond. In een onderzoek van het
Instituut Midden- en Kleinbedrijf uit
1990 staat dat de positie van de winkels
in Edam niet rooskleurig is. Er zijn in de
afgelopen jaren diverse zaken verdwe
nen. Het winkelaanbod, zo zegt het
IMK, is te zwak om tegen het nabij ge
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ken, vindt hij, maar mensen die komen
voor de schoonheid en aantrekkelijk
heid van de stad.
Zonder de levendigheid van zijn win
kels zou Edam inderdaad een mooi,
maar saai museum worden. Maar dat
betekent nog niet dat er niets aan het
parkeerprobleem moet worden ge
daan.
Volgens Huurdeman wordt het Dam
plein parkeervrij. Daardoor zal de si
tuatie ter plaatse flink opknappen. In
de lijn daarvan is het denkbaar dat op
de
ergste
knelpunten,
zoals
Hoogstraat, Spui, Keizersgracht en
Prinsenstraat, ook maatregelen wor
den getroffen om opstoppingen door
parkeren te voorkomen. Er blijft op het

parkeerterrein aan de Baanstraat, op de
Kaasmarkt en in omliggende straten
voldoende ruimte om de auto dichtbij
kwijt te raken.
Bovendien zou het al heel wat schelen
als mensen, die in de binnenstad werken
en hun auto daar nu de hele dag stallen,
de moeite zouden willen nemen ergens
aan de rand te parkeren. Ook zouden
toeleveranciers, die met hun vracht
auto's de doorgang bemoeilijken, kun
nen worden gemaand op bepaalde uren
hun artikelen af te leveren.
De binnenstad helemaal autovrij ma
ken, dus ook het autorijden verbieden,
is voorlopig een te forse ingreep. De
problemen concentreren zich op be
paalde punten en doen zich op enkele

Het Damplein wordt terecht autovrij.

den is de bereikbaarheid van de winkel
voorzieningen met de nodige parkeer
ruimte en een goede verkeerscirculatie
van levensbelang, zo betoogt het IMK.
Wethouder P. Huurdeman is ook over
tuigd van de noodzaak de winkelfunc
tie van de binnenstad met een super
markt te versterken. De gemeente is met
Walki Sacks in gesprek over de moge
lijkheid het deel van de gebouwen, dat
op de Nieuwehaven aan het parkeer
terrein grenst, voor zo'n supermarkt te
benutten.
Huurdeman spant zich bovendien in
om nieuwe middenstanders voor vrij
komende winkelpanden te interesseren.
Anders krijg je van die toeristenwin
keltjes, aldus de wethouder. Edam
moet niet dat soort toeristen aantrek-

L. Hovenkamp

Diaconietuin
feestelijkge
opend

De Spaan jaardsbrug is de flessehals in de route door Edam.
legen winkelcentrum De Stient te kun
nen concurreren. In Edam moet terdege
rekening worden gehouden met een
proces waarbij een zichzelf versterken
de negatieve spiraal in gang wordt ge
zet, zo werd gewaarschuwd.
Om de eigende neergang te stoppen be
veelt het IMK een aantal maatregelen
aan. Zo moet de binnenstad voor het
publiek aantrekkelijker worden. Dat
kan bij voorbeeld door op of bij het par
keerterrein aan de Baanstraat een su
permarkt te stichten. Een supermarkt,
waar de klanten de dagelijkse inkopen
doen, is een trekker van de eerste orde
en kan daardoor de winkelfunctie van
de rest van het centrum aanzienlijk ver
sterken.
Maar om die klanten ook echt te hou

dagen en uren voor. Daarbuiten valt de
overlast op dit moment nog mee. Het
gemeentebestuur erkent de problemen,
maar hoopt dat door de verhuizing van
Fardem nieuwe mogelijkheden ont
staan, die ook hun invloed zullen heb
ben op het centrum.
Het verkeers- en parkeerprobleem is in
Edam niet eenvoudig. Maar met een
verstandig beleid en goede samenwer
king moet het zijn op te lossen. Zeker
als ook de bevolking de gelegenheid
krijgt haar aandeel in het debat te leve
ren.

Monumentendag 1991 zal als een
feestelijke mijlpaal worden bijgeschre
ven in de annalen van de vereniging
Oud Edam. Op zaterdag 14 september
werd de Diaconietuin officieel geopend
door gedeputeerde Mevrouw M. de
Boer.

Mevrouw De Boer opent het hek van de
Diaconietuin.
De tweejarige Marton Koorn zou de
sleutel overhandigen.

Het zal zeker aan het fraaie nazomerweer hebben gelegen dat de opening on
der grote belangstelling plaats vond.
"Een stralende dag" stelde voorzitter
J. van Overbeek dan ook in zijn ope
ningstoespraak, "En een fantastisch
moment voor Oud Edam. Een goed be
gin voor de Edamse Monumentendag.
Als de historie haar beloop had gehad,
zouden er in plaats van onze mooie
tuin, hier huizen hebben gestaan. Ik
ben er trots op dat we dit met z'n allen
hebben bereikt."
Na een feestelijk concert door de Ko
ninklijke Edamse Fanfare begaven de
genodigden zich vervolgens naar het
stadhuis. Na een kopje koffie, werd in
de voormalige raadszaal het officiële
gedeelte afgesloten met een geestige
toespraak van de voorzitter van de tuincommissie K. Hulskemper. Hij be
dankte het gemeentebestuur, maar
wees hen tevens op hun verplichtingen.
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De Koninklijke Edamse Fanfare
luisterde de opening van de Diaconietuin op met een feestelijk concert.

De opening van de tuin trok mede dank
zij het stralende weer veel aandachtige
toeschouwers.

Puibalk Nieuwvaartje
gerestaureerd
Sinds jaar en dag is onder het houten
voorschot van Nieuwvaartje 8 een hou
ten puibalk te bewonderen waarop
voorstellingen zij n uitgesneden met een
erotisch karakter. De herkomst en de
maker van de balk zijn onbekend, maar
vele toeristen beleven een geamuseerd
moment bij het bezichtigen van de fi
guurtjes en het lezen van de tekst. Dit
laatste was echter een probleem gewor
den: de rijmpjes waren afgesleten en
vrijwel onleesbaar. De heer en me
vrouw Van der Meer vroegen subsidie
aan bij de Rijksdienst voor de Monu
mentenzorg en eindelijk, na twee jaar,
is dit verzoek gehonoreerd. Vanwege
het bijzondere karakter, en omdat Oud
Edam 23 jaar geleden eveneens de nu
gerestaureerde copie van het origineel
financierde, heeft de vereniging beslo
ten weer een bij drage in de kosten te ver
lenen.
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Hans Slegt heeft de indertijd door de
klompemaker Siem Tol gesneden pui
balk onder zijn hoede genomen en ge
heel gerestaureerd, waarbij de tekst
eveneens opnieuw geschilderd werd. De
kleuren op de figuurtjes zijn opgehaald
en al met al ziet de puibalk er weer pr
achtig uit.
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