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EDAM, MET ZIJN
STADSWALLENEN
POORTEN
'De gemeenten Edam en Zeevang zijn
aangewezen als beschermd stadsgezicht.
Door zijn stadswallen en poorten is
Edam met zijn historisch patroon van
straten, pleinen, grachten en groenvoor
zieningen een gesloten stedebouwkundig
geheel, die de aanwijzing tot beschermd
stadsgezicht rechtvaardigt. '
Zo begint de officiële mededeling van
het Ministerie van Cultuur, Recre atie en
Maatschappelijk Werk, in de Staatscou
rant van 30 augustus 1977, nr. 168.

Uniek.
Deze aanhef van het bericht uit de
Staatscourant is door de gehele landelij
ke pers en de regionale pers gebruikt als
het begin voor de artikelen over het
beschermde stadsgezicht van Edam. En
dat is terecht, want het artikel in de
Staatscourant vestigt nog eens extra de
aandacht op het feit, dat Edam in een
voor Nederland unieke positie verkeert:
Edam is namelijk de enige stad in het
gebied van de voormalige 'Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden', die
nog in het bezit is van al haar poorten,
negen in getal, en stuk voor stuk een
monument van bouwkundige rijkdom,
en vrijheidslievende onverzettelijkheid.
Er worden op het ogenblik weliswaar
een paar vestingen in Nederland gere
construeerd; maar zelfs wanneer die
fortificatiën over enige tijd weer al hun
poorten en sorties zullen bezitten, dan
blijft het nog een reconstructie. In Edam
evenwel hebben alle negen poorten het
sloopgeweld der eeuwen overleefd. En
ze staan nog aan de stadsingangen,
bezichtigd door honderdduizenden
touristen per jaar, onderhouden en
beschermd door de gemeenschap.

Het is dan ook volstrekt begrijpelijk,
dat het bericht, waarmee de minister van
CRM de aanwijzing tot beschermd
stadsgezicht in de Staatscourant aankon
digt, als eerste van de reeks waardevolle
elementen van Edam haar stadswallen
en poorten noemt. Het toont aan, hoe
ook het bestuur in den Haag doordron
gen is van de unieke waarde van de enige
in tact gebleven vesting: die van Edam.
Nergens in de omgeving vindt de
bezoeker zo een indrukwekkende reeks.
In Monnickendam zijn alle stadspoorten
afgebroken (er waren er ooit vier);
Hoorn heeft er nog één, de in 1578
gebouwde Oosterpoort. Enkhuizen heeft
er nog vier, als ik tenminste naast de
Koepoort, de waterpoort, en het poortje
in de kademuur bij het Zuiderzeemu
seum, ook de Dromedaris een poort mag
noemen. In Amsterdam staat de Willems
poort of Haarlemmerpoort er nog, en de
Waag (de vroegere-St. Anthonispoort),
en de Muiderpoort. De Haarlemmer
poort is daarbij niet eens een echte
verdedigingspoort; in 1840 wijdde
Koning Willem II het gebouw in; het
was in neo-klassieke stijl gebouwd op de
plaats van de wegens bouwvalligheid
gesloopte oude poort, en het had ook de
vorm van een poort, maar het was niet
meer bestemd voor de verdediging, maar
voor het innen van de gemeentelijke
belastingen. Zelfs Naarden, toch een
wereldberoemde vesting, is nog maar
één stadspoort rijk: de Utrechtse poort,
gebouwd in 1877.
Nee, om een vesting te vinden die haar
poorten zo goed heeft weten te bewaren
als Edam, moeten we naar het Westduitse Nördlingen, tussen Stuttgart en Augsburg. Die stad overtreft Edam dan ook
nog, omdat ook de stadsmuren er nog
staan. En helaas: die zijn in Edam
afgebroken, met uitzondering van twee
kleine stukjes: tussen de 'hoektoren' en
de Noorderpoort, en bij de Monnickendammerpoort aan de Zuidervesting res
teren nog kleine gedeeltes.
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Maar het grote verschil tussen Edam
en alle andere steden in Nederland is, dat
alle poorten die er ooit zijn gebouwd,
nog op dezelfde plaats op de stadswallen
staan. En welke stad kan dat nog
zeggen?

Tien poorten
Eigenlijk zijn er natuurlijk geen negen
poorten in Edam, zoals ik hierboven
vermeldde, maar tien. Want ook op de
Kaasmarkt, thans genoemd naar Jan
Nieuwenhuyze(n), in 1784 de stichter
van de 'Maatschappij tot Nut van het
Algemeen', staat nog een poort; hij geeft
toegang tot de tuin van het weeshuis.
Maar... dat poortje staat niet op de
stadswallen, en het was dus waarschijn
lijk niet de inspiratiebron voor het artikel
in de Staatscourant.

Een wandeling met Blaeu
Wanneer we een wandeling maken over
de vesting, en we nemen daarbij de oude
plattegrond van Blaeu mee, dan valt het
ons op, dat we alle poorten die hij
tekende ook inderdaad terugvinden. En
wel op de plaats waar hij ze 300 jaar
geleden aangaf.
Wanner we daarbij oude prenten be
kijken, van 200 of 300 jaar geleden, dan
valt het ons bovendien op, dat er in het
aanzien van de poorten in de laatste eeuw
vrijwel niets veranderde. Alleen de Ge
vangenpoort... Maar, ik loop wat vooruit
op m'n verhaal. We zijn nog niet eens op
weg...
We maken onze wandeling op de
eerste zaterdag in april. Want dan orga
niseert de Vereniging Oud Edam de
jaarlijkse poortenwandeling, waarbij de
deelnemers in een elk jaar bijgewerkt
wandelgidsje wordt gewezen op steeds
andere aspecten van de torens, muurresten, en poorten, en op andere interessan
te zaken die te maken hebben met de
vesting.

De wandeling begint deze keer op de
brug bij het Groot-Westerbuiten, of Ijeter... eronder. De buiten Edam wonende
bezoekers hebben - voor zover ze met de
auto kwamen - hun voertuig geparkeerd
op het gemeentelijke parkeerterrein tus
sen het Westerbuiten en het spoordijkje.
We lopen na het weerzien van vele
bekenden in het café van Thomas Groot,
onder het voetgangerstunneltje door
en...

De Westerpoort
...we staan op het bastion aan het einde
van de Lingerzijde. Rechts aan het water
van de Schepenmakersdijk staat de Wester- of Middelyer poort. Vroeger vertrok
hier de trekschuit naar de Rijp en Purmerend. De houten ophaalbrug over het
water is open; naast de brug ligt nog de
vaste stenen boogbrug, precies als 200
jaar geleden afgesloten door een houten
plankier. Onze voorouders konden niet
voorzichtig genoeg zijn. Het wachthuisje
voor de trekschuit, met de bel is verdwe
nen, evenals op het bastion de kanonnen
(omgesmolten), en de standaardmolen
(omgewaaid bij de storm van 1916 en
niet herbouwd). Een mens kan ook niet
alles behouden. Er zijn wel eens stem
men opgegaan om de Westerpoort, die
ook wel Purmerpoort heet, te slopen. Er
zou zo ruimte komen voor een parkeerterreintje, zo zei men. Gelukkig heeft het
Gemeentebestuur deze slopersplannen
unaniem afgewezen. Edam heeft zijn
parkeergelegenheid buiten de wallen.

De poorten by de grote kerk

Lest best?

Over de Wester- of Proevevesting lopen
we naar de Noordwestpunt van Edam: de
zware ronde hoektoren, vanwaar we
over de muur de Noorderpoort met de
Noorderbrug en de Waterpoort berei
ken. Het hele complex is opgetrokken in
Hollandse Renaissance-stijl. Dat zien we
aan de driehoekige tympanen aan de
stads- en zeevangstkant. De poort werd
in 1660 gebouwd, evenals de houten
ophaalbrug, en de stenen gewelfbrug die
toegang geeft tot de Matthijs Tinxgracht.

De Zuiderpoort bereiken we nu. Ook wel
Monnicke(n)dammerpoort geheten. Met
haar twee torens, voorbouw, en achterbouw, is ze een van de grootste van
Edam. Aan deze poort (de laatste van
onze rondgang) zijn ook het best de
verschillende bouwfasen te zien. De
vermaarde restauratie onder de stads
architect in 1957 bracht zowel middel
eeuwse als zeventiende- en achttiendeeeuwse gedeelten aan het licht. Bij de
restauratie is niet geprobeerd, om naar
één bouwstijl van één periode terug te
keren. De verschillende stijlen van de in
verschillende perioden tot stand geko
men gebouwen, aanbouwen, en verbou
wingen zijn zo precies mogelijk gecon
serveerd.
Bij deze restauratie, die een tot die tijd
veel gesmade nieuwe stroming in de
restauratiekunde een kans gaf, werden
ook hele stukken muur in hun geheel
geconserveerd, en met de autenthieke
specie weer ingemetseld. De muren
waren namelijk nogal verweerd, en de
begroeiing was uniek. Steenbreekvaren,
blaasvaren, en de zwartsteel groeiden er,
en dankzij de grote omzichtigheid van de
restaurateurs groeien zij er nog, samen
met de muurbloem, de tongvaren, de
muurleeuwenbek, die we ook nog zien
op de muur van het Grote Kerkhof, en de
muurpeper, die ook bij de restauratie in
1928 van de Grote Kerk zo zorgvuldig
werd behouden; (zie hiervoor 'de schone
slaapster' van A. A. Kok, Afbeelding 21).
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De zware houten afsluitdeuren zijn he
laas weggenomen, zowel in de poort, als
ook in de brug. Wel zien we nog de
doken, waarop de gehengen hebben
gedraaid, en aan de muren van de brug
hangen nog de ringen, waaraan de brugdeuren met kettingen werden vastgezet.
Op weg naar de Oosterpoort passeren
we het Ooster-kerk-poortje. Het ligt net
aan het einde van het hoge vestingge
deelte bij de grote kerk, en het is de enige
houten poort van Edam. Hij ligt op de
brug over de stadsgracht aan het eind van
het Boerenbuurtje. En hij leidt nog steeds
net als in vroeger eeuwen naar het
kerkepad wat vroeger naar een boeren
hoeve en de eendenkooi liep, die zich
bevond waar nu het Die zich verbreedt
tot het eerste van de 'drie meren'; van
daar liep het pad langs het vroegere Ye
naar Warder en Oosthuizen, maar later is
het in onbruik geraakt en vervallen, en
nu loopt het bij de boerderij van Siem de
Boer dood.

De Oosterpoort staat nog precies als
vroeger aan het begin van het Oorgat.
Het vroegere bastion naast de poort
wordt nu voor het grootste deel ingeno
men door het Joodse Kerkhof. Omdat de
stadsgracht hier is gedempt (er is nu een
speelveldje voor kinderen) kunnen we de
omtrekken van het bastion niet meer
terugvinden, net zo min als de plek van
het insteekhaventje voor boeren uit de
Zeevang.
Samen met de St. Pieterspoort, en de
Keetpoort of Zoutkeetenpoort vormt de
Oosterpoort of Kaaipoort het grootste
bewaarde poorten geheel van Neder
land. Drie poorten op een afstand van
nog geen 70 meter! Daarbij moet natuur
lijk eerlijkheidshalve wel gezegd wor
den, dat de St. Pieterspoort eigenlijk
geen poort is, maar alleen een toren, die
de naam poort kreeg, omdat hij de
toegang tot de Voorhaven bewaakte, het
Sas.

Het ooster-galop
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Cuypers

De Keeten

Voordat we de Oosterpoort bereiken,
vinden we bij de aansluiting van de
Kooiweg op de Vesting nog vaag de
omtrekken van het bastion. De standaard
molen en het kanon zijn ook hier
verdwenen, maar terugkijkend langs de
waterkant naar de Grote Kerk, zien we
nog heel duidelijk de contouren van de
drie halfronde kleine bastions aan de
Noordervesting.

Van de Keetpoort tot de Gevangenpoort
had de vesting vroeger vijf halfronde
bastionnetjes, met op het tweede en het
derde een torentje. Het is alles totaal
verdwenen. Alleen in de winter, als de
begroeiing kaal is, vinden we met lage
zon uit het westen nog de sporen in de
vorm van cirkelvormige randen in het
talud aan de oever van de Balkhaven.
Een luchtfoto toont de restanten van de
gesloopte stadsmuur nog in verkleurin
gen, die je lopend, en met het blote oog
niet kunt waarnemen.

Onder de treurwilgen wandelen we over
de Pietersbrug en over de Kettingbrug
naar de Zoutkeeten-poort, die nog op zijn
bastion in de Schuttersgracht staat, de
tejgenwoordigeBalkhaven. Alles lijkt
nog zoals het was, alleen de ophaalbrug
naar de Keetzijde is verdwenen, en
vervangen door een dam: een roeier kan
niet meer zoals vroeger direkt van de
balkhaven naar het Oostergalop varen.
Op de kaart van Blaeu komt deze ver
binding van de Schuttersgracht naar het
Oorgat al niet meer voor. De smalle
doorgraving van de Zuidervesting onge
veer tegenover de vroegere vetsmelterij
is door Blaeu nog niet aangegeven.

De volgende poort op onze wandeling is
niet de Baanpoort, al hadden we dat
misschien verwacht. Een poort van die
naam is ook niet afgebroken of zo, want
een Baanpoort is er nooit geweest. De
Baanstraat liep vroeger dood bij de plek
waar hij zijn naam aan ontleende: de
lijnbaan. De komende en gaande man
had aan de Gevangenpoort genoeg. Dit
merkwaardige poortgebouw bestaat
eigenlijk uit twee gebouwen: de poort
zelf, en het er tegenaan gelegen Gevan
genhuis, dat in 1879 door de architect
Cuypers nogal grondig werd gerestau
reerd, als oefening voor zijn ontwerp van
het Amsterdamse Rijksmuseum. Te
grondig gerestaureeerd volgens sommi
gen, die wat bezwaren hebben tegen de
imitatie-gothische ramen aan de kant van
de Gevangenpoortsteeg. Misschien heb
ben deze critici wel gelijk: de ramen
zoals wij ze nu kunnen zien hebben nooit
in deze gevangenis gezeten. Een voor
deel is wel, dat ze nu zoveel licht in het
gebouw toelaten, dat er sinds 1968 een
permanente tentoonstelling van gemeen
telijk archiefmateriaal is ondergebracht,
die alleen 's winters wat ondersteunend
kunstlicht nodig heeft. We zien er oude
kaarten, gravures, etsen, kronieken,
prenten en ander gemeentelijk archief
materiaal in een passende omgeving.
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De waterpoort
Was de Pieterspoort een pseudowaterpoort, de enige echte waterpoort van
Edam vinden we over het vroegere
vaarwater naar Volendam en de zee. Het
is haast onvoorstelbaar, dat door dit
kleine nog geen drie meter brede poortje,
alle schepen de stad binnen kwamen.
Tenminste, toen het Oorgat nog niet was
aangelegd; dat was dus voor 1357, toen
Edam toestemming kreeg een open tol
vrije verbinding met de zee te graven: de
huidige Nieuwe Haven, Voorhaven, en
het Oorgat.
De grootte van het Diennaarssluisje
bij de Bult laat trouwens goed zien, hoe
groot de schepen hoogstens geweest
kunnen zijn: 12 meter lang, en 2 meter 70
breed.
Een zwaar houten schot maakte de
waterpoort vroeger afsluitbaar. Het
schot is verdwenen, maar we zien nog de
sleuven waarin het kon zakken, en de
ijzeren ringen waaraan de schepen kon
den meren; aan de binnenkant van het
schot natuurlijk; aan de buitenkant zijn
de muren glad: 'den vyant geeft men
gheen hou-vast', zo luidt het oudhollandse spreekwoord. Gelukkig heeft Edam
haar poorten zelden voor de verdediging
tegen vijanden hoeven te gebruiken. Bij
mijn weten is Edam maar één keer
ingenomen. Dat was in 1426, door de
Kennemers.

De zuidelijke bastions.
Tussen de waterpoort en de Monickendammerpoort liggen aan de Zuiderves
ting twee bastions. Dat bij de waterpoort
was vijfkantig en groot. Er pasten ruim
schoots vier kanonnen op. Veel kleiner
was het bastion waar nu het monument
staat voor de gevallenen uit de tweede
wereldoorlog. Dit kleine bastion was
vierkant, en net groot genoeg voor één
kanon. Gelukkig stonden er tussen hier
en de Zuiderpoort nog twee losse kanon
nen op de wal, die de vijand een warme
ontvangst konden geven. Of... eventu
eel: kunnen, want de kanonnen staan er
nog, dreigend boven de muur, die hier
over enige tientallen meters aansluitend
op de Zuiderpoort, is blijven staan,
terwijl alle andere muren halverwege de
19de eeuw zijn geslecht.
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De zuidelijke vleugel van de poort is
in gebruik als wachthuis. Vroeger voor
de tram op Volendam en Amsterdam. Na
de opheffing van de tram werd het een
wachtlokaal voor de bus. Er is ook een
koffiehuis voor de passagiers met een
terrasje aan het water. Wij rusten er uit
terwijl we uitkijken op de Purmerpoort,
aan de overkant van het water, waar we
onze wandeling begonnen, nu al weer
een paar uur geleden.

Nieuwe plannen
Nu we toch nog wat napraten is het
misschien wel aardig om te vermelden,
dat er bij het Ministerie van CRM, en bij
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
bijzonder veel belangstelling bestaat
voor de poorten van Edam. Het Ministe
rie en de Rijksdienst volgen dan ook met
veel instemming de plannen van de
Gemeente om de bestratingen in de
aanloopwegen tot de poorten binnen de
Vesting weer in de oorspronkelijke staat
te herstellen, met de oorspronkelijke
keien in het midden van de straat, en de
kleine steentjes ter weerszijden. Voor
deze plannen, die geheel passen in de
overwegingen om Edam auto-luw te
maken, zijn al belangrijke aankopen
gedaan in België ,waar ettelijke kilome
ters kasseienwegen worden gesloopt, om
plaats te maken voor asfalt. Door goede
kontakten met de verenigingen Oud
Brugge , Oud-Gent, en het Historisch
Genootschap Mechelen , is het Gemeen
tebestuur er samen met Oud Edam in
geslaagd op grote partijen kasseien van
graniet en blauwe hardsteen de hand te
leggen. In afwachting van de uitvoering
van de bestratingsplannen zijn ze opge
slagen op het opslagterrein van de ge
meente op de vroegere vuilnisbelt, en op
de werf aan het Oorgat.

Herbouw van de muren?
En dan het laatste nieuws: CRM en
Monumentenzorg staan zeer welwillend
tegenover de plannen, om de muren van
de vesting te herbouwen. Het Gemeente
bestuur heeft zelfs al voorgesteld om
zulks aan te vatten in het kader van een
projekt aanvullende werken ter werk
loosheidsbestrijding. De stenen zullen
hoogstwaarschijnlijk worden betrokken
uit de afbraak van de oude huizen, die in
Purmerend plaats moeten maken voor de
uitbreiding van het Willem Eggerts City
Centrum, het WECC 2.
Vanzelfsprekend passen in deze plan
nen ook de ideeën om te komen tot een
overslagbedrijf op het industrieterrein.
Zo zullen alleen nog maar kleine vracht
wagens de stad in komen. De grote
vrachtwagens kunnen hun interstedelijke
verzorgende taak gewoon blijven vervul
len, zonder dat zij tot de doorgang door
de poorten worden gedwongen, met alle
bijbehorende gevaar. U herinnert zich
waarschijnlijk nog wel de aanrijding die
ongeveer 5 jaar geleden met de Noorder
poort gebeurde, die toen gedeeltelijk
instortte. Dat soort ongelukken zal in de
toekomst uitgesloten zijn, zonder dat
winkels en bedrijven in de binnenstad
schade ondervinden doordat ze slecht
bereikbaar zijn.
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Bezoekers
Het is duidelijk, dat al deze plannen de
aantrekkelijkheid van Edam als cultuur
historisch monument voor bezoekers en
bewoners aanmerkelijk zullen vergroten.
De wethouder van Recreatie en Cul
tuur vertelde mij tenminste, dat hij heeft
berekend, dat het huidige bezoek aan de
poorten, dat met 470000 per jaar even
groot is als het verwachte bezoek aan het
buitenmuseum in Enkhuizen, zeker met
80% zal stijgen. Dat is gebleken bij de
reconstructie van de vesting van Heusden aan de Maas. Het zou een bezoek
opleveren van maar liefst 800000 bezoe
kers per jaar.
gevangenpoort

Van diverse zijden is grote interesse in
dit experiment. Temeer omdat dit het
eerste is, waar in Nederland de bouw
wijzen der gilden geheel zal worden
nagebootst. De Technische Hogeschool
in Delft heeft al haar medewerking
toegezegd voor het terugvinden en berei
den van de oude recepten voor de
aanmaak van de metselspecie, met rog
gemeel en tras. Voor de speciale tonpaal-fundering met gemetselde bogen, is
de Stichting Historisch Boerderijonderzoek te Arnhem ingeschakeld. De
werkgroep Archeologie en Archiefon
derzoek van de vereniging Oud Edam zal
gedurende de bouw, die zeker twaalf
jaren zal vergen, een studie maken van
de oude metselaars-gilden. Daarover zal
een tentoonstelling worden gehouden in
de Noorderpoort, mede omdat de eerste
muurgedeelten tussen de hoektoren en
de Purmerpoort zullen worden gebouwd.

Meer tentoonstellingen

Geld en liefhebbers
Het is evenwel ook duidelijk, dat de
reconstructie van de stadsmuren en bas
tions niet alleen veel geld gaat opleve
ren, het gaat ook veel geld kosten. Het
lag dan ook in de lijn der verwachtingen,
dat een aantal enthousiaste 'vrienden van
Edam' een fonds hebben gesticht: het
'Fonds Reconstructie Stadsmuren en
Wallen, het FRSW. Dit fonds gaat de
eerste plannen financieren, en de eerste
fase van de reconstructie, waarvoor
natuurlijk ook de nodige subsidies en
rijksbijdragente verwachten zijn.
Het gironummer van het FRSW wordt
tijdens de poortenwandeling op de eerste
zaterdag van april bekend gemaakt,
evenals de bijzonderheden van de rege
ling die het mogelijk zal maken dat
liefhebbers in hun vrije tijd gedeelten van
de stadsmuren of -torens zelf zullen
metselen. Voor dit experiment is al veel
belangstelling; reeds 36 metselaars
(amateurs, gepensioneerd, werkloos)
hebben zich opgegeven. Met het minis
terie van Sociale Zaken is een speciale
regeling in voorbereiding voor vrijstel
ling van de werklozen van het verbod dit
soort werk te verrichten.
Tijdens de rondwandeling zullen de
deelnemers aan het metsel-project aan de
belangstellenden uitleg geven over de
plannen: de dikte van de muur, de plaats
van de eerste werken, de stenen, specie
samenstelling, fundering, enzovoort. Er
zal worden gebouwd op precies dezelfde
manier, waarop eeuwen geleden de oor
spronkelijke muur werd gebouwd; dat
wil zeggen: er zal in het geheel geen
gebruik worden gemaakt van machines;
ook het heien zal met mankracht ge
beuren.

Er is ook een bijzondere belangstelling
voor de archeologische kant van de zaak.
Het valt te verwachten, dat er heel wat
zal worden opgegraven. De werkgroep
Archeologie gaat de begeleiding verzor
gen. De vondsten zullen in de Zout
keetenpoort worden getoond.
In de Pieterspoort en in de Oosterpoort
zullen in de loop van het project tentoon
stellingen worden gehouden over de
werkzaamheden zelf, over de plannen,
de geschiedenis van Edam, de verschil
lende opvattingen over restaureren, re
construeren, en verbouwen, en zo meer.
De tentoonstellingen zullen voor be
woners van de gemeente gratis toegan
kelijk zijn. Ze zullen worden beheerd en
opgezet door leden van Oud Edam,
samen met deskundigen van het Ge
meentehuis.
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Tijdens de rondwandeling op de eerste
zaterdag van april zal u in de Purmer
poort (het begin en einde van de wande
ling) speciale brochures over de plannen
aantreffen, evenals kaarten en foto's.
Wij wensen u een prettige wandeling.
Edam, Willem Axma.

