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reeks

'Vestingwerken van Edam': historisch document
Van onze medewerkster
MARTHA DIRKMAAT-PLANTING

EDAM — Bestond die
tijdmachine, die stripfi
guren zo makkelijk naar
vorige eeuwen flitst,
maar echt. Dan zou iedere
Edammer met eigen ogen
kunnen zien hoe bijzon
der de Usselmeerstad er
tussen 1662en 1784 uitzag.
In die periode was Edam
een vestingstad met ze
ven poorten. Die poorten
waren gebouwd om de
stad te verdedigen, met
name voor aanvallen
vanuit de Zuiderzee. Ze
werden, toen lokale ver
dedigingsmiddelen
hun
militaire kracht en bete
kenis hadden verloren, in
het tijdvak 1784-1835,
weer afgebroken. Drie le
den van de vereniging
Oud Edam, te weten Dick
Bunskoeke, Jan Sparreboom en Corrie BoschmaAarnoudse, doken in de
geschiedenis van het ont
staan, het gebruik en de
sloop van de bouwwer
ken en brengen die in de
gisteren verschenen uit
gave 'Vestingwerken van
Edam' tot leven.
Vanaf vandaag ligt de eerste
uitgave van de historische
reeks in de Edamse boekhan
del. Natuurlijk ligt 'De Vestingwerken van Edam' ook in het
Edams Museum. De inhoud
van het boekwerkje sluit naad
loos aan bij de zomerexpositie
'Gevest en Geslecht'.
Dick Bunskoeke en Jan Sparreboom - auteur Boschma is op
vakantie- vertellen dat ér bij dit
project van meet af aan sprake
was van een samenwerkings
verband tussen het Edams Mu
seum en de Vereniging Oud
Edam en van een koppeling
tussen tentoonstelling en boek.
Al 22 jaar informeert Oud
Edam via een periodieke uitga
ve, die eens in de vier maanden
verschijnt, haar leden over
werkgroepactiviteiten
die zich
richten op zaken als ruimtelij
ke ordening, handhaving stads
beeld en historisch onderzoek.
Vanaf nu zal ook worden ge
tracht de gegevens, die via een
wetenschappelijke
aanpak bo
ven water komen, eens in de
twee jaar in boekvorm te laten
verschynen. Beide auteurs ver
tellen dat er over het onder
werp vestingwerken van Edam
nooit eerder publicaties zijn
verschenen. En, dat het idee uit
de koker van Oud Edam-lid Ria
van der Eerden kwam.
Dick Bunskoeke, plaatsver
vangend streekarchivaris,
werkzaam bij Het Streekar
chief Waterland en Jan Sparreboom, regionaal museumcon
sulent in oostelijk Westfries
land, de Noordkop en Texel,
vertellen dat ondanks dat er
veel informatie klaar lag er
hard is gewerkt om het boek
werkje bij het begin van de zomertentoonstelling
te laten
verschijnen.
Taakverdeling
Bunskoeke: „Ons streven was
een volledig en helder over
zicht. We maakten vooraf een
taakverdeling. De geschiedenis
van de wallen, muren, poorten
en de beschrijving van elke
poort afzonderlijk is door Cor
rie Boschma onderzocht en op-

Dick Bunskoeke en Jan Sparreboom schreven met Corrie Boschma- Aarnoudse de teksten
voor de 'De vestingwerken
van Edam'. De eerste uitgave in de serie Historische reeks Oud Edam
vergezelt de expositie 'Gevest en Geslecht' in het Edams Museum.
FotoRobBruijn
getekend in het hoofdstuk
'Bouw van de Edamse vesting
werken'. Ik nam twee hoofd
stukken, 'Ontwikkeling van
stedelijke verdedigingswerken
in Nederland' en 'Edamse ves
tingwerken in vredestijd' voor
mijn rekening. Jan Sparre
boom beschreef de sloop van de
plaatselijke vestingwerken."
In de historische uitgave
schrijft Bunskoeke onder meer
dat de vestingbouw in Neder
land begon tijdens de middel
eeuwen en dat deze bouwtech
niek na de uitvinding van het
buskruit onder invloed van Ita
liaanse bouwmeesters uitgroei
de tot een wetenschap.
„Van groot belang voor de ont
wikkeling van de vestingbouw
was de opstand tegen Spanje.
Onze vroege landgenoten volg
den het Italiaanse voorbeeld
niet klakkeloos na, maar ont
wikkelden een eigen stijl die
men het Oudnederlands Stelsel
noemt. Die Nederlandse aan
passing zit met name in de toe
passing van brede grachten en
aarden wallen. De wiskundige
grondslag voor de verdedi
gingswerken legde Simon Stevin in 1594 met zijn boek 'De
Stercktenbouwing'
.''
Houten
poorten
Uit de uiteenzetting van Bosch
ma blijkt dat Edam in 1481 de
haven voor het eerst afpaalde
en er twee houten poorten
bouwde. Toch hadden in 1512
de Edamse ingezetenen een
paar benarde kerstdagen. Er
dreigde oorlog. De Gelderse
hertog Karei van Egmond
(1467-1538) was op oorlogspad.
Hij had Muiden en Weesp al
veroverd en liet zijn oog vallen
op Amsterdam. Als strategi
sche uitvalsplek voor zijn troe
pen koos hij het eiland Marken.
De storm waaide over, maar
Edam had in de piepzak geze
ten, zich bedreigd, onbe
schermd gevoeld. De eerste
Edamse vestingen, 'stedevesten mit wal en wateringhe', da
teren uit 1516.
Er werden twee poorten opge
trokken. Een stond aan het ein
de van de Voorhaven, een stra
tegische plek, bij de Tuindijk
en het Oorgat. De tweede stond
vermoedelijk aan de zuidkant,
op de plek van de latere Monnickendammerpoort.
Boschma

zegt in het boek dat ze geen ge
gevens vond over de volgorde
in bouwen, maar meldt wel dat
in 1546 zowel de Middelieërpoort als de Monnickendammerpoort en de Noorder en Zuider Oosterpoort

t> Aquarel van de Ooster
poort, gezien vanaf de Pietersbrug naar het noorden, rich
ting de Zeevang. De maker is
H. Krumpelman
(1791-1876).

klaar zijn.

Bloei en groei
De stad bloeit en groeit tussen
1550-1600. Er wonen circa vijf
duizend mensen, ingezetenen
en arbeiders van buiten die tij
delijk werken in de scheeps
bouw en de industrie, breeuwers, zeilmakers lijndraaiers
etc. Op de expositie in het
Edams Museum hangen twee
kopieën van oude kaarten, een
grote en een kleine uitvoering
die circa 1560 zijn getekend.
Dick Bunskoeke weet dat de
originelen in het bezit zijn van
het Provinciaal Archief in
Haarlem en de Spaanse Natio
nale Bibliotheek in Madrid.
„Jacob van Deventer maakte
deze kaarten in opdracht van
Philips II. Je ziet in een oogop
slag niet alleen vier poorten
(porta), twee in het Westeinde,
twee in het Oosteinde, die de
toegangen over de weg naar de
stad bewaakten, maar ook de
kerk en de molens. Dit type
kaarten maakte Van Deventer
van alle steden in de zeventien
provincieën.

V Het enige rondeel dat op
achttiende-eeuwse
tekenin
gen is afgebeeld, is de muurto
ren ten zuiden van de Groteof St. Nicolaaskerk. Aan de
binnenzijde bevond zich een
weergang waarop schutters
de wacht hielden.
der ingericht als 'tuchthuijs
van rebellen, onstuirijgen ende
moetwillijgen, lueije rabbouwen om deselve aldaer te doen
wercken ende arbeijden'. Toch
dreigen nieuwe oorlogshande
lingen. De Republiek raakt in
twee oorlogen met Frankrijk
verwikkeld (de Negenjarige
Oorlog (1688-1697) en de Spaan
se Successieoorlog (1702-1713).
Die oorlogen geven impulsen
aan vernieuwingsdrang.
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Organisatietalent
Jan Sparreboom vult aan:
„Poorten laten bouwen was
een hele onderneming voor een
stad als Edam. Het kostte niet
alleen veel geld, er was ook
kennis en organisatietalent
voor nodig. Maar als je tijdens
de Tachtigjarige Oorlog besluit
voor de prins van Oranje te kie
zen en dus tegen Alva bent, dan
haal je een riskante politieke
manoeuvre uit. Zoiets heeft
consequenties.
Op 12 september 1572 vaart
Graaf van Bossu, admiraal van
Holland en Zeeland voor Phi
lips II uit naar Edam in een po
ging de stad te bezetten. Zijn
vloot, 15 schepen bemand met
haakschutters, verschijnt op de
Zuiderzee, maar keert onver
richter zake weer terug. Toch is
die nieuwe dreiging wel de aan
leiding om de zwakke plekken
in de verdediging te herstellen.
Zo werd de Wester- of Middeli-
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eërpoort in 1581 opnieuw opge
metseld."

Imponerend
„Wat we ook zeker weten is dat
reizigers, onderwie beeldend
kunstenaars in de zeventiende
en achttiende eeuw geïmpo
neerd waren door de zeven
stadsingangen en vier grote
bolwerken. Het meest indruk
wekkend was de Oosterpoort.
Dit gebouw heeft opvallend
veel weg van de Oosterpoort in
Hoorn. Heel anders was de ar
chitectuur van de Halsbanttoren, een geschutstoren met aan
de voet een kade en zoutziedershuisje

De Keet- of Kaaipoort was niet
veel meer dan een doorgang in
de muur. De Zuiderpoort of Ge
vangentoren, het bouwwerk
waarin mensen werden vastge
houden in afwachting van hun
berechting, was een equivalent
van de Amsterdamse Schreierstoren. En dan had je ook nog
de Monnickendammerpoort
aan de zuidzijde van de haven,
de Middelieër, Purmer- of Wes
terpoort en de Noorderpoort.

Huidige foto's
Op de expositie zijn de afbeel
dingen van deze bouwwerken
gecombineerd met huidige fo
to's van de plek waar de ves-

tinggebouwen stonden. Leuk
op de tentoonstelling is ook dat
je goed het verschil kunt zien
tussen de opvatting van de 18e
eeuwse kunstenaar en de 17e
eeuwer. De eerste schildert te
ruggrijpend op zestiendeeeuwse romantiek de gebou
wen liefst nog meer vervallen
dan ze in werkelijkheid zijn. De
ander houdt van een mooie
schone tekening."
Edam, nog nooit echt belegerd,
gaat als de oorlogsdreiging af
neemt over tot verhuur van de
grond. Zo wordt de Noorderve
sting in 1684 voor nog geen vijf
gulden per jaar verhuurd en
werd de Zuidoosterpoort eer-

Vestingstelsel
Volgens Dick Bunskoeke is het
Menno, baron van Coehoorn,
ingenieur-generaal van de Fortificatiewerken, hij werkte met
een korps van 60 ingenieurs
aan verdedigingswerken
door
het hele land, die met nieuwe
inzichten komt.
„Zijn plan voorziet in een ves
tingstelsel dat de vijand aan de
grenzen tegenhoudt door li
nies, inundatiegebieden
en
reeksen vestingen. De door
hem in gang gezette trend van
verdediging van gebied en niet
van een enkele plaats zet lang
zaam door. In het begin van de
negentiende eeuw besluit men
definitief dat een mobiele ma
nier van oorlogvoeren zinvol
ler is dan lokale verdediging.
En krijgen de steden die buiten
de knellende omsluiting van
vestingwerken willen treden
de ruimte.

Nutteloos
Jan Sparreboom vertelt dat de
gemeente Edam maar al te
graag afwilde van de poorten.
„Men vond de bouwwerken
nutteloos en kostbaar. In de
verslagen van de vergaderin
gen van vroedschap en later

colleges van burgemeester en
wethouders vond ik lange op
sommingen van kosten aan we
gen, bruggen, reparaties aan
poorten, tractementen van
poortwachters en opwinders
van uurwerken. En niet te ver
geten de kosten van het
schoonhouden van vestingen,
de stook- en verüchtingskosten
van de poortwachterwoning,
het onderhoud van paden en
het planten van bomen.
De baten konden de lasten bij
lange na niet dekken. Toch
frappeerde het me dat ik geen
woord van twijfel of spijt tegen
kwam. Geen woord over het
kunsthistorisch belang of ar
chitectonische waarde. Nee, de
bouwvalligheid was hen een
doorn in het oog, de kas was bij
na leeg en dus besloot men tot
afbraak van de poorten."
In 1784 valt het doek voor de
Gevangentoren.
De kapitale
Stads Oosterpoort 'met de Aan
kleven van dien' wordt op 6 au
gustus 1825 door de burgemees
ter en wethouders der stadt
Edam tot formele afbraak ver
kocht aan Adriaan Kinkenberg
voor 1985 gulden. Net als de an
dere kopers van de monumen
tale gebouwen heeft hij de
plicht het gebouw te slopen.
Elf jaar later besluit de gemeen
teraad om de extra gelden af
komstig van de meevallers die
de verkoop van de Edamse
stadspoorten opleverden een
nuttige bestemming te geven:
het herstel van de haven van
Volendam. In 1837 reserveert
het stadsbestuur ƒ 220,- voor
het beplanting van de Edam
mer vesting. Bomen mogen nu '
de avenuen dezer stad zoo veel
mogelijk te verfraaijen'.
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VOORWOORD
Van de vestingwerken van Edam zijn alleen
sporen overgebleven. Hoe heeft de vesting
Edam er vroeger met haar poorten, muren en
wallen uitgezien?
De auteurs van dit boekje zijn daarvoor de ge
schiedenis ingedoken. Zij hebben een schat aan
interessante gegevens te voorschijn gehaald, die
zijn neergelegd in het boekje 'Vestingwerken
van Edam' dat voor U ligt. Het is opgebouwd
uit vier hoofdstukken. In het eerste wordt iets
verteld over de Nederlandse vestingbouw in
het algemeen en de voorbeelden waarop zij zich
oriënteerde. Het tweede hoofdstuk verhaalt
meer in detail over de bouw van de Edamse
poorten en omwallingen. Hoofdstuk drie laat
zien hoe het stadsbestuur onder andere via ver
huur van wallen en poorten iets van de enorme
kosten van de verdedigingswerken
trachtte
terug te verdienen. Hoofdstuk vier tenslotte be
schrijft het verval van de vestingwerken en de
uiteindelijke sloop ervan in het licht van de ver
anderende militaire en technische omstandig
heden. De verschijning van het boekje is gesti
muleerd door het initiatief van het Edams
Museum om in de zomer van 1998 een tentoon
stelling over dit onderwerp in te richten.

De Vereniging Oud Edam stelt zich ten doel on
derzoek te verrichten naar de geschiedenis van
de stad. Hoe is Edam ontstaan, gegroeid, hoe
leefden en werkten de mensen er, hoe functio
neerde het bestuur, etcetera. Daarover wil zij
publiceren. Veel ervan verschijnt regelmatig in
het blad 'Oud Edam', maar deze publicatie
leent zich minder voor onderzoeken die uitge
breider en dieper ingaan op de materie. Voor dit
doel nu wil de Vereniging een aparte 'Histori
sche reeks Oud Edam' starten, waarin 'Vesting
werken van Edam' de eerste uitgave in.
Ik wil de auteurs, als leden van onze werk
groep Historisch Onderzoek, waartoe ook de
heer H. Rijswijk en destijds mevrouw drs. M.A.
van der Eerden- Vonk behoorden, de redactie
commissie, de verschaffers van illustratiemate
riaal en verder allen die aan de totstandkoming
van dit boekje hebben bijgedragen, mijn erken
telijkheid voor hun inzet overbrengen.
H. A. van Alderwegen,
voorzitter Vereniging Oud Edam

De MiddelieërPoort te Edam
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Ontwikkeling

van stedelijke verdedigingswerken
in Nederland

oeroude tijden heeft de mens zich
beschermd tegen andere mensen door de
inrichting van zijn woonplaats. Oor
spronkelijk gebeurt dit bijvoorbeeld door de
terreinkeuze. Men vestigt zich bij voorkeur op
natuurlijke hoogten, in rivierbochten of op an
dere van de omgeving af te schermen plaatsen.
Daarbij komen geleidelijk ook omwallingen van
aarde of van op elkaar gestapelde stenen voor,
eventueel voorzien van grachten, palissaden of
doornhagen. Op deze manier kan een woon
huis, een (tijdelijk) kampement of een groep
woningen worden beschermd in tijden van
nood.
Gedurende de Middeleeuwen ontwikkelt zich
geleidelijk de echte vestingbouw. Ook de bouw
kunst heeft vaak een militair karakter vanwege
de alom heersende onveiligheid. Toonbeelden
daarvan zijn de verdedigbare torens, burchten
en kastelen, die her en der in ons land verrijzen.
Ook worden er steeds meer grotere nederzettin
gen als geheel beschermd, door de aanleg van
muren en grachten er omheen. In deze meestal

rechte muren zijn vaak torens geplaatst op de
hoekpunten. Door hun hoogte bieden de muren
een vrij goede bescherming tegen beklimming
en beschieting door de vijand, terwijl de verde
digers het voorterrein kunnen controleren.
Als de techniek van de belegering zich verder
ontwikkelt en ook het buskruit wordt uitgevon
den, wordt vestingbouw een echte wetenschap.
De muren blijken niet bestand tegen zware be
schietingen en sinds de vijftiende eeuw ont
staan er vaak gecompliceerde oplossingen, het
eerste rond steden in Italië.
Als eerste maatregel worden muren en torens
verlaagd en dikker gemaakt, zodat er minder
instortingsgevaar is. Om de vijand meer op af
stand te houden, is het zaak om vooruitsprin
gende verdedigingswerken
te hebben van
waaruit beschietingen kunnen plaatsvinden.
Daarbij worden ook de nieuwe wapens, zoals
kanonnen, ingezet en dat vraagt een bouwkun
dige aanpassing van de tot dan toe gebruikte
torens. Niet alleen zijn er meer geschutsopeningen nodig en moeten kruitdampen weg kunnen

1. Enkelebenamingenvan vestingerken:
1 gracht;2 bastionofbolwerk;3 courtineofgordijn;4 ravelijn;5 halvemaan;6flank.
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trekken, maar ook moeten muren voldoende
stevigheid hebben om beschietingen te door
staan. In Italië komen hiervoor de rechthoekige
muurtorens of torenbastions in zwang. Aanvan
kelijk worden deze gebruikt als verdedigings
werken bij vrijstaande bouwwerken, maar rond
1515 ook al in stadsmuren.
Naast dikke muren heeft het bastion of bolwerk
een platform, waarop in de open lucht geschut
kan worden geplaatst. Nadelen zijn de kwets
baarheid van de hoeken voor beschietingen en
de dode hoek aan de voorkant van de toren.
Eventueel neervallend puin kan eenvoudig
door de vijand worden gebruikt om de grach
ten te dempen en bij de muur te komen. De
ronde variant van de torenbastions, de rondelen,
kennen een veel kleinere dode hoek en zijn veel
minder kwetsbaar bij beschietingen omdat ko
gels afketsen. Veelhoekige bastions zijn echter
uiteindelijk de beste oplossing gebleken: de
dode hoek is verdwenen en de stompe vorm
zorgt voor het afketsen van kogels. Beroemd
zijn de bastions die ingenieur Michele Sanmichele (1484-1559) ontworpen heeft en aangelegd
zijn in de stad Verona (1527). Tussen de soms
ver van elkaar liggende bastions plaatst men ravelijns, een soort kleine bastions. Hierdoor zijn
de flanken van de bastions beter beschermd.
Italianen
Ook in ons land zijn de gevolgen van de veran
deringen te merken. In Maastricht worden al in
1516 enkele rondelen aangelegd. De echte om
slag komt echter pas met de komst van Italiaan
se vestingbouwkundigen.
De eerste stad die
naar Italiaans ontwerp wordt aangepast is
Breda in de jaren 1531-1547, hoewel het ondui
delijk is of het hier een echt Italiaans plan be
treft. In 1540 is in ieder geval Donato de Boni
Pellezuolli uit Bergamo in de Nederlanden. Hij
is dan samen met Pedro da Trente en Domingo
de Simon betrokken bij de bouw van de citadel
in Gent en maakt een ontwerp voor de omwal
ling van Antwerpen. In 1544 wordt ook voor
Kamerijk een citadel door hem ontworpen. Ver
der is hij betrokken bij de bouw van fort Rammekens (Vlissingen), de omwallingen van Mid
delburg en Vlissingen (1548) en de vestingstad
Mariembourg bij Luik (1546). In Utrecht heeft
hij de leiding over de bouw van vier stenen bas
tions, uitgevoerd door Willem van Noort (15371558). Behalve De Boni werken ook andere Ita-

2. Het opmetenvan eenvestingstad,zoalsdat in de zeven
tiendeeeuwnogplaatsvindt.
Uit: A. Mallet,DenArbeidvan Mars, Amsterdam1672.

lianen in het Noorden. Marco da Verona is be
trokken bij de fortificaties van Luxemburg
(1543) en Alessandro Pasqualini uit Bologna is
als artilleriemeester in dienst bij de graaf van
Buren. De laatste is betrokken bij het nieuwe
kasteel in Buren (1543) en is ook in Amsterdam
actief. Hij maakt daar een plan om een gedeelte
van de stadsmuur tussen de Schreiershoek en
de Sint Anthoniepoort te vernieuwen. Ook in
Middelburg (1546) en Gulik (1547) heeft hij zijn
sporen nagelaten.
Francesco de Marchi (1504-1577) is een zeer in
vloedrijke Italiaan aan het Bourgondische hof.
Hij werkt o.a. voor de landvoogdes Margaretha
van Parma, met wie hij in 1559 naar de Neder
landen is gekomen. De landvoogdes geeft in die
7
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tijd opdracht tot de bouw van vele citadels voor
steden in de Nederlanden, om deze beter te kun
nen beheersen. De meeste ontwerpen komen van
Francesco Paciotto, ingenieur van de hertog van
Savoye. Daarbij zijn die in Vlissingen (vanaf
1571) en in Groningen (1575-1576). Bij deze laat
ste bouw is ook Chiappino Vitelli (overleden
1575) betrokken geweest. Vitelli, een Italiaan met
een zeer hoge Spaanse militaire functie, is door
Filips II ook gevraagd om een rapport op te stel
len over de meest kwetsbare plaatsen in Holland
en Zeeland (1569). In de commissie zitten ook

van Edam

Gabrio Serbelloni, Bartolomeo Campi en Servaes
van Steeland, de enige niet-Italiaan.
De Italiaanse bouwmeesters hebben overal na
volging gekregen. Zo is uit de Nederlanden Sebastiaan van Noijen naar Italië geweest om de
kunst af te kijken. Hij is voornamelijk in de Zui
delijke Nederlanden actief geweest, waar hij
o.a. in opdracht van Karei V vestingsteden en
forten ontworpen heeft. Het is echter niet nood
zakelijk om helemaal naar Italië te reizen. Wil
lem van Noort, hiervoor al genoemd, heeft als
stadsarchitect van Utrecht veel geleerd van De
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Boni. In 1556 ontwerpt hij zelfstandig een ver
sterkingsplan voor Delft met vijftien bastions
naar Italiaans model. Omdat de aanleg teveel
tijd zou vergen is het echter niet uitgevoerd.
Marcellis Keldermans heeft het ontwerp voor
de omwalling van Groenlo gemaakt. Hierbij
plaatst hij op vijf hoeken bastions, hetgeen in de
jaren 1548-1555 gerealiseerd wordt. De burcht
van Harderwijk ondergaat in 1555 een vergro
ting die door hem is ontworpen. Vermoedelijk
heeft hij ook het toezicht gehad op de door Wynant van der Maesen uitgevoerde ommuring
van de oostelijke voorstad van Zutphen (15391564). Hoe Keldermans aan zijn kennis is geko
men is niet geheel duidelijk. Joost Jansz Beeld
snijder (±1540-1590), een bekend graveur van
kaarten, heeft waarschijnlijk het ontwerp voor
de nimmer gebouwde dwangburcht van Am
sterdam gemaakt (1570). Hij gebruikte daarbij
als voorbeeld de citadel van Antwerpen. Aan

in Nederland

het einde van de zestiende eeuw zijn het vooral
de Spaanse ingenieurs die op de voorgrond tre
den. Er verschijnen dan boeken in het Spaans
over vestingbouw en artillerie. Veel belangrijker
is echter de studie van de wiskundig onderleg
de Simon Stevin (1548-1620) geweest. Geba
seerd op werken van Machiavelli, Tartaglia, Da
Pasino, Theti, Castriotto-Maggi, Cataneo en de
uit Straatsburg afkomstige Speckle ontvouwde
Stevin in zijn boek een geheel nieuwe, op de si
tuatie in ons land aansluitende theorie over ves
tingbouw.
Nederlands stelsel
Van groot belang voor de ontwikkeling van de
vestingbouw in ons land is de Opstand tegen
Spanje geweest. Er ontwikkelt zich in ons land
een geheel eigen stijl van verdedigingswerken,
die ook wel als het Oudnederlandse
stelsel
wordt aangeduid. De belangrijkste grondlegger
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hiervan is mr. Adriaen Anthonisz (1541-1620),
burgemeester en landmeter in Alkmaar, ge
weest. Vanaf het begin heeft hij zich aan de
zijde van de Staten opgesteld en bij de belege
ring van Alkmaar (1573) is hij belast met het
onder water zetten van de Zijpe. In de jaren
daarna is hij betrokken bij de aanleg van verde
digingswerken voor steden die tegen de Span
jaarden waren. Voor deze werkzaamheden is
Anthonisz van Alkmaar tot Coevorden en van
Bourtange tot Willemstad actief geweest in de
jaren 1573-1597. Van totaal 29 plaatsen is be
kend dat hij de hand in de versterking ervan
heeft gehad. Als vestingbouwer is hij eerst in
dienst geweest van de Staten van Holland
(1578) en van Utrecht (1584) en daarna van de
gehele Republiek (1586).
Het belangrijkste aspect van de Nederlandse
aanpassing van de Italiaanse vestingbouw is
het toepassen van aarden wallen en brede
grachten. De vijfhoekige bastions of bolwerken
met de tussenliggende ravelijns worden over
genomen. De aarden wallen ertussen, courtine
of gordijn geheten, hebben een lage voorwal die
afbrokkelen voorkomt. Buiten de vesting zelf
worden vaak zogenaamde voorwerken aange
legd: versterkingen in allerlei vormen (b.v.
halve manen), die de toegang tot de vesting be
moeilijken. Rond de gehele vesting ligt vaak
een singel, maar altijd is de uitvoering aan het
terrein aangepast. De wiskundige grondslag
voor deze verdedigingswerken wordt gegeven
door Simon Stevin, die in De Sterctenbouwing
(1594) een samenvatting geeft van wat er tot
dan toe bekend is en dit laat aansluiten bij de si
tuatie in ons land. In korte tijd vernieuwen aanvalstactieken en verdediging zich in de praktijk
van de oorlogvoering. Als kwartiermeester-ge
neraal van het Staatse leger heeft Stevin gepro
beerd om op basis van zijn ervaringen ook dat
inzicht vast te leggen in Castrametatio, dat is Le
germeting (1617). De successen van de Repu
bliek tegen de Spanjaarden maken dat er vooral
uit Scandinavië veel belangstelling is voor de
Hollandse wijze van vestingbouw.
Vernieuwing
Het Oudnederlandse stelsel is ontstaan in de
harde praktijk van de oorlogvoering. Langza
merhand worden echter steeds meer meetkun
dige verhoudingen van belang, zozeer zelfs dat
deze belangrijker zijn dan de praktische wen
10

sen. Na de Vrede van Munster (1648) is het
leger sterk ingekrompen en worden er vrijwel
geen nieuwe vestingen aangelegd. Als er een
oorlog is, wordt die op zee uitgevochten. Hoe
wel er kritiek komt op de oude manier van be
vestigen, met name van de Amsterdamse inge
nieur Hendrik Ruse (1624-1679), houdt men
daaraan meestal angstvallig vast. Het bezwaar
betreft vooral de loodrecht op de bolwerken ge
plaatste courtine, die met het groter worden
van de bolwerken minder geschikt is. Rond
1670 ontstaat daardoor de uitvoering met een
schuine hoek tussen beide, die reeds in 1589
door Speckle beschreven is.
De hernieuwde oorlogshandelingen
in 1672
(het Rampjaar) geven een impuls aan de ver
nieuwingsdrang: vele vestingen en schansen
worden verbeterd met schuine flanken. Ook
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blijken inundaties van essentieel belang voor de
verdediging van de Republiek. Omdat de Fran
sen in deze tijd een nieuw, afwijkend systeem
van vestingbouw hanteren, wordt daar vooral
naar gekeken. Vele vestingen worden verbeterd
en daarbij wordt meer dan voorheen metsel
werk toegepast. De definitieve ommekeer komt
echter met het verschijnen van Nieuwe Vesting
bouw, op een natte of lage horisont van Menno
baron van Coehoorn (1641-1704) in 1685. Hij
ontwikkelt het zogenaamde Nieuwnederlandse
stelsel, waarin de zwakheden van het oude en
het Franse systeem worden weggenomen.
Naast grotere bolwerken en anders gevormde
flanken gebruikt ook hij metselwerk, maar ont
trekt die aan het oog door voorwerken. De
grachten zijn droog en tot op het grondwater
peil uitgegraven, waardoor ingraven onmoge
lijk wordt. Voor de courtine komen zogenaam
de tenailles, stukken voorwal in een V-vorm
met een stompe hoek. Deze beschermen de ach
terliggende eigenlijke wallen. De versnipperde
verdediging door het plaatsen van veel buiten
werken wordt door Van Coehoorn afgewezen,
maar wel pleit hij voor betere dekking van de
eigenlijke vesting tegen geschutvuur. Verder
stelt hij dat verdedigers altijd in staat moeten
zijn om uitvallen te doen en met extra verdedi
gingswerken de belegeraars de pas af te snij
den. Daarbij is een goede vuurdekking vanuit
de vesting van groot belang. Hij beschrijft zo
verschillende ontwerpen voor vestingen, want
geen enkele situatie is gelijk aan een andere.
De Republiek raakt achtereenvolgens nog in
twee oorlogen tegen Frankrijk verwikkeld: de
Negenjarige Oorlog (1688-1697) en de Spaanse
Successieoorlog (1702-1713). Na de Vrede van
Rijswijk in 1697 gaat Van Coehoorn werken aan
een geheel nieuw vestingstelsel. Als Ingenieurgeneraal van de Fortificatiewerken kan hij aan
het hoofd van een korps van 60 ingenieurs in
vaste dienst door het gehele land aan het werk
gaan. Daarbij speelt ook het nieuwe inzicht mee
dat de vijand beter is tegen te houden door
middel van linies: inundatiegebieden en reek
sen vestingen langs de grenzen. Op die wijze
kan de oorlog 'buiten de deur' worden gehou
den, hetgeen in 1702 in Zeeuws Vlaanderen
slaagt. Zo worden de door Menno van Coe
hoorn vastgelegde grondbeginselen, zijn ge
dachtegang en zijn oplossingen een doorbraak
in de vestingbouw. Op basis van een grondige
HGMMHnamn

in Nederland

kennis van het terrein en een lijst van vereisten
blijkt het mogelijk om betere vestingen te
maken.
Stellingen
De ontwikkeling die sinds het einde van de ze
ventiende eeuw gaande is, gaat in versterkte
mate door in de daarop volgende eeuw. Alle
oorlogshandelingen tegen ons land richten zich
op de vestingen langs de grenzen, die veroverd
en heroverd worden. Na de Vrede van Utrecht
onderhandelt de Republiek met Oostenrijk om
te komen tot een goede regeling voor de be
scherming van de zuidelijke grenzen. In 1714
komt het dan tot het zogenaamde Barièretractaat, waarbij bepaald is dat een vaste troepen
macht vestingen in de Zuidelijke Nederlanden
bemant. In een rapport van 1720 pleit de direc
teur-generaal van de fortificatiën, Guillaume le
Vasseur des Roques, voor het instellen van in
undatiezones en verbeterde linies van vestin
gen langs de eigenlijke grenzen van de Repu
bliek. Daar wordt
voorlopig
niet naar
geluisterd. Als de situatie verandert en de Fran
sen tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog bin
nenvallen in Zeeuws Vlaanderen (1747), blijkt
de kwetsbaarheid van de zuidgrens. Ook Carel
Diederik du Moulin (1727-1793), directeur-ge
neraal van 1774 tot 1793, pleit tevergeefs voor
het verbeteren van de verdedigingswerken van
de Republiek. Het uiteindelijke gevolg van de
niet uitgevoerde verbeteringen is de betrekke
lijk eenvoudige wijze geweest waarop de Fran
sen in 1795 ons land kunnen binnendringen.
Met de komst van de Fransen komt ook het cen
traal geregelde beleid ten aanzien van de verde
diging beter van de grond. Als zij weer verdwe
nen zijn en onder koning Willem 1 de militair
C.R.T. Krayenhoff inspecteur-generaal van de
fortificatiën wordt (1814), komt het tot de opzet
van een stelsel van linies en stellingen: de Nieu
we Hollandse Waterlinie. Hoewel er vestingste
den mogen worden ontmanteld, blijft er nog
steeds een redelijk aantal (24) in functie. In de
Kringenwet (1848) worden voorschriften gege
ven voor de omgeving van vestingen en forten
en in de Vestingwet (1874) wordt uiteindelijk
vastgesteld welke verdedigingswerken
nodig
zijn. Een groot deel van de vestingsteden wordt
overbodig en kan op basis van deze wet wor
den ontmanteld. Het stelsel van linies en stellin
gen dat in de wet is voorzien komt echter maar
11
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moeizaam tot stand en is in 1914 nog steeds niet
voltooid. Verschillende stellingen, zoals die
rond Amsterdam, worden in 1922 met de Wa
terlinie samengevoegd tot de zogenaamde Ves
ting Holland.
Zo is de ontwikkeling die bij Menno van Coehoorn begint in de negentiende eeuw voltooid.
Sinds 1700 wordt er gestreefd naar min of meer
aaneengesloten complexen van stellingen en li
nies. Steeds meer komt daarbij het besef naar
voren dat de samenhang beter moet worden en
dat kortere, verdedigbare stellingen meer vol
doen. De steeds mobielere wijze van oorlogvoe
ren en de betere aanvalswapens maken de bete
kenis van vestingsteden hierbij steeds kleiner.
Daarnaast is er een steeds grote behoefte van
steden om buiten de knellende omsluiting van
de vestingwerken te treden met de groei van de
bevolking en de zich ontwikkelende industrie.
De vestingwerken verliezen hun functie defini
tief en worden afgebroken of omgevormd tot
wandelplaatsen en openbaar groen. Zo wordt
de recreatieve functie van de stedelijke vesting
werken van bijzaak tot hoofdzaak.
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EN POORTEN
Ook kon men door zeeven poorten in
en uit de stadt koomen, die ook noch allen
op heeden hier gevonden worden, als de
Noorder, Wester ofPurmer Poort, de Monniken
dammer Poort,
de gevangen Keet, en Kaay-Poort, gelyk ook noch de
Ooster Poort, die tot noch toe als een Pronk stuk
tot geen oncieraadt van de stadt verstrekt.
(W.A.T.Kruythoff, 1756)
Kwetsbare stad
K
1512 waren benarde dagen
voor de Edamse ingezetenen door oor
logsdreiging van de kant van de Gel
dersen. Het hertogdom Gelre had zich in de po
litiek zo woelige jaren rond 1500 met succes aan
de invloedssfeer van het Bourgondisch gezag in
de Nederlanden weten te onttrekken. Na de

dood van de Bourgondische vorst Filips de
Schone (1482-1506) toog de Gelderse hertog
Karei van Egmond (1467-1538) op oorlogspad
en veroverde de plaatsen Muiden en Weesp.
Vervolgens liet hij zijn oog vallen op Amster
dam. De troepen hadden een bijzonder strategi
sche uitvalsbasis gekozen, namelijk het eiland
Marken voor de Noord-Hollandse kust. Van
daar uit konden ze de situatie goed overzien en
rustig een geschikt moment afwachten voor een
uitval naar het vasteland. Ook Monnickendam
en Edam voelden zich bedreigd door 'die vianden
vander velu', vooral omdat deze steden nog niet
beschermd waren door stenen verdedigings
werken. Ze vormden hierdoor wel een heel
makkelijk doelwit. De Edammers namen het ze
kere voor het onzekere en stationeerden enkele
schepen in de havenmond bij het Oorgat om een
aanval van overzee af te kunnen wenden. Maar
de wintermaanden waren in aantocht met kans
op bevriezing van de Zuiderzee, waardoor de

6. De stad Edamaan de landzijde,gezienvanafdeMonnickendammerweg.
Anoniem,lkopienaar H. de Winter,17431.
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7. Gezichtop Edamvanafde Zuider
zee.Enigszinsgeschematiseerd
profielvan de versterktestad metde
belangrijkstebouwwerken.
Gravure,CasperBouttats,1674.
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Geldersen probleemloos de Waterlandse Zeedijk
zouden kunnen bereiken. Dit betekende een
reële dreiging voor de stad vanuit het zuidwes
ten en in december 1512 werd een contingent
van 200 mannen opgeroepen om zich bij de Katwouders te voegen die een permanente dijkbe
waking aan de Hoogendijck hadden ingesteld.
De Edammers bleven daar van 24 tot en met 29
december.
De winter ging voorbij zonder dat er iets ge
beurde, maar het gevaar was nog steeds niet ge
weken. Er zat dan ook niets anders op enkele
schepen uit te rusten ter beveiliging van de stad
en in de zomer van 1513 lagen er een kogge
schip en een baardse in de Edamse haven. Ook
was er een seinschip met artillerie uitgezonden
om de bewegingen van de vijand te bespieden,
zodat er meteen alarm geslagen zou kunnen
worden als er tekenen waren dat zij iets in hun
schild voerden.
De aanvallen van de Geldersen legden de
kwetsbaarheid van de stad bloot. De vraag is
dan ook of er omstreeks 1500 al iets van 'wallen'
of een 'vesting' was en als dit zo was, hoe zagen
deze er dan uit? De uitgever/ schrijver Romeyn
de Hooghe (1645-1708) meende in zijn 'Spiegel
van Staat' dat 'Edam zijne eerste Toorens en Poor
ten kreeg in 't jaar 1323.^ Deze notitie dient wel
met een korreltje zout te worden genomen. Im
mers, in dat jaar waren zelfs de meeste grote
steden in het graafschap Holland nog niet van
stenen verdedigingswerken voorzien.
De eerste verwijzing naar een versterkte stad is
te vinden in het handvest dat graaf Willem V
(1349-1389) de plaats in 1357 schonk. In dit in
14

het Latijn geschreven stuk wordt gesproken
over 'portae & ingressus', 'die poorte ende inganck', in de vertaling van een zeventiendeeeuwse transcriptie. En in de privileges die de
stad kreeg is zelfs sprake van 'vesten'. Toch kun
nen we deze vermeldingen niet als echte be
wijsplaatsen voor het bestaan van verdedi
gingswerken
beschouwen.
De
grafelijke
kanselarij maakte voor het schrijven van dit
soort stukken gebruik van al bestaande teksten
en aan steden verleende voorrechten kregen
hierdoor op tal van punten een algemeen ka
rakter. Het Edams stadsrecht is ontleend aan
het stadsrecht van Haarlem en ook is voor de
tekst gebruik gemaakt van het op 27 maart 1356
aan Monnickendam verleende handvest.
Wat de 'vesten' betreft, kunnen we desondanks
denken aan een aarden wal. Deze ophogingen
langs een gracht waren zeer doelmatig en
vormden de oudste verdediging van de steden.
Niet zozeer om hele legers tegen te houden,
maar wel als een obstakel waarin afgeschoten
projectielen als het ware werden gesmoord. Een
inventief en goedkoop verdedigingsmiddel,
waarvan de meeste steden aanvankelijk met
succes gebruik maakten.
Edam was in die tijd nog maar een betrekkelijk
kleine plaats. Waarschijnlijk bestond het uit niet
veel meer dan enkele tientallen huisjes en nerinkjes van ambachtslieden,
geconcentreerd
rondom een dam in de IJe, ongeveer ter hoogte
van de huidige Prinsenstraat /Kleine Kerk
straat. In 1357 werd een begin gemaakt met het
uitgraven van de Voorhaven, een nieuwe ver
bindingsweg over water met zowel de Zuider
zee als het Purmermeer. De oude haven lag ten

zuiden van de dam in het tracé van de IJe dat in
de Zuiderzee bij het latere Volendam uitmond
de. Enorme hoeveelheden veen en modder
moesten uit de Voorhaven vergraven en afge
voerd worden. Het ligt voor de hand dat de be
stuurders dit hebben gebruikt om Edam van
wallen te voorzien.
De vroegste bronnen waaruit we met zekerheid
iets te weten komen over de oudste vestingen
dateren uit 1514 en 1518. In het laatstgenoemde
jaar blijken rondom de stad '(...) stedevesten mit
wal en wateringhe (...)' te liggen, aarden wallen
met een gracht In 1514 werden vertegenwoor
digers van alle steden in Holland door de Sta
ten van Holland opgeroepen om verslag uit te
brengen over hun financiële en economische si
tuatie. Dit, om beter inzicht te krijgen in de ver
deling van de belastingdruk. De Edamse verte
genwoordigers
brachten
toen
ook
de
vestingwerken ter sprake. Zij vertelden dat het
onderhoud aan de bruggen en 'bolwercken'
jaarlijks 150 Rijnse guldens vergde. Tevens
brachten de Edammers naar voren dat zij van
plan waren twee kleine 'hoofden' op het West
einde te maken, waarvan de kosten op onge
veer 200 Rijnse guldens werd geschat. Wat het
'bolwerck' betreft, kunnen we denken aan een
aarden uitbouw van de wal. Interessant is dat in
een belastingkohier uit 1462 al sprake is van de
'bolwercxven''. Deze ven lag in de Volger, een in
het oosten gelegen verkavelingsblok
in de
Zuidpolder. Dit zou kunnen betekenen dat de
wallen met één of meer versterkte uitbouwen
toen al aanwezig waren.
Houten poorten
De volgende stap in de verdediging van een
stad waren houten verdedigingswerken. In Am
sterdam is al in 1377 sprake van een houten 'sciltraming' en zelfs van twee stenen poorten. Zo
vroeg was Edam er niet bij, maar in het derde
kwart van de vijftiende eeuw kwam de verdedi
ging van de stad dermate in het nauw, dat de
magistraat tot actie overging. Zoals bekend, bra
ken vooral na de dood van Karei de Stoute in
1477 op zowel landelijk als lokaal niveau tal van
opstanden uit. In de steden raakten de rivalise
rende partijen van de Hoeken en Kabeljauwen
slaags met elkaar, met als inzet de strijd om de
bestuurlijke macht. De steeds slechter wordende
economische omstandigheden speelden in dit
alles een belangrijke rol. In 1481 brak oorlog uit

tussen de Bourgondische Hollanders en Utrecht,
Amersfoort en Montfoort.
Een laatste stuips
trekking in de burgeroorlog was de zo genoem
de Jonker Fransenoorlog met de onderwerping
van Rotterdam in 1488/89. De kosten van al dit
wapengekletter werden voor een deel op de ste
den afgewenteld en ook Edam moest niet alleen
bijdragen in een aparte belasting, het zogenoem
de ruitergeld, maar werd eveneens verplicht tot
het op eigen kosten uitrusten van schepen voor
de oorlogsvloot.
De dreiging uit het Utrechtse gebied was aanlei
ding om eindelijk serieus een aanvang met ver
dedigingswerken te maken: Edam paalde in
1481/83 de haven af en bouwde tevens twee
houten poorten '(...) voer die vianden te moghen
loeder staen soe alst een open stede die tijt was onghesloten (...)'. Met andere woorden, Edam
was in die tijd inderdaad nog een open, onbe
schermde stad.

Aurr/unffranilemnira Sunbolart 1'cftisimam
Afwutos
umouetcautienofrrvac/es.

8. Roerschutter,1580-1590.De naamis ontleendaan het
roer,ofarquebus,eenlichtsoortvan musket.
Natekening,zeventiendeeeuw?,van eenprent doorgra
veurJ. de Gheyn,naar eentekeningvan Golzius,ca.1590.
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Het is zeker dat één van deze poorten was op
getrokken aan het einde van de Voorhaven, bij
de toen zo genoemde Tuindijk en het Oorgat,
een kleine buurtschap bij de monding van de in
1357 gegraven haven. Een strategische plek,
want de grootste vijandelijke dreiging kwam
vanaf die kant. In het natte Waterlandse land
was van 'wegen' nog nauwelijks sprake. Voor
vijandelijke legers met hun zware gevechtsstuk
ken, waren Waterland en West-Friesland dan
ook volstrekt onbegaanbare gebieden. Voor de
vijand een natuurlijke barrière, voor de beleger
den een zekere veiligheidsgarantie. Het enige
wat erop zat was troepen aan land te zetten in
de nabijheid van de stad die tot doelwit was ge
kozen. Vervolgens marcheerde men op via de
zeedijken, een taktiek die de legendarische
graaf Floris V (1256-1296) in 1282 al met succes
in West-Friesland had toegepast.
De tweede poort stond vermoedelijk aan de
zuidkant ter plaatse van de latere Monnickendammerpoort. De burgerij hield ook aan deze
kant rekening met mogelijke vijandelijke aan
vallen. Dit blijkt onder andere uit de inrichting
van een stuk land ten zuiden van de Schepenmakersdijk tot Doelenland. Hier oefende de uit
de burgerij samengestelde schutterij die met de
defensie was belast, en kwamen haar leden
voor de spreekwoordelijke pint bier bijeen in
het Doelengebouw aan de vesting.
Omstreeks 1500 was de stad dus in maar heel
beperkte mate beschermd. Er waren aarden
wallen met een gracht aan de buitenkant, ter
wijl de belangrijkste toegangswegen werden
bewaakt door twee houten land poorten. 11 Een
verdediging volgens oude maatstaven die niet
langer functioneel was gezien de ontwikkelin
gen in oorlogvoering in die tijd.
Stenen verdedigingswerken
Tot voor kort was het onduidelijk op welk tijd
stip de bestuurders de bouw van stenen muren
en poorten in gang hadden gezet. De stadsreke
ningen zijn een belangrijke bron voor informa
tie over uitvoering van openbare werken, maar
deze zijn van Edam pas bewaard gebleven
vanaf het jaar 1538/39. Bovendien is niet steeds
aangegeven op welke bouwwerken de uitgaven
betrekking hebben. In het stadsarchief bevindt
zich een zeventiende-eeuwse lijst van privileges
en keuren, waarin een privilege van 30 mei 1513
wordt genoemd, verleend door graaf Jan van
16
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Egmond als stadhouder van Holland. In deze
keur zou de stad toestemming hebben gekregen
tot fortificatie met '(...) poorten en grachten
Het originele charter is niet gevonden, dus het
staat niet voor honderd procent vast dat het om
een authentiek stuk gaat.
In een ongeveer tien jaar later geschreven bron
wordt echter expliciet over de Edamse vesting
werken gesproken. In 1526 kreeg Edam van
Karei V (1506-1555) het recht van de waag, als
mede het recht tot een vrije weekmarkt op don
derdag.
Het bleek dat de Edammers door de
oorlogen tussen de Hoeken en Kabeljauwen in
beklagenswaardige
omstandigheden
terecht
waren gekomen. De scheepsbouw die altijd de
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9. Belegeringvan eenstad. Op de voorgrondbombardiers
in actie.Zij bedienenmortieren,eenkort kanondat zijn
projectiel,eenontplofbarebom,overeenhindernisheenkon
schieten.
Prent uit het boekvan MallesonMallet,Lestravauxde
mars, 1672.
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economische dobber van de stad was geweest,
was geheel vervallen en door het privilege
hoopten de Staten de stad een economische im
puls te geven, ook met het oogmerk om '(...) bij
onse auctorisatie ende hulpen begonnen hebben, de
voorschreven stadt te stereken met poorten, toornen,
vesten ende muijeren (...)' tot een goed einde te
brengen: '(...) omme te continueren ende volmaecken dat begonnen is
Het laat zich aanzien dat men inderdaad na
1518 met de bouw van de vestingwerken is be
gonnen, maar dat het werk door gebrek aan fi
nanciële middelen stil is komen te liggen.
De Staten schoten op een gegeven moment te
hulp door de stad een privilege te verlenen dat
de nijverheid weer in het zadel moest helpen,
zodat ook eindelijk de vestingwerken afge
maakt konden worden. Waarschijnlijk is het
werk toch nog vaak onderbroken en is men tot
ca.1543 met de bouw bezig geweest. In de oud
ste stadsrekeningen zijn de jaren 1540/41 en
1542/43 de laatste waarin folio na folio posten
zijn genoteerd voor uitgaven aan materiaal en
arbeidsloon ten behoeve van de muren en de
poorten. De aanleg moet in die jaren groten
deels zijn voltooid. Over de volgorde van het
werk zijn geen gegevens, maar in 1546 waren
de Middelieërpoort en de Monnickendammerpoort,
alsook de Noorder en Zuider Oosterpoort klaar.
Via de twee eerst genoemde poorten kon men

10. De minuutkaartvan Edam.In de
16deeeuwwarener vierpoorten
(porta),tweein het Westeindeen twee
in het Oosteinde.Zij bewaaktende toe
gangenoverde wegnaar de stad.
lacobvan Deventer,ca.1560.

vanaf de kant van Purmerend aan de noord- en
zuidzijde van het water naar het Purmermeer
de stad binnenkomen (respectievelijk de Middelieër- en Monnickendammerdijk,
huidige
Groot en Klein Westerbuiten). De Oosterpoor
ten gaven toegang tot het pad naar het Oorgat
(noord) en aan de andere kant van de haven
naar wat later de Keetzijde wordt genoemd.
Aan de zuidzijde van de stad, op de plek waar
de voetpaden van Volendam en Katwoude de
stad binnenkwamen, was de Gevangenpoort ge
bouwd, waarin al in 1538/39 een gevangenis
was afgeschoten.
Over het tracé, de detaillering van de muren en
het uiterlijk van de poorten is summiere infor
matie te vinden op een tweetal plattegronden.
Dit zijn de kaarten van Jacob van Deventer
(ca.1560) en een peilkaart van de Edamse land
meter en kaartmaker Thaems Sijmonsz (1567).
De stadsplattegronden van Van Deventer zijn
gemaakt voor militaire doeleinden en om die
reden mathematisch zeer nauwkeurig en be
trouwbaar wat de getekende details betreft. Of
voor de nieuwe vestingwerken de oude vesten
als grondslag zijn gebruikt, ligt wel enigszins
voor de hand, maar met zekerheid weten we dit
niet. Van Deventer tekende op de cartonkaart,
de 'werktekening' voor de ingekleurde platte
grond, vier bouwwerken met het bijschrift
17
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11.Aan weerszijdenvan de Grote-of Sint-Nicolaaskerk
warende murendoorbrokenvoorde doorvaartvan boten.Zij wer
den de 'Melk-of Kerkpoortjes
' genoemd.
Anoniem,lkopienaar H. de Winter,1743],

'porta': de twee Wester- en Oosterpoorten. De
Gevangenpoort was geen echte poort in de zin
van een over de weg opgetrokken bouwwerk
met een doorgang voor het verkeer. Er was daar
een toren (rondeel) naast de weg met een door
gang in de muur tussen twee penanten.
Aan de noordkant, ter weerszijden van de
Grote Kerk, zien we twee 'bruggen' over de
vestinggracht. Hierop kwamen twee landpaden
ter weerszijden van de IJe aan. De bruggen
waren van het type 'waterpoort', een stenen
overkluizing ten behoeve van de doorvaart
voor boten. In de zeventiende eeuw werden ze
de Melk- of Kerkpoortjes genoemd. Ook ten wes
ten van de Gevangenpoort is een waterpoort
geweest op de plaats waar de IJe de stadsmuur
passeerde. Een vierde waterpoort bevond zich
bij de gracht die vanaf het Marken zuidwaarts
in de Zuidpolder was gegraven. Vaak was dit
type poorten voorzien van een valdeur of een
hek, waarmee de doorvaart geblokkeerd kon
worden. In Edam kon de poortwachter de door
gang sluiten met een 'boom'. Naast de twee
18

laatst genoemde poorten waren torens opge
trokken, de 'Valenstoren' bij het Marken, terwijl
de rond 1600 in de bronnen genoemde 'Vijs
poort' vermoedelijk identiek is met de toren ten
westen van de Gevangenpoort.
De vestingmuren waren rondom op min of
meer regelmatige afstanden voorzien van ge
metselde uitbouwen. Sijmonsz tekende ze half
cirkelvormig en vanwege deze vorm worden ze
'waltorens' genoemd. Dit in tegenstelling tot
'rondelen', die voor driekwart buiten de muren
staken. We kunnen niet helemaal op deze vrij
grof getekende details blindvaren. Op één van
de tekeningen die Cornelis Pronk (1691-1759) in
de achttiende eeuw van de Edamse vestingwer
ken maakte, is een uitbouw naast de Noorder
poort afgebeeld die meer verwantschap met
een rondeel lijkt te hebben dan met een waltoren. Hoe dan ook, de functie ervan is wél duide
lijk. Aan de binnenkant van de ronding was een
weergang gemaakt. Zo konden de wachten te
allen tijde de omgeving goed in de gaten hou
den. Aan de binnenkant van de muren liep een
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12. Bouwvan eenhogemuur met behulpvan eenhijs
werktuigdat de materialennaar een 'vliegende'steiger
transporteert.
Ets uit:]. Besson,Theatruminstrumentariumet machinarum,Lyon1578.

pad op de wallen, aan de buitenkant waren
grachten gegraven.
Het muurwerk is in die eerste tijd bescheiden
van afmetingen geweest, zowel wat de dikte als
wat de hoogte betreft. Allan schrijft dat de
muren ruim 'een mans lengte' hadden en dat zij
slechts anderhalve steen dik waren (ca. 30
cm.). Dit is heel goed mogelijk en de inwoners
hebben zich achter dit weinig massieve muur
werk waarschijnlijk niet altijd even veilig ge
voeld. Al in 1573 richtte de stad zich tot de Prins
van Oranje voor hulp bij verdere versterking
van de muren. Want, zo schreef het stadsbe
stuur, Edam was niet goed beschermd '(...) son
der wallen ende bolwercken, allene met poorten, mueren ende grachten rondomme(..,)'.
'Oncosten van die muer'
Gezien vanuit de huidige technische mogelijk
heden is het moeilijk voor te stellen wat de
bouw van een complete stenen vesting voor een

stad als Edam betekende. Het was niet alleen
een kwestie van geld. Inzicht in de geografische
gesteldheid van de bodem, kennis van algeme
ne vestingbouwprincipes, ervaring met heitech
nieken, het laten maken van een ontwerp en
vervolgens de uitvoering van het werk, waar
onder de aanvoer van bouwmaterialen en het
aanstellen van arbeidskrachten,
kortom de
complete organisatie van dit gigantische werk
waarmee de stad in feite geen enkele ervaring
had, kan een huzarenstukje worden genoemd.
De verantwoordelijkheid
lag primair bij het
stadsbestuur
als opdrachtgever.
Allereerst
kwam een landmeter in actie. Deze ging het
werk inmeten en uitzetten, waarna de stad
eventueel grond die in handen van particulie
ren was aankocht. Ook kon het gebeuren dat er
huizen op het tracé van de vestingen stonden.
Zo zijn er ten behoeve van de bouw van de Zuider Oosterpoort enkele panden afgebroken.
Misschien was het Symon Mieusz, die in de
voorbereidingen van de laatste fase een rol heeft
gespeeld. Deze Edammer genoot als gezworen
landmeter faam in Noord- en Zuid-Holland,
vooral bij de waterschappen en hij heeft voor
zijn opdrachtgevers tal van kaarten vervaar
digd. Als Edams burgemeester (in 1540/41,
1548/49, 1550/51, 1553/54, 1555/56) was hij
nauw bij de uitvoering van openbare werken
betrokken en in de rekeningen komt zijn naam
herhaalde malen voor in verband met uitbet
alingen over de reparatie van het stadhuis
(1542), de aanleg van een nieuwe sluis (1549) en
diensten aan de dijken (o.a. 1546/47) 21 De klei
nere steden hadden in die jaren nog geen aparte
functionaris voor overheidswerken in dienst. In
het derde kwart van de zestiende eeuw kende
Edam het ambt van een 'fabrieckmeester', hoofd
Openbare Werken volgens de huidige maatsta
ven, maar in de periode waarin de vestingwer
ken tot stand kwamen, ca.1518-1546, was het be
stuurlijk apparaat vermoedelijk nog te klein
voor een ambtenaar voor dit soort werk. Als het
uit drie burgemeesters samengestelde stadsbe
stuur een bouwwerk wilde laten uitvoeren, reis
de het naar naburige steden om inspiratie op te
doen en bouwwerken te bekijken. In de regel
kreeg de voor het ontwerp veranwoordelijke
persoon dan opdracht om te bouwen 'in de trant
van'. Zo waren burgemeester Heijn Claesz en
Mr. Jan Gerretsz in januari 1542 naar Schiedam
gegaan om daar het stadhuis te bekijken.
19
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Vaak waren het de Meester metselaars of steen
houwers die een belangrijke rol vervulden in
het ontwerp- en uitvoeringsproces. En als de
beurs ruim genoeg was, kon het bestuur een
bouwmeester van buiten de stad aantrekken, ie
mand bijvoorbeeld die de nodige ervaring had
opgedaan met kerken-, kastelen- of vesting
bouw. Wat Edam betreft, is dit laatste een on
waarschijnlijke optie. Het ligt meer voor de
hand dat de bekwame Symon Mieusz bij het
ontwerp en de uitvoering van de laatste fase
van de vestingwerken betrokken is geweest.
De stadsrekeningen geven een goede indruk
van de omvang van het werk. Na het 'delven',
het uitgraven van de gracht, werden de pom
pen aangezet om het heien mogelijk te maken.
De heipalen van elzenhout werden op de hout
markt van Amsterdam gekocht of kwamen uit
Hasselt. Kinderarbeid was in die tijd gewoon en
aan het heitui stonden dan ook 'jongeluijden'.
De stad kocht als opdrachtgever alle materialen
in en voerde het werk zelf per onderdeel uit,
zoals dat in die tijd gebruikelijk was. Het 'aan
nemen' door een baas met knechten kwam in
de kleinere steden nog maar weinig voor en is
hier alleen voor gedeelten van het metselwerk
toegepast. Het ging dan bovendien uitsluitend
om de kosten van arbeidsloon dat per periode
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13. De verdedigingvan de stad berusttebij de schutterij,
waarvooralle mannelijkeingezetenenwerdenopgeroepen.
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werd uitbetaald. Zo ontving Meester Arnt in
1539/40 een bedrag van fl. 59,-, waarvan hij zijn
metselaars moest betalen.
Er waren enorme hoeveelheden stenen nodig.
Tienduizenden metselstenen werden per schip
aangevoerd vanuit Leiden, Gouda, Hattem en
Schagen. Over het formaat weten we niet meer
dan dat er vooral 'groote stiens' of 'stiens van die
groote form' werden gebruikt. Uit Alkmaar wer
den 'clincharts', klinkers, gehaald, alsmede zand
en kalk. Voor het transport werden ook schip
pers van buiten de stad ingeschakeld. Als plaats
van herkomst worden onder andere genoemd
Haarlem, Alkmaar, Akersloot, Scoerl (Schoorl),
Schagen en Purmerend. Voor het lossen en het
'dragen' van het materiaal naar de bouwplek
werden in de regel vrouwen ingeschakeld. Een
zware klus, maar wel ongeschoold werk. In ver
gelijking met het loon van een metselaar - 7
stuivers per dag - kregen de vrouwen met een
bedrag van 2 stuivers eigenlijk niet meer dan
een hongerloontje.
De uitvoering van grote bouwwerken trok veel
volk van buiten de stad aan. In 1546 waren
slechts drie metselaars in Edam als poorter in
geschreven. Op zich begrijpelijk, want vrijwel
alle woonhuizen uit die tijd waren nog van
hout opgetrokken. De voor grote stadswerken
benodigde metselaars kwamen dan ook in veel
gevallen met de transportschepen mee.
Versterking van de fortificaties 1573-1585
De Tachtigjarige Oorlog en de ontwikkelingen
in oorlogsvoering en wapentechnologie nood
zaakten de steden tot ingrijpende aanpassing
van hun verdedigingswerken.
De Alkmaarse
landmeter en latere burgemeester van deze stad
Adriaen Anthonisz (1541-1620), heeft in de
technische innovaties een heel belangrijke rol
gespeeld en ook Edam heeft hij van zijn kennis
laten profiteren. Alva verloor in die jaren terrein
en in juni 1572 kozen de Edammers eensgezind
voor de Prins van Oranje. Op 12 september
van dat jaar voer echter de Graaf van Bossu als
admiraal van Holland en Zeeland voor Philips
II op naar Edam in een poging de stad 'met
hulp van binnenuit' te bezetten. Een vloot van
maar liefst ca. 15 schepen bemand met haakschutters verscheen op de Zuiderzee, maar
Bossu moest onverrichter zake terugkeren.
Wel was deze bedreiging aanleiding om nog in
hetzelfde jaar de meest zwakke plekken in de
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14. De stad was vooralaan de
zuidkantkwetsbaar.In het derde
kwart van de zestiendeeeuwwer
den daar drie bastions(bolwerken)
gemaakt.
Gravure,ingemetendoorLucas
jansz Zinck,1622.Hermetenin
1683 doorJohannesLeupenius.

verdediging te herstellen en de grachten uit te
graven. Ook zijn er buiten de Oosterpoorten
overeenkomstig de toenmalige ideeën over vestingbouwkunde twee houten schansen opge
trokken die de timmerwerven aan de Tuindijk
en het Oorgat moesten beschermen.
Deze
vormden een eerste door de vijand te nemen
hindernis en dat betekende tijdwinst voor de
inwoners die bij een dreigende aanval in allerijl
de poorten moesten sluiten en hun verdediging
in orde maken.
Een jaar later, op 1 juni 1573, richt het stadsbe
stuur zich tot de Prins van Oranje met het ver
zoek om de vestingwerken te mogen verbete
ren. Het zou gaan om verbetering van de
aarden wallen en de bolwerken, alsmede om
ophoging van de muren die door allerlei man
kementen aan de fundering overigens voor een
deel al ingestort waren. De kosten schatte men
op acht- tot tienduizend gulden. Omdat de dor
pen uit de omgeving door de versterking van
Edam indirect bescherming genoten, verzocht
de stad hun medewerking in het herstel. De

plaatsen kregen inderdaad ieder een deel of
'park' van de vestingen toegewezen, maar zij
hebben er zich met een 'Jantje van Leiden' van
afgemaakt. Edam stond er alleen voor, boven
dien nog benadeeld door de omstandigheid dat
er van overheidswege geen geld voor de fortifi
catie beschikbaar was gesteld.
In 1577 trok de stad bij de Staten van Holland
aan de bel. Er was al heel wat werk verzet,
vooral aan de zuidkant van de stad, maar het
geld was op en van de dorpen kwam geen hulp.
De stad vroeg (9 augustus 1577), en verkreeg
(16 maart 1579) het vruchtgebruik van de 60
morgen land die de grafelijkheid in de Broek
landen ten zuiden van Edam bezat. De gift
werd voor tien jaar verleend, maar in 1589 (27
mei) vond verlenging plaats voor nog eens 10
jaar. Hoewel de rentmeester Colderman (Re
kenkamer Staten van Holland) de zaak traineer
de, waardoor de stad de eerste drie jaar geen
betalingen ontving, gaf de overeenkomst de
stad uiteindelijk financieel enige lucht.
Er is veel gebeurd in de jaren 1572-1578. In het
21
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15. Het enigerondeeldat
op de achttiende-eeuwse
tekeningenis afgebeeld,is
de muurtorenten zuiden
van de GroteKerk.Aan de
binnenzijdebevondzich
eenweergang,waaropde
schuttersde wachthiel
den.
Anoniem,[kopienaar
C. Pronk,1726],
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tuingebied aan de zuidkant was men begonnen
met het graven van een nieuwe gracht, waar
voor verschillende particuliere landen 'verspit'
moesten worden. In de jaren 1572 t/m 1574 is in
totaal 85.25 deimt (1 deimt = 2/3 morgen) land
aan de vestingen opgeofferd.
Poorten en
schansen kregen een opknapbeurt, de muren
waren verhoogd, aan de noord-oostkant was
een stenen bastion gebouwd (in de stadsreke
ningen worden deze werken consequent 'bol
werken' genoemd), evenals aan de zuidkant,
waar drie oude rondelen het veld hadden ge
ruimd voor bastions naar Italiaans model, zoals
omschreven in hoofdstuk I. Op deze bastions
konden grote geschutsstukken
worden ge
plaatst. Bij de poorten in het West- en Oosteinde
liet de stad blokhuizen bouwen, eenvoudige,
maar massieve houten gebouwtjes voorzien
van schietgaten. Ook waren er op strategische
plekken van de stad wachthuizen opgetrokken,
waar de schutters in gezelschap van enkele bur
gers de wacht hielden.
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Adriaen Anthonisz, fortificatiemeester
van
Willem van Oranje
Ook in de jaren na 1578 ging het werk gestaag
voort. In 1581 kwam een belangrijk nieuw werk
tot uitvoering: de Wester- of Middelieërpoort
werd geheel opnieuw opgemetseld. Voor dit
werk was de 'stadsfabriekmeester'
Claes van
Munckendam
verantwoordelijk.
Persoonlijk
reisde hij naar Amsterdam om daar 60 'masten'
22

voor de fundering aan te kopen. Ook ging hij
naar Utrecht om de benodigde metselsteen uit
te zoeken.
Een laatste ingrijpende verbetering van de ves
tingen vond rond 1585 plaats. Hierbij was de
bekende landmeter en vestingbouwkundige
Adriaen Anthonisz nauw betrokken. Hij had
zijn sporen als fortificatiemeester verdiend bij
de aanleg van nieuwe verdedigingswerken in
tal van steden. We noemen hier slechts Alkmaar
(1573/74), Hoorn (1576), Amsterdam (15781586), Naarden (1579) en in later jaren Bourtange (1593). Anthonisz was een man van de prak
tijk, die duidelijk rekening hield met de benarde
financiële omstandigheden van de meeste ste
den. Evenals in Alkmaar en Hoorn legde hij
ook in Edam het accent op de zuidkant van de
stad met een nieuwe uitleg en verbetering van
de aarden wallen. In de stadsrekeningen komt
zijn naam enkele malen voor in verband met
uitbetalingen voor werken aan de zuid-oostkant in opdracht van hem en Diederik Sonoy
(1529-1597), gouverneur van Noord-Holland.
Beide heren dienden de stad niet alleen met ad
viezen: in 1585 schonken zij '2 schilven spaende
ren', bossen spaanders, mogelijk voor verbete
ring van een pad op de vestingwal.
Deze wallen zijn wederom behoorlijk opge
hoogd. De Staten van Holland kwamen de stad
tegemoet door toestemming te verlenen om
zoden te steken van het in de Zuid polder ge
legen Cappelrieland van Amsterdam.
Vermoe-

delijk om afspoelen van de nieuw opgebrachte
aarde te voorkomen, zijn voor het eerst bomen
op de wallen geplant. Door het ophogen van de
wallen moesten echter ook de muren weer ver
der opgemetseld worden. En ook de bruggen
dienden aangepast te worden. In 1589 verkreeg
de stad vrijstelling van onderhoud van de
nieuw gemaakte werken. Het bleek dan ook een
bodemloze put te zijn: het in dat jaar begrote be
drag voor opnieuw uit te voeren werken werd
geschat op veertien tot vijftienduizend ponden
(40 groten het pond). Al met al zijn de vesting
werken een bron van voortdurende zorg en een
grote financiële last voor de stad geweest, gro
tendeels terug te voeren op de bodemgesteld
heid (veen) die de grote belasting van de stenen
werken onvoldoende kon opvangen.
Op de reizigers die in de achttiende eeuw Edam
bezochten, maakten de 'zeeven poorten van
Edam' veel indruk. Toch heeft deze benaming
voor verwarring gezorgd. Als we onder een poort
een over de weg opgetrokken bouwwerk met een
doorgang voor karren, voetgangers etc. verstaan
die met zware houten deuren kon worden geslo
ten, dan voldoen alleen de twee Westerpoorten,de
(Noorder) Oosterpoort en de in 1662 gebouwde
Noorderpoorthieraan. (De Zuider Oosterpoort is na
ca.1581 vervangen door de Halsbanttoren). De
Gevangenpoort was een toren met een naastge
legen doorgang in de muur.
Met de Keet- of Kaaipoort ten zuiden van de twee

16.De Oosterpoort,gezien
vanafde Keetzijde.
Anoniem,[kopienaar
H. de Winter,17431.

Oosterpoorten was iets anders aan de hand. Pas
in 1597 wordt deze poort voor het eerst genoemd
en blijkt niet anders dan een doorgang in de
muur te zijn geweest. Hierdoor kon men op de
vesting en het Marken komen. Het woord 'poort'
is in deze situaties identiek met een 'nauwe door
gang' (zie ook plattegrond van J. Blaeu, 'Gevange
Poort' als zuidelijke toegang tot de stad).

Beschrijving

van de poorten

(Noorder) Oosterpoort
De poort zoals die te zien is op de tekeningen, is
een herbouw uit 1619/20. Opvallend is de gelij
kenis in architectuur en bouwmassa van de
Edamse Oosterpoort met de gelijknamige Oos
terpoort te Hoorn en de in 1589 gebouwde Friese
Binnenpoort te Alkmaar (gesloopt 1802). De
Hoornse poort is in 1577 gebouwd naar ontwerp
van Joost Jansz Bilhamer (1541-1590). In later
tijd (1601) is er een verdieping met een wachters
woning opgebouwd, waartoe een traptorentje
toegang geeft. De poortdoorgang is flauw ge
bogen van vorm, overspannen door drie netgewelven, om te verhinderen dat recht door de
poort in de straat kan worden gevuurd.
De
Edamse Oosterpoort is volgens hetzelfde concept
gebouwd en gold als de meest decoratieve poort
van de stad. Een kleurrijk bouwwerk, vooral
door de afwisseling van het rode metselwerk met
de natuurstenen banden en andere versieringen.
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17. De Oosterpoorttoontopvallendeover
eenkomstenmetde nogbestaandeOoster
poortvan Hoorn.Dezeheefteengebogen
doorgang,zodatniet rechtstreeksdoorde
poortkonwordengevuurd.
Plattegronduit: H.M. v.d.Berg,De Neder
landseMonumentenvan Geschiedenisen
Kunst, VIII(Noordholland:Westfriesland),
1955.

De doorgangen aan zowel de stads- als de zee
kant zijn aan de bovenzijde halfrond van vorm.
Daarboven is een recht fries, waarin een zevental
uit natuursteen gebeeldhouwde wapens, waar
schijnlijk van de steden van het Noorderkwar
tier. Het gevelmetselwerk is versierd met natuur
stenen banden. Op het fries staat een door twee
staande leeuwen geflankeerd wapen, terwijl aan
de uiteinden twee liggende leeuwen zijn ge
plaatst. Eén van deze leeuwen bevindt zich in het
Edams Museum. Het steenhouwerswerk komt
uit Amsterdam (post van 206 gulden en 442 gul
den betaald aan Dirck Woutersz, steenhouwer)
zoals vaak het geval is in die tijd.
De verdieping is smaller dan de poortdoorgang
zelf, waardoor de zijgevels naar binnen versprin
gen. Deze gevels zijn eveneens in fraai siermetselwerk uitgevoerd door gemetselde rondboog
friezen met natuurstenen kraagsteentjes. Ook dit
detail is ontleend aan de Hoornse stadspoorten.
Waarschijnlijk heeft men in Edam geen weer
gang met schietgaten gemaakt, zoals dat in
Hoorn wel is gebeurd. Op het met leien gedekte
dak staat een torentje, bekroond met een 'weerhaen ende appel'. De poort sluit direct aan op het
muurwerk. Aan weerszijden is daarin een ruimte
uitgespaard, waarin enkele leden van de schutte
rij een permanente bewakingspost hebben.
(Zuider) Oosterpoort - Halsbanttoren
Aanvankelijk stond er aan de zuidzijde van de
Voorhaven een poortgebouw, de Zuider Ooster
poort. Na 1581 (laatste vermelding 'Suijdoosterpoort in de stadsrekeningen) is de poort vervan
gen door een geschutstoren, de Halsbanttoren.
Een post voor wijzerplaten en een weerhaan in
de rekeningen 1584 geeft aan dat de nieuwe
toren toen zo goed als klaar was.
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Het is een eenvoudige, cirkelvormige verdedi
gingstoren, gebouwd ter beheersing van de
haven naar de Zuiderzee. Wat situatie en vorm
geving betreft is de toren te vergelijken met de
bekende Dromedaris uit Enkhuizen (gebouwd
1540) als een zeer solide en massief bouwwerk,
reden voor het stadsbestuur de toren in 1598 in
wendig te verbouwen tot een tuchthuis voor
'Rebellen'. De Halsbanttoren is aan de bovenzij
de rondom voorzien van schietsleuven.
Op de toren heeft men een klein klokkentoren
tje geplaatst, waarin een luidklok en een uur
werk of horloge. Het luiden van de klok in de
avonduren was voor de poortwachter het teken
dat zijn taak erop zat en dat de deuren gesloten
konden worden.
In 1637 is een nieuw uurwerk aangebracht, ge
maakt door Jacob Lambertsz uit Schermerhorn.
Na de sloop van de toren in 1836 zijn de klok en
het uurwerk opgeslagen door het gemeentebe
stuur. Pas in 1856 weet het bestuur een koper te
vinden in het gemeentebestuur van IJzendoorn.
Keet- of Kaaipoort
Dit is de derde en meest zuidelijke 'poort' in het
oosten, naast de Kettingbrug over de Nieuwehaven. Op alle tekeningen uit de achttiende en ne
gentiende eeuw wordt de poort weergegeven als
een doorgang in de muur. Ook de schriftelijke
bronnen zwijgen in alle talen over een poortge
bouw op deze plek. Wat moeten we hier nu van
denken? Het blijkt nu dat het water voor de
stadsmuur in 1589 is uitgegraven tot een 'kolk',
een kunstmatige, bedijkte haven voor de schepen
die zout binnenbrengen voor de zoutketen aan de
Keetzijde (zie plattegrond J. Blaeu, situatie
ca.1665). Bovendien vermindert dit de kwetsbaar
heid van de Halsbanttoren voor een directe aan-

18. De Halsbanttorenwas
eengeschutstoren.Er was
daar eenkadeaangelegd
methet zoutziedershuisje.
De mannenop de voor
grond lossenzakkengeraffi
neerdzout, afkomstigvan
de zoutketenlangsde
haven.
Anoniem,/kopienaar
H. de Winter,17431.

val. Voor dit werk is het oude voetpad vanaf de
Keetzijde opgeofferd. Dit loopt sindsdien langs
de kolk en men kan verder alleen via de toen nog
houten sluis en de brug de stad binnenkomen.
In 1597 laat het stadsbestuur een nieuwe 'becingeling' met een blokhuis maken, dat wil zeggen,
een nieuwe muur vanaf de Halsbanttoren tot
aan de sluis. Deze muur is doorgetrokken naar
het in 1592 van 'moppen' en 'goutse backstenen'
opgemetselde bolwerk.
Gemetselde muren vormen een belemmering
voor vrij verkeer en in vele andere steden - bij

19. De Keetpoortwaseen
doorgangdoorde muur,
waarlangsmenop de
vestingkonkomen.In het
middende Kettingbrug.
Toendezetekeningwerd
gemaakt,washet bastional
afgebroken.
Anoniem,nietgedateerd.

voorbeeld Deventer - zijn om die reden in de
muren doorgangen gemaakt. In Edam zijn het
Marken (scheeps- en timmerwerven) en de
Keetzijde (zoutketen) gebieden die in de tweede
helft van de zestiende eeuw tot ontwikkeling
komen. Het verkeer hiertussen wordt ernstig be
lemmerd door de gesloten muren. Het is dan
ook aannemelijk dat wat voor de Keetpoort
doorgaat, een gewone doorgang in de muur is,
die met een houten poort wordt gesloten. Via de
poort komt men op de vesting en het Marken.
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Zuiderpoort of Gevangentoren
Voor de toren aan de zuidzijde van de stad,
heeft men kennelijk weer naar Hoornse voor
beelden gekeken: er is een grote gelijkenis met
de Maria- of Kruittoren van Hoorn, behorend
tot de omwalling van 1508. Ook de Hoofdtoren
van Hoorn (1532) is te rekenen tot hetzelfde type
torengebouw, evenals de bekende Schreiers
toren (ca.1480) te Amsterdam. Er is hier sprake
van een halfrond gebouw, afgesloten met een
platte kant aan de binnen- of wegzijde. Hierin
bevindt zich de toegang. De gevelbeëindiging
heeft de vorm van een 'tuit', hoewel hier in som
mige steden een sierlijk trapgeveltje is gemet
seld. Aan de bovenzijde zien we een rondboog
fries op natuurstenen kraagsteentjes, waarachter
zich een weergang met schietgaten bevindt.
De Gevangentoren is met de Monnickendammerpoort het enige bouwwerk dat nog uit de
eerste fase van de verdedigingswerken dateert.
Al vanaf het begin is er een gevangenis in on
dergebracht. Naar de wachter, die omstreeks
1560 naast of in de toren woont, wordt de Ge
vangentoren in de bronnen ook wel de 'Baernt
jan Ellertspoort' genoemd.
Aan de buitenzijde is, zoals al is gemeld, in het
aansluitende muurwerk een opening gemaakt,
begrensd door twee gemetselde penanten.
Hiertussen is een dubbele houten poort ge
maakt. In 1784 is de toren verdwenen, waarna
de poort is verbouwd tot een bouwwerk met
een klassicistisch uiterlijk.
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Monnickendammerpoort
Deze poort aan de zuidzijde van de haven naar
het Purmermeer is een bijzonder massief bouw
werk en heeft hierdoor een geheel andere uit
straling dan de sierlijke Oosterpoort aan de an
dere kant van de stad.
Het is een hoog opgaand poortgebouw met een
halfronde, vrijwel rechte, doorgang, geflankeerd
door grote torens aan de buitenzijde. Deze torens
zijn rondom voorzien van schietgaten. Omdat er
hierdoor geen 'dode hoeken' zijn, is het voor de
vijand vrijwel onmogelijk om ongemerkt, van
welke kant dan ook, de stad te benaderen. Ook in
andere steden zijn dergelijke poorten gebouwd,
zoals de niet meer bestaande Oude Oosterpoort
(1538) en de Oude en Nieuwe Noorderpoort
(1502 en 1552) te Hoorn. De Oude Regulierspoort
(ca.1480) te Amsterdam is eveneens een fraai
voorbeeld van deze bouw. Met de Gevangento
ren, dateert de Monnickendammerpoort uit de
eerste bouwfase van de verdedigingswerken.
Door zijn vorm is hij een representant van de
laat-middeleeuwse vestingbouwtraditie.
In 1756 merkt het stadsbestuur op dat de poort
in zo'n slechte staat verkeert, dat hij moet wor
den vernieuwd. Hiervan is het niet meer geko
men. Op het olieverfpaneeltje van H. Krumpelman (1791-1876), zie afb.24, is te zien dat de
poort in het begin van de negentiende eeuw in
deplorabele staat verkeert.

20. In een torennaast de
straat was eengevangenis
gemaakt.De poortwaseen
doorgangin de muur.
Evenalshedenten dagehad
menvroegerooklast van
'wildplassers'.
Anoniem,[kopienaar
H. de Winter,17431.
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21. Rechtsde Monnickendammerpoort,
gezienvanafde buitenzijdevan de stad. Linksde Westermolen,
de speeltorenen de
Purmerpoort.
Anoniem,olieverfschilderij,
niet gedateerd.

Middelieër-, Purmer- of Westerpoort
Aan de noordzijde van de haven staat een
poortgebouw van een geheel andere architec
tuur. Een langwerpig, laag bouwwerk, met aan
de land- of Purmerzijde een rechthoekige om
lijsting van de poortdoorgang. Het fries aan de
bovenzijde is in het midden doorbroken door
een segmentvormig uitgemetselde boog, met
het wapen van Edam in het veld. Aan de kant
van het water is een afluiving. De detaillering
van de gevel aan de stadskant is niet goed te
zien, maar op de tekeningen zijn wel de contou
ren van een driehoekig fronton zichtbaar. Tus
sen beide poortgevels zijn rechte muren gemet
seld, waarboven een zadeldak.
Wat de gevel aan de landzijde betreft, zijn er
overeenkomsten met de in 1619 gebouwde Oos
terpoort. Uit de stadsrekeningen blijkt dat de
Purmerpoort in 1615 waarschijnlijk geheel is
vernieuwd. Er is sprake van duizenden Friese
en Goudse klinkers, verwerkt aan de Wester

poort. De steenhouwer Jan Jacobsz uit Purmerend levert diverse 'gehouwen steen', de versie
ringen van natuursteenwerk. De voorganger
van de nieuwe poort heeft ongeveer hetzelfde
uiterlijk gehad. Dit blijkt uit de schetsmatige
voorstelling op de peilkaart van de stad Edam,
in 1600 vervaardigd door de landmeter Gerrit
Dircksz Langedijk (1561-1624).3/ Dus een lage
poort, zonder verdieping. Dit heeft te maken
met de windvang die door een hoge poort be
lemmerd wordt en waartegen de molenaars in
1605 met succes bezwaar aantekenen als het
stadsbestuur overweegt een huis op de Wester
poort te bouwen (zie hoofdstuk III, p. 40).
Intrigerend is de betaling van de stad aan Neel
Jans, waardin van de herberg het Moriaenshoofd. Zij krijgt veertien gulden voor 'een plaet'
verwerkt aan de poort. Is dit misschien het van
natuursteen gemaakte segmentvormig fronton
in de ingang aan de landzijde, waartegen een
stenen beeldje is geplaatst, voorstellend de in
27
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22. De Middelieër- of Purmerpoort, gezien vanaf de
kant van de Purmer. Op de
voorgrond de trekschuit
naar Hoorn. Achter het
wachthuisje is nog net een
toren van de Monnickendammerpoort te zien.
Anoniem, aquarel, niet ge
dateerd.

het jaar 1403 in het Purmermeer
gevangen zee
meermin?
Althans
volgens
de legende.
Het
beeldje is verloren gegaan. Op de plaat zou de
volgende tekst hebben gestaan:
Dit beeld hier opgericht tot een gedachtenis
Wat in het Purmermeyr voorheen gevangen is
Anno 1403
Noorderpoort
De stad is aan de noordkant lang verstoken ge
bleven van een landpoort.
Het accent ligt hier
op de zogenoemde
'waterpoortjes'
ter weerszij
den van de Grote Kerk. In februari 1660 wordt

een contract
getekend
tussen
Amsterdam,
Hoorn, Edam, Monnickendam
en Purmerend
om een trekweg en wagenweg
tussen deze ste
den aan te leggen.
Sindsdien kan men Edam
ook aan de noordzijde via een landweg binnen
komen. Hoewel er geen directe oorlogsdreiging
is, besluit de stad toch een poort met een grote
valbrug aan die kant te bouwen. In 1662 wordt
hiervoor het fundament
gelegd. De poort is een
eenvoudig,
in klassicistische
trant uitgevoerd
bouwwerk.
De doorgang wordt aan beide zij
den gevormd
door een klassiek hoofdgestel
staande op pilasters, aan de bovenzijde afgeslo
ten door een driehoekig fronton.

e

23. De Noorderpoort werd
pas in 1662 gebouwd. Er
voor lag een grote brug.
Anoniem, [kopie naar
C. Pronk, 1726],
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Edamse vestingwerken

III EDAMSE VESTINGWERKEN
Exploitatie

van de vestingen

Gedurende
de lange tijd dat Edam een
verdedigbare stad is kent men geen di
recte dreiging van oorlogshandelingen
bij de stad. Zo is het zeker dat de stad na haar
keuze voor de Staten en tegen Spanje, op 26 juni
1572, nooit is belegerd. De verdedigingswerken
maken daarom gaandeweg deel uit van het
stadsbeeld van alledag en worden een geheel
met straten en bebouwing. Soms vermoedt men
amper de militaire betekenis van wallen en
poorten, zo zijn deze opgegaan in het stads
beeld.
Wanneer men in de zeventiende eeuw een
rondgang maakt langs de verdedigingswerken,
treft men een zevental poorten of ingangen en
vier grote bolwerken aan. Er worden in de loop
van de jaren op en rond deze verdedigingswer

IN VREDESTIJD

ken bedrijven opgericht, er komen mensen te
wonen en ook in het sociale leven speelt de
veste een rol. Het resolutieboek van de vroed
schap en het burgermeestersboek
vermelden
verschillende vormen van dit gebruik van de
stadsvesten (hierna zijn in de tekst de vind
plaatsen tussen haken weergegeven). Omdat
het te ver zou voeren om alle voorbeelden te
noemen, hebben we er enkele specifieke geval
len uitgelicht. Daarbij is de nadruk gelegd op de
zeven- en achttiende eeuw om zo het beeld van
een vestingstad uit die tijd, op het moment dat
er nog enige militaire betekenis aan wordt ge
hecht, tot leven te wekken.
\ \\\ \
^

Inkomsten
De vestingwerken kosten veel geld en het ligt
voor de hand dat het stadsbestuur naar moge
lijkheden zoekt om wat terug te verdienen aan

3

24. Verdedigingswerken
makendeeluit van het straatbeeld:linkshet Westerbolwerkmet molen,dan de Westerpoorten
rechtsde Monnickendammerpoort.
Vooraanis de trekschuitrichtingMonnickendamen op de achtergrondde bekende
Speeltorente zien.
I. Ouwater(1750-1793),niet gedateerd.
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in vredestijd

de veste en de directe omgeving ervan, vooral
als de oorlogsdreiging afneemt. De verhuur of
verkoop van de grond is een goede mogelijk
heid. In de boeken wordt dit soms kort en zake
lijk aangegeven: 'Item is mede voorgeslagen off
men d'Bolwercxven tot halffweech Tuijntgesven,
deese Stede toecomende, nijet meede tot hoffsteden
offsteeckenende soecken te vercoopen.Is geresolveert
't selve te doen, soo men tot een redelicke prijs connen comen.' (16 juni 1612). De bedoelde stukken
grond blijken 14 roede lang en 21 voet breed te
zijn en sluiten aan op de al aanwezige tuinen.
Die zijn in de luwte van de rond 1575 met
bomen beplante Zuidersingel aangelegd. Deze
oude tuingrond heet 'tuijntges ven' en wordt uit
eindelijk vanwege geldnood verkocht door de
stad (17 september 1622). Middels een speciale
toegang door de stadswal ten oosten van de Ge
vangenpoort is het mogelijk om de tuinen met
een bootje te bereiken (14 februari 1609).
De grond aan de onderkant van de wal, ook wel
nedervestingh genoemd, wordt doorgaans ver
huurd (14 mei 1669), waarbij bepaald wordt dat
de beschoeiing goed dient te worden onderhou
den. Ook de eigenlijke wallen worden goed be
schermd tegen inbreuken. Daartoe hoort ook
het rijden met paard en wagen op de veste,

25. De Oostermolenop het
Noordoosterbolwerk,metdaar
naast enigehekkenop de i'esting.
J. Blaeu(1596-1673),uitgave
F.de Wit (1630-1706).

want daar kunnen verzakkingen door optre
den. De molenaars van de Oostermolen, Jan
Claesz en Cornelis Claesz, krijgen echter ge
daan dat hun toegestaan wordt 'met de kar doort
heek op de vestingh te mogen rijden' (3 januari
1651). Deze toestemming komt nadat is geble
ken dat zij eigenhandig het slot van het hek op
de vesting hebben laten openslaan om er te
kunnen passeren. Tenslotte was het de enige
goede weg om bij hun molen te komen. Het
stadsbestuur blijkt bereid beide broers tegemoet
te komen als zij daarvoor een boete van vijftig
gulden hebben neergelegd.
Zo moet voor ieder gebruik van de vesting aan
de stad worden betaald. De Noordervesting
wordt voor nog geen vijf gulden een jaar lang
verhuurd aan Claas Jacobsz Wart (15 december
1684). Ook het blokhuis bij de Oosterpoort
wordt apart verhuurd, bijvoorbeeld aan Reijer
Gerritsz (22 maart 1709) en Jan Menheer (3 mei
1715). Uiteindelijk zal op dit bolwerk de Joodse
begraafplaats mogen worden ingericht (27 juli
1792). Jacob de Geest en zijn vrouw Trijn Jansz
huren jarenlang het singeltje tussen de Gevan
genpoort en de Westerpoort, 'Zuijdwester Cingel'
genaamd (15 februari 1710, 10 maart 1713, 22
maart 1715, 22 januari 1717). Later heet de pachHMMNMHMMOMMMMHMMMMWMM
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26. Gezichtop de Gevangenpoort
en omgeving.De vestingis zowellinksals rechtsmet bomenbeplant(Prov.Atlas, Edam
no.51).
H. de Winter(1717-1790),1743.

ter Dirk Rijswijk, ook wel Dirk Kramer. Hij
huurt de singel telkens voor twee jaar (17 janu
ari 1761 en 22 januari 1763). Na hem komt Cornelis Rijswijk als pachter van het 'groene Zuidercingeltje' voor (5 januari 1781): kennelijk blijft de
singel lang bij één familie in gebruik.
Begroeiing
De begroeiing op de stadswal is bedoeld als af
scheiding en om er meer stevigheid aan te
geven. De stad laat tussen de lijnbaan en de
Zuidervesting op onderlinge afstand van 12
voet (3,87 meter) essen planten Verder betaalt
de stad voor het aanplanten en snoeien van
iepen aan de stadswal (20 mei 1608). Als er
bomen van de stadswal worden ontvreemd,
looft het stadsbestuur een extra beloning uit
van dertig gulden, toen een aanzienlijk bedrag,
voor aanwijzingen over de daders (16 maart
1648). Soms kunnen die bomen echter ook ver
velende gevolgen hebben. Zo blijken de sche
pen in de haven veel last van de afvallende bla
deren te hebben, zodat schippers daar liever
niet aanmeren. Het stadsbestuur besluit daarop
32

om de bomen op de zuidooster vesting te laten
kappen (30 september 1662). Als de bomen tus
sen de Oosterpoort en de Gevangenpoort in een
slechte staat zijn, wordt besloten om ze publiek
te verkopen (16 februari 1713). Wel laat men
weer jonge bomen aanplanten op de open
plaatsen en tevens langs de rand van de ves
ting. De bomen op de vesting worden ook bijgesnoeid en soms worden de takken verkocht. Op
een keer wordt dat door stadsbode Frans Pont
gedaan en de opbrengst is 90 gulden en 11 stui
ver (19 maart 1745). Helaas kost de hovenier
Breederode, die tegelijkertijd aan de Noorder
vesting heeft gewerkt, wat meer (97 gulden en 8
stuiver), zodat het stadsbestuur moet bijpassen.
De oplopende uitgaven aan onderhoud van de
begroeiing zorgen ervoor dat het stadsbestuur
meermalen besluit tot verhuring van de vesting
en de blokhuizen. Een huurder wordt verant
woordelijk gehouden voor de uitvoering van de
noodzakelijke werkzaamheden (18 juli 1670).
De vestingen van de stad worden meest in hun
geheel verhuurd, bijvoorbeeld aan Meijndert
Luccasse (3 maart 1713).

Uiteraard trekt de begroeiing op en rond de
wallen ook dieren aan. Daarom wordt opzichter
Claes Sijmsz Munckendam te verstaan gegeven
dat hij erop moet toezien dat koeien, paarden en
andere beesten van de vesten en de singel weg
blijven (19 mei 1598). Verder moet hij erom den
ken dat de stadswal en de muren 'van de jonges
ende andere niet en werden gescoffeert'. Later maakt
men meer gebruik van de aantrekkingskracht
van de wal voor het vee. De Noordervesting
wordt verhuurd 'om schapen daerop te weijden',
onder voorwaarde dat de bomen beschermd zul
len worden met riet of anderszins. Verder moet
iedere zaterdag 'het schapendreck ende vuijlicheijt'
worden verwijderd van de veste (25 mei 1610).
Het apart verhuren van de Noordervesting blijkt
ook later nog wel gebruikelijk te zijn (11 maart
1718). De huurders van de vestingen moeten de
Zuidervesting laten maaien en mogen de overige
laten beweiden: 'om deselve te beweijen ende van
doornen ende stekelen te suijveren ende de zuijdervesting 2 mael ende behorelijk te moeien' (12 maart
1717).
Kennelijk heeft men gedacht dat het beter is om
op het onderhoud van de vestingen te laten
controleren door een speciaal aan te stellen
ambtenaar. Bij de instelling van deze functie (13
februari 1722) wordt de taak van deze onderhoudsman uitvoerig besproken. Hij moet erop
toezien dat de normale werkzaamheden aan
voetpaden e.d. worden uitgevoerd. Verder moet
hij ervoor zorgen dat de vesting tussen april en
oktober driemaal wordt gemaaid en de bomen
en hagen tweemaal per jaar goed worden ge
snoeid. Dieren mogen vrijelijk op de wallen
grazen, maar als er eventueel bomen sneuvelen,
moet hij die vervangen. De stad zal echter wel
de aankoop van jonge boompjes vergoeden. Als
eerste wordt Volkert Floorisz voor de somma
van honderd zestig gulden per jaar aangesteld
als 'oppasser van de vestingen' (13 februari 1722
en 2 maart 1725). Na hem is Dirk Pieters Kra
mer opzichter en als die overlijdt, komt Dirck
Pietersz Jongh deze taak vervullen (4 augustus
1729). Hoewel het groeiende gras en onkruid op
de vesting nog steeds aanleiding zijn voor een
hernieuwde verhuring van het maaien van de
vestingwerken (20 april 1734), blijft de functie
van opzichter bestaan tegen dezelfde vergoe
ding. Als Dirck Jongh overlijdt wordt Neeltje
Claas Vrouws aangesteld (1 juli 1742) en na haar
overlijden wordt Lijsbeth Donker 'oppaster ende
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schoonhoudster van de vestingen' (28 februari
1744). Zij blijkt echter minder goed te voldoen
en de burgemeesters besluiten dat ene Joris Paschazoon op haar kosten voor tachtig gulden (de
helft van het traktement!) het werk moet over
nemen (20 juli 1749). Zo blijft het altijd zoeken
naar de goedkoopste manier van onderhoud.
Bebouwing
Poorten en torens kunnen in vredestijd uitste
kend dienen voor opslag van goederen en huis
vesting van bijvoorbeeld delinquenten. De
Zuidoosterpoort wordt ingericht als 'tuchthuijs
van rebellen, onstuirijgen ende moetwillijgen, lueije
rabbouwen om deselve aldaer te doen wercken ende
arbeijden' (8 juni 1598). Kennelijk vindt dit
plaats in de robuuste Halsbanttoren en fungeert
het tuchthuis naast de al eerder in functie zijnde
Gevangenpoort. Elders wordt deze laatste ook
wel Vangen toorn, een toren waar gevangenen
worden opgesloten, genoemd (14 februari 1609).
De poort bestaat dan ook voornamelijk uit een
zware toren, die later gaat verzakken en in 1784
wegens zijn vervallen toestand wordt gesloopt.
Naast die Gevangenpoort ligt een opslag van
vuilnis (12 februari 1654), zodat het nog onaan
genamer zal zijn geweest om hier opgesloten te
worden! Als Cornelis Garbrantsz bij deze opslag
een hooiberg wil plaatsen, wordt de vuilstort
zelfs een 'modderback' genoemd (5 maart 1664).
Waarschijnlijk is het oorspronkelijk de plaats die
het stadsbestuur heeft vastgesteld als enig ge
oorloofde plaats voor de stort van afvalmateriaal, 'vuijlnis huijs' genaamd (12 februari 1599).
De vuilnis naast en bewesten de Gevangen
poort wordt gewoonlijk bij publieke verkoop
als mest van de hand gedaan (11 december
1659, 5 december 1664). Ook anderszins verko
pen de burgemeesters wel 'as ofte vulnis' vanaf
de vesting (18 april 1696). Later is dat vaak
vanaf de Noordervesting, bijvoorbeeld keurig
in zakken (31 oktober 1711). De zogenaamde as
van deze vuilstorten wordt gebruikt als mest,
bijvoorbeeld op de tuinen bij de stad. Ook de
'paardemis', kennelijk afkomstig van de stadspaardenstal op het Westerbuiten, wordt vanaf
de stadswal bij de Westerpoort met hetzelfde
doel verkocht (11 maart 1717).
In de bij de Zuidervesting gelegen Valens toorn,
ook wel Valehens of Vaelhens toren genoemd,
wordt oorspronkelijk wacht gehouden (11 fe
bruari 1600). Een heel regiment stedelijke nacht33
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wachten heeft in de toren zijn uitvalsbasis (31
december 1610). Later wordt de toren ook be
woond. Jannetje Nicolaes, de laatste bewoon
ster, krijgt van het stadsbestuur te horen dat dit
niet meer mag en dat zij dient te vertrekken (13
februari 1657). Daarna wordt nog vermeld dat
er buskruit opgeslagen is in de toren (23 januari
1672). Gezien de gevaarlijke situatie in het
Rampjaar oordeelt het stadbestuur dat deze ge
vaarlijke stof beter uit de toren kan verdwijnen:
hij ligt aan de zuidelijke rand van de stad, waar
ook de vijand te verwachten is. Een kwart eeuw
later is ook de aanwezigheid van een loods bij
de Valehens toren niet gewenst. Hoewel deze
door een burgemeester wordt gebruikt, moet hij
van het stadsbestuur verdwijnen (15 maart
1704). De permanente aanwezigheid van men-
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27. Het huis op het Zuidoosterbohoerkhij de uitgang
naar de Keetzijde,de Keetpoort(onder).Verderzijn
achtereenvolgens
noordelijkerte zien:de Kettingbrug,de
Kaaipoortmet Halsbant-torenen de Oosterpoort.
]. Blaeu(1596-1673),uitgaveF.de Wit (1630-1706).
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sen is hier, op een strategische plaats, kennelijk
niet gewenst.
Soms moeten mensen juist op of bij de vesting
werken aanwezig zijn. Bij een korenmolen staat
vaak een zogenaamd 'verklickers huijsje', van
waaruit kan worden gecontroleerd of over al
het graan dat naar de molen wordt gebracht
wel de vereiste belasting is betaald. De Edamse
pachter van deze belasting, impost op het ge
maal geheten, huurt het huisje bij de Wester
poort van het stadsbestuur voor 54 gulden per
jaar (17 augustus 1709). Ook elders staan wel
huisjes voor controleurs van de belastingen, bij
voorbeeld bij de haven.
Een enkele maal worden er gewone burgerhui
zen bij poorten of op bastions vermeld. Zo staat
het huis van Dirck Cornelisz Lange-Dirck 'op de
fortificatie bij de nieuwe Keetpoort', tot ongenoe
gen van het stadbestuur dat het bolwerk vrij wil
houden voor de verdediging (17 december
1640). Ook het huis van Claes Simonsz Vader
op hetzelfde Zuidooster blokhuis veroorzaakt
problemen, omdat er 'onbehoorlijckeende onlijdelijcke croegneringe' plaatsvindt (6 maart 1649). Of
is dit een uitvlucht van de bestuurders om zo
de bewoning van het bolwerk tegen te werken?
Een jaar later mogen er aan dit huis geen repa
raties meer worden gepleegd: zo denkt het
stadsbestuur via een omweg af te kunnen reke
nen met de bewoners! Toch staat er later nog al
tijd een huis op het blokhuis binnen de Keet
poort
Verstandiger
lijkt het om, waar
mogelijk, direct een verzoek tot het bouwen van
een huis af te wijzen. Dat gebeurt in ieder geval
met de aanvraag voor een huis aan de zuidzijde
van de Noordoosterpoort (14 augustus 1621).
Het bouwen tegen de muur aan levert iets min
der problemen op. Zo staat het 'schoenlappers
pottenhuijsje' , dat Jan Dircksz de schoenmaker
aan de zuidkant van de Oosterpoort mag zet
ten, 'in de steene stijl' van de muur. Hij moet
daarvoor jaarlijks een vergoeding van anderhal
ve gulden aan de stad betalen (6 november
1676). Bij de Oosterpoort is ook de opslag van
de bewindhebbers van de West-Indische Com
pagnie geweest. Hierin bewaren zij 'gereetschappe tot de aequippage dienende'. De toestemming
hiervoor wordt verleend aan Marten Bouwes,
de vertegenwoordiger van de W.I.C. (10 maart
1629). Misschien is deze opslagplaats wel te
zien als de voorganger van het later vermelde
pakhuis bij de Oosterpoort (9 november 1708).
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28. De lijnbaanvan 'oom]an', tussende Baanstraaten de KorteBaansteeg.
/. Blaeu(1596-1673),uitgaveF.de Wit (1630-1706).

Een ander bouwwerk tegen de stadsmuur is het
huis van Heijn Thijsz de zoutmeter. Het stadsbe
stuur bepaalt wel dat dit huisje in tijden van
nood als wachthuis moet worden gebruikt (15
juli 1610). Het zoutdragershuisje bij de Keet
poort dient eveneens als wachthuis (19 decem
ber 1608). Later worden wachthuizen wel inge
richt in een zogenaamd rondom, een uitstulping
in de stadsmuur (12 december 1672). Het rond
om in de Noordervesting bij de Herengracht
moet daarvoor bijvoorbeeld een verbouwing
ondergaan (17 januari 1673).

Lijnbanen

en molens

Lijnbanen
Reeds spoedig komen de eerste bedrijven op en
bij de verbeterde vestingwerken van de stad te
staan. De lange, rechte wallen zijn bij uitstek ge
schikt om zogenaamde lijnbanen op te richten.
Een baan is in feite een soort inrichting waar
touwen in elkaar worden gedraaid en bewerkt.
Voor het maken van langere touwen zijn lang
gerekte percelen nodig en die zijn elders in de
stad bijna niet voorhanden. Eerst is ten noorden
van de Achterhaven nog voldoende ruimte.
Daar liggen een lijnbaan, teerhuis en drooghuis
bij de Middelste molen Eigenaren van deze
baan zijn Pieter Jacobsz Brant en Pieter Corne
lisz, 'lijndraijers', maar in 1569 wordt hij niet
meer gebruikt Een andere baan wordt aan de
zuidkant van de stad genoemd. In 1565 wordt

deze gekocht door Claes Cornelisz lijndraijer
In 1569 blijkt dit bedrijf niet groot te zijn, want
het wordt omschreven als een 'lijnbaenken, huijsgen ende stoofgen annex' De stad heeft alles uit
eindelijk gekocht van de nazaten van Claes de
lijndraeijer
Ten zuiden van de stad tenslotte
is op 'de Broeck' nog een lijnbaan gelegen, die
door Cornelis Claesz wordt verkocht aan Pieter
Bastijaensz
Deze komt later in handen van
Floris Simonsz
De lijnbanen zijn later alleen nog bij de veste te
vinden. De belangrijkste is zoals gezegd die van
Jan Pietersz, ook wel 'oom Jan' genoemd, een
vooraanstaand burger van de stad. Deze heeft
in 1577 een stuk land van 666 roede 'gelegen bin
nen deser stede aen de stadts umlle aen de zuijdtzijde, streckende van de Luckebult oost op tot aen de
Volger toe bij die wal lancx' gekocht van de stad
om daar eventueel twee lijnbanen op te rich
ten
Rond 1579 is de eerste, die even ten zui
den van reeds vermelde baan van Claes is ge
legen, in werking gekomen
Het is een 128
vadem (ruim 217 meter) lang gebouw gewor
den, dat met pannen is gedekt Alleen al op het
stuk dat wordt verlengd liggen bijna 12^ dui
zend pannen
De situering ervan is nu nog
terug te vinden in namen als Baandervestmg en
Bflflnstraat, aan de zuidkant van de stad.
Hierna verandert er enige jaren niets. Het jaar
1589 is voor het stichten van lijnbanen kennelijk
een goed moment, want in korte tijd komen er
enkele bij. De uit Alkmaar afkomstige baanknecht van ome Jan, Cornelis Jansz, mag aan de
•
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binnenkant van de veste ter hoogte van de baan
van zijn werkgever een andere lijnbaan inrich
ten (13 januari). Bijna gelijktijdig (19 januari)
wordt toestemming verleend aan Jan Pietersz,
een uit Zwolle afkomstige hennepklopper. Van
hennep worden touwen gevlochten, hetgeen
verklaart waarom ook hij een baan wil oprich
ten. Aan de binnenkant van de stadsveste ter
hoogte van de voormalige Doelen mag hij deze
aanleggen. Beide vergunningen worden ver
leend op voorwaarde, dat de eigenaars hun
knechten uit de stad rekruteren en eventuele
schade aan de wal herstellen.
Nanne Jans, waarschijnlijk dochter van Jan Mathijsz en een ondernemende vrouw, heeft ken
nelijk soortgelijke plannen. Zij raakt door de
actie van oom Jan en diens knecht met de eerste
in conflict (28 januari). Zij bezit de helft van zijn
lijnbaan vanwege haar huwelijk met de destijds
in Amsterdam wonende en inmiddels overle
den broer van oom Jan, Wilhem Pietersz
Nooms
Door tussenspraak van drie gere
nommeerde inwoners van de stad wordt het
meningsverschil echter in korte tijd bijgelegd en
verkoopt Nanne haar helft voor 1233 gulden, 6
stuiver en 10 penning aan Jan Pietersz. Deze
laatste moet voor de financiering tegelijkertijd
een stuk land verkopen
Vooruitlopend op
deze transactie staat het stadsbestuur de knecht
toe om een jaar lang de stadsveste te gebruiken
(2 februari). Ook Nanne krijgt echter de volledi
ge medewerking van het stadsbestuur bij de
uitvoering van haar plannen.
Westerbaan
In de nacht van 14 op 15 april 1587 woedt er een
brand aan de westkant van de stad en daarbij
verbrandt ook het huis van poortwachter Melis
Cornelisz Hoetges van de Westerpoort. Hij
heeft kort daarvoor (25 maart) op eigen verzoek
al zijn ontslag gekregen en er is dus geen enkele
reden voor hem om op deze plaats te blijven
wonen. Het erf met de restanten van het huis
verkoopt Melis in het volgende jaar aan de stad
en op 14 april 1589 worden deze aan Nanne
Jans overgedragen
Het stadsbestuur staat op
haar verzoek toe om het onderste gedeelte van
de wal bij de Westerpoort als lijnbaan in te rich
ten en daarbij het genoemde erf te gebruiken.
Wel moet ze hiervoor jaarlijks 25 gulden erf
pacht betalen aan de stad, hetgeen voor twintig
jaar wordt vastgelegd. Uiteraard worden ook
36
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hier nadere voorwaarden gesteld, want het is
tenslotte oorlogstijd: 'Behoudelicx dat bij tijden
van noodt, zo van den vijant als anders, die stede een
vrijen doorganck zal hebben omme die vesten te ver
hoopten ende te repareren' (13 maart 1589). Even
tuele onkosten aan het herstellen van de onder
wal bij het Wester blokhuis mag zij echter in
mindering brengen op de pacht, met dien ver
stande dat dit nooit meer dan de pachtsom zal
kunnen bedragen.
Als de eerste pachtperiode van twintig jaar is
afgelopen, blijkt dat er inderdaad geld is uit
gegeven aan het onderhoud van de stadswal.
Dan treden als eigenaars op Sijmon Willemsz
Nooms, de in Amsterdam wonende zoon van
Nanne die ook al wordt genoemd bij de over
eenkomst met Jan Pietersz (zie hiervoor), en Jan
Sijvertsz, die inmiddels de helft van de baan
heeft gekocht van Sijmon
Zij maken geza
menlijk de rekening op met het stadsbestuur (14

29. De Westerbaan,zoalsdie zich uitstrektvanafde
Linkerzijde.
ƒ.Blaeu(1596-1673),uitgaveF.de Wit (1630-1706).
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februari 1608). Op het baanhuis blijken 4435
pannen te zijn gelegd, welke door de stad in het
kader van brandpreventie moeten worden be
taald (besluiten 28 april 1587, 7 juli 1588 en 14
januari 1603). Op de stoof liggen nog eens 812,
op het teerhuis 1500 en op de baan zelf 13.353
pannen en daarvan betaalt de stad een kwart.
Omdat beide eigenaars van de baan ook in 1608
nog voor onderhoud van de stadswal geld uit
geven, blijft uiteindelijk van de pachtsom van
500 gulden maar 94 gulden en twee stuiver over
om te betalen!
Na dit florissante begin lijkt er een goede toe
komst voor de baan te zijn. De dochter van Jan
Sijvertsz, Aaltje Jans, trouwt in datzelfde jaar
met Jacob Jansz
Deze laatste wordt vervol
gens met de achternaam Janknecht als eigenaar
genoemd
hij is de zoon van burgemeester Jan
Heijnsz Janknecht en krijgt inderdaad de weste
lijke lijnbaan in pacht van de stad (9 april 1613).
Dirck Arisz is in die tijd meesterknecht van de
baan
Later komt Jacob steeds vaker met de
achternaam 'Baan' voor, die verwijst naar zijn
beroep. In 1635 wordt Jacob burgemeester van
de stad en mag zich daarmee tot de pommeranten rekenen. Ter onderscheid van een andere fa
milie die zich naar hun bezit 'Baan' noemen
laat, komt hij inmiddels in de stukken ook wel
als Jacob Jansz Westerbaan voor. Zijn zoon Jan
Jacobs Westerbaan trouwt met Geert Martens
dochter van de hiervoor al genoemde bewind
hebber van de W.I.C. Hij krijgt als bruidsschat
o.a. een kwart van de baan en het baanhuis, ter
waarde van 1250 gulden, mee
In 1647 komt
ook hij in de vroedschap en niets lijkt een car
rière als stadsbestuurder in de weg te staan.
Toch loopt het anders.
Na de dood van zijn vader, die tijdens zijn ziek
te een testament met zijn vrouw heeft ge
maakt
neemt Aaltje Jans de leiding over. Het
tij zit niet mee en het gaat steeds minder goed
met de lijnbaan: door de neergang van de
scheepsbouw te Edam wordt ook dit toeleve
ringsbedrijf getroffen. In 1663 maakt Aaltje haar
testament en drie jaar later doet zij een kwart
van het bedrijf over aan de voogden van klein
zoon Marten Jansz, in ruil voor een lening van
900 gulden
In 1667 komt zij te overlijden en
de achtergelaten boedel bevat grote schulden,
zodat alles bij opbod moet worden verkocht.
Het gaat dan om 'een lijnbaen (...) met alle zijn
gereetschap, soo wiels, schijven, sleedsen, mitsgaders
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teerhuijs, teerketel, hekelhuijs ende hekelstooff,scha
len ende gewicht (...) lanck omtrent thachtigh vadem
(...) mitsgaders een welgelegen dwarshuijs, staende
terzijde de baen -can op twee plaetzen bewoont wor
den- met een welgelegen erf, beplant met verscheijde
vruchtboomen' De baan bestrijkt dus 80 vadem
in de lengte, dat wil zeggen bijna 136 meter. De
geboden bedragen lopen op van 600 tot 1200
gulden, voor welk laatstgenoemd bedrag uit
eindelijk ene Pieter Pietersz Josephs koper
wordt. Hoewel met deze prijs wel niet het on
derste uit de kan zal zijn gehaald, is het wel
duidelijk dat de waarde van de lijnbaan enorm
is gedaald in de periode vanaf 1642 (zie boven).
Als waarborg voor zijn aankoop geeft Pieter,
zoals gebruikelijk, twee personen op. Het zijn
Jacob Claasz Baan en Cornelis Wijptsz. De eerst
genoemde is hoogstwaarschijnlijk een concur
rent van de familie Westerbaan en het is aanne
melijk dat hij achter de aankoop van Josephs
heeft gezeten. Kort daarop laat deze laatste na
melijk weten dat hij de door hem aangekochte
westelijke lijnbaan wil afbreken. Dat wordt hem
toegestaan (31 januari 1668). Jan Jacobs Wester
baan, die in 1666 nog als rekenmeester van de
stad wordt aangesteld, vertrekt nu uit Edam.
Later blijkt dat hij in dienst van de Admiraliteit
te Amsterdam als controleur in Weesp is gaan
werken
Na de afbraak van de lijnbaan blijft het 'baenhuijs' nog wel bestaan. Naast dit huis bij de
Westerpoort wordt later een 'traenhuijsie' ge
bouwd door Pieter Pietermaet (27 maart 1693)
en nog weer later ook het wagenhuis van Teunis de molenaar (17 december 1706). Het baan
huis zelf, dat Grietje Martens overdoet aan wa
genmaker Gerrit Jansz Bel
wordt in 1706
verkocht door Marijtje Hofmeesters, de wedu
we van Jan Jansz Kips, aan Joggem Jansz uit
Monnickendam
Touwen worden er dan niet
meer vervaardigd bij de Westerpoort, maar nog
wel op de Oosterbaan bij de Zuidervesting. In
deze eeuw is daar zelfs nog de N.V. 'Vereenigde
Touwfabrieken' werkzaam geweest.
Molens
Door de hoge, afgezonderde ligging is de stads
wal ook uitermate geschikt om er windmolens
op te plaatsen. Deze zijn immers afhankelijk
van vrije windvang, welke op de veste beter ge
waarborgd is. Bovendien zijn ze daar minder
gevaarlijk, omdat er amper voorbijgangers te
37

Vestingwerken

Edamse vestingwerken

van Edam

i'rm• ,
.
39

,
38

n

35
.36
37

„ M |i«IWN9«64'W.

verwachten zijn. De overlast die molens in wer
king soms bezorgen door stof, lawaai en stank,
leidt al evenmin tot veel problemen als men ze
op de vesten plaatst. Daarom verhuist menige
molen naar de stad wal.
Omstreeks 1570 kent Edam volgens een platte
grond maar liefst vier korenmolens. Eén daar
van staat aan de westkant ten noorden van de
Lingerzijde en de drie andere liggen oostelijk
van de Kerkstraat ten noorden van de Achter
haven. Op deze laatste lokatie is de windvang
vanuit het noorden in die tijd voor twee molens
nog vrijwel onbelemmerd. Dat verandert echter
snel als er plannen voor uitbreiding van de stad
komen en ook de omwallingen worden opge
hoogd. Daarom komt het initiatief tot verplaat
sing van een molen vaak van de eigenaar(s), die
in de stad steeds meer last krijgen van de be
lemmerde windvang. Dat blijkt duidelijk bij de
molen bij de Lingerzijde en de westelijke van de
drie noordelijke korenmolens, die immers beide
reeds vroeg door huizen worden omsloten.
De korenmolen bij de latere Grote Molensteeg is
de jongste van de drie noordelijke in de stad. In
1571 is hij vernieuwd door molenmaker Gert
Gertsz uit Hoorn en in de stukken komt hij
daarna voor als 'de Nieuwe molen' Het erf van
deze wiekendrager valt als eerste ten prooi aan
de oprukkende bebouwing. Het stadsbestuur
meldt dat de molenwerf wordt 'aengetast' (8 juni
1584), maar dat de bijbehorende toegangsweg
daar buiten valt. De gezamenlijke molenaars in
de stad klagen regelmatig over hun geringe in
38

30. Op dezeplattegrondzijn de
drie korenmolensvan Edamte
zien. Linksde verplaatsteWes
termolenen meerrechtsboven
de Middel-en Oostermolen,
jacobjansz Brouwer,1599.

komsten en uiteindelijk geeft het stadsbestuur
toe: er mag één molen verdwijnen, waardoor de
andere drie een beter bestaan zullen krijgen (2
juli 1585). Het duurt wel even voordat het dui
delijk is welke molen gaat verdwijnen. Eerst
schijnt er sprake van te zijn geweest om de zo
genaamde 'Ja Walichs molen' bij de Wester
poort af te breken, maar daar schrikt het stads
bestuur van terug omdat men hem vanwege de
vroeger gedane inspanningen wil behouden (1
september 1586). Als dan het verzoek van Sijmon Jacobsz komt om zijn molen, gelegen aan
de Grote Molensteeg, vanwege de geringe in
komsten te mogen verplaatsen, wordt dat eerst
nog aangehouden (23 augustus 1588). Men
vraagt mede-eigenaar Gerrit Jansz of hij niet
kans ziet om de molen elders in de stad als
koren- of runmolen te exploiteren. Hoewel zijn
antwoord niet bewaard gebleven is, staat het
stadsbestuur uiteindelijk toe dat de inmiddels
beschadigde molen van Gerrit en Sijmon mag
worden afgebroken (30 september 1588).
De afbraak van de molen aan de Grote Molen
steeg betreft alleen de inrichting waarmee
graan tot meel wordt vermalen, want de molen
zelf blijft bestaan en wordt 'rinmolen' ge
noemd
In een dergelijke runmolen wordt ei
kenschors vermalen tot run, wat weer gebruikt
wordt bij het prepareren van leer in een looierij.
Dit proces kan voor omwonenden de nodige
overlast opleveren. De genoemde runmolen, in
middels eigendom van de molenaars Claes Cornelisz en Sijmon Jacobsz, moet van de vroed-

schap uiteindelijk worden afgebroken 'ende wederom gestelt opte Walle besuijden Monnickendammer poort, tnidts dat een bequaemen wech gelaten sal
werden tusschen de voorszeijde molen ende het uterste van de walle; dat voorts alle oncosten van heijen,
metselen ende timmeren sal vallen tot costen van de
voorszeijdemolenaers; ende zal die stede henluijden
tot een gebruijck accorderen die breete van de walle,
so verre als diezelve die stede toecoomt' (24 december 1589). Deze plaats is goed gekozen, omdat
in de naaste omgeving een leertouwerij is gelegen welke grondstoffen van de molen kan
afnemen. Sijmon Jacobsz verkiest echter een

in vredestijd

plaats buiten de Zuidoosterpoort, hetgeen hem
wordt toegestaan (22 februari 1590). Als voorwaarde wordt gesteld dat de molen binnen één
jaar moet worden gebouwd. Hoewel het onduidelijk is of dat wel is gebeurd, staat het vast dat
de molen nu definitief van de oude plaats verdwijnt
Westermolen
De andere ingesloten korenmolen verhuist
eveneens. Molenaar Gerbrant Dircxz van de
Westermolen, de vroegere Jan Walichs molen,
krijgt op zijn verzoek toestemming om deze

31. Tussende Westerpoort(rechts)en het Baanhuis(links)staat de Westermolenrustig te malenop eenoostenwindje
(Prov.Atlas, Edamno.48).
H. de Winter? (1717-1790),wellichtnaar C. Pronk(1691-1759),niet gedateerd.
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molen te verplaatsen naar het Wester blokhuis
(23 januari 1598). Wel moet hij meewerken aan
het onderhoud en de eventuele versterking van
het blokhuis en de poort, terwijl de stad het
recht op het erf behoudt indien de molen ooit
zal verdwijnen. Voor de aankoop en de ver
plaatsing van deze molen heeft Gerbrant zich
flink in de schulden gestoken. Zijn schoonvader
Aerijaen Jansz Aves uit Hoorn is zijn voornaam
ste borg en geldschieter
Hoewel 'Garbrant
Dirckxz' te boek staat als eigenaar van de
molen
wordt 'die Roode Westermolen' bij de
Middelieër poort verkocht door zijn schoonva
der. Het is dus nog maar de vraag of Gerbrant
het financieel heeft gered. Aves krijgt bij deze
verkoop (1603) 3400 gulden voor de nog nieu
we molen
hetgeen aardig overeenkomt met
de totale omvang van de hiervoor al genoemde
schulden van zijn schoonzoon.
Hierna gaat het met de bedrijfsvoering van de
nog geen tien jaar oude standerdmolen even
min beter. Na vier jaar verkoopt de nieuwe ei
genaar Simon Goossensz de helft van de wiekendrager
al weer aan drie Cornelissen
gezamenlijk
De handel trekt nog steeds niet
aan en de eigenaars kunnen maar amper ver
dienen aan de molen. Daarom vragen zij uitein
delijk of zij hem andermaal mogen verplaatsen
en nu naar elders (17 januari 1611). Dat wordt
niet toegestaan door het stadsbestuur, omdat
het verdwijnen van de molen uit de stad hun
onwenselijk voorkomt: in tijden van nood was
de productie van meel van groot belang.
Naast deze verplichting aan het stadsbestuur
hebben de molenaars ook rechten. Zo ontlenen
zij het recht op vrije windvang aan het hun toe
gewezen molenerf. Ze protesteren met succes
tegen de eventuele bouw van een huis op de
Westerpoort, waardoor deze veel hoger zal
worden. Het stadsbestuur besluit op hun pro
test 'de poort bij ander middel [te] decken' (12 fe
bruari 1605). Uiteindelijk redt de molen aan de
westkant van de stad het wel en hij zal in func
tie blijven tot na de Franse Tijd en omstreeks
1820 definitief verdwijnen.
De zogenaamde Oostermolen ten noorden van
de Achterhaven blijkt ook langzamerhand last
te hebben gekregen van de minder vrije wind
vang: 'Op 't versoeuck van Claes Cornelisz molenaer, dat hij sijn molen soude moghen versetten op't
Noortooster Blocklntijs, overmits het benemen van
de wint, is geresolveert dat hetselve hem wort gecon40
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senteert, so verde de grootheijt van de plaetse sulcx
toelaet ende dat men van het onderhouden van de
wallen behoorlicke conditiën met hem sal maecken'
(16 februari 1607). Zo krijgt ook deze wiekendrager een plaats op de stadswal toegewezen.
Uiteindelijk heeft hij daar niet lang gestaan,
want in 1688 wordt hij afgebroken wegens ge
brek aan werk. De eigenaars van de twee ande
re korenmolens hebben daartoe een overeen
komst met het stadsbestuur gesloten en hebben
dan een concurrent minder (24 augustus 1688).
Het molenerf blijft gereserveerd voor een molen
en pas veel later wordt het aan de stad verkocht
door de molenaars van de overgebleven 'binnen
ende buijtenmeelmolen' (23 februari 1731). Hier
mee wordt gedoeld op de Westermolen en de
voormalige 'Middelste molen'. Deze is inmid
dels al lang van zijn oorspronkelijke plaats ver
dreven. Als enige is hij niet op de stadswal ge
plaatst, maar heeft buiten de Middelieër poort
een plaats toegewezen gekregen (1 maart 1651).
De molenaars Claes Taemsz en Cornelis Jacobsz
dragen daarop het erf over aan het stadsbe
stuur
De nieuwe korenmolen op de Gouwe
ven was de eerste van het nieuwe achtkante
type en heeft het wellicht daardoor het langst
volgehouden: de laatste molen op deze plaats
verbrandt in 1855.
Tot slot nog een bericht van twee bijzondere
molens op de stadswal. Burgemeester Pieter
Dirckxz Laeckencoper krijgt ten tijde van het
bestand met Spanje toestemming om een zoge
naamde volmolen op het Zuider blokhuis te
plaatsen (10 juli 1612). In een volmolen worden
wollen lakens in een bijtende vloeistof, meestal
urine, bewerkt. Daarna onstaat er een ruwere,
viltachtige stof. In de volksmond noemt men
dergelijke molens vaak weinig vleiend 'stinkmolens', wat wel aangeeft waarom deze beter
niet in de stad zelf kunnen worden opgericht.
Hoe het met deze molen verder is gegaan weten
we niet, maar later staan de volmolens van
Edam buiten de stad, onder Akswijk en richting
Volendam. Even voor 1700 krijgt Willem Hermansz toestemming om op het Zuidooster
blokhuis 'een kleijn wipmolen om tobackxstelente
stampen' te bouwen (17 januari 1690). Kennelijk
wil het stadsbestuur deze molen graag hebben,
want de eigenaar wordt vrijgesteld van belas
ting en erfpacht. Daarom is er verder ook maar
weinig over terug te vinden in de archieven.
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Noten
Gebruikte afkortingen voor archieven, alle aanwezig
in het StreekarchiefWaterland:
DTB
OAE
ONA
ORA
1.
2.
3.
4.
5.

Doop-, trouw- en begraafboeken
Oud-archief Edam
Oud-notarieel archief
Oud-rechterlijk archief

OAE inv.nrs.66at/m 66m (1595-1812)
OAE inv.nrs.65t/m 65z (1576-1815)
OAE inv.nr.41fol.60ro.
OAE inv.nr.160fol.l9ro., 29 juli 1591
ORA inv.nr.3924, 27 december 1668; ORA
inv.nr.3846,26 november 1672
6. ORA inv.nr.3813,10 januari 1575
7. OAE inv.nr.241fol.2vo.; is in 1585al verdwenen:
ORA inv.nr.3815fol.36ro.,26 juli 1585
8. ORAinv.nr.3813,12 mei 1565
9. OAE inv.nr.241fol.37ro.
10. ORA inv.nr.3814,26 december 1580
11. ORA inv.nr.3814,12 december 1578
12. ORAinv.nr.3826,10 juni 1611
13. OAE inv.nr.160 fol.7ro., 1 oktober 1577 ; ORA
inv.nr.3814,28 november 1577
14. OAE inv.nr.242bfol.42vo.; ORA inv.nr.3814,1 de
cember 1579en 9 juli 1580
15. ORAinv.nr.3910,16 augustus 1613
16. OAE inv.nr.184fol.305vo.,22 december 1592
17. ORAinv.nr.3815fol.óvo.,17 mei 1584en fol.82vo.,
11juli 1587
18. ORA inv.nr.3815fol.l26vo., 8 mei 1589
19. OAE inv.nr.184fol.233ro.,23 april 1587
20. OAE inv.nr.160fol.l4ro. 2 december 1588 ; ORA
inv.nr.3815fol.llOro., 8 december 1588
21. ORA inv.nr.3816fol.l20vo., 24 februari 1595
22. DTB Edam nr.7, ondertrouw 7 september 1608,
huwelijk 21 september 1608

23. OAE inv.nr.247a,1609-1617
24. ORA inv.nr.3818fol,172ro„20 april 1610
25. DTBEdam nr.8a, ondertrouw 14 september 1642,
huwelijk 28 september 1642
26. ONA inv.nr.482fol.581/582, 27 september 1642
27. ONA inv.nr.482fol.650,17 mei 1645
28. ONA inv.nr.493,20 april 1663
29. ORA inv.nr.3960fol.77ro.,14 augustus 1666
30. DTBEdam nr.15,8 september 1667
31. ORA inv.nr.3921,1 december 1667
32. OAE inv.nr.164; ONA inv.nr.530,12 oktober 1674
33. OAE inv.nr.259cfol.3ro.(1689-1702)
34. ORA inv.nr.3842,26 november 1706
35. OAE inv.nr.184fol.351ro.,1571/1572 ; fol.366vo.,
18 juni 1572
36. ORA inv.nr.3814achterin, 27 juli 1581
37. OAE inv.nr.245a,1591e.v.
38. OAE inv.nr.247a,1598
39. OAE inv.nr.245a,1591 (aanwezig) en 1593 (ver
dwenen)
40. ORA inv.nr.3816fol.l53ro., 9 mei 1596;fol,185ro.,
3 januari 1598
41. OAE inv.nr.247a,1601-1604
42. ORA inv.nr.3817fol.179,26 oktober 1603.
43. ORA inv.nr.3818fol.l03vo., 6 mei 1607
44. ORA inv.nr.3844,7 juli 1651
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Sloop van de Edamse vestingwerken

IV SLOOP VAN DE EDAMSE VESTINGWERKEN
In

hoofdstuk één wordt beschreven dat aan
het einde van de achttiende eeuw vele ste
delijke verdedigingswerken hun militaire
kracht en betekenis verloren hebben. Ook Edam
kan in deze tijd door een vijandelijk leger zon
der veel moeite worden ingenomen. Modern
wapentuig kan gemakkelijk en vanaf grote af
stand een stad bestoken. Daardoor wordt het in
de landsverdediging steeds belangrijker door
middel van militaire verdedigingslinies gehele
gebieden strategisch te beschermen, zoals bij
voorbeeld met de Hollandse Waterlinie of de
Stelling van Amsterdam gebeurt. De lokale ver
dedigingsmiddelen van vroeger hebben daar
mee een groot deel van hun oorspronkelijk nut
verloren.
'Amotie ten meesten profijte van de stadt';
waarom?
Over de reden voor de sloop van de stadspoor
ten verzucht Kok: 'Men zag 't niet omdat de

menschheid beklemd was in de materie zonder
gevoel voor iets dat daarboven uit ging' De
werkelijke redenen ervan kent hij natuurlijk wel,
maar net als vele andere auteurs die de teloor
gang van de Edamse stadsversterkingen en poorten beschrijven, gaat hij niet dieper in op de
omstandigheden die tot de sloop geleid hebben.
Wat is er nu uit de literatuur bekend over de af
braak van de Edamse verdedigingswerken? P.
Costerus schrijft: '[...] in 1835 en 1837 werd
naar aanleiding van de bouwvalligheid in ver
band met de weinig gunstige toestand der ste
delijke financiën besloten tot het afbreken der
poorten [...]. In het eerste der genoemde jaren
werden de Monnickendammer- en de Purmerpoort en in de tweede de Hoornsche, Zuider en
de Kaaipoort voor afbraak verkocht.' Met de
'Hoornsche poort' bedoelt hij in dit verband de
Noorderpoort.
Allan weet te melden dat van de stenen stads
muur (anderhalf steen dik) al een eeuw geleden
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32. 'Gesigtder Stad Edam,Ziendena de GrooteKerken Noorderpoort'.Op de voorgrondeen rondeelmet schietgatenen
de trekschuitnaar Hoorn.
Anoniemepentekeninguit eenserievan vier,vervaardigdtussen 1784en 1825.

(dus circa 1750) 'weinig of niets staande is ge
bleven'. De stadspoorten zijn 'van tijd tot tijd'
gesloopt, 'als nutteloos voor het gebruik, en als
te kostbaar voor een behoorlijk onderhoud'. De
Gevangenpoort zou volgens hem al in de 18e
eeuw sterk verkleind zijn en de Keetpoort zou
door een hek zijn vervangen. Het laatste ge
schut dat op enige bolwerken stond (door Allan
lunetten genoemd) wordt in de Franse tijd door
de Fransen weggevoerd. Van der Aa weet dat
alle stadspoorten omstreeks het jaar 1836 zijn
afgebroken. Een reden noemt hij niet.
De Atlas van Historische Vestingwerken in Ne
derland vermeldt dat de stadsmuren aan de
oostkant en zuidkant respectievelijk in 1690 en
1718 afgebroken en vervangen worden door
met linden beplante wallen. Andere schrijvers
noemen hier iepen. Don meldt dat de muren
omstreeks 1700 worden vervangen door aarden
wallen met boombeplanting.
Het antwoord op de vraag waarom de stads
poorten worden afgebroken is natuurlijk ge
compliceerder dan de verklaring van desinte
resse en cultuurbarbarij.
Hoewel wij dit
hedentendage graag zouden willen zien, blijkt
dat in de vergaderingen van vroedschap en
later colleges van burgemeester en wethouders
naar aanleiding van de voorgenomen sloop van
de stadsverdedigingswerken
absoluut geen
principiële discussies gevoerd zijn over de grote
kunsthistorische
of architectonische waarde
van de stadspoorten of vestingen en over de
vraag of men dergelijke gebouwen wel mocht
afbreken. Zelfs de enkeling die wel protesteer
de, zoals bijvoorbeeld H. Costerus, stadsont
vanger en wethouder, kan niet betrapt worden
op een al of niet romantische hang naar het ver
leden en de zucht om dit erfgoed te bewaren.
Hier is echt het wachten op mannen als Victor
de Stuers en Cuypers, die sinds 1880 gingen
pleiten voor restauratie en behoud van monu
mentale gebouwen.
De wallen en poorten worden - zo blijkt uit de
weergave van de vergaderingen van de raad in ieder geval niet als knellend en de groei van
de stad beperkend beschouwd. Er is immers in
deze tijd nog genoeg ruimte in de stad. En op
andere plaatsen, zoals aan de Keetzijde en het
Oorgat, was reeds lang industriële activiteit
buiten de oude vesting met zoutketen, scheeps
werven en zeepziederijen.

33. De niet gesloopteOosterpoortin Hoorn toontveel
overeenkomsten
met die uit Edam.
Ansichtkaart1900-1910,Uitg. N.j. Boon,Amsterdam.

De verklaring voor de afbraak is vooral gelegen
in het feit dat het onderhoud van de stadsves
ten een wel erg zware financiële last wordt, juist
in een periode waarin het Edam financieel aller
minst voor de wind gaat. Die last wordt des te
meer als drukkend gevoeld wanneer men be
denkt dat de stad als militaire vesting geen be
tekenis meer heeft of behoeft te hebben.
Financiële problemen
De stadsrekeningen en de vroedschapsresolu
ties geven een duidelijk beeld van de activiteiten
die de stad moet ondernemen om enerzijds de
verdedigingswerken te onderhouden en ander
zijds deze te gelde te maken door verhuur.
We zien het financiële probleem in de stadsre
keningen jaar in jaar uit opduiken. Traktement
voor de poortwachters is niet de enige jaarlijks
terugkerende post van uitgaven. Er is ook een
'oppasser' of 'opwinder' van de stadsuurwerken en een hovenier die de stadsvestingwerken
onderhoudt. Ook het schoonhouden van de
vestingen, het 'verder onderhouden der wan43
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delplaatsen' (zie bijvoorbeeld de stadsrekening
van 1819), de stookkosten en verlichting (turf
en olie) voor de poortwachtershuizen,
onder
houd en reparatie van de uurwerken in de
Kaaijpoort (de 'Oosterklok') en de kosten van
het onderhoud van de paden (schelpen) en
planten van bomen bezwaren de stedelijke
schatkist meer en meer.
Het jaar 1825 betekent bovendien een grote
strop door de watersnood en overstromingen in
februari: de vestingen leveren aan verhuur niets
op omdat het stadsbestuur geen huur wil vra
gen van de door het zoute water getroffen huur
ders. De stad geeft nog eens 270 gulden extra uit
voor het herstel van door de watervloed getrof
fen stadswerken, met o.a. puin en zand
Het volgende overzicht geeft aan dat de inkom
sten (in guldens) uit de verhuur van de vesting
tussen 1820 en 1828 steeds lager worden:
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De baten kunnen de lasten bij lange na niet meer
dekken. Alleen al in 1824 kosten schoonmaak
van de wandelplaatsen, een hoeveelheid schel
pen en vijftien nieuwe iepenbomen 179 gulden;
in 1825 wordt hieraan 100 gulden uitgegeven
naast de extra uitgaven van 270 gulden.
Weliswaar blijft Edam inkomsten houden uit de
verhuur van de vestingen, maar de uitgaven die
gemoeid zijn met de stedelijke gebouwen,
wegen, kades, bruggen en poorten belopen
hiervan een veelvoud.
Aan het einde van de achttiende eeuw brengt
een 'commissie tot de financiën' rapport uit over
te vernieuwen of te repareren 'stadswerken'
De opsomming van de commissie is een lange
waslijst van kosten aan wegen, bruggen en be
schoeiingen. Aan alle stadspoorten moet wel
iets gebeuren: de Purmerpoort (zonder specifi
catie), het toeziendershuisje en het straatwerk bij
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1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

zuidwestervest

29

42,00

45

28

28,00

26,25

-

31

39

-

zuidoostervest

30

35,50

29

21

23,00

24,00

26

20

30,00

26

15

14,50

12,00

-

25

westervest

9

-

noordervest

57

68,00

69

47

51,00

40,00

36

zuidersingeltje

-

-

-

40

14,00

14,00

-

42

-

14

13

13,50

121

114

13,50

totaal

136

175,50 169

151

130,50

116,25

de Monnickendammerpoort,
de Zuiderpoort
(dat is de Gevangenpoort: 'eenige reparatiën'),
de toren buiten de Kaaijpoort, de Oosterpoort
('reparatiën'), een nieuwe poortwachterswoning
bij de Noorderpoort en vooral ook schelpen
voor de wandelpaden, veel schelpen.
Zijn de stadsmuren volgens de berichten uit
1690 en 1718 rond 1700 al sterk aan verval on
derhevig, in de achttiende eeuw zet dit verval
zich door, uiteindelijk culminerend in de sloop
van de stadspoorten in de jaren 1835 tot 1837.
De Gevangenpoort valt
Op 15 februari 1784 krijgen de burgemeesters
van de vroedschap de vrije hand bij het bepalen
wat zij zullen doen aan de bouwvallige Gevan
genpoort en de daaraan grenzende muur: afbre
ken of repareren: '... hieromtrent te handelen
zoals zij ten meesten profijte van de stadt sullen
oordelen ...' Uit de overige stukken uit dit dos
sier valt op te maken wat de burgemeesters
hebben besloten: afbreken. Motief derhalve:
'ten meesten profijte van de stadt'.
Het bestek tot het afbreken van het 'Rondeel

ende den Zuyderpoort' dateert van 25 juni 1784
en stelt de regels vast rond de sloop. In feite re
gelt het de sloop van het rondeel, maar het be
houd daarbij van de eigenlijke poort. Binnen
drie dagen na aankoop van het gebouw moet
met slopen begonnen worden, alles moet na
vier weken opgeruimd zijn, ook de bestrating in
de poort dient te worden weggebroken, de fun
damenten van de noordmuur van het rondeel
moeten blijven staan, evenals de pinant waar
aan de oostdeur van de poort hangt. Het bestek
schrijft voor dat aan beide zijden van de noor
delijke muur van dit rondeel netjes naar bene
den glooiend gemaakte stukken (west- en oost
muur) dienen te blijven staan ter ondersteuning
van die noordelijke muur. Verder is de sloper
verplicht alles weg te slopen: stenen, puin,
hardsteen, pannen, hout en ijzerwerk en lood.
De aanbesteding van het sloopwerk gaat door
middel van het in veiling brengen van de koop
met daaraan een sloop verplichting verbonden.
De poort wordt bij opbod uiteindelijk 'gekocht'
door Jan Thoen voor 341 gulden. Hij wordt in
hetzelfde bestek ook verplicht tot het ter ver-

•k

*a.g.v. de overstroming

34. 'Gesigtder Stad Edam
Ziendena de Purmeren
Mcmnickendammer
Poorten'.
Linksop de voorgrondhet
bouwvallige'toeziendershuisje'
en deplaats van vertrekvoor
de trekschuit,methel.
Anoniemepentekeninguit een
serievan vier,vervaardigdtus
sen 1784en 1825.
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35. 'Gesigtder Stad EdamZiendena de Zuijder-Poort'.Dit gezichtis vervaardigdna de sloopvan het rondeelnaast de
eigenlijkepoortin 1784.
Anoniemepentekeninguit eenserievan vier,vervaardigdtussen 1784en 1825.
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koop aanbieden aan de stad van acht duizend
'besten schoongebikten harde moppesteen' en
600 'beste schoon gebikten open kleine zuyvere
blaauwe pannen of vorstpannen'.
De Oosterpoort valt
De vroedschapresoluties van 6 nov. 1788 ver
melden al dat de Zuidooster- of Keetpoort met
'de geheele muur' zodanig is vervallen dat de
muur ondanks de ondersteuning met houten
stutten dreigt in te storten. Toch duurt het nog
tot 1825. Dan, op 25 juni, vermelden de notulen
van de vergadering van burgemeester en wet
houders dat het besluit tot 'amotie' van de Ooster- en Kaaypoort gevallen is. Er wordt nog ad
vies gevraagd aan de provinciaal gouverneur,
er zal een taxatie plaatsvinden van de te slopen
bouwwerken en de voorwaarden tot 'verkoop
voor afbraak' zullen worden vastgesteld. In de
Haarlemse en Amsterdamse kranten zal bericht
worden gezet dat op 6 augustus 1825 openbaar
geboden kan worden.
Het plan is om met de inkomsten uit de sloop
een behoorlijke afsluiting te plaatsen; uit de
stadsrekeningen van 1826 (fol.83) blijkt dit een
ijzeren afsluithek te zijn dat gemaakt wordt
door meestersmid Kasper Sombroek. De taxatie
van de te slopen poortresten geeft de volgende
uitkomst (in guldens):
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van Edam

Oosterpoort

Kaaypoort

houtwaren

60

75

lood

240
(2000 pond)

270
(2250 pond)

ijzer

60
(1200 pond)

50
(1000 pond)

puin

300
(150 last)

150
(75 last)

metselstenen

150

100

totaal

810

645

Uiteindelijk wordt de sloop gegund aan lood
gieter Adriaan Klinkenberg uit Edam, en wel
voor een fors hoger bedrag dan eerder ge
taxeerd, namelijk 1985 gulden. Uit de rekenin
gen van 1826 blijkt dat de stad dit gehele be
drag vervolgens heeft uitbetaald aan de smid
Sombroek voor het boven genoemde afsluithek.
In 1827 zijn geen uitgaven meer te vinden aan
stadspoorten in de rekeningen, uitgezonderd
het wachtgeld voor Jacob van der Mey, poort
wachter van de Noorderpoort en een bedrag
van twaalf gulden voor het verbossen van het
slagwerk van de Oosterpoort.

.
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.
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.
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V OPENBARE VERKOOPING van PAARDEN en RIJTUIGEN, voor hes I.oqemc it de Witte Zwaan , ie
Lisse, op Woensdagdén 3ckn Augustus iR:>, *smiddags ten 12 uren, cm contant geld , kunnen tot op den dag
der Verkooping nog PAARDEN en RIJTUIGEN worden ingestoken.
_
*.• \V E R K O O P tot
AFBRAAK.
Op Zsturdag den zesde Augustus 1825, zn! door H. Ed. Achtb. -Burgemeester en Wethouders der Stad F.dara, als
daartoe behoorlijk 'geautoriseerd, totformcele AFBRAAK worden verkocht: D: kapitale STADS OOSTERPOORT,
niet de Aankleven van dien.
De Verkoop zal geschieden in het Heercn Logement, des middags12 uren, en de Verkoop-Conditien intussehen tec
L-zingliggen aan de Stads-Secretarie , van 's morgens negen tot 's middags ten één ure ("den Zondag uitgezonderd.)
V H. de VALK Fijkosz. , G. A. va:: df.fi VOORT, W. de RIJK, 13. LANGER HUI ZEN , A. van HALL en
li. J. WEYLAND, Makejaars, zullen op Maandagden 11 Augustus 1825, in het Oudezijdl Heercn- Logement, des
avonds ten vijf uren, te Amsterdam, ten overstaan van den Wcl-Edclcn Heer Vredercgter van bet vierde Kanton, door
de Notarissen M \V. van HOMRIGH en J. COMMEL1N, doen verkoopen: N°. 1. Een hecht, sterk, weldoor
timmerd en bijzonder welgelegen KOOPMANS-WINürELHUIS en ERVE, op den hoek vrn de Oude Teertuinen en
het Knmperhoofd, Wiik 1 , N°. ai". N°. 1. Eene extra kapitale, hechte, sterke STALLJNQ en KOETSHUIS, met
d 'sze'ifskapitale PAKZOLDERS en ERVE, op de Hcerengracht, tusschcn de Warmoesgracht en Driekoningstraat«
Wijk 30, N°. ^323. N°. 3. Eene hechte, sterke STALLING en KOETSHUIS, met deszelfs weldoortimmerde
BOVENWONING cn ERVE, op de Elandsgracht Nz. , bij de Prinsengracht, Wijk 36, N°. 787. En N°. 4. Een
Bunder 84. Roeden WEI- of HOOILAND, gelegen onder Osdorp, met Vrijdom van Tol te Sloterdijk. Breeder bij
Biljetten. Te bezigtigen N°. 1 i 3 met een Briefje, des Dingsdagsen Donderdags van 12 tot 2 uren. Vcilconditien
cuz. te zien ter gewoner tijd ten Kar.rorevan voornoemde Notarissen.

36. Advertentie van het Edamse stadsbestuur voor de openbare verkoop tot afbraak van de 'kapitale STADS OOSTERPOORT'.
Oprechte Haarlemse Courant, 23 juli 1825

46

37. 'Gesigt der Stad Edam Ziende na de Ooster Kaaij en Keet Poorten'. Tezien zijn van rechts naar links de in het sloopbe
stek genoemde Oosterpoort met de hoge muur aan de zuidzijde ervan en de 'Kloktoren en Kaaijpoort, zich uitstrekkende
van de Zuidzijde der genoemde ophaalbrug tot tegen het huis van de sluiswagter der Oostersiuis'. Dan de Kettingbrug met
daarachter de sluis in de Nieuwe Haven en de Keetpoort, die slechts een onderbreking van de stadsmuur is.
Anonieme pentekening uit een serie van vier, i'ervaardigd tussen 1784 en 1825.

De klok
Met de klok in de Halsbanttoren is iets aan de
hand. Aanvankelijk is het de bedoeling om
zowel de Oosterpoort als de klokkentoren van
de Kaaypoort (de Halsbanttoren en in de discus
sie nu vaak 'Oostertoren' genoemd) te slopen.
Alle materialen zijn voor de sloper, met uitzon
dering van de slaande klok en alles wat daarbij
hoort. Uit de stadsrekening van 1828 (fol.89)
blijkt echter niet dat de klokkentoren is wegge
haald. Integendeel: bij begroting is toegestaan
om 1000 gulden uit te trekken voor het herstel
van de torenspits, waarin die klok hangt. En het
definitieve bestek (zie bijlage) rept niet over de
sloop van de Kaaypoort. Dit gedeelte van het
complex heeft nog even mogen staan tot het de
definitieve nekslag krijgt in 1836.
De klok weegt 306 Nederlandse ponden en
slaat op hele en halve uren. Van de klok wordt
vermeld dat hij afkomstig is uit de geamoveerde St. Pieterskapel (toch wel een verschrijving
voor de St. Pietersbrug?). Klok en uurwerk wor

den in 1837 getaxeerd op ƒ383,60 en moeten
vervolgens bij advertentie worden verkocht
In 1856 is er eindelijk een koper: de Hervormde
gemeente van IJzendoorn (Gld.) plaatst de klok
in de toren van haar oude dorpskerk.
'Alle poorten te amoveren'
Edam heeft grote financiële problemen in deze
tijd. Om aan extra geld te komen heeft de stad,
op voorstel van gemeente-ontvanger H. Costerus, al nieuwe leningen uitgeschreven en de ste
delijke accijnzen mogen verhogen. Maar nog
komt Edam de financiële problemen daardoor
niet te boven.
De architect D. de Leeuw van het Hoogheem
raadschap van de Uitwaterende Sluizen krijgt
daarom in 1834 opdracht van het gemeentebe
stuur een taxatie te verrichten van enerzijds de
kosten van onderhoud en reparatie van alle ste
delijk onroerend goed en anderzijds aan te
geven wat sloop zal kosten
Over de sloop van de resterende poorten - de
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Oosterpoort is al gesloopt in 1825 - vinden we
uitvoerige berichten in de raadsnotulen van 14
augustus 1835. Er is een commissie ingesteld,
bestaande uit burgemeester C. van Bommel, P.
Peeting, H. Costerus en Nicolaas Cos, die rap
porteert over de staat van onderhoud van alle
gemeentelijke eigendommen
zoals bruggen,
wegen, gebouwen, en dus ook van de stads
poorten. De commissie uit de raad baseert zich
op de taxaties van De Leeuw bij zijn voorstellen
aan het gemeentebestuur. We laten hierna het
relaas over de stadspoorten van de commissie
integraal volgen.
Poorten
Daar alle de Poorten, doch voornamelijk de Purmerpoort, zeer slecht zijn, zoo heeft de Commissie begre
pen dat de amotie van allen, geene uitgezonderd, het
verkieslijkst zoude zijn; te meer daar dezelve toch in
den tegenwoordigen stand van zaken geen eigentlijk
nut meer aanbrengen. Het eenigste wat men welligt
als zoodanig nog zoude kunnen aanvoeren zoude be
staan in de wering der sluikerij, maar behalven dat
stadspoorten doordeels niet de plaatsen zijn waar
door men dezelve het meest uitoefent, daar een overtogt over de stadsgracht of diergelijke, volgens het
inzien der commissie vooral bij nacht, verreweg min

der gevaarlijk is, zoo is toch reeds sedert jaren de stad
nagenoeg geheel open, door de sloping van de Ooster
en Kaaipoorten.
De commissie stelt dus voor om alle de poorten te
amoveren,zonder er enige andere afsluiting voor inplaats te stellen. Dit zoude zonder nog de getaxeerde
opbrengst der sloping te rekenen, de aanmerkelijke
som van f7405,47 op de gehele begrooting uitwin
nen. Men zoude echter zeer denkelijk hier voor in
mindering moeten brengen de onkosten van den aan
koop of aanbouw van twee brugophaalderswoningen
en dat wel bij de Monnickendammer en Kaaipoort.
Het ware mogelijk doch niet zeer waarschijnlijk dat
men bij de eerstgenoemde in de gelegenheid was deze
betrekking aan deze of gene der aldaar wonende inge
zetenen op te dragen, doch de commissie ziet hierin
veel zwarigheid en het is uit dien hoofdedat zij voorzigtig en verkieselijk heeft geacht i>oorden aanbouw
van eene nieuwe brugwachterswoning eene som van
f800,- a f1000,- uit te trekken. Ook zoodanig heeft
zij gehandeld omtrent de woning bij de Kaaipoort.
Daar zij echter uit het contract met de uitwaterende
sluizen in dato 23 februarij des jaars 1701 gesloten
[...] opmaakt, dat dit collegie verpligt is de noodige
zorg te dragen i>oorhet ophalen der Oosterbrug, zoo
zoude het stedelijk bestuur welligt ten deze, in over
eenstemming kunnen handelen met gezegd collegie
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ten einde alzoo een gebouw te kunnen daarstellen of
wel voor haar aandeel voor eene mindere som als
f1000,- ofwel door gelijke toelage van de zijde der
Uitwaterende Sluizen zoodanig een, waarop men
met geringe kosten het nu bestaande uurwerk van de
Oostertoren zou kunnen stellen. Het wegnemen van
dit uurwerk toch, blijft altijd vele zwarigheden voor
de beivoners van de oostelijke zijde der stad en van
het Oorgat behouden, en Uwe commissie wil het niet
ontkennen, dat het haar moeijelijk is, dit besluit aan
U voor te dragen; daarom wenschte zij wel, dat men
zich dienaangaande op de gezegde voet met het Col
lege der Uitwaterende Sluizen konde verstaan. Ware
dit echter niet mogelijk, dan was de commissie van
oordeel,dat men het weg te nemen uurwerk door een
bengel moet doen vervangen, welke dan op bepaalde
uren des daags door den brugophaalder tegen een ge
ring salaris konde geluid worden.
Door de amotie der poort zoude men intusschen ook
nog in de noodzakelijkheid worden gebragt, een
nieuw brandspuithuisje daartestellen, hetwelk wordt
geschat op f200,-. De kaai ofwalmuur zoude welligt
nog op eene min kostbare wijze door sterkere afglooijing kunnen gerepareerd worden en alwenslijkst
eene som van f337,10 belopen. De opneming van
f853,96 heeft plaatsgehad in de veronderstelling, dat
men de tegenwoordige woning van den brugophaal
der wilde behouden als wanneer men genoodzaakt
zoude zijn geweest de walmuur hoogcr te houden
dan wanneer alles wordt geamoveerd.
Interessant om hierbij nog te vermelden is dat
de commissie ook adviseert om bijvoorbeeld
het Herenlogement te slopen en de Kwakelbrug
weg te halen. Het verzet hiertegen is groot,
zodat een nieuwe poging wordt gedaan om een
exploitant van het zo nuttig gevonden Herenlo
gement te vinden. De voorstellen voor sloop
van de stadspoorten worden echter bijna zon
der oppositie overgenomen.

38. Gezichtop de Oostertorenmet rechtsde Oosterpoort.De klokhing in het koepeltjeter hoogtevan de mast van het schip
aan de kade(Prov.Atlas,Edamno.37).
Anoniemesepiatekening,middenachttiendeeeuw.

Oppositie
De oppositie komt aanvankelijk van binnenuit:
wethouder W.D. Verschuer verklaart zich rabi
aat tegenstander van het hele plan van de com
missie. Zijn bezwaarschrift is op zijn verzoek
volledig in de nutulen opgenomen. Het voor
stel van de commissie behelst niet alleen de
sloop van de poorten, maar ook het publiekelijk
aanbesteden van het onderhoud aan de stedelij
ke eigendommen, zoals bruggen en wegen. Verschuers breedsprakig geformuleerde argumen

ten komen er op neer dat hij door onderhandse
aanbesteding vooral Edam en haar inwoners
wil laten profiteren van deze 'privatisering van
gemeentewerken'. Zijn argumenten zijn echter
aan dovemansoren gericht en dat is achteraf be
zien niet terecht. Veel van zijn voorspellingen
over de gevaren van aanbesteding: te duur, de
winst gaat naar de aannemer, de berekening
van de waarde der uit te besteden werken klopt
niet, zijn ook werkelijk uitgekomen. Later zal
men dit inzien en de commissie stelt voor het
aantal aan te besteden objecten sterk te verla
gen, toch weer zelf bepaald onderhoudswerk te
doen verrichten en een lening ('negotiatie') af te
sluiten. De sfeer is er evenwel tijdens de beraad
slagingen niet beter op geworden; Verschuer
blijft in alle stemmingen die worden gehouden
over delen van het plan, zoals de sloop van de
poorten, weigeren zijn stem uit te brengen. Maar
hij staat bijna alleen.
Op 14 augustus 1835 stemt de gemeenteraad
voor sloop van de stadspoorten en voor aanbe
steding.
H. Costerus ondertussen blijkt ook niet onge
voelig voor kritiek die kennelijk door de bewo
ners van het Oorgat is geuit over de sloopplannen van de Oostertoren. Hij bereikt dat de raad
de sloop van de toren opschort. Zo kan onder
zocht worden of er geld is om van de Oosterto
ren een brugwachterswoning
te maken om
daarmee alsnog de klok te kunnen bewaren.
Voorwaarde is dat Uitwaterende Sluizen mee
betaalt aan deze woning, hetgeen ondanks her
haald verzoek en overleg tussen burgemeester
en dijkgraaf wordt afgewezen wegens verre
gaande bouwvalligheid. Klaas Pzn. Kat, de
brugwachter, vraagt vervolgens schadevergoe
ding aan nu hij door de sloop geen winkeltje
meer in de Oostertoren kan hebben. Costerus
legt zich uiteindelijk bij het besluit neer, maar
wil later een hogere schadevergoeding aan Kat
verlenen dan de rest van de leden van het ste
delijk bestuur. Zijn inzet voor behoud van de
Oostertoren en klok is dus vooral gericht ge
weest op het belang van de brugwachter en de
bewoners van het Oorgat.
Met vier stemmen voor en vier tegen staken op
6 juli 1836 de stemmen over de sloop van de
Oostertoren. Burgemeester Van Bommel hakt
de knoop door: de poort zal vallen.
Ondertussen is de sloop van de overige poorten
in volle gang. De 'amotie' van de Noorderpoort,
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slopen der Oostertoren'), de brugwachter en de
poortwachter van de Noorderpoort door de
nieuwe omstandigheden te verlagen. Klaas Kat
krijgt hierop van dit ingehouden salaris over
vijf jaar zijn schadevergoeding.
In zijn vergadering van 7 september 1836 be
sluit de gemeenteraad om de extra gelden af
komstig van de meevallers bij de verkoop van
de Edamse stadspoorten een nuttige bestem
ming te geven: het herstel van de haven van Volendam.
Het jaar daarop wordt ƒ200,- gereserveerd voor
de beplanting van de vesting met bomen, 'ten
einde alzoo de avenuen dezer stad zoo veel mo
gelijk te verfraaijen'.

BIJLAGEN
A POORTEN EN
TERS IN EDAM

POORTWACH

(naar gegevens van H. Rijswijk)
Poort- en boomsluiters
1538-1543
Claes Reinersz
1540-1555
Jong Jan
1547
Sijmen Jansz
1567-1569
Dirck inde Wittehont
1567-1571
Jan Barntges
1571
Thijs Jan Ocxsz
1571
Jan die Nagelsteecker
1572
Jan Dircksz Bom
1577-1578
Pieter Jansz Aeff Times
1578
Jacob Davitsz
Noorderpoort
Gebouwd in 1662 en gesloopt 1835/1836. Ver
vangt de Kerk- of Melkpoortjes die even ooste
lijker en westelijker liggen en wel de Noorder
poorten worden genoemd.
Andere naam: Hoornsepoort

39. BurgemeesterC. van Bommelvan Edam.Hij vervult
dit ambtvan 1830tot 1846en daarna wordthij lid van
GedeputeerdeStaten van Noord-Holland.
Oliei'erfschilderij,
J.C.Weijand,1925.

najaar 1835, gaat voorspoedig. Er dient echter
wel een zogenaamd commieshuisje te worden
neergezet bij de Noorderbrug. Dit huisje wordt
vanuit het Westerbuiten, waar het niet meer
nodig is, overgeplaatst. Sloop van de Noorder
poort en Zuiderpoort brengt ƒ1010,- op, twee
maal zoveel als verwacht. De Purmerpoort en
de Monnickendammerpoort, tot de sloop waar
van ook al in 1835 besloten is, liggen in april
1836 in puin. Ze zijn verkocht voor ƒ1490,-. Op
de vergadering van de raad van 15 april wordt
besloten het puin te gebruiken voor het herstel
van de zeeweringen die schade hebben geleden
door een zware storm. De bestekken voor de
sloop van de Oostertoren, Kaaipoort en brug
wachterswoning zijn in het voorjaar van 1836
gereed. Verkoop tot sloop vindt in de zomer
van 1836 plaats, eveneens voor een veel hoger
bedrag dan begroot (ƒ1720,-).
Dat weerhoudt het stadsbestuur er niet van om
de salarissen van de klokkenluider ('die ver
mindering van werkzaamheden heeft door het
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Noten
1 A.A. Kok, Edam,de Schooneslaapster,Amsterdam
1948.
2 P. Costerus, Geschiedkundigoverzicht der stad
Edam,manuscript 1867,getypt exemplaar (1869)
op StreekachiefWaterland, p.43
3 P. Allan, De stad Edam en hare geschiedenis(...),
Edam 1857 (herdruk Zaltbommel 1969),p.5-8 en
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4 A.J. van der Aa, Aardrijkskundigwoordenboekder
Nederlanden,dl.4, Gorinchem 1843,p.19-20
5 P. Don, Kunstreisboek
Noord-Holland,Houten 1987,
p.227-228
6 In het navolgende is hoofdzakelijk gebruik ge
maakt van de vroedschapsresoluties (OAE
inv.nrs. 65k-65t),de stadsrekeningen over de pe
riode 1814-1838(Nieuw Archief Edam (NAE),
inv.nrs.402-404),de notulen van de gemeenteraad
over de periode 1815-1837(NAE inv.nrs.2-5) en
de notulen van burgemeester en wethouders
(NAE inv.nr.74, 1823-1887).Daarnaast nog van
enige interessante losse stukken uit het archief
die apart zijn geannoteerd.
7 NAE inv.nr.402,fol.81
8 OAE inv.nr.294c
9 OAE inv.nr.65t
10 NAE inv.nr.499(bestek voor de sloop van de Oos
terpoort) en Allan, a.w.
11 Zijn taxatielijst is grotendeels bewaard gebleven:
Archief Edam 1925-1930,doos 11,nr. 9

1570
1578
1587-1590
1590-1591
1593
1594
1595-1599
1601-1615
1616-1617
1618-1626
1627-1669
1670-1672
1673-1674
1678-1685
1686-1693
1693-1694
1694-1701
1702-1717

Jan Kijckom
Pieter Jansz Aeff Times
Cornelis Claesz
Pouwels Jansz Cops
Claes Jansz Doets
Claes Pietersz Man voor de
weduwe van Claes Jansz Doets
Pieter Jansz
Joost Joostsz de Coster
Pieter Claesz Coster
Pieter Jacobsz de Wever
Thijs Willemsz vant End
Pieter Jansz Singer
Jonge Jan Brouwer
Mr. Claes (overl.)
Arent de Grasmeijer
Jan Cornelisz Snooij
Wiebe Reijndersz Vos
Herman Jansz

Oosterpoort
Verbouwd in 1619/1620 en gesloopt in 1825.
Andere namen: Hoornsepoort (voordat de
Noorderpoort wordt gebouwd)
Noorderstepoort
Noord-Ooster(ender)poort
Oostenderpoort
Oostersteenpoort
Kaaipoort

1577-1593
1583-1584
1584
1584-1593
1593
1593
1595
1601-1607
1607-1610
1611-1617
1618-1624
1625-1631
1632-1635
1636-1640
1640-1649

Dirck Jansz Hoeck
Sijmvaer Claesz
Claes Sijmsz
Jan Hermsz 'Stille Jan'
Pouwels Jan Cops
Thijs Jan Pietersz
Pouwels Jansz
Jan Jacobsz Ebbejan
Cornelis Jacobsz
Heijn Jansz
Jan Claesz
Cornelis de Boer
Cornelis de Mastenbroek
Jan Harmsz (overl.)
Jan Cornelisz Waterhaelder

Kaaipoort
Aangelegd als doorgang rond 1584, na afbraak
van de oude poort (1581), bij de al bestaande
Halsbant- of Oostertoren. Gesloopt in 1825 en
de toren in 1836.
Andere namen: Keetpoort
Sint Pieterspoort
Zuid-Ooster(ender)poort
Zuidoostersteenpoort
1577
1578
1584-1585
1586-1587
1588-1593
1593
1593
1595
1601-1607
1607-1610
1611-1617
1618-1624
1625-1631
1632-1635
1636-1640
1640-1649

Jan Pietersz Smit
Pieter Jansz Aeff Times
Sijmen Claesz 'Sijmvaers'
Jan Hermsz 'Stille Jan'
Aerent Rolfsz Wiltvanck
Pouwels Jan Cops
Thijs Jan Pietersz
Pouwels Jansz
Jan Jacobsz Ebbejan
Cornelis Jacobsz
Heijn Jansz
Jan Claesz
Cornelis de Boer
Cornelis de Mastenbroek
Jan Harmsz (overl.)
Jan Cornelisz Waterhaelder

Keetpoort
Aangelegd in 1587 en gesloopt in 1836.
Andere namen: Kaaipoort
Ooster-Keetpoort
Zoutketenpoort
Zuidoosterpoort
1589-1593
1593
1593
1594-1611
1611

Aerent Rolfsz Wiltvanck
Pouwels Jan Cops
Thijs Jan Pietersz
Piloom
Claes Reijnersz
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1612-1638
1639-1659
1660-1663

Reijner Roelofsz
Claes Sijmonsz Oostindienvaerder
Geert Pietersdr, wed. Claes
Sijmonsz Oostindienvaerder.

Gevangenpoort
Verbouwd in 1784 bij de afbraak van de Gevan
gentoren, waarnaast de poort was gelegen. Ge
sloopt in 1836.
Andere namen: Baernt-Jan-Ellertspoort
Katwouderpoort
Vangenpoort
Vispoort (?)
Zuiderpoort
1577
1583-1587
1587
1587-1594
1594
1595

David Weinsoen
Sijmvaer Claesz
Melis Cornelisz
Pieter Jacobsz Moij
Aerent Rolfsz Wiltvanck
Claes Jansz van Calis

Monnickendammerpoort
Gebouwd tussen 1518 en 1543 en gesloopt in
1836.
Andere namen: Amsterdammerpoort
Butterpoort
Zuid-Westerpoort
1577-1581
1581
1581
1582-1587
1587-1589
1589
1589-1591
1592-1593
1594
1595-1611
1612
1613-1619
1620-1621
1622-1634
1635-1638
1639
1640-1654
1654-1664

Jonge Jaep Lammertsz
Alijt Pieters, wed.
Jonge Jaap Lammertsz
Arijaen Cornelisz
Melis Cornelisz 'Hoetges'
Aernt Roelofsz Wiltvanck
Pieter Jacobsz Moij
Jan Doets
Dirck Martsz
Aerent Rolfsz Wiltvanck
Claes Jansz van Calis
wed. van Claes Jansz van Calis
Neel Dircksdr, dochter Dirck
de Wever
Cornelis Dircksz
Geert Pietersdr, wed. van
Cornelis Dirksz
wed. van Dirck Jansz Bockingh
Marij Dircksdr
Reijer Cornelisz
Heijn Florisz

Westerpoort
Verbouwd in 1615 en gesloopt in 1836.
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Andere namen:

1577-1581
1581
1581
1582-1587
1587
1587-1589
1589-1591
1592-1593
1594
1595-1611
1612
1613-1619
1620-1621
1622-1634
1635-1638
1639
1640-1654
1654-1664

Bijlagen
Middelieëerpoort
Noord-Westerpoort
Purmerpoort
Westenderpoort
Jonge Jaep Lammertsz
Alijt Pieters, wed. Jonge
Jaep Lammertsz
Arijaen Cornelisz
Melis Cornelisz 'Hoetges'
Pieter Claesz
Pieter Jacobsz Moij
Jan Doets
Dirck Martsz
Aerent Rolfsz Wiltvanck
Claes Jansz van Calis
wed. van Claes Jansz van Calis
Neel Dircksdr, dochter van
Dirck de Wever
Cornelis Dircksz
Geert Pietersdr, wed. van
Cornelis Dirksz
wed. van Dirck Jansz Bockingh
Marij Dircksdr
Reijer Cornelisz
Heijn Florisz

B SLOOPBESTEK VAN DE
OOSTERPOORT
Verkoop Conditiën voor afbraak van de Ooster
poort te Edam
Art!
Burgemeester en Wethouders der Stad Edam,
als daartoe behoorlijk geauthoriseerd, presen
tieren onder nadere approbatie van H. Ed. Gr.
Achtbare Heeren Gedeputeerde
Staten van
Noordholland, voor formeele afbraak te verkoopen de stads Oosterpoort met de steene
muur aan de Noordzijde van dezelve, strekken
de langs het Joods kerkhof en stadsvest en het
daarachter zich bevindende afdak, benevens de
hooge muur aan de zuidzijde der gemelde
poort, tot aan de ophaalbrug over het begin der
oude Haven, en beslaan deze objecten eene
lengte langs de stad van 39 ellen.
Art 2
Al de materialen die zich aan dit perceel bevin
den zijn onder deze verkoop begrepen - en dus
tot eigendom van den koper, mits alles door

den koper ingevolge nadere bepalingen worden
weggebroken of gesloopt.
Art 3
Bij de sloping van de twee zwaare steenen zij- en
dito frontmuuren van de genoemde Oosterpoort,
zal den koper des verkiezende, ook de steene
fundamenten kunnen uutgraven, mits de gaten
tot gelijk de begane grond weder met goede kleij
of zandaarde worden aangevuld, doch is in alle
gevallen gehouden deze muuren tot vier Palm,
beneden de gewone grondslag af te breken; daar
entegen vermag de muur van de ophaalbrug tot
de poort, en die langs het JodeKerkhof, niet lager
worden afgebroken als gelijk de rollagen der zich
aldaar bevindende Kaaijmuur.
Art 4
Het ter afbraak verkocht zijnde perceel zal bin
nen den tijd van zes weken moeten gesloopt, en
de materialen van de plaats binnen de tijd van
acht weken na de toewijzing vervoerd zijn op
verbeurte van drie guldens voor iedere dag, dat
daarmede na den gezetten tijde vertraagd zal
worden en zal den koper zorgdragen dat de slo
ping, met die omzichtgheid en goede order
voortgaat dat geene ongelukken voor menschen te vreezen zullen zijn en de communica
tie zoo veel mogelijk beveiligd word.
Het Jodekerkhof zal moeten vrij gehouden wor
den en geen puijn of materialen op hetzelve
mogen worden gebracht.
Art 5
Deze verkoop zal geschieden bij opbod en af
slag, de hoogstbiedende zal genieten een trek
penning van tien guldens.
Art 6
Alle rampen en tegenspoeden welken heden
dag van de toewijzing der verkoop, tot op den
dag der finale sloping en opruiming mogten ge
beuren zijn en blijven ten lasten van der koper.
Alle duisterheden die in deze verkoopconditien
mogten voorkomen of door den koper niet wor
den verstaan, zullen door Hrn. Burgemeester en
Wethouders geexpliceerd waarna den koper
zich zal moeten gedragen.
Art 7
Op zon en feestdagen zal aan dit werk niet
mogen gesloopt worden, gelijk weder niet voor
zons op of na zons ondergang, ten zij met voor
kennis van Hrn. Burgemeester en Wethouders
op verbeurte van tien guldens telkens.

Art 8
De koper zal moeten stellen twee voldoende
Borgen, beide genoegzaam gegoed, om de
kooppenningen te kunnen guarandeeren. Zul
lende de betalingen moeten geschieden ten kan
tore van den Heer Stedelijke ontvanger in twee
termijnen, te weten de eerste ten bedrage van
de helft der kooppenningen voor dat begin des
slopens en de wederhelft vier weken daarna.
Art 9
Laatstelijk zal den koper boven zijner kooppen
ningen bij de uitreiking van het Proces verbaal
van Toewijzing moeten voldoen de leges zegels
en registratiegelden, benevens de kosten der
advertentien in de Couranten en de Billietten
tot den verkoop aangeslagen.
Na voorlezing der gemelden Conditiën alzoo
overgaande tot de formeele verkoop tot afbraak
van de gezegde Oosterpoort en aankleven van
dien, is tot trekpenning voor de meest biedende
gesteld ƒ20,welke gehaald werd bij N.N.
(in margine Hendrik Looman), wonende te Am
sterdam als voor gemeld perceel uitloovende de
somma van ƒ1825,-.
Dit bod door ons verhoogd wordend met een
somma van ƒ2000,-, is het zeiver afgeslagen, en
vervolgens gebied dat op de somma van ƒ160
heeft gemeind Adriaan Klinkenberg, wonende
te Edam. Welke Adriaan Klinkenberg wij alzoo
hebben verklaard kooper te zijn van den tot af
braak bestemde Oosterpoort, aankleven van
dien, voor de somma van ƒ1985,-. en heeft als
zodanig getekend:
Adriaan Klinkenberg
en de Borgen getiteld:
Dirk Veen
Pieter Veen
Waarvan wij dit Procesverbaal hebben opge
maakt om te worden onderworpen aande goed
keuring van Hunne Edelachtbaren Heeren Gede
puteerde Staten van Noordholland en dage Uurs
en plaats als inde Hoofde dezes gemeld.
Burgemeester en Wethouders der Stad Edam
Ter Ordonn. van Dezelve
H.P.

INDEX
Aa, Van der 43
Achterhaven 35, 38, 40
Admiraliteit 37
Akersloot 20
Akswijk 40
Alkmaar 10, 20, 22, 23
Allan 19,42,43
Amersfoort 15
Amsterdam 7,9,10,12,13,15,20,
22, 24, 26, 28, 36, 37
- , Stelling van 42
Anthonisz, Adriaen 10,20,22
Antwerpen 7, 9
Arisz, Dirck 37
Arnt, Meester 20
Aves, Aerijaen Jansz 40
Baan, familie 37
- , Jacob Claasz 37
- , Jacob Jansz 37
Baandervesting 35
Baanhuis 37
Baanstraat 35
Barièretractaat 11
Bastijaensz, Pieter 35
bastion 7, 9, 10, 22, 34
Beeldsnijder, Joost Jansz 9
begraafplaats, Joodse 31
Bel, Gerrit Jansz 37
Bergamo 7
Bilhamer, Joost Jansz 23
Binnenpoort, Friese 23
Blaeu, J. 23,24
blokhuis 22, 25, 31, 32, 34, 40
- , Noordooster 40
- , Wester 36, 40
- , Zuider 40
- , Zuidooster 34, 40
Bologna 7
Bolwercxven 15,31
bolwerk 7, 10, 11, 19, 21, 22, 25,
30, 31, 34, 43
Bommel, C. van 48, 49
Boni Pellezuolli, Donato de 7, 9
Bossu, Graaf van 20
Bourtange 10,22
Bouwes, Marten 34
Brant, Pieter Jacobsz 35
Breda 7
Breederode 32
Broek 35
Broeklanden 21
brugwachter 49, 50
brugwachterswoning
48-50
Buren 7
- , de graaf van 7
buskruit 6, 34
Campi, Bartolomeo 8
Cappelrieland 22
Castriotto-Maggi 9
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Cataneo 9
citadel 7-9
Claesz, Cornelis 31, 35
-,Heijn
19
-,Jan 31
Coehoorn, Menno baron van 11, 12
Coevorden 10
Colderman 21
commieshuisje 50
Compagnie, West-Indische 34
Cornelissen 40
Cornelisz, Claes 35, 38, 40
- , Dirck 34
- , Melis 36
- , Pieter 35
Cos, Nicolaas 48
Costerus, H. 43, 47-49
-,P. 42
courtine 10, 11
croegneringe 34
Cuypers 43

Groenlo 9
Groningen 8
Gulik 7
Haarlem 14, 20
Halsbanttoren 23, 24, 33, 47
Harderwijk 9
Hasselt 20
Hattem 20
heien 39
hennepklopper
36
Herengracht 35
Herenlogement 49
Hermansz, Willem 40
Hoeken 15,16
Hoetges, Melis Cornelisz 36
Hofmeesters, Marijtje 37
Holland 8, 19, 20, 22
-, Staten van 10,15,17,21,22,30
- , Vesting 12
Hoogendijck 14
Hooghe, Romeyn de 14
Hoorn 22-24, 26, 28, 38, 40
Hoornschepoort 42
hovenier 32, 43

Delft 9
Deventer 25
-, Jacob van 17
Dircksz, Jan 34
Dirckxz, Garbrant 40
Dircxz, Gerbrant 39, 40
directeur-generaal
11
Doelen 36
Doelenland 16
Don 43
Donker, Lijsbeth 33
Dromedaris 24

IJe 14,15,18
IJzendoorn 24, 47
ingenieur 7-11
ingenieur-generaal
inspecteur-generaal
inundatie 11
Italianen 7, 8
Italië 6-8

Ellertspoort, Baernt Jan 26
Enkhuizen 24

Jacobs, Sijmon 38
Jacobsz, Cornelis 40

11
11

-,Jan 27
Fijspoort 18
Filips de Schone 13
Filips II 8,20
flank 7,10,11
Floorisz, Volkert 33
FlorisV 16
Frankrijk 11
Fransen 11,43
Fransenoorlog, Jonker

15

Garbrantsz, Cornelis 33
Geest, Jacob de 31
Gelre 13
gemeente-ontvanger
47
Gent 7
Gerretsz, Jan 19
Gerritsz, Reijer 31
Gertsz, Gert 38
Gevangenpoort
17,18, 23, 31-33,
43,45
Gevangentoren 26, 33
Goossensz, Simon 40
gordijn 10
Gouda 20
Gouweven 40
gracht 6,7,10,11,14-16,18-22

- , Sijmon 38, 39
Jan van Egmond 16
Janknecht, Jacob Jansz 37
- , Jan Heijnsz 37
Jans, Aaltje 37
- , Nanne 36
- , Neel 27
Jansz, Cornelis 35
-, Gerrit 38
- , Jacob 37
" , Joggem 37
- , Marten 37
- , Trijn 31
Jongh, Dirck Pietersz 33
Josephs, Pieter Pietersz 37
Kaaipoort 23, 24, 42, 44-48, 50
Kabeljauwen 15, 16
Kamerijk 7
Karei de Stoute 15
Karei V 8, 16
Karei van Egmond 13
Kat, Klaas Pzn, 49, 50
Katwoude 17
Keetpoort 23-25, 34, 35, 43, 46*
Keetzijde 17,24,25,43

Keldermans, Marcellis 9
Kerk, Grote 18, 28
Kerkpoortjes 18
Kerkstraat 38
-, Kleine 14
Kettingbrug 24
Kips, Jan Jansz 37
Klinkenberg, Adriaan 46
Kok 42
Kramer, Dirk 32
- , Dirk Pieters 33
Krayenhoff, C.R.T. 11
Kringenwet 11
kroegnering 34
Kruittoren 26
Krumpelman, H. 26
Kwakelbrug 49
kwartiermeester-generaal
10
Laeckencoper, Pieter Dirckxz 40
Lambertsz, Jacob 24
landmeter 10,17,19,20,22,27
Lange-Dirck 34
Langedijk, Gerrit Dircksz 27
leertouwerij 39
Leeuw, D. de 47, 48
leger, Staatse 10
Leiden 20
Lijndraeijer, Claes de 35
Lingerzijde 38
loodgieter 46
looierij 38
Luccasse, Meijndert 32
Luik 7
Luxemburg 7
maan, halve 10
Maastricht 7
Machiavelli 9
Maesen, Wynant van der 9
Marchi, Francesco de 7
Mariatoren 26
Mariembourg 7
Marken 13, 18, 23, 25
Martens, Geert 37
- , Grietje 37
Mathijsz, Jan 36
Melkpoortjes 18
Menheer, Jan 31
metselaar 20
metselwerk 11, 18, 20, 23-27, 39
Mey, Jacob van der 46
Middelburg 7
Middelieërdijk 17
Middelieërpoort
17,22,2 7,40
Mieusz, Symon 19,20
molen 31, 34, 38-40
- , Binnenmeel- 40
- , Buijtenmeel- 40
- , Jan Walichs 38, 39
-, koren- 34,38-40
- , Middelste 35, 40
-, Nieuwe 38
- , Ooster- 31,40
- , Roode Wester- 40

- , run- 38
- , standerd- 40
- , stink- 40
- , vol- 40
-, Wester- 39,40
- , wind- 37
- , wip- 40
Molenaar, Teunis de 37
molenerf 40
molenmaker 38
Molensteeg, Grote 38
molenwerf 38
Monnickendam
13,14,28,37
Monnickendammerdijk
17
Monnickendammerpoort
16, 17,
26, 39, 42, 45, 48, 50
Montfoort 15
Moriaenshoofd, herberg het 27
Moulin, Carel Diederik du 11
Muiden 13
Munckendam, Claes Sijmsz 33
- , Claes van 22
Munster, Vrede van 10
Museum, Edams 24
muurtorens 7
Naarden 22
nachtwacht 33
Nederlanden, Zuidelijke 8, 11
Nicolaes, Jannetje 34
Nieuwehaven 24
Noijen, Sebastiaan van 8
Nooms, Sijmon Willemsz 36
- , Wilhem Pietersz 36
Noorderbrug 50
Noorderkwartier
24
Noorderpoort
18, 23, 28, 42, 45,
46, 49, 50
- , Nieuwe 26
- , Oude 26
Noordervesting 31-33, 35
Noordoosterpoort
34
Noort, Willem van 7, 8
omwalling 6, 7, 9, 26, 38
Oom Jan 35, 36
Oorgat 13,16,17,21,43,49
Oorlog, Negenjarige 11
- , Tachtigjarige 20
Oosteinde 22
Oostenrijk 11
Oosterbaan 37
Oosterbrug 48
Oosterklok 44
Oosterpoort 17, 18, 21, 23, 26, 27,
31, 32, 34, 45-48
- , (Hoornse) 23
-, Noorder 17,23
- , Oude 26
-, Zuider 17,19,23- 25
Oostertoren 47, 49, 50
oppasser 33, 43
opwinder 43
Oranje, Prins van 19-21
- , Willem van 22

Paciotto, Francesco 8
Parma, Margaretha van 7
Paschazoon, Joris 33
Pasino, Da 9
Pasqualini, Alessandro 7
Peeting, P. 48
Pietermaet, Pieter 37
Pietersz, Jan 35, 36
- , Pieter 37
Pont, Frans 32
poortwachter 18,24,36,43,46,50
poortwachterswoning
44, 45
pottenhuisje 34
Prinsenstraat 14
Pronk, Cornelis 18
Purmerend 17, 20, 27, 28
Purmermeer 14,17,26,28
Purmerpoort 27, 42, 44, 48, 50
Rammekens, fort 7
Rampjaar 10, 34
ravelijn 7, 10
Regulierspoort, Oude 26
Rekenkamer 21
Republiek 10,11
Rijswijk, Cornelis 32
- , Dirk 32
- , Vrede van 11
rondeel 7,18,22,45
rondom 35
Rotterdam 15
Ruse, Hendrik 10
Sanmichele, Michele 7
Savoye, hertog van 8
Scandinavië 10
Schagen 20
schans 10, 21, 22
scheepsbouw 16,37
scheepswerf 25
Scheepwerven 43
Schepenmakersdijk
16
Schermerhorn 24
Schiedam 19
schoenlapper 34
schoenmaker 34
Schoorl 20
Schreiershoek 7
Schreierstoren 26
schutterij 16, 22, 24
Serbelloni, Gabrio 8
Sijmonsz, Thaems 17, 18
Sijvertsz, Jan 36, 37
Simon, Domingo de 7
Simonsz, Floris 35
singel 10,31-33
Sint Anthoniepoort 7
Sint Pietersbrug 47
Sint Pieterskapel 47
smid 46
Sombroek, Kasper 46
Sonoy, Diederik 22
Spanjaarden 9, 10
Spanje 30, 40
- , Opstand tegen 9

ezicht

Vestingwerken
Speckle 9, 70
stadsfabriekmeester
22
Stadspaardenstal
33
Steeland, Servaes van 8
steenhouwer 20, 24, 27
Stelsel, Nieuwnederlandse
11
- , Oudnederlandse
9, 10
Stevin, Simon 9, 10
Straatsburg 9
Stuers, Victor de 43
Successieoorlog, Oostenrijkse 11
-, Spaanse 11
Taemsz, Claes 40
Tartaglia 9
Tenailles 11
Theti 9
Thijsz, Heijn 35
Thoen, Jan 45
timmerwerf 25
torenbastion 7
Touwfabrieken, N.V. Vereenigde 37
traanhuisje 37
Trente, Pedro da 7
tuchthuis 24, 33
Tuijntgesven 37
Tuindijk 16, 21
Uitwaterende Sluizen, Hoogheem
raadschap van de 47, 49
Utrecht 7,8,15,22
-, Staten van 10
-, Vrede van 11

van Edam

Vader, Claes Simonsz 34
Valehenstoren 18, 33, 34
Vasseur des Roques, Guillaume
le 11
verklikkershuisje 34
Verona 7
- , Marco da 7
Verschuer, W.D. 49
vesten 14,15,17, 30, 33, 36, 38, 43
Vestingwet 11
Vitelli, Chiappino 8
Vlaanderen, Zeeuws 11
Vlissingen 7, 8
Volendam 15, 17, 40, 50
Volger 15
Voorhaven 14-16, 24
voorwerken 10,11
Vrouws, Neeltje Claas 33
vuilnishuis 33
wachthuis 22, 35
wagenmaker 37
wallen 10, 11, 14-16, 19, 21-23, 30,
31, 33, 35, 40, 43
waltoren 18
wandelpaden
45
wandelplaats
12, 43, 44
Wart, Claas Jacobsz 37
Waterland 16
Waterlinie, Hollandse 11, 12, 42
waterpoort 18,28
watersnood 44
Weesp 13,37

West-Friesland 16
Westeinde 75, 22
Westerbaan, familie 37
- , Jacob Jansz 37
- , Jan Jacobs 37
Westerbuiten 33, 50
- , Groot 77
-, Klein 77
Westerpoort 18, 22, 23, 27, 31, 33,
34, 36-38, 40
Wijptsz, Cornelis 37
Willem I, koning 77
Willem V, graaf 74
Willemstad 10
Woutersz, Dirck 24
Zeedijk, Waterlandse 74
Zeeland 8, 20
zeepziederij 43
Zijpe 70
zoutdragershuisje
35
zoutkeet 24, 25, 43
zoutmeter 35
Zuiderpoort 26, 42, 45, 50
Zuidersingel 37
Zuidersingeltje 37, 32, 44
Zuidervesting 32, 33, 37
Zuiderzee 73, 74, 20, 24
Zuidoosterpoort
24, 33, 39, 46
Zuidpolder 75, 76, 22
Zutphen 9
Zwolle 36

VERANTWOORDING
Er is getracht om de herkomst van alle afbeeldingen
te achterhalen en toestemming
te verkrijgen
voor de publicatie ervan. Aan diegenen die van oordeel zijn dat hun werk in deze niet-commerciële
uitgave is opgenomen
zonder dat daarvoor aan de vereiste formaliteiten
is voldaan, biedt de
Vereniging Oud Edam haar verontschuldigingen
aan.

Herkomst van de afbeeldingen
K. de Boer (bruikleen Edams Museum), Edam
afb.21
Edams Museum
afb.6, 7, 11, 14-16, 18-20, 22, 23, 32, 34, 35, 37, 39, kleurkatern
Gemeente Edam-Volendam
afb.30
Rijksarchief in Noord-Holland,
Haarlem
afb.26,31,38
Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
Zeist
afb.24, omslag
Streekarchief Waterland, Purmerend
afb. 1-5, 12, 25, 27-29
56

G

op Edam en de Grote Kerk vanaf de Die in de Zeevang. De stad was rond
om door water omgeven, wat een natuurlijke bescherming betekende tegen vij
andelijke aanvallen.

H. Krumpelman (1791-1876), aquarel, niet gedateerd.
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Oosterpoort, gezien vanaf de stadszijde (Voorhaven) naar het Oorgat bij de
zee. Links aquarel (voorstudie) en rechts olieverfpaneeltje.
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H. Krumpelman (1791-1876), niet gedateerd.
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Vulgo Edarn, de zogenoemde
'grote' kaart van Joan Blaeu, weer
gevend de situatie ca.1665.

1.

/. Blaeu,ingekleurdekopergravure,origineelschaal1:2700.
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Oosterpoort, gezien vanaf de Pietersbrug naar het noorden,
Zeevang. Links aquarel (voorstudie) en rechts olieverfpaneeltje.

H. Krumpelman(1791-1876),niet gedateerd.
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Monnickendammerpoort,
gezien vanaf de Schepenmakersdijk.
de voormalige houtzaagmolen van Teengs geschilderd.

H. Krumpelman(1791-1876),olieverfop eikenpaneel,niet gedateerd.

Links is

De Oosterpoort (rechts)
en de Halsbanttoren.
I. Ouwater (1750-1793),
tweede helft achttiende
eeuw.

tingwerken van Edam' is een unieke
tgave die ontstaan, gebruik en
afbraak van de poorten, muren en
stadswallen van deze Zriiderzeestad
uitgebreid weergeeft. Alleen al de
talrijke illustraties, die uit diverse
musea en bibliotheken bijeen zijn
gebracht, maken dit boekje tot een
bezit van uitzonderlijke waarde.
Diverse tekenaars, graveurs en
schilders, waaronder Cornelis Pronk
en Hendrik de Winter, werden
getroffen door de charme van de
Edamse vestingwerken.
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