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Het jaar 2005 was voor Monnickendam (afb. 1) niet alleen het jaar van de stadsrechtfeesten, de stad stond ook nog even in 

het teken van de poezie. Een aantal flatgebouwen kreeg gedichten op de zijmuur geschilderd. Al die gedichten gaan over 

dieren, dieren die vanouds in Waterland geleefd hebben. Heel passend, maar je kunt je afvragen: hoe zit het eigenlijk met 

de stad zelf? Heeft die ooit inspiratie geleverd voor de poëzie? We kennen een mooi gedichtje van Ivo de Wijs, er staat wel 

eens wat leuks op een website maar daarmee houdt het toch op, zou je denken.  

Wat maar weinig mensen weten is dat uitgerekend een van de beroemdste Nederlanders van de 17e eeuw, de grote 

Constantijn Huygens (afb. 2) een gedicht over Monnickendam gemaakt heeft.  

In het Stedenboek dat vandaag wordt aangeboden is het opgenomen. Huygens maakte het in 1624. Hij is dan achtentwintig 

en al jaren behoort hij bij de meest veelbelovende jonge mannen in de vaderlandse elite. Toch is hij net een benoeming 

misgelopen als ambassadeur aan het Engelse hof, een pijnlijke geschiedenis.  

De begaafde Huygens laat zich echter niet uit het veld slaan en besluit zijn carrièreplanning verder te richten op het 

binnenlands bestuur. En omdat hij zich vóór alles kunstenaar voelt, literator vooral, doet hij dat via een serie gedichten over 

de machtige stemhebbende steden van de Republiek. Dat zijn er achttien. Bij de laatst bijgekomenen zitten Medemblik, 

Edam, Purmerend èn Monnickendam.  

 

Het is poëzie zoals wij die amper meer kennen en dat zit hem niet alleen in het zeventiende eeuwse Nederlands. De 

gedichten zitten ook helemaal vol met beeldspraak. Raadselachtig en vernuftig is die, soms lijken het wel cryptogrammen. 

Bloemrijke taal is het ook: ‘Swijmt, Vreemdeling’, staat er bijvoorbeeld in het gedicht over Amsterdam en het betekent dat 

de bezoeker van die stad wel zo ongeveer moet flauwvallen vanwege al het moois dat hij er ziet. Of, wéér over Amsterdam: 

‘Hoe komt ghy, gulde Veen, aen ’s Hemels overdaed?’ Hoe is het mogelijk, vraagt Huygens zich af, dat er daar op het veen 

zo’n overdaad aan schoonheid en welvaart heeft kunnen ontstaan? 

Huygens gedichten waren nieuw binnen de literaire cultuur van die tijd. Maar niet alleen daarom vielen ze op. Wat Huygens 

ook goed gezien had was dat er, juist in die periode, een grote belangstelling was voor de voorgeschiedenis van het land. Én 

voor de belangrijke rol van de steden daarin.  

Er was al meer op dat gebied, boeken waren er en ook kaarten. Neem bijvoorbeeld de historisch-geografische kaart van 

Ortelius, ‘Belgii veteris’ (afb. 3). Hij gaat terug tot in de Romeinse tijd. De tijdgenoten moeten er hun ogen op uitgekeken 

hebben want waar is de Zuiderzee?? Nog nergens te bekennen. Een nog helemaal ‘heel’ gebied staat erop. Alleen een 

piepklein meertje met de naam ‘Flevo’ ligt daarin, via riviertjes verbonden met een paar ver weg gelegen, nóg kleinere 

meertjes.  

De middeleeuwse daling van het land, het opslokken ervan door het steeds groter wordende Almere en vervolgens het 

ontstaan van de Zuiderzee, wisten Huygens en zijn tijdgenoten daar eigenlijk wat van? Iets zeker, en wel dankzij 

overlevering. Uitgerekend in het Stedenboek schrijft Dirck Baens er over. Hij was jurist en uit de streek afkomstig. We 

komen het tegen in zijn stuk over Medemblik. Baens komt daarin met een voorbeeldig plaatsnaamkundig betoog en laat zo 

zien dat de naam Medemblik zéér oud moet zijn, zo van rond de tiende eeuw. En dan komt het: nog van vóór ‘de oprijsinge 

van de Zee’, zegt hij – en hier bedoelt hij de Zuiderzee.  

Ook uit juridische stukken blijkt dat men er wel wat van wist. Wanneer, bijvoorbeeld, in 1622 de Purmer wordt 

drooggemalen komt een deel van het gewonnen land ‘op grond van oude rechten’ onder de jurisdictie van Monnickendam.  

Er mag dan wel íets over bekend zijn geweest, de historische interpretatie die Ortelius op zijn kaart liet zien, een beeld van 

een droog, aaneengesloten binnenland, moet zéér tot de nationale verbeelding hebben gesproken. Zeker na al het 

landverlies door overstromingen in de eeuwen ervoor. En dan nu, juist in Huygens tijd, het opzienbarende fenomeen van de 

Noordhollandse droogmakerijen. De kaart moet de inwoners er van doordrongen hebben dat alle onder water gelegen 

grond, ook die onder de Zuiderzee, land was van de nieuwe republiek. Een soort Zuiderzee-ballade, maar dan omgekeerd. 

‘Al die zee, opa, dat hele stuk van Kampen naar Amsterdam, waar we pas over gevaren hebben, was dat dan vroeger 

allemaal land?’ ‘Ja, jongen, allemaal land, ons land’.  

Ook de jonge Huygens, met zijn rijke en erudiete ouders, moet deze kaart gekend hebben. 

 

Laten we nu eens naar Huygens gedichten kijken zoals ze zo’n twintig jaar later terecht zijn gekomen in het Stedenboek. 

Wat opvalt is dat de grote steden van Huygens verreweg de meeste lof krijgen toegezwaaid. Voor de kleinere steden heeft 

hij bepaald minder aandacht en dat geldt al helemaal voor Purmerend, Edam en Monnickendam die als kleintjes pas op het 



nippertje, en na protest, waren toegelaten tot de eervolle vergadering van de stemhebbende steden. Maar het mag dan 

met minder lof zijn, Huygens slaat toch ook voor hen op ingenieuze wijze aan het dichten.  

 

We gaan er eens naar kijken en beginnen met de gedichten over de buursteden van Monnickendam: Purmerend en Edam. 

 

Purmerend 

 

Hoe oud moet ik wel niet zijn als ik het zelf niet meer weet? Met dit grapje over het onbekende moment van het ontstaan 

van Purmerend begint het gedicht (afb. 4). Dan volgt er een stukje over de adellijke en niet-adellijke besognes die hebben 

geleid tot het ontstaan van het Purmerender Slot. Volgens Huygens kon de stad sinds de omwalling ook echt stad genoemd 

worden en ze heeft dat meteen aangegrepen om plaats te kunnen nemen in het vaderlands bestuur. ‘Met werd ick Stad 

genoemt, met heb ick stad gegrepen in ’s vaderlands bewind’ 

Het gedicht is helemaal in de ik-vorm en dat heeft hier een grappig effect. ‘Ik zeg ja of nee, net zoals het mij uitkomt’, zegt 

de stad, ‘en dat terwijl ik toch zo klein ben!’ Ik trek me daar dan ook niets van aan. Zelfs de grootste steden kunnen immers 

toch ook maar één stem uitbrengen!’  

 

Hoe oud en ben ick niet, die ’t selver niet en weet!  

Hoe weet ick ’t, die soo jongh soo menigh meester sleet?   

Sints Eggerts dicke Beurs den jongen Vorst verbonde,   

Die my ter danckbaerheit het hooge huys vergonde.   

  

Maer dubbel was de gonst, al was sy ’t by gevall   

Van die mijn’ wooningen besloten in een’ Wall   

Met werd ick Stad genoemt, met heb ick stad gegrepen   

In ’s Vaderlands bewind; daer segh ick onbegrepen   

Of, Ja, wanneer ’t my lust, of, als ick weiger, Neen:   

 

Wat schaedt mijn’ kleinigheit? de grootst’ en zijn maer een.   

 

Huygens voegt er zelf in de marge het volgende aan toe 

Willem Eggert hadde den jongen Hertogh Willem van Beyeren (in ongenade van sijn’ Vader Hertogh Albert zijnde) door 

bystand van gelde sulcks verplicht, dat hy hem onder andere belooningen vergunde het Slot te Purmerende te bouwen, 

daer van hy de eerste Heere werd. 1410. 

 

Edam 

 

Ook hier (afb. 5) laat Huygens de stad zelf spreken maar dit keer gaat het vooral over de naam. Eerst luidde die Ydam, zo 

legt Huygens de stad in de mond, vanwege een afgedamd binnenwatertje de Y. Dat duurde tot op het mo ment dat de vette 

ka zen van de stad internationaal be kend werden en iede reen op dat lokaas af kwam (‘naer mijn aes doen raesen’). 

Sindsdien, noemen ze de stad Eet-dam, beweert Huygens, ‘daer soo veel etens groeyt’, een theorie die wij maar met een 

korreltje zout moeten nemen. Huygens lijkt dat ook te doen als hij vervolgens snel omschakelt naar wat hij ziet als de échte 

oorzaak van de roem van Edam over de hele wereld. Die roem, ‘de wielen van uw’ Victori-koets’ noemt Huygens haar, dat is 

de Edammer scheepsbouw. Het zijn de ‘bezeilde kielen’, de in Edam gebouwde schepen, die de roem doen voortsnellen. De 

maker dáárvan, de ‘Raden-maker’ komt de dank toe voor dat grote succes.  

Dat het juist de Edammer kaas is die de stad tot in onze tijd wereldberoemd zou maken, dat kon Huygens natuurlijk niet 

voorzien. 

 

De Dam die ’t Zuyderdiep het binnen Y onthiel   

Gaf my d’Ydammer naem; dien ick niet langer hiel 

Dan tot het vett gerucht van mijn’ gewilde Kaesen   

De wereld had gevult, en naer mijn aes doen raesen:  

Sints noemden sy ’t Eet-dam daer soo veel etens groeyt.  

Maer dat men mijner melt soo verr het ebt en vloeyt,  

Is elders op gevest: hoort, Hollander, de wielen 

Van uw’ Victori-koets zijn uw’ bezeilde kielen;   

Dat zijn de mijne meest: Behoort niet meest de danck 

Den Raden-maker toe van ’s wagens gladden ganck?  

 



En dan nu Monnickendam (afb. 6).  

 

Monnickendam 

 

‘Zuyd-Ooste Purmer-end besett ick met den Dam  

 Die van een Monick-Meer wel eer sijn Doopsel nam 

Meer eertijds, nu niet meer, hoe sien ick uwe baeren 

Van baeren ingeslockt? Als minder Visschen vaeren  

Van die haer meerder zijn. En, vraegh ik oock de faem. 

‘k En leere geen bescheid van d’ouder’ baeren naam. 

 

Al vult ghy dan mijn’Schild, staet buyten halve-Paepen, 

Om blijven dat ick ben, behoev’ick meer als ’t gaepen: 

Mijn’ Borgers moeten bey Godsdienstigh zijn en koen; 

Hun wel-zijn hanght gelijck aen ’t Bidden en aen ’t doen.  

 

Het gedicht bestaat uit twee onderdelen. Laten we met beginnen met het laatste. En kijk nou, dat is helemaal niet zo 

aardig...  

Al vult ghy dan mijn’Schild, staet buyten halve-Paepen: hier spreekt de stad Monnickendam de Roomse geestelijken toe. 

Want laat nu in het wapen een afbeelding van een monnik achtergebleven zijn... Halve papen moeten maar buiten blijven, 

vindt kennelijk ook Huygens. Tja, in 1624 zaten we nog ruim voor de Vrede van Munster. Wat moest de protestantse hof-

elite nou met monniken? Ze mogen dan van het wapenschild niet verwijderd kunnen worden... in de stad zelf willen we ze 

niet zien!  

Want om de stad te behouden zoals ze is, is er wel méér nodig dan een beetje in een klooster te zitten suffen: Om blijven 

dat ick ben, behoev’ick meer als ’t gaepen.Om hun stad te kunnen handhaven moeten de burgers zowel godsdienstig zijn 

als dapper: Mijn’ Borgers moeten bey Godsdienstigh zijn en koen: Hun wel-zijn hanght gelijck aen ’t Bidden en aen ’t doen. 

Hun welzijn hangt net zo veel af van hun bidden als van hun daden. 

Een beetje schokkend is het wel. In dit lofdicht wordt de stad dus eigenlijk helemaal niet geprezen! Ze moet vooral maar 

bidden en doen, krijgt ze voorgehouden. Huygens en zijn tijdgenoten vonden het kennelijk helemaal niets, dat woord 

‘monniken’ in Monnickendam. Hebben we sinds de Reformatie zo mooi alle papen verdreven, zitten ze nog steeds in de 

naam van de stad. Stel je voor dat iemand zou denken dat die suffe monniken ooit belangrijk geweest zijn!  

Zo gek is het niet, dat er na een belangrijke wisseling van politiek regime een probleem ontstaat met een geografische 

naam. In de twintigste eeuw maakten wij het ook mee. Denk aan het wisselen van naam tussen St. Petersburg, Petrograd, 

Leningrad en weer terug naar St. Petersburg. 

Nu gaan we terug naar het begin van het gedicht. Hier gaat het over de naamgeving van de stad in het licht van de 

geografie.  

‘Zuyd-Ooste Purmer-end besett ick met den Dam. De dam in de Purmer Ee, daar begint het gedicht mee. En nu gebeurt er 

iets merkwaardigs. Huygens koppelt die dam aan de Monnikenmeer:  

Die van een Monick-Meer wel eer sijn Doopsel nam: de Monnikenmeer, daar zou de naam van de dam vandaan komen en 

daarmee ook de stadsnaam. Maar Huygens vergiste zich. Immers, de dam in de Purmer Ee is van ná het ontstaan van de 

nederzetting Monnickendam.  

Dat de naam Monnickendam zou komen van Monnikemeerdam was in die tijd overigens een populaire uitleg. Wie weet, 

had dat ook weer te maken met protestantse gêne over het voortbestaan van monniken in de naam. De uitleg via 

Monnikemeerdam komt eveneens voor in het oudste stedenboek, dat van Guicciardini. Huygens maakte dus een vergissing 

voor wat betreft de historische geografie, de plaats van de dam, en nam verder de gangbare opinie over. Een opinie die 

waarschijnlijk niet juist is. 1 

 

Dan volgt er een fraaie stijlfiguur, nog wel rond een mededeling die geografisch interessant is: Meer eertijds, nu niet meer, 

‘Dat Monnikenmeer is geen meer meer’, zegt Huygens. ‘Is dat ook al drooggemalen?’ zal de tijdgenoot nu denken.  

Maar zo zit het niet, integendeel:  

hoe sien ick uwe baeren van baeren ingeslockt? dicht Huygens. Hoe kan zoiets? Haar baren, haar golven, zijn door andere 

baren opgeslokt. Met andere woorden, de Monnikenmeer is door de zee opgeslokt.  

Als minder Visschen vaeren Van die haer meerder zijn: Net zoals kleinere vissen het ervaren, die door grote vissen 

opgeslokt worden’, voegt Huygens er aan toe. Deze zegswijze komt voor op een in die tijd bekende volksprent. En, vraegh ik 

oock de faem. Huygens vraagt het zelfs aan de faam maar krijgt geen uitsluitsel over de oude golven-naam:  

‘k En leere geen bescheid van d’ouder’ baeren naam. 

 

Zó is het meer tot zee geworden. In de kantlijn staat Huygens’ verduidelijking: het meer ligt nu met de Zuiderzee ‘gemeen’. 



Hoe moeten we dat zien? Vergist Huygens zich hier niet? Wat zeggen de oudere kaarten? Op de kaart van Sgrooten uit 

1530 is Monnickendam de enige stad die expliciet buitendijks is ingetekend. Het meer ligt op enige afstand en nog helemaal 

los van de stad. Op latere kaarten ligt het meer vlak tegen de stad aan en is geheel met de stadswateren verbonden. Dat de 

stad zelf in feite uit eilanden bestaat is op de kaarten soms ook goed te zien. Op de kaart uit 1622 van de drooggemalen 

Purmer, gemaakt vlak voor Huygens’ gedicht, ligt Monnickendam zelfs als een eiland in de monding van de Monnikenmeer. 

Tussen het stadswater en de zee de sluizen. Het oogt allemaal erg kwetsbaar maar om het meer daarom onderdeel van de 

Zuiderzee te noemen?? Het moet literaire overdrijving zijn.  

Èn, Huygens heeft hier vast niet rondgelopen.  

Wij gaan dat nu wel doen.               

We nemen daarvoor uiteraard de ‘plattegrond van De Wit’ (zie pagina 58). Die we dus vanaf vandaag ‘van Blaeu’ zullen 

moeten noemen. Dat laatste is wennen, want het is onze meest gebruikte kaart. Dat heeft meerdere oorzaken. Hij heeft 

kloppende maten en hij is uit een tijd waarin er al veel archiefmateriaal is. Verder is hij zeer gedetailleerd waardoor hij zich 

sterk laat vergroten. En hij is ‘in opstand’ getekend. Dat komt nu goed van pas: gaan onze ogen over de straten dan is het 

net of we zélf, als zeventiende-eeuwers, tussen de huizen lopen. Tijdgenoten van Huygens zijn we ineens en zo gaan we dan 

ook kijken naar het Monnickendam van zijn tijd. 

We starten bij de haven (afb. 8). Bij de Gouwzee dus. Een binnenzeetje van de grote Zuiderzee maar wel één waar het eb 

kan zijn of vloed en waarvan het water, hier vóór ons, al aardig zout is.  

We kijken uit over het water, in de richting van Marken, en stellen ons de boerengehuchtjes voor die hier in de 

middeleeuwen zijn opgeslokt door de zee. Recht voor ons ligt er ook één, onder water. Wie weet, de agrarische voorganger 

van Monnickendam? Was de eb op haar laagste punt geweest dan hadden we er nu, midden zeventiende eeuw nog wat 

van kunnen zien: boven het water uit stekende kruisen, van het verdronken kerkhof. Een eeuw na ons zal Hendrik Meyer er 

nog over schrijven. 

Nu gaan we rechtsaf langs de stadstimmerwerf waar de schepen op de helling liggen. We ruiken de teer van de werf en ook 

de houtvuren. Even verderop steken we door naar het Zuideinde (afb. 9). Zitten we hier op de oudste dijk van de stad of 

was het terplichaam onder de Kerkstraat toch ouder?  

We steken weer door, via het Reyerssteegje naar de Niesenoortsburgwal. Is dit misschien de ‘burchvalle’ uit 1331? Rechts 

van ons, tegenover de punt van de Niesenoort, ligt een klein pleintje, ‘Ledig erf’ zal het later heten. Een middeleeuws 

marktpleintje zou het geweest kunnen zijn. Het Riedighemarktveld? Wie van ons, zeventiende-eeuwers weet het nog? Links 

voor ons liggen de driehoeken van het Bloemendaal en het Rozendaal (afb. 10), ooit, waarschijnlijk, landerijen van de 

monniken van de uithof op Marken.  

Wij lopen verder over de Niesenoort en het Wezenland, regelrecht naar de plek waar vroeger het vrouwenklooster 

Mariëngaarde stond (afb. 11). In 1543 stond haar brouwerij het protestantse stadsbestuur in de weg. Maar de zusters 

wonnen het proces tegen de stad en hoefden niet te wijken. De nieuwe wallen moesten er maar omheen gelegd worden, 

vond de Hoge Raad. Vandaar die ruim uitgebogen hoek. Maar wat later trokken de Roomsen toch aan het kortste end – 

onze grootouders hebben dat nog meegemaakt – en daarom staat hier nu een Oudemannenhuis, een initiatief van het 

nieuwe stadsbestuur.  

We lopen langs de Grote Kerk. Hoe die werd klaargemaakt voor de diensten van de nieuwe religie, ook dat hoorden we van 

onze grootouders. We gaan er niet heen maar werpen wel alvast een blik op de Monnikenmeer even verderop. Daarna 

slaan we meteen rechtsaf, naar De Zarken (afb. 12). In 1451 werd het hier nog Dam genoemd. Tja! Hebben de oudste 

Stedeboek-schrijvers dan tóch gelijk en was er wèl ooit een afdamming van de Monnikenmeer?? Is de Kerkstraat daarvan 

een verlenging? We zullen het voorlopig niet we ten. Op archeologisch on der zoek moeten wij zeventiende-eeuwers nog 

zo’n driehonderd jaar wachten... 

We lopen de Zaksteeg in, de Zaksteegspoort onderdoor (afb. 13). Niets romantische Saksen-steeg. Deze steeg zakt, daarom 

hij heet zo. Alleen zó kunnen we onder de omwalling en het poortgebouw door. 

Dat doen we. En eenmaal weer buiten worden we overweldigd door het licht (afb. 14). Vanaf de brug kijken we eerst 

richting Overleek. Daar ligt het agrarisch veen gebied waaruit de stad is voortgekomen. Wat een wijdte, wat een zicht!  

En kijk hoe schitterend de Monnikenmeer er bij ligt. Erg ‘opgeslokt’ ziet hij er vandaag niet uit, eerder idyllisch. Hoe brak 

zou het water zijn? Ruim en gemakkelijk spoelt het naar de stadsgrachten. Daar helpt het zeker nog wat bij het openhouden 

van de haven. Goed dat ze het niet droogmalen!  

Wat is het hier stil! Zo stil dat we het water kunnen horen kabbelen. 

Als Huygens hier nou wel eens geweest was? Als wij hem hadden kunnen mee nemen op onze stadswandeling... En hij had 

nu híer gestaan. Hij zou meteen geen probleem meer gemaakt hebben van de monniken en die wat Roomse naamgeving. 

Wat zou hij de stad hebben geprezen! Om haar schoonheid. Haar geschiedenis. Haar nijverheid en handel. En om haar 

vernuft: beschermde eilandjes tussen zee en binnenmeer. Net als bij Amsterdam had hij de stad kunnen roemen om haar 

‘gulde veen’ en, ‘beter nog dan Venetië, waterwegen èn straten’. ‘Swijmt, vreemdeling!’ zou hij ook ons meteen hebben 

toegeroepen.  

Bezwijmen, bij zoveel moois, dat doen wij toch maar niet.  

Wij kijken naar de plattegrond van Blaeu, met zoveel nauwkeurigheid en liefde getekend. We staan er midden in. Voor ons 



de Monnikenmeer. Hoe zout het water is? Als we ons best doen kunnen we het gewoon ruiken.  

 

Bovenstaand artikel is de bewerking van een lezing, op 14 september 2005 gehouden aan de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek ter gelegenheid 

van de aanbieding van het Stedenboek van Blaeu. 

 

Bij de bespreking van de drie gedichten heb ik graag gebruik gemaakt van de toelichting van C.W. de Kruyter in diens prachtige boek over Huygens’ 

Stede-stemmen en Dorpen. Zutphen, 1981 (Serie Klassiek Letterkundig Pantheon) 

 
1 Zie ook het hoofdstuk over de naamgeving in mijn boek ‘Monnickendam in Waterland’  

heruitgave 2005, p.30-33. 

 


