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Opgedragen aan de Heer drs. J.A.M. van Diederen 
burgemeester van Monnickendam. Jaarverslag 1987 

 
Het huidige raadhuis van Monnickendam op het Noordeinde 5 werd op 10 september 1814 door ruil tegen de 
opstal van het oude raadhuis aan de overkant naast de speeltoren eigendom van de gemeente. 
Nog tijdens het Franse bestuur (dat half november 1813 vertrok, nadat Napoleon de slag bij Leipzig verloren 
had) bestonden er plannen het oude raadhuis te restaureren of te verhuizen naar een beter onderkomen. 
Reeds op 25 juli 1813 blijkt uit een taxatie de belangstelling van het gemeentebestuur voor het statige 
herenhuis aan de overzijde. 

“Wij ondergeteekenden verklaren met dezen, na alvorens daartoe door den Heer Maire (burgemeester) der 
stad Monnickendam verzogt te zijn geworden om een tacksatie daar te stellen wegens de waarden van het 
oude stadhuijs, om te amoveren en verder te zien wat er geschikt, gemist of afgenomen zou kunnen worden 
van het huijs het laatst bewoont door den Heer Costerus (Noordeinde 5) met oogmerk om dit 
bovengenoemde huijs van de Heer Costerus tot een raadhuijs te kunnen gebruijken. Tackseren ten dien 
einden de waarde van het oude Stadhuijs voor een afbraak op  2.500,- en oordelen dat na onzen 
bedunkens van het huijs van de Heer Costerus afgenomen konden worden de coepel boven de trap, de 
loden platten voor en agter de dakvensters en de loden der ramen van de bovenste verdieping. 
De coepel agter de gang en de zij-vleugeltjes op de plaats en de schuur op de wal of agter in de tuijn, met 
hetgene dat in de kelder gemist zou kunnen worden. Calculeren de waarde daarvan te zijn na af trek van 
kosten, die nodig zouden zijn om het dak weer in order te ma ken en al hetgeen door het wegnemen van 
het een en ander moest voorzien en in goede orde brengen de somma van zuijver geld zou kunnen 
opbrengen van  1500,-, ook zou desnoods tot goedmaking van de kosten gemist kunnen worden het 
eizerde hek op de stoep en de marmeren stenen uijt de gang, mits de blauwe stenen uijt het oude stadhuijs 
weder in desselfs plaats worden gelegt”. Monnickendam, Siewert Beezem en Adrianus Hoeve. 

 
Op 7 september 1813 werd door twee experts de toestand van het oude raadhuis als volgt omschreven (dit 
rapport werd reeds opgenomen in ons jaarverslag 1978 op pag. 50) 

“Wij ondergetekenden verklaren inspektie genomen te hebben van het oude stad- of raadthuijs te 
Monnickendam en bevonden het te zijn een ouwt en bouvallig gebouw ogenschijnlijk van de 14

de
 of 15

de
 

eeuw en weleer tot een capel of kerk ingerigt. Tans van mueren als anders veel repperatie hoog nodig door 
zijn ouwtheijt, de oude glazen aan weerzijden, die daarin zijn na kerksgewijzen, zijn aller deporabels 
(bedoeld werd: in deplorable toestand) en het dagelijks onderhouwt scheelt (mankeert) over het gehele 
gebouw en dus zou daar allernodigts een 1000 gld aan besteet dienen te werden, zal (wil) het bruijkbaar 
blijven”. Monnickendam, 7 september 1813 Jan Schaap en Pieter Mooij 

Op 25 september 1813 kwam het bestuur van de gemeente Monnickendam, kanton M,dam, arrondissement 
van Hoorn, departement van de Zuiderzee na goedkeuring van de Prefect (een Frans bestuurder van het 
departement) bijeen om te beraadslagen over de ruil van het oude gemeentehuis, dat met instorting bedreigd 
werd, tegen een huis van een particulier, dat onlangs te koop werd aangeboden. Eén en ander n.a.v. de brief 
van de Prefect d.d. 24 augustus 1813 nr 2868 betr. dit onderwerp. In de notulen lezen we (uit het Frans 
vertaald): 

“De burgemeester (D. Arbman) gehoord hebbende de staat van verval, waarin het gemeentehuis zich 
bevindt en de enorme kosten, die gemaakt moeten worden voor restauratie, de gevaren waaraan men 
bloot staat gedurende het stormachtige seizoen en het feit dat een deel van het gemeentehuis kan 
instorten, geeft in overweging dat het beter zou zijn een ander onderkomen te zoeken voor de 
bijeenkomsten van de autoriteit en de eerste gelegenheid, die zich voordoet hiertoe aan te grijpen. 
Sinds enige tijd staat een van de voornaamste huizen van de stad te koop en beantwoordt gezien zijn 
ligging geheel aan het doel”. 

Hij nodigt het bestuur uit een speciale commissie te benoemen, die haar rapport hierover nog tijdens deze 
zitting zal opstellen. Na overleg worden de heren H.J. van Marle, R. Kous Bos en A. Gozewijn hiermede belast, 
die onmiddellijk aan het werk gaan. 
Het register van beraadslaging van de gemeenteraad vervolgt dan: 

“Gehoord hebbende het rapport van de speciaal benoemde commissie tijdens de zitting van heden, waaruit 
resulteert dat na een gedetailleerd en nauwgezet onderzoek van de huidige lokaliteit en het aangegeven 
huis in aanwezigheid van de heren Jan Schaap, metselaar en Pieter Mooij, timmerman beide aangewezen 
als experts in deze aangelegenheid, dat de huidige lokalliteit, die dateert uit de 14

e
 eeuw, zodanig in staat 

van verval is dat te coorzien is, dat deze tijdens het stormachtige seizoen zal instorten en niet behoorlijk 
gerepareerd kan worden zonder de stad voor enorme uitgaven te plaatsen, terwijl de nieuw genoemde 
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lokaliteit met weinig kosten geschikt gemaakt kan worden. Ook kan op kosten bespaard worden om het 
vredegerecht (kantongerecht) een behoorlijk onderkomen te verschaffen”. 

 
De uitgaven werden begroot op plm. 2000 Frs. (of 
plm.  950,-) 
“Gehoord hebbende de vraag van de eigenaren van 
genoemde lokaliteit, die bereid zijn tot een ruil met 
het huidige gemeentehuis plus de somma van 1000 
Frs, stelt het bestuur voor de ruil, die zojuist genoemd 
is, te aanvaarden, behalve de betaling van de somma 
van 1000 Frs, die het niet kan inwilligen. De 
burgemeester wordt verzocht de noodzakelijke 
stappen te ondernemen bij de Onder-prefect, opdat hij 
zal bemiddelen bij de hogere autoriteiten, zodat de 
wens tot ruil ingewilligd zal worden door het 
Gouvernement”. 
Uit de kladaantekeningen van de 5

e
 augustus 1813 

blijkt nog dat wanneer het oude gemeentehuis niet te 
repareren valt en de afbraak moet volgen, dit op 
voorwaarde moet gebeuren, dat de gevel in zijn 
geheel bewaard zal blijven. Hierover wordt later niet 
meer gesproken. 

Door de val van Napoleon en terugkeer van 
Oranje in Nederland (al bleef het gemeentebestuur 
van Monnickendam volledig gehandhaafd) kwam er 
niets van een goedkeuring tot aankoop of ruil van het 
pand op het Noordeinde nr 5. Op zondag 19 juni 1814 
(de erfprins, de latere koning Willem 1 was reeds op 
30 november 1813 in Scheveningen geland) werden 
naar het voorbeeld van  

“naburige plaatsen en dorpen vlaggen op kerken en torens geplaatst, wegens de plaats hebbende vrede en 
tevens gevraagd aan administrateurs van pieuse (godsvruchtige) gestichten en aan overlieden van schepen 
en schuiten om insgelijks op die dag de vlaggen te laten waaien”. 

Toen kon het normale leven weer beginnen na haast 19 jaar Frans bezetting en heerschappij, want sinds 9 juli 
1810 was het koninkrijk Holland zelfs bij Frankrijk ingelijfd geweest. 
Reeds een week na het feest, op zaterdag 25 juni 1814 verzocht de stadsarchitect 
“Om de trap van de (speel)toren zodanig te veranderen als zulks zal behoren voortspruitende uit het 
amoveeren van het oude stadhuis en is besloten zulks in orde te laten brengen”. 
Er moet dus al een overeenkomst bestaan. 
 

De ruil. 
De ruilactie van 10 september 1814 (die voor twee notarissen, de heren Age Volkerse en Johan van Aalburg, 
beiden te Monnickendam residerende, wordt verleden) bevat alle gegevens: 

Daniel Daniëlsz Arbman, burgemeester van Monnickendam (eigenaar van de lijnbaan “Amsterdam” 
aan het binnencingeltje) treedt namens de gemeente op en is gequalificeert met een aanschrijving van 8 april 
l.l. van de commissaris des kwartiers Hoorn. De andere partij is de heer William Costerus (zonder beroep, 28 
jaar en gehuwd met Elisabeth Arbman) wonende onder Opeijne in Gelderland, eigenaar van een huis en erve 
alhier in het Noordeinde en strekkende van achteren tot aan de Kennemergracht, wijk 4 nr 34 (het huidige 
huisnr 5) belend met Jan Schaap ten zuiden en een huis van de stad te noorden. 

De eerst genoemde partij verklaart te transporteren (af te staan) een gebouw staande in ‘t 
Noordeinde wijk 3 nr 4 zijnde het (voormalige) stad huis met de vrijheid het te mogen wegnemen 
(afbreken), latende de grond waarop genoemd gebouw staat, aan de stad, deze is niet onder de ruil 
begre pen. Laatstgenoemde partij verklaart het reeds genoemde huis wijk 4 nr 34 te willen 
transporteren. 

 
Dit huis blijkt in 1746 te zijn gebouwd door de heer Albert Timmerman, toen raad en burgemeester van deze 
stad. 
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Hij heeft het huis nagelaten aan zijn weduwe en enige erfgename Maria Bent, die naderhand hertrouwde met 
de heer Claas Jacobsz Bruijn te Nieuwendam. Op de 26

e
 december 1764 heeft zij het huis verkocht aan Justus 

Boot, raad in de vroedschap van Monnickendam. Laatstgenoemde heeft het huis wederom verkocht op 26 
januari 1769 aan de heer Bernardus van Ketel en zijn echtgenote mejuffrouw Adriana Post. 

Op 18 oktober 1777 verkochten zij het huis aan Adriaan ‘t Hooft, wonende alhier, welke 
laatstgenoemde heer het huis op 5 april 1787 transporteerde aan de heer Nicolaas Costerus, van wie William 
Costerus, als enige zoon en erfgenaam het heeft geërfd. 
Partijen verklaren dat deze ruil gebeurt met gesloten beurs, omdat de door hen afgestane objecten “in 
gemoede” een zelfde taxatiewaarde hebben, name lijk de somma van  1000,- of ‘n huurwaarde van  50,- per 
jaar. De opge roepen getuigen waren overbodig, hun namen werden in de acte geschrapt, waarschijnlijk omdat 
twee notarissen aanwezig waren. Eindconclusie: de gemeente Monnickendam kreeg een mooi pand met een 
per ceel grond, groot 12 a 50 ca, in eigendom en de heer Costerus een ruïne bestaande uit 14

e
 eeuwse 

kloostermoppen zonder grond. 
 

Je kan je afvragen wat voor 
spelletje hier gespeeld is: 
A . twee jaren 
eerder, op 1 augustus 1812, 
bood Jacob de Hoop als 
meest biedende op een 
veiling in de Doelen te 
Monnickendam nog  
4.252,50 Frs (of  2.025,-) 
voor het huis van William 
Costerus, maar voor deze 
prijs      wilde hij het niet 
verkopen (waarom niet ?). 
B waarom nam hij 
het bij de ruil op 10 
september 1814 genoegen 
dit met gesloten beurs te 
doen, terwijl hij eerst 1000 
Frs of  476,20 extra had 
bedongen. Waren de 
kloostermoppen, die bij 
afbraak ter beschikking 
kwamen, zo waardevol, dat 
hij door verkoop daaruit 
zijn voordeel kon halen ? 
Waar zijn ze gebleven ? 
Op 14 september 1814 
blijkt, dat het oude raadhuis 
wordt afgebroken. 
Adriaan Kater beklaagt zich 
dat Sieuwert Bezem en Arie 
Hoeve bij het af breken van 
het oude stadhuis zich een 
loden pijp hebben 
toegeëigend, welke langs de 
stadhuistoren in een 
regenbak afliep en daar hij 
meende dat deze pijp zijn 
eigendom was, verzocht hij 
de raad een decisie 
(uitspraak) te willen doen. 
Op 17 september d.o.v. 
wordt de zaak in der minne  
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geschikt. 
Wij zijn vorig jaar naar Opijnen (gld) gereisd (de tijdelijke woonplaats van William Costerus) om daar 

navraag te doen op de afdeling bevolking van de gemeente Waardenburg in het kasteel Neerijnen. 
Men kon ons alleen opgave doen van de geboorte van Nicolaas Costerus (later wijnhandelaar te 
Monnickendam) op 15 maart 1818 te Opijnen, maar waar de familie gewoond had wist men ons niet te 
vertellen. 

Ook de kloostermoppen uit Monnickendam waren niet gebruikt voor het kasteel Neerijnen, want het 
was reeds 18 jaar tevoren, in 1796, gerestaureerd en sterk gewijzigd. 
Op een steenworp afstand ligt ook het kasteel De Waardenburg. Daar werden we ontvangen door de oud-
burgemeester van Rossum, de heer A.F. van Groelst-Meijer, die reeds 30 jaren het kasteel bewoonde. 

De 95 jarige heer wist ons erg veel te vertellen over het kasteel, maar ook hier werden de 
Monnickendamse moppen niet gebruikt. Het kasteel was name lijk pas in 1895 gerestaureerd. 
Waren het misschien de heren Sieuwert Bezem en Adrianus Hoeve, die de heer Costerus voor de resten van 
het raadhuis de  2500,- betaalden, die zij in hun taxatierapport van 25 juli 1813 noemden ? 
Het zal wel een raadsel blijven waar de moppen voor gebruikt werden. 
In plaats van de gevel, waarvan eerder sprake was, bleef alleen de toegangsomlijsting behouden. Op de 
afbeelding van de gevel van het oude raadhuis (getekend door C. Pronk in 1726) en de poort, zoals hij in de 19

e
 

eeuw toegang bood aan de stalling voor brandspuit nr 1. Later werd het verbouwd tot politiebureau en biedt 
sinds 1980 huisvesting aan ons museum “De Speeltoren” (zie toelichting en foto in jaarverslag 1979 pag 1, 4 en 
10). 

W. van Engelenburg schrijft Ao 
1912 in het Gedenkboek 1813 :  
“Te Monnickendam riep de Maire 
(burgemeester) in 1812 de Onder-
prefect te hulp om het 
sloperswerk tegen te gaan, daar 
hij vreesde, dat de halve stad zou 
worden afgebroken. Inmiddels 
profiteerde de gemeente 
Monnickendam zelf van deze 
gelegenheid om niettegenstaande 
haar berooide kas, de fraaie 
woning te kopen, die thans als 
raadhuis dienst doet”. 
De schrijver vergiste zich, er werd 
niet gekocht, maar geruild en van 
dreigende afbraak van dit pand 
was geen sprake. Jacob van 
Lennep schrijft in zijn dagboek 
tijdens een reis door Noord-
Holland met Dirk van Hogendorp 
in 1823: 
“Monnickendam draagt meer nog 
dan Purmerend blijken van verval; 
echter heeft de Arbman, de 
burgemeester, door wie ze werden 
ontvangen (volgens zijn zeggen) 
indertijd het slopen van veel 
schone huizen belet, door deze 
voor de stad toe te eigenen, 
hetwelk de slopers heeft afge 
schrikt”. 
Spijtig voor deze burgemeester 
moesten we vaststellen dat de 
stad Monnickendam in de periode 
1813-1823 maar één huis kocht, 
dat was Kerkstraat wijk 4 nr 17 
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(het huidige huis nr 33) op 1 oktober 1818, van verkoop van onteigende panden is niets gebleken. Dat door de 
ruil het oude raadhuis uit de 14

e
 eeuw werd opgeofferd, zal hij niet verteld hebben. 

Fantasieën 
Over dat oude raadhuis met zijn speeltoren is wel veel gefantaseerd. A.A. Kok, de beroemde architect uit 
Amsterdam, schreef in januari 1927 ten tijde van de restauratie: 
“De speeltoren van Monnickendam heeft een eigenaardige geschiedenis. Eens was hij de trots van een schoon 
kerkgebouw. 
Dit is zo lang geleden dat er geen enkel prentje van bewaard is gebleven. 
Toen werd hij zoo maar ineens raadhuistoren, want ter linkerzijde werd een raadhuis gebouwd. Kerktorens 
staan west gericht) en vormen met schip en choor de heilige linieen toen dat heilige en gewijde eraf was) van 
de toren kennelijk) kon hij zo mooi aan zijn nog vrije noordelijk zijde een raadhuis in de schaduw stellen”. 
Het raadhuis was kerk geweest, dus van een heilige linie was in Monnickendam geen sprake, anders zou dit 
kerkgebouw tussen de speeltoren en de waag aan de Middendam hebben gestaan. Bij de restauratie van 1927 
had hij dit toch gemakkelijk kunnen vaststellen. 

J.J.F.W. van Agt zegt in zijn ”Monumenten van geschiedenis in Waterland en omgeving” in 1953, dat 
er in de tijd van Jacob van Deventer (maker van de eerste stadsplattegrond van Monnickendam; tussen 1558 
en 1572) rees naast de speeltoren een raadhuis ”civita domus” op zijn cartonkaart stond. 
”De speeltoren blijkt deel te hebben uitgemaakt van een georiënteerd gebouw, een kerk hoogstwaarschijnlijk, 
dat in die tijd reeds verdwenen was”. 
Over het raadhuis “civita domus” zegt hij verder niets en vervolgt: 

”omstreeks 1660 verrees aan de noordzijde een nieuw raadhuis, waarvan thans nog slechts een fragment 
aanwezig is”. 

Onzin, er is in de 17
e
 eeuw helemaal geen raadhuis gebouwd, we zullen straks zien dat het alleen maar een 

nieuwe gevel kreeg. 
Th. M. Bosscher maakt het in zijn ”Hart van Nederland” nog mooier. Op pag. 214 verteld hij: 

”dat de speeltoren dateert uit de 16
e
 eeuw en misschien behoorde bij een kerkgebouw, dat in ‘t midden van 

de 16
e
 eeuw verdwenen was”. 

Het huwelijk tussen kerk en toren heeft dus hoogstens 50 jaren geduurd! 
Voor mij persoonlijk was het een schok, toen ik in 1980 in een kandidaatsscriptie van een studente te 
Amsterdam las, dat het tussen 1591 en 1592 verbouwde stadhuis van Monnickendam in 1600 verbrandde. 
Even dacht ik “dus toch”, maar toen ik onderaan de bladzijde ontdekte, dat  
ze dit gegeven ontleend had aan “Appel, 1973, pag. 65” was ik verbluft. Had ik niet in het jaarverslag 1967 het 
tegendeel beweerd op pag. 45. Ik vond mijn blunder terug in het boekje ”De slag op de Zuiderzee”, mijn eerste 
verhaal over Monnickendam, verleden en heden” door W. v.d. Voet op pag. 29, waar hij schrijft: 

”Wanneer wij deze toren bekijken, dan kunnen we heel goed zien, dat hij veel ouder is dan het voormalige 
stadhuis, hetwelk de stijl van plm. 1640 vertoont. Bovendien weet men met zekerheid mede te delen, dat 
het omstreeks 1600 verbrande stadhuis, niet naast de speeltoren gestaan moet hebben, maar iets 
zuidelijker op de Middendam. Door deze verklaring moet de toren er reeds gestaan hebben, voordat er een 
stadhuis naast gebouwd werd”. 

Na met deze ”zekerheid” op een dwaalspoor gebracht te zijn, heb ik nooit meer iets van anderen 
overgenomen en mij alleen tot de oorspronkelijke bronnen bepaald. 

 
Het oude raadhuis 

Volgens de taxatie van 7 september 1813 stamde dit raadhuis dus uit de 14
e
 eeuw en was eerder als kapel of 

kerk ingericht. Het onderste deel van de speeltoren blijkt veel ouder te zijn dan de houten bekroning, die er in 
de jaren 1591/92 werd opgezet. De schattingen lopen uiteen, maar kijken we naar de speeltoren van Edam, die 
uit de 15

e
 eeuw stamt, dan vinden we hier wel grote gelijkenis en dezelfde typisch noordhollandse trant met 

geledingen. Wanneer we weten dat de grote of St. Nicolaaskerk in 1412 nog niet voltooid was en 
Monnickendam stadsrechten kreeg in 1355, dan heb ik stellig het idee dat hier op de driesprong reeds in de 
14

e
 eeuw de eerste parochiekerk werd gebouwd. 

In het jaarverslag 1976, op pag. 44, vermeldde ik, tijdens de wandeling door Monnickendam in 1573, dat ik bij 
de beschrijving van het toenmalig raadhuis van de veronderstelling uitging, dat dit gebouw een voormalige 
begijnenkerk was. Uit 

”de ordinantie (voorschrift) van het bijten ten ijse (het ijsvrij houden van de grachten) rontom dese stede 
Monnickendam op huijden (heden) den sesten january XVc LXXIII (1573)” had opgemaakt dat de bewoners 
van “den gantschen ysenoirt (niesenoort) tot aen den houck vanden Dam daer de Cloot vuijtsteect (de 
globe uithangt) sullen bijten van de steenen brugge oft nieuwe veste tot voorbij de Bagijnekerk”. 
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In het midden van de Kerkstraat over de Kermergracht lag eertijds een stenen brug en er was weinig 
verbeeldingskracht voor nodig om te denken dat de bewoners van het Niesenoort en de Middendam het water 
van de Kermergracht en de gracht langs het zand tot voorbij de ”bagijnekerk” (de haven) ijsvrij moesten 
houden. 
 

Volkomen mis ! Na een 
reconstructie, die ik onlangs maakte 
aan de hand van de daarin 
genoemde bewoners, blijkt dat een 
stenen brug bedoeld werd die over 
het zuiderwoudersluisje in de 
nieuwe (zuidelijke) vesting gelegd 
was en dat men moest bijten vanaf 
dit punt langs de vesting tot voorbij 
de bagijnekerk. 
Deze kerk maakte onderdeel uit van 
het klooster Mariëngaarde, dat op 
de plaats stond van het kerkhof 
achter de Grote of St. Nicolaaskerk, 
dus van de plek waar de Pierebaan 
in de stadsgracht vloeit tot het 
midden van het kerkhof, tegenover 

Bernhardlaan 10, moest de stadsgracht ijsvrij gehouden worden. Zie oude tekening van dit klooster met 
begijnenkerk in 1543 hieronder 
 

Wanneer het gebouw naast de 
speeltoren in 1573 nog begijnenkerk 
was geweest, dan zou de aantekening 
van Jacob van Deventer ”civita domus” 
uit plm. 1565 wel vragen opgeroepen 
hebben. Nu kunnen we gevoeglijk 
aannemen, dat de oude parochiekerk 
reeds na de opening van de St. 
Nicolaaskerk (plm 1424) in gebruik kan 
zijn genomen als stadhuis. 
In het jaarverslag 1976 heb ik U op blz. 
44/45 tijdens een wandeling door 
Monnickendam van 400 jaar geleden 
verteld over het toenmalige raadhuis. 
Op 29 augustus 1581 zal men het 
raadhuis opruimen en geschikt maken 
dat er ‘s avonds door burgers in 
gewandeld kan worden. De 
schepenkamer en de wees kamer, die 
op de eerste verdieping liggen, zal men 
beter geluidsdicht maken daar de 
gesprekken afgeluisterd kunnen 
worden. 
Op 23 augustus 1584 blijkt, dat aan de 
ontvangst van burgers in het raad huis 
nog niet veel gedaan is. Er zullen nu 
langs de muren banken geplaatst 
worden. Tot slot wordt op 12 maart 
1592 beslist om het bovenste gedeelte 
van de gevel van het raadhuis te laten 
vermaken “zo verder als het 

noodzakelijk zal zijn” Die was dus wel aan restauratie toe. 
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In het resolutieboek wordt op 18 juli 1626 de vraag aan burgemeesters ge stelt of het niet nodig is een 
“secretarije” op het stadhuis te hebben. 
Het antwoord van de burgemeesters bleef voor ons verborgen daar deze memo rialen ontbreken. 
In 1639 worden plaatselijke verordeningen (willekeuren) op allerlei gebied opgesteld. 

”Niemant en sal hem vervorderen int Stadhuijs ofte Beurs, op den Dam sluijs ofte andere publicque plaetsen 
te troeven (kaarten), knickeren, kooten (of bikkelen), kolven, kaetsen, clootschieten (langwerpige ronde bal, 
die bij zeker spel over de grond wordt gerold), roepen, krijten, raesen ofte eenige ander omstande te 
bedrijven. Op de boete van drie ponden en wat de kinderen misdoen aende ouders te verhaelen en bij 
provisie aan haer opperste kleet” (als tijdelijke maatregel in beslagname van jas of mantel). “Van gelijcken 
en sal idem (ook) nie mant vervorderen (zich veroorloven) int stadhuijs ofte inde Beurs (Waaggebouw) zijn  
waeter te macken (te wateren) veel min (of op zijn minst) eenige vuijligheden aldaer te brengen of te 
leggen. Op de boete van thien ponden te verhaelen als vooren”. 

Op maandag 12 augustus 1652 wordt besloten de kamer waarin burgemeesteren en vroedschappen 
vergaderen te vermaken en die ”omme d’selve twee vack te maecken”. We denken aan een uitbreiding. 
Onder het hoofdje “Fantasieën” werd reeds vermeld dat de schrijver W. v.d.  
Voet het voormalige stadhuis minder oud vond dan de speeltoren en schatte dat de bouwstijl van omstreeks 
1640 was. 

J.J.F.W. van Agt vertelt zelfs dat omstreeks 1660 aan de noordzijde van de speeltoren een nieuw 
raadhuis verrees.Beide heren werden misleid door de bouwstijl van de gevel, het raadhuis (of de voormalige 
kerk) bleef staan en kreeg in 1658 alleen een nieuwe voorpui. 
Op 16 mei 1658 (G.A. M’dam nr 7 pag. 113) vragen de burgemeesters zich af hoe en op welke manier de gevel 
van het stadhuis zal kunnen worden gerepareerd of vernieuwd en wordt besloten, dat de voorgevel in zijn 
geheel zal worden vernieuwd. Op 4 juni van dat jaar (pag. 115) wordt overlegd welke van de twee gemaakte 
modellen van de voorgevel zal worden gekozen en wordt afgesproken dat de gevel vaar het nieuwe model zal 
worden gemaakt. 
Op de prent van Cornelis Pronk anno 1726 kunt U deze gevel  zien. Het is een ingezwenkte halsgevel van het 
Vingboonstype. Of de amsterdamse bouwmeester Philipp Vingboons (1608-1680) er aan te pas gekomen is, 
hebben we niet uit de rekeningen kunnen vaststellen 
Tevens is er sprake van het vervloeren van het stadhuis hebben en op 17 augustus 1658 (G.A. M’dam nr 7 pag. 
129) wordt de vraag of men de vloer van de schepenkamer zal vergroten afwijzend beantwoord en geeft men 
er de voor keur aan om het toch maar zo te laten als het nu is. 
Grote veranderingen aan de inhoud van het stadhuis hebben er maar weinig plaatsgevonden. Zo’n 40 jaren 
later lezen we er weer iets over. 
Op zondag 1 april 1698 vertellen de burgemeesters in de vroedschapvergadering, dat het stadhuis zeer 
bouwvallig is, vooral in het midden waar de muren beginnen te scheuren en te breken. De meeste problemen 
zitten onder het “torentje” (een bouwsel) waar de poortklok inhangt (zie foto hiernaast). 
 

De poortklok 
De poortklok diende om ‘s avonds de burgers en ook lieden, die op weg waren naar de stad, te waarschuwen, 
dat de poorten werden gesloten. 
Uit 1669 is de instructie bewaard gebleven 

”Waerna de poortier (poortwachter) des stadts Monnickendam sich sal hebben te reguleren (gedragen)”. 
1 . De portier zal met twee andere wachters aan de noorderpoort verplicht zijn gedurende de hele 
nacht de wacht te houden. 
2 . Bedoelde portier zal ‘s winters na het luiden van het eerste “poorte clockie” (gerekend van 
allerheiligen (1 november) tot pasen) verplicht zijn de zuider- en de zaksteegpoort te sluiten en zal na die tijd 
nie mand veroorloven deze poorten in te komen of uit te gaan, maar iedereen de noorder- of kerkpoort 
gebruiken. 
3. Zal tot half tien verplicht zijn op te passen bij de noorder- en de kerkpoort, te weten de noorderpoort 
door hem zelf en de kerkpoort door een familielid of een wachter. 
4. Zal om half tien verplicht zijn, zodra de poortklok ophoudt de luiden de 2 poorten en bomen van de 

noorder-en de kerkpoort “exactelijck” tesluiten en de sleutels van de kerkpoort- alsmede van de 
eerstgenoemde poorten bij de eerste ronde door de stad te overhandigen aan de majoor in de 
hoofdwacht. Alleen de sleutel van de noorderpoort mag hij bij zich houden om daarmee mensen uit 
en in te kunnen laten.  De andere drie poorten mogen pas worden geopend zodra ‘s morgens de 
poortklok begint te luiden. 

5 De portier zal de sleutels van deze drie poorten iedere morgen moeten halen bij de majoor en met 
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het luiden van de poortklok deze poorten zelf of door andere wachters laten openen. 
6 De portier zal verplicht zijn dienst te doen zonder enige andere beloning te genieten dan wat de 
overige wachters verdienen. Gedurende de octobermaanden zullen de poorten ‘s avonds om half 7 worden 
gesloten en ‘s morgens om half 6 worden geopend. 
In de novembermaand gaan de poorten om 6 uur ‘s avonds dicht en ’s morgens om 7 uur geopend. en ‘s 
zomers gesloten zoals eerder vermeld werd. 
Hij zal van iedere persoon, zowel voor als na half tien, die naar de jaagschuit (trekschuit) wil of die daarmee 
aankomt een oortje (¼ stuiver of 2 duiten) en van anderen die passeren een stuiver moeten innen, terwijl 
iemand die  met een wagen, kar of sleden na (de klok van ) halftien uit of in de stad wil boven de normale 
stuiver een schelling (6 stuivers) zal moeten betalen. 
7 ”Ende generalijck dat hij in alles sal wesen getrouw ende de dienst van de stadt na sijn vermogen 
behartigen ende d’heeren burgemrn gehoorsamen ende voorts in alles te doen tgene een eerlijck, vroom ende 
opregt portier schuldigh en gehouden is te doen”. 
Een van de willekeuren sloot uit dat men langs een andere weg dan de poorten kon binnenkomen: 

”Verbieden mede wel scherpelijck dat 
sich niemant, ‘t sij bij zomer, winter ofte 
andere tijden vervorderen (zich 
veroorloven) bij nachte ofte nae ‘t 
sluijten vande poort over dese stede 
wallen, boomen ende paelen, hetsij in 
ofte uijt de stede te climmen op boete 
van thien pont”. 
Een pont vlaams (libra) was 20 
schellingen (solidus) of 240 penningen 
(denieren). Een pont vlaams was ook 6 
gulden, 120 stuivers, 240 groot of 960 
duiten. Een stuiver was dus 8 duiten en 
2½ cent een “vierduitstuk”. 
Er waren 12 stadswakers, die gezamenlijk 
 53,11 per maand kregen uitbetaald, 
dus per man per maand  4,42  Het was 
een karig loon, want omgerekend in 
jaarloon had hij  53,11 terwijl de 
schoolmeester per jaar  150,- de rector 
en de organist  200,- en de stadsbode 
zelfs  220,-  verdiende. 
Terug naar de poortklok. 
De burgemeesters hadden de zolder van 
het stadhuis bezichtigd en ook laten 
inspecteren door anderen en deze 
hadden vastgesteld: 
”dat het torentje mede seer bouvalligh 
was en telckens als de poortklock luijdt 
seer schudt en beeft, soodanigh dat het 
niet buijten gevaar was om daerdoor een 
groot ongeluck te krijgen” 
Om dit gevaar te ontwijken was men op de 
gedachte gekomen het klokje uit het voorz. 
torentje te halen en te verplaatsen naar de 
speeltoren, hetgeen gemakkelijk en met 
weinig kosten kon gebeuren. Om het 
stadhuis te ontlasten zou het verstandig 
zijn dat het torentje werd weggenomen en 

niet meer herbouwt zou worden. 
Aan de bouwvalligheid kon worden tegemoet gekomen door aan weerszijden in de muur 6 à 7 stijlen te 
maken, die met dwarsbalken onder de zolder met elkander verbonden zouden moeten worden. Na overleg 
werden de burgemeesters gemachtigd om het werk zo te laten maken dat de stad het meeste voordeel ervan 
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had. 
De poortklok (met een gewicht van plm. 50 kg) werd aan de noordelijke buitenmuur van de speeltoren 
bovenaan de derde geleding aan een stevige balk opgehangen, welke door een nis was gestoken. Op de 
hiernaast afgebeelde doorsnede van de toren kunt U deze klok aan de linkerkant zien hangen. Sinds de 
poorten werden afgebroken, in de vorige eeuw, heet deze klok het zandklokje en werd geluid wanneer het ‘s 
winters glad was en er met zand gestrooid moest worden. 
Hoewel de stadsrekeningen van 1696 ontbreken, kunnen we zeker aannemen, dat de reparatie binnen het 
raadhuis op de voorgestelde wijze werd uitgevoerd. In archief nr 209 (stadsrek. van 1697 tot 1714) vinden we 
op 14 december 1697 de afrekening van Jacobus Claesz Lootgieter 

”aan arbeijtsloon, gelevert soldeersel, loot en leij-nagels gebruijkt aen het stadhuijs  18,12,-“. 
En op 2 augustus 
1698 een declaratie 
van deze man  
”over verdient 
arbeijtsloon vant 
verdecken vande 
kap vant stadthijs 
met verschodt aan 
leijnagels  82,5,-) 
Het stadhuis had 
dus een leiendak. 
In de genoemde 
rekeningen van de 
thesaurier (de 
ontvanger van de 
stad) ontdek je 
soms interessante 
dingen. Op 9 
augustus 1708  
”aan Barent Baeck 
en Pieter Braeck, 
glasemaker  
138.2.8 betaelt over 
‘t maken van glasen 
in ‘t stadhijs met de 
wapenen van de 
hrn burgemrn en 
van de stadt daerin 
te laten schilderen 
als anders”. 
Of dit ieder jaar na 
de verkiezingen van 
de burgemeesters 
gebeurde heb ik 
niet kunnen 
vaststellen. Ieder 
jaar komen er 
declaraties voor 
over het stoppen 
van glazen en het 
verloden ervan, 
maar nooit anders” 
”evenals elders” 
betekent en niet 
”als voorheen”. Ik 

heb geen speciale opdracht van de burgemeesters kunnen vinden. 
Meestal moest men een jaar op zijn geld wachten, zodat dit voor de verkiezingen van de heren Jan Sluijs 
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(president), Claas Bloem, Arent van Zanen en Claas Gordt is geweest, die op 9 augustus 1707 plaats vond. 
De burgemeestersfunctie werd niet beloond, het was meer een erebaantje, doordat hij hoge belastingen 
betaalde uit hoofde van zijn inkomsten of vermogen en verder om de nodige intelligentie die hij bezat. 
Het enige presentje, dat zij voor hun werk (dat meestal zaterdags moest gebeuren) kregen, vinden we ook in 
de rekening: 

”Aen Claes Bloem betaelt over 6 ankers wijn ten behoeve van de stadt gelevert op 12 november 1709 tot 16 
gld ‘t anker (38,8 liter, thans 44 of 45 flessen) te weten twee op de waegh en in ijder burgemeestershuijs  
96,-.. 

Op 23 januari 1717 werd besloten: 
”d’7 bovenste glasen vant stadthuijs vernieuwt, in ijder glas 12 ruijten, de oude glasen ten voordeel van de 
stadt en voorts als op den 23 januari 1717”. 

Wanneer U de prent van Cornelis Pronk uit 1726 er nog eens bij neemt, zult U bemerken, dat hiermee de 
bovenlichten worden bedoeld. Achter de 11 gesloten luiken zullen waarschijnlijk de glazen met de wapens 
gezeten hebben, maar hoe de 4 burgemeesters en het stadswapen hierover verdeeld waren zal wel onbekend 
blijven. 
De achterzijde van het stadhuis grensde aan de erven van de huizen op de Haven. Op 11 maart 1752 verzocht 
Willem Knipping, die op de haven woonde in het 2

e
 huis vanaf de waag of hij achter zijn huis een vertrek mocht 

bouwen tegen de ”sijdelmuur”(zal waarschijnlijk de achtermuur bedoeld zijn, zie afbeelding op blz 36) van het 
stadhuis aan en met het dak een weinig voor de vensters van de recht- of schepenbank te springen. 
Dat dit verzoek werd afgewezen zal U niet verwonderen. 
Het laatste bericht over het oude stadhuis vinden we op 14 juli 1792 wanneer de stadsbaas wordt opgedragen 
een nieuwe schoorsteen voor de ”secretarij” te kopen. Deze afdeling bleek dus ook al in het oude stadhuis 
aanwezig te zijn. 

De kleine-, stadhuis-. dam- of speeltoren 
In het jaarverslag 1976 heb ik U op de pagina’s 45 en 46 al iets verteld over de toren. Ik meende toen te mogen 
concluderen, dat in 1591 niet een oude kerktoren werd opgeknapt, doch dat een geheel nieuwe toren werd 
gebouwd. Doordat op de kaart van Frederik de Wit van plm. 1670 duidelijk een kerkachtig gebouw met 
dakruiter was te zien, beweerde ik zelfs: ”de kerk is blijven staan, doch de toren heeft men afgebroken” omdat 
men steeds over ”een nieuwe toren sprak. 
 
Op 26 januari 1586 vroeg men zich in de vroedschapsvergadering af of er niet een nieuw uurwerk met een 
andere klok gekocht moest worden en dit werd met meerderheid van stemmen besloten. Men maakt ook 
plannen om een nieuwe toren te bouwen, maar beschikt niet over de nodige geldmiddelen. 
 
Op 17 december 1589 gaat men zover om voor te stellen de nieuwe toren en het uurwerk te bekostigen uit de 
opbrengst van geestelijke (ex-roomskatholieke) goederen, die bij de bevrijding van het spaanse juk in 1572 in 
be slag waren genomen. Ter vervolmaking van de nieuwe toren besluit men op 20 mei 1590 enige abdij- en 
geestelijke goederen te verkopen. 
Jan Jansz Brasscher wordt op 30 october 1590 tot “Fabrijckmeester” (directeur gem. werken) benoemd om 
toezicht te houden op het werk aan de nieuwe toren. Op 25 november 1590 komen de burgemeesters, de 
meester timmerman van de toren en meester Hans met hun bestek bijeen om het aan te besteden. 
Op 6 januari 1591 wordt toestemming gegeven het stadsland te Westerblokker te verkopen ten behoeve van 
de nieuwe toren. 
Buiten de term “nieuwe toren” vallen twee dingen op, ten eerste dat bij de aanbesteding alléén een meester 
timmerman en meester Hans (de verwer= schilder) aanwezig zijn en dat dit ”ter vervolmaking” van de nieuwe 
toren is. Dus geen metselaar ! Men heeft met de uitdrukking “nieuwe toren” alleen een ”nieuwe spits” bedoeld 
en daarvoor een timmerman en een schilder nodig gehad. 
 
De gotische stadhuistoren zonder spits blijkt van veel oudere datum te zijn. Wellicht heeft 
 
deze, buiten de functie als kerktoren, ook als vuurbaak gediend voor schepen, door op het platte dak 
teertonnen te laten branden. Toen dit in 1595 niet meer nodig was, vertelt de Heer Tolman, heeft men 
waarschijnlijk de opening in de spits, waar thans het niet ge bruikte klokje van Anthony Wilkes uit 1663 hangt, 
benut voor havenlicht, omdat het noord/oost is georiënteerd. 
(Interessant is misschien het feit, dat dit klokje op 10 augustus 1662 werd aangeschaft om ”voerlieden en 
veerluijden” op tijd te laten vertrekken). 
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Op 15 juni 1591 gaan de burgemeesters naar Schoonhoven om “een horlogie ofte voorslach (uurwerk) “ te 
bezichtigen. In Delft wordt een dergelijk uurwerk besteld, doch de meester blijkt op 21 juli 1592 overleden te 
zijn. 
 
Op 4 september 1592 wendt men zich tot mr. Roeloff Othsz, uurwerkmaker te Amsterdam op de Ossemarkt. 
Met hem wordt een contract gemaakt om : 

”om een goet ende perfect nieu uijrwerck ende voorslach met alle appendentiën ende ancleven” te 
leveren. “Het sal wijt wesen vier Delftse voeten ende sal elcke ribbe gemaeckt werden met 28 gaten 
om de nooten inne te steken (een trommel, die met stiften voorzien, een klokkenspel kan laten 
spelen), dienstich ende bequaam tot 14 ofte 15 clocken, ijder clocke twije hamers. Ende ‘t clavier voor 
aen de ton (trommel) leggende, sal gemaeckt werden met staelen rollekens, in welcke voirsz tonne 
sullen wesen hondert maeten ofte daerboven”. 

 
Wanneer het werk voltooid is, mogen de burgemeesters eisen, dat het aan het oordeel van deskundigen 
onderworpen wordt. 

”’t voirsz werck in alles sal wegen omtrent acht duijsent ponden, daervoren Burgemrn sullen betelen 
van ijder hondert pondt gewichts  31.10,- ende ‘t werck te leveren op de schaele vande waege 
binnen der stede Monnickendam”, dus plm.  2600,-. 
 

Als voorschot ontvangt meester Roeloff  700,- De aannemer garandeert  
”dattet heel uijr ende halff uijr perfectelijck sal slaen voor Alderheijligen van het jaer 1593 ende het 
voorslach sal gemaeckt wesen int voorjaere van 1594”. 
 

Voorts krijgt hij gratis ”een smitshuijs tot sijn gerijff met kolen” bij de toren. 
Het carillon of klokkenspel en een heeluurklok werden besteld bij Thomas Both te Utrecht. Aanvankelijk ging 
dit vlot, want de uurklok werd reeds in 1591 gegoten met als randschrift: “O. PASSIO. GRAVIORA. DABIT. DEVS. 
FLVS. QVOQVE. FINME. THOMAS. BOTHV. ME. FECIT. 1591.”. God, die de tegenspoeden des lijdens geeft, zal 
ook toekomst geven, Thomas Both mij gemaakt 1591). 
 
Op 11 januari 1595, als blijkt dat Thomas Both tot nu toe niets heeft gele verd, nemen de burgemeesters zich 
voor naar Utrecht te gaan. Kennelijk ge beurt dit eerst op 20 augustus 1595 en dan blijkt dat de meester 
klokkengieter is overleden. Zijn zoon Hendrik echter verklaart “dat van het oude accoord niet sal worden 
afgeweken” en dat hij ”’t warck sal leveren op een nieu besteck”, dat de aanneemsom verhoogt met 100 
daalders, aan gezien ”dij materialen alle dagen dierder (duurder) worden”. 
 
Op 25 augustus 1595 blijkt, dat de burgemeesters geen groot vertrouwen in de jonge Both 
 
hebben, want beide partijen ontheffen elkander om het verdere bestek” vande speelende clocken” in de 
nieuwe toren te leveren of in ont vangst te nemen en te betalen. 
De burgemeesters hebben toen de bestelling van de 15 speelklokken ondergebracht bij de Mechelse 
klokkengieter Peeter van den Ghein, doch daarover is niets op schrift bewaard gebleven. Om niet in herhaling 
te vervallen, zou ik U voor de rest naar het aardige artikel in jaarverslag 1976 op blz. 30 “restauratie 
speeltoren” willen verwijzen. 
 
In dat artikel staat namelijk, dat de halfuurklok in 1513 door G. van Wou en J. Schoonenborch werd gegoten en 
dit blijkt in tegenspraak tot bijna alle beweringen in boeken die over het carillon van onze speeltoren 
handelen. 
 
Men heeft weer alles van elkander overgenomen; van Arkel en Weissman zijn er in 1891 mee begonnen: De 
klok van Peeter van den Ghein met een middellijn van 91 cm en het randschrift: “VOVOS. VOCO. DEFVNCTOS. 
PLANGO. FVLGVRA. FRANGO. VOX. MEA. FOX. VITAE. VOCO. VOS. AD. SACRA. VENITE. GEGOTEN. INT. JAER. 
ONS. HEEREN. MDXCV” (1595) zou de halfuurklok zijn. 
A.A.Kok de architect, die in het maandblad van de bond Heemschut schreef, heeft er met een verrekijker naar 
staan kijken en maakte toen nog de fout de halfuurklok aan van den Ghein toe te schrijven. 
 
De heer J. de Graaf uit Eefde, die ”een bladzijde uit de geschiedenis van Monnickendam” schreef, nam het 
gegeven over deze klok klakkeloos over uit de voorlopige lijst van nederlandse monumenten van geschiedenis 
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en kunst. 
 
In zijn boek ”Monumenten van geschiedenis en kunst” maakte J.J.F.W. van Agt in 1953 er zelfs een halfslagklok 
van. Hij is wel de schrijver die de meeste onzin over de Monnickendamse monumenten bijeenbracht in een 
standaardwerk of wat er voor door had moeten gaan. 
 
In ”Torens, hoogtepunten in de lage landen” uit 1977, houdt H. Janse zich wat op de vlakte. De klok van G. van 
Wou uit 1513 omschrijft hij als een luidklok, de halfuurklok wordt vergeten en de klok van Thomas Both werd 
pas in 1597 gemaakt, dus nadat hij was overleden. 
 
De heer K. Tolman te Katwoude heeft een studie gemaakt van het carillon en de halfuurklok blijkt echt gegoten 
te zijn door G. van Wou en J. Schoonenborch in 1513 met het randschrift: “IHEFUS. MARIA. IOHANNES. 
FUSUM. A. GERARDO. WOU. SCHONENBORCH. QZ. IOHANNE. ANNO. DOMINI. M.CCCCC. XIII.” (1513) en een 
doorsnede van 95 cm te hebben. 
De klok, die er steeds voor werd aangezien, werd in 1595 door Peeter van den Ghein gemaakt, maar dit is de 
tweede van het 15 klokken tellende carillon, de b’-toon en weegt ca 345 kg. De eerste klok, een a’-toon, is zelfs 
nog groter en weegt 485 kg. Genoeg over het carillon. 

De toren helt 
Dertig jaren later dreigt de raadhuistoren schuin te zakken. Op 23 juni 1626 wordt door burgemeesters 
besloten de toren te inspecteren, want de burgers vragen maatregelen te nemen om omvallen te voorkomen. 
Het zal wel niet zo erg geweest zijn, want pas na 10 maanden besluit de vroetschap “dat deselve met goede 
sorge versiert” zal worden. 
 
Pas op 9 augustus 1641 (dus 15 jaar later) worden de burgemeesters gemachtigd naar enige deskundigen uit te 
zien, die verstand hebben om een toren recht te zetten. Op 12 november van dat jaar wordt gemeld, dat de 
burgemeesters met Jan Jansz Vijselaar hebben gesproken en  

”is verstaen, dat burgemrn met drie gedeputeerden uijt de vroetschap nochmal met eenige andere 
practiesijns sullen spreecken omme nae beson nene advijsen te  
resolveren (besluiten)”. 

 
Zes maanden later wordt een rapport uitgebracht door de stadstimmerman en wordt hem gevraagd hoe men 
zal handelen: 

”off men den Thoorn sal recht setten ofte een clamp (een stenen muurstut) eraan metselen”. 
Nu wordt besloten binnen 8 dagen met meester Jan van Edam af te spreken en van hem te horen 

“wat het recht setten van een Thoorn wel zoude mogen comen te costen”. 
 
Op 7 juni 1642 zijn de burgemeesters van oordeel 
” dat het rechtsetten vanden cleijnen Thoorn een wichtige sake te wesen “ en ”hoe eerder hoe beter” 

moet gebeuren. 
 
Op 15 november 1642 wordt beslist, dat men voor het rechtzetten van de dam-toren 

” ’t huijsgen van de ketelboeter (coperslager) daer dichts aenstaent affgebrocken sal moeten werden 
en dat hem tijdelick (tijdig) sullen waerschouwen, opdat hij hem (zichzelf) van een ander woning sal 
mogen voorsien” 
 

We vinden de acte op 1 mei 1643 in de transporten voor schepenen, waarbij  
Hendrick Hendricksz zijn huis en erve aan de Dam 

”aldernaest den damthoorn, wesende aende oostsijde, belent met het huijs daer de schoutdienaer in 
woont”, verkoopt aan de hrn burgemeesteren en regeerders van de stad, volgens taxatie van 18 
november 1642. 

 
Op 13 januari 1643 wordt 

“int lange en breede gerapporteert over de communicatie (overleg) met verscheijdene fabrijcken 
(directeuren gemeentewerken) over ‘t rechtsetten van den Dam Thooren ende onder 
anderenverthoont de schriftelijcke voorslagh (voorstel) van Meester Arent Arissen “s Gravesant, 
Fabrijck tot Leijden”. 
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Men heeft hem gevraagd zijn advies mondeling toe te lichten en bij eenparigheid van stemmen  
”hem de saecke van ‘t rechtsetten van den Thooren volcomentlijck toe te vertrouwen”. 

 
Op 26 april 1643 (haast 17 jaren later na het schuinzakken) wordt door de hrn burgemeesters voorgesteld, nu 
de damtoren is rechtgezet en men bezig is de gaten te stoppen of men de damtoren niet zal voorzien van een 
krans van heiwerk om verder verzakken te voorkomen. 
Men zal de “Fabrijck” ‘s Gravesant een briefje sturen en zijn mening hieromtrent vragen en hem tevens laten 
weten hoeveel lager het peil van het water in de put van burgemeester Sem is na het heien van de toren. 
Burgemeester Sem woonde tegenover de speeltoren in het Noordeinde, links naast het huidige raadhuis. 
Het slot van het liedje was, dat men grond “met de minste costen” zou aanstoppen en de  
 
Het slot van het liedje was, dat men de grond ”met de minste costen” zou aanstoppen en de stadstimmerman 

”alle maent ofte veertien dagen met een lijn acht te nemen of de Thoorn op d’een of d’andere zijde 
oock weder comt te hellen”,kort gezegd “uit het lood zakt”. 

 
De beiaardiers 

Jacob Jansz Mars, de eerst bekende “clockenspeelder” op de speeltoren werd op 24 december 1638 begraven 
in grafrij 48 nrs 11 en 12 van de grote kerk. Reeds op 1 april 1612 verzocht Jacob Jansz Organist om  50,- 
verhoging van zijn salaris en dat werd hem toegekend. Hij was minstens 30 jaren in dienst van de stad, want 
zijn aanstelling heb ik vanaf 1609 niet in de vroedschaps resoluties terug kunnen vinden. 
 
De 5 sollicitanten, die zijn plaats wilden innemen, moesten ”een proeff presentern op d’urgel ende clock” en 
het laatste op een carillon van een nog scheef staande toren, die op vallen stond. Voorwaar geen prettig 
vooruitzicht. 
 
Op 22 februari 1639 blijken er  

”al verscheijdene meesters (die daernae soliteerden) haere kunst te hebben laten hooren en is 
verstaen, dat de hrn burgemrn met den persoon van Dirck Jansz Velsen tot Haerlem sullen sien ‘t 
accorderen voor een jaer, mits conditie nochtans dat hij onse kercke sal moeten frequenteren (vlijtig 
bezoeken) en niet de paepse (roomse) vergaderingen op pene (straffe) van cassatie (ontslag)”. 
 

Hij was dus rooms-katholiek, maar was waarschijnlijk zo begaafd dat men het een jaar met hem wilde 
proberen. 
Dominee Soeting heeft zijn loopbaan in Monnickendam uitvoerig beschreven in het jaarverslag van 1982 op de 
pagina’s 53 t/m 57, zodat ik mij alleen wil beperken de taak van een ”clockespeelder” (annex organist) te 
omschrijven. 
Instructie waarna de organist en klokkenist, alsmede de opwinder des stadts-horologien sig sal moeten 
reguleeren: 
1. Sal als organist gehouden sijn, sich altoos in persoon, telkens als in de kerk gepredikt wert, soo des 
sondags als in de week op de orgel te moeten begeeven, om onder ‘t gesang en des sondags na ‘t gesang en in 
de week voor en na ‘t gesang als ook op de verkiesing (van burgemeesters op de 9

e
 augustus ieder jaar) voor, 

onder en na ‘t gesang te speelen item ook onder ‘t gesang te speelen op biddag en op hemelsvaardag onder 
het gesang en na het gesang en ten sijnen kosten moeten besorgen een treeder (orgelblazer) op den orgel. Om 
na behooren dat werk te kunnen verrigten. 
2. Sal ook na behooren de orgel moeten stellen en gereethouden en voor so veel in hem is, het 
gebrekkige te voorsien. 
3. Sal als klokkenist gehouden sijn, des sondags namiddags, alhier een halff uur op de klokke te speelen, 
te weeten van halff een tot een uure, de dagen van de bediening daarvan uijtgesondert, dog op pinxster en 
nieuwe jaarsdag al is het dat deese laatste op geen sondag komt van een tot halff twee uur. Op de Kers, paas, 
pinxster en hemelsvaardagen mede een hallf uur te weten van halff een tot een uure. Ook sal deselve des 
woensdag ‘s morgens van 9 tot 10 uure op de klokke moeten speelen, gelijk ook des maandags, dinsdag, 
woensdag en donderdag van kermis des ‘s morgens en ‘s middags een uur lang en op de dag van de verkiesing 
(9 augustus) des ‘s morgens na de verkiesingh, soo lange de Heeren van de 
Regeeringh uijt de kerk na het Stadhijs gaan. 
4. Denselven klokkenist sal gehouden sijn, telkens als er draaden van het speelwerk koomen te breeken, 
die weder in ordre te maaken en ten minste vier maalen in ‘t jaar een andere Psalm op het heel uur en een 
musicaalaertje (klein aria) op het halff uur te stellen om voor ‘t slaan te kunnen spelen. 
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5. Deselve sal als opwinder der stadshorologiën (uurwerken) des twee maaldaags de klokke moeten 
opwinden, soo het speel-als slagwerk ende de klokke op sijn tijt te houden, het gaande werk behoorlijk te 
suijveren en te smeeren, sonder daar iets voor te mogen declareeren en verder doen dat geene dat tot het 
werk van een goet en getrouw opwinder sal werden vereijst. 
6. Den organist-klokkenist en opwinder der stadshorologiën sal voor alle dese bedieningen voor 
tractement genieten een somma van  350,- in ‘t jaar en 20 ponden kaarsen tot het opwinden der 
stadtshorologiën sondermeer, sullende het tractement aan hem alle een vierde jaar op ordonnantie ter 
thesaurier (ontvanger) deses stadts werden betaelt en ingevalle heeren burgemeester mogten koomen goet te 
vinden de klok aan de kerk, die thans stil staat (1-11-1777) weder gangbaar te doen maaken, sal hij deselve ook 
twee maalen des daags moeten opwinden en daar voor een meer der tractement genieten van  25,- in ‘t jaar 
en dus alle ¼ jaars  6,5.-. 
De meeste organisten-klokkenisten hadden er nog een functie bij als ”Commissaris van het oude en nieuwe 
veer (trekvaart) van de stad, waarvoor ze  50,- per jaar ontvingen, doch dit staat buiten het bestek van dit 
verhaal. 
 
Op 15 augustus 1669 werd meester Dirxk Jansz Velsen begraven, nadat hij reeds op 12 juni van dat jaar was 
opgevolgd door mr. Jan Gerritsz Kempher jongeman van Hoorn, wegens langdurige siekte. 
Van Kempher weten we weinig, alleen dat hij op 4 februari 1676 een verhoging van  75,- vraagt, zoals ook zijn 
voorganger genoten heeft. Dit wordt hem geweigerd. 
 
Op 21 september 1678 neemt Jan Cempher zijn ontslag en meteen wordt meester Juriaen Buf genoems, die 
zich gepresenteerd heeft en tegen een redelijk salaris wil contracteren. 
Mr Juriaen Buf is het met de regeerders van de stad kennelijk niet eens kunnen worden en op 19 november 
1679 blijkt dat hij reeds is vertrokken en als mr organist te Leiden is aangesteld. 
De functie is dus onbezet en men wil het tractement van de organist in de toekomst verminderen tot  100,-, 
uitgezonderd het opwinden van het ”oorlogie” (uurwerk) in de stadhuistoren, hetwelk voor rekening van de 
stad zal blijven. 
 
De plaatsgenoot Jacob Jansz Bets wil voor een dergelijk laag inkomen het orgel en klokkespel bespelen en 
wordt daar ook geschikt voor bevonden. 
Het contract zal pas ingaan op 1 februari 1680. Op 31 januari 1682 vraagt deze “orgel- en clockenist” reeds om 
verhoging, maar dat houdt men in beraad. 
 
Tot 6 juni horen we niets, noch over het carillon. Op die dag verzochten de burgemeesters gemachtigd te 
worden uit te zien naar een deskundig meester organist en schoolmeester om het opnieuw gerepareerde en 
herstelde orgel in de kerk voor de goede burgerij op de juiste wijze te laten onderhouden en meer te 
gebruiken. 
Na gehouden overleg krijgen de burgemeesters toestemming, mits daaraan geen aanbeveling of 
vriendschappelijke betrekkingen te pas komen, maar de ge schikste kandidaat wordt gezocht. 
 
Tevens vraagt men zich af of het verouderde ”clockgespel” (95 jaren oud) in de stadhuistoren niet, met zo 
weinig mogelijke kosten, veranderd of verbeterd moet worden en ook hiervoor krijgen burgemeesters 
permissie om te informeren 

”naer seker gespel van 19 clockges, die geseijt worden tot Doesburgh te sijn”,  
wat voor kosten die daaraan gehad hebben en hoe zij het ijzerwerk verbeterd hebben, waarmee ze in de toren 
zijn gehangen. 
 
Op 17 april 1691 blijkt de organistenfunctie nog steeds vacant te zijn, maar op 28 october van dat jaar wordt 
melding gemaakt van het overlijden van de stadsorganist en klokkenspeelder Helmigh Backer, waardoor deze 
taak weer opengevallen is. 
 
De organist Backer blijkt reeds op 14 september 1691 te zijn overleden en te Kampen begraven. Van zijn 
aanstelling is niets te vinden, omdat de burgemeesters memorialen pas in 1692 beginnen. 
 
Voor zover aanwezig, kunnen we wel iets uit de thesaurier-rekeningen halen, die van 1668-1680 en vanaf 1692 
werden doorgelopen: 
21 nov  1676 
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Jan Pietersz over het dichtmaken van de ”blaesbalck” op de stadhuistoren    2.2.- 
3 sept 1678 
Willem Spraeckel, wonende tot Hoorn over het repareren en ”bequaem maecken van het uijrwerck in de 
stadtsthoorn aen ‘t Stadthuijs”     70.- 
29 febr 1680 
Heijn Claesz Ketel ”over ¼ jaers ad        7.10 & 
   noch 14 dagen daerboven ad  1.4,- sijnes diensten 
   wegens het stellen vant horologie (uurwerk) in de      8.14 
   stadtstoorn samen                                     
16 juny 1680 Adam van Kemeren over het herstellen van een “blaasbalck 
     aen den trompetter op de stadtstoorn” (De blaasbalg 
             zat en zit nog vast aan de engel “de faam”, die haar 
             bazuin moet heffen)                                    25.4  
Door de vele wisselingen van klokkenisten was het uurwerk in de speeltoren kennelijk zichtbaar verwaarloosd. 
Daarom liet men het in 1678 repareren en kreeg Heijn Claesz Ketel in december 1679 een vaste aanstelling als 
“oppasser en opwinder van ‘t horologie inde stadhuistoren”. 
Op 3 januari 1693 verzocht Heijn Claesz Ketel, “klockestelder” aan de hrn burgemeesters, omdat hij  
“wegens ‘t versteecken van de ton, het stellen en draedemaecken niet meerder quam te genieten als een 
ducaton (oud holl. zilveren munt met een waarde van  3,15), of zijn tractement eenigh sints mogte werden 
verhooght” en hebben burgemeesters goedgevonden “dat sijn geheele tractement sal werden gestelt op 40 
guldens in plaets van 35 voor ‘t opwinden vande looden en  3.3.- voor het stellen en versteecken van de ton”. 
(Dit betreft het verplaatsen van de stiften in de trommel van het carillon, op gezette tijden moest dit gebeuren, 
zodat bij het aflopen een andere melodie ten gehore werd gebracht). 
In januari 1715 wordt hem aangezechd 
“ dat hij op de twee statshorologien moet passen (ook die van de kerk) en sal als ordinaris tractement  70,- ‘s 
jaers genieten sonder een stuijver extra”. 
Heijn Claesz Ketel speelt het weer klaar voor “kleinsmeer, vleugels, beugels, etc” er  3.-. bij te krijgen. 
Sommige mensen lukt dat altijd weer. 
Hij heeft dit werk tot zijn dood in 1726 gedaan ( bijna 47 jaren), toren op en af, tweemaal per dag. Op 16 juli 
1726 wordt hij op ‘t choor rij 5 nr 4 begraven en beluid, waarvoor  12,- boven de begraafrechten ad  9.6.- 
betaald moet worden. 
Na het overlijden van de organist Helmigh Backer worden de burgemeesters opnieuw verzocht te informeren 
naar een ander persoon in de functie van organist klokkespeelder 
 “die capabel ende bequaem sijnde tot de vacante bedieninge te worden beroepen en aengenomen” 
Op 15 december 1692 bemerken we dat reeds een nieuwe organist genaamd Gerbrant Dol is aangesteld: 
“maer gisteren niet heeft gespeelt sonder consent van een vande hrn Burgemrn ende het orgel stil heeft laten 
staen. Ingevalle hij niet van selfs (uit zichzelf) nae sijn thuijscomste sigh met wettelijcke reden comt aengeseijt, 
sal hij op de eerste vergaderingh werden ontboden ende hem aengeseijt, dat ses weecken van sijn ¼ jaer- gelt 
sal werden afgecort, met recommandatie (aanbeveling) sigh daervoor te wagten” 
Hij heeft vast niet lang gewacht om te gaan solliciteren. 
Op 6 februari 1694 (ruim een jaar later) wordt Pieter Modeus van Amsterdam gekozen tot organist op een 
tractement van  200,- per jaar in plaats van Gerbrant Dol, die naar Enkhuizen is beroepen. 
Ondanks dat Pieter Modeus niet met het onderhoud van het carillon wordt belast, meldt hij op 24 september 
1707, dat de tong in een klok werd gehangen en dat de brandklok nog wel een jaar of vier mee kan (maar dat 
duurde langer). 
Op 27 januari 1717 met van de halfuurklok “sijnde de aflesers klock” (kan aan de hand van verdelingen op een 
meetwerktuig de stand van de wijzers  
nagaan) het ijzerwerk geheel vernieuwd worden en de tong zodanig verzorgen dat hij weer kan luien. Van de 
heeluurklok, zijnde de brandklok, moet de tong vermaakt worden met een tuimelaar. 
De timmerman zal bij de reparatie de klok moeten “opvangen” en helpen deze los en vast te maken. De 
aannemer krijgt hiervoor  28,-. 
Pieter Modeus, meester organist en klokkenist, schrijft op 15 juli 1719 een brief aan de burgemeesters, dat hij 
enige jaren zijn zoon, Adam Modeus, heeft onderwezen in de muziek, zo zelfs dat hij al enige tijd heeft kunnen 
waarnemen in de grote kerk en dat hij genegen is hem dit in de perfectie bij te brengen. Maar hij zal zijn voorn. 
zoon niet veel middelen kunnen nalaten, waarvan hij zal kunnen bestaan en 
“dan nog het hasard (de kans) moeten uijtstaen (lopen) te mislukken en de alsdan in een ongeluckige staat 
soude wesen gestelt. Versoeck hij sijn genoemde soon na ‘t exempel (voorbeeld) van anderen, zoals in Delft en 
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Weesp in sijn suppliants (verzoekers) plaetse na sijn doot op deselfve wijze in sijn gedieninge mag succederen 
(opvolgen)”. 
Daarover beraadslaagd hebben de burgemeesters toegestemd in de opvolging door zijn zoon na Pieter 
Modeus’ dood, echter alleen op een tractement van  200,- per jaar. 
Op 27 januari 1726 wordt Gerrit Pietersz Croon tot opwinder en oppasser van de horologies te weten aan de 
stadhuistoren en de kerktoren aangesteld in de plaats van Heijn Claasz Ketel. 
Willem Klant wordt op 31 december 1756 in die functie benoemd omdat zijn voorganger is overleden. 
Op 23 december 1758 wordt Willem Klant ondervraagd 
“door wiens toedoen ‘t orogie aen ‘t stadhuijs onklaar en aan stucken is geraakt”. 
Waarop Willem antwoordt: 
“door mijn toedoen uijt onkundigheijt”.  
Waarop de burgemeesters hem vragen: 
“wie nu die onkosten vant weder maken soude moeten betalen”. 
en daarop antwoord Willem: 
“soo het de heren belieft”. 
Waarop door de heren burgemeesters is aangezegd dat hij zich niet verder met de klok zal hebben te 
bemoeien dan alleen behoorlijk op te winden en zo veel mogelijk op tijd te houden. 
Op 12 april 1743 wordt Pieter Modeus begraven in het kerkgraf rij 34 nr 16. Hij had de stad bijna 50 jaar 
gediend als organist en klokkenist. De belofte in 1719 gedaan aan de vader wordt nagekomen, zijn zoon volgt 
hem op. Adam Modeus was op 5 mei 1731 in de ger. kerk getrouwd met Grietje Roos en blijkt in october 1747 
met vrouw en 2 kinderen in het Zuideinde te wonen op verpondingsnr 286. 
Het was toen het vierde huis vanaf de zuidhoek van het Grotenoord, nu het meest rechtse derde deel van 
huisnr 15 waar het huis stond. 
Zijn vader heeft aan de overkant gewoond op verp. nr 322, het tweede huis ten zuiden van de 
Niesenoortsteeg, nu huisnr 26. 
Op 18 juni 1757 wordt Adam Modeus opgedragen tevens toezicht te houden op de twee stadsuurwerken en 
de opwinder van de klokken wat te assisteren en te onderrichten, opdat de klok wat beter op tijd zal lopen. 
Sommige mensen leren het nooit, want Willem Klant wordt op 27 januari 1759 aangezegd 
“de clock beter op tijt te houden” 
en de burgemeesters geven hem nog 6 weken anders zal het werk door een ander moeten gebeuren. 
 
Van Adam Modeus is weinig bekend. Op 2 october 1726 krijgt hij naast zijn betrekking als organist en 
clokkenist het commissarisambt van beide veren (trekvaart) aangeboden. Volgens de resolutie (besluit) van 29 
november 1749 moest de organist tevens dit commissariaat waarnemen. Adam bedankt er voor en men 
eerbiedigt dit ook, want het stond niet in zijn contract. Nog geen maand later overlijdt hij en wordt op 5 
november 1762 begraven in grafrij 19 nr 2. 
Van de burgemeesters-vergadering van zaterdag 20 november 1762 wordt het volgende genotuleerd: 
“De heren burgemeesters hebben na ingenomene informatieën op de per soon en het gedrag van Jacob 
Reijnders, organist tot Naarden met eenpa righeijt van stemmen tot organist en clokkenist, alsmede omme ‘t 
com missarisschap, soo van ‘t oude als nieuwe veer waar te nemen, beroepen de voorn. Jacob Reijnders, mits 
aan de stad af te leggen  200,- en acte van indemniteijt vier sijn 5 kinderen van de regering van Naarden in te 
brengen en sig voorts te gedragen na de instructiën, die hem nu van tijd tot tijd sullen werden ter hand 
gestelt”. 
“Een acte van indemniteijt” was een verklaring, die een nieuwe poorter voor zijn kinderen mee moest brengen 
van het bestuur van de stad, waar hij vandaan kwam. Het was een soort garantie, dat wanneer hij onverwacht 
binnen een aantal jaren zou sterven, zijn kinderen te laste zouden komen van de sociale instellingen (meestal 
het weeshuis) van de stad, waar hij voorheen gewoond had. 
Dominee A.G. Soeting heeft reeds over Jacob Reijnders uitvoerig geschreven in het jaarverslag 1984 (pag. 109 
t/m 112), vooral met het oog op het onder werp “klokkenist” wil ik U verwijzen naar pag. 110 van genoemd 
jaarverslag. 
Aardig lijkt mij te vermelden, hoe het in Monnickendam toeging op zaterdag 8 maart 1766 toen prins Willem V 
op 18 jarige leeftijd werd ingehuldigd als erfstadhouder. Zijn vader was reeds in 1751 overleden, toen deze 
Willem nog maar 3 jaar oud was, dus was de vreugde bij het gewone volk erg uitbundig. Toen nog wel. Tien 
jaren later zou het op een complete revolutie uitlopen, die tegen het huis van Oranje en de heren regenten 
gericht was. 
“Om onze vreugden daarover te tonen sullen ten dien eijnde ‘s morgens met sonsopgang 21 schoten uijt het 
canon laaten doen, de vlaggen van de toorens opheijssen en doen waaijen en een uur op de clokke laten 
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speelen, ‘s middags ten 12 uuren weeder 21 schooten en de clokke een ½ uur bespeelen en ‘s avonds ten 8 
uuren weeder 21 schooten doen om deeze plechtige dag daarmeede te besluijten. 
Wijders is geresolveert (besloten) om met dien dag van onze stadhuijs en kerktoorens ieder een vlag te laten 
waaijen en de illuminatie van stadsweegen te doen met de 36 lantaarnen van de brandspuijten aan de 
stadhuijs tooren, te weten op de blaauwe of onderste omgang 6 aan ieder der vier zijden, is 24 en een omgang 
hoger 3 aan ieder der vier zijden, is 12 en dus te samen 36 lantaarns van 8 tot 12 uuren branden. 
De stadsbaas is geordonneert (opgedragen) de brandspuijten te examineeren en te maaken dat deselve in 
gereetheijt zijn”. 
Op 22 februari 1772 heeft de klokkenmaker van der Meer uit Amsterdam op verzoek van de burgemeesters 
eens gekeken naar het speel- en slagwerk in de stadhuistoren, waaraan Dirck de Graaff, horlogiemaker te 
Monnickendam, volgens zijn zeggen geruime tijd gewerkt had. 
De heer van der Meer verklaarde de heren na inspectie, dat er vrijwel niets aan het werk was gedaan en dat hij 
niet kon begrijpen, dat de man een derge lijk groot bedrag ad  246.15.- voor hemzelf declareerde en nog eens 
 51.2.- voor de smid. Het werk dat geleverd was deugde niet en Dirck de Graaff, had hiertegen weinig in te 
brengen, dan alleen dat men zo gemakkelijk een andermans werk kon kleineren, maar niet verbeteren, want 
hij vond dat zijn werk goed was. 
De burgemeesters verzochten daarop aan de heer van der Meer de horlogiemaker mee te nemen naar de 
toren om te laten vertellen, wat hij dan gedaan zou hebben. Dirck de Graaff kon echter niets aanwijzen dan 
kleine onbeduidende reparaties, die nooit zoveel konden kosten. 
Hij werd hierover door burgemeesters geducht onderhouden, terwijl de reke 
ning werd verminderd tot  140,-. 
Van der Meer werd bedankt en gevraagd wat hij voor het advies moest hebben, doch deze antwoordde, dat hij 
zich graag te beschikking hield, want dat hij toch in Edam bezig was en “sulks gemakkelijk in het doorpasseren 
konde doen”. 
Toen vroegen de burgemeesters of ze mochten weten wat zo’n karwei wel zou kosten, als het door hem werd 
uitgevoerd, waarop van der Meer antwoordde 
“dat sulcks niet te bepaalen, doordien (omdat) sulk werk vel mee ofte tegen konde loopen, maar dagte, dat 
het voor een ses, seven à agt hon dert gulden te maken soude wesen”. 
De slimmerik ! 
Op 31 augustus 1776 wordt de majoor Claas Schut belast: 
de wagts aan te seggen dat de poortklok in persoon en selve geluijd moest worden en geen vrouw off kinderen 
daar aan te setten of poene van cassatie (op straffe van ontslag)”. 
Op 13 september 1777 verzoekt Jacob Reijnders als organist en klokkenist en tevens als commissaris van ‘t 
jaagveer en de oude schuiten om ontslag. Dit wordt geaccepteerd, maar hij is verplicht de genoemde 
“bedieningen” zo lang waar te nemen, totdat in de vacature voorzien zal zijn. 
Op 1 november wordt Johan Coenraad Pfijffer of Pfeiffer in de functie als organist en klokkenist aangesteld. 
Vanwege de moeilijkheden die Jacob Reijnders had ondervonden met het veer zal een aparte commissaris 
worden aangetrokken. 
Pfeiffer treft een orgel aan, 
“dat reets lange jaaren in een slegte staat is en van dag tot dag schijndt te verergeren” 
Dagelijks moeten de burgemeesters de klachten van de nieuwe organist aanhoren, terwijl hij voorspelt dat het 
spoedig  
“geheel en al zal moeten stilstaan”. 
Op 30 mei 1778 neemt men zich voor het orgel in de gereformeerde kerk niet alleen te laten repareren, maar  
“teffens om het zelve een nieuwe kas te laten maken”. 
Op 1 november 1778 wordt de bouw van het huidige orgel aanbesteed. 
Johan Michiel Garstenhouwer en Jan Godlieb Rigter, orgelmakers, verbinden zich binnen 10 maanden een 
orgel “in de grote publique kerk” alhier af te leveren voor  2950,- 
Arie Grootendorst, beeldhouwer, zal het snij- en beeldhouwerswerk van de kas maken voor een bedongen 
prijs van  625,- 
Het lukt niet om op tijd te leveren. 
Op 28 augustus 1779 blijkt dat de orgelbouwers niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, terwijl de 
burgemeesters vinden 
 “dat het contract heijliglijck moet worden onderhouden”. 
Er zal alleen meer geld worden betaald, wanneer 4 personen tegelijk aan het werk worden gezet en het werk 
nu op 1 maart 1780 klaar zal zijn. 
Er wordt buiten de  2000,- voorschot, die eerder werden betaald nog eens  1020,- in termijnen toegezegde. 
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Ook op 11 maart 1780 blijkt dat het orgel niet binnen de in tweede termijn afgesproken tijd klaargekomen is. 
De orgelbouwers dreigen nu zonder aanmer kelijke tegemoetkoming niet in staat te zijn het orgel tot genoegen 
te kun nen afleveren. Het is door vertraging en veranderingen veel kostbaarder geworden en men heeft geen 
geld meer. Ze vragen een douceur toe te staan  
voor  1800,- 
Wanneer het orgel nu voor het einde van juli 1780 gereed is en daarvoor nog 2 knechts in dienst genomen 
zullen worden, willen burgemeesters nogmaals  800,- in maandelijkse termijnen betalen en  800,- als 
douceur wanneer het totale werk, goedgekeurd door deskundigen, gereed komt. 
Totale kosten  4660,- terwijl uit de rekening blijkt dat  4870,- werd uitbetaald aan de orgelbouwers. 
Arie Grootendorst vroeg oorspronkelijk  865,- voor zijn beeldhouwerswerk, ging accoord met  625,-, maar 
ontving volgens de rekeningen  1400,- 
Aan het verven, behangen en vergulden werd  708,-  betaald, zodat het tota le orgel uiteindelijk bijna  7000,- 
kostte toen het op 6 augustus 1780 werd ingewijd (Zie uitgave “het orgel”, nov.’75, pag. 370 en jan.’75 pag. 6) 
Dit als inleiding op het bericht van 28 april 1781 dat het ijzerwerk, waaraan de klokken in de stadhuistoren zijn 
vastgemaakt, zo versleten is, dat het dreigt in elkaar te vallen. Wanneer dit niet op korte termijn wordt 
vernieuwd, dan zullen de klokken naar beneden storten en grote ongelukken veroorzaken. Ook het speel- en 
slagwerk blijkt in slechte staat te zijn en bijna geheel onbruikbaar voor de goede burgerij om de tijd af te lezen, 
het geen veel ongemak veroorzaakt voor de ingezetenen zelf, maar ook met het af varen van de trekschuiten. 
Daar komt nog bij, dat de toren zelf, ofschoon in 1762 nog behoorlijk geres taureerd, weer reparatie en 
voorzieningen behoeft. 
Na voorafgaand onderzoek door twee deskundige lieden, de een stadshorlogiemaker Tappe te Amsterdam en 
de tweede Claas Velthuijs, bij alle heren bekend, zou een bedrag van 8 à 9 duizend gulden, volgens accurate 
berekening hiervoor nodig zijn. 
Met leedwezen geven de burgemeesters echter te kennen, dat dit werk niet uit de gewone inkomsten van de 
stad betaald kan worden. De toch al hoge kosten van de laatste tijd, zoals aan kerktoren en het nieuwe orgel, 
zijn  
daarvoor verse bewijzen. 
Toegestemd werd om de reparatie uit te voeren, de thesaurier te machtigen een lening uit te schrijven van  
8000,- tot  10.000,- tegen een interest van 2½ % indien te krijgen en anders tegen 2 ¾ %, doch uiterlijk tegen 
3 % ‘s jaars en dat door uitgifte van obligaties van  500,- of  1000,- on der garantie van de stad en alle jaren 
een aflossing hierop te doen van minstens  1000,- bij loting. 
Doordat begin 1781, tijdens de vierde engelse oorlog (1780-1784) honderden hollandse koopvaarders in 
engelse handen vallen en onze handel enorme scha de wordt toegebracht, is er van burgemeesterszijde niet zo 
veel belangstelling te verwachten voor de speeltoren. 
Op 2 januari 1782, is het bestek van de amsterdamse klokkenmaker Carel Christoffel Tappe binnengekomen en 
men besluit het plan uit te voeren, maar er wordt verder niets over gerapporteerd. 
Er is namelijk een burgelijk democratische beweging op gang gekomen tegen de aristicratische staatsgezinde 
regenten. 
In september 1781 publiceert Joan Derk van der Capellen zijn geschrift “Aan het volk van Nederland”, een 
soort basisprogramma voor de patriotenpartij en vanaf dat ogenblik krijgt men de handen vol aan de oproerige 
handelingen en opvattingen van deze nieuwe revolutionaire beweging. 
Reeds eind 1782 komt bij de burgemeesters een missive “van ‘t Hoff” in be spreking om een placaat op te 
stellen tegen de injuridiesche (beledigende ) en oproerige lebellen (label=kaartje), geschriften en prenten van 
het commit sociaal overgenomen op 18 september 1782 en is goed gevonden deze aangelegenheid in beraad 
te houden en het uitgebrachte salvo (gelijktijdig losbranden) over te nemen. 
Van de organist en klokkenist Johan Coenraad Pfijffer weten we weinig. 
Hij behoorde tot een van de drie deskundigen, die het orgel moesten beoordelen, toen het in juli 1780 werd 
afgeleverd. Hij was getrouwd met Metje van den Bergh en er werden te Monnickendam, tussen 1777 en 1789, 
7 kinderen geboren van dit echtpaar, waarvan er minstens 3 vroeg overleden. 
Op 27-9-1788 vraagt hij om een douceur voor zijn zoon voor het versteken van het speelwerk (stiften in de 
trommel van het carillon verplaatsen om een andere melodie te laten spelen) en hij krijgt voor iedere keer een 
gulden en 10 stuivers. 
Op 16 juli 1792 verzoekt Louis Tasseron, die hier altijd voor zijn baas aan de klokken heeft gewerkt, omdat de 
boedel van de stadsklokkemaker Tappe, wonende te Amsterdam, in de war is, hem de gunst van het 
onderhoud en schoonmaken van de “stadshorlogiën” gegeven kan worden. Voor een bedrag van  36,- per 
jaar zal hij ze moeten schoonmaken, zonder meer in rekening te mogen brengen dan de gewone materialen, 
 sijnde mede alle rijs (reis) en teerkosten (verteer) voor rekening van den aannemer”. 
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Het was moeilijk vast te stellen hoe lang de organist en klokkenist Pfeiffer te Monnickendam heeft gewerkt. 
Het enige waaruit we dit konden opmaken was de verkoopdatum van zijn huis op de Kerkstraat nr 23 (verpon-
dingsnr 479, later kad. nr 207), dat hij op 25 april 1795 gekocht had. 
In december 1802 blijkt “J.C. Pfeiffers” te Amsterdam dit huis en erve, met een schuur daarachter, uitkomende 
in een gemene uitgang naar ‘t Zand aan  
Jan Schaap, wonende alhier, verkocht te hebben, t.n.o. Grietje Man en t.z.w. Gerbrand Zweris. 
Hij is dus naar Amsterdam vertrokken. 
Of er een nieuwe organist-klokkenist werd aangesteld, weet ik niet. 
In de notulen van de gemeenteraad van 1820-1863 vind ik één benoeming van een klokkenist. Op 16 juli 1856 
wordt Johan Nicolaas Knoot, junior, geboren 10 juni 1826 te Amsterdam, van beroep muziek-directeur, in deze 
functie aangesteld. Hij trouwt te Monnickendam op 4 october 1860 met Diderika Elisabeth Wijndels de Jongh. 
Zij stamt uit een bekend 19-eeuws Monnickendams geslacht. Tevens wordt de Heer H. Westerbos i.p.v. J. de 
Wijs (die zijn ontslag krijgt) opzichter van de klokken. 
Wie kan ons inlichten over de klokkenisten (c.q. organisten), die na 1802 in dienst van de stad Monnickendam 
waren en de periode waarin zij de klokken bespeelden ? 
Het nieuwe raadhuis 
De “driespronck”, waar het Noord- en Zuideinde elkander ontmoeten en de Kerkstraat de dijk bereikt, is in de 
vorige eeuwen steeds een trekpleister geweest voor de wat rijkere burgers van Monnickendam. 
Vooral in de 17

e
 en 18

e
 eeuw kochten of bouwden zij hun huizen het liefst in de buurt van het oude raadhuis, 

op de Dam en in het begin van het Noord einde of Kerkstraat. 
In de 19

e
 eeuw stond er ook een herberg, schuin tegenover het oude raadhuis, aan de binnendijkszijde van het 

Noordeinde. Het was “de Eenhoorn”, de enige slaapgelegenheid voor passanten naast de Doelen, die op de 
Linden 
gracht (ook wel Doelepad genoemd) gelegen was. 
Uit de stadsrekeningen blijkt, dat de vroedschap en burgemeesters “de Eenhoorn” maar weinig bezochten, 
waarschijnlijk omdat zij hun gasten het liefst in de Doelen, de stadsherberg, ontvingen. 
Hoewel “de Eenhoorn” pas in 1672 voor het eerst als herberg wordt genoemd, bestond het huis van die naam 
al eerder. 
Op 21 april 1641 worden door notaris Vincent Corthals de huwelijkse voor waarden (N.A. 2407 pag. 89) 
opgesteld van Claes Dircksz Pranger (alias Claes Reijnsz) j.m. en zijn toekomstige vrouw Claesgen Pieters. 
De vrienden van Claesgen Pieters zijn van mening dat Claes Reijnsz. volgens de placcaten geen geldelijk 
voordeel zou mogen hebben uit de goederen die Claesgen Pieters inbrengt, 
“vermits (aangezien) hij sich met de voorn. Claesgen Pieters (noch verre beneden 20 jaren out sijnde) buijten 
consent (toestemming) van haere vrunden (ze was wees) hadde verlooft, daerop beslapen ende beswangert, 
zodat se so veel mogelijk ter eere moge worden gebracht (in eere hersteld) en eijndelijk in deser vougen 
verdragen sijn en het voorsz. huwelijk sal werden voltrocken”. 
Van beide kanten wordt nogal wat ingebracht. Ze blijken vrij vermogend te zijn en van haar kant komt, naast 
een aantal landerijen, een 12

e
 part in de zoutkeet “van de Son” en een aantal waardepapieren van 

moederszijde, ook  
“het huijs en erve staende in ‘t Noordeijndt, genaamt den Eenhoorn, daer haer Moeder in gestorven is”. 
De naam “Eenhoorn” werd in Monnickendam nogal eens gebruikt, b.v. Noordeinde 8 (verp. nr 76 in 1733 en nr 
82 in 1688) was eertijds “de oude Eenhoorn”, stond buitendijks en is vermoedelijk een apotheek geweest. 
Een snelle blik in de verpondingsregisters van 1639 (nr 266) en 1644 (nr 309) laat zien, dat de door ons 
bedoelde “Eenhoorn” aan de binnendijkszijde lag: 
Beginnende bij de driesprong noordwaerts binnendijxs        te betalen 
   Ao 1639   Ao 1644  verponding : 
1. Trijntje Pieters Coppes huijs   - dezelfde      8.3.- 
2. Weijntgen Cornelis huijs en schuer - Jan en Cornelis 
          Schaffert             “  8.8.-  
3. Neeltgen Jan Tedinghs huijs        - Burgemr. Sem          “ 10.-.- 
4. Claes Jansz Veen’s huijs           - Claes Jansz Fudts     “  6.5.- 
5. Dirck Adamsz Bom’s huijs           - dezelfde              “  6.5.- 
6. Claesgen Pieters’ huijs            - Clawes Dirckz Pranger “  7.5.- 
7. Willem Pietersz Houtingh’s huijs   - dezelfde              “  6.-.- 
 
Het huis “de Eenhoorn” had dus verpondingsnr 6 en was tussen de jaren 1639 en 1644 door het huwelijk in 
1641 veranderd van eigenaar. 
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Het vermoeden bestaat dat het in die tijd nog geen herberg was. De waarde van de huizen komt enigszints tot 
uiting in de verponding die er voor betaald moest worden (zie de reconstructie van de gevelwand aan de hand 
van de te betalen verponding in de loop der jaren van het eerste binnendijkse gedeelte van het Noordeinde tot 
de 1

e
 Molensteeg op pag. 54). 

Dat de eerste vermelding van “de Eenhoorn” als herberg pas in 1672 in de stadsrekening wordt gevonden, 
moeten we waarschijnlijk in verband brengen met de sluiting van de herberg “de Hollandtsche Tuijn” in de 
Kerkstraat. Reeds in 1629 wordt deze gelegenheid genoemd, maar op 29 mei 1671 verkoopt Cornelis van 
Campen, wonende te Haarlem, door het gerecht benoemd tot curator van de insolvente boedel van Jacob 
Claesz Breijn, herbergier van de “Hollandsche Tuijn”, het huis en erf in de Kerkstraat op de n.o. hoek van  
de Kennemergracht. Deze herberg heeft dus aan de zuidzijde van het tegenwoordige huisnr 45 in de Kerkstraat 
gestaan. 
Vermoedelijk hebben de kinderen van Claes Dircksz Pranger (die reeds op 8 februari 1662 werd begraven) en 
Klaasie Pieters (die op 20 maart 1670 volgde, beide in eigen graf en een uur beluid) “de Eenhoorn”, die zij in 
laatst genoemd jaar in gezamenlijk bezit kregen, verpacht en verhuurd. 
Uit genoemde stadsrekening (inv. nr 208) blijkt het volgende: op 16 juli 1672 ontvangt 
“Maritgen Arents, waerdinne inden Eenhoorn over de soowel bij de heeren Burgemrn als de steenhouwer ‘t 
samen ‘t haren huijse verteert” 
 39.10.- en op 29 december weten we ook wie de waard is, want op die datum declareert Mathijs Cornelisz, 
de herbergier  26.4.- 
“over de costen ‘t sijnen huijse bij (door) wijckmeesters verteert voor ‘t formeren vande quohieren vande 
familiegelden”. 
Door deze gegevens konden we het herbergiersechtpaar thuisbrengen. Hij was afkomstig uit Amsterdam en zij 
een weduwe van Monnickendam toen ze op 25 mei 1662 te Monnickendam met elkander trouwden. 
In een acte van 4 februari 1677 worden Matijs Cornelisz van den Berch en Maritie Arents, waert en waerdinne 
in de herberg van den Eenhoorn genoemd als 1

e
 en 2

e
 getuige bij een verhoor, dat plaats vond op verzoek van 

de Heer Joan Teding Berckhout, heer van Sliedrecht, Hoofdofficier van Monnickendam. Ook de dienstknecht 
Jan Claesz oud 20 jaar en de dienstmeisjes Grietje Jans oud 29 jaar en Lijsbet Adams oud 18 jaar moeten een 
verklaring afleggen over hetgeen er op de dag ervoor, de 3

e
 februari, tussen 11 en 12  

uur ‘s avonds plaatsvond. 
Volgens de getuigen was de heer Lamoreux, kapitein, voor enige dagen in de Eenhoorn komen logeren en 
kwam op genoemd tijdstip de keuken binnen, terwijl de getuigen aan de maaltijd zaten en zich duidelijk 
amuseerden. 
Lamoreux zei tegen hen “ 
“scheert ghij de geck met mij”, 
waarop zij antwoordden “neen”. Lamoreux nam daarop een mes van de tafel en gaf Jan Claesz verschillende 
sneden over zij hoed (hetgeen nog getoond kon worden). Claes Croos, een knecht van de Heer Opmeer, 
Admiraliteitsraad en Schepen van Amsterdam, die dit zag pakte, om moeilijkheden te voorkomen, het mes uit 
de hand van Lamoreux. 
Nu moest deze knecht het ontgelden : “ ik zal u cureren (genezen) riep Lamoreux, waarop hij de knecht 
“seer deerlijck voor sijn aengesicht sloegh, dat sijn neus bloedde ende voorts met dezelve slagh van de stoel 
afviel”. 
De knecht stond op en trachtte zich te verweren, waarop de knecht van Lamoreux de knecht van Opmeer  
“ bij de strot greep en hem mede onder de voet wierp”. 
In deze furie schopte de voorz capitein Lamoreux de tafel met al het eten en drinken om, zodat alles wat er af 
viel aan stukken brak. 
Jan Claesz getuigde, dat Lamoreux daarna de keuken verliet en naar het voorkamertje ging en met  
“een bloote degen in sijn hant de keuken inquam” 
en de knecht van Opmeer trachtte te kwetsen en te steken. 
Lijsbeth Adams is dan op de beide knechten, die op de grond lagen te vechten, gevallen om ze tegen de degen 
van Lamoreux te beschermen, waarop Lamoreux haar van de voorsz. knechts afhaalde en in de gang neerzette. 
Dit gebeurde ook met Grietje Jans. 
Op dat moment kwam Luitenant Jan Mars de keuken binnen, zag Lamoreux schermen, sloeg zijn handen om 
het middel van Lamoreux om erger te voorko 
men. Toen Lamoreux echter even later zijn handen weer vrij had, takelde hij de knecht van Opmeer zo ernstig 
toe, dat deze drie kwetsuren aan het hoofd heeft opgelopen, waarop hij de herberg is uitgevlucht. 
Of Lamoreux hiervoor gestraft is, weten we niet ! 
Twee jaren later, op 7 mei 1679, wordt de herberg “de Eenhoorn” door de familie Pranger (Claesgen voor ¼, 
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haar absente broer Dirck voor ¼ part, de erfgenamen van haar overleden broer voor ¼ part en Abel Baron als 
vader van zijn kind verwekt bij haar zaliger zuster Geertgen voor ¼) verkocht aan kapitein Joan Tedingh 
Berckhout, telg uit een bierbrouwers geslacht, die kennelijk wel brood in de zaak zag. 
In de acte wordt niet vermeld, dat de herberg “de Eenhoorn” betreft, maar de belendende percelen  
“de weduwe wijlen Burgmr Willem Houtingh t. noorden en Gerrit Jansz van Delden ten zuiden” 
bepalen voldoende de ligging van dit perceel. 
De koopsom bedraagd  2985.- waarvan hij de helft schuldig blijft. 
Het bedrag lijkt me erg hoog voor dit huis, daarom zal het waarschijnlijk tevens een vergoeding zijn voor de 
overdracht van het hotelbedrijf. 
Op 25 april 1680 koopt hij het huis ten zuiden van voornoemd perceel van Gerrit Jansz van Delden (verp nr 5) 
die het voor zijn 2 kinderen, verwekt bij zijn overleden vrouw Grietgen Pieters Ketel, verkoopt. 
Het belendende perceel van koper ligt ten noorden en het perceel van Claes Jacobsz Ketel de Jonge (verp nr 4 ) 
ten zuiden. 
In mei 1691 blijkt er een nieuwe waardin achter de tapkast van “de Vergulde Eenhoorn” te staan. De vorige 
waardin, Maritje Arents, die sinds 1681 wedu we was, werd op 4 april 1690 begraven in een eigen graf in de 
grote kerk op rij 55 nr 4. 
Kapitein Joan Tedingh Berckhout heeft na de uitbreiding ook de naam van de herberg meer glans willen geven 
door er “verguld” aan toe te voegen.  
Juffrouw Madelena Warnaerts, laatst weduwe van Lucas Visser, heeft de zaak gepacht. 
Op 12 mei 1691 verklaarde juffr. Madelena Warnaerts, de waardin in de Vergulde Eenhoorn, op verzoek van de 
heer Nicolaas Butenius, stedehouder (plaatsvervanger) van de hoofdofficier, dat het op waarheid berust, dat 
genoemde heer in haar herberg naast ander personen, Joan Brekvelt en Doucke Doukersz had gegijzeld, die 
schipper en stuurman waren geweest op het smak schip, geladen met brandewijn, dat de schout van Marken 
had aangehouden en de bemanning hierheen had opgebracht. 
De dienaars van justitie kregen scherpe instructies, dat de gegijzelde per sonen, zowel kooplieden als schipper 
en stuurman, goed werden bewaakt en dat ze niet zouden ontvluchten. 
Verder verklaarde zij, dat de voornoemde schipper, in de nacht tussen woensdag 11 en donderdag 12 april l.l. 
was gevlucht en dat ze had vastgesteld, dat dit door een dakraam bovenin het achterste gedeelte van haar huis 
was gebeurd. 
Genoemde Stedehouder had enige dagen daarna nog twee personen extra aangesteld om de gegijzelde met 
meer zekerheid te bewaken en de dienaars op het hard gedrukt te zorgen, dat de rest niet zou ontkomen. 
De stuurman had hem gesmeekt ontslagen te worden uit zijn gijzeling, maar dat had de stedehouder 
geweigerd. 
Vorige week dinsdag, de 8

e
 mei, was ‘s nachts of in de vroege morgen ook de stuurman gevlucht, daardoor 

waren de dienaars wel zo geschrokken dat ze de stedehouder daarvan niet op de hoogte durfde stellen. 
De waardin getuigde tot slot, dat de stedehouder alles had gedaan om de  
schipper en de stuurman in gijzeling te houden en geen aanleiding of order heeft gegeven, dat ze konden 
ontkomen. 
Vier maanden later krijgt de waardin nogmaals een dergelijke verklaring voor de Hoge Raad te tekenen en op 
19 maart 1696 worden de kooplieden Jacobus de Jongh, Jan Nooij van Waerden en Adolff Tempel, die in arrest 
zaten op sententie van 27 juni 1692 veroordeeld om  1708.18- te betalen over de kosten van gijzeling, mits de 
waardin de deugdelijkheid van haar register met eede zou getuigen. 
Op 4 mei 1694 koopt Jan Tedingh van Berckhout, oud schepen en dijkgraaf van de waterlandse meren, nog een 
huis ten zuiden van zijn herberg-complex aan het Noordeinde van de erfgenamen van Lijsbeth Pieters Dolphijn, 
de weduwe van Jan Pieters Ketel (verp nr 4) belend met de koper ten noorden en de weduwe van Burgemr 
Mars van Hoorn ten zuiden (verp nr 3). 
De eigenaardigheid van dit laatst aangekochte huis (verp nr 4) was volgens de acte, dat het 
“voor de helft leenhorig was aan de huijse van Zuijlen”. 
De leenhorigheid 
“Horig” betekent half vrij en “leenhorig” half onderworpen aan een bepaald hofrecht. Hoe kan dit zijn 
ontstaan. Onwillekeurig moest ik denken aan de volgende geschiedenis. In 1426 (dus bijna 270 jaar tevoren) 
veroverden de  
Kennemers onder leiding van Willem Nagel voor hun Vrouwe Jacoba van Beieren de steden Edam, 
Monnickendam en het slot te Purmerend. 
Jacoba van Beieren, gravin van Holland moest bij de vrede van Woudrichem in 1419 haar oom Jan van Beieren 
als ruwaard van Holland erkennen. 
Zij verklaarde daarop haar huwelijk met Jan van Brabant onwettig en trouwde voor de 3

e
 maal met Humphreij 
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van Gloucester, broer van de engelse koning Hendrik V. 
Met Humphreij stak zij in 1424 met een vloot over naar Calais voor een veld tocht naar Henegouwen, maar 
Jacoba werd gevangen genomen en moest in 1425 Holland en Zeeland afstaan aan Brabant. 
Ze wist te ontsnappen uit de gevangenis en begon een guerilla met de Hoeken in Holland. In 1426 verscheen ze 
als overwinnaar in Monnickendam en heeft in het Noordeinde met een stalen boog over enige huizen 
geschoten. 
De eigenaars van deze huizen moesten jaarlijks ieder 6 penningen, het z.g. spellegeld, betalen, waarvoor zij in 
ruil het privilege kregen, dat ze hun goederen nooit konden verbeuren, wat voor misdaad zij ook zouden 
begaan. 
Vraag: heeft het huis van Zuilen later deze leenhorigheid overgenomen van het Beierse huis ? 
De herberg blijft in de familie 
De eigenaar van “de vergulde Eenhoorn” Jan Tedingh van Berckhout wordt op 23 mei 1695 te Monnickendam 
begraven zonder vrouw of kinderen na te laten. 
Op 7 november 1695 verkopen de erfgenamen (drie broers en drie zusters)  
“het huijs en erve genaemt “de Vergulde Eenhoorn”, mitsgaeders peerdestal en koetshuijs daar annex staende 
int Noordeind” 
Aan Catharina Tedingh van Berckhout, een dochter van zijn broer Gerbrant en Maria van der Gracht, die sinds 
12 april 1693 met Pieter Pietersz Houtingh getrouwd was (eerder weduwe van Mr Nicolaas Houtingh). 
De belendende percelen genoemd in de acte blijken van de erfgenamen van dhr Willem Houtingh (verp. nr 7 ) 
ten noorden en regerend schepen Joan Sijes (verp. nr 3) ten zuiden te zijn. 
Nog niet eerder was er sprake van een paardestal en koetshuis, zodat ik aan neem dat Jan Tedingh van 
Berckhout de laatste twee aangekochte woonhuizen (verp. nrs 4 en 5) ten zuiden van de herberg voor dit doel 
liet ombouwen. 
Reeds op 27 april 1701 verkoopt Catharina Tedingh van Berckhout, weduwe wijlen dhr Mr Pieter Pz. Houtingh, 
de herberg “de Vergulde Eenhoorn” met paardestal en koetshuis aan Jacob Gerritsz Visser haere medepoorter. 
Drie jaar later moet Jacob Gerritsz Visser geld lenen 
“tot betalinge van zijn huijs en erve genaemd de Vergulde Eenhoorn”. 
Jacob en zijn vrouw Bijte Simons verklaren schuldig te zijn aan de heer Claes Boon, wijnkoper te Amsterdam 
(waarschijnlijk een leverancier)  3200,- tegen 4 % rente per jaar. 
Magdalena Warnaerts is tot 7 augustus 1701 waardin geweest, dan neemt de nieuwe eigenaar de hospes-
functie over. 
Jacob Visscher wordt op 17 januari 1705 in een kerkgraf met de roef begraven en zijn vrouw zet de zaken 
voort. 
Bijtje Simonsdr hertrouwde reeds op 27 juni 1705 met Rutgert Jansz Molemaker. 
Van 1692 tot 1715 kunnen we haast ieder jaar het geschatte verbruik per herberg in het burgemeesters-
memoriaal vinden. 
In totaal werd in Monnickendam per jaar gemiddeld 3100 ltr wijn en 900 ltr brandewijn door de herbergiers 
geschonken. 
Van de gemiddeld 12 tappers schonk de waard van “de vergulde Eenhoorn” 585 liter (of 19%) wijn en 39 liter 
(of 4%) brandewijn per jaar. Per volwassen man (plm 600) werd in de herberg 5,2 ltr wijn en 1,5 ltr brandewijn 
gedronken. 
Dat is weinig, maar er werd thuis nogal wat gebruikt. Logisch dat het her bergiersbestaan erg wisselvallig was 
en met veel risico gepaard ging. 
In de 23 jaren, die ik natrok, worden er 53 waarden of tappers genoemd in plm 12 gelegenheden, dus iedere 5 
jaren stond er een andere waard achter de tapkast van een herberg. 
Op 4 augustus 1708 wordt “de Vergulde Eenhoorn” bij executie verkocht, omdat Rutgert Jansz zijn schulden 
niet meer kan betalen. 
Uit de acte van 8 maart 1709 blijkt Jan Burgert te Amsterdam koper te zijn. Hij is getrouwd met Catharina Sleij, 
de eerdere huisvrouw van Claas Boon, de oorspronkelijke hypotheekgever. 
De opbrengst is slechts  1931.1.-, waarvan nog 1 jaar en 8 maanden rente ad  213.7 moet worden betaald (er 
werd dus niets afgelost van de  3200,-) Na aftrek van de executiekosten blijft er  1367.19,8 over voor 
aflossing, dus nog niet de helft. 
In de verkoopacte wordt nog steeds vermeld: 
“sinde de helft van het voorsz. schaijse-(een sjees was een licht en hoog tweewielig rijtuig met kap) en 
wagenhuijs en de paardestal leenhorigh aan de huijse van Suijlen”. 
Rutgert Jansz wordt “casteleijn” (pachter van een stadslogement) in de schuttersdoelen, terwijl “de Vergulde 
Eenhoorn” aan de nieuwe “hospes” (waard) Lambert Buijs wordt verpacht. 
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Ook Lambert Buijs kan het maar 7 jaren bolwerken. Per jaar verkoopt hij zo’n 12 ankers wijn (470 liter) en 1 
anker brandewijn (39 liter). 
In 1715 wordt hij weer aangeslagen voor impost op 15 ankers en vertelt dan: 
“dat hij dogh sulcks niet can doen en moet uijtscheijden”. 
Door de verhoging van de impost op de ronde maat (bieren en wijnen) was de malaise onder de tappers echter 
algemeen. 
Gerrit Mostert, de waard van de stadsherberg buiten de nieuwe of kerkpoort zegt: 
“kan sulcks niet betalen, moet uijt d’neeringh scheijden”. 
Jacob Catwoud, waard van de herberg buiten de Noorderpoort: 
“versoeckt sijn wijn uijt te tappen en dan uijt te scheijden”. 
Jan Peper, waard “in de Bolderwagen” (v/h “de Hollantsche Tuijn”) in de Kerkstraat (weer begonnen in 1709), 
zegt: “kan dat niet geven, is onmoghelijck”. 
Jan Burgert, de eigenaar van”de Vergulde Eenhoorn”, houdt het ook voor gezien en wil zijn herberg kwijt. Op 
20 september 1716 wordt voor een aspirant koper, juffr Trijntje Jans wonend te Amsterdam, weduwe van 
Adriaan de Jong, een inventarislijst van de herberg gemaakt, die voor ons erg interessant is: 
“Eerstelijk inde groote agterkamer een gebloemt behansel, daer dito kamer mede is bekleet, alsmede een 
staande ende leggende plaatijser. Item inde kleijne agterkamer een gevlamt behansel, waermede ‘t kamertje is 
bekleet, nog een staende en leggende ijsere plaat. 
In de gestreepte of gijselkamer (kennelijk bewaarplaats voor gegijzelden), een groen gestreept behangel ende 
een staande ende leggende ijser ofte plaat. 
In de voor- of koffijkamer een staande ende leggende ijsere plaat. 
Aan de voorgevel een koper uijthangbord en daerop geschilsert een Vergulde Eenhoorn. 
In het goude leerkamertje een behangsel van goudleer, waermede het voorsz kamertje is bekleet. 
Op ‘t erve, de tuijn beplant aan wedersijden van de plaats met twee groene heijningen van lagustrum, staende 
tusschen de voorsz. heijninge boven de plaets ses houten boogen met eenige groente bewassen. Vorders met 
sijn beplantinge, druijven en hoenderhocken. 
In de stallen de vaste ruijven met krebben (voederbakken). Aldus geïn ventariseert ende beschreven alles 
volgens opgave van Lambert Buijs, hospes in de herberg de Vergulde Eenhoorn”. 
Kunt U zich voorstellen, dat deze herberg met de stallen (drie huizen naast elkander) eens zal worden 
verbouwd tot het geweldige koopmanshuis en latere raadhuis van Monnickendam ? 
De herberg had een gevelbreedte van ongeveer een derde van het huidige raad huis en de rest (het linker 
tweederde gedeelte) werd in beslag genomen door de paardestal en het koetshuis. Op de plaats van het meest 
linkergedeelte, de huidige burgemeesterskamer, heeft dus het huis gestaan dat voor de helft leenhorig was 
aan het huis van Zuijlen. 
Alle inventaris, die in bovenstaande lijst beschreven wordt (behalve het geen dat over de tuinen en stallen 
gezegd wordt) was ondergebracht in het meest rechtse derde gedeelte van het huidige raadhuis. Vermoedelijk 
is er niets gehandhaafd van de oude indeling en zal het huis wel geheel verbouwd zijn in het jaar 1746. 
Op 28 october 1716 verkoopt Jan Burger, koopman te Amsterdam, “de Vergulde Eenhoorn” aan Trijntje Jans, 
weduwe van Adriaan de Jongh. Voor de laatste maal wordt de leenhorigheid aan het huis van Zuilen in de acte 
vermeld. 
Jacobus de Jongh, de zoon van Trijntje Jans, verzoekt op 12 december 1716 in “de Vergulde Eenhoorn” te 
mogen wonen en dit wordt goedgekeurd mits hij zijn burgerrecht betaald. 
Op 23 maart 1719 blijkt er al een lening van  800,- à 4 % rente ‘s jaars nodig te zijn om de hypotheek te 
kunnen aflossen. 
Een jaar later, op 26 april 1720, wordt de herberg weer verkocht, nu aan Sr Pieter Meijer te Amsterdam : 
“met nogh een goede partije huijsraet en imboel”, 
volgens de inventarislijst en acte van taxatie. 
Als de eigenaren van de belendende percelen worden genoemd de heer Nicolaes Teengs, oud-burgemeester 
en raad, mitsgaeders raad ter admiraliteit van Westfriesland en het noorderkwartier ten noorden en de heer 
en meester Jacob van Tedingh van Berckhout, mede oud-burgemeester en raad, mitsgaeders gcomitteerde 
raad van westfriesland en het noorderkwartier gehuwd met mevrouw Cornelia Sijes ten zuiden. 
De volgende dag vraagt Jacobus de Jongh aan de burgemeesters of Anthony Trentman van Amsterdam als 
nieuwe hospes in “de Vergulde Eenhoorn” mag komen wonen en dit wordt toegestaan, mits hij zijn 
burgerrecht betaalt. De huisraad neemt hij over van de eigenaar Pieter Meijer voor  400,-, welk bedrag in de 
komende vier jaren zal worden afbetaald. 
Pieter Meijer houdt het maar 3½ jaar vol en verkoopt de herberg op 21 decem ber 1723 aan brouwer en 
koopman Roelof de Leeuw. 
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Roelof Pietersz de Leeuw kwam uit Oostzaan. Hij was een zoon van Pieter Roelofsz de Leeuw, burgemeester 
aldaar en Weijntje Dirks Heijnis. 
Op 21 januari 1718 kocht zijn vader, Pieter de Leeuw, koopman van Oostzaan, doch nu in Monnickendam 
wonend, de helft van de brouwerij en mouterij op het Wezenland, op de hoek van de St Jacobssteeg, genaamd 
“de Gecroonde Witte Lelij”, belendend met genoemde steeg ten noorden en de “stadsgrootschool” ten zuiden. 
De “stadsgrootschool” lag ten noorden van het weeshuis en de St Jacobssteeg kwam op het Wezenland uit 
tegenover de doopsgezinde vermaning, daarmee is de situatie in die tijd zo goed mogelijk voorgesteld. 
In jaarverslag 1977 vind U op pag. 29 een kaartje van het Wezenland. 
Daarop wordt de bedoelde brouwerij “de Roode Vos” of “de Roodvos” genoemd. 
Sinds september 1687 draagt deze de naam “de Gecroonde Witte Lelij”. 
De familie Admirael 
Roelof de Leeuw kwam dus uit een brouwersfamilie en ontmoette zijn vrouw in de brouwerskring van 
Monnickendam. 
De familie Admirael had op het Zuideinde de oudste brouwerij, daar waar nu de woning nr 4 staat, komend 
van de Middendam rechts. 
Deze brouwerij droeg in 1688 verpondingsnr 407 en in 1733 nr 312 (de rech terhelft). Het perceel kwam achter 
door een gemeenschappelijk steeg uit op de Niesenoortsburgwal of “Cockenpatie”. 
In dit huis woonden Mr Nicolaes Dircksz Admirael en zijn vrouw Klaasie Thedingh van Berckhout, die op 6 april 
1702 hun dochter Elisabeth lieten dopen. Nicolaes was volgens Gerrit Jan Honing in zijn boek “Uit den Gulden 
Bijkorf” (pag. 201) een achter-kleinzoon van Cornelis Dirkszoon, de admi raal, die de graaf van Bossu 
(vlootvoogd van de Spanjaarden) in de bekende slag op de Zuiderzee in 1573 versloeg. 
Helaas, niemand geeft de oplossing hoe Nicolaas afstamde van Cornelis Dircksz Admirael, zelfs zijn grootvader 
is onbekend, Het zou mogelijk zijn dat hij zijn naam te danken heeft aan zijn groot- of overgrootmoeder. 
Lijsbeth en Trijntje, de dochters van de grote Admirael staan erom bekend, dat zij hun kinderen niet de 
achternaam van de vader gaven, maar hun eigen naam Admirael. 
Kan iemand mij vertellen wie de ouders waren van Mr Sijmon Admirael gehe ten, die op 17-4-1691 raadsheer 
in de Hoge Raad der Nederlanden werd ? 
Voorlopig is het enige bewijs voor de afstamming van deze Admiraels het eigendom van de brouwerij. In 1688 
blijkt deze op naam te staan van Mr Dirck Admirael en 50 jaren eerder in 1639 (tussentijdse gegevens zijn er 
nauwelijks) behoort de brouwerij aan Dirck Cornelisz Admirael’s kinderen (dus de kleinkinderen van Cornelis 
Dircksz Admirael). 
Ze bezitten tevens een schuur op de Niesenoortsburgwal, een huisje in de Oude steeg, een hofstede in 
Overleek en als landerijen het Cruijsland en een stuk uiterdijk. 
In 1644 (in het kohier “haerdsteden en schoorsteengelt”) treedt Dirck Tijsz 
op als eigenaar van de brouwerij. Hij is de echtgenoot van Neeltje Dircksdr Admirael, met wij hij op 10 maart 
1643 trouwde. Voor zover bekend is zij niet de moeder van de bewuste Mr Dirck, want genoemd echtpaar 
kreeg vier dochters : Jannetje, Maritje, Lijsbet en Trijntje. Drie ervan trouwden met voorname 
Monnickendammers en de vierde bleef ongehuwd. 
We weten, dat het eerste huis in het zuideinde aan de binnendijkse zijde, dus de brouwerij, reeds in 1588 
eigendom was van een Cornelis Dirks Evertsz, die wel eens de bekende admiraal zou kunnen zijn. Hij werd 
echter meestal Cornelis Dirks Jansz genoemd en was in 1588 reeds gestorven. 
Wie kan ons aan beter gegevens helpen ? 
De familie de Leeuw 
Elisabeth, dochter van Nicolaas Dircksz Admirael was 21 jaren oud, toen zij op zaterdag 25 september 1723 
met Roelof de Leeuw trouwde. Beide betaalden daarvoor  30,-, dus waren ze zeer bemiddeld. Evenals haar 
ouders betrok Elisabeth met haar man het huis annex brouwerij aan het begin van het Zuideinde. Roelof de 
Leeuw, inmiddels regerend schepen, kocht op 11 februari 1730 ook het huis ernaast, ten zuidoosten van het 
zijne (verp. nr 408 in 1688, nr 312 linkergedeelte in 1733 en samen met de oorspronkelijke brouwerij de 
huidige huisnr 4 en 4a). 
-----huizenrij zuideinde--------- 
Het echtpaar laat 6 kinderen dopen :10-10-1726 Klasina (begr. 1-12-1726) 
                                     9-12-1728 Klasina (overl. in 1752) 
                                    20-11-1731 Pieter (waarsch. jong gest. 
                                     6-08-1733 Margareta (begr. 26-09-1733) 
                                    11-12-1736 Nicolaas Theodorus 
                                    14-05-1739 Dirk 
Alleen de laatste twee zoons worden in een boedelscheiding van 30 juni 1774 genoemd, zodat we aannemen 
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dat de eerste vier genoemde kinderen eerder overleden. 
De laatste eigenaar van “De Vergulde Eenhoorn” 
Zoals vermeld, was Roelof de Leeuw sinds 21 december 1723 ook eigenaar van deze herberg geworden. 
Anthonij Trentman had hij als waard gehandhaafd. 
Jaarlijks diende deze man voor de 9

e
 augustus zijn declaraties in bij het stadsbestuur 

 over verteerde costen ten sijne huijse” 
want dan werden de nieuwe burgemeesters gekozen. 
Op 16 september 1728 had hij de eer in zijn herberg het college van commis sarissen van de trekvaart en -weg 
te mogen ontvangen. Op rekening van de resp. trekvaarten van wege Monnickendam wordt geboekt en 
betaald  258.10.- Of dit inhoudt, dat er vijfmaal zoveel werd verteerd, weet ik niet. 
Anthonij Trentman wordt op 19 januari 1732 begraven en een uur beluid. 
Hij wordt opgevolgd door Rijk Dofhuijsen. Ook van hem weten we weinig, zelfs niet eens waar hij vandaan 
kwam. 
De meeste herbergiers of waarden waren rooms-katholiek (een enkele luthers) en het roomse doop- en 
trouwboek uit die tijd slecht geschreven en verbleekt, zodat over hun persoonlijk leven moeilijk iets te 
achterhalen valt. 
Het hospes-contract met Rijk Dofhuijsen heeft vermoedelijk een looptijd van tien jaren gehad, want op 16 juni 
1742 wordt “de Vergulde Eenhoorn” door Roelof de Leeuw verkocht aan Albert Timmerman, koopman tot 
Broek in Waterland voor  2.700,-. Dit was ook het einde van de herberg, want de nieuwe eigenaar had heel 
andere plannen met zijn gekochte pand. 
Ik denk dat Roelof de Leeuw de herberg op het juiste moment verkocht. Op 9 december 1741 (dus een half 
jaar tevoren) was er sprake van dat de Schuttersdoelen (het stadslogement) in een slechte toestand verkeerde 
en zeer bouwvallig was. Besloten werd een begroting te laten maken om het gebouw af te breken en een 
nieuwe Doelen op dezelfde grond te zetten. 
Op 12 augustus 1742 werd beslist de nieuwe Doelen op de Zarken te bouwen naar een tekening van Rosendael 
(zie een verdere beschrijving op blz. 77 van het jaarverslag 1981). 
De nieuwe Doelen, die in augustus 1743 gereed kwam, nu als enig logement ter plaatse, zou een verder 
bestaan voor “de Vergulde Eenhoorn” amper  
mogelijk gemaakt hebben. 
De bouwer van het huidige raadhuis 
Met Albert Timmerman werd de cirkel gesloten, want ik noemde hem reeds in de ruilacte van 10 september 
1814 als eerste eigenaar van het huis op Noordeinde 5 na de verbouwing van 1746. 
Op 9 januari 1737 verzoekt Albert Timmerman, jongeman, wonende tot Broek in Waterland om het 
burgerschap van Monnickendam. Burgemeesters gaan accoord mits hij het burgerrecht betaalt. 
Albert was de 20-jarige zoon van Claes Albertsz Timmerman, Pres. Burgemeester van Broek en Aagje Claes 
Mars. 
Ze trouwden te Broek op 19 januari 1702 en kregen 10 kinderen, waarvan slechts 3 jongens bleven leven (3 
Fijties, 3 Alberts en 1 Claes overleden jong). 
De oudste zoon Cornelis werd op 15 februari 1710 geboren 
          “onze Albert       op  2 januari  1717 
             en Hendrik      op 13 augustus 1721 
 
Albert’s vader stierf op 19 december 1731 en zijn moeder op 4 october 1736. 
Ze werden 54 jaar. Na het overlijden van zijn moeder is hij naar Monnickendam vertrokken. Vijf jaren later (in 
1742 zoals U weet) kocht hij daar “de Vergulde Eenhoorn” om deze herberg te laten verbouwen tot het deftige 
herenhuis, dat nog steeds op magistrale wijze de gevelrij van het Noordeinde siert. 
(J.J.F.W. van Agt, schrijver van “Nederl. Monumenten van Geschiedenis en Kunst” maakt hier weer een fout om 
de bouw aan de familie Costerus toe te schrijven, maar Nicolaas Costerus kocht het pas op 5 april 1787). 
Albert bouwde het huis voor Maria Bent, een buurmeisje op het huidige huisnr 15, want hij trouwde haar op 
26 juli 1744. Ze was de dochter van Klaas Bent (kaashandelaar) en Maria Kneel (die na de dood van haar man 
lange tijd een drukkerij had in Monnickendam). 
Ook de ontwikkeling van het economische leven in de stad heeft de vermogende Albert Timmerman helpen 
bevorderen. 
Op 1 december 1744 wordt hem toestemming gegeven om zijn pakhuizen van  
Broek in Waterland te verplaatsen naar het lege erf van de zoutkeet “het Cromhout” buitendijks op de Haven 
binnen Monnickendam. (op 24 april 1745 komt hierop het accoord van de heren gecommitteerde raden van 
het Noorderkwartier). 
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Uit zijn loopbaan in dienst van de stad blijkt de waardering die men voor hem had :( de ambten werden steeds 
voor een jaar vervult) 
Schepen               : 09-08-1744 en 09-08- 1748 
Pres. Schepen         : 09-08-1749 
Comm. huw. zaken      : 10-08-1745 en 10-08-1746 
Vroedschap            : 14-04-1748 
Auditeur van de Reeck : 09-08-1750 
Kerkmeester           : 26-08-1751, 02-09-1752, 26-08-1755 en 10-08-1757 
Burgemeester          : 09-08-1754 en 09-08-1756 
 
In october 1747 blijkt Albert Timmerman met zijn vrouw en twee dienstboden in het nieuwe huis te wonen. Hij 
bezit een sjees en een paard. 
Hij wordt aangeslagen voor de hoogste huurwaarde  230,- maar het huwelijk blijft kinderloos. 
Op 15 october 1757 werd hij, pas 40 jaar oud, begraven in grafrij 19 nr 8 in de grote kerk te Monnickendam. 
Hij is een man geweest, die zijn sporen in Monnickendam heeft nagelaten. 
Zijn huis, dat op de Keizersgracht geen slechte indruk zou geven, nu het raadhuis van Monnickendam, rijst fors 
en statig op tussen de burgerwoningen. 
Er is veel vernietigd in het verleden en Monnickendam vormde hierop geen uitzondering. In 1908 werd een 
fraai huis in het Noordeinde, op de zuidhoek van de Brugstraat afgebroken en vervangen door een wanstaltig 
fantasieproduct met een torentje, nu het huis op nr 36. Deze gebeurtenis was aanleiding tot oprichting van de 
Bond Heemschut door architect Weissman in 1911. 
Laten we zuinig zijn op zulk een monument als het raadhuis. Het herinnert ons aan de geschiedenis van de stad 
en ons voorgeslacht. 
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Geschiedkundig overzicht 
07-09-1813 uit taxatierapport blijkt dat het oude raadhuis van oorsprong een kerk uit de 14

e
 eeuw was 

10-09-1814 ruilactie: huis van W. Costerus met de grond wordt practisch voor niets aan de gemeente 
Monnickendam afgestaan tegen het recht om het voormalige raadhuis te mogen amoveren. 

 
Het oude raadhuis 
12-03-1592 het bovenste deel van de gevel wordt vermaakt 
16-05-1658 een geheel nieuwe gevel wordt aangebracht 
01-04-1696 de dakruiter, waarin de poortklok hangt, wordt gesloopt en de  poortklok gaat naar de speeltoren; 

door dwarsbalken wordt tegemoet gekomen aan de bouwvalligheid 
09-08-1708 de ruiten blijken voorzien van de wapens van burgemeesters 
 
De speeltoren 

was de toren van bovengenoemde kerk uit de 14
e
 eeuw 1513 werd de halfuurklok gegoten door 

G. van Wou en J. Schoonenborch 
25-11-1590 de nieuwe spits wordt aanbesteed 1591 werd de heeluurklok gegoten door Thomas Both te 

Utrecht 
04-09-1592 opdracht aan mr Roelof Othsz te A,dam om een uurwerk te maken 1595/6 het 
carillon wordt vervaardigd door Peeter van Ghein te Mechelen 

23-06-1626 blijkt dat de toren schuinzakt 
26-04-1643 de toren is rechtgezet door Arent Arissen ‘s Gravesant, van Leiden 
Beiaardiers       Klokkestelders (oppassen en winden) 
1609-1638 Jacob Jansz Mars 
1639-1669 Dirck Jansz Velsen (v. Haarlem) 
1669-1678 Jan Gerritsz Kemper (v. Hoorn) 
1678-1679 Juriaen Buf (n. Leiden)   1678-1726 Heijn Claesz Ketel  
1680- ?   Jacob Jansz Bets 
1691-1691 Helmigh Backer (gest. 1691) 
1692-1693 Gerbrand Dol (n. Enkhuizen) 
1694-1743 Pieter Modeus (v. A’dam)  1726-1756 Gerrit Pietersz Croon 
1743-1762 Adam Modeus (P’s Zoon)  1756-1765 Willem Klant 
1762-1777 Jacob Reijnders (v. Naarden)  1765-1777 Jacob Reijnders 
1777-1802 Jacob Coeenraad Pfeiffer (n. A’dam) 
1858       Johan Nicolaas Knoot 1858-     H. Westerbos 
 
Klokkemakers 
 
1678 Willem Spraeckel te Hoorn 
1772 van der Meer te Amsterdam 
1781 Hr Tappe en Claas Velthuijs te Amsterdam 
1792 Louis Tasseron te Amsterdam 
 
Van huize “Eenhoorn” tot nieuw raadhuis 

Eigenaars:    Waardem of hospesen: 
Als woonhuis “de Eenhoorn” , verp. nr 6 

1629-1641 Claesgen Pieters’ vader 
1641-1672 Claes Dircksz Pranger (door huw.) 
 
Als herberg “de Eenhoorn”, verp. nr 6: 
1672-1679 kinderen Claes Dircksz Pranger   1672-1701 Mathijs Cornsz van den Berch x Maritie Arents 
1679-1695 kaptn Joan Tedingh v. Berckhout 
1680 aankoop verp. nr 5 (t.z. v. 6) 
 
plm. 1690 als herberg “de vergulde Eenhoorn” 1690-1701 Madelena Warnaerts 
1694 aankoop verp. nr 4 (t.z. van 5)   “leenhorigh” 
1695-1701 Catharina Tedingh v. Berckhout 
1701-1705 Jacob Gerritsz Visser   1701-1705 Jacob Gerritsz Visser 
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x Bijtje Simonszdr 
1705-1708 Rutgert Jansz Molemaker   1705-1708 Rutger Jansz Molemaker 

x Bijtje Simonszdr 
1708-1716 Jan Burgert te A’dam   1708-1716 Lambert Buijs 
1716-1720 Trijntje Jans wed Adr.de Jongh  1716-1720 Jac. de Jongh v. A’dam 
1720-1723 Pieter Meijer te A,dam   1720-1732 Anthonij Trentman v, A,dam 
1723-1742 Roelof de Leeuw    1732-1742 Rijk Dofhuijsen x Elisabeth Admiraal 
 
als herenhuis, verp, nr 4 in 1733, wijk nr 4 nr 33 in 1806,  kad. nr 140 in 1832 
1742-1746 verbouwd door Albert Claesz Timmerman van Broek in Waterland 
1744-1757 Albert Timmerman x Maria Bent 
1757-1762 Maria Bent 
1762-1764 Claas Jacobsz Bruijn x Maria Bent (te Nieuwendam) 
1764-1769 Justus Boot (Vice Adm. v. Holl. en W.Fr.) x Margaretha Cloribus v. en n. Edam) 
1769-1777 Bernardus van Ketel x Adriana Post (v. A’dam en n. Haarlem) 
1777-1787 Adriaan ‘t Hooft 
1787-1803 Nicolaas Williamsza Costerus (Schout te Edam) x Clasina Dirksdr.Tijssen 
1803-1814 William Nic. sz Costerus (koopman) x Elisabeth Arbman (dr.v. Burgemr Daniël Arbman) 
als stadhuis of Noordeinde nr 5 
1814- heden. 
 
Van de heer C.G. Nienhuis, kregen we de volgende gegevens: 
De heer C.M. Kron, geb. 13 – 11- 1879, Kerkstraat 45, horlogemaker, was vermoedelijk van 1905 tot 1944 
klokkenist. Zijn dossier is in het streekarchief Purmerend , is 29 – 7- 1955 nar Amsterdam vertrokken. 

In 1929 plaatste de Fa. Addicks, uurwerkmaker te Amsterdam., een nieuw uurwerk en werd het oude 
uurwerk naast de speeltrommel buiten gebruik gesteld. Dit nieuwe uurwerk op de 1

e
 verdieping was door 

middel van hefbomen en trekdraden verbonden met de oude speeltrommel op de 3
e
 verdieping en de 

ruitertjes met de Engel (Faam). 
Het oude opwindwerk op de 3

e
 verdieping werd ook buiten gebruik gesteld en de 2 klokopwinders, die de 

zware gewichten dagelijks omhoog moesten draaien, waren niet meer nodig. Vanaf 1929 gebeurde dit 
elektrisch. De combinatie van het nieuwe uurwerk en de oude speeltrommel met slagwerk gaven nog al eens 
stagnatie en dan bleven de ruitertjes doordraven. Het geheel werd, met medewerking van de fa. Addicks jaren 
gaande gehouden door ondergetekende. 

Vanaf 1 januari 1944 waren klokkenisten belast met het onderhoud van het uurwerk in de speeltoren, 
de heren K.F. Simons, directeur Gemeente werken en C.G. Nienhuis, ambtenaar ter secretarie, wedde ƒ 25,- per 
jaar. Na enkele jaren was C.G. Nienhuis alleen klokkenist, wedde per 1-1- 1955 ƒ 67,84. 
 Beiaardier op het handklavier van het carillon was destijds Vincent, die ook het carillon van het 
Koninklijk Paleis te Amsterdam bespeelde. Het stond ook op zijn briefpapier. Eén maal per jaar kwam hij om de 
speeltrommel te versteken (van nieuwe melodieën te voorzien). Omstrreeks 1950 is de heer P. Buurs, thans 
wonende te Uithoorn, begonnen met bespeling van het carillon en het jaarlijks versteken van de 
speeltrommel. 
 In 1974 e.v. werd besloten de toren met het uurwerk en klokken geheel te restaureren. Het uurwerk 
uit 1929 werd buiten gebruik  gesteld en verwijderd. Het oude slingeruurwerk naast de speeltrommel is weer 
in gebruik gesteeld, alles op de meest moderne wijze geëlectrificeerd, al ging dit niet zó    eenvoudig. 
 De heer K. Tolman nam het onderhoud op zich en ondervond vele moeilijkheden. Sedert ± 1982 is de 
heer Verburg met het onderhoud en toezicht belast. Hij is elektricien bij de dienst gemeente Werken en stelt 
wekelijks het uurwerk bij. 
 C.G. Nienhuis.  


