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of: de onenigheid ontstaan tussen de regenten 
van de stad in het jaar 1766 
       Een apotheker, die aardig is 
       maakt voor een stuiver, 
       dat een gulden waardig is'. 
 
De bordjes verhangen 
 
In de nacht van de 5e op de 6e februari 1770 werd er heel wat baldadigheid uitgehaald in Monnickendam, vooral 
in de Kerkstraat. Wie waren de daders en waarom deden ze zoiets ? De nachtwachten bemerkten niets ! 
 In de burgemeesters-vergadering van dinsdag 6 februari maakte de president Willem Mostert bekend 
wat er de afgelopen nacht was voorgevallen. Zijn collega burgemeester van Marle, apotheker en het hoofd van de 
nachtwacht, wachtmeester Claas Schut hadden hem verteld, dat verschillende bordjes van huizen van leden van 
de stadsregering en burgers waren weggehaald en elders opgehangen. 
 Het bordje van de heer van Marle (Kerkstraat 21, kad. nr 168), waar 'apotheker' opstond, was van zijn 
huis gerukt en gehangen aan de knop van de huisdeur van burgemeester van Sanen (Zuideinde 19, kad. nr 445 
tegenover de Niesenoortssteeg). 
 Het bord, dat boven de deur van Johannes Broos prijkte (Kerkstraat 37, kad. nr 157) waarop vermeld 
'Tabak, kaas, booter en spek' was verdwenen en teruggevonden tegen de gevel van het huis van dominee 
Pereboom (Kerkstraat 12, kad. nr 183, 'de Kadt'. 
 Het bord van 'de gekroonde Kub' (een van tenen gevlochten visfuik) van Thomas van der Horst 
(Kerkstraat 11/13, kad. nr 172) werd ook meegenomen en nadat de laatste letter van 't woord 'kub' in 't profane 
was veranderd, aan de deur van mr Stephanus Scheltus gehangen. Waar laatstgenoemde woonde is niet bekend, 
hij had een huurhuis in de Kerkstraat. 
 Aan verschillende deuren in de Kerkstraat, in 't Noordeinde en in de eerste Molensteeg (waar nu de 
R.K.Kerk staat) werd gebeld en de bewoners in hun slaap gestoord. Zo ook Abraham Bolman, die tegenover de 
speeltoren woonde (Kerkstraat 57, kad. nr 144). 
 In de speeltoren was de hoofdwacht gevestigd en wanneer de schildwacht op zijn post gestaan had, zou 
hij zeker het volk gezien hebben dat bezig was en zelfs herkend hebben, indien het burgers waren, toen ze bij 
Abraham Bolman aanbelden. 
Maar de volgende morgen had de schildwacht niets gerapporteerd. 
 Het beste zouden de heren burgemeesters de wachten met elkander kunnen confronteren om hun 
getuigenissen te vergelijken, adviseerde de wachtmeester. 
 In de eerste plaats moest Abraham Bolman voor de heren verschijnen en werd hem gevraagd of er in 't 
midden van de afgelopen nacht sterk aan zijn huis was gerinkeld en hoe laat dat gebeurde. Abraham getuigde 
naar waarheid, dat 's nachts even voor twaalf geweldig was gerinkeld en dat hij wakker werd in de 
veronderstelling, dat er brand was. Toen hij buiten kwam ging er een gejuich op, waaruit hij meende op te maken, 
dat het baldadigheid was. Hij heeft niemand herkend in de duisternis en is naar huis gegaan. 
 Daarna werd de wachtmeester Claas Schut gevraagd tegen 4 uur 's middags alle nachtwachters met 
name Louijs Nooij, Dirk Schaasbergen, Jan Lammerse Rietsnijder, Rut Moen, Jan Willemsz, Harmen Lammers, Jan 
Heijns, Jan Besem en Ben Harksz. Schonevelt te ontbieden om gehoord te worden over de werkelijke toedracht. 
Wanneer zou blijken, dat iemand zijn post niet zou hebben waargenomen of zich met leugens bezighield, dan zou 
men hem deporteren (verbannen) en een ander in zijn plaats stellen, als voorbeeld om de wachters op hun 
plichten te wijzen. 
Ben Harksz. Schoneveld had waargenomen voor Dirk Nooij, die indispoost was (hij had zich niet lekker gevoeld). 
 
Het verhoor 
Claas Schut, de wachtmeester, vertelde dat hij op tijd op wacht was gekomen en gebleven en dat Rut Moen en Jan 
Besem de eerste ronde hadden gelopen van 10-11 uur. 'Rut Moen nam voor mij waar, omdat ik pijn in mijn rug 
had en beter op schildwacht kon staan'. 
Hij geeft dan 't schema, hoe die nacht gewaakt werd in de stad; 
  De ronden gedaan:    Op schildwacht gestaan 
10.00 - 11.00 uur 1. Rut Moen en Jan Besem    Claas Schut 
11.00 - 12.00      2. Louijs Nooij en Jan Besem 
11.00 -  0.30       Rut Moen 
12.00 -  1.00 3. Louijs Nooij en Jan Lammertsz. Rietsnijder 
 0.30 -  3.00       Jan Heijns 
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 1.00 -  2.00 4. Harmen Lammers en Jan Lammertsz.  Rietsnijder 
 2.00 -  3.00 5. Harmen Lammers en Jan Willemsz 
 3.00 -  5.30      Ben Harkse Schonevelt 
 3.00 -  4.00 6. Dirk Schaasbergen en Jan Willemsz. 
 
De eerste ploeg bleek niets gehoord of gezien te hebben. Ook de tweede ploeg wist niets te vertellen, maar omdat 
zij tegen 12 uur thuis kwamen, werd hen gevraagd waar zij dan vandaan kwamen. 
'Uit de Kerkstraat ' was 't antwoord en of zij dan geen geschel of gerinkel gehoord hadden of bordjes horen 
breken, was de vraag. 'Neen' was 't antwoord. 
 De schildwacht Rut Moen zie dat hij tot half een op zijn post gestaan had en geen leven op straat had 
gehoord of gezien. 
Hem werd voorgehouden, dat er tegen 12 uur zo was gerinkeld aan 't huis van Abraham Bolman en dat hij dat 
toch gehoord moest hebben. 
'U spaart de waarheid' (U liegt). 'Dat doe ik niet' was het antwoord. 
 De derde ploeg (van 0 - 1 uur) werd ondervraagd over 't gedrag van Rut Moen. 
'Sliep hij of zat hij niet in de kortegaart (schildwachthuisje)'. 
Hun antwoord was dat hij bij de kachel zat, 'maar hij is ons gevolgd, toen wij uitgingen, maar we weten niet 
waarheen'. 
 De vierde ploeg (Jan Lammerse Rietsnijder en Harmen Lammers) van 1 - 2 uur wil wat meer vertellen. 
'Wij hebben geen kwaad zien doen, maar toen we tegen half twee in 't Suijdent kwamen, vonden wij aan de deur 
van burgemeester van Sanen het bordje van "de Apoteecq" gebonden, dat eerder boven de deur van burgemees-
ter van Marle stond'. 
 'Wij schrokken ervan, doch lieten het staan en gingen door de Niesenoortssteeg om Martinus Wolleman 
tegen 1.30 uur te porren (wekken op afspraak). Op 't kok en padje (de nw. Niesenoortsburgwal, zie jaarverslag 
1981 pag. 25 t/m 30) zagen wij volk staan, gingen erheen en vonden twee jonge heren en twee juffrouwen'. 
'Heeft U ze herkend'. 
'Ja, de een was heer Remmet Kous Bos, de andere weet ik niet, beide hingen over de leuning bij de trapjes voor de 
schuur van de heer Arent van Sanen'(achter het huis Zuideinde nr 16 kad. nr 512, dat hij van zijn vader Willem van 
Sanen had geërfd) 
'Ga voort' zie de ondervrager. 
'Verder gingen wij het Weeselandt op, bij de kerk langs en vonden in de Kerkstraat het bord van Broos voor de 
deur van dominée Pereboom. We besloten Broos te waarschuwen, belden aan en vertelden hem dat. Hij verzocht 
ons het bord op te halen en dat deden we. Onderweg bemerkten wij, dat er volk in de Schoolsteeg was. We 
gingen daar kijken, maar men ontweek ons. 
Martinus Wolleman, die wij gepord hadden, kwam ons met een lantaarn tegemoet en vertelde ons dat hij twee 
heren en twee juffrouwen had gezien'.  
 Wij gingen daarna naar de hoofdwacht, gooiden onze ratel in de toren (hiermee werd 's nachts om 't half 
uur de tijd aangegeven) en gingen naar het Zuideinde om het bordje van de deur van burgemeester van Sanen te 
halen. Daar aangekomen zagen wij twee jongeheren en twee juffrouwen staan, maar 't bordje hing er niet meer'. 
 Wel wie waren dat en zeg de waarheid' vroeg en gebood een van de burgemeesters. 'De eene was de 
heer Remmet Kous Bos (de zoon van Klaas Kous Bos en Trijntje Tijssen gedoopt 10-7-1738 dus 32 jaar), de andere 
Dirk Boon (de zoon van mr Pieter Boon en Hillegond Minnen, gedoopt 9-3-1749 dus 20 jaar), de juffrouwen 
konden wij niet herkennen door de grote mantels. We hebben niet gezien dat ze iets deden. Ze stonden stil te 
kijken, toen wij daar aankwamen'. 
'Waar zijn ze gebleven' werd toen gevraagd. 
'Ze zijn naar het huis van de jonge juffrouw Minnen gegaan', die op het Zuideinde nr 10, kad. nr 515, woonde, het 
huis waar voorheen burgemeester Cock woonde. 
 Bij verdere ondervraging viel Jan Willemsz. uit de 5e en 6e nachtploeg door de mand. Vragen als 'Hebt gij 
van de andere wachters niets gehoord' en 'Is u niet verteld wat er vannacht gebeurd is' beantwoord de hij met 
'neen', 'Niemandal ?' drong de ondervrager aan. 'Ja dat Jan Lammersz. en Harmen Lammers verteld hebben, dat 
het vannacht behoorlijk gerinkeld heeft aan de huizen en de bordjes er zijn afgehaald'. 
 
Streng gestraft 
 
Omdat de majoor of wachtmeester Claas Schut zijn post niet juist had waargenomen, werd hij voor 6 weken 
(zonder tractement) uit zijn dienst geschorst. 
De oudste wachter Louijs Nooij benoemde men om de post van wachtmeester zo lang te bekleden en de 
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voordelen daarvan te genieten. Rut Moen werd ontslagen, omdat hij zijn post niet had waargenomen zoals hij 
geweerde, evenals Jan Willemsz. die  gelogen had. 
 Op 8 februari (2 dagen na 't gebeurde) waren de burgemeesters Mostert en Bruijn, uit de kerk komende, 
aangesproken door de hoofdofficier de heer H.J. Nahuijs. De heren hadden tot dus verre alles in 't werk gesteld 
om te weten te komen wie de baldadigheden in de nacht van 5 op 6 februari hadden uitgehaald, doch tot nu toe 
niet het minste spoor gevonden. Een goede geld premie ter beschikking stellen, zou naar het oordeel van de heren 
het beste zijn om de dader of daders te ontdekken, ten einde die naar behoren te straffen. Men zegde toe dat 
hierover a.s. zaterdag gesproken zou worden. 
 Als antwoord op zijn voorstel kreeg de hoofdofficier te horen, dat de heren burgemeesters vooralsnog 
niet van plan waren tot publicatie over te gaan of een premie te stellen om 't kwaad te ontdekken, omdat volgens 
hun mening daardoor niets aan 't licht zou komen, maar veel eerder 'doven' (of men daarmee de doofpot 
bedoelde waarin 't moest verdwijnen weet ik niet). De hoofdofficier kreeg echter de vrijheid alsnog alle 
stadswachten voor de rechter te horen. Het onderzoek was vruchteloos gebleken en zulks werd vastgesteld als 
notificatie. 
Vanaf nu werd het dus alleen een zaak van de hoofdofficier. 
De twist van 1766 
Ogenschijnlijk lijkt het bovenstaande verhaal op 'n uit de hand gelopen kwajongensstreek of studentengrap, maar 
in wezen was het zucht naar wraak, die voortkwam uit een reeds jaren durende conflict tussen de regentenfami-
lies van de stad. 
 Op 12 1766 was de heer Dirk Minnen overleden. Hij was apotheker, oud-burgemeester (1763/4), raad 
van de stad (lid van de vroedschap), ontvanger van de gemene landsmiddelen (belastingen) en bewindhebber van 
de West-Indische Compagnie. 
 Aanleiding tot het conflict was de invulling van de ontvangersplaats. 
Een rapport uit die dagen vertelt dat de onenigheid die hierdoor ontstond zo groot was, dat er in de 'gantse' 
republiek geen voorbeeld te vinden was. Hoofdpersonen in dit drama waren twee oud-burgemeesters en op dat 
ogenblik leden van de vroedschap de heren mr Hubert Gerard Nahuijs (40 jaar) en mr Arent van Sanen (45 jaar). 
 Laatstgenoemde had op 13 mei 1766 aan de vroedschap gevraagd als sollicitant te worden voorgedragen 
voor het vacante ambt van ontvanger. Het bleek, dat twaalf van de veertien leden hiermee instemden. De zaak 
zou in de eerstkomende vroedschapvergadering van de 15e juni worden behandeld. 
 Alleen mr Hubert Gerard Nahuijs, die naar Werkendam was gereisd, was hierbij niet aanwezig geweest. 
De heer zou schriftelijk geïnformeerd worden en de heer van Wallendal was voornemens iemand buiten de 
vroedschap aan te bevelen. 
 De heer van Sanen kreeg echter de 18e mei d.o.v. een brief van de heer H.G. Nahuijs, dat het ambt van 
ontvanger diende te worden aangeboden aan de oudste vroedschap, de heer Braar en wanneer deze bedankte, 
dit ambt aan de 2e in rang moest worden aangeboden en dat was de heer Nahuijs zelf. 
Heer van Sanen bestreed dit. Inderdaad waren in 1751 door de toenmalige vroedschapsleden afspraken gemaakt 
om te benoemen burgemeesters alleen uit de vroedschap te kiezen en in overleg met zijne hoogheid de Prins van 
Oranje aan te stellen, maar de ambten van ontvanger, van hoofdofficier van de stad, van baljuw of dijkgraaf van 
Waterland vielen daar niet onder. Ook met de overige heren van de vroedschap viel daar verder niet over te 
praten. 
 De heer H.G. Nahuijs moest dus een ander plan uitdenken om toch nog voor het ambt in aanmerking te 
komen. De heren gecommitteerde raden (afgevaardigde) ter dagvaart in Den Haag werden ook door zijne 
Hoogheid de Erfstadhouder uitgekozen, behoorde het dan niet aan hem overgelaten te worden, wie hij uit een 
voordracht zou kiezen ? 
Mr H.G. Nahuijs wist te bewerkstelligen, dat buiten hem, ook andere vriend schappelijke relaties in de vroedschap 
voor benoeming in aanmerking wensten te komen en zo wordt eind mei van 't jaar 1766 een 'electie' van vier 
candi daten: Mr H.G. Nahuijs, Dirk Claus, mr Cornelis Joh. van Affelen Codde en mr Arent van Sanen aan zijne 
Hoogheid de Prins op 't Loo te Apeldoorn gezon den met het verzoek een nominatie te maken voor de bediening 
van het ontvan gersambt voor de 9e augustus a.s. 'zijnde de dag voor St. Lourens, waarop in 't hooge coor van de 
kerk nae ouder gewoonte de heren burgemeesters worden benoemd'. 
 Mr Arent van Sanen was des duivels en maakte in een 'advies van memorie tot informatie van de 
posteriteijt (het nageslacht), gedateerd 12 juli 1766', zijn grieven bekend. 
Indertijd had hij er nog aan meegewerkt om mr Hendrik Jan Nahuijs, secretaris van de stad en broer van mr H.G. 
Nahuijs, als sollicitant voor te dra gen voor het ambt van hoofdofficier van de stad, baljuw en dijkgraaf van 
Waterland. Toen de hoofdofficier benoemd was, wilde hij alleen onder druk, zijn secre tarisschap opgeven, maar 
niet het ambt van ontvanger der convoijen en licen ten, Mr van Sanen schreef deze verschillende wijzen van 
denken alleen toe aan het eigen belang. 



 4 

'Onder de schijn recht' schrijft hij 'probeert mr H.G. Nahuijs ook nu weer een ambt aan de reeds in zijn bezit zijnde 
toe te voegen, maar in werkelijkheid is het zijn bedoeling met een volstrekt deapotisme alle lucratieve posten 
zonder onderscheid tot zich te nemen en te brengen in één familie, onder twee broers verdeeld en wee degene, 
die tegen hun sentimenten durft in te lopen, die weten zij meesterlijk tegemoet te komen. 
Door dit alles wordt de gewenste regeermogelijkheid, zonder welke een kleine stad niet kan bestaan, omgevormd 
tot een verachtelijke "Societas Leonina' Gezegd van de verhouding der deelgenoten aan een overeenkomst, 
waarbij de een alles krijgt en de ander niets, ontleend aan de fabel van Phaedrus). Dat deze gedachte niet zonder 
grond was, kan iedereen uit het door hem gepubliceerde lijstje opmaken: 
 
    Ambten:         Vervuld door: 
 1. Hoofdofficier van de stad       H.J. Nahuijs 
 2. Baljuw van Waterland en Marken schout van Catwoude    H.J. Nahuijs 
 3. Dijkgraaf van Waterland, Catwoude en Marken     H.J. Nahuijs 
 4. Ordinaris Gedeputeerde ter vergadering van Haar Edel Groot Mog.   H.J. Nahuijs 
 5. Ontvanger van de convoijen en licenten op recommandatie van zijne Hoogh. Gl. Ged H.J. Nahuijs 
 6. Ontvanger van de paalgeld ten behoeve van Enkhuijsen    H.J. Nahuijs 
 7. Proto-Notaris         H.J. Nahuijs 
 8. Mede Ordin. Gedeput. ter verg. van Haar Edel Groot Mog. 
    bij Resolutie van de 14 Maij 1748 oud zijnde 22 jaar     H.G. Nahuijs 
 9. Dijkgraaf van de Purmer, zonder weten van de vroedschap 
    op recommandatie van Haar Koninglijke Hoogheid     H.G. Nahuijs 
10. Dijkgraaf van de 3 Waterlandse meren gequalific. bij resolutie van dat college  H.G. Nahuijs 
11. Bewindhebber van de West-Indische Compagnij, na voorgaand gebruijk van de 
      oudste af gevraagd, zal zekelijk in handen komen van    H.G. Nahuijs 
12. Het ontvangers-ambt van de gemenelands middelen over de stad en ressort van 
      Monnickendam, zal het zelve aanvullen tot 12 ambten    H.G. Nahuijs 
 
Gevolgtrekking; met uitzondering van het secretariaat van de Waterlandse dijkagie en het penningmeesterschap 
van de drie Waterlandse Meren, die beide werden bekleed door zijn zwager Pieter Boon (H.G. Nahuijs was op 7 
juni 1744 gehuwd met Catharina Dirksdr. Boon, gedoopt op 3 mei 1716) waren alle enigszins lucratieve posten 
verdeeld onder de gebroeders Nahuijs, zonder dat een andere regent eraan te pas kwam. 
Zelfs het ambt Ordinaris gedeputeerde (afgevaardigde) in de verg. van haar Edel Groot Mogenden in Den Haag 
was in handen gebleven van H.J. Nahuijs niet tegenstaande hij Hoofdofficier van de stad en Baljuw van Waterland 
was geworden en daarmee buiten de stadsregering was komen te staan. 
 Mr A van Sanen tracht deze slechte toestand aan de kaak te stellen en met veel woorden komt hij met 
een voorstel alle contracten, schikkingen en besluiten, die daarmee verband houden, te vernietigen en dat alle 
mede- 
raden in goede harmonie afstand zullen doen van hun voorrechten en vrijheden. Zonder enige reserve zullen zij 
hun magistraats bevoegdheden moeten stellen in handen en bescherming van zijne Hoogheid de heer 
Erfstadhouder. 
 Toen Mr Arent van Sanen dit geschrift gedrukt op de 12e juli 1766, aan de vroedschap van 
Monnickendam voorlegde, zag deze er als volgt uit: 
(benoeming geschiedde in onderstaande volgorde, de oudste bovenaan) 
     aanstelling:  ontslag   begraven: 
       gekregen: 
 1 Cornelis Braar    01-10-1729   16-10-1767 
 2 Mr Hubert Gerard Nahuijs  12-11-1747   08-06-1771 
 3 Mr Arent van Sanen   28-02-1750    28-06-1787 
 4 Nicolaas Bruijn    24-02-1752   25-12-1790 
 5 Jan Cornelisz. Roos   14-02-1758   28-03-1767 
 6 Hendrik Dirksz. Boon   06-10-1759 08-08-1771 02-12-1780 
 7 Dirk Claus    24-05-1760   16-01-1800 
 8 Albertus van Wallendal   28-06-1761  26-04-1767 31-03-1792 
 9 Frans Adriaansz. van Dalen  13-01-1762   27-07-1776 
10 Jacob Pietersom   08-05-1762    22-05-1768 
11 Mr Dirk Roelofsz. de Leeuw  11-06-1763   24-09-1812 
12 Pieter Willemsz. Houtingh  06-08-1763   07-05-1791 
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13 Justus Boot    07-01-1764  08-10-1768 
14 Mr Cornelis Joh. v. Affelen Codde  26-11-1765  06-08-1767 
15 Claes Kous Bos   07-08-1766   08-03-1792 
 
Bij sommige leden sloeg deze memorie in als een bom, temeer daar de leden van de vroedschap, die het eens 
waren met de opvatting van Mr van Sanen tegelijkertijd een schriftelijk protest hadden ingediend, omdat de wens 
van de meerderheid werd doorkruist om hem tot ontvanger van de gemenelandsmiddelen te benoemen. 
Het protest werd ondertekend door de heren Roos, van Sanen, Boon, van Dalen en de Leeuw. Deze opstelling is te 
begrijpen, wanneer we het familieverband zien, dat achter dit protest schuilging: 
 
Jan Cornelisz. Roos was een zwager van Arent van Sanen. 

Hij huwde op 12-11-1752 met de zuster van Arent, Cornelia Willemsdr.van Sanen (zij was weduwe 
geworden van Abraham van Schaaijk) 

Hendrik Dirksz. Boon was ook een zwager van Arent van Sanen. 
 Hij huwde op 18-05-1738 met Catharina Willemsdr. van Sanen j.d. 
Frans Adriaensz. van Dalen was de zwager van bovengenoemde Jan Cornelsz.Roos. 
 Hij huwde op 27-07-1760 met Margrietie Roos j.d. (ged. 19-10-1721)  kinderen van Kornelis en 

Lobberigje Bruijn. 
Mr Dirk Roelofsz. de Leeuw. Hij huwde op 2-12-1759 met Elizabeth Bruijn. 

Hij werd een zwager, omdat mr Arent van Sanen op 28-05-1747 met zijn zuster Klasina de Leeuw 
trouwde. Zij was de dochter van Roelof de Leeuw en Elisabeth Admiraal (nazaat van Cornelis 
Dirksz Admiraal, die de Spaanse vloot op de Zuiderzee versloeg, zie jaarverslag 1987 pag. 60 en 61) 
Klasina werd gedoopt op 9-12-1728 en begraven op 22-07-1752 in grafrij 54 nr 19, zodat rent van Sanen 
al op 'n leeftijd van 32 jaar weduwnaar werd. 

 
Op de 15e juli 1766 reeds zijn de heren van Wallendal en Nahuijs 's morgens op reis gegaan naar 't Loo om de heer 
Erfstadhouder een remonstrantie (een betoog met tegenvoorstellen) te bezorgen, die door de heren Claus, van 
Wallendal, Nahuijs, Houtingh en Boot ondertekend was. Ook deze groep tegenstanders was niet vrij van 
familierelaties en getroffen door de rigoureuze voor stellen van mr A. van Sanen was hun steun aan mr Nahuijs 
wel te begrijpen. 
 Op 23 juli 1766 gaf men in de vroedschapvergadering opening van zaken omtrent de contra-aantekening, 
die aan zijne Hoogheid de Prins ter hand gesteld was. 
Men stelde:  

'waren de debatten en verschillen binnen de muren van het raadhuis gebleven, dan zouden de 
ondertekenaars, hoe smadelijk zij ook zijn behandeld, het niet in hun hoofd gehaald hebben het 
voorgevallene publiek te maken' 

Men vond de beweegredenen van mr Arent van Sanen, om zich van 't contract van harmonie te distantiëren en 
een reorganisatie van het magistraat-bestuur aan de erfstadhouder te vragen, niet op waarheid berusten, terwijl 
de feiten waren verdraaid. 
De heer van Sanen had zich in zijn schrijven zo beledigend uitgedrukt omtrent hun houding t.o.v. het 
voorgevallene, dat hij daardoor alle mogelijke schikkingen had afgesneden. 
 
De erfstadhouder 
 
Zijne Hoogheid de Erfstadhouder aan wie de benoeming van de ontvangerspost van de gemenelands middelen 
(belastingen) werd overgelaten en aan wie mr Arent van Sanen de reorganisatie van het vroedschapsbestel had 
willen opdragen, was pas (op 8 maart j.l.) 18 jaar geworden en meerderjarig, zodat hij als zijne doorluchtige 
Hoogheid de Prins van Oranje en Nassau tot Erfstadhouder geïnstalleerd werd en in 't vervolg Willem V genoemd 
werd. 
 Dat je niet alle heil van zo'n jonge Prins moet verwachten, nadat je in 't openbaar zo de loftrompet over 
hem hebt afgestoken, bewees de inhoud van zijn brief, die dat jaar op 3 augustus door de vroedschap van 
Monnickendam werd ontvangen als antwoord op de gevraagde nominatie. 
Met de voor die tijd gangbare aanhef: 'Erentfeste, voorzienige, discreete, onze lieve bijzondere' (waarmee de raad 
of vroedschap bedoeld werd) begon het schrijven gedateerd 21 juli 1766. 

'Het besluijt, dat door de pluraliteijt (meerderheid) van U E vergadering werd genomen is zeer verkeerdelijk 
en gansch niet met de beste gratie (bevalligheid) getraduceert (vertaald). Het is, alsof hetzelve bij suggestie 
van de een of ander buijten U E stad uijt persoonele inzichten zoude zijn voortgebracht, zo beesiteren 
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(aarzelen) wij met te verklaren, dat zoo ras zich de heer mr H.G. Nahuijs, burgemeester en ordinaris 
gedeputeerde van U E stad ter dagvaart nevens anderen als sollicitant tot het ontvangerschap aan ons 
hadde gepresenteert, oordeelden wij onze keuze in diervoegen te moeten bepalen, dat aan de eene zijde 
eene onrechtmatige ophooging van ampten en commissien in een en de zelve persoon of in één familie 
wordt geëviteert (is vermeden, hij bedoelt echter 'bijeengebracht'), aan de andere zijde den dienst an 't 
land door de gestadige presentie en applicatie (inspanning) van den ontvanger, omtrent de zaecken van 's 
lands comptoir (kantoor) des te beeter betragt konde werden. 
Tot die beijde eijndens is dienende de voorslag bij onze anterieure (bijgaande) missive vervat. 
 Wijders verklaaren wij wel te mogen lijden, dat de voorn. burgemeester Nahuijs, benevens Dirk Claus 
en mr Cornelis Joh. van Affelen Codde op de nominatie tot de voorsz. bedieninge werden gebragt. Wan neer 
onze electie (keus) op d'eerste heer zal weezen uitgebragt. zal het ons bizonder aangenaam zijn, dat de heer 
mr van Sanen door U E op de favorabelste (gunstigste) wijze werd gedisponeert (zou instemmen)  
om de commissie als ordinaris gedeputeerde van U E stad ter dagvaart i.p.v. de voorn. heer Nahuijs. op zich 
te nemen, zoo als ons mede aan genaam zal zijn, dat voorgenoemde burgemeester mr A van Sanen tot de 
bewindhebber plaatse in de West-Indische Compagnie werde genomineert, alsmede dat hij noch bij 
continuatie (bij voortduring) voor den tijt van een jaar en zulks tot den 1e september 1767 sessie (zitting) blij 
ve houden in 't collegie van de gecommitteerde raaden van Noordholland en den Noorderquartiere. 
Dat aan ons met relatie tot het werk der magistraats bestelling ende vervulling der vaceerdende 
(onvervulde) burgemeestersplaatsen niet behoren te werden geweijgert en nadien zodanige schikkinge, die 
vervullen aan ons werde voorgeslagen met gevolg een subsisteerent (bestaand) contract van harmonie, dat 
weederom verscheijde andere leden niet zonder grond vermeijnen (menen) aan dat contract niet langer 
gehouden te zijn, vermeijnen wij zwaerigheijt (bezwaar) te moeten maken" 
U E goedwillege vriend                         W. Pr. van Orange. 
 

Uit de brief blijkt, dat de Prins (of diens adviseur) wist van een onrechtmatige ophoping van ambten in één familie 
(kennelijk uit de memorie van mr A. van Sanen), toch vond hij het billijk, dat een persoon met zoveel ervaring 
(zoals H.G. Nahuijs) de facetten van het ontvangerschap beter kon overzien dan anderen. 
 Zijne Hoogheid vertelt er natuurlijk niet bij welke hieraan ten grondslag lagen. Bij voorbeeld dat mr H.G. 
Nahuijs, ondanks zijn republikeinse opvattingen, met zijn vader (Willem IV) in zeer goede relatie stond. 
Mr Nahuijs schreef op 21 november 1751 (dus 15 jaar eerder), dat hij door Prins Willem IV werd ontvangen met 
'desselfs aangebore vrindelijkheidt en op seer minsame en gratieuse wijse' (zie jaarverslag 1985, pag. 77). Volgens 
mr van Sanen was 't een laffe vleierij die er tegenover stond. 
 
Benoemingen 
 
Op 20 augustus 1766 werd mr H.G. Nahuijs tot ontvanger benoemd, doch was tevens bepaald dat de ontvanger 
geen Ordinaris gedeputeerde ter dagvaart mocht zijn. 
 Nu bleek, dat zijne Hoogheid mr H.G. Nahuijs per ongeluk voor de gedeputeerde had aangezien, terwijl 
de hoofdofficier H.J. de echte afgevaardigde was. 
 
De 30e augustus brengt mr van Sanen dit ter discussie en een meerderheid van de vroedschap bedankt de 
hoofdofficier mr H.J. Nahuijs voor zijn functie als ordinaris gedeputeerde ter dagvaart, vermits hij door een 
ongelukkige val al enige tijd niet in staat was die post waar te nemen en zijn broer H.G. had ingeschakeld. 
De leden hadden het initiatief van mr van Sanen kennelijk wat meer moed gekregen de autoriteit van de 
Nahuijzen aan te pakken en vroegen mr van Sanen onder welke voorwaarden hij het ambt van Ordinaris 
gedeputeerde wilde aanvaarden. 
De volgende dag verklaarde mr A. van Sanen deze post naast het Bewindhebberschap van de West-Indische 
compagnie te willen aannemen. 
 De verdere leden van de vroedschap werd achteraf duidelijk wat ze voor vlees in de kuip hadden, volgens 
mr A. van Sanen. De heer H.G. Nahuijs ziende dat er voor hem geen voordelen meer uit de magistratuur te halen 
waren, nu hij het ontvangersambt in zijn zak had, begon openlijk tegen de Erfstadhouder af te zetten. 
Hij liet begin september 1766 een rapport in druk verschijnen bij de uitgever Joh. Schreider te Amsterdam 
genoemd :'Berigt aangaande de onenigheid tusschen de regenten der stadt Monnickendam'. 
Het beslaat 16 pagina's, waarin het standpunt van de reeds genoemde vijf vroedschapsleden wordt uiteengezet 
(bijgewerkt t/m/ augustus), waarin 61 pagina's nodig zijn om de 21 bijlagen af te drukken, waarnaar verwezen 
wordt. 
 De tegenpartij, die aan de zijde van mr A. van Sanen stond, kwam 27 september 1766 met een 'contra-
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bericht' waarin nogmaals de hele geschiedenis werd doorgenomen naar hun inzichten. Bijgewerkt met de 
nieuwste ontwikkelingen werd het gedrukt en uitgegeven door de boekverkoper T. Tjalingius te Monnickendam. 
Het bevat 28 pagina's verslag over de onenigheid en 49 pa gina's worden gevuld met de inhoud van 13 bijlagen. 
(Wie belangstelling heeft voor de inhoud van de documenten vindt op oud-archief nr 98 van Monnickendam 
beide geschriften, die bewaard worden in het Streekarchief Waterland te Purmerend). 
 Mr H.G. Nahuijs voelt zich verplicht op de 'contra-aantekening' van mr A. van Sanen een 'wederlegginge' 
te maken. Hij besteedde er 42 dicht bedrukte kantjes aan om nu van Sanen onder de gordel te treffen door 
lasterlijke taal te gebruiken over zijn tegenstander en diens familie. 
Eerst erkent hij betr. zijn benoemingen (pag. 15) 'dat vorsten mensen blijven en dat een vorst zich ook eerder zal 
laten overhalen, innemen en overreden door degene, die zijn gunst en vertrouwen gewonnen heeft, dan door 
degene die weinig bekend of geacht is. 
Ook weet hij te vertellen, dat hij, 'mr G. Nahuijs', niet meer in den Hage behoeft te verschijnen en dus de post van 
ordinaris gedeputeerde (afgevaardigde) niet mocht hebben en dat de heer Erfstadhouder' op mijn sujet' (over mijn 
persoontje) gezegd zoude hebben 'ik kenne hem beter dan gij, hij moet hiervandaan'. 
Maar na deze bekentenissen 'vermeint hij in zijn verder betoog zonneklaar te hebben aangetoont, dat van Sanen 
op eene baatzuchtige wijze heeft gehandelt en het contract heeft willen verbreeken'. 
De heer van Sanen 'geeve zich niet het air (moet zich niet verbeelden) de premier noble van Monnickendam te 
zijn, want ondergetekende is goed geïnformeerd: de overgrootvader van Arent van Sanen, wiens afkomst of 
geboorte niet te bepalen is, is de eerste geweest die in de stad kwam wonen en een apotheek gekocht heeft voor 
zijn zoon' (van Sanen's grootvader). Er is geen betrekking gevonden tot de familie van dezelfde naam, waarvan de 
oude regis ters gewag maken (zie blz. 29). 
Hij wordt ook niet erkend door de familie, die dat wel hebben kunnen aanto nen en die familie draagt de naam 
Houtingh (medestanders van H.G. Nahuijs). Laten fatsoenlijke lieden oordelen over de vader van, van Sanen en de 
mijne, wie van hun beiden meer goed aan de stad en ingezetenen gedaan heeft. 'Vreemdelingen dwarsbomen en 
weren, daar heeft van Sanen's vader in uitgemunt'. 
 
De kwakzalver en de dominee 
 
Mr H.G. Nahuijs vergeet hier waarschijnlijk het geval van de heer dr Christoffel Bernard Bröckelman med. doctor 
'in de genees-en apothecarkunde', die op 3 juli 1762 aan de heren Burgemeesters een brief stuurde over een 
zekere Arij van Manen, tein-en groenman (groenteboer), die hier in de stad sedert enige jaren de praktijk van de 
genees en apothecarkunde uitoefent zonder daartoe door de heren Burgemeesters geautoriseerd of van de een of 
andere 'hoogloflijke medicijnsche faculteijt gequalificeert' te zijn. C.B. Bröckelman schrijft:'Deese teun- en 
groenman heeft van sich kunnen ver krijgen op eene gants buijtensporige wijze durven onderstaan een seker soort 
van geschrift door de druk gemeen te maken in welk hij met leugen en lastertaal mij onbehoorlijk en valschlijk 
beschuldigt en mijn faam op een gants lose wijze soekt te krenken en te benadelen. Hij twijfelt eraan of ik wel in de 
medicijnen gepromoveert en doctor ben. Ik vermeen de heren Burgemeesteren op 26 maart 1757, toen ik versocht 
binnen dese stadt te mogen wonen, volkomen gelegimenteert te hebben en mijn diploma of bul gepresenteert van 
de vermaarde Universiteijt van Utrecht'. 
Hij vraagt de heren Burgemeesters hun medewerking om het lasterlijke geschrift in te laten trekken en de 
groenman niet meer toe te staan zieken te behandelen. 
 Op 9 juli 1762 hoort C.B. Bröckelman van burgemeester Nahuijs 'dat vermits desselfs persoon (dus hijzelf) 
genoegsaam van geen dienst voor de ingesetenen kan sijn, als hebbende de ondervinding sulks meermalen doen 
sien, hij self wordt versocht binnen de tijd van 14 dagen elders heenkomen te zoeken'. 
Wanneer dr C.B. Böckelman op 24 juli 1762 een verzoek indient om enig uitstel te krijgen wordt hem te kennen 
gegeven: 'binnen 14 dagen te vertrekken en tusschen beijde (tussentijds) geen practijk meer uijt te oefenen, 
alsmede sijn naam als Doctor van de deur af te doen' De kwakzalver van Manen trok dus aan het langste eind.. 
 Wanneer H.G. Nahuijs op 8 juni 1771 begraven is, dient med. dr Bröckelman te Makkum een request in 
'dat hij uijt de couranten gesien hadde, dat de heer Burgemeester Nahuijs overleden was, dat hem in den jaare 
1762 op eene enorme (ongehoorde) wijse de stadt hadde ontseijd en daarvoor geen reden geliefde te geven, 
niettegenstaande dat hij met veel succes en genoegen van de burgerij als med. dr heeft gepractiseert. Soo keert hij 
sich eerbiedig tot Ued. Burgemeesters om inwoning te permitteren en wederom  sijn practijcq te mogen 
uijtoefenen'. 
Dit wordt direct goedgevonden en wordt hem kwijtgescholden om opnieuw het burgerrecht te betalen. Waaruit 
valt af te leiden, dat de collega-burgemeesters indertijd niet waren opgewassen tegen de macht van deze 'kleine  
stads' potentaat. 
 In de 'wederlegginge' werden verder de vader van Arent, burgemeester Willem van Sanen, nog meer 
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verwijten gemaakt. Op 18 october 1742 zou tijdens de predicatie een kind van Pieter van der Leeg, wonende in de 
Zedde, gedoopt worden, maar domineé Bernardus Keppel had dit geweigerd, nadat gebleken was, dat de 
getuigen en ook de vader geen lidmaten waren. Uiteindelijk heeft Geertje de vroedvrouw, na overleg, het kind ten 
doop gehouden. Bij ondervraging van de vader tijdens de doopplechtigheid was deze ze confuus geworden, dat hij 
al 'ja'  

geantwoord had, voor de domineé was uitgesproken. 
Ds Keppel heeft de vader van het kind daarop uitgemaakt voor: 
Jou plompe boer of beest of beide woorden' en nog meer vuile 
woorden en volgens de aanwezige ouderlingen was de vader zo 
ontsteld, dat er geen lidt aan sijn lijf nog stil stond'. 
Ds Petrus Nahuijs, de vader van H.G Nahuijs, was later voor ds 
Keppel opgekomen en had hem verdedigd, daar het zijn collega 
'tegen het gemoed streed' om kinderen van niet-lidmaten te 
dopen, maar de toenmalige burgemeester Willem van Sanen 
(Arent's vader) had de zaak hoog opgenomen en ds Keppel het 
verbod opgelegd om te preken en ministriale functies in de kerk 
te bekleden. 
Dit alles werd nog eens opgehaald om de lezer een beeld van het 
karakter van de vader van de tegenpartij te geven. Ook de 
grootvader van, van Sanen was van weinig nut voor de stad 
geweest. Omdat 'het berigt' en 'het contra-berigt' gedrukt werden 
uitgegeven, moest deze 'wederlegginge' natuurlijk ook via een 
drukker de wereld in. 
 
De rivalen waren eerder buren 
De heren hadden jaren naast elkaar gewoond, dus wisten ze 
nogal wat van elkander. op 3 juli 1744 kocht mr Hubert Gerard 
Nahuijs van ds Bernardus Keppel, bedienaar des goddelijken 
woords (de domineé, die een kind van niet-lidmaten niet wilde 
dopen), het huis in de Kerkstraat, op de zuidhoek van de 

Smidsteeg, (verp. nr 476, later kad. nr A 204 en nu huisnummer 34 of gebouw 'Samuel') voor  2.000,- en op 1 mei 
1747 kocht mr Arent van Sanen van Christiaan de Mouter, in huwelijk hebbend Aaltje van den Enden, het huis 
ernaast (verp. nr 477, later kad. nr A 205 en nu huisnummer 32, ge naamd 'de Dolphijn', huidige eigenaar de heer 
mr P. Stoffels onze erevoorzitter) voor  1.000,-. 
 Toen op 11 december 1759 mr H.G. Nahuijs, burgemeester en raad al hier, mitsgaders raad ter 
admiraliteit in West-Friesland en het Noorderkwartier, zijn huis verkocht aan mr Pieter Teerhuijs, waren van 
Sanen en hij 12 jaren buren geweest. 
 Toen mr Arent van Sanen trouwde met Klaziena de Leeuw betrokken zij het mooie huis in de Kerkstraat 
32, dat hij pas gekocht had. 

 
Daar kregen zij hun dochters: 
Wilhelmina Catharina, gereformeerd gedoopt op 4 februari 1749 en Elisabeth Margaretha, gedoopt 8 april 1751, 
maar daar overleed ook zijn vrouw reeds een jaar later op 23 jarige leeftijd en werd begraven in grafrij 54 nr 19 op 
22 juli 1752. Mr Arent van Sanen verkocht zijn huis op 18 april 1763 aan zijn zwager Jan Roos, die met Cornilia van 
Sanen was gehuwd. 
 Ik denk niet, dat hij (van Sanen) op het reeds genoemde adres Zuideinde nr 19 (kad. nr A 445, 
samengesteld uit verp. nr A 286 gekocht op 13 juni 1754 en verp. nr A 287, dat hij op 10 juni 1755 kocht, begin 
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19e eeuw afgebroken) ging wonen, waar het apothekers-bordje aan de deur werd gehangen. Inmiddels had hij op 
14 februari 1761 een kavel land aan de Oosterweg in de Purmer gekocht voor  8.766,- (op de kavelkaart nr 118, 
groot 20 morgen en 232 roeden) strekkende van de ringdijk af tot de middel tocht, genaamd 'Zandwijk' met sijne 
huijsinge. 

 
Waar mr Hubert G. Nahuijs ging wonen na verkoop van zijn huis in 1759 is niet bekend. Hij kocht geen ander huis 
en had er ook geen in eigendom, maar een flink aantal huizen waren in 't bezit van zijn vader, ds Petrus Nahuijs , 
en zijn broer, de hoofdofficier H.J. Nahuijs. 
 Evenals de familie Bruijn, de zeepzieders (zie jaarverslag 1985, pag. 74) en de familie Sligcher, de 
houthandelaar (zie jaarverslag 1986 pag. 61, 64 en 80) streefde de familie Nahuijs ook naar een huizen-of 
wooncomplex met grote tuin en de keuze was gevallen op de westelijke zijde van de Zarken. Alle huizen en erven 
ten zuiden van de Zaksteeg, behalve de broodbakkerij op de zuidhoek van de steeg, kwamen tussen 1728 en 1765 
in handen van de familie Nahuijs (7 percelen met de verp. nrs 601 t/m 607, later kad. nrs 3 t/m 9). Maar daar bleef 
het niet bij, ook op het kerkhof ten westen van de grote kerk kocht men percelen, die liepen tot de nieuwe poort 
toe (waar nu het gereconstrueerde bolwerk ligt) inclusief het pad van de Googh, een steegje dat tegenover de stal 
van de Doelen gelegen moet heb ben en naar de vesting liep. 
 De hoofdofficier H.J. Nahuijs bewoonde de twee panden van het Water landhuis op de Zarken 23 (verp. 
nr 605, later kad. nr A 6), nu het eigendom van de heer Klaas Roos. mr Hubert G. Nahuijs is zeker op de Zarken 
gaan wo nen in een van de huizen van zijn vader of broer, het bolwerk van de Nahuij sen. Uitvoeriger wilde ik 
hierop ingaan, wanneer 'de Zarken' als straat aan de beurt komt. 
 
Het dreigement 
 
Met een begeleidend schrijven van tien kantjes, dat mr H.G. Nahuijs aan mr van Sanen richt, zendt hij het 
gedrukte rapport van de 'wederlegginge' aan zijn rivaal toe. Daarin kronkelt de heer Nahuijs zich in allerlei bochten 
om zich voor bepaalde uitlatingen over confrères (ambtgenoten) te verontschuldigen en tevens verantwoording te 
geven van zijn daden. 
 Vertwijfeld stelt hij zich de vraag:'Zou er iemand zijn, die stil blijft zitten als zijn eer zo op het spel wordt 
gezet, als in de lasterlijke memorie van mr van Sanen, die meer en meer door het land wordt verspreid ? (Dit 
'contra-bericht' had kennelijk bij regeringen van diverse andere ste den grote belangstelling getrokken, omdat het 
problemen aan de kaak stelde, die algemeen heersten). 
Weer begint hij dan over 't voorgeslacht van mr Arent van Sanen en woordelijk vervolgt Nahuijs:'In de 
doopregisters van onze stad, welke niet verder terug lopen dan tot het jaar 1623 (Appel: tegenwoordig tot 1665, 
kennelijk is het doopboek 1623 t/m 1664 verloren gegaan) zal men niet met zekerheid naspeuringen kunnen doen 
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naar zijn grootvader Arent, omdat er geen familienaam in te vinden is. Ik heb er vergeefs naar gezocht. Wel vond 
ik vanaf het jaar 1623 alle leden van de echte familie van Sanen in 't doopregister. Geen van deze oude families 
heeft de naam Arent of Willem gevoerd, gelijk zijn grootvader en vader (Appel: nogal logisch, wan ze zijn naar hun 
moe ders vader genoemd). De oude Arent, grootvader van mr van Sanen, is Apot heker geweest in onze stad. Hij is 
getrouwd geweest met Jannetje Hagen, dochter van Willem Hagen. Waarschijnlijk had de oude Arent het 
hoogvliegen al in de zin, want hij maakte goede sier met het fortuin van zijn vrouw'. 
 Willem Hagen blijkt, volgens H.G. Nahuijs, een van de corporaals te zijn (zie mijn verhaal in het 
jaarverslag 1980, ('De man, die te veel inleverde'), die in 1672 (na ontslag van elf raden, wegens ontrouw door 
prins Willem III) werd opgenomen in de vroedschap van de stad.  
Ook deze voorvader van Arent van Sanen wordt als een oproerling en muiter voorgesteld en hierin toont mr H.G. 
Nahuijs zich de ware republikein. Hij verdedigt zelfs het standpunt van de voorouders van zijn medestanders in de 
raad o.a. Houtingh, wiens ontslag in 1672 later door de prins werd ingetrokken. 
 Na de uitdrukking 'zo de ouden zongen, piepen de jongen' komt de kleinzoon aan de beurt in de brief 
van Nahuijs. 'De verwaandheid van de jonge Arent (mr van Sanen) heeft hem tot razernij gebracht. 
Hij (Nahuijs) had tot nu toe geen reden gehad om de verachtelijke uitdrukkingen over zijn familie te 
beantwoorden, daar zijn vrouws broeder met de zuster van Arent van Sanen getrouwd was (H.G. Nahuijs was op 7 
juni 1744 met Catharina Dirks Boon getrouwd en Hendrik Dirksz. Boon trouwde op 18 mei 1738 met Catharina van 
Sanen). 
 
Om het fortuin in de familie van zijn vrouw, trouwde Arent met de dochter van Burgemeester Roelof de Leeuw 
(aldus Nahuijs). Als dit te voren bekend geweest was, evenals de brutale behandeling, die hij zijn vrouw gegeven 
had, waarvan schreeuwende staaltjes kunnen worden bijeen gebracht, dan zou het niet waarschijnlijk geweest 
zijn, dat de hoogvliegende jonge Arent een huwelijk had kunnen sluiten met degene, die direct afstamde uit de 
oude familie Admiraal. 
'Blijft hij, mr Arent van Sanen, zig op dezelve wijze aanstellen en mij bij aanhoudendheid op zulk eenen hoogen 
toon en hoogmoedige wijze beje genen, dan zal ik deezen (brief), hoe ongaarne ook, in consideratie van ver dere 
familie en specialijk ook van zijne eigen kinderen, dog welke zulks dan hunne eigen Vader, wegens zijnen tergende 
hoogmoed, zullen te imputeren (toe te rekenen) hebben, met den druk gemeen maken (door het laten drukken 
openbaar maken). Dan zullen alle ingezetenen van de stad, ja alle nederlanderen weten, wat grote lof de 
voorvaderen van mr Arent Willemsz. van Sanen verdiend hebben in 't mainteneren (met het in stand houden) der 
stad Monnickendam'. 
 'Dan zouden de grote verdiensten van de van Sanen's vereeuwigd kunnen worden. Stond hij aan mij, dan 
zoude ik voorslaan in onze stad een orde op te regten van de klisteerspuit (voor een darmspoeling) met twee 
Arenden versierd en hem Arent van Sanen bij de erectie (oprichting) daarvan Groot meester te maken, zodat bij 
het jaarlijkse feest alle roemruchte daden en grote verdiensten herdacht kunnen worden'. 
 'Ik blijve steeds met bijzondere agtinge'.   H.G. Nahuijs 
Mr A. van Sanen heeft, na ontvangst van de brief 'met pogingen van mr H.G. Nahuijs hem en zijn familie de 
bitterste hoon en laster aan te doen', de moeite genomen om het doopboek, waarop zijne tegenstander zich 
beroept, zelf in te zien. 'Wie van de lezers kan zich voorstellen, dat deze gegevens geheel en al gelogen zijn en 
haaks op de waarheid staan', schrijft hij later. 'De oude geslachtsnaam is in rechte lijn op mij en de mijnen terug te 
voeren': 
 
 stamvader plm. 1600 Jan van Sanen 
 
Jacob Jansz. Sanen        Claas Jansz Sanen 
 
Heijn Jacobsz. van Sanen        Pieter Claasz. Sanen 
 
Arent Heijnsz. van Sanen        Eefje van Sanen 
 
Willem van Sanen        Willem Houtingh 
 
Arent van Sanen         Pieter Houtingh 
 
Beide laatstgenoemde komen dus uit een en dezelfde voorvader ! 
(Opmerking: deze opstelling wordt bevestigd door de overdracht op de nieuwe eigenaren van het graf rij 40 nr 4. 
Oorspronkelijke eigenaar: Jacob Jansz. van Sanen. Dan bij delinge aan Neeltje Arents wede van Heijn Jacobsz. van 
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Sanen 19-7-1664, daarna d'heer burgemeester Willem van Sanen (later deselfs weduwe). 
'Op de eerste plaats', schrijft Arent van Sanen, 'wil ik hierbij een paar opmerkingen maken: 
1. dat ik mij nooit zal beroepen of er recht op zal laten gelden, dat ik betrekkingen heb met de oude familie van 
Sanen, waarvan de registers der regering van deze stad 'zo lang herwaarts gewagen'(van vroeger melding maken). 
2. Ik, Arent van Sanen, ben binnen mijn familie daar ook nimmer voor aangezien. 
3. dat mijn overgrootvader als eerste van de familie in de stad is gekomen, is hiermee ook achterhaald. 
Alle beweringen daaromtrent zij n dus volstrekt onwaar en alleen kwaadaardig bedoeld om te lasteren. 
 Voor meer nauwkeurige gegevens verwijst hij naar de bijlagen en geeft hij vier pagina's uitleg van zijn 
onderzoek in de oude registers, dat hij kennelijk samen met de secretaris van de stad Nicolaas Bruijn, die aanvan-
kelijk helemaal niet aan zijn zijde stond, heeft gedaan en op 15 januari 1767 heeft vastgelegd. 
 
Extract uit de doopboeken der gereformeerde kerk te Monnickendam, beginnende 30 april 1623 
 
1e naam de vader,   de 2e naam de moeder,   de 3e naam 't kind 
Jacob Jansz Sanen  Claasje IJsbrandtsdr 
03 september 1623       Jan van Sanen 
         (x Maritjen Heijmons) 
19 april  1626       IJsbrand 
12 november 1628       Jacob 
05 maij  1633       Heijn 
 
Heijn Jacobsz. van Sanen  Neeltie Arents    (x 13-02-1656) 
20 augustus 1656       Jacob 
06 januari 1658        Jacob 
15 april  1660       Arent (apotheker) 
 
Arent van Sanen   Jannetie Hagen 
12 october 1710       Cartarina 
15 juni  1721       Arent 
27 januari 1726       Cornelia 
 
Mr willem van Sanen  Catharina Gansneb genaamt Tengnagel 
02 october 1710       Catharina 
15 juni  1721       Arent 
27 januari 1726       Cornelia 
 
Betreffende Pieter Willemsz. Houtingh 
 
Claas Jansz. Sanen, notaris Eef Pietersdr 
27 april  1625       Jan van Sanen 
        (x Aeltgen Dircks Hagen) 
21 december 1627       Pieter 
19 december 1632       Jacob Rijzer 
 
Pieter Sanen   Stijntie Pdr Lakemans   (x 20-09-1654) 
29 april  1655       Claas Sanen 
18 maij  1659       Meijnsje 
       (x mr Sijmon Admirael, advocaet) 
18 september 1661       Eefje 
 
Pieter Willemsz. Houtingh (wednr) Eefje van Sanen     (x 11-10-1682) 
09-juni  1684 Willem  26 october  1690   Willem 
30 september 1685 Willem  10 februari 1692   Niesje 
19 januari 1687 Pieter  20 october  1695   Maritje 
03 juni  1688 Chriastina 29 juni     1698   Willem 
 
Mr Willem Houtingh  Lijsbet Bent 
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14 maij  1736       Pieter Houtingh 
 
Van de sijde van Hagen's vaders-moeders sijde 
 
Dirk Jacobsz. Hagen  Neeltje Samuelsdr 
10 januari 1627       Willem 
 
Willem Dirksz Hagen  Eefje Jacobsdr 
26 november 1654       Neeltje 
28 januari 1657       Neeltje 
 
07 december 1659       Jannetje 
29 maij   1664       Trijntie 
24 november 1665       Trijntie 
datum onbekend        Samuel 
 
Arent van Sanen   Jannetie Hagen 
12 october 1684       Willem 
 
Van 's moeders-moederszijde uijt de familie Thaamsz. of Thames 
 
Fransz    Aaltie Jansdr 
06 september 1626       Jan 
 
Jan Fransz Thames  Trijntie Claas Kuijtes 
25 december 1660       Frans 
11 november 1663       Trijntie 
26 augustus 1666       Claas 
15 maart 1668        Claas 
25 juli  1669       Claas 
23 juli  1671       Geertie 
23 februari 1674       Claas 
02 december 1676       Geertie en Jacob 
 
Trijntie Thames is getrouwd geweest aan Mattheus Gansneb genaamd Tengnagel sijnde ondergetekende van de 
waarheijt volkomen bewust en hebben verwekt: 
Te Amsterdam gedoopt: 
   Catharina Gansneb genaamt Tengnagel en 
   Cornelia Gansneb genaamt Tengnagel 
 
Mr Willem van Sanen trouwde met Catharina Gansneb genaamt Tengnagel. 
 
 Al het voorenstaande is accoord bevonden 
 binnen Monnickendam den 15e januari 1767 
 Bij mij: Nicolaas Bruijn, Secretaris 
 
Wat denkt de lezer van deze opgestapelde leugens', schrijft hij, die voort komen uit een ziekte en onvermogen van 
de geest. De tijd zal het genezen met stilzwijgen'. Hij vervolgt met: 'Dit is de man, die de persoon van, van Sanen 
niet waardig achtte om zijn pen ervoor op te nemen. Heeft iemand der lezers ooit een brutaler aaneenschakeling 
van leugens gezien, alles verzon nen, ondanks zijn herhaalde getuigenissen niet meer te zullen schrijven. 
Dit is de man, die wenst en besluit als een goed christen te leven en te sterven en toch de meest hoogdravende en 
verbazingwekkende uitdrukkingen bezigt. Nieuwerwets christendom zeker,. 
Ten tweede vermeldt van Sanen, dat hij van vaders-moederszijde uit het gesacht van de Hagens stamt, waarvan 
een bijzondere aantekening van vòòr het jaar 1500 door Aamuel Bartoldus is nagelaten. 
Van moeders-zijde stamt hij af van de families Thames, Kuijt en Gansneb genaamd Tengnagel, welke diverse 
regenten voor ons vaderland hebben voortgebracht. Ondergetekende heeft zich dus naar waarheid durven en 
mogen noemen van oud-burgelijke, maar tegelijk patricische families afkomstig. 



 13 

 Verder schrijft van Sanen: 'Tijdens het lezen van de schandelijke en eerrovende voorstellingen over het 
geslacht van Sanen die door H.G. Nahuijs worden gegeven, moest ik denken aan zijn recent geuite wens van 12 
juni 1766, dat hij zijn enige zoon en enig kind zeer graag geëngageerd wilde zien met mijn oudste dochter'. (hij 
bedoelt hiermede Petrus Cornelis Nahuijs gedoopt te Monnickendam op 12-10-1747, die op 6 september 1768 te 
Utrecht trouwde met Catarina de Saint Amand). 
 'Nu dit doel mislukt is, gaat hij al hetgene wat hij als laffe vleier eerst de hemel inprees, nu als belachelijk 
voorstellen'. 
 Op de beledigingen aan het adres van zijn vader, geeft Arent van Sanen de lezer het advies maar eens  
kennis te nemen van de nog voorhanden zijnde geschriften van Hubert's vader (Petrus Nahuijs), die tot bederf van 
de stad zou leiden. Men leze het tractaatje 'de waarheijt vervolgt en verdrukt' en 'het regt der kerk verraden en 
verkragt'. 'Men ontdekke daarin de bedriegelije oogmerken'. 
Nimmer heb ik getracht de feiten op een verdraaide wijze weer te geven om het vooroordeel van de lezer te 
winnen. Ik heb mij bepaald tot de motieven der verschilpunten en naar waarheid omschreven wat is voorgevallen. 
Op't gevoeligst heeft hij getracht mij te treffen door trouweloze vertellingen over mij en brutale handelingen door 
mij openbaar te maken, maar hij amusere zich met dergelijke laagheden. Laat hij eraan denken, dat het uit dragen 
van zulk een christendom de nodige gevolgen zal hebben. 
Dit was tot weerlegging van de laster de doden aangedaan'.     A. van Sanen. 
 
Achterop schrijft hij: 'Dit advertissement (bekendmaking) is niet gedrukt, maar met enige alteratien 
(veranderingen) onder de hand gelezen, om aan te tonen de onwaarheden bij de heer Nahuijs door druk publiek 
gemaakt'. 
Mr H.G. Nahuijs zette onder zijn brief van 3 november 1766: 'N.B. deze brief is eerst in januari 1767 publicq 
geworden (in druk uitgegeven),. Dus heeft het dreigement wel uitgevoerd. 
 
De lezer zal gemerkt hebben dat dit verhaal slechts de feiten weergeeft en dat ik mij bewust onthouden heb van 
commentaar. 
 
Hoe ging 't verder met deze families 
 
De dochters van mr Arent van Sanen trouwden beiden op de zelfde dag, 16 september 1770 te Monnickendam. 
Wilhelmina Catharina van Sanen met Jan Kloek uit Amsterdam, zoon van mr Willem Jb Kloek en Helena Coster en 
Elisabeth Margaretha van Sanen met Jacob Jansz. Teengs uit Edam, zoon van Jan Jacobsz. Teengs, schepen en 
houtkoper en Grietje Pdr van de Leij. 
 Jan Kloek, die zich met zijn echtgenote in Monnickendam vestigde werd op 20 juli 1771 in de vroedschap 
gekozen i.p.v. (o. noodlot) mr Hubert Gerard Nahuijs, die begin juni overleed en op 8 juni 1771 begraven werd in 
het choorgraf rij 4 nr 8. Hij werd tot burgemeester gekozen in de jaren 1778, 1783 en 1786. Jacob Jansz. Teengs 
vestigde zich met zijn echtgenote in Edam. 
Petrus Cornelis, de enige zoon van mr Hubert Gerard Nahuijs, trouwde zoals reeds eerder gezegd met Catharina 
de Saint Amand. Hij werd notaris en procureur te Amsterdam. 
 Hun dochter Catharina Nahuijs (de kleindochter van Hubert Gerard) gedoopt op 30 december 1770 in 
Monnickendam, trad op 26 augustus 1788 in het huwelijk met de 9 jaren oudere Rutger Jan Schimmelpenninck, 
patriottisch staatsman, later (1805-1806, gedurende 13 maanden) raadspensionaris van Holland en senator onder 
Napoleon. 
 In 'Koningen, Kabinetten en Klompenvolk' vertelt J. de Rek, bekend historieschrijver op pag. 102, 'dat nog 
nooit één man in de republiek zo'n grote macht had gehad. Schimmelpenninck was er wel voor berekend en 
niemand die daar zozeer van overtuigd was als Rutger Jan zelf. Hij miste slechts één ding: prestige. Voor het volk 
bleef hij de burgerman, voor het patriciaat en parvenu (gekomen tot hoge positie, maar niet tot de daarbij 
behorende beschaving). Zijne excellentie resideerde in prinselijke statie op het Huis ten Bosch (het huidige paleis 
van Koningin Beatrix). 
Dagelijks reed hij het was meer triest dan trots in groote gala naar het Noordeinde, livreiknechten in rood en 
goud, vooral veel goud op de bok, een cavalcade van gardes voor en achter. 
Mevrouw Schimmelpenninck, een meisje Nahuijs van zichzelve, ging in de kerk koelbloedig op de plaats van 
prinses Wilhelmina (de vrouw van Willem V, die op 28 juni 1787 bij Goejanverwellesluis werd aangehouden) zitten 
en gaf cercles en audiënties in het stadhouderlijk paleis en dat voor een amsterdamse notarisdochter' tot zover J. 
de Rek. 
 Over het verdere verloop van deze geschiedenis binnen de vroedschap wil ik kort zijn. Ik heb U verteld 
over de gebeurtenissen in het jaar 1766 en wat voor nasleep de dood van Dirk Minnen kreeg. In 1767 was het de 
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verkiezing van burgemeesters, die een dergelijk conflict te weeg bracht. Ik geef alleen het verslag van de 
vroedschapsvergadering van 10 augustus 1767. 

'dewijl op gisteren, de gewone dagh van de verkiesingh binnen desen stadt geweest was om nieuwe heeren 
burgemeesteren te maaken en waartoe verscheijde leden opgekoomen waaren (alleenlijk absent weesende 
de heeren Pietersom, Boot en Moolenaar, de laatste door indispositie) en op 't hoogen choor in de kerk na 
de gedaane predicatiën gecompareert sijnde, na voorlesinge van het ordinaire formulier om te treeden tot 
de verkiezinge van drie nieuwe burgemeesteren in plaatse van drie heeren burgemeesteren, die in het 
laatste jaar geregeert hebben, door die bij privilegién is bepaalt, dat heeren burgemeesteren niet dan een 
jaar sullen moogen regeeren. 
Vervolgens dan ook getreeden sijnde tot het boontrekken bij de leeden van de vroedschap (de regeerende 
burgemeesteren daarvan uijtgesondert), volgens de oude hercomsten) en de swarten boonen gevallen 
sijnde aan de heeren Nahuijs, Houtingh en van Marle, welke heeren dan ook sijn gaan sitten tot het maaken 
van de eerste nominatie van burgemeesteren en door de heeren Nahuijs en Houtingh voorgeslagen sijnde 
tot burgemeesters te nomineren mr Pieter Boon en Jan van Wallendal, dat onder 't noemen van dezelven 
personen door de secretaris Bruijn aan de heeren Nahuijs en Houtingh is te kennen gegeeven, dat dat lieden 
buijten de vroedschap waaren en dat hij die als burgemeester en regent, dat niet konde toestaan, dewijl het 
streedt tegens de missiven van sijnen Kon. Majestijdt, onse voorige stadhouder Willem de derden van dato 
14 juli 1690 en opvolgende resolutie van de vroedschap. Alwaar bepaaldelijk staat uijtgedrukt, dat de 
verkiesingen van burgemeesteren moet geschieden uijt het midden van de vroedschap, sonder dat buijten 
de vroedschap eenige personen (zoals in de oorspronkelijke privilegiën) tot burgemeesteren genomineert 
ofte verkooren zullen moogen werden, ten waaren uijt goeden concideratie (overweging) het zelve bij 
spetiaale resolutie van de voorsz. vroedschap mogten werden gepermiteert en goedtgevonden. 
 Dat vervolgens alle de leeden (buijten de heeren Nahuijs en Houtingh, alsook de heer burgemeester 
Claus) aan de heer hoofdofficier Nahuijs hebben verklaart te protesteren teegens deese handelingen en dat 
dus met de verkiesingh op dien voet niet konden voortgaan en sig 
souden retireeren (terugtrekken) te meer naar dien sij den heer Houtingh met luijder stemmen hoorde 
zeggen 'zie burgers hoe uw privilegiën geschonden worden' en nog eenige andere sediteuse (oproerige) 
woorden, waar omme sij ook om geen verderen agitatie onder een menigte saam gevloeijde schaaren te 
veroorsaaken, in stilte waaren weggegaan. 
 De heeren burgemeesteren Bruijn, Boon en van Daalen hebben sig ilico (dadelijk) uijt de kerk van het 
hoogen choor begeeven naar het stadhuijs en aldaar sonder uijtstel hadden goedgevonden, de leeden van 
de vroedschap tegens heeden te doen convoceeren (samenroepen) ten eijnde met het goedvinden van 
deese Ed. Gr. Achtb. vergaderingh te mogen werden gehonoreert, sijn de heeren burgemeesters specialijk 
versogt, vermits de stadt niet sonder regeeringh kan sijn, in haar ampt als burgemeesteren te willen 
continueeren tot soo langen hier finaalijk over sal weesen gedisponeert (beschikt)'. 

 Ook over dit conflict werden rapporten met bijlagen gedrukt (tot 175 bladzijden). Het voorgevallene 
werd zelfs uitvoerig beschreven in de nieuwe nederlandsche jaarboeken van 1768 (het derde deel). Er werden 128 
pagina's aan gewijd. 
 De geschiedschrijver P.J. Blok schrijft in zijn 'Geschiedenis van het nederlandse volk' deel III in 1925 over 
dit conflict (zie pag. 531) 'Te Monnickendam, een dier kleine steden, waar de stadhouder steeds invloed op de 
samenstelling der regering had kunnen uitoefenen, ontstond in 1767 een hevige twist over de vraag der verkiezing 
van burgemeesters uit of buiten de vroedschap, waarbij sommige leden der stadsregering eenvoudig de gehele 
magistraatbestelling en de vergeving van alle ambten en commissiën onderhands aan de Prins wilden afstaan, 
maar anderen zich tot handhaving de verplichte verkiezingen uit de vroedschap op de staten beriepen. De Staten 
handhaafden de verplichte verkiezing uit de vroedschap als overeenkomst de priviligiën der stad en verzochten 
haar zich voor het vervolg met een verzoek tot wijziging der privilegiën tot de souvereinen te wenden'. 
Pas op 25 december 1767 kan door ingrijpen van de Erfstadhouder een nieuwe regering voor de stad 
Monnickendam worden gekozen: 
Tot burgemeesters werden gedigd:     mr Arent van Sanen 
        mr Dirk de Leeuw 
        en Klaas Kous Bos 
 tot president burgemeester     Frans van Dalen. 
 
De mogelijke daders 
 
Tot slot de mogelijke daders van het verhangen apothekersbordjes in de nacht van 5 op 6 februari 1770. Wie 
waren dat ? 
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Remmet Kous Bos trouwde op 20 juni 1772 met Wilhelmina Boon (gedoopt 8 februari 1752). Zij was de dochter en 
Dirk boon (gedoopt 9 maart 1749) de zoon van mr Pieter Boon en Hillegond Minnen. 
 Beide jongeheren (onderstreept) waren volgens de nachtwachten de stille getuigen, die zij die nacht 
zagen. 
 Op 9 augustus 1767 (zie boven) werd mr Pieter Boon door de heren mr H.G. Nahuijs en Pieter Houtingh 
als candidaat-burgemeester voorgedragen, maar de rest van de vroedschap accepteerde dit niet, omdat de 
candidaat geen lid was van de vroedschap (op grond van de privilegiën). Zou dit aanleiding geweest kunnen zijn 
om wraak te nemen op de hoofdfiguur, die wel werd gekozen en een jaar later tot president-burgemeester werd 
benoemd ? 
 
N.B. Dit verhaal heb ik zo veel mogelijk in de 18e eeuwse ambtelijke taal gelaten. Zinnen leesbaar gemaakt en 
latijnse woorden zo goed mogelijk vertaald. 
Met dank aan de heer Hoek van 'de Gouden Hoek' te Monnickendam. 
  
Het boontrekken 
 
Volgens het ned. placaat-en rechtskundige woordenboek vindt te Monnickendam volgens de resolutie van 8 
augustus 1693 de verkiezing van burgemeesters plaats in het hoge choor van de grote kerk op de dag voor St. 
Laurentius (nl. 9 augustus). Van de burgemeesters, die het afgelopen jaar hebben geregeerd, zal er één tot 
president gekozen worden, terwijl de overige drie naar ouder gewoonte twee jaren vrij zullen zijn. 
 
Om drie nieuwe burgemeesters te kiezen gaat de stadsbode met een zwart fluwelen zak rond, waarop het 
stadswapen staat, bevattende 11 bonen waarvan 3 zwarte (15 vroedschappen minus 4 afgetreden 
burgemeesters) of zoveel er van de 15 aanwezigen zijn. Beginnende van de oudste vroedschappen af, trekt elk 
daaruit een boon. De secretaris maakt aantekeningen door wie de drie zwarte bonen getrokken zijn. 
Dan gaan de drie zwarte boonlieden op een verheven plaats in het choor zitten, de oudste in het midden en 
kiezen uit de acht overgebleven vroedschappen drie candidaat-burgemeesters (dit is de eerste verkiezing), deze 
voegen zich bij de drie zwarte boonlieden. 
 
Vervolgens kiezen de drie vroedschappen, die zojuist gekozen zijn, wederom drie personen (die ook zwarte 
boonlieden mogen zijn) zodat het groepje in het choor nu uit tenminste zes en ten hoogste negen personen 
bestaat. Zijn de zwarte boonlieden alle drie gekozen dan komt de derde verkiezing te ver vallen, omdat zij dan 
reeds twee stemmen verzameld hebben. 
 
In het andere geval vindt een derde verkiezing plaats en moeten diegenen die in de tweede verkiezing erbij 
kwamen nog een keuze maken (de voor de tweede maal gekozen zwarte boonman mag dan niet kiezen), De drie 
personen, die nu tweemaal gekozen zijn worden voor een jaar burgemeester en de aanwezige vroedschapsleden 
kiezen uit de oude vier de nieuwe president-burgemeester. 
 
       A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K 
Vroedschap  0    0    0   0    0    0    0    0   0   0   0 met getrokken zwarte bonen 
 
   1e voorbeeld:  2e voorbeeld:   3e voorbeeld: 
   AEH     BGK  AEH  BGK   CD   AEH  BGK  CDJ 
1e verkiezing  000       000  000    000   000     000 
2e verkiezing  000       0         00           000 
3

e
 verkiezing  niet nodig  0          0       0     0  0 

Aantal stemmen  222 111  212    121       11    112    212    111 
  


