
Mevrouw ter Braak- van der Velde uit Oss riep vorig jaar juni de hulp in van de Ned. Herv. Gemeente te 
Monnickendam. 
Ze schreef, dat ze een brief uit Friedrichstadt (Schleswig-Holstein Dtsld) had ontvangen met het verzoek te helpen bij 
de opsporing van een zekere Jan Jacobsen Calis. Hij was afkomstig van Monnickendam en zou een van de hollandse 
grondleggers zijn geweest bij de stichting van Friedrichstadt an der Eider in 1621. 
 
Genoemde mevrouw had, zelf op zoek naar haar voorouders op Tessel, die ook Calis heetten, een oproep in ´t 
genealogisch tijdschrift "Gens Nostra" geplaatst om mogelijk nadere gegevens te krijgen over een Dirk Calis, die naar 
Amsterdam zou  zijn vertrokken.    
Hierop reageerde het "Gesehlschaft fur Friedrichstädter Stadtgeschichte". 
Heer Oosterveld, pres. kerkvoogd te Monnickendam, stuurde het verzoek door en al spoedig bleek uit de 
schepenrollen van onze stad, dat ´n zekere Sijmon Cornelisz van Catwoude op 20 november. 1582 "vrijwilligh had 
bekent dattet schip, waarop Jacob Jansz alias Calis Jaep schipper was in ´t gat van  Mary-poorte in Spaengien in de 
grondt op sijn sijde was leggende" (kennelijk na ´n schipbreuk). Sijmon Cornelisz was kok op dit schip geweest en 
getuigde dat eerst het want (al ´t staand- en lopend touwwerk aan boord) en daarna het hel (de voorraad opgeslagen 
in deze ruimte) was verkocht. 
 
Het verslag van de schipper werd dus door schepenen van Monnickendam nagetrokken of het klopte met de 
bevindingen van de bemanning. 
Jacob Jansz Calis was grootschipper en vervoerde waarschijnlijk goederen voor Amsterdamse reders, zoals zoveel 
monnickendammer kapiteins deden. 
Omstreeks 1582 moet hij dus in Monnickendam hebben gewoond. 
Uit de memorie voor de 100e penn. (´n bel. register in ´t gem. archief v. M´dam nr 289) blijkt, dat het negende huis 
vanaf de Dam in het Noordeinde (links of binnendijks, waarschijnlijk het huidige huisnr 13) aan een zekere Jaep Jansz. 
Capiteijn toebehoorde (steeds vermeld tussen de jaren 1572 - 1588). 
 
Zijn zoon Jan Calis Japis moet omstreeks het jaar 1600 getrouwd zijn, want in juli 1603, december 1605 en jan. 1613 
worden kinderen van hem begraven volgens aantekeningen in het begraafboek. 
 
Jan Jacobsz Calis (alias Jaepes) werd op 3 aug. 1614 in de vroedschap van Monnickendam opgenomen. 
´n Jonge Jan Jacobsz. was van augustus 1615 tot aug. 1616 een van de zeven schepenen. Op 19 sept. 1617 wordt een 
Jan Jacobsz burgemeester genoemd als vervanger voor de schout in de schepenrechtbank. Omdat er geen andere Jan 
Jacobsz. in de vroedschap zat moet dit de jonge Calis geweest zijn. 
Op 27 november 1617 geven schepenen de burgemr Jan Jacobsz toestemming het huis op de Sarcken te mogen 
verkopen "t.b.v. ´t kint daer hij voogt van is, in soe verde alser geen ander opposant daertegens hebben te seggen". 
 
De officiële boeken gaan echter niet verder dan dec. 1616, zodat we de aanstelling van Jan Jacorbsz tot burgemeester 
op 9 augustus 1617 niet konden vaststellen.  
Dat een en ander ontbreekt houdt vast verband met "de verandering van de wet" die Prins Maurits te weeg bracht 
door op 20 september 1618 11 van de 21 vroedschappen uit hun ambt te ontslaan. 
Door de samenstelling van de vroedschap per 7 dec. 1616 te vergelijken met die van 9 augustus . 1622 konden de 11 
personen, die ontslagen werden, achterhaald worden. 
De "geexcuseerde" mannen uit de vroedschap waren. 
 Dirck Gerritsz   Jacob Jacobsz Keijser 
 Jan Claesz Rijser  Thijmon Florisz Groot 
 Jan Sijmonsz Waeles  Jan Jacobsz Calis (Jaepes) 
 Jan Dirxsz Baenman  Bruijningh Jansz 
 Albert Claesz Carth  en 
 Jacob Jansz Gracht  Adam Heijmsz 
Ook Jan Jacobsz Calis was dit lot ten deel gevallen. 
Waarschijnlijk was hij remonstrant en was volgens de tegenstanders met het "arminiaanse zuurdesem" doortrokken. 
Jacobus Arminius, in 1603 professor te Leiden, verwierp "de voorbeschikking" of praedestinatie (dat ´t lot van de mens 
vooraf bepaald is als Gods genade keus). 



Zijn leerstellingen werden echter door de Synode van Dordrecht afgewezen. Trouwens de remonstranten of 
arminianen waren voor de vrede met Spanje en ´t twaalfjarig bestand van 1609 - 1621 vanwege de handel en 
scheepvaart. 
Ze werden daarin gesteund door Johan van Oldenbarnevelt, de landsadvocaat van Holland, die in 1619 op 
beschuldiging van z.g. hoogverraad werd onthoofd. 
 
Prins Maurits schaarde zich aan de kant van de gomaristen (calvinisten), die de "voorbeschikking" onvoorwaardelijk 
aannamen. Daardoor kreeg deze godsdiensttwist een politiek tintje. 
 
Evenals in Monnickendam scheen ook in Amsterdam zich niemand tegen de ontslagen te verzetten. 
Dit was te veel voor de oud-burgemeester Cornelis Hooft, de eerbiedwaardige, grijze vader van Pieter C. Hooft, een 
van de grootste geschiedschrijvers, die ooit geleefd hebben. 
De vader was 72 en de zoon 37 jaren oud. 
De grijsaard, een persoonlijk vriend van Oldenbarnevelt en in hetzelfde jaar geboren, stond op en richtte het woord 
tot Maurits, de stadhouder. 
Hij sprak zonder ´n blad voor de mond te nemen. De gewelddadige veranderingen die in de stedelijke regeringen 
werden doorgevoerd noemde hij even onwettig als onnodig. Hij herinnerde eraan, dat hij 36 jaren lang aan de 
Amsterdamse regering had deelgenomen en zich altijd als een ware vriend van het nassause stamhuis had getoond. 
Het groot verschil in de Amsterdamse vroedschap tussen meerderheid en minderheid belette beide partijen niet, dat 
zij elkander beschouwden als "eerlijke, vrome luiden, goede patriotten en tegenstanders van Spanje". 
Waar hadden de heren met de minste stemmen het dan aan verdiend ontslagen te worden, "geen hunner had zich 
ooit in enig complot gemend"! 
 
Voor zijn gematigde en onwederlegbare bepleiting van zaken vond hij geen sympathiek gehoor. Men was bang voor 
de stadhouder en wat antwoordde Maurits? 

"Bestevaer, voor deestijdt moet ´t soo wesen, 
de noodt en dienst van ´t land vereist het". 

 
Hoewel ze als trouwe dienaren van het vaderland moesten worden erkend, afgezet waren ze toch en het "grauw", 
merendeels prinsgezind, maakte zich vrolijk over de aan de dijk gezette arminianen. 
Door het gehele land werden ze nageroepen, beledigd en met uitstoting bedreigd, zodat hen niet anders overbleef 
dan zich elders te vestigen. Was ´t niet in eigen land dan maar naar het buitenland. 
 
Jan Jacobsz Calis had kennelijk door de verre reizen die zijn vader maakte veel relaties tussen Spanje en de Oostzee ge-
kweekt.  Daarom ging hij hoogst waarschijnlijk naar Embden, waar vele remonstranten heen gevlucht zijn en werd 
daar attent gemaakt op de kansen, die de hertog van Sleeswijk-Holstein, Frederik III., aan remonstratiste en doperse 
vluchtelingen bood. Namelijk in zijn land ´n stad te stichten aan de Eider, een riviertje, dat op de Noordzee uitkwam. 
In 1621 werd hiervoor ´n octrooi verleend en de bouw van de stad kwam langzaam op gang. Dit jaar is dat 375 jaren 
geleden en vandaar deze belangstelling. 
 
In 1623 stonden er nog maar 23 huizen. 
Jan Jacobsz Kalis uit Monnickendam wordt daar als een van de grondleggers beschouwd. Hij werd ook daar "Ratsherr" 
in de regering van de stad. 
Zijn zoon Jacob, een houthandelaar, werd zelfs "von" Calis genoemd, waarschijnlijk een toevoeging door verdiensten. 
 
Met het Gesellschaftür Friedrichstädter Stadtgeschichte is een leuke briefwisseling op gang gekomen en wij wensen 
deze vereniging een waardige en prettige viering van dit jubileumjaar toe in de Holländerstadt. 



 


