
Op 28 januari j.l. vroeg de heer B. Weehuizen te Monnickendam mij telefonisch om gegevens over het te koop 
aangeboden huis Noordeinde 13 om deze te publiceren in het blad "Prettig Weekend" van 31 januari 1991. 
Nadat ik hem deze gegevens verstrekt had, heb ik het blad ontvangen, maar jammer genoeg is het artikel geheel 
verminkt in "Prettig Weekend" opgenomen. Niet eens werd de moeite genomen het zorgvuldig na te lezen, want 
dan had men zonder historische kennis bemerkt, dat hele zinnen weggevallen waren. 
 De heer E. Clerkx, die het huis kocht, verzocht mij de gegevens nogmaals te produceren en omdat 
waarschijnlijk meerdere lezers geïnteresseerd zijn, volgt hieronder de juiste samenvatting. 
Het huis Noordeinde nr 13 kad. nr A 136 (in 1832), wijk 4 nr 38 (in 1806), verp. nr 8 (in 1733) en verp. nr 10 (in 
1688) is niet zo erg oud. In de 19e vergadering van B&W. te Monnickendam werd op 17 juni 1886 beslist, dat het 
huis wijk 43 nr 38, dat toen stond op de plaats van het huidige, zou worden afgebroken en opgebouwd als 
bewaarschool. 
 Het huis, dat in 1886 werd afgebroken was wel erg oud. De historie van het huis gaat terug tot 1639, 
hoewel het beslist ouder was. De burgemeester Jan Tedingh van Berkhout woonde er toen met zijn gezin en dit 
kregen we nogmaals bevestigd uit het cahier van de haardsteden en schoorstenen in het jaar 1644, Jan Jansz. 
Tedingh van Berkhout was getrouwd met Magrieta Raedt. Hij werd in de vroedschap opgenomen op 2 augustus 
1633 en volgde zijn vader op als Raad, die op 21 mei 1633 was overleden. Hij was opperkoopman bij de V.O.C. Uit 
dit huwelijk werden 22 kinderen geboren, waarvan er 14 jong overleden. Wanneer hij op 6 augustus 1652 zijn 
testament maakt (N.A. 3416), woont Joan Berckhout nog steeds met zijn gezin in 't Noordeijndt in het huis 
tegenover de Nieuwe Steeg. 
 Jan Jansz T. van Berkhout werd begraven op 29 april 1667, maar zijn zoon mr Gerbrandt van Berkhout 
(geb. 1630) volgde hem reeds op als raad in de vroedschap op 27 october 1663 (vermits de hogen ouderdom van 
zijn vader). Of mr Gerbrandt met zijn gezin tussen 1667 en 1688 in het huis gewoond heeft is niet bekend. Hij 
werd op 21 maart 1698 begraven. 
 Op 29 october 1688 woont de heer 'ontvanger van Berchout' in het huis met verp. nr 10. Hij blijkt de 
zoon van mr Gerbrandt te zijn, namelijk mr Jan van Berkhout, ontvanger van d gemene landsmiddelen 
(belastingen), convooimeester en later secretaris van de stad. Hij werd ongehuwd begraven op 29 augustus 1704, 
slechts 6 jaren na zijn vader. 
Zijn broer mr Jacob T. van Berkhout (geb. 1672), die op 30 maart 1720 huwde met Cornelia Sijes (weduwe van 
Cornelis Butenius, vendumeester van het college te admiraliteit), erfde het huis, toen verp. nr 8 Mr Jacob T. van 
Berkhout werd reeds op 18 augustus 1729 begraven. 
Mevrouw Cornelia Sijes hertrouwde op 17 maart 1732 met Abraham Bereveld, ambachtsheer en predikant tot 
Voorhout, weduwnaar en dan raakt het huis officieel uit handen van de regentenfamilie Tedingh van Berckhout, 
die het zeker 100 jaren in eigendom had. 
U kunt de familieverhoudingen vinden in het boek van dr C. Schmidt 'Om de eer van de familie' op pag. 42. Het 
boek beschrijft meer de vermogenspositie van de T. van Berkhout's dan de familiegeschiedenis. Vooral van de 
Monnickendamse periode weet de schrijver weinig te melden, terwijl verder veel abuizen werden gemaakt. Ik 
kom daar later wel op terug. 
 In october 1747 woont mevr. Cornelia Berevelt, geboren Sijes, in het huis met 4 dienstboden, maar ook 
Capt. Nicolaas Houtingh is met 4 kinderen bij haar komen wonen, kennelijk een zoon van haar overleden zwager, 
die met Katrijna Ted. van Berkhout getrouwd was. 

Cornelia Sijes, weduwe ds Berevelt, vertrekt in 1761 (na  1.200,- geleend te hebben met haar huis als 
onderpand) met attestatie naar Werkendam, ze is dan 68 jaar. Bij verkoop van belendende percelen wordt het 
huis van Corne lia Sijes na 1783 nog steeds als eigendom genoemd van de erven mevrouw Berevelt. Ze werd 
begraven in Monnickendam, voor zover ik weet. 
 In mei 1809, wanneer de apotheek van Chr. L. Volmar aan de noordzijde van het huis Noordeinde 13 
wordt gevestigd, staat laatstgenoemd perceel nog steeds op de naam van de erven van mevrouw Berevelt. Het is 
een ramp als huizen zo lang in eigendom van één familie blijven, er vinden dan geen transport-mutaties plaats en 
het huis wordt hoegenaamd niet genoemd. 

 Op 16 mei 1813 leent de apotheeker Chr. L. Volmar  1.300,- met zijn huis als onderpand. Het 
belendende pand ten zuiden (wijk 4 nr 38) wordt omschreven als 'bevorens geëmploieerd tot eene militaire 
casernering' waar schijnlijk om soldaten voor Napoleon onder te brengen (zie Nots. arch. 3593). In het jaarverslag 
1986 pag. 51 en 52 kunt u lezen welke goederen Embertus Joachim van Rooij in dit pakhuis, het huidige 
Noordeinde 13 , op slaat om deze onder de hamer te brengen, omdat hij op 30 maart 1813 met Trijntje 
Boterkooper trouwde. 
 Op 21 april 1832 is het huis wijk 4 nr 38 nog eigendom van de erven mevrouw Berevelt, maar bij de 
invoering van het kadaster op 7 juni 1832 worden als eigenaars van kad. nr A 136 (een pakhuis) de heren 
Sieuwert Bezem, timmerman en Adrianus Hoeve, metselaar opgegeven. Sieuwert is op 17 april 1796 met Sijtje 



Schuurman getrouwd en Adrianus op 27 februari 1796 met Antje Hoek. Ik denk niet dat het erfgenamen zijn, 
hoogstens een schenking aan personeel dat voorheen in 
dienst was. 
Op 31 mei 1855 vindt een boedelverdeling plaats, 
waardoor het pakhuis in eigendom komt van Elisabeth 
Johanna Bezem (acte 3733, nots A Merens te 
Monnickendam). Cornelia Bezem trouwde op 22 
september 1853 met Henricus Jacobus van Daalen. Op 7 
augustus 1856 verkoopt deze H.J. van Daalen, die dan in 
Haarlem woont, het pakhuis en erve in het Noordeinde 

kad. nr A 136 voor  1.200,-(zie acte 4032) aan Pieter 
Sligcher. 
Deze verkoopt het pakhuis en erve in het Noordeinde 
kad. nr A 136 aan Theodorus Franciscus Boerlage, 
koopman te Monnickendam, voor de vereniging 
"Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede tot wering 

van de bedelarij te Monnickendam" voor  1.200,- als 
voorzitter van die vereniging (acte 6297). 
De heren Pieter Leonard Thierens, zeepzieder en 
commissionair in effecten - Pieter Sligcher, koopman - 
Cornelis Nienhuis, grutter, koopman en veehouder - 
Cornelis Blankevoort, aannemer van publiekewerken - 
Cornelis de Haas, scheepmaker - en Klaas Kater 
Pieterszoon, ansjoviszouter, alle wonende te 
Monnickendam, in hunne kwaliteit als leden van de 
vereniging "Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede 

tot wering der bedelarij" en tezamen die vereniging uitmakende, verklaarden op 28 april 1884 (acte 9847) "om 
niet" af te staan en in volle en vrije eigendom over te dragen aan het Departement Monnickendam van de 
Maatschappij "tot Nut van 't Algemeen" en wordt deze schenking aangenomen door de heren Cornelis de Haas 
voornoemd - Klaas Pietersz. Kater voornoemd - Tjeerd van der Zee, burgemeester der gemeenten 
Monnickendam en Katwoude en Adolf Hoefmanm, hoofd der school, alle te Monnickendam wonende, tezamen 
het bestuur uitmakende; Een pakhuis met erf staande in het Noordeinde te Monnickendam kad. nr A 136 groot 8 
a 70 ca. 
 Volgens punt 3 zal het geschonken perceel moeten worden ingericht tot en gebruikt als zogenaamde 
'bewaarschool' voor kinderen, zonder onderscheid tot welke godsdienst of gezindte die kinderen of hun ouders 
zullen behoren. 
Punt 4: het geschonken perceel zal nimmer mogen worden ingericht of ge bruikt als school van de een of andere 
kerkelijke of godsdienstige richting. 
Punt 5: het perceel zal mogen dienen tot bewaarplaats van de boeken der volksbibliotheek van voornoemd 
Departement. 
Zoals reeds in 't begin vermeld werd het oude huis wijk 4 nr 38 in 't midden van het jaar 1886 afgebroken en 
opgebouwd als bewaarschool naar de maatstaven van die tijd. De heer Stoffels vertelt in het jaarverslag 1987 op 
pag 79 t/m 81 over deze bewaarschool en bibliotheek (de notulen over de periode 1886-1904 blijken te 
ontbreken) en in het jaarverslag 1986 vinden we op pag. 105 en 113 foto's van de Nutskleuterschool. 
 Door integratie van het lager onderwijs wordt de kleuterschool in 1977 opgeheven en overgedragen aan 
de Jan Ligthartschool. Op 1 augustus vindt de overdracht van het schoolgebouw door het Nut aan de Gemeente 
plaats en kort daarna wordt de afd. Burgerzaken erin gehuisvest. 
 Als gevolg van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1991, waar door de nieuwe gemeente 
Waterland is ontstaan, moest de afd. Burgerzaken worden verplaatst naar het tijdelijke gemeentekantoor in de 
Zuster Bloemstraat 37. 
 Daardoor kwam het historisch belangrijke pand op het Noordeinde 13 vrij voor verkoop. Na restauratie, 
waarbij de gevel in zijn oude vorm wordt  teruggebracht, zal de heer Clerkx er zijn studio vestigen. 

 


