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In het voormalige stadhuis van Monnickendam, in het Noordeinde, hangt boven de schouw in de vroegere 

burgemeesterkamer het portret van Cornelis Dirckszoon, de ad mi raal die tijdens de Slag op de Zuiderzee in 1573 de Spaanse 

vloot versloeg. 

Totdat het Jaarboek 1977 van de Vereniging Oud Monnickendam uitkwam werd algemeen aangenomen dat de ge 

portretteerde figuur inderdaad Cornelis Dirckszoon voor stelt.  

In dat jaar echter publiceerde de heer L. Appel een uitvoerig gedocumenteerd artikel, waar in hij tot de conclusie kwam dat 

de afgebeelde persoon niet Cornelis Dirckszoon kon zijn, maar diens kleinzoon Claes Dirckszoon Admiraal. Deze leefde van 

1601 tot 1675. Hij was een man met vele bestuurlijke functies en, met onderbrekingen, burgemeester van Monnickendam 

van 1634 tot 1672. Een belangrijk deel van de ‘bewijsvoering’ was dat, naar het kostuum te oordelen, de beeltenis van 

iemand moest zijn die omstreeks 1660 leefde. 

In het kader van 650 jaar stadsrechten hield ik op 14 februari 2005 in de rooms-katholieke kerk een diapresentatie over het 

voormalige stadhuis. Hierin kwam ook het portret aan de orde.  

aanleiding daarvan heb ik Burgemeester en Wethouders van Waterland voorgesteld om onder het schilderij een plaatje te 

laten bevestigen met de tekst zoals de heer Appel die in 1977 al had geadviseerd. 

Claes Dircksz. Admiraal 1601-1675 

o.a. Pres. Burgemr. v. M,dam in 1640/45 1650/56 en 1669 

kleinzoon van Cornelis Dircksz. , admiraal 

de overwinnnaar van de Slag op de Zuiderzee in 1573 

 

In mijn schrijven stelde ik dat de aanschouwers van dit schilderij al sinds 1814, na de ingebruikname van het stadhuis, op 

het verkeerde been worden gezet. 

 

Nadat ondergetekende en mevrouw Anne van Wijngaarden, ambtenaar monumentenzorg van de gemeente Waterland, 

een bezoek aan Noordeinde 5 hadden gebracht, kwam zij op grond van iconologische overwegingen tot de conclusie dat 

het portret juist wel van Cornelis Dirckszoon moet zijn. De geportretteerde man houdt namelijk een scheepspasser vast: 

een passend attribuut voor een admiraal, het beroep van Cornelis Dirckszoon. De kleinzoon van Cornelis was daarentegen 

bierbrouwer en zal daarom niet met een scheepspasser afgebeeld worden, maar eerder met een attribuut dat naar zijn 

bierbrouwersvak verwijst. Verder is op het portret een brief afgebeeld met een envelop, die deels verborgen gaat onder de 

brief. De envelop geeft een deel van de naam van de geadresseerde, de geportretteerde, weer; Co boven Dir, dus Cornelis 

Dirckszoon en niet Claes Dirckszoon, de kleinzoon van Cornelis. Voorts is op de brief een vage Franse tekst te lezen, die 

waarschijnlijk als volgt luidt: Monsieur est admiral. Dit laatste is in ieder geval een verwijzing naar het ambt van Cornelis 

Dirckszoon. 

Vervolgens heeft een taxateur het schilderij bekeken. Deze kwam tot de conclusie dat het waarschijnlijk om een achttiende-

eeuws schilderij gaat. Mogelijk betreft het een portret dat na de dood van Cornelis Dirckszoon is geschilderd, naar een 

prent met zijn portret. De schilder heeft Cornelis Dirckszoon afgebeeld in zeventiende-eeuwse kledij. De lijst is van een 

latere datum en het doek is opnieuw gespannen.  

Zowel mevrouw Anne van Wijngaarden als de taxateur kwamen tot de conclusie dat het portret wel een afbeelding van 

Cornelis Dirckszoon is en dat de vermelding van zijn naam op de schouw correct is. 

Met dank aan mevrouw van Wijngaarden en de geraadpleegde taxateur mogen we het portret in de voorkamer van het 

voormalige stadhuis gewoon weer aan admiraal Cornelis Dirckszoon toekennen. 

 


