
Ze waren slager of vishandelaar, zaten in de manufacturenhandel en eerder ook in de geldhandel 
 
L. Appel             Twaalf zijn de stammen, 
                            Elf zijn de sterren, 
                            Tien het aantal geboden, 
                            Negen de maanden der zwangerschap, 
                            Acht is de dag van de besnijdenis, 
                            Zeven zijn de dagen van de week, 
                            Zes de boeken der Misjna, 
                            Vijf die van de Tora, 
                            Vier zijn de aartsmoeders, 
                            Drie de aartsvaders, 
                            Twee de stenen tafelen, 
                            Een is onze God. 

De intocht. 

 
De 80 jarige oorlog, waarin de strijd over de 
geloofsopvattingen van de Nederlanders 
tegen die van de Spanjaarden werd beslecht, 
eindigde met de vrede Van Munster in 1648. 
Veel minder bekend is dat de 30 jarige 
oorlog, die in Duitsland woedde tussen de 
katholieken en hervormden, datzelfde jaar 
eindigde met de vrede van Westfalen in 
Munster. 
In het vredesverdrag van Munster, 
bestaande uit 79 artikelen, werd onze 
republiek als vrije staat erkend, maar ook 
tegenover Duitsland werd deze 
onafhankelijkheid een feit, omdat we vanaf 
1648 geen deel meer zouden uitmaken van 
de Duitse Bond. Voor de noordelijke 
Nederlanden werd dit een historisch 
keerpunt. Er kwam rust in 't land, de handel 
bloeide en Amsterdam werd  het middelpunt 
van het nieuwe Europa, daar de stad geen 
concurrentie meer te duchten had van 
Antwerpen, omdat mede overeen-gekomen 
werd dat de Schelde gesloten bleef. 
 
Voor godsdienstvrijheid was er echter weinig 
ruimte gekomen, want de Staten hadden de 
rooms-katholieken niet de door Spanje 

bedongen vrijheid behoeven te geven, sterker nog, men erkende maar één staatskerk n.l. de gereformeerde 
kerk. De overige protestantse richtingen kregen slechts tersluiks bestaansrecht, dat aan allerlei voorwaarden 
gebonden was. 
Het recht van iedere burger om te geloven wat hij wilde, mits hij een eventueel afwijkend geloof niet openlijk 
beleed, was een verworvenheid die niet werd prijsgegeven. 
Tijdens de 30 jarige oorlog vonden in Duitsland afschuwelijke vervolgingen plaats van asjkenazische joden, 
meest arme lieden afkomstig uit oost-Duitsland en Polen (asjkenaz is een hebreeuws woord voor Duitsland). 
Vooral een poolse kozakken hoofdman Chmielmicki had zich daaraan schuldig gemaakt. 
Doordat Duitsland sterk verarmd was en nog steeds verstrooide troepen al rovend en plunderend door 
Westfalen trokken, kwam plm 1647 (tijdens de vredesbesprekingen) een stroom van joodse vluchtelingen op 
gang naar de rijke Nederlanden in de hoop hier bescherming en rechtszekerheid te vinden. 
Vanaf 1585 had Amsterdam reeds Portugese joodse kooplieden zogenaamde "Marranen" uit de Sefardische 
gemeenschap, het poorterrecht verleend, maar zonder het recht om een andere dan de in het openbaar 
toegelaten godsdienst van de geref. kerk uit te oefenen. 

 



In 1598 werd dit versoepeld door hen toestemming te verlenen een synagoge te bouwen. 
In Alkmaar dachten ze daar anders over, want reeds in 1604 had men er geen bezwaar tegen dat nieuwkomers 
openlijk de joodse godsdienst uitoefenden. Het ging hier echter om redelijk vermogende Spaanse en Portugese 
joden, zodat de toelating niet al te veel zorgen baarde. 
In 1615 wilde men tot een officiële regeling komen en werd een commissie ingesteld om een reglement voor 
personen van "de joodse natie" te maken, maar de gepresenteerde concepten hiervoor bleken te grote 
vrijheden toe te staan, zodat de Staten op 13 december  1619 besloten, dat iedere stad vrij zou zijn zelf zijn 
reglementen op te stellen. 
De grote toeloop van de arme Duitse of Asjkenazische joden in 1647 en later vormde echter wel een probleem 
daar zij geen middelen hadden om zich te vestigen. 
 
Monnickendam 
Voor Monnickendam hebben de gevluchte joden in de eerste helft van de 17e eeuw nauwelijks belangstelling. 
In de vroedschapsresolutiën en schepenacten (vanaf 1579 aanwezig) worden er een paar genoemd, maar ´t zijn 
meestal Amsterdamse burgers. In 1639 en 1644 blijkt er nog geen enkel joods eigendom van een huis in de 
stad, noch in ´t verpondingsboek, noch in ´t haardstedenregister te zijn. De eerste schuldbekentenis met een 
huis als onderpand van een jodeman wordt pas vastgelegd op 25 juli 1655 (deze registers zijn vanaf 1626 
aanwezig) 

"Trijn Heijnis anders genaemt Trijn Jans, huijsvrouw van Jacob Moses tot Ossenburgh (Osnabrück?) 
verbindt haer huijs en erve op de Nieuwe sijts burghwal, belend het teerhuijs van de lijnbaen van Gerrit 
Dircksz Poelman t.z. en de wede en kinderen van Jan Hendricksz t.n." (bedoeld wordt de huidige Krim). 

`t Blijkt ook het eerste huwelijk te zijn dat in Monnickendam voltrokken werd tussen een christen vrouw en 
iemand van de joodse natie (zoals de joden wel meer betiteld werden) want op 1 juni 1653 trouwde Jacob 
Jansz Moijsis weduwnaer met Trijn Heijnis wede beijde alhier wonende (de trouwboeken zijn aanwezig vanaf 
1643). 
 

In het resolutieboek vinden we dan ook de vermelding van de heren burgemeesteren op zondag 13 
oktober 1647 "dat vele vreemde luijden alhier ter stede comen wonen sonder aan de burgemrs enige 
certificatie te tonen van de plaetse haerder laetste residentie (verblijf), veel min (laat staan) consent 
van hen becomen te hebben. Alles contraire (in strijd) met de willekeuren (plaatselijke voorschriften) 
van de stad ende gedelibereert sijnde wat daerin te doen". 

Op 22 januari 1680 vinden we het eerste transport van een huis en erf met achterstaande spijker en schuurtje 
op de Haven in Monnickendam (verp. nr 167, het vierde huis ten noorden van de Nieuwe Steegh). De 
verkopers zijn de voogden van de twee kinderen van Lijsbeth Gerrits Lou en de koper is Comprich (Gompert) 
Moses, jode en vleeshouwer alhier. 
Op 23 januari 1685 komen we nog een andere joodse naam tegen namelijk Barent Jacobs, tafelhouder van de 
Bank van Leningh alhier, waaraan ene Weijntgen Dircx wede en boedelhoudster van Cornelis Andriesz 140 
gulden schuldig is en daarvoor haar gehele huisraad verbindt. 
De geldhandel blijkt dus al spoedig in handen van joodse geldschieters te zijn. 
 
De Bank van Leningh of de "Lombard" 
Op 10 maart 1668 wordt door Samuel IJsaacks een verzoek gedaan een lombard of Bank van Leninge te mogen 
oprichten en wordt besloten "dat de heren burgemeesters iets op papier sullen doen brengen om ´t sij bij 
verpachtinge ofte andersints alhier ter stede een lombart op te richten". 
In de vergadering van 3 augustus 1668 is het contract voorgelezen tussen de stad van Wesep (Weesp?) en 
degene die de Bank van Lening daar exerceert als tafelhouder. 
Pas op 16 april 1670 verschijnt ´t volgende bericht over de Bank van Lening:  

"In consideratie ende tot voorcominge van de ongeregelde winninge van gansch schaedelijcke woecker, 
welcke bij verscheijde ingesetenen van dese stede tot uijtsuijpinge (en niet uitzuiginge) van vele 
onvermogende personen op beleende of verpande goederen gantsch onbehoorlijck is geworden, is aen 
Samuel IJsaacksz en Abraham Levy wonende te Amsterdam naer het exempel (voorbeeld) van andere 
omleggende steden geconsenteert ende toegestaen om binnen dese stede te mogen oprichten op 
passende condities ende matige winninge te exerceren ende uitoefenen een Bank ofte Tafel van 
Leninge ende daarmee de voorsz. ongeregelde particuliere beleninge sal comen te cesseren en 
ophouden". 

Vervolgens worden de straffen genoemd, wanneer men toch als particulier op panden geld zal lenen. Zelfs 
aanbrengers zullen ´n premie genieten en hun naam zal geheim gehouden worden. 
Op 1 april 1670 waren reeds de condities verschenen op welke manier uitvoering gegeven moest worden aan 



het belenen van voorwerpen: 
Punt 1 
Van alle panden beneden de f 100,-- mag van iedere 6 gulden, die daarop beleend wordt per week een halve 
stuiver of 8 penningen worden gevraagd. Per jaar bedragende van f 100,-- een rente van 21 gld 5 stuivers of ´n 
percentage van 21 ¼ % (100/6 x 26 st = f 21.5.-) (Is dit geen woekerwinst?) 
Punt 2 
Van alle panden boven de f 100,-- mag van iedere 6 gulden, die daarop beleend wordt per week 6 penningen 
worden gevraagd. Per jaar bedragende van f 100,-- een rente van 16 gld 5 st of ´t percentage van 16 ¼ % 
Punt 3 
Er mag geen belening gedaan worden op gestolen goederen. 
Punt 4 
Alle panden moeten de tafelhouder ter hand gesteld worden alvorens de geleende penningen mogen worden 
voldaan. 
Punt 5 
Als de in pand gegeven goederen in de Bank van Lening door plundering, brand of openbaar geweld, vermist, 
vervreemd of verloren gaan zal de tafelhouder aansprakelijk zijn om de waarde ervan te vergoeden of tot 
restitutie over gaan. 
Punt 6 
De tafelhouder zal in geval van pest of andere besmettelijke ziekten de Bank van Lening mogen sluiten zonder 
aan iemand op enige huisraad enig geld te hoeven belenen. 
Punt 7 
De verpande goederen zullen binnen een jaar en 6 weken moeten worden afgelost, zonder binnen die tijd te 
mogen worden verkocht. Als binnen dezelfde tijd niet is afgelost worden ze in ´t openbaar verkocht. Daarom 
zal iedere 3 maanden ´n vendue (verkoping) moeten worden gehouden zonder dat de tafelhouder het pand 
zichzelf mag toe-eigenen of uit de hand mag verkopen. 
Punt 8 
Van de panden die voor ´n hogere prijs verkocht worden dan de beleende gelden met de intrest vandien zal ´t 
overschietende geld niet toekomen aan de tafelhouder en het surplus in alle oprechtheid moeten worden 
uitgekeerd aan de burgemrn die daarvoor iemand zullen aanwijzen. 
Punt 9  
Het is verboden om onderhands (in ´t geheim) op enig pand geld te lenen. 
Punt 10 
De vergunning tot het houden en exerceren van de voorsz. Bank van Leninge zal gedurende de tijd van 8 jaren 
ingaande 1 mei 1670 geldig zijn met dien verstande dat de tafelhouder na het verstrijken van de twee eerste 
jaren de vrije keuze zal hebben om de exercitie voort te zetten of te stoppen. 
Punt 11 
De tafelhouder zal gehouden zijn te allen tijden des verzocht aan de hrn burgemeesters inzage te geven van de 
boeken en charters betr. betalingen en aflossingen. 
Punt 12 
Laatstelijk wordt de voornoemde tafelhouder, mits bewilligd en toegestaan door het stadsbestuur, dat hij 
allerlei burgerbetrekkingen vrijelijk naast andere burgers en ingezetenen zal kunnen uitoefenen. 
 
Op 19 februari 1674 verschenen Samuel IJsaacksz en Abraham Levy bij de burgemeesters en verklaarden het 
voorsz contract of octrooi aan hen verleend en vergund om hier een Bank of Tafel van Leninge op te richten te 
willen desisteren en afstaan. Gelijk de burgemrn hen van het octrooi ontslaan, terwijl dit opnieuw verleend en 
vergund wordt aan Barent Jacobsz, in dier voege dat ´t voorsz contract van woord tot woord nu voor hem 
geldt, zoals ´t oorspronkelijk door genoemde heren is geaccepteerd. 
Op 6 augustus 1675 hebben de burgemeesters des stads Monnickendam op het verzoek van Barent Jacobsz 
bevestigd dat hem het tafelhouderschap in de Bank van Lening is gegund en toegestaan en hem de prolongatie 
van het octrooi is verleend en na de 1e mei 1678 nog voor de tijd van vijf daarna volgende jaren. (dus tot 1 mei 
1683) 
 

De joodse begraafplaats 
Tot nu toe hebben we twee joden ontdekt, die zich definitief in Monnickendam vestigden (Comprich Mozes, de 
vleeshouwer en Barent Jacobs, de tafelhouder van de Bank van Lening), toch moeten er meer geweest zijn, 
want op 4 sept. 1677 wordt in het resolutieboek gemeld:  

"Op de requeste gepresenteert bij de vaders van de drie familiën van de joodtsche natie, die binnen 



deser stede wonen, omme aan hen te mogen worden vergundt ende toegestaen een plaetse hier ofte 
daer aen de stadswal om haere dooden te begraven, is sulcx gestelt in handen vande heeren burgemrn 
om de versoekers ter bequamster gelegentheijt een aparte begraeffenisplaetse voor de dooden van 
hare natie te vergunnen ende aan te wijsen aen de stadtswal". 

In de marge vinden we: 
"d´heeren burgemrn hebben volgens nevenstaende qualificatie de verzoekers vande joodtsche natie 
binnen deser stede wonende tot wederseggen toe tot een begraeffenisplaetse voor de dooden haerder 
familien geaccordeert en toegestaen het rondeel of bastion aldernaest aende westcandt van de 
Zuiderpoort". 

 
Dat er meer dan één joodse vleeshouwer in Monnickendam woonde: kunnen we reeds opmaken uit de 
volgende mededeling van 29 nov. 1672 "ter vergadering van de hrn burgemrn gelesen ´n request gepresenteert 
bij de gesamentlijcke vleeshouwers van dese stadt, waarbij sij versogten, dat de joden, die hier wonen de 
slagtersnering mag worden verboden". Dit verzoek werd echter na overleg in beraad gehouden en voorlopig 
niet toegestaan. 
 

De Groote Noord 
Als er één straat in de 17e eeuw in de belangstelling stond van de kooplieden en vissers, dan wat ´t wel de 
Groote Noord met de daarachter liggende Gooijse Kaij. ´t Was een van de oudste straten zo niet de oudste van 
de stad. 
´t Was tevens een centrum van handel, voor opslag van granen, hout en teer, een beetje vergelijkbaar met de 
veel langere Warmoesstraat in Amsterdam, waar het Damrak op de plaats ligt waar in Monnickendam de 
Haven is. 
Een uitgekiende plaats om pakhuizen te bouwen met namen als "Spaingien", "Hamburg", "´t Onvolmaeckte 
Schip","De Drie vergulde Haringen", "de Kieft" (Kievit) en "De Cel". 
Er stond een teerpakhuis (scheepsbouw), ´n mouterij (grondstof voor bier), ´n brouwerij, ´n slachthuis, ´n 
kuiperij (tonnen voor bier en gezouten vlees), ´n houtopslagplaats, een taanderij en zeilenmakerij (voor de 
scheepsbouw). 
In "´t Hooge Huijs" zetelde de boekhouder (directeur) v.d. Groenlandse Walvisvaart, en aan ´t einde van de 
straat lag de zoutkeet "de Vergulde Son" en de scheepswerf. 
 
Comphrigh Mozes, de vleeshouwer zocht dan ook een loods in de Groote Noord en kon daar op 25 september 
1686 een huis en erf van de kinderen van Claes Jansz Ketel kopen, ten westen en naast de mouterij v.d. 
weduwe v. burgemr Pieter Heijndrickxsz. Wou (verpnr 466). 
En als rechtgeaarde jood speelde het gemis aan een synagoge natuurlijk een voorname rol in zijn leven. 
Daarom kocht hij op 10 december 1686 een huis en erf (verp. nr 469) aan dezelfde zijde in de Groote Noord 
van dhr Abel Baron, ten westen van ´t huijs "Spaingien" van Maritgen Arents Cats (zie kaartje). Bij verkoop van 
het huis genaamd "Spaingien" op 16 februari 1689 wordt het huis reeds "jodenvergaderplaetse" genoemd. 



 
De Synagoge 
De joodse gemeenschap was echter klein en om een dienst te kunnen houden had je "minjan" nodig, een 
joodse uitdrukking voor 10 mannen, die dertien jaar of ouder moeten zijn en een voorzanger. "Beneden de 10 
man" mocht volgens de joodse wet geen dienst gehouden worden. 
Over bovengenoemd probleem is echter een kwestie ontstaan tussen de geloofsgenoten in Monnickendam. 
Het stadsbestuur wordt hierover benaderd, maar de burgemeesters verwijzen hen naar joodse raadslieden in 
Amsterdam. 
Op 1 maart 1687 wordt na gesprekken met enkele rabbijnen een uitspraak gedaan, waaraan partijen gevolg 
moeten geven. Maar dat gebeurt niet en in een bedankbrief aan het stadsbestuur voor hun bemiddeling 
worden de nieuwe bezwaren opgesomd. 
 

Aen de Edel Achtbare Heeren Burgemeesteren en Regeerders des Stadts Monnickendam 
 
Geven seer gedienstelijck te kennen, Levi Samuels Cohen en Gompert (Comprigh) Moses desselfs 
schoonsoon, joden en onderdanige inwoonders van Ued Stadt, dat sij versoekers U Ed. Achtb. bij desen 
hertgrondelijck bedancken, dattet U belieft heeft hen versoekers ende Barent Cohen (Barent Jacobs de 
tafelhouder), mede jode alhier, te gelasten de geschillen nopende haere synagoge onder hen geresen 
door enige te verkiesen personen tot Amsterdam, conform de Israëlitische wetten, te laten beslissen 
ende henlieden bevredigen. 
Dat sijlieden aldaer voor enige Rabbijnen van haer Natie haer questien aen deselve hebben voorgelegt, 
mitsgaeders met plechtige eede belooft duurzaam te sullen houden alle ´t gene door die Rabbijnen 
beslist is, dat vervolgens de uitgekozen mannen bij haer uijtspraeck van 1 maart j.l. (1687) onder anderen 
hebben verklaert, dat de joden binnen dese stadt sich sullen versamelen in haer gebedt onder één 
gemeente van thien mannen in de nieuwe synagoge door den versoeker Gompert Moses met 
toestemming van U. Ed. Achtb. op zijn costen gesticht ende niet in enich ander huijs, maer alleen in de 
voorsz synagoge van Gompert, waer haer gebeden plaets sullen vinden. 
Dat Gompert Moses de voorsz synagoge voorthaen sal moeten onderhouden sonder dat Barent Cohen 
daertoe enige costen sal hebben te draegen ofte een penningh te geven dan alleenlijck op alle sabbatten 
ofte heijlige dagen alsser vergaderinge gehouden wert ende die dan tot het Boeck Moses geroepen wert, 
sal een belofte doen tot onderhout der voorsz synagoge so veel als sijne goede wille sal wesen, hij sij rijck 
ofte arm nae sijn vermogen ende behagen, maer dat sij joden alle tegelijck gehouden sijn te dragen de 
oncosten van een voorsanger ende thien mannen op de nieuwjaersdagen en den Versoendach, voorts 
tesaemen te doen gelijck sij tot nu toe hebben plegen te doen ten tijde dat de synagoge ten huijse vande 
voornoemde Barent (Jacobs) Cohen was en dat sij soo verder oock sullen doen in alle saeken en oncosten. 
Dat vervolgens Barent Cohen volgens sijn beloften ende eedt verbonden is de voorsz uijtspraeck van de 
uitgekozen mannen ende Rabbijnen in alle poincten te volgen ende nacomen, maar dat sij versoekers van 
tijt tot tijt hebben bevonden, dat deselve direct tegens de uijtspraeck is doende en niet verschijnt in de 
voorsz nieuwe synagoge van Gompert, maer zich absent  



 
houdt bij de vergaderingen en de godtsdiensten, dat hij sich van de batalinge van de oncosten en het 
draegen van de lasten volgens de uijtspraeck onttreckt ende te eenemael onthout ende dat sij 
versoekers ende andere joden daardoor meer als behoort met costen en lasten werden beswaert, ja 
niet in de gelegentheijt werden gestelt bijnaer geen vergaderinge in haer synagoge te kunnen houden. 
De ondraegelijke costen in aanmerking genomen en de joden, die met soo weijniche sijn, dat sij geen 
thien mannen (tot haer vergadering nodich) kunnen samenbrengen en dit door absentie van Barent 
Cohen ende sijne noch des te swacker wert moeten de te cort comende personen van Amsterdam tot 
de vergaderingh gebracht werden, wat excessieve costen meebrengt van welcke Barent Cohen zich 
mede onttreckt. 
Wanneer hij met de sijnen mede in de nieuwe synagoge quam, dan was dit al voldoende om thien 
personen bijeen te brengen en kon dit voorkomen werden. ´t Welck alsoo niet behoort. Soo voelen 
versoekers sich genootdruckt haer toevlucht tot U. Ed. Achtb. te nemen als haer vaders en voorstanders 
 versoekende de voorsz nieuwe synagoge met uw consent opgericht met U. Ed. Achtb. crachtige hant te 
beschermen ende voorn. Barent Cohen te belasten dat hij zich in alles volgens sijn beloften en eedt naer 
de gedaene uijtspraek sal hebben te schikken, derhalve geen vergaderingen ofte godsdienst in sijn huijs 
ofte ergens elders in deze stadt te houden anders dan in de voorsz nieuwe synagoge en dat hij oock ter 
vergaderinge in de voorsz synagoge ten alle tijden sal hebben te verschijnen sonder langer afwezig te 
blijven en dat hij ook de onkosten volgens voorsz uijtspraeck sal moeten dragen ook die oncosten die hij 
door zijn wechblijven en het ontbieden van andere personen van Amsterdam in sijn plaetse 
veroorsaeckt. 

        ´t welck doende 
 
De brief van de joodse raadslieden te Amsterdam luidde als volgt: 

"Op heden dinsdach den 19e Adar anno 5447 ende waren onderteijkent door Moses Juda Calimanus 
Cohen, bedienaer des Goddelijcken woort tot Amsterdam, Moses Jacobs Cohen van Jerusalem gesant, 
Haijmen Hartochs van Poosna ende Israël Nathans van Lublin. 
Haer collatie (vergelijking van ´t afschrift met ´t oorspr. handschrift) jegens diergelijcke acte geschreven 
op simpel papier is deze met deselve accoort bevonden in Monnickendam den 4e april 1687 terwijl de 
inhoud luijdt: 
Translaet uijt ´t Hebreeuws: 
"Wegens de reden ende questien, die voorgevallen en geresen waren tusschen de jode partijen, die 
daer wonen in de Stadt Munckendam, genaemt Levi Samuels Cohen, Barent Cohen en Gompert de 
schoonsoon van Levi Cohen voorn., hoe dat sij haere redenen hebben voorgeleijt nopende haere 
synagoge als andere questien, die onder hen geresen waren, soo hebben sij van ons onderget. begeert 
als gekozen mannen door partijen, opdat wij hen souden vergelijcken en onder haer bemiddelen, als 
dat sij partijen in stand sullen blijven houden als ´t gene, dat door ons hier beslist is en opdat sich geen 
questien meer onder Israël mochten vermenigvuldigen (om Godts wille) hebben wij goet gesien, dat 
van nu aff en voortaen de joden der selver stadt sich sullen versamelen om haer gebedt te doen onder 
één gemeente van thien mannen en sal ´t selve geschieden in de nieuwe synagoge, die de voornoemde 
Gompert heeft gesticht, so wel in de weecke als op Sabbathen ofte heijlige dagen. 
Niet in een ander huijs en alleen als daer de vergaderingh van thien mannen gehouden wert. Soo sal in 



de synagoge van de voorsz Gompert haer gebeede plaats wesen. 
So hebben wij goet gevonden, dat de voornoemde Gompert geen macht sal hebben enige oncosten te 
verhalen op de voornoemde Barent Cohen wegens onderhout der synagoge, die hij gesticht heeft, soo 
van bouwinge aen de synagoge ofte andere oncosten, die op de synagoge comen mochten in corte of 
lange tijt. Barent Jacobs sal niet gehouden sijn één penningh te geven tot deselve oncosten dan 
alleenlijck alle sabbatthen ofte heijlige dagen alsser vergaderinge gehouden wert en die dan tot ´t Boek 
Moses geroepen wert, sal een belofte doen tot onderhout der voorsz synagoge soo veel als sijne goede 
wille sal wesen, so hij rijck ofte arm sij naer sijn vermogen ende believen uitgenomen de oncosten van 
een voorsanger en thien mannen op de nieuwejaarsdagen en de versoendach sijn sij alle te gelijck 
gehouden te draegen gelijck sij tot nu toe hebben plegen te doen toen de synagoge ten huijse van de 
voornoemde Barent was. 
Oock hebben partijen op sich genoomen dat soo haest als zij van hier Amsterdam nae huijs comen den 
eersten of den anderen dach sij drie sijn verschuldich te gaen tot de magistraet haerer stadt en hen Ed. 
bedancken, dat sij haer bevolen hebben naer Amsterdam te reijsen om de Israëlitische wetten te 
houden ende sullen oock seggen "wij hebben ons met elkander verdraegen en sullen voortaen goede 
vrienden wesen" en meer diergelijcke woorden naer harer verstant. Soo heeft de voornoemde Levi 
belooft, dat hij sijn soone wil verbieden (den welcke nu niet hier is) dat deselve oock van nu aff en 
voortaen met Barent goedt vriendt sal sijn en tegens hen geen laster ofte scheltwoorden soude 
spreecken of benamen voor "duijtscher". 
Soo sijn parthijen oock gehouden haer wijven te verbieden dat sij niet met elkander sullen kijven ofte 
schelden voor "duijtse" in geenderlij saeck, jae oock met geen cleijne woorden. 
Ook heeft Gompert geen macht een mensch uijt de synagoge te weren ofte verbieden te gaen in de 
synagoge, die hij heeft gesticht ende geweijt heeft en sij onder malkander willen sijn met liefde en 
vrientschap. 
Alle het voorstaende hebben op sich genomen en bij eede bevestigt als boven verhaelt is, jae dat niet 
één punct daervan sal geannuleert werden op poene (straffe) van een gouden ducaet, de helft ten 
behoeve van de armen van de joodse natie ende de andere helft voor de armen der duijtse natie haerer 
stede." 
 

De synagoge van Gompert Moses in de Groote Noort werd dus de enig juiste en daarmee werd ook ´t kerkelijk 
leven in dit handelscentrum verrijkt, dat al aanwezig was omdat aan de oostzijde van dezelfde straat de 
roomse schuilkerk stond. 
In het artikel "waar de ketel in de voorpui stond", gepubliceerd in ´t jaarverslag van 1978 van onze ver. Oud 
Monnickendam, werd deze kerk op de pag´s 13 t/m 28 reeds beschreven. 
 

De Bank van Lening (vervolg) 
Barent Jacobs Cohen had dus op 6 aug. 1675 het contract betr. het exerceren van de Bank van Lening tot 1 mei 
1678 overgenomen van Samuel IJsaacksz en Abraham Levi, om na die tijd nog eens de exploitatie daarvan voort 
te zetten voor f 50,-- per jaar. 
Waar hij eerder zitting hield als tafelhouder wordt niet duidelijk, want hij had zijn huis onderhands verkocht, 
maar op 19 november 1679 wordt hem door ´t stadsbestuur aangeboden de Bank van Lening onder te brengen 
in een gedeelte van ´t Proveniershuis (´t oude mannen- en vrouwenhuis) achter de Grote kerk. 

 
Op 7 januari 1681, dus 2 jaren 
voordat het verleende octrooi 
afliep, bleek een eerdere 
geldschieter van Barent Jacobsz. 
namelijk Samuel IJsaacksz. 
wonende te Amsterdam met een 
aanbod gedurende de 12 
eerstkomende jaren i.p.v. f 50,-- 
jaarlijks f 275,-- voor de 
bediening van de bank te willen 
betalen (inclusief de twee nog 
resterende jaren van ´t oude 
contract) al een poging gedaan 
om de Bank van Lening over te 

 



nemen. 
Derhalve werd een vergadering belegd, waarbij de vroetschap hem Barent Jacobs wees op het nieuw bod van f 
275,-- en dat hij zich tot nu toe niet aan artikel 8 van het contract had gehouden, dat voorschreef dat het 
overschot van de verkochte panden boven de waarde van de lening plus achterstallige rente aan de stad moest 
worden aangeboden voor ´n door burgemrn aan te wijzen doel. 
Dit artikel moest in ´t vervolg van jaar tot jaar precies door Barent Jacobsz worden nagekomen, terwijl hij zich 
vanaf 1 mei 1681 (dus 2 jaren eerder) opnieuw, maar nu voor f 275,--, kon contracteren, met het beding dat de 
bank- of tafelhouder zijn woning moest kiezen in de noordoosthoek van het proveniershuis, waar hij zuid- en 
westwaarts zoveel woninkjes kon kiezen als hij nodig had. Kennelijk waren de winsten die hij maakte belangrijk 
meer dan de recognitie die hij moest betalen, zodat Barent Jacobs eieren voor zijn geld koos en opnieuw voor 
12 jaren contracteerde. 
Op 6 juli 1681 behoort, op aandringen van ´t stadsbestuur, ten opzichte van de zittingen en het exerceren van 
de bank een vaste tijd te worden vastgesteld, te weten ´s zomers ´s morgens van 8 tot 11 uur en ´s middags 
vanaf 13 tot 16 uur en ´s winters ´s middags tot 15.30 uur. 
 
Op 24 januari 1690 komt een request bij het stadsbestuur binnen van Maritie Levi, de nagelaten weduwe van 
Barent Jacobs in leven tafelhouder van de Bank van Lening, waarin zij te kennen geeft, dat haar man 
oorspronkelijk de bank in huur heeft genomen voor f 50,-- en na expiratie indertijd het verzoek gedaan heeft 
de voorsz. bank langer te mogen houden en woordelijk vervolgt ze: 

"Het was soo verre gecomen, dat met de hrn van de vroedschap was verdragen, dat voorthaan 
daarvoor jaarlijcx een hure van f 150,-- zou worden betaalt. Het is toen gebeurt, dat eene Samuel 
Isaacksz heeft getracht haer man met alle mogelijckheijt uijt de voorsz. bank te doen vallen als 
biedende daervoor jaerlijcx een merckelijcke meerder somme, sodat daerdoor haer man eijndelijck is 
genootsaeckt geworden op de 7e jan. 1681 jaerlijcx voor hure uijt te loven 275 gld en dat oock noch 
voor de twee laetste en resterende huijrjaren. Alle jaren hebbende 225 gld meer betaelt dan 
oorspronkelijck en tot merckelijcke vermindering en achteruijtgang van haer inkomen" 

Ze heeft nog 4 jaren te gaan op ´t oude contract, maar kan dit moeilijk opbrengen. Haar man is komen te 
overlijden en hij heeft een weduwe met vijf kleine kinderen achtergelaten zonder tijdelijke middelen of 
vermogen. Haar voorstel is jaarlijks de eerste en oude huur van 50 gld te mogen betalen. Waarover door 
burgemrn werd beraadslaagd en haar verzoek werd afgewezen. Tot 1 mei 1693 zal het laatste contract nog 
lopen en die periode zal ze dus nog f 275,-- per jaar moeten betalen. 
 
Op 5 juni 1694 komt Maritgen Jacobs Levi, jodinne, houdster van de Bank van Leninge opnieuw bij de 
burgemrn met een verzoek: Het 12 jarige contract was komen te expireren en ze was nu genegen om haar 
werkzaamheden in de genoemde bank voort te zetten en alle jaren daarvoor een recognitie betalen van f 150,-
- 
"De sleghtheijt des tijts" was een van de oorzaken, maar voorheen was ze ook vrijgesteld geweest van huishuur 
in het Provenhuis achter de Grote kerk en had ze ook stalling voor de beesten gehad. 
 
Uit een schrijven d.d. 1 juni 1698 kunnen we opmaken, dat het stadsbestuur met haar voorstel accoord ging en 
met Maritgen Levi opnieuw 8 jaren in zee was gegaan voor ´n recognitie van f 150,--. 
Schrijver van deze brief is Philips Salomon, jode als in huwelijk hebbende Maritje Jacobs Levi, de eerdere 
huisvrouw van de overleden Barent Jacobsz. Hij geeft een historisch overzicht vanaf 1681 over het exerceren 
van de Bank van Lening en vertelt dat op 1 mei j.l. 5 jaren verlopen zijn van het met burgemrn afgesloten 8 
jarige contract. 
De personen, die hem en zijn vrouw tot op heden de penningen verstrekten, welke nodig waren om de voorsz 
bank te laten exerceren hebben deze gelden opgeëist en zijn niet genegen nog langer crediet te geven. 
Zijn huisvrouw ziet geen kans om van andere personen gelden te lenen op interest, zodat bij mankement van 
de nodige geldmiddelen tot belening van de panden de uitoefening van de funktie van de Bank van Lening 
geheel onmogelijk wordt en tot haar ondergang zal leiden. 
Hij verzoekt zeer gedienstig om een goedgunstige beslissing om zijn huisvrouw te ontslaan en te bevrijden van 
´t voorsz. contract en de recognitie van de drie nog resterende jaren. 
Wel biedt hij de burgemeesters aan de bekwaamheid van zijn vrouw te gebruiken als wordt besloten de event. 
voortzetting van de bank te doen exerceren voor rekening ofte tot "bate ende schade" van de stad. 
Burgemeesters besluiten de verzoeker te ontslaan van verdere verplichtingen, die in het contract waren 
opgenomen, echter zo lang de verzoeker de bank nog laat doorlopen zal ook het accoord stand blijven houden. 
Alle andere verzoeken in de brief werden afgeslagen en werd de burgemeesters opgedragen naar een ander 
bekwaam persoon te kijken om de bank te verpachten of te verhuren. 



 
Op 18 januari 1705 blijkt, dat Comprigh Moijsis, 
jode alhier (de stichter van de synagoge) de Bank 
van Lening reeds ultimo aug. 1698 voor 6 jaren 
heeft gepacht en f 150,-- per jaar daarvoor aan 
recognitie betaalde. 
Hij had hiervoor op 16 oktober 1698 een groot huis 
en erf op de Nieuwe Zijts Burghwal genaamd "´t 
Heerenhuijs van de Coemarckt" (verp. nr 261) 
gekocht van Jacob Barentsz van Dortmont, ook ´n 
jood, die sinds kort in Monnickendam woonde. 
Genoemde verkoper (geen familie v. Barent 
Jacobs!) had ´t huis nog maar net op 31 juli 1698 
gekocht van de erfgenamen van Lobberigh Dircks, 
de  wede van Dirck Goudsbloem. Ten noorden van 
dit huis lag ´t dubbele huis van de heer van 
Sliedrecht gen. Tedingh van Berckhout (verp. nr 
262) op de hoek van de Ossestraat (zie dit gedeelte 
afgedrukt van de plattegrond v. F. de Witt 1660). Al 
ras kreeg ´t huis de naam "de Lombart". 
 
Nu het contract eind augustus 1704 expireerde 
schreef Comprigh Moijses dat hij dit wel wilde 
voortzetten "doch vermits de sleghte tijt en 
weijnighe panden die in de bank zijn gecomen heeft 
versoeker geen ofte weijnich winsten gehadt". Daar 
kwam nog bij dat de goederen, na een jaar en zes 
weken in de Bank van Leningh te hebben gestaen, 
zelden zoveel opbrachten als ´t voorgeschoten geld 
met de interest beliep. 
Hij kon op deze wijze onmogelijk hiervan 

rondkomen en verzocht de heren burgemeestern, wanneer zij hem weer voor ´n zodanige tijd wilden 
aanstellen, dat de recognitie wel moest verminderen en op 100 gld gebracht. 
 

Slechte tijden. 
 
Dat ´t slecht ging in Monnickendam in de periode 1690-1720 (zoals de tafelhouders van de lombart 
beweerden) worden we gewaar uit een lijst van belastingschulden per huizenbezitter opgemaakt op 7 jan. 
1713. 
Het is een restant cedul van de 100e penning, waarin personen voorkwamen, die al jaren in de schuld stonden, 
soms van 1690-1713. 
Reeds in 1708 bleek er voor de verponding vanaf 1688 ´n belastingsachterstand te zijn  
van de inwoners van de stad   van f 10.669.12.02 
voor straatgeld verschuldigd    "  "  1.754.11.02 
voor brandspuitgeld  "     "  "  1.338.03.12 
          -------------- 
totaal      van f 13.762.07.-- 
          ============== 
 
Een totaal dat weinig lijkt, maar in werkelijkheid erg veel is! De prijzen van de huizen in die tijd zijn in 
vergelijking met de tegenwoordige toch zeker 500 x over de kop gegaan. 
(In die tijd kostte ´n huis in Kerkstraat f 750,--, op de Nw. zijts burgw. f 500,--, op de Goijse Kaij f 400,--, op ´t 
Zand f 300,-- en in ´t Zuideinde f 200,--) 
In huidige termen had de stad ´n vordering op haar inwoners v. plm. f 7.000.000,--. 
U begrijpt, dat het een malaise werd.  
 
Bij de joodse bewoners was de achterstand nog te overzien, maar uit dit lijstje blijkt dat er maar drie waren 

 



met een eigen huis. 
 
naam      huizen:     periode:   bedrag 
Salomon Isaacksz,  
de jood    verp. nr 167 v. 1707 tot 1713    f  38.17.- 
Salomon Isaacksz,  
de jood       "    345   idem   "  37.10.- 
de joodse Synagoge  "    469    idem   "  43.11.- 
Komphrig Moses      "    261     v. 1711 tot 1713     "  18.--.- 
de wede Barent Jacobs,  
de jodin       "    822     v. 1709  "  1713  "  29.--.- 
         ---------- 
         f 166.18.- 
 
Op 25 juli 1706 besloot het stadsbestuur de verpachting (de inning tegen ´n contante geschatte som uit handen 
geven) van de stadsmiddelen (verponding) ingaande augustus 1706 niet meer te doen, maar de incasso zelf ter 
hand te nemen doormiddel van de stadsbodes. 
Wanneer bleek dat er geen geld aanwezig was, dan kreeg men nog 8 dagen te tijd om te betalen, op pene 
(straffe) van sommatie, renovatie en verdere executie. 
Op 22 januari 1707 geeft burgemr Joan Buijes als ontvanger te kennen dat met de betaling van de 100e penn. 
van de 31 januari 1699 nog verscheidene personen nalatig zijn. De enkeling die na een oproep ook werkelijk 
komt, doet niet anders dan klagen, vertellende dat hij niet kan betalen. Er wordt besloten de bode nog eens 
rond te zenden en hen allen nog een keer te waarschuwen. 
 
Bij zekere Sijmon Mars komt ´t tot een executie. Zijn huis op ´t Weeselant (verp. nr 605) kan door de burgemrn 
verkocht worden aan Willem Houtingh voor de somma van f 115,--.  
Door de vele onkosten blijft er maar weinig over: 
aan de bode voor afbetaling van de belastingschuld.  f  70.10.-- 
aan de thesaurier voor ´t huis    "  11.09.04 
aan de thesaurier voor de stallinge    "  15.11.04 
plokgeld van ´t huis     "   2.15.-- 
veiling van ´t huis en de stal    "   3.--.-- 
sommatie en renovatie     "   1.04.-- 
aanslaan van biljetten     "   0.12.-- 
verteringe op de vercopinge    "   6.--.-- 
transportacte      "   3.18.-- 
       ----------- 
       f 114.19.08 
Dit huis kon na executie worden verkocht, maar met talloze huizen die als inlossing van de schuld bij ´t 
stadsbestuur werden ingeleverd om te verkopen of te verhuren lukte dit niet. Zo´n woning kon je dan wel 
afschrijven, want geld om ´t op te knappen was er niet. 
 

Vreemdelingen 
In een tijd dat de handel terug loopt en de spoeling dun wordt, probeert men de vreemdeling te weren. 
Er komen scheldnamen voor de dag en als je niet oppast loopt ´t volledig uit de hand. 
Schout en schepenen als ´t gerecht van de stad achten ´t op 15 sept. 1696 noodzakelijk om maatregelen te 
nemen en gelet op de vele personen en "wel insonderheijt de jonge jeugt, die sigh niet ontsiet alderhande 
menschen en voornamentlijck die van de joodse natie die hier wonen, tegen alle regt en redenen, na te wijzen, 
na te roepen, de guijch (gek) te steken, te slaan en met stenen te werpen, hetwelk niet behoort", hebben zij 
een keur (plaatselijke wet) gemaakt opdat niemand zich daaraan schuldig zal maken en stellen een boete van 
12 gld in ´t vooruitzicht. 
Toch gebeurt het: 
7 januari 1708 Leendert Andriesz Molenaer versoeckt of "de smous" uijt het huijs magh gaen dat hij van Jan 
  de Haen heeft gekogt. Is verstaen, dat de smous sal werden aangeseijt binnen de tijt van 8 of 
  uijterlijck 14 dagen te vertrecken naer een ander huijs. 
7 juli 1708 Cornelis Hoedemaecker klaagt, dat hij seer wert benadeelt door de smousen ofte joden, die 
  gedurigh langs de straet met hoeden omloopen. Is verstaen sulcks in ´t toekomende te 
beletten. 



 
Of in de uitoefening van hun beroep boycotten: 
22 maart 1726  d´hrn burgemeesteren hebben geresolveert en vastgestelt datter van nu af aen geen meerder 
  joodse slagters sullen comen te slagten als er jegenwoordig sijn, namentlijk: 
  Michiel Salomons, Benjamin Salomons. Abraham Salomons en Israël Salomons en dat ook bij 
  afsterven van hen, geen van de joodse natie sullen vermogen te slagten. 
(Bijna zeker komen ze uit één gezin en zullen vast toestemming hebben gekregen) 
 
Hier staat echter tegenover dat haast iedere jood van de 46, die tussen de jaren 1700 en 1780 bij ´t 
stadsbestuur aanklopte om in Monnickendam te mogen wonen (met vrouw en kinderen) of het burgerrecht 
wilde kopen, werd toegelaten. 
 

Vertrek van joodse ingezetenen. 
In de cultuurhistorische gids "Joods Nederland" van Jan Stoutenbeek en Paul Vigeveno wordt beweerd dat 

"het stadsbestuur van Monnickendam in 1720 zelfs getracht heeft de economie van de stad nieuw leven 
in te blazen door de Sefardische joden (uit Spanje en Portugal) godsdienstvrijheid aan te bieden als zij 
zich in Monnickendam zouden vestigen. Veel is daarvan niet terechtgekomen zodat de kleine gemeente 
steeds uit Asjkenaziem (duitse joden) heeft bestaan." 

 
Was het niet de Compagnie van Commercie, Navigatie en Assurantie die pogingen deed om investeringen met 
joods geld te financieren? Ook de Asjkenaziem vertrok en van een gemeente was geen sprake meer. 
 
Op 26 november 1720 wordt het huis en erve genaamd "´t Heerenhuis of de oude Lombart" op de Nieuwe Zijts 
Burgwal verkocht door Moses Comprigh, wonende te Amsterdam, als last hebbende van zijn vader Comphrigh 
Moses (de stichter van de eerste synagoge) mede tot Amsterdam. 
De koper is de Compagnie van Commercie, Navigatie en Assurantie, die onlangs binnen Monnickendam werd 
opgericht. 
 
Wanneer Comprigh Moses precies vertrok is onbekend. In 1714 wordt hij voor ´t laatste genoemd in een acte, 
maar zo is ´t ook met de door hen gestichte synagoge, die in 1713 nog bestond maar kort daarna verdween. 
Op 5 jan. 1717 blijkt uit een mededeling van burgemeesters: 

"dat verscheijde brave familiën van joden, die anders wel genegen waren hier te komen wonen, hier 
vandaen blijven, omdat seeckere jood met name Levie Polacq hem metter woon sigh binnen 
Monnickendam ophout. Hij is tot Amsterdam publicq gegeeselt en daar uijtgebannen. Daarom hebben 
de heren burgemeesters Levie Polacq tweemaal 24 uren gegeven om dese stadt ende jurisdictie te doen 
ontruijmen en daer niet weder in te komen op pene van swaerder straffe". 

 
In de jaren 1717 en 1718 is er wel belangstelling van Portugese joden uit Amsterdam voor de door 
belastingschulden verlaten huizen: 
David Alfacin koopt een huis in ´t Zuideinde (verp. nr 379) 
Moses Perera d´Ácosta ´n huis op de Nw. Zijds Burgwal (verp. nr 249) 
Abram Franco Dacilval ´n huis in ´t Zuideinde (verp. nr 331) en 
Moses do Porto neemt ´t huis (verp. nr 249) weer van Moses Perera d´Ácosta over. 
Maar tussen 1719 en 1723 komen deze huizen weer in handen van Monnickendammers, want de Portugezen 
bleven in Amsterdam wonen. 
 

Het vestigingsverloop 
Om het verloop van de joodse families, die zich in Monnickendam vestigen na te gaan werd tussen 1733 (het 
jaar dat invoering van de nieuwe verpondingsnrs plaatsvond) en 1747 (de eerst bewaard gebleven opgave van 
het werkelijke aantal bewoners per huis) een opstelling gemaakt per joodse inwoner hoelang hij of zijn gezin in 
een bepaald huis woonde. 
Daarvoor hadden we het aantal plaatsgevonden transporten nodig, waarvan de koop en/of verkoopdatum 
tussen de beide genoemde jaren plaatsvond. 
 
Het hieronder geproduceerde lijstje is hiervan het resultaat en de moeite waard om het door te lopen op 
verpondingsnr. 



 
Verp. nr 59 of Noordeinde huisnr 97 
Gerson Salomons is ´n telg uit de oudste jodenfamilie van Monnickendam. Zijn vader Salomon Gerson huurde 
in 1718 een huis op de hoek van ´t Reijersteeghje (een verdwenen steegje) in ´t Zuideinde van ´t stadsbestuur 
voor f 16.-.- per jaar. 
In 1811 koos de familie de achternaam Mol. 
 
Verp. nr 140 of Haven huisnr 3 
Benjamin Salomons kocht op 1 mei 1726 dit huis op de haven, maar werd op 3 juli 1727 voor 10 jaren uit het 
land van Holland en Westvriesland verbannen, terwijl zijn huis op 16 juli 1727 verkocht werd aan Joseph 
Gerson, ook ´n joodse inwoner. 
We hebben de criminele rol erop nageslagen en vonden dat Benjamin Salomons, oud 30 jaren, geboren te 
Batumburgh (Batenburg?) en alhier ter stede opgevoed, op 3 juli 1727 werd veroordeeld. 
Veertien dagen na pinksteren van dat jaar had hij buiten "pijn en banden" bekend dat hij omtrent vier jaren 
geleden was getrouwd met een Rebekka Ysaacks, bij wie hij drie kinderen had verwekt, waarvan er nog één in 
leven was. 
Rebecca Isaacks is omtrent 8 dagen voor de Monnickendammer kermis van het vorig jaar (1726) overleden en 



is hij enige tijd daarna met het verzoek bij de hoofdofficier Teerhuijs gekomen om met de zuster van zijn 
overleden huisvrouw genaamd  Judick IJsaacks te mogen trouwen. Dit verzoek is hem afgewezen omdat het 
strijdig was met de wetten van dit land. 
Niettegenstaande deze weigering heeft hij zich omtrent vastenavond te Amsterdam met de zuster van zijn 
eerste vrouw Judick IJsaacks in ´t huwelijk laten verbinden. Welke zaak zeer kwade gevolgen heeft gekregen 
omdat ´t strijdig is met de Goddelijke wetten van Leviticus cap. 18 vers 16 en ook tegen de rechten, wetten en 
placcaten van deze landen ingaat, voornamelijk tegen de politieke ordinantiën van het jaar 1580 en die van de 
resolutie van hare Ed. Gr. Mog. van 30 september 1656 waarbij die van de joodse natie werd gelast zich precies 
naar de inhoud hiervan te onderwerpen. 
Daarom werd hij uit de naam en vanwege de Staten van Holland en Westvriesland verbannen voor de tijd van 
de eerstkomende tien jaren, terwijl het huis en inboedel van de gevangene werd verkocht om de kosten van 
justitie te voldoen. 
Hoe is ´t mogelijk, dat je op grond van dergelijke wetten verbannen werd. Gelukkig werden op 2 september 
1796 in de nationale vergadering tijdens de Bataafse republiek deze zogenaamde kerkelijke reglementen en 
wetten der joden nietig verklaard, maar daarover later. 
 
Verp. nr 157 Havenstraat (of nr 4 in de Brugsteeg) 
Op de zuidelijke hoek van de Brugsteeg is Mighiel Salomons. de vleeshouwer, gevestigd. 
Hij heeft ook ´t achterhuis verp. nr 256 in de steeg gekocht. 
Op 15 november 1732 wordt Michiel de jood aangezegd, dat hij zijn koeien alleen bij de lange brug mag zetten. 
Als hij dit niet nakomt zal hij kunnen vertrekken. (De regels zijn strenger dan die van tegenwoordig) 
Hij is waarschijnlijk nogal nonchalant, want op 29 november 1732 wordt Michiel de jood voor de laatste maal 
gewaarschuwd, dat hij zijn beesten achteraan de (brug-) steeg zal moeten zetten, zo dicht mogelijk bij de brug 
en dat hij de pensen en darmen in het vuilnisvak moet gooien. Zo niet dan zullen de burgemeesters hem de 
stad uitzetten of kan hij zijn nering sluiten. 
De 5

e
 december 1738 ´s avonds om 10 uur wordt Michiel Salomons voor de tweede maal gewaarschuwd om 

zijn kruiwagen niet op straat te laten staan. De nachtwacht in het stadhuis heeft op bevel van ´n burgemeester 
de kruiwagen opgehaald en op 6 december werd hem door de bode Loekers aangezegd dat hij de wagen weer 
zou mogen hebben als hij de wacht een drinkgeld zou geven van een daalder. 
Wanneer hij ´s nachts wederom een wagen op straat zou laten staan en deze zou moeten ophalen dan kon hij 
meteen uit de stad vertrekken zonder enige gratie te genieten. 
 
Op de hoek van de Goijse Kaij in ´t Zuideinde, verp. nr 278, woonde de familie Joseph Gerson van 1714 tot 1740 
en kreeg daar vijf kinderen (in ´t jaarverslag van 1981 werd dit huis al beschreven omdat er in 1751 een herberg 
in werd gevestigd). 
Nadat het contract met Comprigh Moses in 1704 geëxpireerd was als houder van de Bank van Lening had men 
geen acceptabele gegadigden meer gevonden om de bank te verhuren. 
De eerste melding van de aanwezigheid van een bank vinden we op 14 maart 1717. Dan wordt bekend 
gemaakt dat de Lombaert-vrouw vertrekt en dat de Bank van Lening weer vacant is. 
Ene Jacob Vos, burger van de stad, heeft het hoogste bod gedaan en wil f 150,-- per jaar betalen, maar of hij 
wordt aangesteld komen we niet te weten. 
Op 11 april 1733 heeft Leendert Askus (´n jood? denk aan asjkenaziem) samen met de reeds genoemde Joseph 
Gerson de Lombaard gehuurd in plaats van Pieter Vos (´n zoon van Jacob?), die per 30 april a.s. ontslagen is van 
de huur of pacht. Het nieuwe contract zal tot 1 mei 1740 lopen. 
De Bank van Lening wordt dan in het eerste huis op ´t Zuideinde gevestigd op de hoek van de Goijse Kaij. 
Joseph Gerson heeft zijn contract haast ten einde gebracht. Op 3 april 1740 wordt gemeld dat Joseph Gerson, 
houder van de Bank van Lening is komen te overlijden en dat zijn weduwe voor de gunst van de bank heeft 
bedankt. 
Burgemeesters hebben daarom besloten de bank per 1 mei a.s. publiekelijk te verpachten en dit met officiële 
aankondiging in de kranten bekend te maken, doch personen van de joodse natie zullen niet worden 
aangenomen. 
Op 4 november 1740 wordt het huis verp. nr 289, Zuideinde nr 25, door Jacob de Spinoza, een medisch dokter 
te Amsterdam, gekocht. Geldbelegging zal wel de beweegreden zijn, want hij komt niet naar Monnickendam. 
Was hij familie van Barich Spinoza (1632-1677) de grote wijsgeer van Portugees-joodse afkomst? 
 
Verp. nr 331 in ´t Zuideinde (nu nr 56) wordt op 6 juli 1720 door Juda Gerson en zijn vrouw Sara Sijmonsz 
gekocht. Het zijn twee huizen onder één dak en afkomstig van een Portugese jood uit Amsterdam. 
We weten niets van Juda en zijn vrouw, maar op 18 maart 1758 worden de erven van Juda de jood 



gesommeerd door de regeerders van de stad de achterstallige verponding van de 100e penn. en andere lasten 
te betalen. Daar dit niet mogelijk blijkt zullen de huisjes bij executie worden verkocht, terwijl de koper 
gehouden zal zijn de huisjes op te knappen en niet te mogen afbreken. 
De familie Gerson had het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, maar in ´t tweede huisje woonde Jacob Sander 
en zijn vrouw. 
Op 25 maart 1758 lezen we in de burgemeesters memorialen dat Jacob de jood en zijn vrouw uit de stad waren 
vertrokken. Zij was kennelijk de dochter van de overleden Juda en daarom werd Jacob Sander "eigenaar" 
genoemd. 
Door ´t vertrek kwam de eigendom, vanwege de achterstallige verponding, aan de stad en zou bij executie 
worden geveild. 
Tot haar leedwezen had niemand enige gading getoond in ´t gemelde perceel en werd besloten het huis door 
de stadsbaas te laten inspecteren hoeveel het kosten zou wanneer de huisjes werden opgeknapt (omdat ze nu 
onbewoonbaar waren). Hierdoor krijgt men toch wel een voorstelling van de huizen waarin deze joden 
gehuisvest waren. 
Volgens zijn opgave zou dit f 450,-- bedragen en burgemeesters gaven de vroedschap nu in overweging of men 
niet zou kunnen besluiten de huisjes te laten repareren en bewoonbaar te maken om daardoor het afbreken 
van vele oude huizen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Kennelijk is dit voorstel aangenomen "omme te handelen ten besten van de stad" want verp. nr 331 komt niet 
voor op de lijst van afgebroken panden, maar de joden waren vertrokken. 
 
Verp. nr 443 of het huis op ´t Weeseland tussen de nrs 17 en 18 was voor Judick Hartogh maar ´n korte 
verblijfplaats in Monnickendam, zoals voor zo velen in dien tijd. Ze vertrok na anderhalf jaar zonder een spoor 
na te laten. 
In de Kerkstraat op de zuidhoek van de Schoolsteeg verp. nr 484 (tegenwoordig nr 18) woonde Jacob IJsaaksz 
jode. Hij was de enige jood, die een extra naam had, namelijk "Streefkerk". Hij kwam op 14 april 1736 de stad 
binnen met verlof van de burgemeesters en kocht op 28 juli van dat jaar van Gerrit Schalmer ´n 
jaagschuitenveer voor f 1.550,-- en voer op en neer naar Buiksloot in een vast dagprogramma tot 31 oktober 
1751 als enige jood in dit vak en verkocht toen zijn veer aan Willem van Leeuwen. 

Het huis in de Kerkstraat of verp. nr 502, waar de joodse 
familie Abraham Salomons van 1726 tot 1749 woonde, 
bestaat niet meer. Het lag ten zuiden van ´t huidige huisnr 
45 op de hoek van de Kennemergracht, en heette "de 
Bolderwagen" voorheen "de Hollandse tuijn". Er was niet 
veel over van de destijds bekende herberg, want Abraham 
Salomons hield er geen tapkast meer op na. 
Op 21 juli 1739 wordt aan de burgemeesters gemeld, dat 
de vleugel (grachtmuur) van de "Cennemergragt", 
alsmede ´t huis van de weduwe Abram de jood, beide in 
slechte staat verkeren en wel zo slecht dat de arbeiders, 
die de Kennemergracht hadden aangenomen om uit te 
diepen hun werk niet durfden voort te zetten, omdat zij 
bang waren, dat bedoelde vleugel en ´t huis van de 
weduwe zouden instorten en dat ze dan onder ´t puin 
bedolven zouden worden. 
Aangezien het repareren of ´t maken van een nieuwe 
vleugel vrij veel geld zou gaan kosten en de 

Kennemergracht bovendien op die plek van geen nut meer was, werd besloten de gracht van de brandsteiger 
tot het sluisje af te dammen (zie het situatie schetsje in jaarverslag 1993 op pag. 89 van de heer S. Koerse). 
Of er iets aan het huis van de weduwe Abraham Salomons gebeurde is onbekend, maar in 1749 moest de 
weduwe eruit, want het pand stond op instorten en de oude herberg werd afgebroken. ´t Is nòg een lege plek 
op de plattegrond van de stad. 
Tussen 1629 en 1709 wordt "de Hollandse tuijn" regelmatig in transportacten genoemd, misschien iets voor ´n 
toekomstig onderwerp over de 17e eeuwse herbergen van Monnickendam. 
Het huis verp. nr 516 in de Kerkstraat (tegenwoordig huisnr 19 tegenover de Schoolsteeg) werd tussen 1751 en 
1766 door verschillende joden bewoond. 
Isaak van Gelder, de schoonzoon van Joseph Gerson (zie verp. nr 278) kocht ´t huis op 29 april 1751 omdat hij 
op 20 juni 1750 vergunning had gekregen om te mogen slachten "mits hij zich zou gedragen naar de ordonnatie 
dan kon hij zijn gang gaan". 

 



Nadat zijn schoonvader in 1740 was overleden had hij de Bank van Lening wel willen huren, maar op 1 mei van  
 
dat jaar was (zoals u weet) in de kranten bekend gemaakt dat de bank publiek verpacht zou worden, doch niet 
aan iemand van de joodse natie. 
Adriaen Boekweijt (telg uit een van de voorname families uit Monnickendam) werd nu houder van de Bank van 
Lening, die hij voor een bedrag van f 160,-- per jaar in huur kreeg. De bank werd nu gevestigd op verp. nr 113 
(´t huidige huisnr 76 in ´t Noordeinde) namelijk ´t woonhuis van Adriaen Boekweijt. 
Op 20 maart 1749 had Adriaen er kennelijk schoon genoeg van en wilde zijn bankhouderschap al ´n jaar te 
vroeg opzeggen. De burgemeesters bevonden "dat deselve hr Boekweijt nog een jaer en sulkx tot meij 1750 
soude moeten continueeren" en dat deed hij dan ook gedwee! 
Op 21 juni 1750 blijkt Isaack van Gelder tot houder van de Bank van Lening te zijn aangesteld, dus toch weer ´n 
jood. 
 
´t Was ook eigenlijk geen beroep voor ´n gereformeerde ingezetene. Op 8 december 1657 (dus 100 jaren 
eerder) schreef de gedeputeerde van Monnickendam vanuit Den Haag dat men op de jongste synodale 
vergadering te Delft gehouden een concept resolutie had voorgelezen "nopende de tafel van leninghouders 
ofte lombarden sijnde een gravamen (bedenkelijk beroep ingevolge de kerkleer) "en dat sodanigh persoon van 

´t avontmaal geweert diende te worden". 
Op 6 juli 1658 kwam men hierop terug, omdat 
de Banken van Lening "tot gerieff van 
behoeftigen" waren opgericht, zodat het 
aanbeveling verdiende serieus op de 
reglementen en instructies te letten of deze wel 
tot de meeste hulp en verlichting van de arme 
ingezetenen dienden. Trouwens ´t was ook niet 
meer weg te denken uit het maatschappelijk 
leven. 
 
Isaack van Gelder heeft ´t kennelijk druk met 
zijn bank en vraagt de burgemeesters of zijn 
zoon Mighiel Isaaksz van Gelder in zijn plaats als 
vleeshouwer binnen Monnickendam mag 
worden aangesteld en dat wordt geaccepteerd. 
Op 19 juli 1755 maakt de bankhouder van de 
Bank van Lening bekend, dat hij met eene 
Sopora Philips Joël huisvrouw van Eliasar 
Nathans, thans wonende te Rotterdam was 
overeengekomen om de bank aan haar over te 
doen tot de tijd dat de huur ervan ten einde 
loopt. Hij verzoekt de burgemeesters om 
toestemming en zijn verzoek wordt bewilligd, 
doch hij wordt verplicht acte van cautie en 
borgtocht te stellen. 
Op 23 sept. 1758 wordt de bank door Isaac van 
Gelder overgedragen in handen van Philip 
Joseph Cohen en daarmee komt een einde aan 
zijn bankhouderschap. Isaack van Gelder 
verdwijnt dan ook uit ´t zicht want Heijmon 
Salomonsz, jode van Amsterdam is de volgende 

bewoner van het huis Kerkstraat 19. 
Hij verzoekt op 13 januari 1759 in Monnickendam te mogen komen wonen en dat wordt goedgekeurd, mits hij 
f 6,-.- voor ´t burgerrecht betaalt en een acte van goed gedrag overlegt. 
 

Hoeveel joden woonden er eigenlijk tegelijk in die jaren in Monnickendam. 
Na deze toelichting per bewoner op het transportoverzicht tussen de jaren 1733 en 1747 heeft u misschien de 
indruk gekregen, dat er in die tijd nog heel wat joden in Monnickendam woonden. 
Het bleek dat er in 1733 niet meer dan 4 gezinnen 7 panden (huizen of pakhuizen) in eigendom hadden, 

 



namelijk: 
Joseph Gerson   verp. nrs 140 en 278 
Mighiel Salomons    "    "  156,157 en 256 
Juda Gerson     "    "  331 
en Abraham Salomons    "    "  502 
 
In 1747 bleek het aantal gezinnen gelijkgebleven, maar we krijgen nu inzicht in het aantal joodse inwoners: 
8 volwassenen (3 mannen en 5 vrouwen) en 6 kinderen,(waarvan 3 jongens boven de 13 jaren), dus men zou 
geen kerkdiensten in een synagoge hebben kunnen houden, wanneer deze aanwezig was geweest. 
Uit het kohier der bewoners van huizen van 1747 blijkt  
dat in het Noordeinde woont:        aantal  
verp. nr 59 Gerson Salomon, vrouw en een kind (later de familie Mol)       3 
in het Zuideinde op de hoek van de Goijse Kaij: 
verp. nr 278 Philip Salomons, vrouw en drie kinderen (later de familie Witmond)     5 
in het Zuideinde: 
verp. nr 331 de weduwe Juda Gerson en Jacob Sander jode en vrouw       3 
en in de Kerkstraat: 
verp. nr 502 de weduwe Abram Salomons en twee kinderen         3 
          totaal        14 
 
Voorwaar een zeer klein aantal gezien het grote verloop in het gegeven overzicht. 
Niet voor niets sprak men van de "Wandelende jood" als symbool van het joodse volk in de verstrooiing. 
Vandaar ´t lage aantal huwelijksvoltrekkingen in die periode (slechts acht) en dan alleen voor schepenen. (zie 
bijlage I huwelijken 1720 - 1820) 
 

Weer een synagoge 
Op 22 november 1766 blijkt uit de notulen van de burgemeesters  

"dat die van de joodse natie is aangezegd een huijs voor haar kerk te huuren om haar goederen te 
bergen en sig voor dispuijten daarover met anderen te wagten, anders sullen burgemeesteren orde op 
saecken stellen". 

´n Jaar later (op 2 december 1767) koopt Gerson Salomons een huis en erf, verp. nr 55, in ´t Noordeinde 
(huidige nr 91) voor f 180,--. 
Het huis moet dienen om daarin de kerkelijke goederen op te bergen, want Gerson Salomons (van de latere 
fam. Mol) woont 3 huizen verderop, huidig huisnr 97. ´n Nominatie van de gezamenlijke leden der joodse natie 
of kerk heeft geleid tot de keuze van ´n opziener der gemeente en ´n administrateur der penningen voor de tijd 
van een jaar en aangesteld zijn Gerson Salomonsz en Eliazar Philip Levie. 
De ene zou de penningen in bewaring nemen en de andere de sleutel van ´t kasje waarin de penningen zouden 
worden bewaard. De aanbeveling van het stadsbestuur dat dit door de opzieners van de joodse natie in alle 
rust en vrede zou worden behandeld, was goed ter harte genomen. 
 
Op 12 mei 1770 heeft Gerzon Salomonsz joode, wonende te Monnickendam in de burgemeesters-kamer te 
kennen gegeven dat hij of zijn zoon dagelijks twee maal naar de Zed (Zedde) moeten om voor de joden te 
"kaasen" en dat de tolman aan de Zedde telkens tolgeld wil hebben voor ´t passeren van het tolhek. Hij 
verzoekt de burgemeesters of er een regeling kan worden getroffen dat zij hiervan worden vrijgesteld. 
Volgens een wet bij de joden in gebruik is men verplicht bij de boeren te kazen (zelf kaas te bereiden) dus bij de 
boeren in te wonen en met de boeren op en neer te gaan. Op die gronden is ´t goedgevonden en kan het 
volgens het 31 ste en 32 ste artikel van de conventie van de trekweg van 9 juni 1660 vrij van tol verklaard 
worden om daarvan twee maal daags, des ´s morgens en des ´s avonds van hier naar de Zedde en weder terug 
zal mogen gaan door het betreffende tolhek en wil hij op andere wijze passeren dan zal hij gehouden zijn de 
volle tol te betalen. 
 
Op 11 augustus van dat jaar presenteren de oude opzieners der joodse gemeente en administrateurs der 
penningen een nominatie tot keuze van een andere opziener en inplaats van de afgaande Gerson Salomon is 
daartoe aangesteld zijn zoon Salomon Gerson (die op 13 juni 1767 in het huwelijk trad met Judith Hartogh j.d. 
van Amsterdam) met de opdracht om de rekening in ´t duits te schrijven. 
Behalve de roomse "hannekemaaiers" uit Munsterland, waarvan er diverse ´n café (tapperij) hadden gesticht in 
Monnickendam (zie jaarverslag 1981 pag. 59) en de lutherse vluchtelingen, die in de stad een onderkomen 
hadden gevonden, spraken ook de leden van de joodse natie dus meer duits dan nederlands. 



 
De nieuwe opziener Salomon Gerson ligt niet zo best bij de vrouw van zijn collega opziener. Sibora Levie, de 
vrouw van Lijser (Eliasar) Philips Levie heeft op 6 okt. 1770 geklaagd over de onredelijkheid, die door Salomon 
Gerson gepleegd is in de kerk. Burgemeesters zullen hem daarover onderhouden op de eerstvolgende 
zaterdag. Op 13 oktober 1770 worden enige joden gereprimandeerd op de kamer van de burgemeesters om 
zich voortaan stil en vriendelijk tijdens hun godsdienstoefening te gedragen (maar de reden waarom wordt niet 
vermeld). 
 
Op 10 augustus 1771 zien we uit een aan het stadsbestuur overhandigde nominatie van de joodse natie dat tot 
penningmeesters zijn aangesteld de personen Salomon Gerson en Moses Abrahamsz. (dus niet meer de titel 
"opziener"). Moses Abram werd op 26 maart 1768 toestemming verleend om een jaar in Monnickendam te 
wonen, mits hij eerst f 6.-.- betaalde (over burgerrechten wordt niet gesproken). Een jaar later wordt zijn 
inwoning nog voor enige tijd verlengd omdat hij zich goed had gedragen. 
 
Op 6 september 1783 wordt aan de joden binnen deze stad op hun verzoek toestemming gegeven op de grond 
bij de Zuiderpoort tegenover het huis van Pieter Kok, die door hen gebruikt wordt tot een begraafplaats voor 
hun overleden natiën, een stenen muur te zetten. Beginnende van de Zuiderpoort af tot aan de sloot voor de 
Zuidervesting toe, mits dit alles in het vervolg in goede orde zal worden onderhouden en daarvoor te betalen 
´n jaarlijkse recognitie. Later wordt het erf waarop de muur geplaatst is van de verschuldigde recognitie bevrijd. 
 
Op 25 augustus 1785 koopt Jan Harmen Boekwinkel, mede jode en burger het huis en erf in ´t Noordeinde aan 
de binnendijkszijde verp. nr 55 (of het huidige huisnr 91) van Salomon Gerson´s dochter Rebecca (de latere 
familie Mol). 
Het betreft hier nu heel zeker de nieuwe synagoge, die in 1767 door haar grootvader werd gekocht en 
ingericht, want de verkoop gaat onder het beding, dat de godsdienst der joden binnen deze stad daarin vrij en 
onverhinderd tot 1 november 1785 gehouden mag worden en alsdan de kerksieraden, ofschoon deze 
spijkervast zouden zijn aangebracht door degene aan wie deze toebehoren, daaruit zullen mogen worden 
verwijderd en meegenomen. 
Dus naderde de 2e synagoge in 1785 het einde van zijn bestaan. Het laat zich raden waarom? Was ´t weer 
geldgebrek of waren er te weinig volwassen mannelijke joden? 
In de vroedschap wordt op 11 juli 1784 ´n rapport besproken dat als doel had de hatelijke verschillen in de 
verordeningen van de Ed. Gr. Mog. heren tussen de roomse en andere christelijke gezindheden weg te nemen 
en tot een gelijke behandeling te komen, zoals ten opzichte van de Godshuizen van de joodse natie reeds 
gebeurt. Hieruit blijkt dat de gevluchte joden in die tijd zelfs beter behandeld werden dan de roomse 
landgenoten. 
Men besluit over dit onderwerp wat (facieler) inschikkelijker te gaan denken, maar vooralsnog waren er geen 
grote veranderingen te verwachten. 
 
En de joden zelf? Zij zagen de nieuwe politieke beweging van de patriotten in de jaren tachtig van de 
achttiende eeuw slechts als ´n bedreiging van hun toch al precaire positie. Het herstel van de macht van 
stadhouder Willem V in 1787 bracht voor hen in de republiek wel hoop op betere tijden, maar deze bleek ijdel 
en ging voor 1795 niet in vervulling (uit "de sefardim in Amsterdam tot 1795" door R.G. Fuks-Mansfeld). 
Deze bewering is wel in tegenstelling tot wat in de stad Monnickendam gebeurde. De stadsregering heeft 
steeds alles in ´t werk gesteld om ´n hechte joodse gemeenschap te bevorderen en onderlinge twisten tot 
oplossing te brengen. 
Na de vestiging van de Bataafse republiek, dus begin 1795, (na de overrompeling door de Franse troepen) 
bepaalde de nationale vergadering dat aan de bijzondere positie van de joden een einde moest worden 
gemaakt: 

"geen jood zal worden uitgesloten van enige rechten of voordelen, die aan het bataafs burgerrecht 
verbonden (verknogt) zijn en die hij verlangt te mogen bezitten". 

Het wonderlijke was echter dat de meerderheid van de joden zich verzette tegen een volledige 
rechtsgelijkheid. Voor de leidende joden betekende dit zelfs het einde van een eeuwenoude autonomie. 
In de meeste steden van Holland werden de joden getolereerd, maar ze bleven vreemdelingen, niet in de 
laatste plaats door hun eigen leefwijze en gedrag. Het waren de eigen normen en rechtsbeginselen waarnaar zij 
leefden, synagogen, eigen begraafplaatsen, de besnijdenis, rituele baden en slachters, koosjere bakkers en 
kaasmakers en niet te vergeten de armenzorg die geheel afhankelijk was van de rijkere joden in de eigen 
gelederen, waarmee andere geloofsgemeenschappen niets te maken hadden en hun bemoeienis zelfs niet 
werd geduld. 



Op 2 september 1796 was het na uitvoerige debatten in de nationale vergadering zover dat de gelijkstelling der 
joden een feit werd en als gevolg daarvan de zogenaamde kerkelijke wetten der joodse natiën publiekrechtelijk 
teniet gedaan werden. De hoogduitse kerkvoogden (parnassijns) voelden zich echter daardoor zo 
teruggebracht in hun wereldlijke machtspositie en invloed, dat zij zich fel tegen ´t genomen besluit gingen 
verzetten. 
In Monnickendam heeft men daarvan weinig bemerkt. 
De kern van een nieuwe joodse gemeenschap had zich nog maar net gevormd. De beloofde burgerlijke 
gelijkstelling zoals vrijheid van vestiging en beroepskeuze van 1785 had het jodendom hier te lande ´n flinke 
impuls gegeven. 
Aan de hand van transportacten van huizen kunnen we waarnemen hoe de vestiging van deze nieuwe 
gemeenschap van joden in Monnickendam begon en zich verder ontwikkelde: 
 
        tegenwoordig. 
1. Salomon Gerson kocht     verp.nr 149  Havenstraat 
   (later de familie Mol)       (huisnr  1) op 14 mei  1776 
2. Lijser Philips     verp.nr 148 de Haven 
           (huisnr  9) op 10 dec. 1783 
3. Gabriël Moses     verp.nr 490 in de Kerkstraat 
   (later de fam. Monnickendam     (huisnr  6) op 25 apr. 1792 
4. Moses Philips     verp.nr 532 op ´t Zand 
   (later de fam. Witmond)      (huisnr  7) op  4 jun. 1793 
5. Abraham Levi     verp.nr 323 in ´t Zuideinde 
   (later de fam. Leuw      (huisnr 28) op  6 febr.1795 
6. Hartog Salomon    verp.nr 160 Havenstraat 
   (later de fam. Mol)      (huisnr  8) op  8 aug. 1797 
7. Philip Abraham    verp.nr 2 Noordeinde 
   (later de fam. Lamelé)      (huisnr tussen "1 en 3) op 23 mrt  1808 
 
Toen de meer politiek gerichte patriottische clubs te lande in de  bataafse republiek de kans kregen hun 
denkbeelden over de rechten van de mens en vooral de burgerrechten van de joden te propageren, ontstond 
er meer belangstelling bij de joden en werd "Felix"opgericht. 
Vooral de ons opgedrongen koning van het Koninkrijk Holland Lodewijk Napoleon (1806-1810), broer van de 
Franse Keizer Napoleon, heeft zich in 1808 bijzonder sterk ingezet voor de gelijkberechtiging van de joden. 
Het voortslepend geschil tussen de bestuurders van de hoogduitse gemeente te Amsterdam, die tegen de 
gelijkstelling waren en de patriottische joodse club Felix, die zich inzette voor verkrijging van volledige 
burgerrechten voor de joden, heeft hij herenigd door de joodse gemeenten centraal te organiseren in een 
kerkgenootschap zoals de andere kerken dit deden, terwijl het door joodse instellingen georganiseerde 
onderwijs onder overheidstoezicht kwam. 
 
Deze koning liet de landdrosten de stedelijke besturen op 17 oktober 1808 aanschrijven om opgave te doen 
aan de minister van binnenlandse zaken of er nog steeds onderscheid tussen joden en andere gezindheden 
wordt gemaakt en zoja welke. 
Het stadsbestuur van Monnickendam antwoordt, dat binnen deze stad geen onderscheid wordt gemaakt, 
terwijl alle armen, zowel die van de joden als de armen van de christenen door de armenvoogden van het 
"Huiszittenhuis", gelijkelijk worden bedeeld en zo kunnen de kinderen der joden bij ons kiezen of ze in de 
armenschool binnen onze stad geleerd of elders onderwezen willen worden. 
Op 13 december 1808 liet de koning het departement Amstelland, waartoe Monnickendam behoorde, zelfs 
instrueren om opgave te doen van "het getal der zielen" welke bij de hoogduitse joodse gemeente behoorden 
in de stad Monnickendam. Dit was nog nooit gebeurd tijdens de Republiek der zeven verenigde nederlanden 
voor 1795. Door deze Franse vorst kwamen wij niet alleen ´t aantal, maar ook hun namen en 
gezinssamenstelling te weten (want de joodse boeken daaromtrent zijn verdwenen door brand en duitse 
bezetting en de burgelijke stand werd pas in 1811 ingevoerd, ook door de Franse machthebbers!) 
 
Hieronder geven wij de namen van de twaalf gezinshoofden, vrijgezellen en weduwen, die bijelkaar 50 zielen, 
die in 1808 de joodse gemeenschap in Monnickendam vormden, (9 mannen, 11 vrouwen en 30 kinderen, 
waarvan diverse jongens boven de leeftijd van 13 jaren waren). 
Dit overzicht werd aangevuld met de achternamen, die door deze joden in 1811 werden gekozen, toen iedere 
Nederlander, wanneer hij deze niet had, een naam moest kiezen. 



 
Bij keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 werd bepaald dat elke inwoner van het rijk, die nog geen vaste 
familienaam bezat er binnen een jaar een moest aannemen. 
Per gemeente moesten registers van naamsaanneming worden aangelegd. In Monnickendam gebeurde dat op 
22 november 1811, maar slechts weinige burgers voelden zich geroepen om dit nog eens te bevestigen daar de 
meeste inwoners reeds lang een achternaam hadden. 
Van de 13 naamsaannemers (en vermelde nakomelingen) waren er zeven van de joodse natie. De joden 
gebruikten vrijwel overal patroniemen (d.w.z. de voornaam van de vader achter de eigen voornaam geplaatst, 
soms aangevuld met de achtervoegsel zoon of dochter). 
Nu stonden ze in de rij om ´n achternaam te kiezen, omdat het toch verwarring veroorzaakte tot welke familie 
ze behoorden, omdat er erg veel Abrahams, Jacobs en IJsaacks waren. 

 
Eén naam ontbrak bij deze naamsaanneming en dat was die van de familie "Monnickendam". 
Ook Gabriël Mozes, die op 13 januari 1787 als burger van Monnickendam werd ingeschreven, had in 1808 die 
naam nog niet. Het kan zijn dat deze naam bij de aangifte in Monnickendam niet geaccepteerd werd en dat hij 
naar Amsterdam is gegaan om die naam te kiezen. We weten ´t niet. 



 

De consistorie van Amsterdam en omstreken 
"In 1810 werd het koninkrijk Holland door Napoleon bij het Franse keizerrijk ingelijfd. 
Het duurde echter tot februari 1813, voordat het in 1808 door koning Lodewijk Napoleon opgerichte opper-
consistorie vervangen werd door andere colleges voor de Israelieten hier te lande", schrijft de heer H. Poppers 
uit Winterswijk. 
Hij bedoelt hiermede dat de organisatie onder frans bestuur moest worden gebracht om ´t vanuit het centraal 
consistorie te Parijs te laten leiden. 
Amsterdam en omgeving (het departement van de Zuiderzee) zou dan onderworpen moeten worden aan een 
dito plaatselijk consistorie bestaande uit de heren Samuel Berenstein, groot-rabbijn, Abraham de Britto, 
tweede rabbijn, Abraham Mendes de Leon, voorzitter, mr Carel Asser en mr Jonas Daniël Meijer. 
 
Samuel Berenstein kreeg de opdracht van het consistorie een reis te maken door het noordelijk gedeelte van 
het departement van de Zuiderzee, waartoe ook Hoorn en Monnickendam behoorden. 
Hij zou (zo schrijft hij zelf over deze reis) mogelijk aan alle ontstane verschillen bij de gemeenten in dit gedeelte 
van het departement een einde kunnen maken, inlichtingen geven over de nieuwe gang van zaken en in ´t 
bijzonder de stand van het godsdienstig onderwijs en schoolwezen onderzoeken en inspekteren. 

"Het was op den 12e augustus 1813, toen ik mijn reis van hier begon en te Boegslot (Buiksloot) 
aangekomen daar de commissarissen van Hoorn aantrof, die mij met geestdrift ontvingen". 

Ze spraken over de nieuwe inrichtingen en hij gaf hun de nodige oplossingen op diverse vragen, die hem 
gesteld werden. 

"Ze maakten mij in ´t bijzonder attent op de ingezonden nominatieve staat" (´n lijst van joden ter 
plaatse woonachtig, met opgave van hun gegoedheid) 

"wanneer deze gebruikt zou worden om belasting te vragen voor het consistorie en/of voor ´n bijdrage aan hun 
gemeente, dan zou men zich daar maar beter niet op moeten richten". 
Hij nam daarna het besluit zijn reis naar Hoorn over Monnickendam en Edam voort te zetten om op doorreis de 
belangen van deze gemeenten te vernemen. 
Te Monnickendam aangekomen was de gehele joodse gemeente bij de ontvangst aanwezig. Alleen de 
commissaris ontbrak (wat voor functionaris dit dan ook wezen mag) wegens bezigheden, maar tot zijn 
genoegen bemerkte de groot-rabbijn, dat de vooraf aan de commissaris en zijn vervanger geschreven brief de 
orde en rust volkomen had hersteld en de kerkgang als voorheen uitgeoefend werd. 
Hij was alleen zeer verdrietig over de allesoverheersende armoede, waarin de gemeente zich bevond. Het 
onderwijs was niet alleen allerellendigst, maar er was zelfs geen schoolmeester bij de Israelieten van deze 
gemeente en daardoor waren de kinderen geheel ontwetend over de godsdienst. 

"Ik sloeg hen voor een daarvoor geschikte schoolmeester tegen zo laag mogelijke kosten in vaste 
(verknogte) dienst te nemen door hem de ene dag door de één en de andere dag door ´n ander te laten 
onderhouden". 

Het voorstel kwam met zulk ´n warmte over schrijft hij  
"dat een lid van die gemeente, die nog enigszins in zijn onderhoud kon voorzien en geen kinderen had 
die onderwijs nodig hadden, twee dagen in plaats van één dag per week, zoals de anderen, zou 
bijdragen". 

Maar de anderen bekenden, dat zij niet in staat waren voor de kosten en het onderhoud van een 
schoolmeester te kunnen zorgen, daar zij zelf niet in hum eigen onderhoud konden voorzien. 
Zij bestormden mij met het verzoek of het consistorie niet voor ondersteuning zou kunnen zorgdragen, doch 
dit bleek onmogelijk. 
Hoewel in dit rapport van "kerkgang" gesproken wordt, moet toch worden aangenomen dat dit niet in ´n 
synagoge plaatsvond maar thuis bij een van de gemeenteleden, want "de sjoel" werd in 1785 opgeheven. 
Toch denken we dat er met deze groot-rabbijn over een dergelijk gebouw gesproken is. 
 

´n Nieuwe synagoge 
Op 4 januari 1813 om 8 uur ´s morgens overleed Salomon Gerson Mol, 70 jaar (dus geboren in 1743) van 
beroep koopman, wonende op de Havenstraat wijk III nr 120 (het huidige huisnr 1) op de noorderhoek van de 
Nieuwesteeg, bijgenaamd de Jodensteeg. 
In veel gevallen is bij joden ´n overlijdens bericht na 1811 (de invoering van de burgelijke stand) de enige 
manier om ´t geboortejaar van de overledene te weten te komen. Geboorteacten van mensen van de joodse 
natie zijn voor die tijd nooit gemaakt, omdat alleen de besnijdenis telde en die aantekeningen zijn verloren 
gegaan. 



Voor mannen is er in de schutters-administratie nog een tweede mogelijkheid om dit te controleren, omdat de 
leden in 1797 hun leeftijd moesten opgeven. 
Bovengenoemde Salomon Gerson vertelde toen dat hij 56 jaar was en zou dus van 1741 geweest zijn! Met ´t 
gevolg, dat we zijn geboortejaar niet precies weten. 
Het huis, waarin hij woonde op de hoek van de Schoolsteeg had hij op 14 mei 1776 (toen verp. nr 149) gekocht, 
nadat hij op 5 juli (ondertr. 13 juni) 1767 te Monnickendam voor schepenen in het huwelijk was getreden met 
Judith Hartogh jd wonende te Amsterdam. 
Waarschijnlijk is hij ´t geweest, die in zijn huis kerkelijke bijeenkomsten hield, want hij was ook de man, die zijn 
vader Gerson Salomon in 1770 opvolgde als opziener van de joodse gemeente in Monnickendam. 
Hoe ´t ook zij, Salomon Gerson Mol was gestorven en zijn zoon Hartog verkocht op 11 februari 1814 zijn helft in 
het huis wijk III nr 120 voor f 94,- aan zijn broer Gerson, die als erfgenaam de andere helft in eigendom had. 
Op 9 augustus 1814 verkocht Gerson Salomon Mol dit huis aan de Israelitische gemeente voor f 154.7.- zonder 
dat erbij vermeld werd dat hij uit de gemeente vertrok. 
 
Op 6 augustus 1814 had Gerson Salomon Mol om een attest verzocht van goed gedrag en dit werd hem door 
het stadsbestuur toegestaan. 
Hij vertrok naar ´s Gravenhage waar zijn vrouw vandaan kwam en overleed aldaar op 11 september 1827. 
Al was hij de oude opziener geweest, hij wilde kennelijk met de stichting van de nieuwe synagoge niets te 
maken hebben en dat daarvoor juist zijn huis gekozen werd had waarschijnlijk alleen te maken met de 
samenkomsten die daar in ´t verleden waren gehouden. 
Was er dan toch ´n conflict gebleven ondanks ´t bezoek van de groot-rabbijn? 
Van verbouw of inrichting van het gebouw weten we niets, want het kerkgebouw (nu party-house) dat op 
dezelfde plaats staat stamt uit het jaar 1894, maar daarover straks. 
 

Afname van ´t ledental der gemeente. 
Woonden er in 1808 nog 50 joden in Monnickendam, in 1815 zijn dat er nog maar 30. 
         1808  1815 
Het gezin Abraham Levie Leuw liep terug van     8 naar  4  
Het gezin Joseph Israël Reijnaar bleef      2   2 
De wede Abram Manus leefde nog       1   1 
De gezusters van der Goen kwamen uit Nijmegen     0 naar  2 
Het gezin de wede Eliasar Philips bleef      4 naar  5 
Het gezin Mozes Philips Witmond bleef      4   4 
Philip Mozes Witmond bleef       1   1 
Salomon Gerson Mol overleed.       1 naar  0 
Het gezin Hartog Salomon Mol bleef      9 naar  6 
Het gezin Gerson Salomon Mol vertrok      7 naar  0 
Het gezin Mozes Gabriel Monnickendam bleef     1 naar  3 
Het gezin Gabriël Mozes Monnickendam vertrok     7 naar  0 
Het gezin Philip Abrams Lamelé bleef      2   2 
Vogeltje Gerson overleed        1   0 
Het gezin Levie Gerson vertrok       2 naar  0 
         50  30 
Oorspronkelijk stonden in de opname van de bevolking van 1815 slechts 20 joden vermeld en dit aantal werd 
ook doorgegeven aan de betrokken instanties. 
Ons leek dit aantal onmogelijk, omdat ´n jaar tevoren de derde synagoge was gesticht. 
Bij ´n nauwkeurige controle bleek dat de aantallen van de gezinsleden Mozes Witmond (4) en Hartog Mol (6) 
per ongeluk onder de doopsgezinden waren gezet (in de kolom ernaast). 
 

De oude Bank van Lening ´n monument. 
Op 24 oktober 1820 vraagt de heer D.N. Teengs het "Herenhuis aan de Koemarkt" of "de Oude Lombart" aan 
de Nieuwe Zijds Burgwal te mogen afbreken. 
U herinnert zich nog wel, dat Comprigh Mozes dit huis op 16 oktober 1698 kocht, doch op 26 november 1720 
door zijn zoon vanuit Amsterdam liet verkopen, omdat hij de te hoge pacht die voor de Bank van Lening 
gevraagd werd niet wilde betalen. 
Het voornemen van de heer Teengs om zijn huis af te breken geeft een geweldig krakeel en er gaat dan ook 
een brief van vier foliozijden van het stadsbestuur aan de heer staatsraad--gouverneur. 



H.J. van Marle de toenmalige burgemeester, schrijft daarin: 
"dat de heer D.N. Teengs geheel verkeerdelijk is geïnformeerd of zich niet genoegzaam heeft toegelegd 
op de toedracht van zaken, welke door hem als reden wordt aangebracht ter verkrijging van het 
consent tot amotie (afbraak) van zijn bedoeld perceel. 
Als voorbeeld noemt hij het gebouw van de heer Costerus in ´t Noordeinde. Zijn ongepaste 
opmerkingen hierover zijn in plaats van voor, juist tegen het amoveren van gebouwen in de stad te 
gebruiken. 
Het gebouw van Costerus werd indertijd (1814) toen het aan een ieder vrijstond te mogen amoveren, 
aan slopers te koop aangeboden. Alle middelen om dit tegen te gaan zouden vruchteloos zijn 
afgelopen, ware het niet dat de toemalige burgemeester op ´t idee gekomen was hetzelve als stadhuis 
aan te kopen (door ruil tegen het oude raadhuis) en zodanig te occuperen om de schadelijke gevolgen 
van ´t slopen tegen te gaan.Hierdoor kwam het bestuur van de stad in ´t bezit van een geschiktere 
lokatie, hetgeen nog dagelijks merkbaar is en steeds verbeterd wordt tot een sieraad van de stad. 
Tot slot willen wij in ´t kort herhalen waarom wij  het verzoek van de heer Teengs zo stellig geweigerd 
hebben: 
1. Uit hoofde (omdat) het perceel binnen de muren van deze stad een belangrijk deel uitmaakt van het 
geheel. 
2. Dat de stad zeer veel schade zou ondervinden door de afbraak en het gemis voor iedere bewoner een 
werkelijk verlies zou zijn. 
3. Omdat door amotie van het huis de stad ten zeerste zou worden ontsiert. 
4. Dat de verzoeker om afbraak geen reden kan hebben dat dit huis onbewoond zal blijven, daar het 
huis eerst sedert 8 dagen door hem is verlaten en zich nu al beklaagt dat hij het nog niet verkocht of 
verhuurd heeft, terwijl hij daartoe nog geen publieke pogingen heeft aangewend, maar direkt is 
overgegaan met slopers te contracteren, omdat hij ver moedelijk op deze wijze meer geld zal 
ontvangen." 

Mocht men in 1814 ´n huis zonder toestemming van het gemeentebestuur afbreken, in 1820 is men daar wel 
volledig van teruggekomen door de vele open plekken in de stad. ´t Is een begin van monumenten-
bescherming en daarmee ontstond de zorg om het stadsbeeld. 
 
Op 21 april 1821 wordt het dubbele huis met erf en tuin op ´t Nieuweland wijk IV nrs 145, 146 en 147 van Dirk 
Nicolaas Teengs en Alberina Jacoba Boterkooper, echtelieden te Monnickendam dan ook verkocht aan George 
Hendrik Bekker te Amsterdam voor f 4.750.- en "de Oude Lombart" was gered! 
In 1890 bestond het nog, maar moest toen wijken voor woningbouw. 
 

Kadaster gegevens 
 
Bij de invoering van het kadaster in 1832 blijkt ´t joods bezit aan onroerend goed nog minimaal: 
    beroep/doel   kad.nr  inhoud belastb. 
Aaltje van der Goen  Winkelierster Kerkstraat 62 A244  0.40 f 36,- 
Israëlitische gemeente  Verhuurd Havenstraat 1 A307  1.44 " 30,- 
Israëlitische gemeente  Kerk  Havenstraat 1 A308  0.41 onbelast 
Israëlitische gemeente  Kerkhof  Zuideinde A628  8.20 onbelast 
Philip Abram Lamelé  Koopman Noordeinde 1/3 A142  1.50   " 54,- 
Philip Abram Lamelé  Pakhuis  Gooisekaai 2 A414  0.76   "  8,- 
Abram Levi Leuw  Stal  Zuideinde 50 A486  0.48      -,- 
Abram Levi Leuw  Stal  Zuideinde 48 A487  2.60      -,- 
Abram Levi Leuw  Vleeshouwer Zuideinde 28 A496  2.30   " 54,- 
Emanuel Abram Leuw   Winkelier Zuideinde 26 A497  3.20   " 36,- 
de erven Hartog Mol    Brugsteeg 3 A295  0.14   " 12,- 
Mozes Gabriël Monnickendam   Zarken 21  rechts A 5 0.72   " 24,- 
Mozes Gabriël Monnickendam Koopman Kerkstraat 6 A180  1.75   " 63,- 
Mozes Gabriël Monnickemdam Pakhuis  Lindegracht 2 A602  1.08   " 10,- 
Voorzanger Philip Abram  Koopman Noordeinde 44 A312  1.57   " 24,- 
Van de 8 joodse families, die toen in Monnickendam woonden, hadden er 5 onroerend goed in hun bezit. 
 

Cultuurgoederen. 
We vonden een brief gericht aan burgemeester en wethouders van de stad Monnickendam geschreven op 11 



augustus 1867 door N.E. Leuw. 
"Ondergetekende Nathan Emanuel Leuw neemt met bescheidenheid de vrijheid uw Ed. Agtb. te 
berigten, dat hij op de verkoping te Hoorn uit de nalatenschap van wijlen de heer Stokbroo (naam is 
onbekend) te Aartswoud door aankoop eigenaar is geworden van de volgende goederen, zoals (de) 
staf van Commando en Zwaard van Cornelis Dirks (Admiraal) alsmede de groote zilveren 
gedenkpenning van Bossu.(zie boekje "de Slag op de Zuiderzee" (11-12 oct 1573) met Cornelis Dirksz. 
burgemeester van Monnickendam (admiraal van de geuzenvloot) tegen Maximiliaan van Bossu 
(admiraal van de Spaanse vloot). 
"Daar van beide vlootvoogden gedenktekens onder U.E.A. berusting zin, zo kan U.E.A. heel schikkelijk 
deze door mij aangekochte voorwerpen tot U.E.A. eigendom maken en dezelve bij overneming tot 
gedenktekenen in U.E.A. archief nederleggen. 
Met de meeste achting heb ik de eer mij te noemen U.E.A.  
dienstwillige dienaar        N.E. Leuw 

 
Joden hadden in die tijd toch een fijnere neus voor de waarde van dergelijke historische voorwerpen dan de 
autochtone bewoners van Waterland. 
Waar deze voorwerpen gebleven zijn weten we niet, maar door het stadsbestuur van Monnickendam zijn ze 
niet gekocht. 
Op 8 october 1873 komt namelijk een verzoek van B. en W. van Hoorn (waar Bossu gevangen zat) om ter 
gelegenheid van de feestviering op 13 en 14 oktober a.s. (de 300 jarige herdenking van de slag) voor het 
publiek als historische herinnering ter bezichtiging in bruikleen te geven: het portret van de admiraal Cornelis 
Dirksz, diens zegelring, stok en een gedeelte van de ridderorde van het guldenvlies van Bossu. 
(overigens bleek later dat dit schilderij niet van Cornelis Dirksz kon zijn, maar van zijn kleinzoon Claes Dircksz 
Admiraal 1601 - 1675, zie hiervoor jaarverslag O.M. 1977 
 
Op 10 oktober1873 wordt door het stadsbestuur van Monnickemdam geantwoord, dat tot hun spijt geen 
gevolg kan worden gegeven aan het verzoek om het portret van admiraal Cornelis Dirksz in bruikleen af te 
staan, daar het niet meer vervoerbaar is (zoals vorige keren) omdat het bij vernieuwing van de raadzaal in de 
gestucadoorde schoorsteen werd bevestigd. De ring en de keten waren in bruikleen gegeven aan de feest-
commissie alhier. De aangeboden voorwerpen door Nathan Leuw waren er dus niet bij. Overigens kwam de 
goude ring van Cornelis Dircksz Admirael ook pas op 6 mei 1829 voor de dag. De heer A. Volkerse (notaris en 
raadslid van de stad) bood hem in de raadsvergadering van die datum aan tegen een schadeloosstelling 
gelijkstaande aan de waarde in nieuw goud van ´t gewicht van de ring en dat werd goed gevonden. Kennelijk 
vond het stadsbestuur ´t toen meer dan voldoende om ´n ring van de overwinnaar en een deel van de "order-
ketting" van de verliezer te bezitten. 
 

De joodse godsdienstschool en badinrichting. 
Op 17 september 1846 overleed Aaltje van der Goen, zonder beroep, oud 73 jaren en geboren te Nijmegen als 
dochter van Salomon van der Goen en Beletje Polak. Aaltje was de weduwe van Levi David Ossendrijver en was 
met haar zusters Roosje en Masiana Salomons tussen 1808 en 1820 naar Monnickendam gekomen. 
Aaltje van der Goen was de laatste van de drie zusters die overleed en liet haar huis in wijk II nr 120, kad. nr 
A244, verp. nr 460, Kerkstraat nr 62 na aan de Israëlische Gemeente om dit te verbouwen tot godsdienstschool 
en badhuis, dat zou dienen voor ´n rituele reiniging voor mannen en vrouwen na ´n bepaalde periode van 

onreinheid.  
 

Tot 20 februari 1883 horen we niets van de school noch van de badinrichting en dan ineens een brief aan het 
stadsbestuur van de leiding der brandweer. 
"Gisteravond omstreeks kwart voor acht werd ´n begin van brand ontdekt in het perceel wijk II nr 120, kad. nr 
A244 in de Kerkstraat dat als schoolgebouw gebruikt wordt door de Israëlitische Gemeente alhier". 



Nadat men eerst met geweld de deuren had opengelopen moest men zich toegang verschaffen tot de zolder 
alwaar zich onder de aanwezige turf reeds vlammen begonnen te openbaren, waardoor een klein gat in de 
zolder brandde. 
Met behulp der beide rappeds (?) in de toren aanwezig mocht het ons zeer spoedig gelukken de brand in haar 
geboorte te stuiten, terwijl de daar liggende turfvoorraad verwijderd werd, zodat men omstreeks 9 uur de 
brand geheel meester was. 
Op 29 juni 1886 wordt ´n verzoek d.d. 24 juni 1886 van de heer D. Witmond in zijn kwaliteit als Kerkmeester 
der Israëlitische Gemeente te Monnickendam behandeld betr. de sloping en opbouwing van het huis in de 
Kerkstraat wijk II nr 120, welk perceel opnieuw zal worden ingericht voor godsdienstschool en badinrichting. 
Gevraagd wordt het terrein af te mogen schutten en de afbraakmaterialen op stadsgrond te mogen plaatsen. 

 
Besloten wordt het verzoek toe te staan, mits er een 
lantaarn bij geplaatst wordt. 
Op 3 juli 1886 wordt, gehoord het rapport van de 
stadsarchitect, dat het gebouw in de Kerkstraat wijk II nr 
120 in zodanige bouwvallige toestand verkeert, dat het 
gevaarlijk is voor het publiek, voor de belendende percelen 
en de gebruikers van dat gebouw. 
Overwegende dat bovengenoemd perceel, dat op naam 
staat van Aaltje van der Goen en in gebruik is als badhuis 
(godsdienstschool werd doorgestreept) door de Israëlitische 
Gemeente, de kerkmeesters te gelasten dit vanaf heden in 
onbruik te stellen en het gehele perceel te doen slopen, 
hetwelk nog in de maand juli moet gebeuren. 
 
Op 10 december 1894 schrijft ´n kerkmeester van de 
Nederl. Israëlitische Gemeente naar aanleiding van een 
aanslag grondbelasting dat zij bij het overlijden van Aaltje 
van der Goen op 17 september 1846 in ´t bezit waren 
gekomen van haar huis, het perceel Kerkstraat wijk II nr 129 
(´n gewijzigd nr) sectie A244, thans geheel verbouwd zijnde 
tot een godsdienstschool en badhuis en sedertdien 
ongestoord in haar bezit is. (Na haast 50 jaren zou men dit 
toch eigenlijk hebben moeten weten.) 
 
 

Joodse kritiek. 
 
Joden waren meestal onbarmhartig met hun kritiek wanneer zij dachten: 
a. niet serieus te worden genomen 
b. niet rechtvaardit te worden behandeld 
c. niet die hulp kregen, die zij mochten verwachten  
 
Drie voorbeelden: 
 
Een brief van Samuel Witmond aan de leden van de gemeenteraad te Monnickendam van 15 april 1867 liegt er 
niet om: 
Ondergetekende, gepatenteerd koopman te Monnickendam heeft vernomen dat het oude archief van het 
stedelijk accijnskantoor aan de knechten van de vroegere ontvanger uit de hand is verkocht. 
Ik dacht, dat volgens de gemeentewet zulks niet mocht gebeuren dan alleen door middel van een publieke 
veiling of mocht het soms zijn dat het hoofd van de gemeenteraad, die toch de belangen van de burgerij moet 
behartigen en zeer zeker de verkoper is geweest, enige voordelen hiervan heeft genoten? 
Aangezien er gepatenteerde burgers zijn geweest, die er meer voor hebben geboden, doch van de hand 
werden gewezen, was het toch recht en billijk geweest, dat de andere leden van de raad hiertegen waren 
opgetreden. 
Zij zijn de door de burgers geroepen mensen om hun belangen te verdedigen en voor de stadskas op te komen. 
Dit wordt bij zulk ´n handelwijze uit het oog verloren. Met stadsgoederen kan men maar niet naar willekeur 

 



handelen. 
 
Begin juli 1898 stond Philip Witmond, koopman en venter in manufacturen te Monnickendam in hoger beroep 
terecht voor de Arrondissements-rechtbank te Haarlem. Hij was door de kantonrechter te Purmerend 
veroordeeld tot een geldboete van f 0,50 of 1 dag gevangenisstraf ter zake, dat hij in de gemeente Marken op 
de 21e febr. 1898 ´s middags om half drie zonder vergunning van de burgemeester op de openbare straat in de 
Kerkbuurt met manufacturen had gevent (de vergunning was nodig krachtens art. 117 van de plaatselijke 
politieverordening te Marken). 
Het O.M. zei in zijn requisitor, dat het feit indertijd was aangetoond als bewezen op grond van verklaringen van 
de beklaagde zelf en noemde het vonnis van de kantonrechter zeer goed gemotiveerd en geargumenteerd en 
meende dat een veroordeling zou moeten volgen. 

De verdediger mr. A.J. Levy uit 
Amsterdam vertelde dat hij als lid van de 
volksvertegenwoordiging van Amsterdam 
steeds ernaar gestreefd had dergelijke 
vervolgingen te voorkomen, maar het had 
niet gebaat. 
Het was nu zover gekomen, dat een 
fatsoenlijk koopman in Nederland, 
vanouds het land van koopmanschap, 
terecht stond, belemmerd in zijn 
handelsvrijheid. 
Op grond van meerdere rechtsmotieven 
kwam spreker tot het oordeel dat men 
hier niet te maken had met een maatregel 
van openbare orde, maar met een 
keuromanie van een klein bestuur, dat 
van reglementen houdt. Het verbieden 
van venten was altijd inbreuk maken op 

de handelsvrijheid. 
De uitspraak op 12 juli 1898 bleef dezelfde als de kantonrechter eerder had gedaan. 
De Hoge Raad echter besliste in jan. 1899 anders en vond dat art. 117 van de alg. politieverordening van de 
gemeente Marken ten onrechte op het bewezene toegepast. Het bleek een schending van het art. 135 van de 
gemeentewet en in tegenspraak met art. 147 van de grondwet, een der wetten op de bedrijfsbelasting en in 
overeenstemming met de belangen van een gepatenteerde. 
Het vergrijp viel dus niet onder de plaatselijke verbods- en strafbepaling en de raad vernietigde daarom het 
vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 12 juli 1898 en dat van de kantonrechter te 
Purmerend d.d. 24 maart 1898. 
De heer Philip Witmond vroeg na deze uitspraak twee volledige pagina´s (waaronder de frontpagina) van de 
Monnikendammer en schreef een open brief aan de tweede kamer der Staten-generaal op 22 jan. 1899, waarin 
hij de gehele rechtprocedure (hierboven verkort weergegeven) uitgebreid beschreef. 
Hij deed dit kennelijk om aan diverse instanties zijn gelijk te demonstreren en collega´s te waarschuwen zich 
niet te snel bij een vonnis neer te leggen. ´n Knap staaltje van doorzetten. 

 

De brand en de 
wederopbouw. 

Op 27 maart 1894 ging de in 
1814 ingewijde synagoge te 
Monnickendam in vlammen 
op. 
Reeds kort daarna op (4 mei) 
schreven Philip Witmond, 
voorzitter en Mozes 

Monnickendam, 
penningmeester als 
bestuurders van de Ned. 
Israëlitische Gemeente aan 

 

 



het gemeentebestuur, dat zij voornemens waren ter plaatse, waar de vroegere synagoge was afgebrand, een 
nieuwe met ´n woonhuis te bouwen en wel geheel van steen. Het woonhuis met pannen en de synagoge vlak 
met hout/cement afgedekt. 
Zij achten het te dien einde noodzakelijk dat tijdens de bouw een steiger en schutting op de publieke weg 
wordt geplaatst en wel zodanig dat de passage door de naast gelegen steeg gestremd wordt, daar zij het 
laatste noodzakelijk achten voor de openbare veiligheid. 
Op 8 mei 1894 werd het verzoek toegestaan onder voorwaarde dat de passage in de steeg niet belemerd werd. 
Met behulp van de niet joodse bevolking kon het "sjoeltje" (of synagoge) op de Haven op de hoek van de 
Nieuwe steeg weer binnen een halfjaar herbouwd worden. Nu kreeg het gebouw zijn zo karakteristieke 
trapgevel. 
In de muur van de synagoge werd in de ronde vensters een mageen Dawied (een Davidster) gevat. De 
jodenster bestaat uit twee D´s de delta van David (met de punt naar beneden als de Nijldelta) en een 
omgekeerde D om als pyramide van het koningschap te getuigen. 
 
Op woensdag 26 sept. 1894 werd de nieuw gebouwde synagoge plechtig ingewijd. 

 
 
Het gebouw, dat volgens "de Monnikendammer" zowel 
uit-als inwendig een uitstekende indruk maakte, had 
die avond door een bloemen- en vlaggenversiering een 
feestelijk aanzien gekregen en baadde in een zee van 
gas- en kaarslicht. 
Behalve de Israëlieten hadden enige plaatselijke 
autoriteiten, alsmede predikanten gevolg gegeven aan 
de uitnodiging om tegen acht uur ´s avonds in het 
kerkje (met slechts 40 zitplaatsen) aanwezig te zijn. 
De inwijding werd opgeluisterd door de medewerking 
van het kerkelijk zangkoor "Harpe Davids" te 
Amsterdam. 
Tijdens de zang van het koor werd vanaf de z.g. Brima 
de gebruikelijke omgang met de wetsrollen gehouden. 
De feestrede werd uitgesproken door de heer J. 
Vredenburg uit Amsterdam. Hij schetste de betekenis 
van de inwijding en vertelde daarna wat een 
gebedshuis voor een Israëliet betekende. 

 
Met genoegen stelde de spreker de aanwezigheid van de burgemeester en wethouders vast, eveneens van 
verschillende predikanten en andersdenkenden. In de bijdragen van alle zijden ontvangen zag hij een bewijs 
van verdraagzaamheid en een waardering van een poging iets goed tot stand te brengen. 
Spreker kon niet nalaten hulde te brengen aan het vrije Nederland en de Nederlandse natie voor het voorbeeld 
dat zij gaf aan andere volkeren (.... en dan toch weer die critische advertentie in "de Monnikendammer" van 
zaterdag de 15e sept. j.l. Een misselijke dissonant die Frederik Emanuel Leuw op het wijdingsfeest  

 



wierp. Waarom deed hij dit nog? Want hij vertrok met zijn gezin op 20 nov. 1894 naar Amsterdam) 
Spreker kon niet nalaten hulde te brengen aan het vrije Nederland en de Nederlandse natie voor het voorbeeld 
dat zij gaf aan andere volkeren. 



 

De eerste jaren van de 20e eeuw. 

 
Met de geschiedenis der joden wilden wij niet verder gaan dan de buitengebruikstelling van de synagoge in de 
dertiger jaren. 
Niet alleen de heer Jan Veltrop heeft over dit tijdvak indrukwekkend geschreven in zijn twee artikelen " 
Monnickendam kende voor de oorlog vele orthodoxe joodse families" (gepubliceerd in het N.N.C. van 2 en 7 
nov. 1973), die later werden opgenomen in zijn bundel "Herinneringen aan Oud-Monnickendam", maar ook 
mevrouw Froukje Dal-Abrahams, geboren Monnickendamse jodin van 1917, schreef op pag. 33 van het boekje 
"Kippesoep was ondenkbaar zonder saffraan" het interessante verhaal over haar "Grootmoeder Jodejetje" die 
in galanteriën deed. 
De hoofspersonen kunt u vinden in de bijlagen van dit artikel met geboortedatum, - plaats en woning in 
Monnickendam. 
Wij vonden ´t interessant u een kijkje te geven in de vroegere geschiedenis van de joden in Monnickendam en 
willen deze studie beëindigen met een artikel over te nemen uit het nieuw Israëlitisch Weekblad nr. 27 van 17 
maart 1967 "Monnickendams joods verleden", waaraan wij de betekenis van de jiddische termen tussen 
haakjes hebben toegevoegd. 
 

Jomtof-gasten. 
 
Omstreeks 1920 woonden nog maar zestien (?) joodse gezinnen in de "kehilla" (ook "kille" genoemd = 
gemeente). Het was voldoende om "minjan" (tien man, nodig om ´n kerkdienst te kunnen houden) bijeen te 
krijgen, als iedereen kwam. Dat gebeurde niet altijd en om uiteenlopende redenen. 
Het risico dat een sjoeldienst (kerkdienst) niet kon doorgaan op één van de "Jamiem Towiem" (ook "jom 
touwiem" genoemd = joodse feestdagen) wilde het kerkbestuur niet nemen en had daarvoor een eenvoudige 
oplossing. 
Studenten van het Nederlands Israëlitisch seminarium te Amsterdam werden voor een verblijf over "jomtof" 
(ook "jontef" = joodse feestdag) uitgenodigd. 
Monnickendam was geholpen omdat het dan zeker wist, dat er minjan was en de studenten omdat zij enige 
dagen kost en inwoning kregen. Zo ging dat in de twintiger jaren. 
Steeds meer joden vertrokken. De kehilla had geen reden van bestaan meer. De "sjoel" (synagoge) ging in 
andere handen over (dit gebeurde pas na de oorlog vertelt een krantenbericht op 31 oktober1949 :"Dezer 
dagen werd de synagoge per notariële acte verkocht aan de fa. Langedijk en Oostveen"). 
Het laatst deed de sjoel dienst in 1934 bij de "choepa" (ook "choppe" = trouwerij) van Judith Abrahams en 
Samuel Rooswek. 
De belasting van een kwartje per week werd nog wel opgebracht. 
Op "sjabbath" (ook "sjabbes" genoemd = zevende dag, waarop gerust dient te worden) bleven de heren Mozes 
Leuw en zijn neef Emanuel Leuw, "laaienen" (ook "lajenen" = lezen uit de Torah of de vijf boeken Mozes). 
Drie "Sifrei Tora" (ook "Seifer Torah" = Torahrollen) bezat te Kehilla. 
Nadat (vòòr 1940) vluchtelingen uit Duitsland zich in Nederland gingen vestigen werden deze rollen op verzoek 
van een permanente commissie aan de joodse gemeente van Zandvoort afgestaan, maar de 2e synagoge werd 
in 1940 opgeblazen, zodat daar niets van overbleef. 
De joodse gemeente van Alkmaar kreeg de sieraden van de eredienst. (De heer Schoonheim schrijft in zijn 
boekje "de joodse gemeente van Edam" dat de kerkelijke sieraden van Edam waarschijnlijk aan de joodse 
gemeente van Monnickendam werden overgedragen, omdat die van Monnickendam bij de brand in 1894 
verloren waren gegaan. 
De bouwvallige synagoge en het badhuis in Edam werden namelijk in 1887 gesloopt, terwijl de drie 
overgebleven joodse gezinnen onder de gemeente te Monnickendam kwamen te resorteren). 
Bij navraag in Alkmaar bij de joodse gemeente (mevrouw Pronk) bleken de door Monnickendam afgestane 
sieraden (zilveren torens, kronen en kandelaars) aan het Joods Historisch Museum te Amsterdam in bruikleen 
te zijn afgestaan. De Tora-mantels en parocheth bleven in Monnickendam, bewaard door de heren Andries 
Witmond en Lou Cohen, de laatste "parnassiem" (bestuurders der joodse gemeente). 
In 1940 werden deze bezittingen aan de niet joodse garagehouder de heer J. van de Geer in bewaring gegeven, 
maar voordat ze na de oorlog weer in joodse handen overgingen brak brand uit in de garage waar ze verborgen 
waren gehouden. 
 
In "Pinkas" (een uitgave van Kluwer te Deventer) werd in 1992 per joodse gemeente een sumiere 



geschiedkundige beschrijving gegeven van de 17e tot de 20e eeuw met een bevolkingsstatistiek en het aantal 
joden van 1808. 
In die van Monnickendam werd allereerst Broek in Waterland opgenomen en vanaf 1886 ook die van de joodse 
gemeente te Edam (deze werd opgeheven). Dit vertroebelde het beeld geheel, zodat wij hieronder een zuiver 
Monnickendamse statistiek hebben opgenomen: 



jaar joden     bevolking van  Momnnickendam 
 
1808 50           ---- 
1815     30       2053 
1827 38       2396 
1840 48       2476 
1850 45       2664 
1870 54       2835 
1900 52       2605 
1938 20       2516 
1942 17 (op 1-5 weggevoerd)  2592 (maar één kwam er terug) 
 
Hoogste aantal 71 (in 1868) 
 
In 1850 was de verdeling van de zielen in de verschillende kerkgenootschappen als volgt: 
 
    aantal  % 
 
Nederl. Hervormden  1645  62 
Waals Hervormden        1 
Evang. Luthersen       178    7 
Doopsgezinden       52    2 
Chr. afgescheiden             4 
Rooms Katholieken    739   28 
Ned. Israëlieten       45     1 
     ----     --- 
     2664  100 
     ==== ` === 
 
Met dank aan de heren: 
M. Mol  te Capelle aan de IJssel 
A.E. Spijer te Amsterdam 
C.G. Nienhuis te Monnickendam 
M.H. Hoek te Monnickendam 
G. Bont  te Monnickendam voor de verstrekte gegevens en foto’s 
 



Bijlage IFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 
De joodse huwelijken voor schepenen te Monnickendam van 1720 tot 1820. 
(ondertrouwdatum staat tussen haakjes) 
 
 1. 15-09 (     ) 1720 
 Joseph Gerson wednr won. alhier 
    x Judit Davids j.d. van Leerdam, dogh nu won. tot A´dam 
 
 2. 16.07 (     ) 1730 
 Simon Josephs joode j.m. alhier 
   x Belletie Davits j.d. jodinne won. tot A´dam (betoog  09.07.1730) 
 
 3. 29.07.(     ) 1731 
 Philip Salomons j.m. joode (later Witmond) 1e huw. 
  x Schoontje Jesephs, jodinne j.d. beide won. alhier. 
 
 4. 29.04 (     ) 1736 
 Jacob IJsaksz jode j.m. won. alhier 
  x Rachel Salomonsz jodinne j.d. van Amsterdam 
 
 5. 13.01 (05-01) 1737 
 Abram Levi jode j.m. geb. van Coppenhage 
    x Sara Juda Levi jodinne j.d. geb. van Coblents, dogh nu  alhier 
 
 6. 22-03 (07-02) 1739 
 Sijmon Jeseph wednr 
    x Sippora Benedictus Moses j.d. van ´s Gravenhage. 
 
 7. 27-09 (     ) 1739 
 Jacob Sander uijt Duijtslant, dog nu binnen dese stadt 
    x Yanna Judas j.d. won. alhier 
 
 8. 29-11 (     ) 1739 
 Samuel IJsackse wednr won. alhier 
   x Ganna Levi j.d. won. in ´s Gravenhage (betoog 15-09-1739) 
 
 9. 04-09 (     ) 1740 
 Salomon Barents j.m. van ´s Jarik bij Breslau 
   x Judick Davids wede, mede won. alhier 
 
10. 29-06 (14-01) 1741 
 Jeseph Heijman j.m. van Presburgh 
   x Duijfje Mighiels Salomons j.d., nu beide won. alhier 
 
11. 20-08 (     ) 1741 
 Gerrit (Gerson) Salomon j.m. (later Mol) won. alhier 
 x Belitie Benedictus j.d. won. in ´s Gravenahage 
 
12. 04-10 (     ) 1750 
 Philip Salomons wednr (later Witmond) 3e huw. won. alhier 
 x Beletje Joseph j.d. won. tot A´dam 
 
13. 15-08 (     ) 1751 
 Salomon Davits j.m. 
 x Trijntje van Gelderen j.d. beijde alhier 
 



14. 04-01 (     ) 1756 
 Philip Salomonsz wednr (later Witmond) 4e huw. 
 x Magteltje Nathans beide won. alhier 
 
15. 17.04 (19-03) 1763 
 Salomon Philip Cohen, won. alhier 
 x Roosje Heijmans, won tot A´dam (betoog 03-04-1763) 
 
16. 21-09 (16-08) 1766 
 Elias (Eliazer) Philips j.m. 
 x Sipora Levy j.d. van A´dam (zie 2e huw.) (betoog v. A´dam  11-09-1766) 
 
17. 05-07 (13-06) 1767 
 Salomon Gerson j.m. (later Mol) won. alhier 
 x Judith Hartogh j.d. won. tot A´dam (betoog tot A´dam   30-06-1767) 
 
18. 05-06 (21-05) 1768 
 Salomon Borach j.m. 
 x Focheltje Gersons j.d. won. alhier 
 
19. 06-07 (21-06) 1777 
 Benjamin Gerson j.m. won. alhier 
 x Aaltje Leezers, won. tot Edam (betoog 06-07-1777) 
 
20. 04-10 (12-09) 1778 
 Juda Joseph Polak j.m. won. tot A´dam (betoog 29-09-1778) 
 x Hester Gerson j.d. won. alhier 
 
21. 20.05 (05-05) 1781 
 Harmen Jansz Boekewinkel j.m. 
 x Risje Senk j.d. beide won. alhier 
 
22. 26-08 (13-07) 1781 
 Benjamin Hartogs Levie joods j.m. v. Hilversum (betoog  20.04.1781) 
 x Eva Jacobs joodse j.d., won. alhier 
 
23. (25-09) 1784 
 Markus Moses j.m. alhier 
 x Annetje Simons van A´dam 
 
24. 04.10 (05-09) 1789 
 Gabriel Moses j.m. (later Monnickendam als achternaam) 
 x Hissel Nathan j.d. v. A´dam (met betoog v. A´dam) 27-09-1789) 
 
25. 01-05 (16-04) 1791 
 Hertog Salomonsz j.m. 
 x Elsie Eliaser j.d., beide won. alhier 
 
26. 10-07 (25-06) 1791 
 Andries Sijmonsz j.m. 
 x Sippora Levy wede van Eliaser Filips, biede won. alhier 
 
27. 01-09 (13-08) 1791 
 Heijman Levy j.m. won. alhier 
 x Judicq Jochemse de Vries j.d. van Purmerende 
28. 10-06 (12-05) 1792 
 Philip Eliaser won. alhier 
 x Belitje Benjamins Cohen, won. tot A´dam 



 
29.  (30.12) 1792 
 Jacob Isaacs j.m., laatst gewoond alhier 
 x Maria Cohen j.d. van Schoonhoven 
 
30. 01-06 (     ) 1794 
 Moses Fielips joodse j.m. won. alhier (later Witmond) 
  x Essie Eliaser joodse j.d. won. tot A´dam  
 (met betoog van A´dam) 
 
31. 21-08 (     ) 1796 
 Jacob Eliaser te Monnickendam 
 x Claara Jacobs tot Amsterdam (zijnde v.d. joodse kerk) 
 
32. (03-06) 1797 
 Gerson Saomon j.m. alhier (later Mol) 
 x Roosje Salomons j.d. geb. en won. in Den Haag (v.d. joodse natie) 
 
33. 15-09 (25-08) 1799 
 Philippus Abraham j.m. won. tot A´dam (later Lamelé) 
 x Beletje Eliaser j.d. won. tot M´dam  (beijde v.d. joodse natie) 
 
34. 06-12 (15-11) 1801 
 David Elias, wednr v. Belitje Alexandre, won. te A´dam 
 x Vogeltje Gerson, wede v. Samuel Borach, geb. en won. alhier (beide v.d. joodse goedsdienst) 
 
35.  (16-01) 1802 
 Salomon Berlijn j.m. won. te Edam 
 x Trijntje Eleazar j.d. won. te M´dam (beijde v.d. joodse natie) 
 
36. 29-05 (30-04) 1808 
 Levie Gerson j.m. geb. te Vollenhoven, won. alhier  
 (beide v.d. joodse godsdienst) 
 x Johanna Levie j.d. geb. te Nieuwkerk op de Veluwe,  thans alhier. 
 
37. (19-11) 1809 
 Markus Heijman, wednr. won. te Durgerdam 
 x Sara de Metz j.d. won. te A´dam  (met betoog naar Durgerdam) 
 
38. 08-03 (20-02) 1814 
 Moses Gabriel Monnickendam j.m. geb. en won. alhier,  
 oud 21 j. v. beroep koopman 
 minderj. zoon v. Gabriel Moses en Hissel Nathan  Brillenslijper 
 x Eva Levie Bierman j.d. geb. en won. te A´dam,  
 oud 19 j. zonder beroep  minderj. dochter v. Levie Abraham en Katie Salomon Levie 
 
39. 26-12 (     ) 1819 
 Marcus Abraham Leuw j.m. oud 29 j. v. beroep vleeshouwer,  geb. te Schermerhorn, won. alhier 
 meerderj. zoon v. Abraham Levie en Rebecca Marcus Polac 
 x Marianne Philip van Beek j.d. oud 23 jaren geb. te  Ameiden, won. te A´dam, meerderj. 
 dochter van wijlen Philip Abraham en wijlen Schoontje Israël 
 
        1            7            3            3            4            2            4             9            4             2   

1720  1730  1740  1750  1760  1770  1780  1790  1800  1810  1820 
 
aantal huwelijken in de 10 jaren. Totaal 39 in 100 jaren ! 

 



Bijlage IIFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 
Joodse verzoeken in Monnickendam te mogen wonen en in bepaalde gevallen om burgerrecht in de 18e eeuw. 
 
24-05-1704 Mordechaij Rodriqes, Portugese jode, toebax-spinder, met vrouw als cramer hier te mogen wonen, 

kreeg toestemming. 
06-02-1712 Isacq, Hartsick, jode v. Hoorn, kreeg toestemming hier te mogen wonen 
24-06-1713 Andries Voorsanger, jode van  Amsterdam, mag hier comen wonen mits betalende ´t burgerregt 

van f 6.-.- 
15-07-1713 Benjamin Jacobs, jode van  Amsterdam, eveneens (wonen en burgerregt) 
20-02-1715 Aron Cardose, Portugese jode van Amsterdam, dito (wonen en burgerregt) 
09-05-1716 Abraham d´Dullegado, jode (wonen en burgerregt) 
09-05-1716 Jacob Samuel, jode. (wonen en burgerregt) 
20-06-1716 Levy Polack, jode, versoek om burgerregt uitgesteld. 
07-08-1717 Nathan Kos, met vrouw en 4 kinderen, jode uit Vrieslant, verzoek uitgesteld. 
07-05-1718 Davidt Ferdinand, Portugese jode, tot A´dam mag burgerregt kopen. 
07-05-1718 Aron Jeseron, Portugese jode tot Amsterdam mag burgerregt kopen. 
08-06-1720 Salomon Nathan, jode met vrouw, door watervloed in Oostvriesland verdreven mag burgerregt 

kopen. 
19-10-1720 Michiel Frens, van A´dam, jode mag burger worden mits betalende zijn burgerregt. 
29-06-1726 Ysak Hem v. Purmerend mag komen wonen mits certificatie v. burgemrn. 
10-03-1731 Moses Leo, med. dr mag hier wonen, mits bet. zijn burgerregt. 
15-11-1732 Michiel de jood v. Edam, die aan de dogter v. Josje getrout is, afgeslagen 
18-04-1733 Salomon Josephs mag hier komen wonen, mits sich wel te gedragen. 
03-04-1734 Gerson Davids, med. Dr mag hier komen wonen, mits bet. zijn burgerregt. 
31-07-1734 Joseph Obedienter mag hier komen wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
14-04-1736 Jacob IJsaks, jode mag hier komen wonen. 
06-10-1736 Abraham Levi mag hier komen wonen, mits bet. zijn burgerregt. 
27-02-1738 IJsraël Salomons mag hier komen wonen. 
03-05-1738 Samuel Isak mag hier komen wonen. 
27-05-1739 Moses Hendrikx Preto mag hier komen wonen. 
08-09-1738 Daniel Aqula, jode v. Amsterdam mag hier komen wonen. 
12-11-1740 Elisabeth Levi mag hier komen wonen, mits bet. haer burgerregt. 
14-10-1741 Johannes Ephraim Strasburg mag hier komen wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
02-07-1746 Jacob Levi mag hier komen wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
15-08-1750 Judick Davits, jodinne mag hier komen wonen. 
14-11-1750 Salomon Davits med. dr op 9 sept. 1744 geprom. te Groningen, mag hier komen wonen. 
23-06-1753 Elaiaser Simon, jode mag inwonen bij Jacob Sander en als schoolmeester de kinderen van de joodse 

natie instrueren, maar niet om ondersteuning mogen vragen. 
28-06-1755 Abram Joseph, won te A´dam mag hier komen wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
27-11-1756 Moses Hartogh, jode v. Bommel mag hier komen wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
11-12-1756 Barent Salomons v. Enkhuizen mag hier komen wonen, mits bet. sijn burgerregt. 

Mits nooit enige alimentatie te vragen. 
28-01-1758 Samuel Levi, jode tot Venendaal mag hier komen wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
13-01-1759 Heijman Salomons jode v. A´dam mag hier komen wonen mits bet. sijn burgerregt. 
22-03-1760 Moses Gebriël, jode van A´dam mag hier komen wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
21-03-1761 Sara wede Salomon Abrahams mag hier komen wonen, jodinne v. Enkhuijsen met kinderen. 
25-02-1764 Isaac Marcus, jode mag hier komen wonen, mits bet.sijn burgerregt. 
15-12-1764 Gerzon Salomons versogt of sijn moeder hier mogt wonen, is afgeslagen 
19-03-1768 Jacob joseph, jode mag hier voor 1 jaar wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
26-03-1768 Moses Abram, jode mag hier voor 1 jaar wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
16-04-1768 Levie Philips mag hier voor 1 jaar wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
25-02-1769 Seeckere jood uit ´s Graveland versogt hier te mogen wonen, is afgeslagen. 
16-05-1771 Jacob Aron Lier, jood mag hier voor 1 jaar wonen, om zijn gedrag te zien. 
04-01-1772 Een jode uit de Lemmer mag hier voor 1 jaar wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
19-08-1780 Jacob Dukkingh met vrouw en 3 kinderen mag tot meij  a.s. hier wonen. 
21-02-1784 Marcus Moses mag hier wonen, mits bet. sijn burgerregt. 



13-01-1787 Gabriël Mozes mag hier wonen, mits bet. zijn burgerregt. 
02-02-1788 Samuel Mozes mag hier wonen, mits bet. sijn burgerregt. 
01-08-1789 Schafte Moses mag hier wonen, mits bet. sijn burgerregt, hij is joods koopman. 
14-08-1790 Heijman Levie mag hier wonen, mits bet. sijn burgerregt, hij is joods slagter. 
 
Vele personen genoemd in deze bijlage hebben nooit in Monnickendam gewoond. Ondanks de toestemming 
was de aankoop van het burgerrecht ad f 6.- hen te duur. 
`n Werkman verdiende in die dagen f 1.- per dag. Vergeleken met de huidige lonen zou men voor dat recht 
tegenwoordig minstens 100 x zoveel hebben moeten betalen. 

 
Bijlage III 
 
Familie Abrahams 
 
     geboren   te 
Abrahams Abraham           vader 
de Heer  Judic      moeder 
Abrahams Samuel   1809  Dordrecht zie A plm 1830 n. M´dam gek. 
 
A  te M´dam 1840 op ´t Zonnepad nr 7, Wijk II nr 77, kad nr A190 gehuurd. 
 
    geboren  te  beroep 
Abrahams Samuel Abram 1809  Dordrecht koopman ovl.19-04-1845(36 jaar oud 
Mol  Rosette Mozes 11-10-1812 M´dam  koopvrouw ovl. 08-01-1871 
Abrahams Mozes  08-01-1833 M´dam  zonder zie B x 27-06-1861 
Abrahams Sara  28-11-1834 M´dam   n. A´dam 03-02-1874 
Abrahams Abraham 15-04-1837 M´dam   zie C x 20-07-1879 
Abrahams Andries  20-02-1839 M´dam   zie D x 30-08-1868 
Abrahams Jacob  09-10-1840 M´dam   zie E 
Abrahams Philip  06-08-1842 M´dam   ovl. 15-02-1867 
Abrahams Heintje  19-03-1844 M´dam   n. Hoorn 27-03-1871 
Abrahams Samuel  24-11-1845 M´dam   naar 6 nr 25 vertr. 
 
B  te M´dam 1862 op de Gooische kade, wijk I nr 144 
 
    geboren  te  beroep 
Abrahams Mozes Samuel 08-01-1833 M´dam      koopman  n. A´dam 05-07-1875 
Heijmans SchoontjeIsraël 16-01-1837 A´dam      zonder   ovl 23-03-1869 
Abrahams Samuël  21-01-1863 M´dam  zonder n. A´dam 03-03-1876 
Abrahams Isaak  31-01-1865 M´dam  zonder   n. A´dam 03-03-1876 
Abrahams Duifje  01-08-1867 M´dam  zonder  . A´dam 03-03-1876 
Abrahams Philippus 14-02-1869 M´dam  zonder   ovl 03-04-1869 
 
C  te M´dam 1882 op ´t Zonnepad nr 7, wijk II nr 78, kad. nr A190   gehuurd. 
 
    Geboren  te  beroep 
Abrahams Abraham Samue 15-04-1837 M´dam  koopman v. A´dam 15-12 1882  

ovl. 26-12- 1890 
van Thijn Judith (Jodejetje) 08-03-1854 Zaandam koopvrouw v. A´dam 15-12-1882 
Abrahams Samuel  15-05-1882  Zaandam zonder    v. A´dam 15-12--1882 
Abrahams Eliezer  19-02-1886  M´dam  zonder    zie F 
Abrahams Gerrit  24-10-1887  M´dam zonder    zie G 
 
D  te M´dam 1860 op ´t Zuideinde (v. A´dam 22-02-1869) 
 
    Geboren  te  beroep 
Abrahams Andries Samuel 20-02-1839 M´dam  koopman   n. A´dam 26-01-1877 



Nordheim Mathilde 18-08-1840  A´dam  zonder    n. A´dam 26-01-1877 
Abrahams Samuel  15-12-1869  M´dam  zonder    ovl. 02-05-1874 
Abrahams Marianne 17-09-1871  M´dam  zonder    ovl. 29-01-1872 
Abrahams Betsy  08-06-1875  M´dam  zonder    n. A´dam 26-01--877 
 
E  te M´dam 1873 op ´t Zonnepad nr 7. 
 
    Geboren  te  beroep 
Abrahams Jacob Samuel 09-10-1840  M´dam  koopman 
Romijn  Elsje David 04-09-1839 A´dam  zonder 
Abrahams Rosetta  25-05-1874 M´dam  zonder n. A´dam 24-02-1875 
 
F  te M´dam 1918 Niesenoortburgwal nr 1, wijk II nr 45a 
 
    Geboren  te  beroep 
Abrahams Eliezer  19-02-1886 M´dam  visventer x 09-12-1909, 
        overl.05-08-1942 in concentr. kamp 
Truder  Saartje  26-12-1889 A´dam  zonder    ovl. 16-04-1943  in concentr. 
kamp 
Abrahams Judith  17-04-1911 M´dam  zonder    n. A´dam 24-11 -1930 
Abrahams Simon  21-07-1917  M´dam  zonder    ovl. 09-07-1943 -  Sobibor in Polen. 
 
G  te M´dam 1918 Noordeinde nr 108, wijk III nr 64, kad. nr A 383 
 
    Geboren  te  beroep 
Abrahams Gerrit  24-10-1887 M´dam  visventer ovl. 04-06-1943  te Sobibor in Polen 
Wolf  Betje  04-03-1893 Onstwedde zonder    ovl. 04-06-1943 te Sobibor in Polen.  
Abrahams Judith  19-07-1914 M´dam  zonder    n. R´dam 25-05-1934 
Abrahams Frouke ¹) 02-04-1917 M´dam  zonder    n. Edam 05-03- 1936  

x J.L. Dal. n. M´dam gek. in 1976 
 
¹) schrijfster van hoofdst. 2, "Grootmoeder Jodejetje deed in Galanterieën" blz 33 in "Kippesoep was 
ondenkbaar zonder saffraan" van Tamarah Benima. 
 
Gegevens in deze bijlagen gebruikt zijn ontleend aan de volkstellingen en het bevolkingsregister dat in 1850 
werd ingesteld. 
Deze gegevens werden in de 19e eeuw onzorgvuldig en onvolledig bijgehouden, zodat fouten niet zijn 
uitgesloten. 



Bijlage IV  

 
Familie LeuwFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 
    geboren  te  beroep 
      
Leuw  Abram Levie 1762    joods slagter 19-07-1794 n. M´dam gek 
Polak  Rebecca Markus 25-06-1750  A´dam    ovl.17-01-1820 
Leuw  Levie  1788  Schermerhorn vleeshouwer 
Leuw  Marcus  1790  Schermerhorn - vleeshouwer 
Leuw  Salomon  1792  Schermer horn - vleeshouwer 
Leuw  Emanuel  1794  Schermer horn - vleeshouwer zie A 
Leuw  Aaltje  1799  M´dam  zonder 
Leuw  Fredrik  12-11-1801 M´dam  zonder ovl. 21-04-1822 
 
A  te M´dam 1840 in ´t Zuideinde nr 26, wijk I nr 92/93 kad. nr A497 koop 20--4-1828 en 26-02-1833 
 
    Geboren  te  beroep 
Leuw  Emanuel Abram 1794  Schermer horn - vleeshouwer ovl. 17-07-1844 
Dumosch Vrouwtje Abram 15-01-1797 Hoorn  zonder ovl. 15-01-1878(81 jaren oud) 
Leuw  Abraham 27-07-1825 M´dam  slagter zie B x febr. 1857   
Leuw  Nathan  30-10-1827 M´dam  koopman x 11-09-1881 C. Wolf 
          ovl. 06-03-1882 
Leuw  Fredrik  24-10-1829 M´dam  koopman zie C x 20-02-1861 
Leuw  Mozes  11-11-1831 M´dam  zonder ovl. 26-10-1860 
Leuw  Levie  20-06-1834 M´dam  zonder ovl. 07-10-1890 ongehuwd. 
Leuw  Salomon  20-06-1837 M´dam  zonder zie D x mei 1864 
Leuw  Saartje  07-10-1839 M´dam  zonder ovl. 16-09-1855 
Leuw  Rebekka  14-09-1842 M´dam  zonder n. Harlingen18-05-1862 
 
B  te M´dam 1862 in ´t Zuideinde nr 26, wijk I nr 92 kad. nr A497 
 
    Geboren  te  beroep 
Leuw  Abram Emanuel 27-07-1825 M´dam  slagter ovl. 20-05-1897 
Hoos  Anna Levie 18-10-1836 A´dam  zonder 
Leuw  Emanuel  25-12-1857 M´dam  zonder n. Adam15-11-1882 
Leuw  Vrouwtje 05-07-1861 M´dam  zonder 
Leuw  Louis  14-12-1865 M´dam  slagter ovl. 29-12-1940 O.Z. Burgw. 44 
Leuw  Leentje  30-10-1868 M´dam  zonder ovl. 16-04-1943 in concentr kamp 
Leuw  Mozes  12-12-1870 M´dam  slagter v. A´dam22-01-1894 ovl. 12-12-1932 
Leuw  Saartje  25-12-1872 M´dam  zonder ovl. 16-04-1943 in cencentr kamp. 
 
C  te M´dam 1862 Havenstr. nr 1, wijk III nr 87 kad. nr A307   gehuurd v. Isr. gem. 
 
    Geboren  te  beroep 
Leuw  Fredrik Emanuel 24-10-1829 M´dam  slagter n. A´dam20-11-1894 
Sodij  Cornelia  04-11-1842 A´dam  zonder n. A´dam20-11-1894 
Leuw  Mozes  07-01-1862 M´dam  zonder vertrokken ? 
 
D  te M´dam 1864 Noordeinde nr 16 "de Vlijt", wijk III nr 8 kad.   nr A283 
  (gekocht met acte 5456 op 27-11-1861 door Simon Isaac de Vries   te Hoorn voor f 725) 
 
    Geboren  te  beroep 
Leuw  Salomon Emanuel 20-06-1837 M´dam  manufacturier - ovl. 09-03-1901 
de Vries  Jacoba Salomon 09-05-1840 Bolsward zonder v. Bolsward27-06-1864 
Leuw  Emanuel  01-03-1866 M´dam  zonder ovl. 18-03-1875 
Leuw  Hermanus 07-09-1867 M´dam  zonder zie E 



 
E  te M´dam 1895 Kerkstraat nr 50 wijk II nr 132, kad. nr A238   (later Noordeinde 16) 
 
    geboren  te  beroep 
Leuw  Hermanus Salomon 07-09-1867 M´dam  antiquair ovl. 24-02-1942 
Emanuel Bertha   12-05-1868 Tiel  zonder x 21-11-1895 Tiel ovl. 21-05-1940 
Leuw  Salomon  05-10-1896 M´dam  zonder 
Leuw  Emanuel  21-05-1899 M´dam  zonder zie F(Manu) 
Leuw  Maurits  18-06-1902 M´dam  zonder n. A´dam12-04-1924 
 
F  te M´dam 1945 Noordeinde nr 16 "de Vlijt" wijk III nr 12, kad.   nr 283 
 
    geboren te  beroep 
 

 
 
Leuw  Emanue(Manu)l 21-05-1899 M´dam  manufacturier n. Bussum02-11-1972 
          ovl. 05-02-1974 
Moppes Naatje van 05-05-1898 R´dam  zonder x 21-11-1945 
1e vrouw         ovl. 27-11-1958 
Swarte Judith de 18-12-1902 A´dam  zonder x 18-04-1966 
2e vrouw         ovl. 21-03-1980 
 



  
Bijlage V 
 
Familie Monnickendam 
 
Mozes Gabriel (jode van A´dam) oorspr. van Nieder Saulhheim (Dtld) verzoekt op 22-03-1760 met vrouw en 
dogter in M´dam te mogen wonen, dat wordt toegestaan mits hij f 6.-.- voor zijn  burgerregt betaald. 
Hij is gehuwd met Klärchen Keile. 
Zijn zoon: Gabriel Mozes verzoekt op 13-01-1787 burger van  Monnickendam te mogen worden. Hij is 
marskramer en werd in 1764geboren in Mentz (Nieder Saulheim). Hij trouwt als j.m. op 04-10(05-09)1789 met 
Hissel Nathan Brilleslijper j.d. v. Amsterdam. 
Op 28-11-1789 wordt acte verleen om met koopmanschappen langs de straten te gaan. (volgens schutterij-
gegevens was Gabriel Mosis 36 j. in 1797, dus geboren in 1761) 
 
     Geboren  te  beroep 
Kinderen 1. Klaartje Gabriel  1791  M´dam   
  2. Mozes Gabriel  06-05-1792 M´dam  zie A 
  1e x getr. met Eva Levie Bierman op 08-03-(20-02)1814 te M´dam  ovl. 30-09-1834 
  2e x getr. met Cath. Philipina Sadoks plm 1838 
  3. Abraham Gabriel  09-1794 M´dam 
  4. Alexander Gabriel  05-06-1800 M´dam 
  5. Saartje Gabriel  1802  M´dam 
  6. Meijer Gabriel  29-09-1803 M´dam 
  Lakenkoopman, grootvader v. Martin M´dam, de kunstschilder 1874-1943 
  7. Grietje   1806  M´dam 
 
A  te M´dam 1840 Kerkstraat nr 6 wijk II nr 83, kad. nr A180 
   gekocht met acte 51 d.d. 01-09-1823 v. Gabriel Mozes te A´dam. 
 
    Geboren  te  beroep 
 
Monnickenden Mozes Gabriel 06-05-1792 M´dam winkelier v. A´dam 05-05-1871 
             ovl. 12-08-1872 te M´dam, begr. te   
       Muiderberg (verlof 13-08-1872) 
1e vrouw 
Bierman      Eva Levie  24-03-1795 A´dam zonder x 08-03(20-02)1814 
Monnickendam Naatje  08-04-1815 M´dam   ovl. 1891 R´dam 
Monnickendam Kaatje  19-05-1816 M´dam   ovl. 1872 Den Helder 
Monnickendam Gabriel Mozes 08-03-1818 M´dam   zie B 
Monnickemdam Abraham  29-09-1819 M´dam   zie C 
Monnickendam Klaartje  10-08-1821 M´dam   ovl. 25-01-1825 M´dam 
Monnickendam Grietje  21-03-1823 M´dam   ovl. 1877 Zwolle 
Monnickendam Keetje  23-02-1825 M´dam    
Monnickendam Salomon  19-10-1826 M´dam   ovl. 22-11-1913 Veghel 



Monnickendam Saartje  24-04-1829 M´dam   ovl. 1908 A´dam 
Monnickendam Roosje  19-07-1830 M´dam    
Monnickendam Klaartje  31-10-1831 M´dam 
Monnickendam Heintje  24-03-1833 M´dam   ovl. 1917 A´dam 
Monnickendam Eliazer  27-09-1834 M´dam   ovl. 1909 A´dam 
 
2e vrouw 
Zadoks  Cath. Philippina     ?       x plm 1838 
 
Monnickendam Philip Mozes  26-02-1839  M´dam   ovl. apr. 1871(vermist) 
 
Behalve Gabriel en Abraham vertr. het gehele gezin n. A´dam. ´t Huis werd op 20-08-1862 vanuit A´dam 
verkocht. 
 
 
B   te Monnickendam 1840 Kerkstraat nr 6 wijk II nr 83, kad. nr A180 
 
    geboren  te  beroep 
Monnickendam Gabriel Mozes 08-03-1818 M´dam  Manufacturier ovl. 1853 Den Helder 
Groen JudicSalomo  1820  Den Helder zonder  
Monnickendam Salomon  02-12-1842 M´dam  zonder ovl. 23-12-1842 
Monnickendam Mozes  20-03-1845 M´dam  zonder ovl. 27-05-1845 
Monnickendam Esther  10-11-1846 M´dam  zonder  
Monnickendam Abraham  07-07-1849 M´dam  zonder 
De rest van gezin vertrekt 22-05-1850 naar Den Helder. 
 
C  van A´dam naar M´dam 29-04-1868 Kerkstraat nr 12 wijk II nr 86  kadnr A1156 (ex A183) 

gekocht 15-03-1882 
 
    Geboren  te  beroep 
Monnickendam Abraham Mozes 29-09-1819 M´dam  winkelier ovl. 07-01-1903 
Jacobson     Bertha Levien  15-08-1818 R´dam  zonder ovl. 14-03-1876 
Monnickendam Mozes  07-11-1847 A´dam  manufacturenkramerv. Veghel 02-05-1868 
       - n. Amsteram 28-12-1927 ovl. 13-08-1929 te A´dam 
Monnickendam Alexander  20-08-1849 A´dam  inl.kramer ovl. 28-09-1918 te A´dam 
Monnickendam Eva  29-01-1852 A´dam  zonder ovl. 16-12-1927 te M´dam 
 
 

Bijlage VI 
 
Familie NolFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
 
    geboren  te 
Nol  Andries Mozes    A´dam  vader 
van Gelder Roosje    A´dam   moeder 
Nol  Mozes  1774  A´dam   zie A plm 1820 n. M´dam gek 
 
A  te M´dam 1840 Noordeinde nr 93, wijk IV nr 83 kad. nr A69,   gehuurd. 
 
    geboren  te   beroep 
Nol  Mozes Andries 1774  A´dam   koopman ovl. 17-11-1843 
         Schijvenschuurder 
  Heintje Mozes 10-09-1780 A´dam   zonder ovl. 04-05-1859 
Nol  Andries  18-07-1818 A´dam   zonder zie B 
Nol  Schoontje 11-03-1821 M´dam   zonder ovl. 15-11-1864 
Nol  Jacob  15-02-1824 M´dam   zonder zie C 
 



B  te M´dam 1850 Bloemendaal nr 2, wijk I nr 65 kd. nr A529 (later Niesenoordsteeg) 
 
    geboren  te   beroep 
Nol  Andries Mozes 18-07-1818 A´dam   koopman ovl. 16-04-1863 
          x 26-11-1843 
de Vries  Betje Mozes 04-01-1820 Enkhuizen zonder ovl. 23-05-1871 
Nol  Mozes  08-01-1846 M´dam  zonder ovl. 13-12-1880 ongehuwd 
Nol  Heintje  08-01-1846 M´dam  zonder zie D (echtgenote) 
Nol  Aaltje  08-03-1847 M´dam  zonder  
Nol  Jacob  12-11-1849 M´dam  koopman vodden n. Breda07-03-1919 
        beenderen en oud ijzer 
Nol  Samuel  04-04-1853 M´dam  vleeshouwer zie E 
Nol  Belie  13-05-1859 M´dam  zonder n. A´dam 15-01-1881 
Nol  Rosetta  26-07-1861 M´dam  zonder 
 
C  te Monnickendam 1850 Niesenoortburgwal nr 18, wijk I nr 81 kad. nr A474 
 
    geboren  te  beroep  
Nol  Jacob Mozes 15-02-1824 M´dam  koopman n. A´dam19-04-1873 
         v. A´dam06-02-1896 
Swaab  Saartje  07-12-1814 A´dam  zonder ovl. 13-12-1871 
1e vrouw  
Nol  Mozes  29-07-1848 M´dam  zonder zie D 
Nol  Joseph  20-09-1850 M´dam  zonder n. A´dam 04-05-1876 
Nol  Heijman  21-08-1852 M´dam  zonder n. A´dam 28-03-1876 
Mok  Reintje  12-12-1836 Haarlem  zonder x 1872 te  Haarlem 
2e vrouw 
          n. A´dam 1873 
Nol  Sophia  24-01-1873 M´dam   n. A´dam 19-04-1873 
 
D  te M´dam 1872 O.Z. Burgwal nr 28, wijk IV nr 113 kad. nr A751, koop  22-06-1889. 
 
    geboren  te  beroep 
Nol  Mozes Jacob 29-07-1848 M´dam  koopman galanteriën ovl. 29-12-1918 
Nol!  Heintje Andries 08-01-1846 M´dam  zonder x 21-01-1872 n. Breda 07-03-1919 
Nol  Saartje  01-03-1873 M´dam  zonder v. A´dam 24-11-1893 
Nol  Andries  10-11-1874 M´dam  zonder n. ´s Grav.h. 30-06-1898 
Nol  Jacob  07-10-1876 M´dam  zonder n. Dev. 09-01-1892 
Nol  Betje  17-08-1878 M´dam  zonder v. A´dam 03-11-1899 
Nol  Samuel  12-05-1880 M´dam  slagter v. Alkm. 01-03-1900 
Nol  Joseph  30-05-1882 M´dam  zonder  
Nol  Aaltje  07-06-1884 M´dam  zonder n. A´dam 27-06-1900 
Nol  Heijmen  01-08-1887 M´dam  zonder 
 
E  te M´dam 1890 Havenstraat nr 1, wijk III nr 117 kad. nr A307, gehuurd v. Isr. Gem. in 1895.  
  Inwijding Synagoge 26-09-1894 in ´t voorhuis werd ´n slagerij gevestigd. 
 
    geboren te  beroep 
Nol  Samuel  04-04-1853 M´dam  vleeshouwer v. Uithoorn 
  Andries      27-02-1895 x 09-05-1895 
Blok  Duifje  13-10-1861 Sneek  zonder v. A´dam30-03-1895 ovl 31-05-1924 
Nol  Andries  07-07-1896 M´dam  zonder rest v. gezin  
Nol  Edel  08-08-1898 M´dam  zonder vertr. op17-10-1924 n. A´dam 
 

Bijlage VII 
 
Familie WitmondFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 
Philip Salomonsz wordt voor ´t eerst op 2 februari 1739 genoemd in ´n kwestie over een erf in de 



Rosendaalstraat met Saartje, de weduwe van Gerrit de Grutter. Hij meent te weten, dat zijn erf tot achteraan 
de sloot toe zal komen, terwijl zij beweert, dat hij een schut moet maken bij de bomen, die op het erf staan, de 
bomen moeten op het erf van Saartje blijven. (het betreft verp. nr 634, dat hij van 06-05-1738 tot 24-12-1741 
in eigendom had.) 
 
In 1747 woont Philip Salomon in ´t Zuideinde, op de hoek van de Goijse Kaij met zijn 2e vrouw Magteltje Jacobs 
en drie kinderen (zie bijlage I joodse huwelijken). Eén ervan is Mozes Philips, die in 1745 te Monnickendam 
wordt geboren en pas in 1794 met Esther Eliazer v. Amsterdam trouwt. Mozes overlijdt 10-03-1823, 78 jaren 
oud. Ze krijgen drie kinderen: Philips (zie onder), Magteltje (1797-1862) en Eliazar (1800-1862). 
 
A  te M´dam 1840 Haventraat nr 1, wijk III nr 120 kad. nr A307, gehuurd van de Isr. Gem. (A308 
  is de Synagoge) 
 
    Geboren  te  beroep 
Witmond Philips Mozes 01-04-1795 M´dam  koopman ovl. 27-07-1855 
          (60 j. oud) 
Polak  Kaatje David 02-05-1801 Ootmarsum zonder  ovl. 19-09-1868 
Witmond David  11-11-1829 M´dam  zonder  zie B 
Witmond Ester  06-11-1831 M´dam  zonder  ovl. 05-12-1856 
Witmond Samuel  19-02-1834 Marken  zonder  zie C 
Witmond Mozes  02-02-1839 M´dam  zonder  n. wijk II nr 104 
           
 
B  te M´dam 1862 Noordeinde nr 59, wijk IV nr 51  kad. nr A97  (A903) koop: 10-02-1857 
 
    Geboren  te  beroep 
Witmond David Philip¹) 11-11-1829 M´dam  winkelier ovl. 26-11-1893 
Cohen  Sara  29-11-1832 Broek in Waterland zonder  
Witmond Philip  19-02-1858 M´dam  zonder  zie D 
Witmond Mozes  15-10-1859 M´dam  zonder  n. A´dam06-11-1880 
Witmond Samuel  04-07-1865 M´dam  zonder  ovl. 29-06-1869 
Witmond Marcus  03-01-1871 M´dam  zonder 
Witmond Frederika 27-02-1873 M´dam  zonder  n. A´dam10-02-1894 
           
¹) was vrij vermogend zie nots Costerus, acte 941 d.d. 06-01-  1891 en acte 1593 d.d. 17-04-1894. 
 
C  te M´dam 1862 Middendam nr 2 hoek Kerkstraat wijk II nr 104,   kad. nr A246 
  Koop: 22-05-1858 en 07-05-1867 



 
 
    geboren  te  beroep 
Witmond Samuel Philip 19-02-1834 Marken  koopman ovl. 17-03-1898 
Salomons Sophia  08-02-1840 A´dam  zonder later mafacturierster 
Witmond Philip  05-11-1862 M´dam  winkelbed.  
Witmond Abraham 26-05-1865 M´dam  zonder 
Witmond Kaatje  15-06-1868 M´dam  zonder  ovl. 22-06-1868 
Witmond Ester  02-04-1869 M´dam  zonder 
Witmond  Josua  28-05-1871 M´dam  bakker 
Witmond Kaatje  21-06-1873 M´dam  zonder  n. A´dam21-05-1900 
Witmond  Naatje  01-03-1877 M´dam  zonder ovl. 16-03-1877 
Witmond Mozes(broer) 22-02-1839 M´dam  koopman manufacturier 
D  te M´dam 1890 Noordeinde nr 59, wijk IV nr 63/64, kad. nr A97   (A903) 
 
    Geboren  te  beroep 
 
Witmond Philip  19-02-1858 M´dam  manuf./ n. Eindh. 
  Davids      vishandel 06-06-1923 
Nol  Rosetta  26-07-1861 M´dam  zonder x 09-06-1889 
Witmond David  26-10-1889 M´dam  zonder n. Eindh. 17-01-1920 
Witmond Betje  14-01-1891 M´dam  zonder n. Eindh. 06-06-1923 
Witmond Sara  19-04-1892 M´dam  zonder  
Witmond Andries  22-03-1893 M´dam  zonder zie E 
Witmond Mozes  20-05-1894 M´dam  zonder n. A´dam 15-06-1920 
Witmond Alida  12-11-1897 M´dam  zonder ovl. 14-11-1898 
 
E  te M´dam 1923 Kerkstraat nr 66, wijk II nr 141, kad. nr A246 
 
    Geboren  te  beroep 
 
Witmond Andries Philip 22-03-1893 M´dam  Manufacturier - Gehele gezin  
        in W.O. II afgevoerd via Westerbork 
        naar Sobibor Polen 
Wolf  Berendje 14-09-1897 Onstwedde zonder  
Witmond Philip Benjamin 07-07-1924 M´dam  zonder  



Witmond Benjamin Philip 03-09-1928 M´dam  zonder ovl. 04-06-1943 
 

Bijlage VIIIFout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

 
Omgekomen Monnickendamse joden in concentratiekampen in Polen tijdens de Duitse bezetting in 
wereldoorlog II van 1940 - 1945 
 
De familie Abrahams 
  woonde Noordeinde nr 108, kad. nr A383 
    geboren  te  beroep  overl. te 
 1. Abrahams Gerrit  24-10-1887 M´dam    visventer   04-06-1943 Sobibor Polen 
 2. Wolf Betje   04-03-1893 Onstwedde   zonder  04-06-1943 Sobibor Polen 
    woonde NiesenoortBurgwal nr 3, kad. nr A ? 
 3. Abrahams Eliezer   19-02-1886 M´dam    visventer 05-08-1942 Auschwitz Polen 
 4. Truder Saartje  26-12-1889 A´dam   zonder  16-04-1943 Sobibor Polen 
 5. Abrahams Simon  21-07-1917 M´dam   zonder  09-07-1943 Sobibor Polen 
 
De familie Cohen 
  woonde Fluwelenburgwal nr 16, kad. nr A227 
    geboren  te  beroep  overl. te 
 6. Cohen Mozes  31-07-1888 A´dam   koopman 28-05-1943 Sobibor Polen 
 7. Pront  Kaatje  30-09-1886 A´dam  zonder  28-05-1943 Sobibor Polen 
    woonde Tuinstraat nr 11, kad. nr A2238 
 8. Cohen Louis  05-08-1910 A´dam     mag.bed. 02-07-1943 Sobibor Polen 
 9. Cohen Johanna   13-12-1913 A´dam     zonder  02-07-1943 Sobibor 
Polen 
10. Cohen      Sonja/ Kitty  09-08-1939 M´dam     zonder  02-07-1943 Sobibor Polen  
 
De familie Leuw 
  woonde Oude Zijds Burgwal nr 44, kad. nr A2106 
    geboren  te     beroep  overl. 
 te 
11. Leuw Leentje   30-10-1868 M´dam     zonder  16-04-1943 ? 
12. Leuw Saartje  25-12-1872 M´dam     zonder  16-04-1943 ? 
 
  De familie Witmond 
  woonde Kerkstraat nr 66, kad. nr 246 
    geboren  te   beroep  overl.  te 
13. Witmond Andries  22-03-1893 M´dam  manufacturier 04-06-1943 Sobibor Polen 
14. Wolf  Berendje 14-09-1897 Onstwedde  zonder  04-06-1943 Sobibor Polen 
15. Witmond Philip Benjamin 07-07-1924 M´dam  zonder  04-06-1943 Sobibor Polen 
16. Witmond Benjamn Philip 03-09-1928 M´dam   zonder  04-06-1943 Sobibor Polen 
 


