
Scheepstimmerwerven en zoutketen te Monnickendam 
(vooral de rol die de familie Kater daarin speelde) 
Uit N.R.C. d.d. 18 maart 1989 Van Henry Meyers 
"Hoeveel ik ook van dit land (Denemarken) houd, 

soms heb ik de vreemde overtuiging dat de 
Vikingen bij hun vertrek alleen de scheepsbouwers hebben achtergelaten". 

 
"Daer en boven zijn de inwoners oock begaeft met de konste vant scheepmaecken, 't welck oock dit 
landeken seer dienstich is. In welcke ambacht zij oock so ijverich sijn, dat men 't in eenighe steden, daer 
ment veel doet, de gantsche dag smorgens vroegh ende tsavonds laet niet anders en hoort dan het 
gestadige cloppen met hameren op de ijsere ende houte bouten, die met duijsenden inde schepen geslagen 
worden om de houten aen malcanderen te sluijten, door welcke gestadige arbeijt ende menichte van 
wercklieden so groote menichte van schepen ghemaeckt werden dat sij alle hoecken vant land vervullen, 
etlicke van hondert tot drijhondert last. 
't Is gebleecken te dier tijt, dat de Coninck van Hispanien sijn sware arresten dede op de Hollantsche en 
Zeeusche schepen (in 1585 werd op aan raden van Granvelle (Minister)) beslag gelegd op Nederlandse 
schepen en goederen in Spaanse en Portugese havens na de afzwering van Philips II als landsheer), 
meenende daerdoor de kracht des lants dapper af te swacken, mits (wanneer) hij haer beroofde van haer 
schepen, dat doen (toen) tot Enchuijsen alleen omtrent de drij hondert schepen ghemaeckt zijn geweest, 
sonder de ghene die noch te Amsterdam, te Hoorn, Medenblick, Edam en te Monnickendam doen gemaeckt 
werden, sodat ick achte dat wij de schade bij den Coninck ghedaen met eens so veel schepen ter zee te 
brenghen ghecompenseert hebben". 

 
Dit fragment werd ontleend uit een 1620 daterend boekje, dat zich bevindt in de bibliotheek van de Koninklijke 
Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam. In het kort wordt hier weergegeven hoe krachtig het 
Nederlandse volk zich te weer stelde tegen de onderdrukker, de Koning van Spanje. Dit verzet leidde tot een 
geweldige economische opleving, die jammer genoeg voor de stad Monnickendam, gelegen in het 
Noorderkwartier, slechts 30 jaren duurde, want in december 1615 schrijft men in de klad- resolutiën van de 
vroedschap (G.A. M,dam nr 21 1609-1616) : 

"Also de stede Hoorn ende meer andere steden van Westvrieslant ende noorderquartier van meninge zijn 
omme doleantie te versoecken over haer verpondinge (om bezwaar te maken tegen de belastingaanslagen) 
ende of men vanwege onse stede Monnickendam mede niet en sullen doleren. Is geresolveert (besloten) dat 
men mede sullen doleren, vermits wij onse groote zeevaert quijt zijn, de timmeragije teniet, de hellinghen 
(scheepswerven) gants vergaen, de lijnbanen aff gebroken ende bij naest te niet ende dat meer is". 

Dit werd de z.g. "Gouden Eeuw" (1585-ca 1670) voor Monnickendam, een tijd die zeker geen algemene welvaart 
in de Nederlanden bracht zoals wel wordt verondersteld. 

Hellingen in de 16e eeuw 

In het jaar 1615 waren "de hellinghen gants vergaen". 
Waar lagen deze scheepstimmerwerven en hoeveel waren er in Monnickendam. 
De oudste gegevens, die omtrent deze tak van nijverheid te vinden zijn, dateren uit het jaar 1561 (G.A. M,dam nr 
256), dus nog in de spaanse tijd en uit 1573 (G.A. M,dam nr 259), na de bevrijding door de watergeuzen (in naam 
van Oranje) op de 24 juni 1572 (St. Jansdag). 
Aan de oostzijde van de Havenstraat (op de buitendijkszijde van het Noord einde) vinden we de volgende 
gegevens over de eigenaren van de huizen en eventueel hellingen, die stonden/lagen tussen de Moordsteeg ende 
Langebrugsteeg. 
Door een zelf gegeven nummering (eerst in 1688 werden de huizen van een verpondingsnummer voorzien) kan 
het aantal huizen worden vastgesteld dat tussen de verschillende stegen op de Haven stond en aan de hand 
hiervan de plaats van de scheepstimmerwerven. 
Huis nr 184 stond op de zuidhoek van de Moordsteeg en nr 196 op de noordhoek van de Grietscheeljannensteeg. 
(het waren 11 huizen, een achterhuis nr 195 en een helling zonder huis nr 190) Tegenwoordig Havenstraat nr 19 
en Haringburgwal nrs 1 t/m 5. 
Huis nr 197 op de zuidhoek van de Grietscheeljannensteeg en nr 202 op de noordhoek van de Jaep Kuijtensteeg 
(in deze steeg nrs 203 t/m 206) (het waren 5 huizen en een helling (zonder huis) nr 201). 
Tegenwoordig Havenstraat nr 17 en 18. 
Huis nr 207 op de zuidhoek van de Jaep Kuijtensteeg en nr 213 op de noordhoek van de Oude steeg en nr 219 op 
de noordhoek van de Jan Florensteeg (later Langebrugsteeg) (het waren vijf huizen, terwijl nummer 217 een 
voorwoning was) tegenwoordig Havenstraat 7 t/m 9. 



Uit de reeds genoemde verpondingsboeken en de eigen nummering kunnen we nu de ligging van de hellingen of 
banen (smeerbedden) vaststellen. 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Op de Haven          Getaxeerd │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
 Ao 1561   Ao 1573   Ao 1588    Ao 1588 
 
nr 181 Claes Claesz  Claes Schuijtges wede Idem         82,- 
 huijs en hellingk  huijs   huijs 
nr 184 Sijmen van Jan Vrericxsz idem   Arent Claesz (Crood)     " 200,- 
nr 190 huijs en hellinck  huijs en helling    een helling 
  ----        Isbrant Heijmsz  Jan Heeren      " 150,- 
    bestevaer een helling   een baen 
nr 192 Jacob Sijmonsz  Claes Jansz Vedelaer Claes Jansz Vedelaer 
 een helling  huijs   huijs 
nr 193 Jaep Heijnen   Jan Cornelisz  Isbrand te Ventes       " 300,- 
 huijs   huijs en helling   huijs met baen 
nr 201 Aerian Claes  Claes Aeriaensz  Pieter Martsz       " 600,- 
 een timmerwerf   een helling   een baen 
nr 208 ----   Outger Pietersz  Jan Claesz       " 337,- 
        ----   huijs en helling   een baen 
nr 210 Pieter Claesz  idem   Claes Adriaensz       " 525,- 
 huijs en helling   huijs en helling   huijs en baen 
 
In het Neerteijnde (binnendijkzijde; 8e huis ten noorden van de 3e Molensteegh) 
nr 67 Jan Claesz   Jan Claes 
 huijs en helling   'n ledig huijs 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 
 6 hellingen  6 hellingen  6 hellingen 
In het boekje "De slag op de Zuiderzee" (pag 53) vertelde ik, dat Sonoy, Luitenant Gouverneur van het 
Noorderkwartier, in 1573 de diverse steden opdracht had gegeven hun aandeel te leveren tot versterking van de 
vloot. 
De stad Monnickendam hielp mee, maar U ziet dat het getal van de hellingen niet toenam. 

"Int begintsel vande maent Juny Anno XVc LXXII (1572) door bevel van mijnen heere den Gouverneur ende 
Staten van desen Noorderquartier doen toerusten vier schepen ter oologe, die op den Dijemermeer souden 
vaeren ende hebben de Burgemeesteren alsdoen alle die timmerluijden, die binnen der stede waeren, 
geboden ande selve schepen te timmeren ende sijn alsdoen gecommen 57 timmerluijden int getal, die twee 
daegen lanck an derselve schepen getimmert hebben ende hebben henluyden alcx gegeven 8 stuijvers. 
Comt overal van arbeijtsloon 45 gulden en 12 stuijvers". 

Ik denk dat de bijdrage op dit gebied van de stad Monnickendam niet zoveel voorstelde, want het was een van de 
weinige declaraties, die achteraf werd ingediend met betrekking tot hellingwerkzaamheden. 
Hierna vindt U zo goed mogelijk geconstrueerd van boven naar onder de gevelwanden van de Havenstraat  

a. in de tegenwoordige staat 
b. ten tijde van de stadsplattegrond van  F. de Witt 1660-1680 
c. de situatie, zoals deze verondersteld  in 1588 te zijn geweest. 

 
In het laatste geval (c.) staan op het gedeelte van de Havenstraat tussen de Moordsteeg en de Langebrugsteeg 28 
huizen, op de kaart van F. de Witt, honderd jaar later, zijn er 6 minder. 
Dit is geen vergissing. De huizen in de 16e eeuw waren haast allemaal nog van hout en veel kleiner. 
 
De scheepsbouw trok natuurlijk allerlei nevenfunkties aan, zoals de houtkopers, die in hun houttuinen de balken 
en planken hadden opgeslagen voor verkoop aan de hellingbazen, de smeden, die de spijkers en bouten maakten, 
de touwslagers, die op hun lijnbanen de strengen hennep uit Dantzig in elkaar draaiden tot kabel en touw, de 
mastenmakers, die de lange stammen uit Noorwegen bewerkten tot dragers van tuigage en zeilen en de 
zeilenmakers, die het canvas (canifas) uit Frankrijk lieten komen en de daaruit vervaardigde zeilen in hun 
taanderijen behandelden met de ontsmettende, bederfwerende bruingele verfstof, die taan heet (een aftreksel 
van eikenschors). 
Al deze ambachtslieden blijken zich gevestigd te hebben in de omgeving van de haven, zo dicht mogelijk bij de 



scheepswerven. 

 
 
Op de plaats waar nu op de Havenstraat de huizen met de nrs 2 en 3 staan, woonden in 1561 naast elkaar 4 
houtkopers, die hun houtopslag (houttuin) op de voorwerf hadden liggen (nu Havenstraat nr 30 en 31). In het 
derde huis ten noorden van de Nieuwe steeg (nu Havenstraat nr 2) woonde de houtkoper Jan Brasscher (nr 232), 
dan volgde de Jannevaersteeg en ten noorden van deze steeg woonden de houtkopers Jannevaer (nr 228), Geert 
Cornelijs (nr 227) en Mary Jan Reijnsz) nr 226). 
 
Dit deed me denken aan de handelsnederzetting (terp), die de Heer Jurjen M. Bos beschreef in zijn artikel "Over 
het ontstaan van de stad Monnickendam" met betrekking tot de opgravingen in de Kerkstraat (jaarverslag "Oud 
Monnic kendam" 1984, pag. 84 t/m 87). Volgens mijn idee zat er in het geheel geen planning of economische visie 
achter de aanleg van de z.g. langwerpige handelsterp en waren de ophogingen alleen bestemd om de 
"driesprong" (Noordeinde-Zuideinde-Kerkstraat) wat meer ruimte te geven en vanaf de dijk een glooiende 
verbinding tot stand te brengen met de Kerkstraat. De drie ambachtslieden, die in deze straat naast elkander het 
smidsvak uitoefenden, moeten toeleveringsbedrijven voor de scheepsbouw zijn geweest. 
Overigens ben ik het ook niet eens met zijn theorie over het ontstaan van steden als Monnickendam. 
Toen Monnickendam in 1355 stadsrechten kreeg, was het slechts een nederzetting van een paar honderd huizen 
en van geen enkele economische betekenis voor de Graaf van Holland. Een dorp werd stad wanneer de Graaf er 
strategisch belang in zag. De nederzetting werd dan beter beschermd tegen inval len van buiten en het 
poorterschap en eigen rechtspraak stemde de bevolking gunstig opdat zij op zijn hand bleven. 
Waarom werd Lutjebroek in Westfriesland wel en de Rijp geen stad. Het was alleen het strategisch voordeel, dat 
de Graaf zag in de nederzetting of vlek (zie het boek "Ons heerlijk vaderland", daterend uit 1904, geschreven door 
H. Blink, waaruit U zal blijken hoe sommige dorpen uit de 14e en 15e eeuw stadsrechten verkregen). 
Wat de Heer Bos bedoeld met de bestaande "stedelijke" nederzetting langs het Bloemendaal is mij onduidelijk. 
Deze straat dateert pas uit de eerste helft van de 17e eeuw, evenals het Rozendaal, 't Zand en de 
Fluwelenburgwal. 
Terug naar de scheepswerven. 
De oudste transporten van huizen en hellingen zijn in Monnickendam vanaf 1626 bewaard gebleven, Na de 
gegevens van 1588 over de hellingen volgt dus een hiaat van 40 jaren waarover we weinig weten, behalve dan dat 
de scheeps bouw een kwijnende nijverheid was geworden. 
De bouw van vele honderden schepen in het laatste kwartaal van de 16e eeuw op vele werven in het 
Noorderkwartier is waarschijnlijk de oorzaak geweest van het gebrek aan orders in het begin van de 17e eeuw, 



waardoor de helling meesters genoopt waren te sluiten en naar andere mogelijkheden om te zien. 

De zoutziederij 

Het reeds besproken boekje uit 1620 helpt ons ook hier op weg: 
"En al ist dat Godt dit landeken ghenoegh begaeft met zout water ende sluijsen ghenoegh hebben om dat 
binnen landt te doen loopen, soo hebben wij de groote hitte des Sons niet, die de zuijdsche landen hebben, 
omdat sout bequaem te maecken. 
Soo ist dat de zeevarende luijden daghelicx beseijlende de West-indische landen en de vandaer grof sout 
brengen, gelijck oock uijt Spanjen ende Vranckrijck, maer also dat sout seer onbequaem is om te nuttighen, 
so ist dat het alhier te lande wert vercoockt ende veel zeewater bij geghoten, dat de grauwicheijdt ende 
rouwicheijt wech neemt, ja so blanck maeckt dat bequaem is ter tafel te ghebruijcken. 
Met dit werc bemoeijen haer veel de vroulieden binnen de stadt, die nacht en dach in gestadige roock en 
damp besich zijn te Enckhuijsen, alwaer wel in de 80 soutketen staen, maar ook eenighe te Edam, eenige te 
Monnickendam en tot Muijden". 

In de 12e eeuw had het zout een wat grotere betekenis gekregen voor de Nederlandse volkshuishouding, omdat 
het een rol ging spelen als conserveringsmiddel in het vissersbedrijf, waar men de gevangen haring in tonnen 
begon te zouten. De vraag naar een betere kwaliteit zout werd groter toen, in de loop van de 14e eeuw, het 
haringkaken werd uitgevonden. Het baaizout, zo genoemd naar de baai van Bourgneuf, 40 km ten zuiden van 
Nantes, vanwaar het afkomstig was, ging nu een rol spelen in het Nederlands economisch bestel. De 
winningsmethode geschiedde door verdamping van zeewater in open bassins en bevatte minder vuil dan andere 
winmethoden. 
 
De waterlandse schepen, op hun route van de Oostzee naar de Franse west kust, haalden daar het wat betere 
ruwe zout en brachten het naar Zeeland, waar ze het konden laten raffineren. In de zoutketen werd het in 
zeewater gekookt om er fijn zout van te maken. In Zierikzee gingen in 1575 bij brand 75 zoutketen verloren ! 
De zoutziederij was dus een lucratieve "trafiek" geworden , waarvoor ter plaatse een gilde van zoutzieders of 
pannemannen was opgericht. 
 
Het lag voor de hand dat de zoutziederij zich ook elders ging ontwikkelen en wel in steden, die zich met de 
visverwerking of zouthandel bezig hiel den. Onder het motto "Sout beter als Gout" gingen zich in het begin van de 
17e eeuw verschillende kapitaalkrachtige families te Monnickendam met deze nieuwe bedrijvigheid bezig houden. 
Voor zover na te gaan kochten ze de per celen van de verlaten en vergane scheepswerven op en stichtten er een 
zoutkeet. 
Een zoutkeet was een betrekkelijk simpel stenen gebouw belegd met pannen, waardoor de stoom, die tijdens het 
zieden vrijkwam, gemakkelijk kon ontsnappen. In de keet waren 2 of 3 pannen geïnstaleerd. Een pan was een 
platte bak van smeedijzer met een breedte van 8 à 10 meter, een lengte variërend van 10 tot 20 meter en een 
diepte van 40 tot 60 cm. 
Onder deze pannen werd een turfvuur gestookt, waarbij de opgewerkte warmte werd overgedragen aan de 
vloeistof (zeewater), waarin de zakken ruw zout waren leeggestort. Dit indampingsprocédé, waar uiteindelijk het 
witte bruikbare zout uit kristalliseerde, werd aangeduid als zieden. 
De temperatuur, waarbij men ziedde, was een der belangrijkste factoren voor beïnvloeding van de kristalgrootte. 
Wilde men fijn zout bereiden, dan kon de temperatuur vrij dicht in de buurt van het kookpunt liggen, waarbij de 
vloeistof in beroering bleef. Bij de bereiding van grof zout werd een temperatuur variërend tussen 40 en 70 gr. C. 
aangehouden, waarbij men er nauwkeurig op toe zag dat niets de rust in de pan verstoorde, zoals tocht of 
vallende condensaatdruppels. 
De in de pekel aanwezige onzuiverheden verzamelden zich als een vlies aan het oppervlak. Kort voor het einde van 
het proces werd dit vlies zo veel mogelijk verwijderd. 
Nadat zich voldoende zout op de bodem van de pan had afgezet werd het door middel van een z.g. aanhaler, een 
schuif met lange steel, naar de kant gehaald en vervolgens in maanden geschept om te drogen en vervolgens in 
een bergplaats ("Denne" genoemd) gestort. 
 
Een keet verschafte aan 3 tot 4 mensen werk, zowel mannen als vrouwen. 
Laatstgenoemde werkten in de keten dikwijls zo intensief mee, dat zij veel mannen de loef afstaken. Ze droegen 
zakken van 200 pond en voeren met schuiten af en aan om de grote hoeveelheden turf, die in de ketel gebruikt 
werd, aan te slepen. Ook moest de laag ketelsteen regelmatig met hamers en koevoeten uit de pannen verwijderd 
worden om warmteverlies te voorkomen. 



Het waterschip 

Een schipper moest het benodigde zeewater aanvoeren waarmee de pannen gevuld werden. Hij deed dit met een 
zoutwaterschip, een hektjalk met staand gaffeltuig, waarop bij de mast een grote pomp gemonteerd was, zodat 
het water op een hoger gelegen kade (zoutkeet) kon worden gelost. 
Het werd op zee door een gat in de bodem ingelaten. Had het ruim zich ge vuld, dan werd dit gat met een houten 
prop gestopt. De huis was goed dicht gebreeuwd, want er mocht geen aanraking zijn tussen het water in en 
buiten het schip. 

De zoutzieders in Monnickendam 

Het eerste gegeven over een zoutkeet te Monnickendam vinden we in een acte betreffende de huwelijkse 
voorwaarden op 10-04-1614 van het echtpaar Hagen-Lap, twee vooraanstaande families te Monnickendam (NA 
3406 notaris Cornelis Pietersz). 

"Jacob Claesz Rongses als vader van Jan Jacobsz Hagen, zijn zoon als aenstaende Bruijdegom ter eenre en 
Jan Willemsz Lap als vader van Trijn Jans, zijn dochter als aenstaende Bruijdt, alle poorteren der stede 
Monnickendam, hebben gemaeckt een vaste ende onverbrekelijcke huwelijkse voorwaard en vervclaaerden 
tot sustentatie (ondersteuning) des huwelijcx  de volgende goederen gege ven te hebben. Soe gift 
Jacob".Claesz Rongses sijn soon Jan Jacobsz Hagen bij desen in huwelijck 1/3 part in de zoutkeet, genaempt 
"d'Orangeboom" met huijsinge, erve ende ladingh daerbij wesende". 

Deze zoutkeet stond achter het huidige huisnr 27 in het Zuideinde aan de buitenhaven (aan het zuideinde van 't 
Prooijen). In het jaar 1688 kreeg deze keet het verpondingsnr 375 en in 1733 nr 290 (deze nummers als geheu 
gensteuntje in het verdere verhaal). 
In bovenstaande acte komt tegelijk het grote probleem voor genealogen in de 1e helft van de 17e eeuw te 
voorschijn. Genoemde vader Jacob Claesz Rongses (doopsgezind) gaf zijn zoon Jan de achternaam "Hagen" en om 
het nog moeilijker te maken gaf hij zijn andere zoon Pieter de naam "Bronsser". 
Zo zijn er veel meer in die tijd,o.a. Adam Jansz Hoorn, die zijn zoons drie verschillende achternamen geeft : 
Heijmen Hoorn, Heijn Gort en Dirk Bom. Waarom weet ik niet, maar de opsporing van voorouders wordt dan wel  
bemoeilijkt. 
De eerste transportacte van de zoutkeet van"de Oranjeboom" vinden we op 31 december 1635 (ORA NR 3572): 

"Jan Jacobsz Hagen, panneman, poorter tot A,dam voor 1/3 part. 
Willem Claesz Lap, poorter alhier sich sterck maeckende voor sijn suster en broeders tesamen voor 1/6 part 
en Geertgen Adams met Cornelis Pietersz haer jegenwoordigen man voor 1/6 part verkopen aen Jacob Jansz 
Baenman, poorter alhier 2/3 parten in een huijs en erve mer de soutkeet van"de Oranjeboom" gelegen int 
Suijdeijnt streckende het huijs voor vande straet af achter met de erve ende soutkeet tot aen de wal toe". 

Op 7 april 1638 (ORA 3572) verkopen dezelfde verkopers de resterende 1/3 part in de zoutkeet "de Oranjeboom" 
aan Jacob Jansz Baenman. 
 
Vijftig jaar later, op 3 april 1685 (ORA 3574), verkoopt dhr mr Jacob Jacobsz Baan, oud-raad en burgemeester van 
monnickendam de zoutkeet van zijn vader, genaamd "de Oranjeboom" achter het Zuideind aan dhr Joan Mars, 
keetmeester aldaar, behalve het woonhuis dat van de verkoper blijft. 
Op 11 maart 1625 wordt in de vroedschapsresoluties (G.A. M,dam nr 1 pag. 72) het eerste voorschrift over de 
levering van het zout gegeven : De gede puteerden, die de vergadering van de Staten van Holland bezocht 
hadden, rapporteerden dat : 

"geconsenteert (goedgevonden) was dat de panneluijden (keetmeesters) niet minder sacken soudts teffens 
(tegelijk) uijt haar keet sullen moeten laeten gaen als (dan) vier sacken & bij aldien (omdat) alle leden acht 
sacken conserteren, hebben onse gecommitteerden haer diesaengaende geconformeert (daarin geschikt). 

Dus voor de Monnickendammer keetmeesters gold een minimum levering van 8 zakken tegelijk. Natuurlijk om 
concurrentie van kleinere producenten te vermijden. 
 
Op dezelfde dag (11 maart 1625) verzocht Burgemr Claes Dircksz Hop (vroedschap van 31-7-1616 tot januari 1628) 
om aan de noordzijde van zijn keet "eenige voeten uijt te macken" (uit te mogen breiden). 
Hij krijgt toestemming 

"aen de sijde van sijn keet nae de Langebrugh toe ten hoochsten twaelff voeten seeckere stellagie uijt te 
steecke ende dat schuijns nae de werff van Claes Reijns toe. Dan sal de gedachte Burgemr niet vermogen de 
stellinge met aerde te vullen, maer sal diezelve onder op laten, dat het water daerdoor slaen mach". 

Op de afbeelding hieronder kunt U zien welke zoutkeet bedoeld wordt. Het is de keet van "de Son" (Ao 1688 verp. 
nr 491 en Ao 1733 nr 365), die aan het einde van de Grootenoord te vinden is. U kunt zien, dat deze gedeeltelijk 
gebouwd werd op een plankier met palen boven het water van de buitenhaven, schuin aflopend naar de 
scheepswerf van Claes Reijns (Ao 1688 verp. nr 492 en Ao 1733 nr 366). Het is een fragment uit de 



stadsplattegrond van F. de Wit en een bewijs hoe nauwkeurig deze man te werk ging zonder de stad ooit vanuit 
de lucht te hebben bekeken. 
 

Op 11 maart 1649 (ORA 3573) 
verkopen Heijn Gort oud-schepen en 
raad en zijn zuster Niesgen Adams 
voor de helft, Heijmon Adamsz Hoorn 
voor 1/12 part, Claes Dircksz Pranger 
als man en voogd van Claesgen Pieters 
enige dochter van wijlen Geertgen 
Adams voor 1/12 part, Gijsbert 
Gerritsz Appelman te A,dam voor 1/6 
part, en Ijda van Didden weduwe van 
Andries Coornbreeck te Amersfoort 
aan Claes Dircksz Pranger, poorter : 
"de soutkeet genaemt "de Son" 
met sijn erve bij de Langebrugh op 
't eijnde van de Grootenoort, 
hebbende 2 pannen met sijn 
dennen en alle de gereetschppen, 
mitsgaders een huijs ende erve, dat 
tot soutkas gebruijckt wert op de 
noorderhoeck van 't 
Proijensteechje". 
Twee en twintig jaren later, op 10 
januari 1671 (ORA 3574), verkoopt Mr 
Pieter Pranger keetmeester tot 
Alkmaar te samen voor de kinderen 
en erfgenamen van Claes Pranger en 
Claesje Pietersdr deze zoutkeet aan 
Pieter Jacobsz Baen, regent v. het 
Proveniershuijs. 
 
Op 13 mei 1685 verzoeken de 
erfgenamen van de heer Pieter 
Jacobsz Baen 
"in 't requarde (met het oog op) de 
seer vervallen sout keet "de Son" af 

te breecken, is gestelt in handen van de hrn Burgmr om met de suppl. sien te concluderen", Waarvoor op 30 
juni 1685 toestemming wordt gegeven. De zoutkeet "de Son" ging dus als eerste onder ! 

Op 7 oktober 1628 (GA nr 2 pag 297) 
"versoeckt Pieter Willemsz Houtingh (vroedschap van 7 februari 1628 tot april 1656) om op het erff van de 
kinderen v. Arent Claesz Crood met consent van de regierders deser stede een soutkeet te mogen timme 
ren. Daerop is verstaen de voornoemde Houting sijn versoeck te consentern (in te willigen). Tot het royen 
van de plaets, daer de Soutkeet opgetimmert sal werden, sijn gecommitteert (belast) de heeren Burgemrn". 

Oorspronkelijk was dit de helling van Jan Heeren (Ao 1588 nr 190) gelegen ten noorden van de Mary 
Heertgensteegh, nu tegenover de rechterhelft van het Gouwzeemuseum op de Haringburgwal nr 1 en het huidige 
huisnr 2 (zie jaarverslag O.M. 1982 pag. 21). 
De overdracht vond officieel plaats op 2 januari 1630 (ORA 3572) en de zoutkeet kreeg de naam "'t Cromhout" (Ao 
1688 verp. nr 202) . Bij de vast stelling van dit verp. nr blijkt deze keet nog steeds het eigendom te zijn van de 
familie Houtingh. 
Tegenover de huidige panden nr 17 en 18 op de Havenstraat stond de vierde zoutkeet aan de waterkant. 
Wanneer deze keet op het terrein van de in 1588 nog bestaande helling van Pieter Martsz (nr 201) werd gebouwd 
is niet bekend. Op 6 mei 1626 (ORA  3572) verkoopt Machtelt Willems de weduwe van Claes Outgersz Coninck 
(Vroetschap na 1618 tot october 1623)  2/9 part in deze zoutkeet met 2 pannen aan Sijmon Reijnsz (Vroetschap 
van 11-2-1625 tot mei 1644). 
Betreffende zoutkeet werd op 4 maart 1651 (GA nr 6 pag. 38) "de drie Croonen" genoemd (Ao 1688 verp. nr 205 
en Ao 1733 nr 181b), wanneer Mr Bax en de Secretaris Corthals : 

 



"aen de Hrn Staten van Hollandt en Westvrieslant verzoecken hen gezamelijck derde part, die sijluijden 
wegens hunne getrouwden hebben in de Soutkeet met de huijsinge te mogen vercoopen aan Claes Dircksz 
Pranger, die d'andere 2/3 daerin is competerende (bezittende), dat de penn. daervan procederende mogen 
werden beleijt (belegd) op 't Comptoir Generael van Hollant, waerop verstaen is 't selve van onse Stede 
wegen toe te staen". 

De opbrengst van de zoutkeet wilde men kennelijk beleggen in staatsobligaties. 
Wie deze "aan" getrouwden waren (Corthals was gehuwd met Grietgen Cornelisdr) is niet duidelijk, maar zeker 
waren het erfgenamen van Sijmon Reijnsz Claes Dircksz Pranger (alias Claes Reijnsz) werd op 8 februari 1662 
begraven. Zijn zoon Dirck Pranger, die te Nijkerk woonde, verkocht de keet "de drie Croonen" op 8 januari 1679 
(ORA 3583) aan Commandeur Jan Mars. 
Op 4 augustus 1630 (GA M,dam nr 2)  

"versoecken diversche pan- ofte keetluijden haer dolerende (hun bezwaar inbrengende), dat sij meerder 
belast zijn op den impost (verbruiksbelasting) vande Turff als (dan) onse nabuerige steden ende dat bij 
sommige meer als (dan) de helft is differerende (verschilt). Is goetgevonden bij meerderheijt van stemmen 
deselve pachte over de gemeene burgerije te resumeren (uit te smeren) op den oude voet als voor desen is 
geweest, te weten een penninck op iedere mande". 

Drie van de vier keetmeesters waren opgenomen in de vroedschap (de vierde was doopsgezind en mocht geen 
openbaar ambt bekleden) met steun van de 18 collega's in het College was het kennelijk wel te versieren om deze 
verbruiksbelasting weer terug te draaien en over de bevolking uit te smeren. 
De tegenwoordige burger is niet zo veel slechter geworden. Op dezelfde bladzijde vinden we: 

"hopende het frauderen vande turffmanden is goetgevonden deselve opnieuw te ijcken ende dat men de 
willekeuren (plaatselijke verordeningen) sullen ondersoecken off de selve niet en melden van de boorden 
vande manden". 

Listige burgers, uit op eigen voordeel, hadden den mandenmakers kennelijk opdracht gegeven de turfmanden 
kleiner te maken en van dikkere boorden te voorzien, zodat er minder turf in ging. De turf werd namelijk per 
mand afgeleverd en betaald. 
Op 11 october 1640 (NA 3413 nots. Jan Jansz Pranger) sluiten de vier keetmeesters een overeenkomst : 

"d'Heeren Sijmon Reijnsz Rijser (van "de 3 Kronen") reg. burmr, Pieter Willemsz Houtingh (van "'t 
Cromhout") out. burgmr, Jacob Jansz Baen (van "de Oranjeboom") weesmeester ende Heijn Adamsz Gort 
(van "de Son") out schepen deser stede alle keetmeesteren of panneluijden verclaerden datse van tijt tot tijt 
grote schade gelden hebben ende noch dagelijcks sijn lijdende aende levering van sout aen de buijten 
luijden, soo in waterlandt als elders, mitsdien vele saecken verduijstert werden. 
Metten anderen overeengekomen alleen sout te leveren in saecken, tobbens ofte vaten welcke de 
huijslieden (bewoners van het platteland) selver toebehorende". 

De scheepstimmerwerven 

Zijn er in 1650 nog scheepstimmerwerven over aan het einde van de Grootenoord en de Havenstraat ? 
We hebben reeds vastgesteld dat naast de zoutkeet "de Son" in 1625 de werf van Claes Reijnsz lag. Hij was 
vroedschap geworden op 9 augustus 1595 en begraven in december 1614, dus was de werf al 10 jaren in handen 
van de erfgenamen. 
Op 13 juli 1632 blijkt Claes Huijbertsz Coolman eigenaar van de werf te zijn, wanneer hij een stuk erf van 15 
voeten ruilt met de panneman van "de Son", Claes Cornelisz Lou. 
Deze werf lag dus aan "'t Prooijen tussen de zoutketen van "de Son" (t.n.o.) en "de Oranjeboom" (t.z.w.) in. 
Deze helling blijft plm 55 jaren in handen van de familie Coolman. 
Op 6 februari 1687 (ORA 3574) verkoopt de weduwe van wijlen Hillebrandt Claesz Coolman, d'eerbare Hillegondt 
Thijs, de timmerhelling met het woonhuis of spijker, een timmerloods met twee smeerbedden (tegenwoordig 
kielblokken voor de stapelloop), staande in 't Proijen en strekkende van de Grootenoord tot de spijker toe en 
voorts achterom de plaats waar de zoutkeet van "de Son" heeft gestaan (t.n.o.). 
De tweede scheepswerf, die nog bestond in 1625 was oorspronkelijk van Claes Adriaensz in 1588 (nr 210). De 
helling lag tegenover de huidige huisnr 12 en 13 aan de Havenstraat. Vrederick Jansz was eigenaar in 1639 . 
Op 18 mei 1645 (ORA 3573) verkocht de hellingmr Roelof Jansz Vonck de scheepswerf met 2 huizen aan Jan 
Jacobsz van Jisp. Hoe Roelof Jansz Vonck de werf in eigendom kreeg is niet bekend. Wellicht was hij de erfgenaam 
van Vrederick Jansz of is met diens weduwe getrouwd. 
 
In 1688 kreeg dit perceel de verp. nrs 210/211/212 en in 1733 de nrs 185/186, maar was toen geen scheepswerf 
meer. 
Reeds op 7 mei 1674 blijkt bij verkoop van belendend perceel, dat de helling plaats heft moeten maken voor de 5e 
zoutkeet, genaamd "de 3 Rijsen" 



De bouwer is de apotheker en med. Dr. Reijnier Sijmonsz Rijser, raad en burgemeester van Monnickendam 
(vroedschap van 4 augustus 1648 tot net voor 28 mei 1688, wanneer hij begraven wordt). Volgens een acte van 25 
mei 1650 (NA 3418) blijkt hij de zoon te zijn van burgemeester Sijmon Reijnsz (Rijser) die reeds een rol speelde in 
de zoutkeet van "de 3 Kronen". 
Met uitzondering van "de 3 Rijsen" staan de overige 4 zoutketen op de kaart van Fr. de Wit aangeduid met een a. 
Op het moment dat de Wit zijn plattegrond vervaardigde, bestond genoemde zoutkeet dus nog niet. 
Tot nu toe werd aangenomen, dat de plattegrond van plm. 1680 was. Uit dit gegeven zou dus blijken, dat de kaart 
van voor 1674 stamde, ware het niet dat in de loop van vorig jaar Mevrouw Ageeth Jonker mij benaderde over de 
bouw van de Waag. 
Zij had ontdekt dat het waaggebouw op de kaart van Fr. de Wit 2 dakkapellen had, terwijl het huidige gebouw er 
maar een in het midden heeft. Van de oude dakkapellen werden tijdens de restauratie geen overblijfselen 
teruggevonden, zodat de veronderstelling rees, dat de kaart van voor de brand in 1666 moest dateren. Toen ik 
daarover de correspondentie met de conservator van de collectie Bodel-Nijenhuis te Leiden erop nasloeg, bleek 
dat hij mij in 1963 schreef dat de kaart gedateerd was op 1660. Bij navraag kon men ons niet vertellen waarom. 
De derde (of eigenlijk toch de tweede scheepswerf die overbleef) stond aan de oostzijde van de Havenstraat en is 
voor ons verhaal de voornaamste. 
Deze helling was het prille begin van de grote scheepswerf van de "Scheepsbouw en machinefabriek Hakvoort 
B.V.". 
In 1688 waren het twee huizen, een timmerschuur en een helling met twee smeerbedden, die de weduwe van 
Claes Schuijtemaecker toebehoorden (de verp. nrs 207 en 208). De grondlegger van deze scheepswerf moet wel 
zeker Cornelis Sijmonsz Schuijtemaecker zijn geweest. 
Het huis en erf (verp. nr 208) dat hij op 22 april 1678 (ORA 3574) kocht van Niesgen Pietersdr Laeckeman weduwe 
van Burgmr Houtingh, had zij op haar beurt geërfd van haar vader Pieter Laeckeman, oud Burgmr. Als eigenaar 
van het belendend perceel ten noorden (verp. nr 207) werd Cornelis Outgersz Groot opgegeven. 
Kennelijk liet deze Cornelis dit perceel na aan zijn dochter Hilletgen Cornelisdr. echtgenote van Albert Hillebrandsz 
Cloofwindt Mr Chirugijn, want op 7 februari 1679 (ORA 3574) kocht Cornelis Sijmonsz Schuijtemaecker ook dit 
huis en erve van genoemde Chirugijn. 
Uit beide acten wordt duidelijk, dat van een scheepswerf in 1678/9 geen sprake meer was, ondanks dat verp. nr 
207 van 1573 tot 1588 als scheepswerf van Outger Pietersz en later van Jan Claesz (toen nr 208) werd opgegeven. 
Vanaf 1680 is het dus scheepstimmerwerf gebleven en had in 1733 verp. nr 183, maar daarover straks. 
 
Nu we bijna alle voor ons belangrijke bedrijven, die in de 17e eeuw aan de buitenhavenkant gevestigd waren, 
hebben doorgenomen volgt eerst een overzicht uit het verpondingsboek van 1688 (GA M,dam nr 264) en een 
kaartje, zodat U zich een beetje in Monnickendam van die tijd verplaatsen kunt. 
Verpondingsregister Ao 1688. Voor inning van de 200e penn of 'n ½ % (GA nr 264II). 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Verp. nr  Int Suijdent           │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
375 Jan Mars  sijn huijs en keet "de Oranjeboom" int Proijen     
15.03.8 
493 Jacob Jansz Coordtwercker en Cornelis Kater   Grote Noort    "    13.- 
492 Evert Martens hellinghman timmerhellingh met 2 smeerbedden    "  2.06.- 
491 Pieter Jbz Baen sijn gewesene keedt "de Son"  v.a. 22-6 Niesgen Keleman   "  8.10.- 

Grote Noort 
472 Claes Appelboom Pakhuis en erve  "'t Hooge Huijs de Havenstraat (oostzijde)   "  3.--.- 
217 Jan Cater  huijsen erve, smederij       "  1.05.- 

hiertussen : de Langebrugsteegh 
216 Johannes Ehinger 'n herberg "'t Vergulde Wijnvat met kolfbaan      "  2.08.8 
215 Claes Bloem  huijs en erve        "  1.11.8 
214 Maritje Claes Coolman      "de Clock    "  2.18.8 

hiertussen : de Ouwe steegh 
213 Hendrick Grobbe huijs en erve        "  1.08.- 
212 Reijnier Rijser sijn soutkeet    "de drie Rijsen"   "  8.--.- 
211      "          "  huijs en erve        "  2.09.8 
210    "       "  sijn erf         "  2.01.8 
209 d'wed. v. Jacob Floris Tannis huijs en erve       "  2.01.8 
208 d'Wed. Claes de Schuijtemaker huijs en erve       "  1.07.8 
207 " " " helling met 2 smeerbedden      "  



1.07.8 
hiertussen : de Jaep Kuijtensteegh 

206 d'Wed. Jan Kool en Hendrick Cornelisz Kermelck, mandemaecker     "  2.01.- 
205 Jan Mars  sijn keedt    "de drie Kronen"    " 12.10.- 

hiertussen : de Grietscheeljannensteegh 
204 Claes Jansz Backer sijn erf         "  -.15.- 
203    sijn backershuijs        "  -.19.- 
202 Burgmr. Houtingh sijn soutkeet   "van 't Cromhoudt"   "  9.10.- 
 

 

De zoutketen na 1688 

"De executeurs van de testamente van wijlen Jan Mars" (begraven 22 september 1707 in eigen graf met de roef 
en een half uur beluid) verkochten op 10 mei 1708 (ORA 3576) de zoutkeet "de Oranjeboom" achter het zuideinde 
aan zijn zoon Jan Mars Jr. Deze leende op 29 juli 1710 (ORA 3576)  750,- kennelijk tot ondersteuning van zijn 
zoutziederij, want de keet diende als onderpand. 
Of het daarna met de zoutmarkt zo goed liep valt te betwijfelen want, om het risico te spreiden, verkocht hij op 26 
februari 1711 (ORA 3576) de helft van het eigendom in de zoutkeet "de Oranjeboom" aan de familie Ketel, 
waarvan Geertie, weduwe van Jacob Teerhuijs, Pieter en Jacob Ketel ieder voor 1/6 part eigenaar werden. 
 
Op 30 juni 1723 (ORA 3576) verkoopt Pieter van Hoorn (hem nagelaten door Jan Mars Jr) aan Jan Teerhuijs, 
hoofdofficier, Stadsbaljuw en Dijkgraaf van Waterland, Dirck en Claes Teerhuijs beide oud-Schepenen samen voor 
1/6 part, samen de resterende helft in deze zoutkeet met zijn erf, zelhuijs, turfschuur en rommelschuur staande 
achter 't Zuideinde en gelegen ten noorden van de stadstimmerwerf en schuur. De keet is voorzien van drie 
zoutpannen, vier kuipen, pedt- en (h)oesvat (een schepper met steel om te hozen of te gieten), mitsgaeders alle 
gereedschappen. 
De wisseling van eigenaren heeft niet mogen baten. 
a. De hollandse stapelmarkt verminderde in betekenis. 
b. Het zoutbedrijf en de zouthandel in de Republiek ging langzaam achteruit. 
c. Het befaamde tariefplakkaat van 1725 bracht een invoerrecht op geraffineerd zout van  150,- per honderd  

(of 35.000 pond) en 
d. Door gewijzigde consumptie- gewoonten (toename vlees- en aardappelverbruik) liep de zeevisserij terug. 
Door overschotten kon men het zout voor de visverwerking alders goedkoper krijgen. 
We komen geen faillissement of in gebreke stelling van belasting tegen, met inlevering van eigendom bij het 
stadsbestuur in ruil voor kwijtschelding. 



De enige aantekening, die de afbraak van de keet bevestigt, is te vinden in het memoriaal van Burgemeesters op 
22 januari 1729 (GA nr 34). 

"Van de keet d'Oranjeboom aen Willem Molendijk gelevert 2496 pont loot à  8.2.8. 't hondert pont". 
De opbrengst van het sloopmateriaal was dus wel voor de stad. 
Zoals U weet werd reeds in juli 1685 de zoutkeet "de Son" afgebroken. Het erf was reeds eigendom van de stad. 
Op 28 februari 1687 (ORA 3574) verkopen de Burgemrs van Monnickendam tal van erven en landen, die in beslag 
genomen waren vanwege belastingschulden, waaronder 

"het erve ofte padt aen de oost-watercandt daer de zoutkeet, genaemt "de Son", te zuijden van de 
langebrugh heeft gestaen". 

Niesgen Neijnes, weduwe van Jan Cornelisz Keleman, weet als vrouw kennelijk heel goed de waarde van dit erf in 
te schatten, want ze is er snel bij om het als eigendom te verwerven. 
Met de oude eigenaren heeft ze ook al gesproken en haar plannen ontvouwd. 
Op 31 juli 1690 (ORA 3575)  

"geliede d'Heere Jan Baen, out Schepen, soone ende eenige erfgenaem van wijlen d'Heer Pieter Baen 
verdoght te hebben ten behoeve van Niesgen Heijnes, weduwe van Jan Cornelisz Keleman, poorteresse het 
bloote ofte ledige erve, daer voordesen de zoutkeet genaemt "de Vergulde Son" op heeft gestaen, leggende 
aen het eijnde van de zuijdtzijde van de Grootenoordt, belent met Stadsbuijtenhaven ten oosten en 
d'uijtganck en hellingh van Evert Martensz ten westen. De erve is nu alreede bij de cooperesse met een 
timmerhuijs ende hellingh bebouwt". 

De acte handelt in hoofdzaak over de rechten en verplichtingen ten opzichte van de opstal en regelt de jaarlijkse 
verponding. 
De zoutkeet "de Son" is vervangen door een scheepstimmerhelling en liggen er dus nu twee naast elkander, op de 
plek waar later een grote werf van de Firma van Goor gebouwd zou worden. 
De zoon van Niesgen Heijnes, Heijn Jansz Keleman verkoopt 36 jaar later, namelijk op 10 december 1726 (ORA 
3577) deze "schuitenmakershelling" aan zijn schoonzoon Cornelis Claesz Bun, maar daarover meer bij het verslag 
over de hellingen. 
De derde zoutkeet, genaamd "de drie Rijsen", aan de andere kant van de Langebrug en welke zoals ik reeds 
vertelde aan de heer Burgemr Reijnier Sijmonsz Rijser toebehoorde ("de drie Rijsen" is ontleend aan de drie rijsen 
of takken in het wapen van de Rijsers) werd op 4 juni 1694 (ORA 3575) door Jacob Brasker (wiens moeder 
Grietgen Sijmons een zuster was van Reijnier) aan Jan Pietersz Koelemeij verkocht. 
De naam "de drie Rijsen" veranderde in "de Meijboom". 
Jan Koelemeij's vader Pieter Claesz was in 1661 "turfdrager", in 1670 "spijckermaecker" en in 1676 "veerman". Jan 
werd scheepstimmerman en bracht het tot Schepen van de stad Monnickendam in 1686. 
 
Op 3 april 1706 (ORA 3576) verkocht hij "de Meijboom" aan Trijntie Sijmons Mues, wede van Claes Dircksz Beths. 
Alweer een vrouw !Wat heeft Monnickendam veel ondernemende vrouwen in zijn geschiedenis gehad. Niet alleen 
zetten zij het bedrijf bij de dood van de echtgenoot voort, maar ze stichtten zelfs nieuwe bedrijven (zoals Niesgen 
Heijnes). 
 
Op 4 januari 1734 (ORA 3577) verkocht Sijmon Beths, out-commissaris huwelijkse zaken, de zoutkeet "de 
Meijboom" aan juffr. Maritie Mol wede wijlen dhr Claes Bruijn, in zijn leven koopman en zeepzieder (zie jaarverslag 
1985, pag. 41). Maritje Mol verkocht genoemde zoutkeet weer op 24 juni 1740 (ORA 3577) aan de amsterdamse 
koopman Meijndert Boede voor  2900,-. Het is de keet die het langst geëxisteerd heeft. In 1747 werd ze 
"geamoveerd" of anders gezegd "gesloopt". 
De vierde zoutkeet "de drie Kroonen" was rond de eeuwwisseling en handen van keetmeester Jan Mars. Als broer 
van Trijntje Sijmonsz Mues, keetvrouwe van "de Meijboom" en voogd over haar kinderen, kocht Sijmon Mues op 
10 mei 1708 (ORA 3576) ook de zoutkeet "de drie Kroonen" van de executeurs van wijlen Jan Mars. Hoe de 
vooruitzichten op dat moment waren weten we niet. 
 
Toch hebben ze nog 21 jaren in deze keet zout gezoden. Op 5 februari 1729 (nog geen maand na "de 
Oranjeboom") kwam het einde. 652 pond lood werd uit  
de sloop van de keet door de stad verkocht voor  8.2.8 de honderd ponden en er volgt nog 454 pond (GA nr 34). 
De vijfde zoutkeet, die "van 't Cromhout", aan het einde van de Havenstraat, is begin 1723 het gezamenlijk bezit 
van een aantal participanten (na de dood van Pieter Willemsz Houtingh vererfd en verkocht om het risico te 
spreiden). Pieter Goede en Jan Pater tot Broek in Waterland bezitten 6/20 part, Jacob Ketel tot Monnickendam en 
mede participanten 4/20 part. 
Eva van Sanen, wonende tot Monnickendam, wede van Pieter Willemsz Houtingh, haar meerderjarige kinderen en 
Pieter Jager tot Amsterdam 3/20 part. Jan Buijes en Gerrit Bruijn tesamen 2/20 part en tot slot Pieter en Jacob 



Ketel en Pieter Baen voor de resterende 2/20 part. 
 
Op 10 mei 1723 (ORA 3576) besloot men de gezamelijke parten te verkopen in en acties om te zetten van de 
Compagnie van Commercie en Navigatie binnen deze stad. 
De Compagnie van Commercie, Navigatie, Traficq en Assurantie & Cie werd op 22 augustus 1720 opgericht door 
verscheidene voorname en zeer ervaren kooplieden te Monnickendam naar het voorbeeld van andere reeds 
opgerichte compagnieën in andere plaatsen. 
Nu, achteraf bekeken, betaalden de speculanten voor een aandeel in deze compagnie, die nog geen enkel 
resultaat geboekt had ( en dat hoogstwaarschijnlijk ook nooit zou doen), bedragen waarvoor ze een huis hadden 
kunnen kopen. Een actie was een portie of aandeel in de onderneming, die met een gezamenlijk kapitaal werkte 
(te vergelijken met een huidige Naamloze Vennootschap). 
Het gevolg was dat een levendige actie-handel ontstond, waarbij het handels object verkocht werd tegen steeds 
verder opgedreven prijzen, die steeds minder correspondeerden met de waarde van het object. 
Uit "Een noodlottig jaar voor veel zotte en wijze" van C.H. Slechte halen we de definitie voor "speculatie". 

"Speculatie"is in economische zin het kopen van objecten, bij voorbeeld aandelen, in de hoop dat die op 
korte termijn een flinke waardestijging zullen ondergaan en vervolgens met een hoge winst verkocht 
kunnen worden. De speculant probeert dus voordeel te halen uit opvolgende prijsverschillen. Hij moet 
daarvoor dikwijls grote financiële risico's nemen, die bij een andere dan de door hem gehoopte of 
verwachte prijsontwikkeling tot schade kunnen leiden". 

Het kapitaal van de Monnickendamse compagnie bestond uit 20 miljoen gulden, verdeeld in 10.000 acties, ieder 
voor  2000,-. 
Elke deelnemer zou niet minder mogen intekenen dan een actie van  1000,- en niet meer den 15 actiën voor in 
totaal  30.000,-. Bij intekening zou hij moeten storten 2 % van het door hem ingetekende bedrag en vervolgens 
iedere maand 1 % gedurende 10 maanden, zodat voorlopig 12 % ( 240,- per actie) ingelegd zou moeten worden. 
Bij totale intekening kreeg men dus de beschikking over een beginkapitaal van  2.400.000,-. 
De participanten zouden geen verdere inleg behoeven te doen dan met goedvinden van 7 directeuren en 25 
hoofdparticipanten (met minstens 10 actiën), waaronder minstens 3 uit de regering van de stad. 
De 7 directeuren zouden zich met al haar vermogen toeleggen op de bevordering van het interest en voordeel van 
deze compagnie en trachten zo goed mogelijk commercie, navigatie en verzekeringen te doen, in het bijzonder 
voor de handel op de Oostzee schepen uit te zenden, op de grote visserij en walvishandel te gaan en handel te 
drijven in en omtrent de straat Davids, terwijl er tevens interesse was voor scheepsbouw en lijnslagerij. 
 
De directeuren zouden een salaris verdienen, vast te stellen door de hrn Burgemeesteren en de 25 
hoofdparticipanten. Zo startte deze Compagnie op 22 augustus 1720, waar men 's morgens van 9-12 uur en 
s'middags tussen 3 en 5 uur zou kunnen intekenen. Naast dhrn Burgemeesteren werden tot Commissarissen 
aangesteld: Jacob en Pieter Ketel, Pieter Roelofsz de Leeuw, Simon Mues, Benjamin Seignette en Claas Ploeger. 
 
Op 22 october 1720 (ORA 3576) begon men met de investeringen. Een pakhuis met een klein huisje ernaast in het 
Grootenoord werd gekocht van Jacob Ketel (verp. nr 361 Ao 1733). Op 26 november 1720 kocht men van 
 Moses Comphrigh, jode, wonende tot A,dam 'n huis en erve op de Nieuwezijdsburgwal genaamd "Het 
Heerenhuijs" van de Koemarkt of "de oude Lombaert" (verp. nr 230 Ao 1733 ). Daarnaast werd kennelijk in 
andere steden een aantal schepen gekocht om aan de doelstelling te voldoen die men zich gesteld had. 
We weten niet hoe de Compagnie van Commercie en Navigatie te Monnickendam zich in de eerste jaren 
ontwikkelde en of er winst gemaakt werd. 
De Nederlandse economie bereikte in de twintiger jaren van de 18e eeuw het toppunt van zijn bloei. In 1720 heeft 
ook de actiehandel hier te lande een zeer grote uitbreiding gekregen, doordat zich voor de koopman geheel 
nieuwe mogelijkheden voordeden. Er werd gespeculeerd in actiën van allerlei compag nieën in zo grote getale als 
men voor die tijd nooit beleefd had. 
 
Wat reële handel had moeten worden werd speculatie en het is zeer de vraag of de Monnickendam koopman 
daar wel raad mee wist. 
De bedoelingen waren oorspronkelijk goed. Men trachtte een goed beheer te voeren, maar toen dat mislukte 
doordat overal dergelijke initiatieven werden genomen, trachtte men zo vlug mogelijk het eigen kapitaal dat men 
er in gestoken had te redden. 
De aankoop in 1723 van de zoutkeet "van 't Cromhout" door de Compagnie wijst daarop. De oorspronkelijke 
participanten in het eigendom van de keet hadden ook hun geld in de Compagnie gestoken en mogelijk stemmen 
in het aankoopbeleid. 
De zouthandel liep terug en waarom de keet dan niet aan de Compagnie verkocht. Het verlies zou bij een debàcle 



door een veel grotere groep deelnemers gedragen kunnen worden en de persoonlijke bijdrage daarin veel kleiner 
zijn. 
 
Deze praktijken, die ten koste van andere deelnemers gingen, hebben waar schijnlijk tot de versnelde ondergang 
geleid. Eind 1724 werd tot liquidatie besloten. 
Op 1 januari 1725 begon men met de verkoop van 6 fluitschepen, die men in eigendom had (een fluitschip was 
een soort vrachtschip met een rondachtige romp en 3 masten plm. 110 voet lang en 28 voet wijd, gewoonlijk 3000 
lasten metende). Hieronder volgen de scheepsnamen, het bouwjaar en de koper. 
1 d'oude Ploeger  (van 1698) aan P. Vredenhuijs 
2 de jonge Catharina (van 1715) aan idem 
3 de jonge Frans  (van 1717) aan Claes Tijssen 
4 de Vrede    (van 1696)  aan Chr. Cruijs 
5 de Propheet Elias (van 1716) aan J. en D. Bontekoningh en 
6 de Propheet Daniël (van 1715) aan P. Salebien 
U ziet, er waren vier vrij nieuwe schepen bij. 
 
Op 18 januari 1725 vond een uitverkoop van pakhuizen plaats. 
Een pakhuis en erf in de Grootenoord (verp. nr 361) werd verkocht aan Jan Claesz d'Cuijper. 
Een pakhuis en erf en 'n huis ingericht als kuiperij op de Nieuwezijdsburgwal (verp. nr 229/230) werd verkocht aan 
Simon Muus, koopman. 
Een pakhuis en erf op de Goijsche Kaij en uitkomende in de Grootenoord (verp. nr 351) aan Theodoris de Vries 
(1/2) een Guurtje Sluijs wede P. Landman (1/2). 
Een groot pakhuis in 't Zuideinde (verp. nr 301) aan Jb. Ketel (1/5) S. Muus (1/5) Cl. Tijssen (1/5) H. van Beek (1/5) 
en Nelletje Bruijn (1/5). 
 
Tot slot werd op 18 februari 1725 de traankokerij (verp. nr 68) met zijn erf, ketelbakken, mitsgaeders en 2 
pakhuizen buiten de noorderpoort aan de jaagvaart naar Edam verkocht aan Jb. Ketel (1/4) Houtingh (1/4) S. 
Muus (1/4) en Claes Tijssen (1/4). 
Jacob Ketel, Reg. Pres. Burgmr en Raad, Simon Muus en Claes Tijssen waren ook de directeuren van de Compagnie 
van Commercie en Navigatie. Dezelfde namen duiken weer op nu er koopjes te halen zijn. 
Hoe verliesgevend deze rage voor velen ook was, deze windhandel (zoals hij in de jaartallenboekjes genoemd 
wordt) moet voor enkele slimmerikken behoorlijk profijt gebracht hebben. 
Van de zoutkeet "'t Cromhout" horen we niets bij de uitverkoop. Waar zou die zijn gebleven ? 
Op 14 mei 1729 vinden we in het memoriaal van Burgemeesters (GA nr 34) een verzoek van Adriaen Kennis : 

"Hij versoeckt voor hem en Neeltie Claes Groot een bleekvelt te mogen maken op het erf van de gewesene 
zoutkeet "'t Cromhout", en dat werd accoord bevonden. De zoutkeet was ter ziele. 

Op 24 april 1745 (GA nr 35) hebben de hrn Burgemeesters aan de hr Albert Timmerman (U weet wel, de bouwer 
van het huidige raadhuis, te vinden in jaarverslag 1987 pag. 62/63)  

"vergunt sijn pakhuijsen (die van Broek in Waterland) alhier op 't erf van de keet "'t Cromhout" op de Haven 
buijtendijcx te plaetsen".  

De scheepshellingen na 1688 

Op de kop van de Grootenoord lagen in 1685, na de sloop van "de Son", twee hellingen. Van zee uit gezien links 
die van Evert Martens Verwer (verp. nr 492/366) en rechts op de plaats waar de zoutkeet gestaan had die van 
Nies gen Heijnes, weduwe van Jan Cornelisz Keleman (verp. nr 491/365). Laatstgenoemde schuitemakershelling 
werd door de zoon Heijn Jansz Keleman op 10 december 1726 aan diens schoonzoon Cornelisz Claesz Bun 
verkocht. 
 
Op 11 juni 1693 (ORA 3575) verkocht Jannetje Joris, weduwe van Evert  
Martensz Verwer, de linker scheepstimmerhelling met het woonhuis of spijker, mitsgaeders een timmerloods en 
twee smeerbedden staande in 't Proijen en alle gereedschap zoals domme krachten, zagen en kettingen aan Claes 
Huijbertsz Visser. 
Nu dient er een verband gelegd te worden met de werf van de wede van Claes Schuijtemaecker op de oostzijde 
van de Havenstraat (verp. nr 207/8-183). 
De linkerwerf aan het einde van de   De werf aan de oostzijde van de  
Grootenoord      Havenstraat 
Ao 1688 verp.nr 492, Ao 1733 nr 366  Ao 1688 verp. nr 207/8, Ao 1733 nr 183 

Op 23 februari 1687 (acte niet gevonden) 



Verkopers : Burgmrs van Monnickendam 
(ten laste van de wede Cl. Schuijte- 
 maecker : schuld ?) 
Koper : Pieter Jansz Keleman. 

 
Op 29 april 1688 (ORA 3575) 
Verkoper : Heijn Jansz Keleman 
Koper : Pieter Jansz Doncker. 

Op 11 juni 1693 (ORA 3575)   De werf a/d Havenstraat 
Verkoopster : Jannetje Joris wede   Op 20 april 1726 (ORA 3577) 
van Evert Martensz Verwer   Verkoper : Pieter Jansz Doncker 
Koper : Claes Huijbertsz Visser   Koper : Claes Huijbertsz Visser 
 Mr. Scheepstimmerman   Mr. Scheepstimmerman 
Daarmee was de familie Visser in het bezit gekomen van twee hellingen. De helling an 't Proijen en die aan de 
oostkant van de Havenstraat. 
 
Op 6 januari 1736 (ORA 3577) verkocht Grietje Sijmons Cramer, weduwe van Claes Huijbertsz Visser, de beide 
hellingen aan de zonen Huijbert en Sijmon Visser. 
Op hun beurt kochten de zoons op 12 december 1738 (ORA 3577) het perceel ten noorden van de werf op de 
Havenstraat (verp. nr 182) de mandenmakers werkplaats van Trijntje, de dochter van Cornelis Knop (zoon van 
Hendrik Cornelisz Kermelk) en Neeltje Garbrantsdr d'Haen. De familie Visser kwam waarschijnlijk uit Broek in 
Waterland. Claes Huijbertsz Visser j.m van Monnickendam (begr. 9-02-1732 grafrij 15 nr 6) trouwde op 2 mei 1693 
Grietie Sijmonszdr Cramer j.d van Uijdam (begr. 14-04-1751 grafrij 15 nr 6). Ze kregen 7 kinderen : 
gedoopt te Monnickendam   06-06-1694 Stijntie  begr. 15-03-1729 grafrij ? 
   "          "     "  28-08-1695 Sijmon (vroeg gestorven) 
   "          "  "  25-10-1696 Lijsie  (  "       "    ) 
   "          " "  09-02-1698 Lijsie  (  "       "    ) 
   "          " "  14-05-1699 Lijsie  (  "       "    ) 
   "          " "  30-10-1701 Sijmon  begr. 28-09-1799 grafrij 14 nr 6 
   "          " "  19-02-1704 Huijbert  begr. 01-02-1780 grafrij 15 nr 6 
 
Huijbert Claesz Visser j.m trouwde op 14-07-1731 met Geertruij van den Berg Dit huwelijk bleef kinderloos. 
Sijmon Claesz Visser j.m trouwde op 06-12-1731 met Zijtje Claesdr Boot. 
Het enige kind Grietje ged. 01-10-1733 is vroeg gestorven. De moeder in het kraambed en begraven op 16-10-
1733 grafrij 14 nr 6. Stijntje Claesdr Visser j.d trouwde op 17-08-1715 met Cornelis Jansz Kater j.m. 
Ze kregen 7 kinderen : 
gedoopt te Monnickendam  23-08-1716 Jan  (vroeg gestorven) 
   "          " "  14-08-1718 Jan  begr. 01-01-1721 
   "          " "  17-04-1721 Klaas 
   "          " "  22-07-1723 Sijmon  (vroeg gestorven) 
   "         " "  06-02-1725 Neeltje begr. 05-11-1727 
   "          " "  18-09-1729 Cornelis begr. 27-12-1729 

De familie Kater 

Cornelis Jansz Kater was de zoon van de smid en slotemaker Jan Jansz Kater. 
Op 14 januari 1696 (ORA 3575) kocht Jan Jansz Kater de smidse van zijn moeder Lijsgen Cornelisdr Muerders, 
weduwe van Jan Cornelisz Kater, begra ven 24 juni 1666, toen de voogden over de boedel (vanwege de schulden, 
die er waren) deze te koop aanboden. 
De smederij heette "'t Vergulde Anbelt" (verp nr 531 Ao 1688) en stond op de Niesenoortsburgwal. Het pand lag 
tussen twee stegen in, het Reijersteeghje ten zuidoosten en het Grietie van Hoornspadt ten noordwesten. 
Laatstgenoemd pad (ook wel "het padt van Pranger" genoemd) heeft tegenwoordig de naam "het ledige erf" en 
het Reijersteeghje is verdwenen. Het steegje liep van dit punt schuin weg naar het Zuideinde (op de kaart van Fr. 
de Wit is het nog te zien, zie hierna). De naam "'t Vergulde Anbelt" bestond al in 1681. 
Lijsgen Cornelisdr Muerders trouwde als weduwe van Jan Cornelisz Kater op 30 september 1668 met Herman van 
Ulsen (begraven 8-5-1694), die genoemde smederij pas op 7 januari 1686 kocht, dus de Katers hebben er tevoren 
niet gewoond. 
Op de zuidhoek van het Reijsrsteeghje had Jan Jansz Kater op 12 juli 1692 een huis en erf gekocht op de 
Niesenoortsburgwal (verp. nr 532/3 in 1688), kennelijk om bij zijn stiefvader in de smederij te helpen. 



Op 12 augustus 1692 werd Jan Jansz Kater tot stadssmid benoemd (ook op 15 augustus 1693, 11 augustus 1697 
en 16 augustus 1710) en was tevens leverancier van spijkers. 
Op 20 februari 1715 levert hij spijkers aan de stad; de rekening luidde: 

"Lasijers bij 't loo voor  -.28.12 ('n laschijser was een draadnagel) 
 Drielinge "      "    "  " -.39.-  en  
 Enckelde  "      "    "  " -.48.-  . 

 
Op 7 december moet hij de ijkstempels 
veranderen van het jaar 1715 op het jaar 1716 
"mits alle ijzers nieuwe hoofden krijgen". 
Het geslacht Kater was doopsgezind en 
woonde reeds lang in Monnickendam. 
De eerste Kater, die we daar ontdekten, was 
Pieter Cater, die omstreeks 1600 trouwde met 
Lobbetgen Cornelis. 
Op 18 januari 1653 (NA 3416) institueerde 
(benoemde) Lobbetgen Cornelis, laatst 
weduwe van wijlen Sijmon Claesz Croos als 
haar universele erfgenamen : Pieter, Niesgen, 
Trijntgen en Jan Cornelisz Cater, kinderen van 
haar overleden zoon Cornelis Pietersz Cater. 
Volgens een acte d.d. 6 mei 1648 (ORA 3612) 
was wijlen Cornelis Pietersz Cater (begraven op 
10-12-1647) gehuwd geweest met Dieuwtgen 
Jans Luijt. 
Dieuwtgen Jans Luijt was waarschijnlijk 
gereformeerd, want op 19 november 1651 
werd in de notulen van de kerkeraad gemeld, 
dat zij het oog zullen houden op de kinderen 
van Cornelis Pietersz Kater, die door hun 
bestemoeder (grootmoeder) tot de 
wederdopersvergadering getrokken worden. 
Cornelis Pietersz Kater woonde (zeker van 1631 
t/m 1647) in het huis "de Kater" in de 
Kerkstraat, hoek Zonnepad (het huidige huisnr 
2 in de Kerkstraat) Op 21 april 1631 (ORA 3572) 
werd het huis staande op de hoek van de 

schoolbrug en belend ten z.w. aan Sijmon Cornelisz Ruijchveer door Hillegonts Jans, huijsvrouw van Pieter Jansz 
van den Bergh verkocht aan Cornelis Pietersz Kater. De koper zal het wel de naam "de Kater" gegeven hebben. Dat 
het huis die naam droeg krijgen we bevestigd in een acte d.d. 1 augustus 1654 (ORA 3543) waar Outger Claesz 
Kuijt als eigenaar van "'t huijs de Cater" wordt genoemd (verp. nr 669 Ao 1688 en nr 492 Ao 1733). 
 
Cornelis Pietersz Kater werd nog al eens verward met Cornelis Pietersz Kat, de waard in "de Hollandse Tuijn" ook 
in de Kerkstraat, maar op de noordhoek van het Wagenpad (of Kermergracht). Deze herberg stond ten zuiden van 
het huidige huisnr 24. 
Er was ook een huis "de Kat" in de Kerkstraat (verp. nr 664 Ao 1688 en nr 487 Ao 1733). Het huidige huisnr 12. Is 
dit geen gelegenheid om deze huizen te voorzien van een naambordje ? 
De eerste genealogische gegevens van de Kater-stam zien er dus als volgt uit: 
   Pieter Cater x Lobbetgen Cornelisdr plm t 1600 (hertr. met Sijmen Claesz Croos) 
       │ 
   Cornelis Cater x Dieuwtgen Jans Luijt begr 
  10-12-1647     │ plm t 1630 
  ┌───┬─────┬──────┤ 
  │ │   │        │ 
Pieter  Niesgen  Trijntgen  Jan Kater x Lijsgen Cornelisdr Muerders 
          │ t 9-1-1661 (hert. met Herman van Ulsen) 
          │ 
Cornelis          │ 

 



x Lijsbeth v. Dijcxk        │ 
27-12-1685      Jan Kater x Neeltie Cornelisdr plm t 1687 
          │   
          │ged.  10-01-1666 
          │begr. 24-04-1721 
          │ 
   Cornelis Kater x Stijntje Claes (de) Visscher 
          │  t 17-08-1715 
          │ged.  06-09-1693  ged.  06-06-1694 
          │begr. 20-06-1749  begr. 15-03-1729 
           │ 
  van de 7 kinderen│5 vroeg gestorven 
     ┌───────────────────────┴──────────────────┬──────┐ 
     │                                          │      │ 
Claes Kater, ged. 17-04-1721  Sijmon Kater, ged. 06-02-1725 
1e x 04-08-1734 Trijntje Corndr Karmelk 1e x 17-11-1748 Annetje Pdr Bleij j.d. van Koningsbergen 
2e x 20-11-1746 Grietje Tijmons v. Sloten 2e x 11-05-1766 Annetje Walraven 
3e x 22-10-1780 Wolmoet Franke (wede) 

De opvolging 

Op 6 januari 1736 had Grietje Sijmonsdr van Claes Huijbertsz Visser de twee hellingen aan de zoons Huijbert en 
Sijmon overgedaan, maar de gezinnen bleven zonder kinderen en opvolgers. 
Gelukkig hadden ze een zuster Stijntje Claesdr Visser gehad, die weliswaar 7 jaar eerder was gestorven in het 
kraambed (begraven op 15 maart 1729), maar twee gezonde zoons (van de zeven kinderen !) van Cornelis Jansz 
Kater nagelaten, die de ooms konden opvolgen. Dit gebeurde pas meer dan 40 jaar later. 
Eerst stierf Sijmon Visser en werd begraven op 28 september 1779 (in grafrij 14 nr 6)  en enige maanden later 
Huijbert, die op 1 februari 1780 (in grafrij 15 nr 6) werd bijgezet. 
De zonen van Cornelis Jansz Kater, Claes en Sijmon, waren toen allang in het scheepsbouwersbedrijf opgenomen. 
 
Op 10 februari 1723 (GA nr 34) verzocht Cornelis Jansz Kater de Burgemrs om afstand te mogen doen van de 
smederij  staande op de Niesenoortsburgwal. Hij kreeg toestemming, mits hij de verponding aanzuiverde tot en 
met het jaar 1723. Op 1 mei van hetzelfde jaar kreeg Jan Mobron van de Burgemrs "het erf waar de smederij van 
Kater gestaan had", dus die was toen reeds afgebroken. Hij moet zijn smederij op de scheepswerf hebben 
voortgezet, want naast zijn werkzaamheden voor de scheepsbouw, werd hij ijkmeester van de stad. 
Op 28 juni 1738 werd, op voorstel van Burgemr Minnen, zijn dochter Hillegont Minnen tot ijkmeester aangesteld 
in plaats van Meijndert Boekloo die overleden was en werd goedgevonden dat Cornelis Kater hetzelfde 
ijkmeesterschap zou waarnemen (Hillegont was kennelijk niet opgeleid tot smid). 
  
Op 2 januari 1745 werd door de ijkmeester goedgevonden, dat de nieuwe ijkstempels door Cornelis Kater de smid 
voor  17.45 werden gemaakt. In october 1747 woonde Cornelis Kater met een kind en een dienstmaagd in een 
huis met tuin en paardenstalling van de wede Claes de Visser in de Grootenoord op de zuidhoek van de 
Tonnesteeg (toen verp. nr 347, nu huis nr 19). 
Op 31 december 1747 en 31 mei 1749 (GA nr 35) werd aan Cornelis Kater als ijkmeester (nu officieel aangesteld) 
toestemming gegeven een generale ijk door te voeren en op 2 augustus 1749  

"wert vermits het overlijden van Cornelis Kater, Ijkmeester binnen dese stad tot ijkmeester aangesteld 
Willem Balk, mits voor afleggelt aan de stadt te betalen  100.-.-." 

Cornelis Kater was op 20 juni 1749 begraven in grafrij 12 nr 3 van de Grote kerk. 
Claas Kater (de zoon van Cornelis) trouwde o 20 november 1746 reeds voor de 2e keer, nu met Grietje Tijmons 
van Sloten en woonde op "'t Weeselandt" (verp. nr 431, nu huidige huisnr 3). 
Op 3 november 1765 (GA nr 36) bedankte Claes Kater de hrn Burgemrn voor het gebruik van de stadswal voor de 
timmerwerf (an het einde van de Grootenoord) om daaraan een groot schip te kielen (is een schip overzij halen 
om  



er van onder het nodige werk aan te kunnen 
verrichten) en heeft verder aan Burgemrn op 
requistie (verzoek) overgegeven een memorie van 
onkosten hoe veel het gemaakte werk aldaar heeft 
belopen. Het totaal bedroeg  24.8.-. Welke kosten 
de Burgemrn besloten aan hem te laten uitbetalen. 
Verder is goedgevonden, dat alle vaartuigen of 
schepen, welke moeten worden gekield voor het 
gebruik van de wal zullen betalen, te weten voor 
een éénmast schip  3.- en twee- of 
driemastschepen  6.-. Bij de dood van hun ooms 
Sijmon Visser ( 1779) en Huijbert (in 1780) wed de 
helling aan het einde van de Grootenoord 
toegewezen aan Claas Cornelisz Kater en die aan de 
oostzijde van de Havenstraat aan Sijmon Cornelisz 
Kater. 
Sijmon woonde dan ook in een huis tegenover het 
huidige huisnr 14/15, dat op de scheepstimmerwerf 
stond. Op 26 juli 1783 werd door Burgemrs het 
verzoek van Sijmon Kater toegestaan om enige 
grond in pacht te hebben, die "op buijtendijck" lag 
(oostkant Havenstraat tussen de verp. nrs 181 en 
182), bedoeld werd een gemene steeg tussen zijn 
helling en de helling van Pieter Gras te mogen 

hebben tegen een jaarlijkse recognitie van  14.4.-. 

De familie Gras 

Was er dan een helling naast die van de Katers gekomen op de oostzijde van de Havenstraat ? 
In 1729 werd de zoutkeet "de drie Kronen" (verp. nr 181b Ao 1733), die ten noorden van het erf van de 
mandenmaker Cornelis Knop (verp. nr 182) was gelegen, afgebroken. Zijn weduwe verkocht haar erf in 1738 aan 
Huijbert en Sijmon Visser en zo was hun helling (later die van Sijmen Kater) naast die van de afgebroken zoutkeet 
(nu een leeg erf van de stad) komen liggen. 
 
Op 1 mei 1742 (ORA 3577) kocht de scheepstimmerbaas Cornelis Bun (echtgenoot van Trijntje Heijnis Keleman) dit 
lege erf van de stadsregering (verp. nr 181b Ao 1733) en bouwde daar een nieuwe schuitemakershelling (lang 115 
voet a.d. noord en 112 voet a.d. zuidzijde, breed 79 voet bij de wal en 61 voet bij de velden) die in het noorden 
reikte tot de Grietscheeljannensteeg. 
Op dezelfde datum verkocht Cornelis Bun zijn helling en timmerschuur, die hij exploiteerde op het erf ven de 
gesloopte zoutkeet "de Son" aan de hellingbaas Vrederick Engel. 
Zodoende lagen er weer twee hellingen aan de oostkant van de Havenstraat naast elkander. 
Het ging waarschijnlijk niet zo voor de wind met de nieuwe schuitenmakerswerf, want reeds op 1 juni 1750 moest 
Trijntie Heijnis Keleman  400,- lenen met de werf als onderpand, maar dat kon de zaak niet redden. 
De helling met drie beddens (smeerbedden, waarop de kiel van een nieuw schip kon worden gelegd) en een 
timmerschuur (verp. nr 181b) moest op 12 december 1754 (ORA 3578) 12 jaren na de bouw, door de crediteuren 
van Trijntie Keleman worden verkocht. Nieuwe eigenaar Pieter Gras Sr. 
 
Op 23 april 1765 (ORA 3578) kocht Pieter Gras Sr het voormalig perceel van Joris Schut (verp. nr 181a Ao 1733) 
van Pieter van Grotel, die het erf op 30-08-1763 gekocht had van Joris Schut. Hierdoor werd de helling bijna twee 
maal zo groot. 
De scheepswerf werd door de tweede echtgenote van Pieter Gras Sr na diens dood op 14 maart 1782 verkocht 
aan diens zoon Pieter Gras Jr. Na diens dood in 1788 kreeg Jan Pietersz Gras het beheer over de schuitema-
kerswerf gelegen tegenover de huidige huisnr 17 t/m 19, naast de scheepswerf van Sijmon Kater, die tegenover de 
huidige huisnr 13 t/m 16 op de Havenstraat lag. 
Toen de sequesters (beheerders bij gerechtelijk beslag) in de boedel van Jan Gras Pz op 20 april 1803 (ORA 3581) 
de scheepstimmerwerf aan Pieter Sijmonsz Kater verkochten, werd de werf (tegenover de huisnr 13 t/m 19 op de 
Havenstraat en nr 1 op de Haringburgwal) ineens meer dan tweemaal zo groot en omvatte de verp. nrs 181 t/m 
184. 
Het perceel verp. nr 184 (tegenover het huidige huisnr 13 van de Havenstraat) was vanaf 12 januari 1753 (ORA 

 



3578) eigendom van Cornelis Blaauw. 
Toen zijn dochter Grietje Blauw op 18-7-1773 met Cornelis Sijmonsz Kater trouwde, kwam dit perceel ten zuiden 
van de scheepstimmerwerf reeds in de invloedsfeer van Sijmon Kater. 
In april 1788 (ORA 3580) na de dood van Cornelis Blauw (begraven op 26 januari 1788, grafrij 57 nr 4) werd het 
perceel dan ook meteen verkocht aan Pieter Sijmonsz Kater, die het na het overlijden van zijn vader (begraven 26 
februari 1795, grafrij 5 nr 26) toevoegde aan de hem nagelaten scheepstimmerwerf. 
Hierna vindt U een eenvoudige stamboom van de familie Gras, waarin de vier scheepsbouwmeesters zijn 
opgenomen. Drie van hen zijn de voorouders van Hendrik Gras, de bekende schrijver van kinderboeken. Hij werd 
geboren op het Bloemendaal 9 (toen wijk 1 nr 72) Het huis bestaat jammergenoeg niet meer. 
Op 14 october 1874 stierf zijn vader en op 8 december 1878 zijn moeder. 
Hendrik Gras werd toen het Ned. Herv. Weeshuis opgenomen. Hij bleef daar tot 30 november 1891, waarna hij 
naar Uitgeest vertrok. 

De familie Engel 

Toen Cornelis Bun, de schoonzoon van Heijn Jansz Keleman, op 1 mei 1742 het perceel van de gesloopte zoutkeet 
"de drie Kronen" aan de Havenstraat kocht, stootte hij zijn scheepswerf op het perceel van de "gewesene" 
zoutkeet "de Son" aan het einde van de Grootenoord af en verkocht deze aan Vrederick Engel voor  1000,-. 
Deze werf lag (zoals U weet) naast die van Huijbert en Sijmon Visser op 't Proyen. Na de dood van genoemde 
broers in 1780 zou het eigendom door erflating overgaan aan Claes Cornelisz Kater. 
Van de familie Engel heb ik U al eerder verteld. Ook zij waren scheepsbouwmeesters, maar hadden evenals de 
Katers een aantal broodbakkers in de familie (zie jaarverslag 1984 van Oud Monnickendam, pag. 55, 56 en 70). 
Hoe deze beroepen naast elkander in dergelijke families ontstaan, is niet te verklaren. "Broodjes en bootjes" rijmt 
wel, maar heeft niets met elkaar te maken. 
Frederik Jansz  Engel,  die op 20 juni 1722 met Hilletje Sijmonsdr Spar, een schuitemakersdochter, trouwde, 
combineerde zelfs deze beroepen. 
Was hij van 1729 tot 1757 schuitemaker, op 15 augustus 1752 kocht hij een bakkersnering op 't Noordeinde 
(huidig huisnr 66) van zijn broer Pieter Jansz Engel en er bleven 3 generaties "Engelen" brood bakken tot mei 
1813. We moeten ons echter tot de scheepsbouw beperken. Oorspronkelijk had Frederik Engel een timmerschuur 
en schuitemakershelling 
├────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│    Stamboom Familie Gras     │  
│           │ 
│ Kornelis Grasboer         │ 
│           │ 
│ Jan Grasboer x Eechie Pieters       │ 
│ b 19-10-1706     3 kinderen   │ 
│           │ 
│Pieter Jz Gras Sr  x Lijsgen Peters Mars  b 16-08-1753 graf 45-4  │ 
│d 27-11-1704  t 30-05-(15-5) 1728   7 kinderen (3 vroeg gestorven) │ 
│b 20-12-1781 graf 31-5           │ 
│scheepsbouwer   2e x Guurtje Klaas Meuwes  b 12-03-1783 graf 29-4   │ 
│1754-1781  t 28-07-(13-7) 1754  testament 22-03-1764   │ 
│werf 181          │ 
│           │ 
│Pieter Pz Gras Jr x Wijfje Cornelisdr Swaarvat  b 02-08-1774 graf 40-1  │ 
│d 26-04-1733  t 04-04-(20-3) 1756  10 kinderen (3 vroeg gestorven) │ 
│b 22-05-1788 graf 45-11         │ 
│scheepsbouwmeester          │ 
│werf 181 1781-1788         │ 
│           │ 
│Cornelis Pz Gras  x Jannetje Wdr   Posch Jan Gras x Geertje Harmensdr Mor │ 
│t 02-05-(17-4) 1790  7 kinderen   t 25-07-(10-7) 1784 geen kinderen   │ 
│d 18-01-1767 b 30-12-1800   d 15-11-1761 b ?    │ 
│scheepsbouwmeester     scheepsbouwmeester    │ 
│werf 365 1791-1796    werf 181 1788-1803, 402 1807-1810  │ 
│           │ 
│Pieter Csz Gras  x Lea Tromp (woonden rechter helft huisnr 41 NZ Burgwal   │ 
│d 24-08-1794  t Ransdorp d 31-05-1792 Br. in W.     │ 



│o 06-07-1840  tr 1815 o 29-12-1869      │ 
│schippersknecht (jaagschuit)        │ 
│           │ 
│Pieter Gras  2x Elisabeth Loef   1e x Aaltje Dekker  │ 
│   (eerder weduwe van J. Boerman)     │ 
│g 15-11-1827  t 10-10-1869  g 14-12-1834 t 21-08-1853   │ 
│o 14-10-1874    o 08-12-1878 g 30-09-1825 Zaandam  │ 
│stadsomroeper : benoeming 7-6-1856    o 28-08-1868   │ 
│           │ 
│Hendrik Gras  x Marijtje Blom *  13-04-1870     │ 
│* 08-10-1870  t 03-08-1898 o 12-04-1948      │ 
│+ 20-04-1952 te Soest   te Soestdijk    g = geboorte │ 
│in het Ned-Herv. Weeshuis van 1878 tot 30-11-1891    d = doop  │ 
│schrijver van kinderboeken       t = trouwen │ 
│onderwijzer        o = begraven  │ 
│         b = begraven │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┤ 
op de Nieuwe Zijds burgwal (verp. nr 221), tegenwoordig huisnr 42. Ten zuiden van dit huis liep vroeger de 
Lavantstraat. Frederik kocht dit huis en erf op 10 mei 1729 (ORA 3577) en bouwde tegenover dit huis aan de 
Singel een helling. 
Aan het einde van de Grootenoord kocht hij op 1 mei 1742, zoals reeds vermeld, een tweede helling met 
timmerschuur, waarachter sloten (pompen) en een spil (om schepen langs het smeerbed op te vijzelen). 
Frederik had drie zoons : Sijmon (gedoopt 09-11-1724), Jan (v. 23-06-1729) en Adriaen (v. 30-08-1731). Dit was 
waarschijnlijk de achtergrond van deze aankoop. 
Jan kreeg de bakkerij in 1754 en op 14 februari 1757 (wanneer vader Frederik Engel is begraven op 2 april 1756 in 
grafrij 55 nr 20) verkoopt hun moeder Hilletje Sijmons Spar (ORA 3578) de beide schuitemakershellingen aan de 
zonen Sijmon en Adriaen (ieder voor de helft in eigendom). 
Sijmon en Adriaen trouwden beide met een Ekel (Hekel in Monnickendam) uit Uytdam. 
Sijmon op 5 december 1751 met Neeltje Cornelis Ekel en Adriaen op 2 mei 1756 met Grietje Pieters Ekel. 
Op 9 december 1773 (ORA 3578) besloten de broers het halve eigendom in ieders scheepshelling te ruilen, zodat 
zij ieder de beschikking kregen over een complete helling. Adriaen krijgt een huis en erf (verp. nr 222) op de 
Nieuwe Zijds Burgwal en de scheepstimmerwerf  met loods (verp. nr 365) aan 't Proyen met de werf van Huijbert 
Visser ten zuidoosten. Sijmon kreeg het huis en erf met de loods en schuitemakershelling op de Nieuwe Zijds 
Burgwal, de Lavantstraat ten zuiden en het huis van broer Adriaen ten noorden plus  300,- aan verschil in 
taxatiewaarde. Sijmon Engel vertrok in 1775 met attestatie naar Hoorn. Hij overleed daar, maar liet zich in 
Monnickendam begraven op 22 maart 1791 (grafrij 13 nr 14). 
De scheepswerf van Adriaen Engel aan de Grootenoord werd voor  1000,- op 1 october 1791 (ORA 3580) 
verkocht aan Cornelis Gras (de broer van Jan Gras). U vindt hem in de stamboom. Nog geen 5 jaren later, op 17 
augustus 1796 (ORA 3580) verkocht deze de helling aan Claas Hondius. 

De vurige patriot en de prinsgezinde man 

We zijn in de patriottentijd terechtgekomen. De één behoudend (voor Oranje), de ander revolutionair 
(vernieuwend). 
De publikatie van het pamflet :aan het volk van Nederland" op 26 september 1781 van de overijselse edelman en 
patriot Joan Derk van der Capelle tot den Poll (1741-1784) heeft heel wat mensen aan het denken gezet, met als 
gevolg soms grote tegenstellingen, zelfs binnen één familie. 
Ook in de familie Kater botsten de meningen; misschien wat feller dan bij anderen, maar dit bracht het beroep van 
scheepstimmerman mee, die de naam hadden nogal heet gebakerd te zijn. (U herinnert zich nog wel de naam 
"bijltjes", van school, die gegeven werd aan de Prinsgezinde scheepstimmerlieden van Kattenburg, die in 1787 
tegen de patriottische regenten van Amsterdam in opstand kwamen). 
Op 24 januari 1789 (GA nr 38) hebben gecommitteerden (afgevaardigden) van de Kerkeraad, de Predikant Do. de 
Roock (gekomen van Heerewarden 1784 en vertrokken vaan Deventer 1789), ouderling Cornelis van Holk en 
diaken Theunis Hondius aan de hrn. Burgemrn kennis gegeven, dat in hun vergadering geklaagd was over Tijmon 
Kater (d'oude) wegens openbare storing in de gods dienst en zijn oproerige gesprekken. Zij verzoeken de hrn 
Burgemrn dat haar Ed. gr. Achtb. gelieven mee te werken met de Kerkeraad tot wering van deze ergernis en ter 
voorkoming van de te verwachten gevolgen. 
Op 31 januari 1789 is in volkomen eenparigheid geapprobeerd (goedgekeurd), rakende het voorval Tijmen Kater, 
om hem ter kamer van de hrn Burgemrn te ontbieden. Is dezelve zeer ernstig gereprimendeerd (berispt) over zijn 



seditieuse (oproerige) gesprekken, die onlangs gevoerd werden om de "publuijcen" godsdienst te verstoren. 
Verder gewaarschuwd zich daarvan te zullen onthouden en zich als een vreedzaam en stil burger te gedragen. 
Bij faute (overtredingen) vandien zal dadelijke ontpoortering en ontzegging van inwoning plaatsvinden. 
 
Tijmon Kater d'oude "de vurige patriot" kunt U terug vinden in de stamboom. (als zoon van Claas) gedoopt 6 
januari 1750, evenals zijn 6 jaar jongere broer Cornelis, scheepstimmerbaas, die al eerder werd beschreven in 
jaarverslag 1975 als "prinsgezinde man". 
Laatstgenoemde had (in tegenstelling tot zijn broer) twee van zijn kinderen tegen eind october 1795 (tijdens de 
franse bezetting) met oranje op hun hoeden over straat laten gaan. 
Toen het "Committé van Waakzaamheid" de bode, vergezeld van een dienaar van politie, naar zijn huis had 
gezonden om hem op te halen, had hij op de brutaalste wijze geweigerd en gedreigd met de woorden: 

"dat hij de eerste donder, die hem uijt zijn huijs wilde halen met een bijl, welke agter de deur (waarschijnlijk 
voorbedagtelijk) geplaatst was, de kop soude inslaan". 

Daarna hebben zich twee dienaars naar het huis van Cornelis Kater begeven om hem met de grootste moeite naar 
buiten te brengen, waar hij niet ophield de sterkste weerstand te bieden en hem gebonden opgebracht voor 
genoemd Committé. Gehoord zijnde, heeft hij niet ontkend draadjes van oranje saijet aan zijn kinderen te hebben 
gegeven. 
Op zaterdag 21 november 1795 werd de 39 jarige Cornelis Klaasz Kater, scheepsbouwer veroordeeld 

"omme aldaar door den scharpregter te worden gegeeseld, vervolgens voor vijf jaaren in eene verseekerde 
plaats binnen deeze provintie gevineerd (gevangengezet) en daarna voor vijftig jaaren gebannen te worden 
uit deeze provintie". 
Uitspraak "in naam en vanwege het Volk van Holland regt doende, condem neeren den gedetineerde om 
alhier binnenskamers te werden gegeeseld en wijders te werden overgesonden naar Oost Indien, ten einde 
daar ten minste vijf jaaren te verblijven". 

Dankzij de Heer Schoonevelt vernamen wij in het jaarverslag 1976 (pag. 53/54) hoe het verder ging met onze 
Oranjeklant. 
 
Op 23 februari 1796 was Cornelis Kater met het schip "de Vrouwe Maria" van Capitein Hermanus Barbier voor de 
Kamer van Hoorn uitgevaren naar Oostindiën. Op de hoogte van Kaap de Goede Hoop is het schip door de 
Engelsen genomen en opgebracht. Cornelis Claasz Kater is op 17 september van hetzelfde jaar aldaar overleden. 
Een schriftelijke doodsakte kon niet worden geleverd. 
Sijberich Cornelis Hoen, de vrouw van Cornelis Claasz Kater was plm. 4 maan den voor de demonstratie met 
oranje op de hoedjes, overleden en op 19 juni 1795 begraven in grafrij 15 nr 6. 
Haar is de affaire van haar man bespaard gebleven of zou het niet gebeurd zijn als zij nog geleefd had ? 
Zes kinderen tussen 1 en 12 jaren oud bleven achter. Ach, het weeshuis zal zich wel over hen ontfermd hebben 
denk ik, maar ze mochten er zijn ! Daarover later. 
Ook de bezittingen van Cornelis Kater werden in beslag genomen en openbaar verkocht. O.a. de 
scheepstimmerwerf met twee schuren, een loods en een woonhuis op 't Proyen. De burger Tamis Visser kocht het 
voor  910,- op 5 februari 1796 (ORA 3580). 
Toen ik de naam Visser zag, bracht ik deze in verband met de twee gebroeders Huijbert en Sijmon, maar bij 
controle bleek er geen verwantschap. Tamis Visser was op 12 augustus (28-7) getrouwd met Annetje Kroon. 
 
Tamis Visser was op 8 juni 1766 als zoon van Cornelis Thamisz en Bregje Hendriks gedoopt (verder onbekend). 
Annetje Kroon bleek echter de dochter van Nanningh Croon en Maretje Jans Goijer uit een oud 
schuitemakersgeslacht van Monnickendam. 
Reeds op 18 augustus 1630 (ORA 3572) kocht Gerrit Jacobsz Croon Mr Schuijtemaecker "seeckere twee erven 
nevens den anderen, gelegen op 't Bloemendael". Hij stichtte daar een schuitemakershelling. 
Thamis Visser en Annetje Croon laten 4 kinderen gereformeerd dopen. Jan (8 februari 1795), Nanning (20 
augustus 1797), Neeltje (11 augustus 1799) en Pieter (14 februari 1802). Tamis overleed reeds in 1802 en werd op 
7 december 1802, grafrij 36 nr 17, begraven. Annetje Croon hertrouwd op 28 augustus 1803 als weduwe met 
Hendrik Ottes, ook weduwnaar, die van Buijksloot kwam. Annetje is op 13 october 1812 op 49 jarige leeftijd 
overleden; adres Proijen W1/153. 
 
Op 12 juli 1820 (NA 3582) komt deze scheepswerf aan 't Proijen toch weer in handen van de Katers. 
Volgens acte 2587 verkochten Hendrik Ottes, Jan en Nanning Visser, scheepstimmerlieden te Monnickendam een 
scheepstimmerwerf met desselfs schuur, loods en verder getimmertens, benevens een woonhuis bij 't Proijen 
(verp. nr 492, wijk 1 nr 153) belend met de koopster ten noorden (de helling op het erf van"de Son") en ten zuiden 
Cornelis Jansz Groot, aan Geertjen Raggers, de weduwe van Pieter Kater. Dit is de tak van Sijmon Kater, de broer 



van Claas, die straks ter sprake komt. 
Buiten de onteigening van de scheepswerf op 5 februari 1796 door het Committé van Waakzaamheid, werden ook 
alle verdere onroerende en zakelijke goederen verkocht. 
Een huis en erf in de Grootenoord voor  30,- een huis en erf met een kamer en pakhuis op het Weesland voor  
270,-, de helft in de twee huizen in het Zuideinde en de helft in een huis in de Niesenoordssteeg. De laatste dire 
halve eigendommen worden door zijn broer Tijmon Kater (de patriot) gekocht, waarschijnlijk omdat de wederhelft 
daarin aan hem toebehoorde. 
  
Voorts het werk dat onderhanden was op de dag van de arrestatie, de z.g. bijlbrieven. Een bijlbrief was een 
koopbrief van een schip, waarin de scheepsbouwmeester zich voor de kostprijs een schip liet verpanden. 
We krijgen hierdoor inzicht voor wie hij werkte (zie ORA 3580 16-7 tot 15-9 1796). 
Er zijn 7 bijlbrieven die verkocht worden : 

1. t.l.v. Jacob Cornelisz Schilder,  
bijgenaamd "Dove Kees en Jaap" wonende te Vollendam  van  170,- voor   62,- 

2.   "    Cornelis Plat te Vollendam        "    "   50,-    "     "  37,- 
3.   "    Tamis Claase Plat te Vollendam       "    "  538,-    "    " 165,- 
4.   "    Klaas Kil te Vollendam        "    "   563,-    "    " 325,- 
5.   "    Hendrik Ibsz Stavenuijtregt Te Vollendam      "    "   100,-    "    "   82,- 
6.   "    Dirk Roof te Monnickendam        "    "    525,-    "    " 330,- 
7.   "    Simon Broer te Monnickendam       "    "    348.13  "   " 109,- 
 
De toestand van de scheepswerven in het begin van de 19e eeuw. 
In 1806 was Holland een koninkrijk geworden. Napoleon's broer Lodewijk Napoleon werd onze eerste koning en 
hield zijn officiële intocht op 23 juni van dat jaar met zijn vrouw Hortense de Beauharnais in Den Haag. 
Men komt steeds meer tot het inzicht, dat hij een goede vorst was en veel voor de Nederlanden gedaan heeft. 
Anderhalve eeuw heeft er een taboe op de franse bestuursperiode gelegen. Men is nu zo rijp geworden dat men 
deze tijd objectief kan waarnemen. 
Op 30 juli 1808 wilde de Koning bekend gemaakt worden met "de tegenwoordige staat" der binnen zijn koninkrijk 
gevestigde fabrieken en trafieken en daartoe de nauwkeurigste informatie en opgaven uit de verschillende oorden 
des Rijks in te winnen en op te zamelen. 
Zo ook te Monnickendam en wat de scheepstimmerwerven betreft vinden we in het "Generaal Tableau", dat op 
15 augustus 1808 werd samengesteld, dat er zes aanwezig waren. 
De vorige staat ervan was (men bedoelt de toestand voor 1795) : 4 stuks bloeiend, 1 werf liep tamelijk en 1 
waarvan de eigenaar onbekend was. Nu in 1808 : alle werven in verval en kwijnende. 
 
Het "Generaal Tableau" is samengesteld uit de beantwoorde vragenformulieren, die aan de scheepstimmerbazen 
waren toegestuurd ! Van wie waren deze scheepstimmerwerven : 
 
1. de weduwe C. Kater 
Eigenaresse: Grietje Cornelis Blaauw, de weduwe van Cornelis Sijmonsz Kater (begr. 27 december 1800), die op 7 
december (22-11) 1806 hertrouwde met Harmen Esselman van Ankum (bij Osnabrück in Duitsland) 
De helling lag tegenover de zuidhoek van de Moordsteeg (verp. nr 177, Wijk II nr 81/82), waarschijnlijk op het 
oude perceel van 't Cromhout. Het was een scheepsmakerij voor pramen, gondels en vaartuigjes 
Voorheen : "seer gering bloijent (bloeiend) tegewoordig : quijnent (kwijnend) : "op hoop van vrede". 
 
2. Pieter Sijmons Kater (de grote scheepswerf aan de oostkant van de Havenstraat) 
verp. nr 181 t/m 184, Wijk III nr 93/94 en later kad. nr 393. 
Keurig ingevuld formulier (GA 144). De aangevoerde middelen tot herstel en aanmerkingen volgen na deze 
opsomming van de werven. 
 
3. Klaas Hondius (t. noorden v. H. Ottens aan 't einde van de Grootenoord) 
Verp. nr 365, Wijk I nr 151, later gedeeltelijk kad. nr 430. 
Voorheen : bloeiend, thans in verval door de enorme duurte van het hout en slechte visserij. 
Middelen tot herstel : een vrije en onbelemmerde visserij. 
 
4. Hendrik Ottens (t. zuiden van Kl. Hondius aan 't Proijen) (gehuwd met Annetje Kroon op 28 augustus 1802, 
weduwe van Thamis Visser). Verp. nr 366, Wijk I nr 153, later gedeeltelijk kad. nr 430. 
Voorheen : bloeiend, thans : zeer in verval, enorme duurte van het hout en andere materialen, alsmede de slegte 



visserij. Middelen tot herstel : een vrije en onbelemmerde visserij. 
 
5. Jan Gras (d'Oude) 
Heeft zijn werf (verp. nr 181) op 20 april 1803 verkocht aan Pieter Sijmonsz Kater. 
Op 28 januari 1807 kocht hij op het Bloemendaal een huis en erve en daarnaast een schuur  met helling van Jan 
van Dalen ( verp. nr 403 en 402, in Wijk I nrs 65 en 66 en in 1832 kad. nr 526), Werd op 11 januari 1810 door 
curators in de boedel van Jan Gras Jr verkocht aan Sjoert Siebes. De vorige staat : mij onbekend, de tegenwoordige 
staat : is slecht. 
 
6. Frederik Engel 
Op de schuitemakershelling aan de Nieuwe Zijds Burgwal. 
Verp. nr 221, Wijk IV nr 137 later kad. nr 48 (werd verkocht op 21 september 1812). 
Voorheen, seer tamelijk, tegenwoordig: geen bestaan. 
 
Pieter Sijmonsz Kater kon van de zes scheepsbouwmeesters de toestand van de werven en de omstandigheden 
het beste onder woorden brengen op 15 augustus 1808 : 
Vorige staat : "dat iedere baas en braaf burger zijn bestaan had, zodanig dat iedere dagloner zijn eigen brood at 
zonder enige  onderstand van Kerk of Godshuis". 
Tegenwoordige staat : "Kwijnende sinds de invasie van 1795 (tot heden nog).Al drie scheepstimmerwerven bij 
executie verkocht, waardoor vele dagloners van hun bestaan beroofd zijn en tot last van Kerk en Godshuis moeten 
gemaintineerd (onderhouden) worden. 
Middelen tot herstel of aanmoediging : 
Ten eersten :  De Albestierder te bidden en smeken om de zo lang gewenste vrede, gevestigd op een vast 
fondament tot opbouw der ware Christelijke kerk, welvaart en voorspoed der burgelijke maatschappij. 
Ten tweede :   het in werking brengen van het placaat van Zijne Majesteit dd 21 april 1807 tot verlichting van de 
drukkende lasten der Verponding, Personeel, Haardstedengeld, Additionele stuivers en aparte stadslasten. 
Ten derde :    de slechte staat der zeehaven in een zodanig schuiligen en veilige plaats voor schepen en vaartuigen 
brengen. Vooral voor visser en tot behoud van onze trafiken, die reeds door de laatste stormen en watervloeden 
genoeg geruineerd zijn.  
 
De meesten onder ons zijn niet in staat de geleden schade te herstellen. 
Vooral de scheepstimmerwerven in deze plaats zijn zeer afhankelijk van de vissers van 't eiland Marken, 
Volendam, Harderwijk, Huijzen en Bunschoten of Spakenburg en veel andere meer, die al mede onder druk van de 
duurte van het onderhoud van hun vaartuigen, zeilen, touwwerk en netten zwoegen en daarboven nog vele met 
last en patent geld bezwaard zijn, waaronder de visser moet bezwijken. Door wiens val, wij scheepstimmerbazen, 
ijzersmeden en zeilemakers de eene bankroet na de andere krijgen en dus een algemene val staat te komen. 
Om aan deze val wat tegemoet te komen, behoudens de ondergeschiktheid aan Zijne Majesteit en de wetten, het 
volgende verbeteren : 
Ten eerste : Het placaat van 21 april 1807 in werking te  stellen 
Ten tweede : de zeehaven tot een schuilplaats van schepen en vaartuigen te herstellen en tot behoud van onze 
trafieken. 
Ten derde :  de visser zo veel mogelijk te verlichten van bezwarende lasten  
Ten vierde : de opheffing van de reeds lang te Amsterdam gevestigde vishandel int Tolhuis en Bothuis. Namelijk 
wanneer zij hun vis daar te koop aanbieden hen wordt voorgeschreven f- 6,- gildegeld te betalen (zonder van het 
gildegeld  te genieten) zodat ze gedwongen zijn hun vis aan een klein getal, zo genaamd de Vis- of Gildebazen/ 
vrouwen te moeten verkopen voor een prijs zoals zijlieden onder malkander goed vinden, en ervan rond kunnen 
komen. Ondervoorwaarde dat de overgebleven vis niet aan vismeiden, noch aan burgers wordt verkocht of 
geveild tot nadeel van de burgerij en vissers. 
De volgens mijn indruk de vishandel te Amsterdam beter op drie of vier verschillende comptoiren kan worden 
verkocht zoals Kattenburg, Stadsherberg, Zandhoek of elders om daar hun vis (die aan bederfelijkheid onderhevig 
is) vrij aan iedere visbaas/meid of burger te laten opveilen of verkopen, gelijk in meer voorname steden 
gebruikelijk is.       Pieter Kater, scheepstimmerbaas. 

De kinderen van Cornelis Claesz Kater 

Op geen enkele wijze werd bij de uitspraak van het vonnis rekening gehouden met de zes kindertjes die 
achterbleven. 
De moeder Sijbrigh Cornelis Hoen (ged. 14 december 1762), dochter van Cornelis Hoen en Jannetje Blaauw, werd 
een jaar na de geboorte van het laatste kind Adriaan (ged. 16-01-1794) begraven op 19 junis 1795 in grafrij 15 nr 



6, 32 jaar oud. 
De vader kreeg een straf, die alle maat te boven ging. ook al was hij de enige ouder die overgebleven was. 
Wie waren deze kinderen: Claes   gedoopt  04-12-1783 

Cornelis       "  30-10-1785 
Thijmon (de jonge)    "    19-04-1787 
Joost       "    03-05-1789 
Grietje       "    12-03-1791 
Adriaan       "    16-01-1794 

 
Claes Cornelisz Kater trouwde twee maal op 9-11- (25-10) 1806 met Rinsje Koedijk 
     op 13-08         1815 met Klaasje de Boer 
Hij was visserman (zeker tot 1821). Hij koopt dan op 5 december 1821 het huis aan het Noordeinde huidig huisnr 
109 (toen Wijk IV nr 90). In 1850 bij het instellen van de bevolkingsregisters was hij landman. Veel meer weten we 
niet over hem. 
 
Cornelis Cornelisz Kater trouwde op 05-04-(21-3) 1807 te Zuiderwoude met Grietje Karnekamp, geboren op 10 
juni 1787 te Broek in Waterland als dochter van Jan Karnekamp en Sijtje Schrader. 
Sinds zijn 9e jaar woonde hij in Zuiderwoude omdat zijn moeder gestorven was. Een oom (waarschijnlijk Tijmen 
Kater d'oude) die kinderloos bleef, had hem naar Zuiderwoude gebracht, maar bij wie hij zijn jeugd doorbracht is 
niet bekend. Daar zal hij ongetwijfeld zijn vrouw hebben leren kennen. 
Hij moet in deze jaren erg terugverlangd hebben naar Monnickendam en in de loop van zijn 42e jaar lukt het hem 
zijn werk in Zuiderwoude neer te leggen en naar zijn geboortestad terug te keren. Cornelis is zo blij, dat hij dit feit 
met een gedicht vastlegt. 
Deze overdenking, zoals hij het zelf noemt, kreeg ik toegezonden door de heren A. van Zalinge in Etten-Leur en 
L.W. van Zalinge te Monnickendam. 

"Toen is was een kind van negen jaar 1) verliet ik mijne stad, 
Omdat ik van mijn oom, zoo 't scheen, 't geluk verkregen had, 
Terzijde van mijn Vader af, te nemen naar hem toe, 
Met genoegen van mijn Vader, maar ras was ik het moe. 
Omdat ik met mijn kindsverstand maar al te dikwijls dacht : 
Ach, zou ik maar naar Monnickendam, al was het in de nacht. 
't Gemis dat was voor mij zoo groot, terwijl mijn moeder pas 
Door Godes hand en wijs bestuur van mij ontoogen was 2). 
Mijn vader, zuster en mijn broers zag ik vooreerst niet meer. 
Altijd getreur, dat in mij was, 'k zat inde Belmermeer. 
Maar in Novembermaand 3) van 't zelfde jaar, trof mij nog groter slag 
Door wraak en nijd al van de mensen, ik mijn vader niet meer zag. 
Daar zat het vijf getal gebroers en zuster 4) aan ons zij, 
Maar God die ons een Vader was, had met ons medelij, 
Die heeft gezorgd voor het Katerkroost, dat er wel rede zij 
Te zeggen, God, wij danken U, ik wil Uw dienaar zijn,  
Maar na verloop van 12 jaar, toen dacht ik om een vrouw 5), 
Om mij zoo door den Echtenband, te verbinden in de trouw, 
Met een meisje, Grietje Karnekamp, die nog zit an mijn zij, 
Met zeven kin'ren in 't getal, één zoon naam al mij 6) 
Op Zuiderwou was toen mij plaats het heden op deez' dag. 
Maar na verloop van 20 jaar mijn werk daar nederlag 7). 
Nu Monnickendam, daar ben ik weer, als Vader, man en broer, 
Op hoop van zegen van de Heer, tot dorselzaad van mijn vloer, 
Te wachten met mijn huisgezin, teneinde ik mijn brood 
Mag eten op een zuivere wijs, tot 't einde van mijn dood 
En als ik dan voor 't laatst verhuis, ik meen naar 't donk're graf, 
Dat dan mijn zonden zijn geboet als eens die groote dag 
Zal wezen, die van God bestemd, ik zalig vieren mag 
   Cornelis Kater - 1827 

 
──────────────────────── 
1) geboren 29-10-1785 en in Juli 1795 na de dood van zijn moeder naar Zuiderwoude. 



2) zijn moeder werd op 19-06-1795 begraven. 
3) op 21-11-1795 werd zijn vader verbannen. 
4) Claas, Cornelis (hijzelf), Tijmon d'jonge, Joost, Adriaan en Grietje   (enige zuster). 
5) op 5-4-1807 te Zuiderwoude getrouwd met Grietje Karnekamp (21 jaar oud). 
6) zie de stamboom : kinderen geboren te Zuiderwoude met ( 6 meisjes en 1   jongen genaamd "Cornelis", net 

als zijn vader. 
7) in april 1827 terug naar Monnickendam (20 jaar getrouwd). 
 
Het onstuimige, maar bovenal eerlijke, Katerbloed stroomt in de aderen van talrijke Monnickendammer families. 
Bijna alle kinderen van Cornelis waren meisjes en vandaar dat aan het nageslacht geen naamkaartje "Kater" hangt. 
Sijbreg Kater, geboren 17 februari 1810 te Zuiderwoude trouwde te Monnickendam op 15 februari 1835 met Jan 
Visser, molenmaker, wednr van Eefje van Zalinge (zoon van Tamis Visser en Annetje Kroon). 
Sijtje Kater, geboren 24 december 1812 de Zuiderwoude, trouwde te Monnickendam op 1 juni 1834 met Jan van 
Zalinge, landman. 
Grietje Kater, geboren 11 april 1817 te Zuiderwoude, trouwde te Monnickendam op 16 mei 1841 met Cornelis 
Blankevoort, oud 20 jaren en timmerman, zoon van Reijer Blankevoort en Wijfje Gras. 
"Cornelis Blankevoorts schoonvader (verteld in het jubileumboek vanwege 150 jaar van Hattum en Blankevoort) 
was een vurig orangist". Jammergenoeg was dit abuis, het was de grootvader van Grietje. 
Grietje Kater overleed 38 jaren oud op 31 juli 1855. 
De vrouwelijke "Katers" waren kennelijk aantrekkelijke levenspartners, want Cornelis Blankevoort vroeg toen haar 
zuster Jannetje Kater, geboren 16 juli 1830 te Monnickendam, met wie hij op 16 november 1856 te 
Monnickendam trouwde. Aaltje Kater geboren 15 april 1829 te Monnickendam, trouwde op 9 september 1849 
met Johan Arend Hulskemper van beroep kleermaker en zoon van Harmen Hulskemper en Hendrika Kuijper. 

De constructeurs van de moderne baggermolen 

De derde zoon van Cornelis Kater, Thijmon, gedoopt 19 april 1787, kreeg de toevoeging "de jonge" om hem te 
onderscheiden van zijn oudere oom. 
Op 12 februari (29-1) 1809 trouwde hij Annetje Dirks Slot, en dochter van Dirk Slot en Maria Caillou te Edam. 
Ondanks dat er geen scheepsbouwers meer in de tak van de familie voorkomen, is deze zoon toch de bekendste 
van alle Katers geworden, omdat hij zich met grotere projekten op het gebied van waterbouw ging bezig houden. 
Tot 4-12-1824 woonde hij als timmerman op de Middendam Wijk II nr 123, het huidige huisnr 4, dan verkocht hij 
dit huis. 
Op donderdag 17 februari 1983 startte een televisieprogramma "Maritiem", Nederlanders en de zee. Nederland 
heeft b.v. 's werelds grootste baggervloot. 
In de eerste aflevering werd een beeld gegeven van de ontwikkeling van deze bedrijfstak in de voorbije eeuwen. 

In 1575 had de Amsterdamse scheepsbouwer Joost Jansz 
Bilhamer een moddermolen geconstrueerd, die een hele 
verbetering was vergeleken bij de tot dan toe uitsluitend 
beschikbare baggerbeugel. 
De moddermolen werd gevormd door twee platte schuiten, 
waartussen een lopende bandachtige constructie, 
aangedreven door vier man in een tredmolen, de modder in 
een goot perste. 

 (Baggermolen van T. en A. Kater) 
In de 17e eeuw werd deze tredmolen vervangen door een horizontale rosmolen. De diepte tot waar gebaggerd 
kon worden was beperkt (hooguit 2 meter) en de moddermolen was geenzins toereikend de aanslibbing van 
zeegaten effectief tegen te gaan. 
Pas in 1829 (zie "maritiem" door Hans Vandersmissen, pag. 21) construeerden de gebroeders Tijmon en Adrianus 
Kater te Monnickendam een moddermolen, die tot een diepte van 5 meter kon werken. 
was afhankelijk van grondsoort en diepte- liepen een gangspil aan, waarmee een bakkenketting werd 
aangedreven. De aandrijving is sindsdien veranderd, maar de basis van de moderne baggermolen werd door de 
gebroeders Kater gelegd. 
 
Een andere uitvinding van de twee Monnickendammers betekende al niet minder voor het baggerwezen: de 
klepschuit. Door drijflichamen in voor en achter schip was het mogelijk dit vaartuig te voorzien van een bodem, 
die kon open klappen zonder dat dit tot zinken leidde. Specie werd er door de baggermolen ingestort, het geheel 
werd weggesleept naar de plaats waar de modder gewenst was, alwaar de bodem opengeklapt en de schuit 
terstond zich zelf loste. Talloze manuren met schep en kruiwagen werden op deze manier bespaard. 

 



 
Op 1 december 1888 lezen we in de geschiedkundige aantekeningen betreffende Monnickendam door C.J.B. v.d. 
Duijs, opgedragen aan J. Henri Sligcher te Monnickendam "In het Nederlands Museum voor geschiedenis en kunst 
te Amsterdam IIIe gedeelte is gekomen een aan de gemeente Amsterdam toebehorende moddermolen, met 
zogenaamde klepschouw dit is een eenbak. die de opgebaggerde specie naar de Buiksloterham bracht, waar ze 
door valluiken spoedig gelost kon worden. Het gehele gevaarte had geen mindere lengte dan 24,5 mtr. 't Was een 
uitvinding van Tijmon Kater van Monnickendam en werd gebruikt in 1828-1834 bij de werken voor de doken 
alhier. De bediening kostte dagelijks  197,- doch daarvoor werd dan ook 6 à 700 m3 verwerkt". 
 
Van 1822 tot 1829 werd Tijmon bij aangiften van geboorten "aannemer der publieke werken" genoemd. In 1825 
"aannemer rijkswerken". 
In 1839 werd hij zelfs "ingenieur" genoemd, bij een plan dat hij ontworpen had tot overbrugging van 't IJ". In 1848 
was hij betrokken bij de drooglegging van de Haarlemmermeer als onderaannemer. 
Ook in Monnickendam kreeg hij regelmatig opdrachten, o.a. op 9 december 1843 wanneer hem werd toegestaan 
"het binnedijk uit te baggeren ten dienste van desselfs landerijen". Hij heeft goed verdiend aan zijn opdrachten, is 
een aanzienlijk man geworden en daaruit volgens werd hij tot lid van de Raad gekozen. 
Vanaf 1825 woonde hij luisterrijk in het grote huis met tuin en vijver te noorden van de Ossestraat op de Nieuwe 
Zijds Burgwal. De Ossestraat is verdwenen, doch deze lag in het verlengde van de derde Molensteeg aan de 
overkant van de singel en doorsneed de gevelwand van de Nieuwe Zijds Burgwal tussen de huidige huisnrs 50a en 
51. 
Het grote huis was afkomstig van de familie van Wallendal, had het oude verp. nr 233, het kadasternr 37 in 1832 
en stond op de grond van de huidige huisnrs 51a, 52 en 53 (de linkerhelft). 
Al het land er omheen, met "de oude koemarkt" tot aan de noordervesting heeft hij tussen 1822 en 1833 gekocht. 
In 1833 bezat hij in Monnickendam de volgende percelen : 
A 34 ’n boomgaard groot 45.10 are op het nw land (de oude koemarkt) 
A 35       "           "       7.10  "   op het nw land 
VA 36       "      "      19.--    " Nw Zijds Burgwal 
A 37 huis en erf     "      19.50  " Nw Zijds Burgwal 
A 38 pakhuis     "        0.26  " Nw Zijds Burgwal 
A 39 huis en erf     "        1.18  " Nw Zijds Burgwal 
A 40 huis en erf     "        0.82  " Nw Zijds Burgwal 
A 44 huis en erf      "        1.87  "  Nw Zijds Burgwal 
A 45 huis en erf      "        1.66  " Nw Zijds Burgwal 
    totaal 96,49 are 
Zijn zoon Cornelis Tijmonsz Kater kocht daar ook enkele percelen op 26 januari 1836 : 
A29 ’n moestuin   groot 15.-  are op het nw land t.N. v. het baansgat 
A 30 huis en erf     "        0.96  "  op het nw land (is de Tuinstraat) 
A 31 huis en erf     "      27.50  " op het nw land (is de Tuinstraat) 
   totaal 43.46 are 
De kinderen van Tijmon Cornelisz Kater en Annetje Dirks Slot. Ze kregen 12 kinderen, waarvan er zeker 8 in leven 
bleven. Vier ervan zijn het vermelden waard. 
De oudste zoon Cornelis werd op 30 juli 1809 gedoopt en trouwde op 30 mei 1833 met Arnolda Barendina 
Woesthoff, geboren te Alkmaar. 
Cornelis was aannemer der publieke werken, in de voetsporen van zijn vader. Hij was reeds van 1828 tot 1831 
naar Oostvlaanderen geweest, vermoedelijk om het vak te leren. 
Volgens C.J.B. v.d. Duijs (die ik al eerder noemde) "vat een heer C. Kater te M,dam in 1846 het plan op tot indijking 
van het Hoornse Hop, het welk gesteund werd door Mr P. van Akerlaken in Hoorn. Het plan had zich beperkt tot 
het Hoornse Hop benoorden Edam en omvatte 8500 hectaren". 
Of deze man de zoon van Tijmon Kater was, weet ik niet. 
In 1856 vertrekt het gezin van Cornelis naar Utrecht, waar hij (54 jaar oud) volgens aantekening op de 
overlijdensacte van zijn moeder, hoofdopzichter van het krankzinnigengesticht in Utrecht was. 
 
Jacoba Tijmonsz Kater, geboren op 31 januari 1820, trouwde op 25 juni 1840 met de heel- en vroedmeester Jan 
Adrianusz van der Lee. Hij was geboren te Oudewater op 18 februari 1816. Ze woonden in het mooie huis "dit is  
uitendam" op het Noordeinde nr 10 (toen Wijk III nr 7 en kad. nr A 266), dat hij op 15 juli 1850 van zijn 
schoonvader Tijmon Kater kocht voor  1227,-. 
Beide echtelieden zijn ook in dit huis overleden. Jan van der Lee was 47 jaar en Jacoba Kater 48 jaar. Veel te jong, 
zelfs een doktersgezin kon daar niet aan ontkomen. 



Klaziena Tijmons Kater, geboren op 3 april 1825, om 9 uur, wordt in het boek "De klop op de deur" door Ina 
Boudier-Bakker, beschreven als Fransje Stevensen, die op 19 mei 1848 trouwde met de chirurgijn Sijtse 
Goldeweijn (in werkelijkheid Sijtse Holm, heel- en vroedmeester). Ze woonden in Amsterdam. Annetje 
Goldeweijn, hun dochter, geboren op 18 juni 1874 te Amsterdam in het huwelijk trad met Frederik Bakker. 

"De klop op de deur" 

In het eerste deel van het boek worden tal van herinneringen van Fransje Stevensen (Klaziena Kater) beschreven 
aan het leven in Monnickendam. Vooral de pagina's 22 en 23 zijn er rijk mee doorspekt en derhalve laat ik hier de 
schrijfster aan het woord: 

Ter verduidelijking: Stance is een vriendinnetje van Annétje, de plm 12-jarige dochter van Fransje 
Goldeweijn- Stevensen (Klaziena Holm-Kater) pag 22 (plm Ao 1860). 
"'s Zomers mocht Stance met Annétje mee gaan logeren in het grote huis in Monnickendam bij Opa en Oma 
Stevensen (Tijmon Kater en Annetje Slot). 
Ze gingen met de trekschuit, ieder met een groen tijpen reiszak, die voor hen naar de schuit werd gebracht. 
De reis begon met veel pret. Over het IJ, dat duurde maar kort en dan was er ook nog zo veel te kijken - al 
die schepen, botters van Marken en Enkhuizen, waar moeder altijd van vertelde... 
Eindelijk uitgepraat en moegelachen zaten ze een beetje weggezakt nog maar stil te kijken door de kleine 
raampjes waaraan de wereld zoetjes voorbij schoof; aan de kant in het gras liep het jaagpaard met het 
jagertje op de rug. Als het leeg was in de roef, zaten zij te lezen of te spelen, maar als het vol werd met veel 
mensen werden ze verlegen- zaten stil, blij als niemand iets tegen hen zei of vroeg waar ze heen gingen. 
Als ze dan aankwamen, moest eerst doorworsteld worden de begroeting met oma (Annetje Slot), het kleine 
vinnige dikke vrouwtje met de Noordhollandse kap, altijd dingen zeggend die grappen verbeelden en naar 
waren- aanmerkingen op je kleren, op je zorgvuldig gepijpte krullen - op je weinige eten. 
"Stadsbleekneuzen" snibde oma. En ze noemde Annétje Net en dat vond Annétje werkelijk verschrikkelijk. 
Maar als grootvader thuis kwam, als je zijn paard hoorde stilhouden voor het huis, dan werd alles dadelijk 
anders. Dat was meestal laat, kort voor het avondeten. Dan werd je geplaagd en aangehaald - dan werd er 
veel en precies gevraagd naar alles van thuis, van vader en moeder. En dat gaf ineens dan een veilig gevoel, 
want zelfs Stance vond 't een beetje moeilijk zo ver van huis. 
Aan tafel met het blauwe mooie servies gedekt, met veel en lekker eten, praatte en vertelde grootvader - 
van 't werk waaraan hij bezig was, een sluis ergens - een brug - een dijk. Dat waren de dingen waar moeder  
ook altijd van sprak alsof dat iets heel heerlijks was. En het kind zag hoe oma dikwijls achter grootvader 
staan bleef, terwijl hij praatte, haar hand op de stoelrug en hoe haar ogen, haar hele gezicht nu niet vinnig 
meer waren, maar zacht en bedeesd. 
Zij wist ook, dat oma, zó als zij het rijtuig hoorde, op haar korte kleine benen de lange gang doordraafde - 
een rollend tonnetje - naar de voordeur... En de ogen van het kind werden oplettend en peinzend. 
Meestal speelden ze de hele dag buiten, snoepten van de vruchten, glipten de stallen in, aaiden, grootste 
heldendaad van een stadskind, een goedig paard over de neus. Maar soms ook mochten zij meerijden met 
de sjees met opa naar 't werk. 
Stevensen (Tijmon Kater) genoot dit, Fransje (Klaziena) was zijn jongste en zijn lieveling - het bleef hem 
altijd hinderen, dat toen zij trouwde het vet al van de ketel was. Maar heimelijk stopte hij haar toe wat hij 
kon. Eenmaal had hij, grote aannemer, die in Amsterdam de machtige sluizen gebouwd had, voor al zijn 
kinderen een ton, voor elk van zijn dochters een boerderij. Maar hij had het niet kunnen vasthouden. Zijn 
schoonzoons waren kerels van niets geweest, die hadden het er doorgejaagd.1) 
Drie dochters had hij begraven - zijn kinderen konden niet tegen  
verdriet, daarvoor hadden ze het thuis te goed gehad. Met zijn zoons was hij ook niet gelukkig geweest. De 
oudste (Cornelis), aannemer als hij, verdronk de boel, stierf jong - de tweede (Dirk, in 1840 student 
medicijnen) kwam om op zee, dat was een oppassende jongen. De derde (Jan Kater) was ingenieur in Den 
Bosch, had een freule getrouwd, die zag hij nooit, zijn kleinkinderen kende hij niet. 
Voor Fransje (Klaziena) eindelijk, zijn blauwoog, zijn vrolijke luchthart, toen die tot een trouwdag kwam, 
vond hij Goldeweijn (Sijtje Holm) een saaie treurige kerel. Maar een soliede jongen, een echt heertje ook, al 
kon dat laatste hem geen cent schelen. Hij had liever gehad dat hij goed in de duiten zat. Ja, eenmaal was 
zijn leven blij geweest, vol van een vrolijk druk gezin". 

───────────────────────── 
1) De schoonzoons van Tijmen Cornelisz Kater waren : 
1. Hendrik Bruijns, geb. en won. te A'dam, 35 jaar, koopman trouwt 03-12-1830 Maria Kater 19 jaar 
2. Adolph Frederik Meijer, geb. en won. alhier, 30 jaar, onderwijzer trouwt 27-07-1837 Sijbreg Kater 23 jaar 
3. Boudewijn Bakker-Muller, geb. en won. te Broek in W, 23 jaar, koopman trouwt 24-06-1838 Grietje Kater 20 jaar 
4. Jan van der Lee Azn, beb. en won, te Oudewater, 24 jaar, heel en vroedmr trouwt 25-06-1840 Jacoba Kater 20 jaar 



5. Jelle v. Zijp Sombeek, geb. te Oosth. en won. te Br. in W., 29 jr   koopman trouwt 15-08-1844 Saartje Kater 20 jaar 
6. Sijtze Holm, geb. te Westzaan en won. te A,dam, 26 jaar, heel en vroedmr trouwt 19-05-1848 Klazina Kater 23 jaar. 
 

Jan Tijmonsz Kater werd op 9 
december 1827 te 
Monnickendam geboren. Was 
van 1846 tot 1850 student aan 
de Delftse Koninklijke 
Akademie en promoveerde tot 
burgelijk ingenieur. In 
laatstgenoemde jaar werd hij 
aangewezen om mee te 
werken aan het plan van B.P.G. 
van Diggelen tot droogmaking 
der Zuiderzee. 
Hij huwde P. Hoitsema 
Reijnders (een freule ?) van wie 
hij een zoon en twee dochters 
kreeg. 
In 1852 kwam hij in dienst van 
de provincie Groningen en 

werd belast met het maken van ontwerpen voor de aanleg van enige kanalen en het verbeteren van de 
bestaande. 
In 1856 werd hij benoemd tot architect van het zijlvest "de Drie Delfzijlen", waarvoor hij zich te Appingendam 
vestigde. Kort daarna werd hij tegelijk belast met het opmaken van een plan tot indijking van een polder in de 
Dollard, hetgeen later de Kerkhovenpolder is geworden. 
Op 1 september 1861 werd hij benoemd tot sectie-ingenieur bij de aanleg der Staatsspoorwegen en geplaatst bij 
de aanleg van de lijn Harlingen-Leeuwarden. In het najaar van 1862 heeft hij het stationsemplacement in Zwolle 
aangelegd. De Staten van de provincie Groningen kozen hem met ingang van 1 januari 1865 tot ingenieur van de 
toen opgerichte provinciale waterstaat. Buiten zijn gewone arbeid heeft hij een aantal kanalen aangelegd, o.a. van 
1870 tot 1876 het Eemskanaal van Groningen naar Delftzijl, ingericht voor zee-schepen. 
Verder werden enige korte kanalen nabij Groningen tot verbinding van het Eemskanaal en het Reitdiep met het 
Boterdiep en het Damsterdiep aangelegd. Bij besluit dr Staten van Groningen werd aan Jan Kater in 1876 de rang 
van hoofd-ingenieur toegekend. Hij overleed te Groningen op 29 augustus 1896. 
 
Over het gezin van Tijmon Kater en Annetje Slot nog een zin uit "De klop op de deur" pagina 52 : 

"Toen Fransje (Klaziena) van de beide begravenissen eindelijk weer thuis kwam zat zij hopeloos ontredderd 
in haar kleine mahoniehouten salon. Ze sprak echter niet van wat haar lippen beven deed : het hele leven, 
het oude thuis in Monnickendam dat altijd haar steun was geweest in moeilijke ogenblikken - en nu 
plotseling haar alleen liet in een nooit gekende eenzaamheid" 

Drie dagen na elkander overleden haar ouders; Tijmon op 26 februari 1864 pm 21.30 U (76 jaar) en Annetje zij 
vrouw op 29 februari 1864 om 10.- U (80 jaar). Annetjes laatste woorden waren "ik ga vader na...". 
 
Om de 19de en 20ste eeuwse scheepsbouwersfamilies niet tekort te doen, lijkt het mij nu het juiste moment mijn 
verhaal af te breken en een volgende keer voort te zetten. 
Met de families Raggers, de Haas, van Goor, Hakvoort en de staart van de Katers (zowel de scheepsbouwers, als 
de koek en banketbakkers) kan ik nog een boekje vullen, temeer daar er zulk mooi fotomateriaal voorhanden is en 
de statistieken van o.a. botterfabricage en registratie vissersvaartuigen zeker een plaats verdienen. 
Tot slot een parenteel van de scheepsbouwerstak van Simon Kater, die de volgende keer aan de beurt is. (zie 
pagina 75).   

De nazaten van Claas Cornelisz Kater 

scheepsbouwmeester sinds 1780 van de werf aan 't Proyen (verp. nr 366) 

 



 
 

 


