
en de poging van burgemeester Tjeerd van der Zee daar verbetering in te brengen. 
"Geschiedenis is meestal een 
onwaar verslag gegeven door 
iemand die er niet bij was". 

 
Misschien doet u er goed aan de laatste 10 bladzijden (pag. 46 t/m 55) van mijn verhaal in het jaarverslag van 
1989 "scheepstimmerwerven en het kanaal door Waterland" nog eens na te lezen, want dan weet u hoe het 
graven van het z.g. 'boogkanaal' door Waterland voor de inwoners van Monnickendam in de vorige eeuw op een 
drama uitliep. 
Op 23 augustus 1845 blijkt uit een schrijven van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Holland, dat er 
bezwaren zijn tegen het duurzaam onderhoud van de geul en de loswal in het Monnickendammer gat. Bij 
voordracht aan het rijk is er ongunstig over beschikt en zal noch het rijk, noch de provincie een bijdrage leveren in 
het voorgestelde plan. 
 
In het jaarverslag van burgemeester P. Verdam (1847-1853 zie bijlage I) over 1850 zien we toch dat men, hoewel 
eenmalig, er toe is overgegaan de nasleep van het boogkanaal op te ruimen, maar daar stond tegenover dat de 
gemeente Monnickendam de verplichting op zich nam in het vervolg de geul van het Monnickendammer gat op 
diepte te houden en hij meldt hierover: 

"De krachtdadige hulp, zo van het Rijk als Provincie, omtrent de uitdieping van het zogenaamde 
Monnickendammer gat heeft alle vorige klachten, wegens de aldaar bestaande ondiepte, weggenomen en 
we mogen ver trouwen, dat met de jaarlijkse opoffering uit de stadskas (zie bijlage II) deze hinderpaal uit de 
weg zal zijn genomen". 

In 1854 vertrok Pieter Verdam als Rijksontvanger naar Beverwijk en een nieuwe burgemeester moest aantreden. 
Hij werd de al 60 jaren oude Monnickendammer apotheker Frans Nooij en juist zijn regeerperiode werd voor 
Monnickendam zo funest. 
 
Burgemeester Frans Nooij (1853-1881) 
'De visserij is belangrijk' schrijft hij op 15 juli 1854 aan de Commissaris des Konings, 

"nagenoeg alle plaatsen aan de Zuiderzee gelegen vinden er een bron van bestaan in, zo ook de 
scheepstimmerwerven, zeildoek en zeilmake rijen, smeden en lijnbanen die er voor een groot deel van hun 
omzet bij betrokken zijn, terwijl vanaf oct./nov. tot en met maart/april plm. 400 botters en andere 
vaartuigen, toebehorende aan ingezetenen van Marken, Urk, Schokland, Volendam en 't Gooiland, ervoor 
worden gebruikt. 

Behalve de jaarlijkse aanvoer van plm. 1600 last (of 16.000.000 haringen), die aan de visafslag te Monnickendam 
worden verhandeld (gemiddelde omzet plm.  100.000,- over de jaren 1844-1853), wordt ook haring bij de 
gemeenten Hoorn, Amsterdam, Muiden, Huizen, Harderwijk en Vollenhove aangevoerd; dit om een kleine 
voorstelling te geven van het aantal haringen, dat jaarlijks in de Zuiderzee wordt gevangen en wat voor kapitaal de 
visserman daarmee opbrengt. 
 
De afslag te Monnickendam 
Vanaf 1858 moet jaarlijks aan het "College over de Zeevisserijen" te  
Amsterdam verslag worden gedaan omtrent de haring- en ansjovishandel (zie bijlage III). Bij de eerste opgave op 4 
mei 1858 vertelt burgemeester Nooij: 

"De voornaamste tak van zeevisserij bestaat uit z.g. panharing, waar van het grootste gedeelte tot bokking 
wordt gerookt, welke in het afgelopen jaar zeer middelmatig is geweest daar slechts 1198 last aan de afslag 
kwam. Daarbij moet worden opgemerkt worden, dat deze haring zich de laatste jaren later in het voorjaar 
dan voorheen in de Zuiderzee vertoont. 
Dit heeft een belangrijke invloed op de prijs, omdat ze dan minder gezocht zijn, Tengevolge van het 
ophouden der vasten bij de Roomskatholieken, deze bevolkingsgroep (28 %, zie bijlage V) mocht tijdens de 
vasten alleen maar vis eten, geen vlees. 
Wat betreft de uitkomsten van de ansjovisvisserij over 1857 is de hoe veelheid (3873 ankers à 3600 st, zie 
bijlage IV) genoegzaam om in de behoefte te voorzien, aangezien de vraag naar deze vis vanuit het 
buitenland aanmerkelijk minder is dan in vorige jaren. 
Gevoeglijk kan men aannemen, dat deze visserij gedurende de laatste jaren alleen voordeel heeft voor de 
visserman en de geringe volksklasse hier terplaatse, welke gedurende de inleg van de vis veel voordeel door 
hun arbeid daarvan heeft. 
De koopman en speculant zal daarin alleen handel blijven drijven op hoop van gunstiger jaren voor prijs en 
afzet. Hij zou zelfs een minder voordelige visvangst of een geheel mislukte willen zien om de nog aanwezige 



ingelegde vis van vorige jaren op te ruimen en wellicht daardoor de vraag naar het product te verbeteren". 
Bovenstaand verslag bewijst, dat men in die tijd al heel goed begreep welke bewegingen er in en langs de vraag- 
en aanbodcurve kunnen plaatsvinden en hoe dit te beïnvloeden is. 
Op 15 april 1859 bericht men aan genoemd college, dat in het zomerseizoen van 1858 (bedoeld wordt mei-juni) 
de visserij op ansjovis gelukkiger is geweest dan op haring in de maanden ervoor. 
Alleen in Monnickendam werd het buitengewoon hoge getal van 23.125 ankers ansjovis ingelegd, welke nagenoeg 
alle met winst zijn verkocht. 
'De viszouters worden daardoor aangemoedigd met dubbele ijver hun bedrijf voort te zetten'. 
 
In 1861 was de haringvisserij op de Zuiderzee weer zeer gunstig, daarentegen was de ansjovis zeer ongunstig en 
men verzucht: 

"Vermits in Monnickendam geen personen worden gevonden, die het bedrijf van visserman uitoefenen, is 
het verbazingwekkend hoe een meer of mindere visvangst op het bestaan van honderden ingezetenen 
invloed heeft. Naar ons oordeel hebben wij ons in deze gemeente erg afhankelijk gemaakt van de door 
anderen aangebrachte vis". 

 
Kinderarbeid 
Het is wel zeker, dat tijdens de aanvoer van grote hoeveelheden ansjovis en de noodzakelijke verwerking ervan 
een aanslag werd gedaan op het kinderpotentieel van de stad, want op een circulaire van 12 januari 1861 
afkomstig van de Commissaris des Konings antwoordt de burgemeester: 

"In deze gemeente staan geen fabrieken waarin arbeid dor kinderen of jeugdige personen wordt verricht. 
Alleen gedurende de tijd, dat de ansjovis gevangen wordt (omstreeks 3 maanden) wordt alhier aanwezige 
ansjovis-zouterijen de arbeid gedeeltelijk door kinderen verricht. 
Het aantal jongens en meisjes kan met geen mogelijkheid opgegeven worden en is geheel afhankelijk van 
meer of minder gunstige opbrengsten. 
Noch het gewerkte aantal uren, noch het gemiddelde ontvangen loon kan worden opgegeven, omdat alleen 
gewerkt wordt wanneer de vis is aangebracht. Soms wordt slechts een uur gewerkt, maar ook wel 14 uren 
per dag en de beloning, die daarna plaats vindt hangt af van de vlugheid in handeling en daarom kan 't 
voorkomen dat het loon van het ene kind dat van de ander driemaal overtreft, al zijn ze van gelijke leeftijd 
en kracht. 
Op alle werkplaatsen zijn mannen, jongens, vrouwen en meisjes bij elkaar aan het werk, terwijl de 
schoolkinderen, waarvoor tijdelijk geen werk is, geregeld de school bezoeken". 

De verplichting om de kinderen naar school te sturen was kennelijk in die jaren nog niet aanwezig, om maar te 
zwijgen van het feit dat de ouders de kinderen op de vingers konden kijken of vergelijken met die van anderen 
hoe die hun werk deden om er zo veel mogelijk geld uit te slepen. 
 
In het boek 'Halen en brengen' van Dick Schaap staat een aardige omschrijving van dit kinderwerk: 

"Vooral de Monnickendammers hielden zich met de ansjovishandel bezig. De ansjovis 'Anjoop', werd er uit 
de hand verkocht, dit in tegenstelling tot de haring, die op de afslag werd geveild. Het 'koppen en plukken' 
was kinderwerk. Elk kind kreeg een 'vlootje', een vierkant bakje met ansjovis voor zich en met een rappe 
handbeweging knepen ze de kop van het visje af en plukten ze de ingewanden eruit. De gekopte en 
geplukte ansjovis ging in grote troggen met pekel en vervolgens in manden om uit te lekken 'afzijgen'. 
Wanneer de gezoute ansjovis vol doende was uitgelekt, werd ze in vaatjes van 37 liter 'ankers' gepakt. De 
vaatjes werden door de Monnickendammers meestal via de beurs in Amsterdam naar Duitsland verkocht. 
Nederlanders waren niet zo wild op dit bremzoute produkt". 

In 1874 werd op initiatief van het liberale kamerlid Samuel van Houten een wet aangenomen, die de kinderarbeid 
beperkte. Hoewel de directe resultaten van deze wet weinig spectaculair waren, vormden zij het begin van de 
sociale wetgeving in Nederland. 
 
Minder gunstige jaren 
Op 28 october 1852 wordt in een verslag vastgesteld, dat het meer belenen dan lossen van panden bij de Bank 
van Lening alhier in het jaar 1851 onder meer moet worden toegeschreven aan de minder gunstige haringvangst 
in het najaar, waardoor de mindervermogenden, die door een gelukkige ansjovisvangst in het voorjaar in staat 
waren hun panden te lossen, toen wederom genoodzaakt waren deze opnieuw te belenen. Overigens wordt 't 
meer belenen ook toegeschreven aan buiten de stad wonende personen. 
De minder gunstige visserij van 1852 is volgens een rapport aan de Commissaris des Konings dd. 24 october 1853 
de vermoedelijke oorzaak, dat in het jaar 1852, 383 stuks panden bij genoemde bank zijn ingebracht. 
Hoeveel panden er in de Bank van Lening zijn opgeslagen wordt niet gemeld, maar wel dat er in 1851, 3.198 



panden gelost waren en in 1852, 3.112, dus 86 minder. 
Ook dit wordt als een teken gezien dat het slechter gaat. 
 
Nu zullen er zeker panden van ingezetenen van dorpen in de omgeving bij zijn geweest, maar op een 
inwonersaantal van plm. 2750 moet er toch een verbazingwekkende armoede geheerst hebben als meerdere 
panden per gezin moesten worden beleend. 
Door opheffing van deze bank in 1859 op last van Gedeputeerde Staten werden honderden ingezetenen 
gedupeerd, daar zij in 't vervolg gebruik moesten maken van de bestaande Bank van Lening in Edam, waarmee 
een belangrijk tijdsverzuim gepaard ging. 
Ook werd wel bij tijdelijke behoefte aan geld bij de z.g. stille pandjeshuizen, geleend, doch voor die bemoeiingen 
werden buitengewoon hoge kosten in rekening gebracht. 
 
Armoedebestrijding 
De bokkingrokerijen zijn van groot belang geweest om deze armoede te bestrijden, daar zij een aantal behoeftige 
huisgezinnen gedurende het winter seizoen (van october tot april) werk verschaften. 

"Trouwens het brengt ook de binnenlandse scheepvaart een ruim vertier (bedrijvigheid). De handel in deze 
vissoort is tegenwoordig minder levendig dan voorheen door de mindere vraag uit Duitsland en België"; 

aldus 't gemeentelijk verslag over 1851. 
 
Om de armen te helpen waren er in de loop van de tijd door a. de gemeente b. de kerk c. particulieren 
"instellingen van weldadigheid" in het leven geroepen, die ieder voor hun eigen sekte of groep gingen zorgen. 
In Monnickendam waren het er in 1855 maar liefst twaalf: 
 
a. nr  1 De administratie van rentmeesteren van het huiszittenhuis (bejaardenzorg) 
b. nr  2 Diaconiebestuur der Ned. Herv. Gemeente 
   nr  3 Diaconiebestuur der Evang. Lutherse Gemeente 
   nr  4 Diaconiebestuur der Doopsgezinde Gemeente 
   nr  5 Armbestuur der Rooms Katholieke Gemeente 
   nr  6 Armbestuur der Ned. Israelitische Gemeente 
   nr  7 Het Gereformeerde Weeshuis 
   nr  8 Het Rooms Katholieke Weeshuis 
   nr  9 De administratie van de Evang. Lutherse wezen 
c. nr 10 De commissie tot uitdeling van in melkgekookte gort 
   nr 11 De maatschappij van Moederlijke Weldadigheid (stammend uit de tijd     van Napoleon) 
   nr 12 Een inrichting tot werkverschaffing aan eerlijke en vlijtige armen 
 
Een 20-jarig overzicht van de bevolking (zie bijlage VI) op 31 december van de jaren 1839 tot 1858 geeft een 
schrikbarend beeld van de armoede in de stad. Van de totale bevolking der stad moest jaarlijks plm. 20 % tot 1845 
en vanaf genoemd jaar 28 tot 33 % (nooit minder) van de bedeling leven en tijdens epidemieën kon dit oplopen 
tot 38 %. 
80 % van deze bedeelden werd het hele jaar door verzorgd en de rest slechts een tot meermalen per jaar. Het 
werkelijk aantal bedeelden is sinds 1845 sterk toegenomen nl. met gemiddeld 50 %, terwijl de bevolking slechts 
met 10 % toenam. 
 
Epidemieën 
In de jaren 1846 en 1847 stierven er resp. 103 en 111 mensen, terwijl dit er normaal plm. 70 waren. Heersende 
koortsen en mazelen verhoogden het  
aantal sterfgevallen. In het jaar 1855 stierven 77 mensen boven genoemd gemiddelde aan de cholera en typhus 
(een ziekte in de buikholte) en in de jaren 1857 en 1858 overleden er resp. 51 en 23 meer dan normaal door de 
koortsen en pokken (waartegen men zich toen al geruime tijd kon laten inenten). 
 
De levenskansen 
Wanneer men dan niet tot de allerarmsten behoorde in het midden van de 19e eeuw en ook niet in de loop van 
de tijd geveld werd door de een of andere besmettelijke ziekte, dan was men toch onderworpen aan de 
levenskansen in die tijd. 
 
Van de 100 kinderen, die in Monnickendam geboren moesten worden of geboren werden tussen 1839 en 1858 
werden er 4 levenloos geboren beneden het 1e jaar overleden er  26 



van 1 tot 3 jaren        9 
van 3 toe 8 jaren        6 
van 8 tot 14  "        4 
voor het 14e levensjaar waren er al     49 gestorven 
van 14 tot 20 jaren       3 
van 20 tot 30   "        7 
voor hun 30e verjaardag waren er al      59 dood van de 100 
van 30 tot 40 jaren       7 
van 40 tot 50   "        7 
voor hun 50e verjaardag waren er al     73 dood (dus 3/4) 
van 50 tot 60 jaren       6 
van 56 tot 62   "        5 
van 62 tot 69   "        7 
voor hun 69e verjaardag al      91 overleden 
van 69 tot 77 jaren       6 
van 77 tot 85   "        3 
        100 
 
Toch zijn er van de 1534 overleden personen in 20 jaar tijd nog 9 mensen geweest, die 85 of ouder werden (doch 
statistisch is dit minder dan een op de honderd). 
 
Belangrijkste werken in die tijd 
In een stad als Monnickendam waar de belasting- inkomsten maar pover waren kon van gemeente zijde maar 
weinig worden ondernomen. Op het gebied van nieuwbouw was men erg afhankelijk van particulier initiatief of 
kerkelijke instanties. 
Voor 't eerst in 1857 wordt op verzoek van de Commissaris des Konings een overzicht gegeven van de 
onderhanden of klaargekomen werken van de stad of particuliere ondernemingen. 
a Het oprichten van een gasfabriek tot verlichting van de woningen der ingezetenen, publieke administratie, 
alsmede de stadsstraten. De gasfabriek heeft een lengte van 30 ellen, breedte 20 ellen en is hoog 12 ellen.  
De schoorsteen heeft een hoogte van 8 ellen boven de nok van de fabriek. 
De heer P. Schellinger te Nieuwendam was ondernemer, doch in de loop van het jaar werd de fabriek 
overgenomen en voltooid door de heer T. Kater Czn. Is geheel voltooid en reeds in werking (zie jaarverslag Oud- 
Monnickendam 1989 pag. 18 t/m 24). 
b Het stichten van een Diaconie mannen- en vrouwenhuis in de kerkstraat  
(huisnr 33). Dit gebouw heeft een lengte van 20 ellen, breedte 15 ellen en een hoogte van 12 ellen en is voorzien 
van 11 kamers. Kosten  8.000,-. Het werd gesticht door diakenen van de Ned. Hervormde Gemeente te 
Monnickendam. Is geheel voltooid en op 16 october 1857 geopend en in gebruik genomen. 
 

Op 6 november 1863 wordt een dergelijke staat aan 
de Commissaris gestuurd en nu betreft het de 
bedijking en droogmaking van het Monnickenmeer, 
gelegen in het Waterschap Waterland onder de 
gemeente Monnickendam en Broek in Waterland. 
Kadastraal heeft het een oppervlakte van 122 
bunders, 58 roeden en 90 ellen (te vertalen in ha.., 
aren en ca.) Het meer is gemiddeld 2 el onder 
waterlands zomerpeil diep, wordt gedeeltelijk 
omringd door de Overlekergouw, door een gedeelte 
der trekweg en een aan te leggen ringdijk. Een nieuw 
te stichten achtkante molen met hellende vijzel en 
een vlucht hebbende van 26.1 el zal het meer 
droogmalen. 
Enkele particulieren zijn participanten in 16 gelijke 
aandelen in de onderneming en wordt gefinancierd 
zonder rijks of provinciale bijdrage. 
In de maand mei 1863 is men met de uitvoering van 
het werk aangevangen en is hetzelve zodanig 

voortgezet dat heden in de maand november 1863 de ringdijk en de watermolen in goede orde wordt opgeleverd.  



Met de uitmaling kan worden begonnen. Het werk zal op 1 november 1864 zijn voltooid. (Op 16 februari 1864 is 
de polder drooggevallen, zie hiervoor jaarverslag 1986 van de Vereniging Oud Monnickendam pag. 76). 
 
Vervoer en communicatie 
Het enige vervoer van reizigers (door middel van een openbare dienst) gebeurt in 't midden van de vorige eeuw 
nog steeds met trekschuiten, welke dagelijks afvaren naar de reglementen gemaakt door de heren 
Gecommitteerden voor de wegen en vaarten tussen de "Zes Noord- Hollandse Steden". 
Verder worden door enige ingezetenen op maandag rijtuigen afgehuurd om naar Amsterdam te rijden en dinsdag 
naar Purmerend. 
 
Op 20 december 1860 wordt dit bevestigd aan de Commissaris des Konings en nader toegelicht: 
In deze gemeente bestaan twee beurtveren: 
a Een jaagschuitenveer varende op bepaalde uren tussen de stad Edam en Buiksloot, welk veer door zes schuiten 
wordt bediend, waarvan vier schippers te Monnickendam en twee te Buiksloot woonachtig zijn. 
b Een beurtschip tot vervoer van goederen, varende op bepaalde uren, drie maal per week op de marktdagen te 
Amsterdam en eenmaal op die te Purmerende. 
De schippers dier vaartuigen hebben bij eigendomsoverdracht, in gevolge het nog niet ingetrokken reglement van 
1661 op het veer tussen de zes Noord  Hollandse steden admissie (toestemming) nodig van een der daarbij 
betrokken gemeentebesturen. 
 
Een spoorverbinding 
Toch hangen er vernieuwingen in de lucht, want op 28 december 1860 wordt door de Raad van Monnickendam 
een brief aan de Koning geschreven met de vraag om een gemotiveerd verzoek te ondersteunen afkomstig van 
een commissie van gemeentebesturen behorende tot het arrondissement Hoorn (waar ook Monnickendam onder 
valt) om bij het bepalen van de richtingslijn van een spoorweg van Amsterdam naar het Nieuwendiep (Den Helder) 
een voor de stad gewenste richting door Waterland te kiezen en dit mogelijk te maken door  
overbrugging van het IJ. 
 
Op 27 september 1864 schrijft de burgemeester F. Nooij aan het Comité voor de Noord- Hollandse-Friese 
Spoorweg te Sneek: 

"Wij hadden gehoopt dat de spoorlijn langs Edam en Monnickendam zou lopen. Onze stad zou dan in de 
gelegenheid zijn gesteld, daarvan gebruik te maken voor de vele artikelen die snel vervoer eisen. 
Groot was evenwel onze teleurstelling, toen wij kennis namen van het door uw Comité uitgegeven 
prospectus van de aanleg der bedoelde spoorweg, immers daaruit werden wij gewaar, dat het plan bestaat 
om de route te doen lopen langs Purmerend en Ilpendam en zoals de lijn op de bijbehorende kaart aanwijst 
langs of nabij het zogenaamde Schouw naar de oostzijde van de Nieuwe Willemsluis te Amsterdam. 
Wanneer aan het Schouw een station zou worden opgericht blijft onze stad nog een half uur van de 
spoorweg verwijderd en kan derhalve niet minste genot daarvan hebben. 
Het motief om de lijn van Purmerend af zo te projecteren is ons onbekend; wellicht dat de in 1863 tot stand 
gebrachte bedijking en droogmaking van het aan de rand van de stad gelegen Monnickenmeer bij de 
ontwerper onbekend was en men uit hoofde van moeilijkheden in het terrein ervan heeft afgezien onze stad 
in het spoorwegnet op te nemen, wat toch een aanzienlijk voordeel had kunnen hebben”. 
 

Nu de Monnickenmeer droog is (1863!) is dit veronderstelde bezwaar opgeheven en menen wij, dat de lijn van 
Purmerend langs Monnickendam en vandaar in rechte lijn naar de Nieuwe Willemsluis weinig meer zal gaan 
kosten. 
Als bewijs voor het belang van de handelsbewegingen onzer stad voegen wij hierbij een staat van de uit- en 
invoer van de voornaamste handelsproducten over 1863, waarvan blijkt dat de uitvoer het cijfer van 5.123.233 
nederl. ponden en de invoer van 695.750 nederl. ponden heeft bereikt, niet meegerekend de uit- en invoer van 
de hier gevestigde: 

 2 scheepstimmerwerven 
 3 zeilmakerijen 
 1 touwslagerij 
 6 ijzersmederijen 
 1 gasfabriek 
 2 mandenmakerijen 
 een houtzaag- en een koornmolen. 

Wij menen hiermee te hebben aangetoond, dat het vervoer van genoemde artikelen een belangrijk voordeel 



aan de spoorwegonderneming zou kunnen opleveren. Wij stellen er grote prijs op, dat onze stad in de 
geprojecteerde spoorlijn wordt opgenomen en verzoeken u derhalve dringend het plan van de Noord- 
Hollands- Friese Spoorweg zodanig te wijzigen, dat de lijn langs Monnickendam loopt en bij de stad een station 
wordt opgericht". Dan volgt de uit- en invoerstaat: 
 
Uitvoer in 1863 
Olie    700 vat   á  94 n. p. per vat        65.800 net. lb 
Zeep   1500 ton  á 120 n. p. per ton    180.000 net. lb 
Wijn    500 ankers  á  70 n. p. per anker     35.000 net. lb 
Ansjovis 11000 ankers berekend naar doorslag 
    van 6 jaren 1858/1863 
    á 50 n.p. per anker    550.000 net. lb 
Bokking 25.754.600 st. en gemiddeld per mand 
    van 600 st. á 100 kilo  4.292.433 net. lb (kg's ?) 
Totale uitvoer       5.123.233 net. lb 
 
Invoer in 1863 
Zout voor ansjovis 19 kilo per anker (11000 ankers)   209.000 net. lb (kg's?) 
Zout voor rokerijen 50 kilo per last van 10.000 st.   128.750 net. lb 
Wijn 600 ankers          42.000 net. lb 
Olie grondstof tot fabricage van zeep       250.000 net. lb 
Ankers 11.000 st. á 6 net. lb         66.000 net. lb 
Totale invoer          695.750 net. lb 
 
Van de verstrekte uit- en invoerstaatje klopt niet veel. Als een mand met  600 st. bokkingen 100 kg weegt dan 
wordt de uitvoer haast het dubbele in ponden of de mand moet 100 lb wegen ? 

Ook de invoer van het zout wordt een fout gemaakt. 
Vermenigvuldigd wordt met kg's en als ponden bijgeteld. 
Acht jaren horen we niets en plotseling hebben de 
spoorwegen in 1872 in Monnickendam weer de volle 
belangstelling. Intussen werd de spoorweg van Alkmaar 
naar Den Helder aangelegd in 1865. In 1867 werd Alkmaar 
over Uitgeest met Haarlem verbonden en kon men van 
Amsterdam over Haarlem naar Den Helder reizen. In 1869 
volgde de verbinding Uitgeest Zaandam. 
Op 14 maart 1872 geeft burgemeester Frans Nooij 
Gedeputeerde Staten inlichtingen over binnengekomen 
stukken van het Comité voor de Noord- Hollandse-Friese 
Spoorweg: Men heeft zich in beginsel erover uitgesproken, 
dat een directe spoorverbinding voor deze gemeente en 
haar ingezetenen hoogst belangrijk is en besloten een 
lening van  50.000,- uit te schrijven, benodigd tot 
uitvoering van de ontworpen spoorweg. 
 
Dit evenwel onder voorwaarde, dat in overleg met het 
gemeentebestuur een station in de onmiddellijke 

nabijheid van deze stad zal worden gebouwd aan de ontworpen lijn en zodanig in het spoorwegnet zal worden 
opgenomen. 
 
Op 11 juni 1872 bericht de subcommissie van de Noord- Hollands-Friese Spoorweg, dat circulaires zijn gedrukt ten 
einde inschrijvingen te verkrijgen. 
Het resultaat is dat in Monnickendam voor  16.000,- wordt ingeschreven: 
J.G. Boerlage           5.000,- 
A. en P. Sligcher        2 x 2.000,-    4.000,- 
M.C. Merens en P.L. Thierens      2 x 1.000,    2.000,- 
J. v.d. Ploeg, N. Costerus, J. Bart, A. Wijnhenke     4 x   500,-    2.000,- 
W. Sligcher, C. de Wit, P. Kelderman     3 x   300,-      900,- 
A.G. Degenaar, A. Schagen      2 x   250,-      500,- 

 



A.F.P. van Son, G. Donker, M. Sluis, I.F. v. Dijk, C. Nienhuis   5 X   200,-    1.000,- 
C. Rasch, W. Kerbert, S. Witmond, 
C. Blankevoort, P. Bertoen, D. Witmond     6 X   100,-      600,- 
            16.000,- 
 
Uit een brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken dd. 15 december 1874 blijkt, dat de Raad van 
Monnickendam niet zonder teleurstelling heeft bes peurd, dat bij geen van de ontworpen of besproken 
spoorlijnen het voornemen bestaat hiervan een zodanige richting te geven, dat deze door dat gedeelte van Noord- 
Holland loopt, waarin de gemeente Monnickendam gelegen is. 
Voor de laatste maal doet men een beroep op de Minister, dat de gemeente op den duur onmogelijk verstoken 
kan blijven van vervoermiddelen die mee kunnen dingen met die van de bevoorrechte streken in ons vaderland. 
Zijn hulp wordt ingeroepen om op doelmatige wijze aan de belangen van deze gemeente tegemoet te komen. 
In 1878 werd het laatst deel van de spoorwegverbinding door Noord- Holland naar Den Helder n.l. Zaandam- 
Purmerend- Hoorn (32.5 km) feestelijk in gebruik genomen en Monnickendam liet men 'rechts' liggen ! 
 
De stoomboot 
Op 16 december 1864 wordt door de heer J. Hofman in Broek in Waterland een concessie aangevraagd in een 
schroefstoombootdienst op gang te brengen van Edam over Monnickendam en Broek in Waterland naar het 
Schouw aan het Groot Noord- Hollands Kanaal om een verbinding tot stand te brengen met de stoombootdienst 
Amsterdam- Purmerend. 
In een schrijven aan Gedeputeerde Staten hierover neemt burgemeester Frans Nooij aan  

”Dat adressant wel van de bezwaren op de hoogte zal zijn, welke zich met het varen van een stoomboot 
langs bedoelde vaart zullen voordoen. Geen groter vaartuig dan een gewone jaag- of trekschuit zal de 
bestaande schutkolk 't z.g. halssluisje in Monnickendam kunnen passeren en hij acht zich onbevoegd een 
oordeel te vellen in hoeverre door deze stoombootdienst schade kan worden toegebracht aan de oevers van 
de trekvaart en eindigt met "De thans bestaande middelen van vervoer voorzien niet meer in de behoefte 
van de tegenwoordige tijd, waarom een verbeterd vervoermiddel niet alleen noodzakelijk wordt geacht, 
maar onmisbaar is en derhalve gewenst wordt". 

Op 29 maart 1865 blijkt, dat de voor de dienst bestemde stoomboot een grotere diepgang zal hebben dan 0,6 el 
(plm. 41 cm.) en daarop ketst de aanvraag af. 
Een half jaar later (op 30 october 1865) wordt er weer over dit onderwerp met Gedeputeerde Staten 
gecorrespondeerd. Nu ligt er een aanvraag van C. Blankevoort wonende te Monnickendam om een uitsluitende 
concessie ('t alleenrecht op een vergunning van overheidswege) voor een stoombootdienst tussen Edam, 
Monnickendam, Broek in Waterland tot Amsterdam en wordt het stadsbestuur uitgenodigd een reglement te 
ontwerpen en het gewenste tarief daarbij aan te geven. 
De burgemeester licht het verzoek daarbij als volgt toe: 

"Reeds meermalen werd door ons op dergelijk verzoeken gunstig geadviseerd, omdat de hier bestaande 
middelen van vervoer zeer gebrekkig zijn. De diepte van het vaarwater is evenwel steeds spelbreker ge-
weest, waarom nimmer aan enige vergunning uitvoering kon worden gegeven. De nieuwe adressant heeft 
dit bezwaar opgeheven, doordat hij de bestaande trekvaart tussen Edam en het Schouw of tot het Noord- 
Hollands Kanaal na verkregen concessie voor zijn rekening op voldoende diepte en breedte zal uitbaggeren. 
Dit noodzakelijke baggerwerk van de trekvaart, dat grote kosten meebrengt, is geheel voor rekening van 
adressant en verschaft hem een redelijke aanspraak op onze medewerking, temeer daar de vrachtprijzen zo 
van personen als goederen in het voorstel is overeenstemming zijn met de bestaande. 
Het verlenen evenwel van een uitsluitende concessie moet allicht aanleiding geven tot het maken van 
gegronde bedenkingen en daarom lijkt ons een beperking tot 25 of 30 jaren meer gewenst". 

Op 31 augustus 1866 blijkt uit een schrijven van het Ministerie van  
Binnenlandse Zaken, dat een aanvraag om een uitsluitende concessie in strijd is met artikel 4 van het Koninklijk 
besluit dd. 31 juli 1841 en derhalve niet aan het verzoek van belanghebbende kan worden voldaan. 
 
Op 30 april 1879 (weer 13 jaren later !) wordt B.W. te Monnickendam ingelicht over 'n door Gedeputeerde Staten 
genomen besluit, op grond van de uitkomsten van een gehouden proeftocht door de hoofdingenieur van 
Waterstaat, dat de definitieve concessie voor 'n stoombarge (dienst) t.b.v. de heer P. Kievits te Amsterdam niet 
kan worden verleend. 
Op 3 mei d.o.v. nodigen B. en W. te Monnickendam de Directie over wegen en vaarten tussen de zes Noord- 
Hollandse steden dringend uit om te spreken over de slechte toestanden van het vaarwater. Het antwoord dat 
wordt gegeven is ondubbelzinnig: "Volgens deze Directie is het bestuur van het Hoogheemraad schap Waterland 
de enig schuldige. Zij hebben het peil van het grondwater met 20 cm verlaagd". 



Ze willen wel aan verbetering meewerken, maar wijzen iedere klacht van de hand, omdat hen geen nalatigheid 
kan worden verweten. 
 
Reeds op 23 december 1868 (meer dan 10 jaren geleden) heeft het gemeente bestuur van Monnickendam 
Gedeputeerde Staten gewaarschuwd: 

"Blijkens een officieus bij ons ontvangen mededeling (Frans Nooij zat zelf in het Waterlandscollege als 
heemraad) zou het bestuur van het Waterschap Waterland in een buitengewone vergadering van dijkgraaf, 
hoofdingelanden en hoogheemraden het besluit genomen hebben het peil van het zogenaamde 
Waterlandse water te verlagen en wel met 10 of 15 duim (25-38 cm.) beneden het vastgestelde en 
bestaande maalpeil. 
Dit besluit zal, alvorens in werking te kunnen treden, aan uw goedkeuring onderworpen moeten worden. 
Ofschoon wij het mogelijk nut van deze peilverlaging voor de in Waterland gelegen landerijen niet kunnen 
bestrijden, veronderstellen wij dat van rijkswege met het oog op de diepgang in het Groot Noord- Hollands 
Kanaal wel tegen deze verlaging bezwaar zal worden gemaakt. Daarom hebben wij gemeend uw aandacht 
op deze belangrijke aangelegenheid te moeten vestigen. 
Immers wanneer het besluit tot peilverlaging wordt goedgekeurd en uitgevoerd, zal een evenredige 
uitdieping van de stadsvaarten en grachten het noodzakelijk gevolg zijn ten einde de scheepvaart niet te 
belemmeren. Bovendien zullen aan de fundering van vele in deze gemeente bestaande gebouwen, 
schoeiingen, bruggen enz,. ten gevolge hiervan verzakkingen ontstaan en belangrijke schaden worden 
berokkend. 
De aanhoudende droogte gedurende de zomer van 1868 en de daardoor ontstane lage waterstand heeft 
reeds voldoende bewijs geleverd, dat de door ons aangevoerde bezwaren niet overdreven zijn. 
Wij verzoeken u derhalve hiernaar een onderzoek te doen instellen". 

Gedeputeerde Staten zal, naar ik veronderstel, de uitvoering van het besluit wel tegengehouden hebben, maar op 
25 augustus 1873 (dus 5 jaren later) wordt de Commissaris des Konings door de Raad van Monnickendam attent 
gemaakt op de handelwijze van het Hoogheemraadschap Waterland inzake een willekeurige peilverlaging van het 
grondwater in het Waterschap. 
Men schrijft: 

"Bij politie verordening op het beheer van genoemd waterschap, op 6 april 1861 goedgekeurd door de 
heren Gedeputeerde Staten van Noordholland, is het peil gesteld op 1.05 meter onder A.P., terwijl dezelve 
gedurende de laatste tijd stilzwijgend met 15 cm. werd verlaagd en gebracht op 1.20 meter onder A.P. 
Deze handeling, die in strijd wordt geacht met bovengenoemde verordening, zal groot nadeel aan onze 
gemeente berokkenen, doordat fundamenten van gebouwen, bruggen, beschoeiingen aan de buitenlucht 
blootgesteld, binnen korte tijd aan verrotting ten prooi zullen vallen.  
Wij nemen de vrijheid u dringend te verzoeken maatregelen te nemen". 

Op 20 juni 1878 (weer 5 jaren later) wordt aan de Commissaris des Konings gemeld, dat van de trekvaart naar 
Edam en omgekeerd naar 't Schouw in verbinding met het Noordhollands Kanaal naar Buiksloot geen ander 
gebruik kan worden gemaakt dan door de trek- en beurtvaartuigen, benevens enige gondels of vaartuigen van 
geringe diepgang. 
De toenemende ondiepte is zeer zeker oorzaak dat vaartuigen van grotere afmeting en houtvlotten, welke 
vroeger de gemeente passeerden, nu langs een andere waterweg hun bestemming bereiken. 
Een maand later komt een verzoekschrift binnen van de heer C. Blankevoort en nog 37 ondertekenaars. Dit is 
aanleiding voor burgemeester Frans Nooij wederom Gedeputeerde Staten te Haarlem te schrijven op 31 juli 1878 
en de inhoud van het verzoekschrift onder de aandacht te brengen: 

"De waterwegen, die toegang moeten geven tot deze gemeente bevinden zich in zeer slechte, ja bijna 
onbruikbare toestand; de hoofdvaart lopende vanaf het Noord- Hollands Kanaal naar hier heeft bij 
ongunstige stand slechts een diepte van 1 meter, zodat deze vaart alleen bevaarbaar is voor schuitjes met 
een diepgang van hoogstens 80 cm.; dus steeds een omweg moeten maken, meestentijds over Purmerende 
en verder door de Purmerringsloot. 
Dit veroorzaakt de handelaar dikwijls groot ongerief en kosten. Voor hem wordt het concurreren meer en 
meer bezwaarlijk en in de toekomst zal dit aanleiding geven tot achteruitgang of gehele vernietiging van de 
hier nog bestaande handel en nijverheid. 
Zoals bekend wordt de ondiepte veroorzaakt door de peilverlaging van het Hoogheemraadschap 
Waterland, waarvan het bestuur alleen op de belangen van de boeren- of landbouwende stand schijnt te 
letten en niet op de bewoners van deze gemeente, die hun bestaan moeten zoeken in handel en, nijverheid 
en scheepvaart. Wij zijn daarin niet gehoord of gekend en het heeft er alle schijn van, dat wij ons daaraan 
maar stilzwijgend moeten onderwerpen. 
Wij hebben reeds vroeger met het oog op bedoelde peilverlaging schriftelijk en mondeling onze bezwaren 



kenbaar gemaakt, doch daarin is tot op heden geen verbetering aangebracht. De uitdieping van de wateren 
binnen deze gemeente zal grote geldelijke opofferingen vergen maar de hoofdvaart, die toegang geeft tot 
het Noord- Hollandskanaal valt onder een andere Directie en zal ook noodzakelijk verbeterd moeten 
worden". 

Uit de brief spreekt reeds een berustend afwachten en ik heb 't idee dat deze gemoedsstemming zich van de 
gehele bevolking meester heeft gemaakt. Er gebeurt toch niets! 
 
Het aantal vaartuigen dat de haven vanuit zee bezoekt 
Aan een ingenieur van Waterstaat te Hoorn wordt op verzoek vanaf 1869 het aantal 'droge' vaartuigen (met 
tonnage) opgegeven, dat de haven van Monnickendam bezocht. Met droog wordt de lading bedoeld, want water- 
en modderschuiten telden niet mee. Het aantal vissersvaartuigen, dat de vis aan de afslag afleverde, blijkt met 
geen mogelijkheid te kunnen worden geraamd. 
Tevens wordt gevraagd welk bedrag aan havengeld wordt ontvangen en de  
kosten, die daar tegenover staan voor het uitdiepen van de haven. 
  Aantal    Ontvangen Kosten 
  vaartuigen Tonnage havengeld uitdiepen 
1869  253  11.138   981,55   450,- 
1870  226  10.042   693,73   450,- 
1871  228   8.407   616,12   470,44 
1872  240   8.846   590,42   450,- 
1873  187   7.098   535,01   450,- 
en   
1878  161   5.291   304,76   450,- 
 
Nog steeds hebben geen stoomboten gebruik gemaakt van de haven van Monnickendam. Het aantal vaartuigen is 
waarschijnlijk afgenomen, omdat de trekvaart de laatste jaren zeer ondiep is geworden en het Groot Noord- 
Hollands Kanaal langs deze weg niet bereikt kan worden. 
Droevig is wel, dat de opbrengst aan havengelden de uitgave voor baggerwerkzaamheden niet meer dekt. 
 

Een telegraafkantoor 
'In tegenstelling tot zovele andere gemeenten is 
ons vaderland is onze stad tot nu toe verstoken 
gebleven van het voordeel in 't bezit te zijn van 
een telegraafkantoor' 
schreef burgemeester Frans Nooij op 19 december 
1865 aan de Minister van Binnenlandse Zaken. 
"Hoewel betrekkelijk klein in bevolking (2900), kan 
deze gemeente wat haar handel en nijverheid 
betreft wel enig belang genoemd worden, 
hetgeen blijkt uit het groot aantal brieven dat 
jaarlijks van en naar deze plaats wordt 
geexpediëerd en waarvan de verzending vooral in 
de laatste jaren zeer is toegenomen. 
Het afgelopen jaar is een aantal van 20.000 
binnenlandse brieven hier op het postkantoor 
ontvangen en geexpediëeerd. Het aantal brieven, 
dat naar het buitenland is verzonden en vandaar 
werd ontvangen kan geschat worden op ruim 
3000 stuks, waaruit gemakkelijk is af te leiden 

hoeveel omvattend de handel in deze gemeente kan worden genoemd en hoe wenselijk het zoude zijn dat 
alhier vanwege het Rijk een telegraafkantoor werd gevestigd". 

Toen op 12 november 1868 een staat van belangrijke werken werd opgemaakt stond daarop het Telegraafkantoor 
(door de gemeente gesticht!): 
door de aansluiting van de gemeente met de Rijkstelegraaflijn is alhier een geheel nieuw Telegraafkantoor 
gesticht. Het is bijna voltooid. Kosten 
 2.575,-. Dit betekende echter nog niet dat men kon telegraferen. 
Op 1 juli 1869 wordt een beperkte telegraaflijn geopend. Om 10.27 uur komt een telegram binnen van de 
Commissaris des Konings Roell, die de burgemeester feliciteerde. 

 



Pas op 21 mei 1870 komt bericht uit Hoorn, dat men besloten heeft tot aanleg van een telegraaflijn van 
Monnickendam langs het Schouw naar Amsterdam. Er moet een ontwerp gemaakt worden om deze lijn 
ondergronds door de stadsstraten te geleiden, lopend door het Noordeinde tot de hoek van de straat die leidt 
naar de Damsluis en van dien hoek tot naast de Nieuwepoort, waar de eerste telegraafpaal zou kunnen worden 
opgesteld. 
Op 19 maart 1872 blijkt, dat de post en telegraaf nog in verschillende huizen zijn gevestigd. Men wil een 
vereniging mogelijk maken. 
 
Het Telegraafkantoor, een huis en erve in het Noordeinde wijk 3 nr 8 of kad. A 267 werd door het 
gemeentebestuur op 6 juni 1868 aangekocht van Willem Molenaar voor  710,- Door schenking op 28 maart 1874 
werd dit huis eigendom van het Rijk. Het belendende perceel kad. nr 729 (ex. A 268) wijk 3 nr 9 kocht de Staat der 
Nederlanden op 23 maart 1874 van Aafje Boddeke,  
de weduwe van Hendrik Gerritsz, Bloem voor  1500,-. Beide percelen werden nog in 1874 verenigd tot een Post- 
en Telegraafkantoor met Direkteurs woning. 
 

Was het vervoer en de communicatie met de 
buitenwereld het grootste obsta kel voor de 
ontwikkeling van de stad, met de nijverheid en 
industrie ging 't nog wel. 
 
De scheepswerven 
Uit 'Het hart van Nederland' steden en dorpen rond de 
Zuiderzee, staat op pagina 167 een opmerking van de 
heer U.E.E. Vroom:'Enig inzicht in de plaats waar de 
vissersschepen gebouwd werden verkrijgen we uit een 
mededeling uit 1851, die het volgende vermeldt: 
Tot voor weinig jaren werden al deze vaartuigen, 
botters, kwakken enz. op zeer weinig uitzonderingen 
na te Monnickendam vervaardigd, nu zijn er ook 
werven te Muiden, Edam en Marken'. De bron wordt 
niet vermeld. 
 
In de correspondentie van B. en W. te Monnickendam  
vond ik op 25 juni 1874 een opgave aan de 

Commissaris des Konings, dat in het jaar 1850 in de 
gemeente twee scheepswerven aanwezig waren, 
bestemd tot het bouwen van vissersvaartuigen; terwijl 
een van deze werven tevens was ingericht tot het 
bouwen van grote zeeschepen en dat in 1873 dezelfde 
scheepswerven nog bestonden en in de toestand geen 
veranderingen was gekomen. 
Door de scheepsbouwmeesters werd in 1850  1,40 per 
dag en in 't jaar 1873  1,70 arbeidsloon aan hun 
werklieden betaald (dus een geldontwaarding van 21% 
in 23 jaren, want ik neem aan dar de vakbekwaamheid 
't zelfde bleef). 
 
Aan de zelfde instantie wordt op 11 juni 1875 bericht 
gegeven, dat op de genoemde scheepswerven in 1874 
zijn gebouwd: veertien botters of vissers vaartuigen, 

namelijk 4 van 26 tonnen (botters) en 10 van 32 tonnen (kwak ken) en dat op 31 december 1874 vier botters op 
stapel stonden bij deze werven. 
Tussen 1889 en 1905, dus in 17 jaren, werden in totaal 117 botters en kwakken op beide werven gebouwd, 
gemiddeld 7 stuks per jaar. Die productie blijkt dus aan 't einde van de 19e eeuw tot de helft te zijn teruggelopen.  
Het jaar 1891 vormt hierop een uitzondering, toen werden met 50 man en een aantal kinderen nog 11 kwakken 
en 3 botters gemaakt, de overige jaren werd met 23 tot 27 man gewerkt, geassisteerd door 6 tot 8 kinderen. 
(zie bijlage VII, die ik dank aan een tip van de heer Dick Brinkkemper om eens in de jaarverslagen van de gemeente 
te kijken). 

 

 



 
Bij de boedelscheiding op 25 januari 1850 (zie pag. 51 van jaarverslag 1989 van Oud- Monnickendam) kreeg Jan 
Pietersz Kater (oud 51 jaar) scheepsbouwmeester, lid van de Raad der Militaire Willemsorde 4e klasse (in 
tegenstelling tot hetgeen veronderstelde verkregen op 25 juni 1815 voor zijn inzet in de slag bij Waterloo) alle 
eigendommen op de Haven, waaronder de scheepstimmerwerf kad. A 393 en 393a. 
Zijn broer Cornelis Pietersz Kater (oud 55 jaar) tevens scheepsbouwmeester kreeg alle eigendommen bij 't 
Prooijen (aan het eind van de Grootenoord), waaronder de schuitenmakerij met schuur kad. nrs A 667 (ex 430) en 
A 666. 
De werf, die tevens was ingericht om grote zeeschepen te bouwen moet die van Jan Pietersz. op de Haven zijn 
geweest. Volgens de heer B. Ossbaard, oud-bode te Monnickendam prijkten bovenaan de voorgevel van een oude 
schuur op deze helling 13 bordjes met de namen van grote zeilschepen (z.g. fluitschepen of driemasters), die hier 
waren gebouwd. 
Het waren: 
1. de Quatre Bras  6. de Onderneming  10. de Elisabeth 
2. de Archipel  7. de Verwachting  11. de Tijdgeest 
3. de Hollandia  8. de Maria   12. de Stad Leiden 
4. de Hoop   9. de Susanna  13. de Sperwer 
5. de Marseille 
 
In "de geschiedenis van het Clipperschip" geschreven door Mr A. Blussé van oud. Alblas wordt de driemaster 
'Hollandia' gebouwd door P. Kater te Monnickendam van 459 ton nog genoemd. 
De 'Sperwer' van 264 ton, die door J. Kater werd gebouwd, verging in 1872. 
 
Scheepsbouwmeester Jan Pietersz. Kater woonde met zijn gezin op de Havenstraat 18 (kad. nr A 331). Hij was in 
1836 gehuwd met Maria Charlotta Schmidt en had in 1850 8 kinderen overgehouden van de 10, die het huwelijk 
had voortgebracht. 
Jan Pietersz. Kater is op 12 juli 1867 overleden. 
Nadat zijn vrouw op 17 juni en een gelijknamige dochter op 2 september 1874 overlijden, wordt de boedel op 28 
december van dat jaar verdeeld. 
Johannes Micha (1838), Geertje (1841), Anna Cath. (1847), Theodora (1848) en Neeltje (1851) (tussen haakjes het 
geboortejaar) verkopen hun 5/7 deel in de scheepstimmerwerf en toebehoren op de Haven aan hun twee broers 
Pieter (1837) en Lodewijk Paulus (1843), die reeds 2/7 deel in eigendom hadden, voor  5.000,- en daarvan 
volledig eigenaar worden. 
De oudste noemde men waarschijnlijk niet voor niets Pieterbaas. 
 
 
Cornelis Pietersz. Kater, de scheepsbouwmeester van de werf aan het eind van de Grootenoord, woonde met zijn 
gezin op het Prooijen, achter het huis dat nu op de hoek van de Groote Noord staat (huisnr 11). 
Hij was gehuwd met Geertje Trapman en had in 1850 nog 9 kinderen over van de 11 die ze in het huwelijk kregen. 
Zijn vrouw was al in 1837 overleden. Cornelis Pietersz. Kater stierf op 10 juli 1854 en op 20 october d.o.v. werd de 
scheepstimmerwerf met toebehoren door 8 van zijn kinderen; namelijk Pieter (1819), Geertje (1822), Jan (1824), 
Gerrit (1825), Tijmon (1829), Neeltje (1831), Cornelis (1834) en Annetje (1835) verkocht aan hun broer Klaas 
Cornelisz. Kater (1820) voor  2.000,-. 
De rest had kennelijk geen verlangen om de scheepswerf over te nemen, ondanks dat er nog drie 
scheepstimmerlieden bij waren. 
Klaas Cornelisz. Kater trouwde op 29 october 1843 met Gerritje Meet en ze kregen slechts een dochter. Geertje 
werd op 18 december 1843 geboren. Haar moeder overleed pas 40 jaar oud in 1861. 
Zoals in de lijn verwachting lag trouwde Geertje op 4 september 1864 met Cornelis de Haas van beroep 
scheepmaker, zoon van Klaas de Haas (broodbakker op de Kerkstraat nr 1 kad. nr A 177, zie jaarverslag Oud-
Monnickendam 1984 pag. 65) en Betje Wedepool. 
Cornelis de Haas werd pas op 19 november 1898 volledig eigenaar van de werf, want toen overleed zijn 
schoonvader 78 jaren oud (op de Gooijsche Kade nr 11 of Groote Noord nr 15, want 't was een doodlopend pand). 
Voor die tijd wordt hij reeds gevolmachtigde genoemd. 
De ondiepten die in 1850 volgens Pieter Verdam weggenomen werden, bleken in 1854 alweer een belemmering 
voor de scheepvaart, want op 22 september kreeg Jan Pietersz. Kater bericht dan ingevolge een raadsbesluit n.a.v. 
zijn mondeling verzoek was aangenomen om de Haven voor zijn scheepshelling op de aangewezen plaatsen te 
verdiepen met het wegtrekken van 400 kub. ellen kleispecie, echter onder bepaling dat door de stad dit werk zou 
worden  



aanbesteed en hij (Kater) de helft van de aannemingspenningen zou betalen (zijnde zoals later bleek de helft van  
90,-). 
 
Op 19 februari 1872 wordt in het copyboek van uitgaande correspondentie van B. en W. vermeld: 

"Gelezen het verzoek van de heren Claas Cornelisz. Kater, scheepsbouwers te Monnickendam met daarbij 
genoemde redenen, dat een uitdieping van het Monnickendammergat zo spoedig mogelijk zou moeten 
plaatsvinden. Zodra de financiële situatie van de gemeente het zou toelaten, zal er te 'bekwamer' 
(geschikte) tijd uitvoering aan worden gegeven". 

Ik denk niet, dat het gebeurde als we bijlage II omstreeks die jaren bekijken. 
Ondanks de vele tegenslagen en opkomende concurrentie weten de scheepsbouwmeesters Kater zich in deze 
periode aardig te handhaven. 
 
De bokkingrokerijen en ansjovis-zouterijen 
Op 23 november 1876 wordt aan de heer A.P. te Mijtelaar te Amsterdam geschreven, dat in deze gemeente geen 
Zuiderzeevissers gevestigd zijn en dat volgens de laatstgedane opgave in deze gemeente 8 bokkingrokerijen en 8 
ansjovis-zouterijen bestaan. 
Waarin bij gunstige visserij 60 personen, benevens ongeveer 150 vrouwen en kinderen zolang werkzaam kunnen 
zijn als er vis ter bewerking wordt aangevoerd. (alweer zo'n gegeven waar tot nu toe weinig over bekend was). 
De burgemeester geeft nog meer informatie: 

Gedurende de laatste jaren evenwel is de aanvoer van vis alhier merkelijk minder dan vroeger, waardoor 
het benodigde aantal werklieden een belangrijke vermindering heeft ondergaan. 
Overigens zijn hier 2 scheepsmakerijen, 3 zeilmakerijen, 3 smederijen, 1 touwslagerij, 1 mandenmakerij en 
1 taanderij. In deze ondernemingen zijn gemiddeld 80 personen werkzaam en kan aangenomen worden, 
dat deze grotendeels van de visserij bestaan". 

Acht bokkingrokerijen in Monnickendam aan het eind van het jaar 1876. 
Ik heb ze geprobeerd te achterhalen. Onze oud-inwoner de heer K. Tolman heeft alle ooit in Monnickendam 
gevestigde visrokerijen getracht te lokaliseren en dat gepubliceerd in het jaarverslag Oud M,dam 1977. Hij is er 
aardig in geslaagd, zij 't dan dat hij zich moest beperken tot hetgeen nog in het geheugen van de mensen was 
blijven hangen en wat er kadastraal bekend was, want er waren in die tijd reeds vele gesloopt. 
Toch kreeg hij er 24 stuks bij elkaar en bracht ze keurig in kaart op pag. 43. Jammer, dat er zo weinig namen voor 
de dag kwamen. 
In het volgend jaarverslag heeft hij nog een toelichting gegeven op het historisch materiaal dat de heer Hoek over 
de 'bokking-negotie' verzamelde. 
 
In 't jaarverslag 1982 (pag. 16) heb ik zo goed en kwaad als 't mogelijk was een overzicht gegeven van de 
bokkinghangen in de 17e en 18e eeuw, waarbij we constateerden dat op 15 augustus 1808 (zie pag. 49) nog 
slechts 5 rokerijen aanwezig waren. 
Volgens een samengesteld 'Generaal Tableau' betr. de toestand der fabrieken en trafieken  waren de namen van 
de eigenaren: 
1. de wede v. Joost Hoen en Gerrit Boerlage in comp. 2. de wede v. Floris Gerritsen 
3. Huibert en Mattheus Stam in comp.  4. de wede Cornelis Kater 5. Adrianus Stam. 
 
Bij invoering van het Kadaster op 26 september 1832 bleken er slechts 4  
haringdrogerijen in de stad aanwezig. 
       inhoud onbe-  belastb. 
kad. nr        bouwd  ink. 
 
A 356 Bouwes, Jan   koopman 4.10  1.43   60,- 1) 
A 359 Stam, Adriaan    1.47  0.52   24,- 1) 
A 363   "      "     1.91  0.67   50,- 2) 
A 370 de Jongh, Adriaan  Groenboer 3.70  1.30   60,- 3) 
A 371  "  "     "  1.90  0.66    -,- 3) 
A 372 Kater, Simon  Koopman 8.08  2.83   40,- 1) 
1) Haringburgwal 
2) Griet Scheeljannensteeg 
3) Noordeinde 
 
Voor de acht bokkingrokerijen, die einde 1876 aanwezig waren, gebruik ik de nummering van de heer K. Tolman, 



opdat u op het kaartje kunt zien waar ze stonden. 
nr  3 was al in 1832 aanwezig. 

 Verkoper op 27 mei 1866 Annetje de Wit winkelierster, weduwe van Adriaan de Jong, groenteverkoper 
en ansjoviszouter (overleden 9 februari 1865) en de erfgenamen ( 7 kinderen voor  600,-, de haring 
 drogerij op de Haringburgwal nr 8, uitkomend in het Noordeinde, kad.  nr A 370 en 371, koper Klaas 
Dorland (schoonzoon, gehuwd met Neeltje de Jong), ansjoviszouter. 

nr  5 was al in 1832 aanwezig. 
 Verkopers op 28 november 1855 en 16 september 1856 Joris en Jan Klaasz. Kater (te Monnickendam en 
Oostzaan) 2/3 in een haringdrogerij  en ansjoviszouterij op de Haringburgwal nr 6, kad. nr A 372, koper 
 Pieter Klaasz. Kater, die reeds 1/3 deel in zijn bezit had (alle drie kinderen van Klaas Kater en Neeltje 
Blaauw). 

nr  6 was al in 1832 aanwezig. 
 Verkopers op 29 october 1853 Jaapje Mulder, winkelierster weduwe van  Dirk Bouwes 

(overleden 2 september 1849) met haar 7 kinderen, de  haringdrogerij met schuur en loodsen op 
de Haringburgwal nr 2 t/m 3, kad. nr 356, koper, Jan Meet, koopman te Monnickendam voor  1.025,-. 

 Verkopers op 17 october 1863 de 4 kinderen van Jan Meet en Klaasje Mooij, koper Pieter Klaasz. Kater, 
koopman alhier voor  1.600,- 

nr (ten zuiden van nr 6, niet door hr Tolman opgegeven, maar later misschien in eigendom gekomen van de 
eigenaar van nr 6) al in 1832 aanwezig. 

 Verkoper op 31 augustus 1853 Adrianus Jansz. Bakker, koopman (zoon  van Jan Bakker (overleden 7 
september 1835) en Klaartje Adriaansdr Stam (overleden 17 maart 1847) 

 een haringdrogerij op de Haringburgwal nr 1, kad. nr A 359, koper Pieter Stam, bokkingroker en 
ansjoviszouter voor  1.400,- 

nr 10 Op 13 september 1856 werd aan Pieter Neijzen vergunning gegeven tot  het bouwen van bokkinghangen  
achter perceel Wijk III nr 126, kad. nr A 274. 
 Hij had reeds op 18 october 1851 een haringdrogerij op kad. nr A 691 (ex nr A 275) gekocht van Jan 
Stavanuiter te Monnickendam (gesticht plm. 1840 
 Van Jacob Lakeman werd op 15 november 1856 het belendende pand kad. nr A 274 gekocht, waarvoor 
de vergunning aangevraagd werd. 
 Verkoper op 17 augustus 1870 Pieter Neijzzen, koopman te Monnickendameen haringdrogerij op de 
Haven nr 5, kad. nr A 691 (ex A 275) en haven nr 6, kad. nr A 274 voor  1.600,- koper Arnoldus Johannes 
en Hermanus Neijzen te Monnickendam. 

nr 16 Boedeldeling van een haringdrogerij in het Zuideinde 58, kad. nr A 849 (ex A 477), gesticht plm. 1852 en 
gewaardeerd op  1.200,-. 
 Jansje Rouw, eerder weduwe van Willem Sijmonsz. Meij in leven vis zou ter en bokkingdroger 
(overleden 22 september 1855), later gehuwd met Rem Voortman van beroep viszouter en 
bokkingdroger, wordt eigenares. (uit het 1e huwelijk leven op dat moment nog 2 kinderen). 

nr 17 Verkoper op 3 april 1858 Maretje Veltrop, weduwe van Sijmon Meij (overleden 21 juni 1857), eerder 
gehuwd met Trijntje Ossebaard (overleden 26 mei 1842) met 5 kinderen uit het eerste huwelijk, van een 
 huis en erve met daarachter staande bokkinghangen in het Zuideinde nr   62/64, kad. nr A 745 
(ex A 473), gesticht plm. 1844, koopster Maritje Veltrop voor  1.030,-. 

 Op 9 juni 1869 verkopen de kinderen van Maritje Veltrop (overleden 25  januari 1869) eerder weduwe 
van Klaas Groen 2/3 aan hun broer Lodewijk Groen, visdroger, voor  600,-, die reeds 1/3 deel in eigen 
 dom had. Bij de boedelverdeling op 26 maart 1874 werd Jansje van der Meer weduwe van Lodewijk 
Groen (overleden 26 october 1873) eigenares van eerder genoemde bokkinghangen en het in 1870 
gekochte stuk grond A 1192 (ex A 476a), waarop in 1872 nog eens 9 bokkinghangen gebouwd 
 werden. 

nr 22 Op 20 maart 1856 werd bij 'scheiding en deling 'de opstand van een haringdrogerij op stadsgrond (de 
oude timmerwerf), kad nrs 844/5/6 op 't Prooijen nr 5 toebedeeld aan Jacobus van der Linden, koopman 
en  weduwnaar van Gezina Karhof, geschatte waarde  1.000,-. 

 
In 1876 waren de cursief gedrukte namen de eigenaars van de toen bestaande 8 bokkingdrogerijen (meestal 
tevens ansjovis-zouterijen). 
Ondanks de minder gunstige jaren, blijkt aan 't eind van de zeventigerjaren, dat de mogelijkheid van vestiging voor 
bokkingrokers toch nog lucratief genoeg is, want kort na 1876 vind ik nog drie nieuwe bokkingrokerijen.  
Ik gebruik weer de Tolman-nummering: 
 
nr 13 Gesticht plm. 1879 drie bokkinghangen op de Lindegracht nr 2, kad. nr A 1254 (ex 602) door Jan en Simon  



Meij (zoons van Simon en Maritje Veltrop), nadat ze reeds op 24 maart 1874 hiervoor vergunning hadden 
aangevraagd. (De stichtingsdatum heb ik aan de hand van het nieuwe kadasternr bepaald, doch dit kan een 
uitbreiding zijn). 

nr 14 Gesticht plm. 1882 vijf bokkinghangen op de Lindegracht nr 10, kad. nr A 1424 (ex 596/7/8) door Willem  
van Dijk, nadat hij op 25 october 1873) hiervoor vergunning had gekregen. (Misschien is hij klein begonnen). 

nr 24 Gesticht plm. 1879 een winkelhuis met bokkinghangen aan de Tuin straat, kad. nr A 1325 (op de hoek van de  
Krim) door Jan Vlugt. Hij overleed op 16 april 1880 en zijn vrouw Aaltje Bont werd bij de boedelveiling 
eigenares. 

 
In komende jaarverslagen hoop ik nog eens een totaal overzicht te geven van alle bokkingrokerijen en eigenaren, 
maar nu valt dit buiten de te behandelen periode tussen de jaren 1850-1880 
 
Toeleveringsbedrijven voor de scheepsbouw en visverwerking waren meestal in handen van bepaalde families 
(tussen haakjes het geboortejaar). 
 
De drie zeilmakerijen waren alle op de Havenstraat te vinden. Op het huidige huisnr 6, kad. nr A 297 was Jacob 
van Otegem (1794) gevestigd en werkte samen met zijn zoon Simon (1822). 
Op huis nr 9, kad. nr A 316 werkte Hero van Otegem (1798) gehuwd met N. Wedepool en op nr 12, kad. nr A 340 
Hendrik Jansz. Bloem (1813) gehuwd met Maria Cath. Sistermans (1814) (zie jaarverslag O.M. 1987 pag. 95 in 't 
midden). 
 
De touwslagerij of lijnbaan, genaamd 's lands Welvaren', kwam op 8 juni 
1822 in handen van de familie Groenewoud en was gevestigd aan de Noordervesting wijk IV nr 125 (bij invoering 
van het kadaster in 1832 A 17). 
Het bedrijf gaat van vader op zoon, want Cornelis Sr. (59) verkoopt de lijnbaan op 14 mei 1839 aan zijn zoon 
Cornelis Jr. (27) en laatstgenoemde verkoopt het weer op 25 october 1844 aan zijn broer Jacobus die dan 22 jaar 
is. Alleen in de lijnbanen zit een prachtige-geschiedenis. 
 
Ook de mandenmakerij is in handen van één familie. Jan van der Mark (1796) was gehuwd met Dina Schaap 
(1797). Hij werkte met vijf zonen; Cornelis (1822), Dirk (1823), Amerik (1828), Jan (1832) en Arie (1834) alle 
mandenmakers in het bedrijf gevestigd op de Gooijsche Kade nr 13 (of Grootenoord nr 12, het pand liep door). 
 
Terugblik 
We komen aan het einde van de ambtsperiode van Frans Nooij. Op 1 januari 1881 neemt hij ontslag. 87 jaar oud. 
Zijn persoonsbeschrijving kunt u lezen in het jaarverslag 1990 van Oud Monnickendam, waar ik hem als apotheker 
(van 1817-1837) beschreef. 
Vanaf 1840 was hij wethouder en verdiende  200,- per jaar, daarnaast was hij 
heemraad van Waterland       75,- per jaar 
secretaris van de Waterlandse Meren     170,- per jaar 
en commissaris van politie      175,- per jaar 
 
Toen hij op 16 april 1853 tot burgemeester werd benoemd viel het eerste en laatste ambt weg, maar een 
jaarsalaris van  600,- kwam ervoor in de plaats. (ik denk, dat u alle door mij genoemde bedragen in dit artikel met 
plm. 100 kunt vermenigvuldigen om aan de tegenwoordige waarde of hoogte te komen). 
 
Tijdens zijn ambtsperiode heeft hij talloze brieven aan de Commissaris des konings en aan Gedeputeerde Staten 
gezonden over de wantoestanden die in zijn stad heersten, maar een vuist maken kon hij kennelijk niet. 
Wanneer door deze instanties niet wordt gereageerd, dan laat ook hij het erbij zitten. 
Zijn jaarverslagen zijn steeds te rooskleurig en de beschrijving van de toestand in de stad te gunstig. In het 
jaarverslag over 1868 maakt hij geen opmerking over de peilverlaging van het grondwater in Waterland, waardoor 
de vaarten droogliepen. Steeds gebruikt hij dezelfde zinswendingen zoals; 'omtrent de waterstaat in deze 
gemeente bestaan geen vermeldingswaardige bijzonderheden'. 
In 1873 wordt niet eens melding gemaakt van de grote sterfte onder 't vee door een longziekte in 1872. 
 
Op 24 februari 1880 breekt hij met deze traditie. Het is zijn laatste jaarverslag en voor 't eerst na zoveel jaren 
schrijft hij: 

"in de ongelukkige en onhoudbare toestand van de waterwegen van en naar deze gemeente, veroorzaakt 
door de toenemende willekeurige peilverlaging in het Waterschap 'Waterland' is tot nu toe niet de minste 



verandering of verbetering gekomen". Heeft hij niets meer te duchten van zijn superieuren ? 
 
Hij heeft geen verandering kunnen brengen in de geïsoleerde situatie van de stad, waar alle ellende uit 
voortkwam. De belabberde verbindingen met omliggende plaatsen, die hij aantrof toen hij zijn ambt aanvaarde 
zijn eerder slechter geworden. 
 

De trekschuit bleef varen voor het 
gemene volk en het rijtuig was er voor 
de wat beter gesitueerden. Geen 
paardentram, geen 
spoorwegverbinding of 
stoombootdienst, alleen ligt er bij zijn 
vertrek een aanvraag om concessie 
voor een stoomtramdienst. 
 
Op 28 juni 1880 is een schrijven van de 
Amsterdamse ingenieur C. Jupsien 
binnengekomen met de mededeling, 
dat hij op 25 juni jl. de Minister van 
Waterstaat heeft gevraagd een stoom-
tramweg aan te leggen en te 

exploiteren van Amsterdam langs Buiksloot, Broek in Waterland en Monnickendam naar Edam. 
Hij schrijft: 

"Het karakter van deze lijn stel ik mij in 't kort als volgt voor: Een smal spoorweg van 0.80 mtr spoorwijdte 
met stoom als beweegkracht, meestal lopende langs bestaande wegen, dijken en bermen, waarbij echter 
zorgvuldig op wordt toegezien, dat noch het gewone verkeer met voertuigen, noch de scheepvaart enige 
belemmering ondervinden zal". 

Hij beschrijft de snelheid waarmede zal worden gereden, hoe de vervoermiddelen eruit zien en doet de 
toezegging dat rekening zal worden gehouden met de aard van de te vervoeren goederen. 
Vooral voor het vervoer van levende vis zijn de meest doeltreffende maat regelen genomen, Voor de overtocht 
naar het Centraal-station (Amsterdam-Westerdok) wordt gezorgd, waardoor een direkte aansluiting met het grote 
spoorwegnet in Europa mogelijk is. 
Hij eindigt met: 

 "Ik vertrouw, dat u ingenomen bent met mijn plan. Uw stad is reeds lang van het grote handelsverkeer 
afgesloten, terwijl er tot nog toe weinig vooruitzicht bestaat, dat de regering op afdoende wijze hierin kan 
voorzien. Daarom verzoek ik u mijn aanvraag bij het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid door 
een petitie te willen ondersteunen". 

Pas op 16 october 1880 wordt door burgemeester Frans Nooij bevestigd, dat de Raad instemt met het plan van C. 
Jupsien en verzoekt hij de Minister de gevraagde concessie te willen verlenen. 
Het laatste schrijven dd. 15 december 1880 van deze burgemeester is een antwoord op een aanvraag van 
Ingenieur Th. Sanders te Amsterdam, die i.p.v. een stoomtram een lokale spoorweg van Amsterdam naar Edam 
zou willen exloi teren. Hij krijgt het advies zich in verbinding te stellen met de heer Jupsien om tot een combinatie 
van de wederzijdse plannen te komen. 
 
De nieuwe burgemeester 
Op 25 februari 1881 doet Tjeerd van der Zee, de nieuw benoemde burgemeester van Monnickendam, zijn intrede. 
In het provinciaal blad van Noordholland 1881 (afkondiging nr 15) las ik, dat zijn jaarwedde was vastgesteld op 
 700,- en verder wist ik niets van hem. 
In 't begin besteedde ik ook weinig aandacht aan zijn komst, omdat ik er ook niets van verwachtte, gedachtig het 
gezegde: "Ze dronken een glas, ze deden een plas en lieten de zaak zoals 't was". 
Het eerste jaarrapport echter van deze burgemeester, dat hij op 3 februari 1882 schreef was een complete 
verrassing voor mij. Met zijn frisse standpunt en gedegen inzicht gaf hij nog geen jaar na zijn ambtsaanvaarding 
een glasheldere analyse van de situatie in zijn gemeente. 
Dit bracht mij op 't idee u op voorgaande bladzijden het tijdsbeeld te schetsen van de periode, dat Frans Nooij de 
scepter zwaaide. Als 't mogelijk was om de gezamenlijke factoren, die het karakter van deze periode bepaalden, in 
beeld te brengen, dan zou er meer begrip ontstaan voor de miserabele toestand, waarin Monnickendam in de 
zeventiger jaren verkeerde. Uit zijn eerste analyse bleek, dat van der Zee goed had doorzien met welke problemen 
hij geconfronteerd zou worden. 

 



 
Hieronder volgt in grote lijnen bedoeld jaarverslag van Tjeerd van der Zee over het jaar 1881. Hij begint met de 
vaststelling, dat de Kerkgenootschappen alhier vrijheid van godsdienst uitoefening hebben, welke hen door de 
grondwet wordt gegarandeerd. 
'De verdraagzaamheid tussen de leden van de Ned. Hervormde gemeente laat echter te wensen over. De 
heersende richting is die der confessionelen (orthodoxe), waardoor velen de kerk niet meer bezoeken of zich er 
zelfs van afscheiden. 
Onverdraagzaamheid en drijverij aan de zijde der confessionelen en onverschilligheid van de zijde der liberalen 
zullen naar een toestand leiden, die ongunstig is voor het plaatselijk belang. 
 
Het bestuur van deze gemeente levert geen stof tot opmerkingen. 
Begin vorig jaar werd het hoofd vervangen. Het nieuw opgetreden hoofd zag alras, dat in deze gemeente een 
verouderde toestand heerste, die verandering eiste en hij is daarmee zo krachtig mogelijk begonnen. 
De raad, waarin het afgetreden hoofd bleef fungeren, werkt uitstekend mee. De volgende veranderingen zijn 
doorgevoerd: 
Allereerst hervorming van de nachtpolitie (nachtwacht), wijziging en vermeerdering van de politieverordeningen 
overeenkomstig de plaatselijk behoeften en uitbreiding van het politiepersoneel door het aanstellen van 
gemeenteveldwachters. 
Verandering van de verplichte branddiensten in een gesalarieerde brandweer met nieuwe reglementen en 
verordeningen. 
Hervorming van het plaatselijk belastingstelsel. 
Ook bleek 't nodig, dat een stipte controle werd uitgeoefend op het gunnen van werken, die ten laste van de 
gemeente uitgevoerd moesten worden. Het aannemen van werken werd bevorderd, zodat de kosten van 
uitvoering aanmerkelijk minder waren dan dit in dagloon te doen. Grote reparatiën aan stadswerken werden dit 
jaar uitgevoerd, o.a. aan het carillon dat sedert enige jaren geen dienst meer deed en behoort tot de 
eigenaardigheden van ons stadje, kosten  800,-. Zware reparatiën aan de Kerktoren, ten bedrage van  500,-. 
Grote reparatiën aan beschoeiingen, onderwijzers- en politiewoningen en grotere uitgaven voor het onderwijs. 
Ten slotte werden belangrijke sommen besteed aan het uitbaggeren en weer bruikbaar maken van de 
vaarwateren binnen deze gemeente. 
 
Door het ondieper worden van het vaarwater van de land- als van zeezijde is deze gemeente langzamerhand 
geheel geïsoleerd en hebben de nijverheidstakken, die vroeger grote inkomsten opleverde zich naar elders 
verplaatst. 
 De schuld daarvan is grotendeels toe te schrijven aan het ontbreken van de drong naar vernieuwing, waardoor de 
gemeente verstoken bleef van verbeterde gemeenschapsmiddelen (verkeersmiddelen), die andere gemeenten op 
staats- of provinciekosten verkregen. 
Aan de andere zijde mag niet verzwegen worden, dat men geen toekomstplannen maakte. In plaats van goed 
onderhoud te plegen en de leverancier van producten bij zijn bedrijfsvoering te zijde te staan en aan zijn billijken 
wensen tegemoet te komen, heeft men dikwijls daaraan geen gehoor gegeven. 
 
Men meende dat Monnickendam onmisbaar was en zodoende heeft men 't aan zichzelf te wijten, dat de huidige 
toestand in hoge mate kwijnend is. Een heersende 'laisser-aller' (zorgeloosheid) heeft de stagnatie veroorzaakt, 
die geleid heeft tot de achteruitgang. 
Doordat dit een aantal jaren geduurd heeft verflauwde de ondernemingsgeest van de burgerij en heeft ongunstig 
gewerkt op het jongere geslacht, omdat men zag dat het particulier initiatief niet gesteund werd.  
Een verbeterd vaarwater naar het Noordhollands Kanaal is voor Monnickendam onmisbaar, het tegenwoordige is 
zo goed als onbruikbaar tengevolge waarvan alle schepen komende van de kant van de hoofdstad op een uur 
afstand van de stad hun goederen moeten lossen. 
De communicatie met de hoofdstad geschiedt voor een groot gedeelte met zeer slecht ingerichte trekschuiten, 
daar het vaarwater ongeschikt is voor een stoombootdienst. 
Zoals u reeds bekend is heeft de gemeente voor de verbetering van dat vaar water zich grote offers getroost. 
Alhoewel wij gehoopt hadden, dat het bestuur van de gemeente Edam ons zou steunen bij het voortdurend 
onderhoud en uitdieping van het vaarwater en wij de meest nadrukkelijke beloften kregen van de voorzitter van 
de Raad, moesten wij een dezer dagen tot ons groot leedwezen vernemen, dat men onder voortdurend 
onderhoud de jaarlijkse uitkering door de Directie van de zes Noordhollandse steden van  1.000,- bedoelde. 
 
Hoe het ook zij de gemeente Monnickendam wenst geen verbeterd vaarwater alleen voor haar inwoners, maar 
tevens voor vervoer van producten van en naar elders, die over water hun bestemming moeten bereiken. 



Bedrieg ik mij niet dan heeft steun van de zijde van provincie weinig kans van slagen en dientengevolge nog 
minder van regeringswege, omdat de gemeente Monnickendam in vroeger jaren op zich zou hebben genomen de 
geul van het Monnickendammergat op diepte te houden, zoals 't destijds (plm 1850) op rijkskosten is aangelegd. 
Thans is men van mening, dat aan die verbintenis niet is voldaan, zodat de thans heersende ondiepte in de geul 
geheel en al te wijten is aan de nalatigheid van het bestuur van deze gemeente. 
 
Ik geloof echter, dat die bewering niet geheel juist is. Indien het Monnickendammergat te onderhouden zou zijn 
door uitbaggering dan zou de rijksingenieur in zijn plannen niet het leggen van dammen hebben opgenomen. De 
verbintenis van eerder had, uit deskundig oogpunt nooit opgelegd mogen worden daar bij zware oostelijke 
winden in weinige ogenblikken honderden guldens baggerwerk worden verspild. 
Wij hopen dan ook, dat men dit inziet. Deskundigen hebben ons in hun plannen erop gewezen, dat de gemeente 
zelfs met de beste wil het Monnickendammergat zonder dammen niet kan onderhouden. Wij vertrouwen, dat het 
College van Gedeputeerde Staten ons zij steun niet zal onthouden. 
 
Grotere uitgaven vereist voor het onderwijs, voor vernieuwing van vergane beschoeiing en bruggen, terwijl de 
draagkracht der inwoners met de dag minder wordt. Zoals de toestand thans is kan 't niet blijven voortduren !' 
 
Resumerend komt hij tot de slotsom, dat wanneer het vaarwater niet verbeterd wordt, met wiskundige zekerheid 
voorspeld kan worden dat deze plaats weldra tot de geheel verarmde gemeenten van ons land zal behoren. 
 

Een nieuwe aanpak 
Tjeerd van der Zee was 31 jaar en reeds drager van de Militaire 
Willemsorde 4e klasse, toen hij tot burgemeester werd benoemd. Hij 
werd geboren te 's Gravenhage op 3 maart 1840, was gehuwd met 
Maria Clementina Barthelemij, geboren te Padang (toen Ned. Indië). Zij 
schonk hem 2 kinderen, een zoon Tjeerd, geboren 23 october 1875 te 
Padang en een dochter Elisabeth, geboren 14 december 1877 te 
Priaman op Padang. 
Ze komen in Monnickendam voorlopig in een huurhuis te wonen op de 
Oudezijds Burgwal, 't eerste huis om de hoek aan het eind van 't 
Noordeinde wijk IV nr 87, kad. nr 1395 vlak bij de Noorderpoort, 
huidignr 52. 
 
Direkt na zijn intrede begon hij met het herstel van het carillon, ken-
nelijk om een verbetering in 't zicht te brengen. Een deskundige, heer 
Ezerman uit Alkmaar, die hij laat komen, overlijdt op de morgen van de 
dag, dat hij het carillon zou inspecteren, dus wordt met J.H. Addicks, 

horloge maker in Amsterdam een afspraak gemaakt. 
Op 7 april 1881 blijkt de ingediende begroting van het herstel op  2.000,- uit te komen. Dit is veel hoger dan 
verwacht. 
Met A.L. Thierens, commissionair in effecten en muziekdirecteur te Monnickendam, komt van der Zee overeen 
het zelf te proberen en samen met de stadsklokkenopwinder H. Klaver brengt hij het carillon weer op gang. De 
burgemeester bedankt ze in alle toonaarden; geeft Thierens een gratificatie van  100,- en Klaver een vast bedrag 
van  50,- per jaar en alle ingrediënten om het uurwerk te onderhouden. 
 
De schoolcommissie van school nr 3 verzocht de nieuwe burgemeester tijdens een bezoek in de laagste klas latten 
te laten maken om platen op te hangen voor aanschouwelijk onderwijs en verder veroorzaakten ventilatiegaten in 
dit lokaal zulk een tocht, zei een dienstdoende onderwijzer, dat de toe stand bij een bepaalde wind onhoudbaar 
was. Misschien dat het aanbrengen van schuiven voor die gaten, die al naar gelang de omstandigheden open of 
dicht geschoven konden worden deze problemen zouden wegnemen en van der Zee nam direct maatregelen. 
 
In juni 1881 deed hij een voordracht om zes nieuwe veldwachters te benoemen tot nachtwacht. Klaas van Zalinge, 
Hendrik Boddeke, Jan Visser en Jacob Duif werden benoemd, terwijl Bernardus Meerman en Jacobus Jansen 
voorlopig als substituut dienst zouden doen. Door de toenemende criminaliteit had men tijdens de ambtsperiode 
van zijn voorganger er al regelmatig op aangedrongen het politieapparaat uit te breiden. 
Al in 1866 was door K. Kater Czn een verzoek aangeboden, door 55 mede ingezetenen ondertekend, doch het 
werd afgewezen op grond van financiële overwegingen en nu kon het ineens ! 
 

 



De stoomtram 
In zijn jaarrapport over 1881 rept Tjeerd van der Zee niet over de concessieaanvraag van dhr C. Jupsien uit 
Amsterdam om een stoomtramverbinding van Edam naar Amsterdam te mogen aanleggen. De civiel en 
bouwkundig ingenieur Th. Sanders had reeds op 12 februari 1881, toen bleek dat geen combinatie mogelijk was, 
van het gemeentebestuur te horen gekregen, dat op zijn gedaan verzoek geen gunstig gevolg kon worden 
gegeven, omdat bereids adhesie was geschonken aan een plan van gelijke strekking ingediend door C. Jupsien. 
Op 21 juli 1881 komt J. Jupsien met zijn plan. De inhoud hiervan geeft de indruk, dat hij meent de voorwaarden te 
 kunnen stellen. Ik wil niet in details treden, omdat reeds genoeg over deze tramverbinding is geschreven. Het is 
alleen mijn bedoeling de wijze van aanpak van burgemeester van der Zee te laten zien en de rol die verschillende 
Monnickendammers daarin speelden. 
Tjeerd van der Zee schakelde na bespreking van de voorstellen met de wethouders op 1 augustus direct de 
stadsarchitect J. van Leeuwen Azn in en vroeg hem voor 14 augustus, puntsgewijs het voorstel van Jupsien 
volgend, een nauwkeurig advies te geven. Reeds op 12 augustus komt de stadsarchitect met een aan 7 kantjes 
volgeschreven uiterst deskundig rapport. 
Enkele opmerkingen erin zijn opvallend: 

"Niet alle wegen in de stad zijn van de gemeente. Immers vanaf de Noorderpoort tot aan de limietscheiding 
van Katwoude behoort de weg (waarde rails gelegd moet worden) aan vier verschillende besturen. Er kan 
daarom alleen sprake zijn van een trajectbeschrijving van de Noorderpoort door de stad tot aan de 
aanlegsteiger van de trekschuiten buiten de voormalige Nieuwe of Broekerpoort", en vervolgens: 
De concessionaris spreekt over het vereffenen van de tonneronde. Dit met het oog op het noordelijkst 
gedeelte van het Noordeinde is nl. een zeedijk en moet precies op hoogte blijven. (De 'tonnerondte' is de 
welving van het verharde wegdek). 

Vervolgens wordt gesproken over het slopen van de Noorderpoort, waar bij de verkregen afbraak eigendom 
zou moeten worden van de concessionaris. 
Uit de volgende toelichting spreekt toch wel de opvatting, die men destijds over historische monumenten had. De 
stadsarchitect schrijft: 

"De Noorderpoort is een gebouw, dat voor deze gemeente geen nut heeft, ze heeft ook geen kunstwaarde 
en voor de geschiedenis heeft zij luttele betekenis". 

De muren van deze poort blijken gemeen te zijn met andere gebouwen. Aan de oostzijde staat het huis 
(stadseigendom) bewoond door de agent van politie J. Cobelens en aan de westzijde het huis van de smid Tibout. 
Over deze gezamenlijke muren is nogal wat te doen. 
Betreffende de voorwaarden van dhr Jupsien moet de stadsarchitect herhaaldelijk adviseren: 

"dit niet om niet (gratis) te doen", deze voorwaarde is voor de gemeente onaantrekkelijk", ik moet u 
nadrukkelijk adviseren in geen transactie te treden" en 'zou 't niet beter zijn de concessie tijd van 50 jaren op 
33 jaren te brengen" enz. enz. Heel interessant voor de belanghebbende. 

 
Op 17 augustus 1881 geeft burgemeester van der Zee antwoord op de brief van Jupsien, nadat hij kennelijk de 
zaak goed had doorgesproken met de stadsarchitect: 

"Het heeft de Raad dezer gemeente in hoge mate bevreemd, dat door u zo zeer is afgeweken van de vorm, 
die aanvragers van een concessie behoren in acht te nemen. 't Zal toch geen nader betoog behoeven, dat hij 
aan wie iets vergund moet worden, vraagt onder welke voorwaarden die vergunning te verkrijgen is. 
U hebt de zaak juist omgekeerd en stelt eisen aan de gemeente. De Raad van onze gemeente had uw 
missive terug moeten zenden met het verzoek, indien u bij uw voornemen mocht blijven volharden om een 
stoomtram voor deze gemeente aan te leggen, een verzoekschrift in te zenden om de voorwaarden te 
mogen vernemen. Ter bespoediging echter van deze goede zaak, heeft de Raad genoegen genomen met 
een afwijking en biedt u hiernevens de voorwaarden aan, waarop door u een stoomtrambaan door de 
bebouwde kom der gemeente kan worden aangelegd". 

Je voelt, dat niet de Raad, maar Tjeerd van der Zee hier de woordvoerder is. Je zou het zelfs 'eigenmachtig 
optreden' kunnen noemen. Vervolgens laat hij keurig opgesteld op 4 kantjes A3 de zg. artikelen van de 
voorwaarden volgen. Om reeds bovengenoemde redenen ga ik niet in op details, want dat zou te ver voeren. 
 
Het duurt 7 maanden voordat Jupsien reageert. Op 10 maart 1882 verzocht hij enige voorwaarden te mogen 
wijzigen. (Een brief, die overigens pas op 16 maart aankomt, dus bij de post ging 't in die tijd niet zo snel!). 
Allereerst vraagt hij de limiet om de aanvraag definitief te doen zijn te verschuiven van 1 maart naar 1 september 
e.k. Reeds op 25 maart krijgt Jupsien antwoord, nadat zulks ook nog in de Raad werd besproken (van der Zee laat 
er geen gras over groeien). De Raad gaat akkoord met het uitstel en de artikelen 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 
23, 24 en 25 worden aangepast. Geen kleinigheid. 
 



De stand per 15 januari 1882 van de onderhandelingen, die tot dusver door Jupsien met alle betrokken instanties 
gevoerd zijn, krijgt burgemeester van der Zee (netjes gedrukt) pas op 22 april 1882 in handen door een toevallig 
schrijven van B. Hoogeboom uit Hoorn, waarin deze schrijft: 

"Hoe de heer Jupsien kan zeggen, dat hij met de directie van de Zes Noord-Hollandse Steden klaar is, begrijp 
ik niet. Als grondslag voor de voorwaarden eener event. vergunning zijn hem enkele bepalingen 
meegedeeld, dat is alles". 

Voor zijn plan moest Jupsien ook onderhandelen met de gemeente Edam, met de dammers van de Nieuwendam, 
Uitwaterende sluizen van Kennemerland en het bestuur van de Zes Noord-Hollandse Steden. Kennelijk waren er 
meer problemen. 
Op 30 augustus 1882 wordt aan dhr Jupsien geschreven, dat als deskundigen door de Raad zijn aangewezen C. 
Blankevoort, gemeenteraadslid (sinds 8 augustus 1881) en J. van Leeuwen Azn de stadsarchitect. Op 1 september 
1882 zal de concessie van start gaan zoals later blijkt. 
 
Cornelis Reijersz. Blankevoort werd op 19 october 1820 te Monnickendam geboren, was van beroep aannemer en 
trouwde op 16 mei 1841 met Grietje Corndr Kater. Ze kregen 6 kinderen. Wanneer zijn vrouw op 31 juli 1855 
overlijdt, trouwt hij op 16 november 1856 met haar zuster Jannetje Kater, die hem nog eens 4 kinderen schenkt. 
Hij overleed te Monnickendam op 14 augustus 1887. 
Johannes van Leeuwen, geboren te Leiden plm 1823/4 was eerst Opzichter van Waterland, later stadsarchitect en 
getrouwd met Geertruida Barbara Onnekink. Hij overleed 74 jaar oud op 23 september 1898). 
 
Uit een schrijven van 26 december 1882 aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland blijkt, dat reeds vele 
concessieaanvragen bij de gemeente Monnickendam zijn ingediend, doch de heer Jupsien zulks is verleend op 
voorwaarde dat binnen 1½ jaar (dus 1 maart 1884) de gehele lijn Edam - Monnickendam -  
 
Buiksloot - Amsterdam gereed moet zijn en dat de concessie vervalt, indien ze zonder vergunning van het 
gemeentebestuur wordt overgedragen aan anderen. 
(De heer H.P. Moelker geeft in zijn boek 'Waterlandse Stoomtram 1880-1933 op bladzijde 51 toch wel een 
verkeerde voorstelling van zaken als hij beweert, dat over de concessie van Jupsien niet meer wordt gerept, zodat 
hij veronderstelt, dat hij (Jupsien) moest buigen voor het doorzettings vermogen van de heer Sanders, in 
tegendeel Jupsien kreeg door de speling van het lot nog uitstel tot 1 september 1884, maar daarover pas later in 
het verhaal). 
 
Politieverordeningen 
De gedrevenheid en dadendrang, waarmee burgemeester Tjeerd van der Zee werkte is bewonderenswaardig. Op 
17 september 1881 schrijft hij aan de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie te Haarlem, dat hij de inzichten 
blootgelegd in het schrijven van 12 augustus jl. volkomen beaamt: 

"Ik stond echter voor het feit belangrijke drukkosten uit te geven voor iets dat reeds 31 jaren dienst had 
gedaan en reeds zesmaal herzien was. Toen ik Uw brief ontving heb ik dadelijk in overleg met de Raad alle 
politieverordeningen ingetrokken en één verordening van 100 artikels opgezonden naar Gedeputeerde 
Staten. Dat College, dat 14 dagen eerder geen bedenkingen had geopperd tegen de herziening, deed zulks 
wel toen ze voor de 2e maal werden aangeboden - echter wel gegrond - want nu toch alles veranderd werd, 
moesten bepalingen die erin voorkwamen, die in strijd met de wet waren, eruit verwijderd worden". 

 
De peilverlaging door het bestuur van Waterland 
Op 12 december 1881 wordt door van der Zee een brief aan het bestuur van het Hoogheemraadschap Waterland 
gestuurd. Hij schrijft dat de Commissaris des Konings bij Gedeputeerde Staten plannen aanhangig wil maken tot 
verbetering van het vaarwater Monnickendam - Broek in Waterland - het Schouw en voorstellen heeft belangrijke 
subsidies te verlenen. (Ik neem enkele citaten uit zijn brief over) 

Aangezien het een zaak is van lokaal belang zal bewezen moeten worden, dat ook de betrokken gemeenten 
zich belangrijke offers willen getroosten. 
De toenmalige peilverlaging is een van de hoofdoorzaken van de tegenwoordige toestand waarin de vaart 
verkeert, maar daar staat tegenover dat wij u daar geen verwijt van willen en mogen maken. Uw bestuur 
heeft te zorgen voor de belangen van de landbouwende klasse. Een onmiddellijk gevolg van de peilverlaging 
is toch dat de landbouwers er voordeel van genieten, doch dezelfde maatregel kan ook nadelig voor hen 
zijn. 
Voor een ieder blijft het vervoer te water het meest wenselijke en goedkoopste, vooral waar 't op vervoer 
van goederen aankomt in deze streken. De bedoelde vaart, die door een groot gedeelte van uw gebied 
gaat, voert toch naar de hoofdplaats des rijks, waar 't grootste verbruik is en tevens de voornaamste 



stapelplaats van uw producten. 
Wordt de landbouw belemmerd om op een goedkope, snelle en gemakkelijke wijze en voor 't grootste 
gedeelte van 't jaar daarvan verzekerd te zijn dat zijn melk etc. op de markt komt, dan lijdt hij daardoor 
verlies. 
Wanneer de waren te duur of zelfs slecht worden (door te kostbare en te langzame aanvoermogelijkheden) 
dan verlaten de goede ingezetenen veelal de stad en de landbouwers raken hun producten niet meer kwijt. 
De gemeente belastingen heeft hierop grote invloed. De kosten van de stads-huishouding verminderen niet, 
doch doordat mensen uit de nijverheidsklasse vertrekken moet het verschil aan minder inkomsten worden 
opgebracht door de landbouwende klasse. Indien de hoofdvaart, die door uw gebied loopt slecht is, wordt u 
ook belemmerd in de directe aanvoer. Gevolg: hogere kosten. 
Dit alles tezamen gaf ons de vrijheid om ons tot uw Waterschap te wenden met het verzoek uw steun te 
willen geven (en deze burgemeester kreeg die steun). 

 
De verbetering van het vaar(t)water 
Op 9 juni 1882 deelt de burgemeester van der Zee in de vergadering van B. en W. mee, dat hij een particulier 
schrijven van de Commissaris heeft gehad, dat in de eerstvolgende vergadering van Provinciale Staten nog geen 
voorstel zal worden gedaan betr. verbetering van de vaart tussen het Schouw en Monnickendam. 
Als reden wordt opgegeven, dat het seizoen reeds te ver gevorderd om nog in 1882 aan te vangen. B. en W. zijn 
zeer teleurgesteld in hun verwachtingen, daar gezien de urgentie van de zaak, met zekerheid erop gerekend was 
dat nog dit jaar zou worden begonnen. Besloten wordt, dat de voorzitter (burgemeester) een poging zal doen om 
de Commissaris te bewegen alvast een gedeelte van het plan in de a.s. vergadering aan het oordeel van Provin-
ciale Staten voor te leggen. 
Burgemeester van der Zee belooft nog vandaag naar Haarlem te gaan ten einde de zaak met de Commissaris des 
Konings te bespreken. 
 
Op vrijdag 16 juni 1882 geeft de voorzitter in vergadering van B. en W. verslag van zijn bezoek aan de 
Commissaris. Hij vertelde, dat hij zijn grote teleurstelling te kennen had gegeven over het wederom uitstellen van 
de zaak. Van der Zee had gevraagd of het niet mogelijk was in de zitting van juli reeds een gedeelte van het plan 
nl. 'de uitbaggering' in behandeling gebracht kon worden, opdat na goedkeuring daarmee aangevangen kon 
worden, want de vrees begon zich van het stadsbestuur meester te maken, dat de zaak op de lange baan werd 
geschoven en uitstel 'afstel' tot gevolg zou hebben. 
De Commissaris des Konings begon te zeggen, dat hij niet mocht en thans ook niet kon meedelen, waarom de zaak 
in de juli-vergadering niet behandeld kon worden. Hij gaf echter de verzekering, dat het College van 
Gedeputeerde Staten, de hoofdingenieur van Waterstaat en de griffier allen ten zeerste met Monnickendam 
begaan waren en dat van de zijde van Monnickendam niets meer behoefde te worden ondernomen. Bij deze 
verklaring moest van der Zee zich neerleggen en bij het heengaan voegde de Commissaris de burgemeester deze 
woorden toe: 

"Vertrouw op mij, Monnickendam zal krijgen wat het verlangt" 
In de november vergadering van Gedeputeerde Staten wordt inderdaad het plan om de vaart tussen het Schouw 
en Edam te verbeteren goedgekeurd. Voor de doorsnee burger gebeurt er echter niets en bij flarden hoort hij 
geruchten. In de notulen van de B. en W. vergadering van 8 juni 1883 wordt een duidelijke ontevredenheid 
gesignaleerd. 
 
Het courantenartikel 
'Naar aanleiding van een courantenartikel voorkomende in het Nieuws van den Dag van 4 juni jl. hebben 
Burgemeester en Wethouders zich persoonlijk tot de Commissaris des Konings begeven en Zijne Weled. Gestr. de 
verzekering gegeven, dat de sympathie voor de verbetering van de vaart Edam- Monnickendam- het Schouw niet 
alleen bij 't bestuur van Monnickendam, maar ook bij al de ingezetenen nog steeds onverflauwd dezelfde is 
gebleven en het geplaatste artikel hiervoor genoemd zeer zeker niet uit Monnickendam, maar van iemand 
afkomstig moet zijn, die deze voor de gemeente zo belangrijke zaak in een bespottelijk daglicht trachtte te 
stellen". 
 
Ik was benieuwd naar de inhoud van het artikel 
Het rijksarchief te Haarlem had slechts incomplete jaargangen van het blad, maar verwees mij naar het 
gemeentearchief te Amsterdam. Ook daar kon men mij niet helpen, maar na ingewonnen informatie werd 
geadviseerd de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam te bellen. 
De heer Christiaan van het hulp depot in de Bijlmer was al door U.B. inge licht, toen ik hem om hulp vroeg. Hij had 
de krant al opgezocht en beloofde mij een copie van het artikel toe te zenden. Voortreffelijk service ! 



Het bedoelde artikel in het Nieuws van den Dag van maandag 4 juni 1883 had de volgende inhoud: (in die tijd 
behoefde men nog niet de naam van de inzender te vermelden, indien hij onbekend wenste te blijven". 

NIEUWS VAN DEN DAG 
MAANDAG 4 JUNI 1883 
 
Te Monnickendam zijn eenige dagen 
geleden, op het land van den Heer M. Sluis, op 
metingen gedaan en eenige bakens geplaatst. De 
nabijheid der plaats waar dit gebeurde, bij de 
zoogenaamde Halssluis, doet als waarschijnlijk 
achten, dat zij ten dienste van den ontworpen 
waterweg zijn verricht, waarvoor genoemde sluis 
vergroot en de weg verlegd moet worden. Alge- 
meen is men zeer benieuwd naar de aanbesteding 
van dit belangrijke werk. Toen de Provinciale 
Staten in November van het vorige jaar een 
subsidie van  145.000,- er voor toestonden, werd 
de hoop gekoesterd, dat het vaarwater reeds in  
den nazomer van dit jaar gereed zou zijn. Doch 
er heeft zelfs nog geen aanbesteding plaats ge- 
had. Waarschijnlijk bestaat er verband tusschen 
deze vertraging en het algemeen verbreide gerucht 
dat de kosten van het werk, bij nauwkeuriger op- 
neming, de oorspronkelijke raming, zoo als zij ook 
aan de Staten is opgegeven, aanzienlijk zullen  
overtreffen, en de verleende subsidie dus ontoe- 
reikend zal zijn. Volgens sommigen zou er  50.000 
ontbreken; volgens anderen zelfs het dubbele dier 
som. Zijn deze kosten van aanleg te laag geraamd, 
mogelijk evenzeer de onderhoudskosten, welke de 
betrokken gemeenten op zich hebben genomen. Vandaar 
dat de groote ingenomenheid, waarmede de ontworpen  
waterweg is bekoeld, en dat te meer, nu door den 
waterweg het tot stand komen van de tramlijn is 
vertraagd. Het doet denken aan het verhaal van den 
man, die op twee stoelen tegelijk wilde gaan zitten ! 

Inzender doelde op het gezegde 'tussen 2 stoelen in de as zitten' of wel geen raad weten met de keuze tussen 
stoombootdienst of stoomtramdienst en daardoor niets gedaan wordt. Hij had alleen de klok horen luiden, want 
het verschil tussen het door hem genoemde bedrag van  145.000,- en het begrote in het beste was maar  
21.800,- (buiten de eigen bijdrage van de betrokken steden). 
Het bestek en de voorwaarden waren toen nog niet gereed, want de tekeningen zijn van de 6e juni, dus daar kon 
hij 't niet van weten. 
 
Het uit te voeren werk bestond uit: 
a. de bestaande vaart lang 13.360 mtr op een breedte te brengen van 17.2  mrt en een diepte van 2.70 mtr 

beneden A.P. voor het gedeelte Edam- Monnickendam, terwijl het gedeelte Monnickendam- het Schouw 
op een diepte van 3.50 mtr gebracht moest worden. 

b. het maken van een schutsluis te Monnickendam (daar waar de vaart dieper wordt) bestaande uit  
gemetselde sluishoofden, elk met een paar deuren, verenigd door een schutkolk met bazaltmuren en een 
ijzeren ophaalbrug over het bovensluishoofd. 

c. het maken van een enkele draaibrug ter vervanging van de Nieuwpoortsbrug te Monnickendam. 
d. het maken van een enkele draaibrug te vervanging van de Broekerbrug te Broek in Waterland. 
e. het maken van een enkele draaibrug te vervanging van de brug bij het Schouw. 
f. het afbreken en opruimen van drie bestaande bruggen, beschoeiingen, stijgers enz. 
g. het maken van toegangen, wegen, plateaux enz naar in verband met de uit te voeren werken. 
h. het maken van bijbehorende weken. 
 
De openbare aanbesteding werd op maandag 2 juli 1883 om 11 uur 's morgens gehouden. Na opening van de bus, 



waarin de inschrijvingensbriefjes voor bovengenoemd werk moesten worden gedeponeerd, werden 6 
inschrijvingen gevonden: 
Blankevoort Cornelis  te Monnickendam    180.197,- 
de Oude  Leendert  Zuiderwoude     180.200,- 
Volker   Dirk  Dordrecht     181.000,- 
van den Bos Bernardus Ransdorp     197.000,- 
Karmelk  Pieter  Monnickendam     185.000,- 
Kalis Kzn Leendert  Sliedrecht     197.000,- 
 
Cornelis Blankevoort had voor het geringste bedrag ingeschreven en aan hem werd dan ook het werk gegund. 
 

 
Ondertekenaars: 
de aannemer: C. Blankevoort   De voorzitter v. Gedep. Staten der 
de borger: L. de Oude   provincie Noordholland  : Schorer. 
  W. Blankevoort   De Hoofdingenieur v. prov. Waterstaat Scholtens. 
      De burgemeester van Edam  H.J. Calkoen. 
      De burgemeester van Monnickendam. T. van der Zee. 
Een informatie over C. Blankevoort luidde: 

"Hij geniet in deze streken het volste vertrouwen, wordt overal geprezen en is een man ten volle geschikt 
voor hetgene dat hij onderneemt". 

Op 28 juli d.o.v. moet Blankevoort ontslag nemen als lid van de gemeenteraad. Een dergelijke functie kan niet 
samen gaan met een opdracht van Rijkswege. 



"Zo voelen wij ons verplicht u de verzekering te geven, dat we u node zien vertrekken" zegt de voorzitter van 
de Raad bij zijn afscheid. 

 
De man van het krantenartikel had toch niet zo ver mis geschoten met de opmerking, dat de ingenomenheid wat 
bekoeld was nu het tot stand komen van de tramlijn werd vertraagd door de verbetering van de waterweg. 
Heer Jupsien greep tenminste op 8 september 1883 zijn kans om uitstel te vragen voor zijn tramwegconcessie. Hij 
kreeg het uitstel tot 1 september 1884 natuurlijk graag, want er moesten nog 3 bruggen gebouwd worden. 
Op 1 oktober 1884 zou de vaart voor het publiek worden opgesteld, maar op 19 november van dat jaar blijkt, dat 
een vaste brug, die in een beweegbare moet worden omgebouwd nog niet klaar is. 
 
Ik heb 't idee, dat Jupsien om die reden nog voor 't eind van 't jaar 1884 heeft afgehaakt. Ik vond dit echter tot nu 
toe niet bevestigd. Het was heel redelijk geweest als hij de provincie of de aannemer hiervoor had aangesproken. 
In ieder geval is de concessie niet door overlijden verbroken, want bij navraag op het Gemeentearchief te 
Amsterdam was de heer Snel zo vriendelijk mij te vertellen, dat C. Jupsien in het jaar 1855 te Neuenkirchen 
(Duitsland) was geboren, als vreemdeling pas in november 1887 te Amsterdam werd ingeschreven en nog leefde 
in 1892. 
 
Ing. T. Sanders heeft kennelijk vernomen dat C. Jupsien zich niet aan de concessie kon houden, want hij komt op 
16 januari 1885 met het verzoek om vergunning tot aanleg en exploitatie van een stoomtram van Edam naar 
 Amsterdam. B. en W. besluit: 

"Zodra de gedetailleerde plannen zullen zijn binnengekomen en hij de provinciale concessie heeft gekregen 
zal verder met hem worden onderhandeld". 

Op 7 augustus 1885 betuigt de Raad van Monnickendam adhesie met het tramontwerp van de heren Sanders c.s. 
aan de Raad van Amsterdam. Pas op 5 januari 1887 wordt de concessie verleend voor 40 jaren en gesteld dat deze 
zal vervallen indien de gehele lijn vanaf Edam via Monnickendam tot aan het Tolhuis te Amsterdam binnen 2 jaren 
na dagtekening door de concessionaris niet in exploitatie is gebracht, Terugkomend op het boek van Moelker, (dat 
overigens veel informatie geeft over de stoomtramlijn), vind ik 't jammer dat de concessieperiode van Jupsien 
(1880-1885) geheel buiten beschouwing is gebleven. Sanders zal zeker zijn voordeel gedaan hebben met de 
ervaringen en grondige rapporten van Jupsien, die uiteindelijk kapot liep op overmacht. 
 
Pas op 1 april 1885 wordt de verbeterde vaart van Edam- Monnickendam- het Schouw in zijn geheel opgeleverd. 
Bevaarbaar is de trekvaart al, want op 1 maart 1885 vindt de feestelijke opening plaats van de stoombootdienst 
van de Gebroeders Goedkoop. Pr. Hendrikkade 86 te Amsterdam. 
Er wordt gevaren met twee schroefstoomboten, "de Edam" en "de Monnickendam", beide goed voor 200 
passagiers en een extra draagvermogen van 8000  
kg. De heer J, Kok laat in zijn 'Boemeltje van Purmerend' op blz. 27 de stoombootdienst Edam naar Amsterdam al 
in 1868 over Monnickendam lopen. Ik denk dat dit op een vergissing berust. De vaart was er niet geschikt voor of 
was er in die tijd een stoombootdienst over de Zuiderzee ? 
 
Terug naar het jaar 1882 en burgemeester van der Zee. 
 
Het onderwijs 
In het 2e jaar van zijn ambtsperiode heeft deze burgemeester de nodige verbeteringen aan de onderkomens voor 
het onderwijs en voor de onderwijzers doorgevoerd. Op 1 februari 1882 valt het raadsbesluit, dat de bestaande 
school nr 3 op de beestenmarkt (gedeeltelijk bestaande uit de oude Latijnse school op het Weezenland) geheel 
vervangen zal worden door een nieuw schoolgebouw; lang 33.54 meter. en breed 8.10 meter, kadnr 1532 (ex 
565/566) 
De bouw werd publiek aanbesteed en de laagste inschrijver was  11.968,- (rijksbijdrage 30 %). Aanvang van de 
werkzaamheden 14 februari 1883 en voltooid op 1 oktober 1883. 
De eerste steen van deze school werd op 31 maart 1883 gelegd door H. Gras Pzn. Op de steen staat zijn naam en 
de vermelding dat hij de vlijtigste leerling van deze school nr 3 was. Een dergelijke waardering zou nu niet meer 
denkbaar zijn. Hendrik Gras is tevens de latere schrijver van een hele serie kinderboeken (zie jaarverslag 1988 
Oud-Monnickendam. 
 
Op 1 januari 1884 waren er 3 openbare scholen in Monnickendam 
    Voor hoeveel Door hoeveel Op welk aantal 
    kinderen  kinderen  zijn de lokalen 
    bestemd:  bezocht:  berekend: 



School nr 1 voor 
gewoon lager onderwijs   240  223  48 (5 klassen) 
School nr 2 voor uitgebreid lager onderwijs   30      7  30 (1 klas) 
School nr 3 voor gewoon lager onderwijs 144  120  48 (3 klassen) 
Tezamen    414  350   8 klassen 
 
Op de Oude zijds burgwal bevond zich het schoolgebouw van de vereniging tot stichting scholen met de bijbel 
(sinds 1883) (wijk IV nr 121 of kad. nr A 1454). Hiervan wordt geen aantal leerlingen opgegeven. 
 
Twee onderwijzers-woningen 
Ook voor de onderwijzers worden betere huizen gebouwd. Op 2 augustus 1882 wordt het raadsbesluit genomen 
tot het bouwen van 2 onderwijzers woningen onder één kap in 't Noordeinde, kad. nrs 1475/1474 (ex 1100) nu 
huisnrs 35 en 37. 
Aanbesteed 29 december 1882, laagste inschrijver Pieter Karmelk voor  10.329,- (rijksbijdrage 30 %). Aanvang 
bouw 14 februari 1883 voltooid 1 september 1883. In het bestek staat: "De privaten (w.c.'s) zijn volgens een 
bepaald systeem ontworpen; ze bestaan uit secreet-emmers met porceleine deksels, die, zonder dat men door het 
huis behoeft te gaan, kunnen worden weggehaald en geledigd". 
 
Het Monnickendammergat of de voorhaven 
Voor het provinciaal jaarverslag dd 21 mei 1883 doet Tjeerd van der Zee, 
nèt voor het plan tot verbetering van de vaart wordt aanbesteed, nog een beroep op de Commissaris des Konings 
om ook de ondiepte van het Monnickendammergat aan te pakken. 
Bij zijn opgave van het aantal schepen, dat de haven bezocht in 1881 en 1882 geeft hij de volgende toelichting: 

"Te betreuren is, dat de ondiepte in de voorhaven ten gevolge van de aanslibbing bij O. en N.O. wind 
jaarlijks toeneemt. Een 'verondieping', die nimmer door de gewone jaarlijkse uitbaggering, waarvoor 
 1.000,- op de begroting wordt uitgetrokken, kan worden verholpen. Zeker is het, dat de voorhaven 
(Monnickendammergat geheten) de meest geschikte en veiligste is van alle voorhavens aan de Zuiderzee 
gelegen en een zeeman onder alle winden en weersomstandigheden steeds een veilige schuilplaats kan 
aanbieden.  
Kon na het uitdiepen en verbeteren van de vaart Monnickendam- het Schouw met hulp der provincie en van 
het rijk, daarin afdoende verbetering gebracht worden, Monnickendam zou zich ontegenzeglijk heel spoedig 
verheugen in de toenemende bloei en welvaart, want haar voorhaven zou bij enigszins ongunstig weer aan 
Groninger, Friese- en Overijsselse schepen de keus geven om over Monnickendam hun bestemming naar 
Amsterdam te vervolgen. 
De visaanvoer en handel in vee zouden zeer spoedig hun vroegere omvang herwinnen. De 
scheepstimmerwerven van Monnickendam, door alle vissers zeer gezocht, zouden zich uitbreiden; in 't kort, 
Monnickendam zou in betrekkelijk weinig tijd de plaats heroveren, die het eenmaal onder de aan de 
Zuiderzee gelegen steden innam. 
Als bewijs, dat het Monnickendammergat (de voorhaven) nimmer door gewone jaarlijkse uitbaggering 
(geraamde kosten  1.000,-) op de diepte van 1845 gehouden kon worden dient de berekening dat vanaf 
dat jaar tot 1870 jaarlijks gemiddeld 5831 m3 grond werd uitgebaggerd, terwijl vanaf dat jaar tot 1882 
cijfers er als volgt uitzien: 
1870 8.100 m3 1876 5.400 m3 
1871 8.220 "  1877 5.650 " 
1872 5.100 "  1878 5.360 " 
1873 6.850 "  1879 5.430 " 
1874 6.200 "  1880 5.170 " 
1875 5.846 "  1881 5.270 " 
    1882 4.950 " 
Rekent men een m3 baggerwerk op  0,25, dan is het bedrag van 
 1.000,- (dus 4000 m3), wat in 1845 door deskundigen voldoende werd geacht ter bestrijding van de 
jaarlijkse onderhoudskosten en op grond van welk advies de Raad zich bij besluit van 15 september 1845 
verbond tot het voortdurend onderhoud, ieder jaar verre overtroffen. Bovendien is gebleken, dat het 
uitsluitend baggeren in de geul de verwachting heeft teleurgesteld, omdat door verzakking van het slib door 
de stroom de kuil zich weer dadelijk vult. Hierin kan alleen door afdoende verbetering verandering worden 
gebracht". 

Dan volgt zijn jaarlijkse opgave: 
 Aantal vissers- Aantal  Ontvangst  Kosten 



 schepen (zonder vrachtschepen havengeld  uitdiepen 
 tonnage opgave) (met tonnage) 
1881 1267   188 6694   411,27   509,95 
1882 1343   164 5503   367,27   508,95 
 
De definitieve verbetering van de voorhaven heeft Tjeerd van der Zee niet meer meegemaakt. Hij werd op 1 juli 
1884, na een regeerperiode van slechts 3 jaren en 4 maanden, verplaatst naar Enschede en ook daar aangesteld 
als burgemeester. Ik denk, dat zijn goede kwaliteiten als meester voor de  
burgers waren opgevallen en dat in een grotere stad als Enschede 'n dergelijke aanpak volgens de toenmalige 
regering meer effect zou hebben. 
 
Het besluit om de voorhaven uit te baggeren over een lengte van 482 meter tot een diepte van 2 meter beneden 
AP werd pas op 26 maart 1885 door de Raad genomen. De verbeterde vaart zou op 1 april van dat jaar worden 
opgeleverd, dus wilde men de diepte van de voorhaven daarbij aanpassen. 
Het werk werd aangenomen voor  2.998,-, maar rijk en provincie wilden er niet in bijdragen. Aangevangen werd 
in april 1885 en voltooid op 8 juli 1885. Burgemeester van der Zee kreeg gelijk: het vrachtverkeer verdubbelde 
sinds 1882: 
Aantal vissers-  Aantal  Ontvangst  Kosten 
schepen (zonder  vrachtschepen havengeld  uitdiepen 
tonnage opgave)  (met tonnage) 
1885 1750   221  8.962  626,79   571,04 
1886 1450   332 11.051  518,52   685,92 
1887 1600   312 10.001  692,19   637,33 
 
Monnickendam heeft met zijn vertrek een buitengewoon energiek en vooruitstrevend burgemeester verloren. 
 

 



 
 
Was hij ook de man voor Enschede ? 
Bij navraag in de gemeente Enschede kreeg ik van de gemeentearchivaris alle informatie. Tjeerd van der Zee was 
daar burgemeester van 1 juli 1884 tot 1 augustus 1896 en zijn levensloop wordt beschreven door de heer F.H.B. te 
Lintelo. 
Genoemde heer vertelt daarin dat de nieuwe burgemeester oorspronkelijk in de Atjeh-oorlog op het Indonesische 
eiland Sumatra als 2e luitenant diende. Hij heeft zich daar erg moedig gedragen en koning Willem III verleende 
hem voor zijn optreden zelfs de militaire Willemsorde. 
Uit het verslag, dat gemaakt werd van de bedwongen opstand, blijkt, dat de voorhoede van een bataljon op 27 juli 
1874 het dorp Soerian bereikte. 
Dit bataljon stond onder leiding van Tjeerd van der Zee. Op die dag moesten  de Nederlanders zich door 
verschillende verdedigingswerken van de opstandelingen worstelen. Plotseling hadden ze in de gaten, dat ze zich 
op korte afstand van een sterk bezette verschansing van de tegenstanders bevonden, die hen hevig onder vuur 
namen. 
Door de commandant werd besloten de stellingen aan te vallen. De 2e luitenant Tjeerd van der Zee lukte het, via 
de vele aangebrachte versperringen nog wel de borstwering van de tegenpartij te bereiken. Helaas konden zijn 
soldaten hem niet volgen en moest hij zich alleen verdedigen tegen een overmacht. 
Ofschoon gewond geraakt door een slag van een klewang in de hals, een lanssteek in de borst en een schot in het 
been, vocht hij als een leeuw. 
Door een schot in de linkerhand was hij genoodzaakt zijn revolver te laten vallen en door bloedverlies stortte hij 
achterover. 
Gelukkig voor hem, was het aan de goede kant, want anders had hij het zeker niet overleefd. Na maanden in het 
hospitaal te zijn verpleegd, herstelde hij van zijn verwondingen. Hij wilde weer in actieve dienst, maar tot zijn 
grote verdriet werd hij afgekeurd. 



 
Terug naar het vaderland 
Honderd vijfenzestig dagen had hij nodig om Marseille te bereiken. Het zeilschip waarmee hij terugreisde werd 
onderweg zo gehavend dat men dacht dat het zou zinken, De opvarenden konden op het eiland Mauritius worden 
afgezet. Per postboot ging 't verder door de Golf van Aden naar Marseille. Het verbaasde hem achteraf, dat hij 
niet door kogels, zeeziekte, hitte of een schipbreuk een vroege dood had gevonden. 
Na zijn bovenomschreven periode in Monnickendam werd hij op 4 juli 1884 als burgemeester in de 'Krekkelstad' 
(krakelingen ?) Enschede geïnstalleerd. 
 
In zijn 'maiden speech' zij hij, dat hij met al de kracht, die in hem was en zonder aanziens des persoons, de hem 
opgedragen taak naar beste vermogen zou trachtten te vervullen. 
"De heer van der Zee heeft zich dan ook ontpopt als een strijdbare figuur, die door velen op handen werd 
gedragen, maar ook door even zovele verguisd" zegt de schrijver van dit artikel. "De intellectuele ontwikkeling om 
de sportbeoefening door de jeugd had zijn bijzondere aandacht. Hij was een warm voorstander van een 
harmonieuze ontwikkeling van lichaam en geest en kon het vaak iemand onverdroten (onvervalst) en recht voor 
de raap zeggen. 
Uit diverse toespraken van hem worden citaten aangehaald en ik wil er een overnemen: "Steeds zal de industrieel 
erop bedacht moeten zijn, te zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor afvoer van de producten. Al naar gelang de 
oude producten niet meer gewild zijn, moet u voor iets nieuws zorgen". In de 12 jaren, dat hij in Enschede werkte, 
werd hij tweemaal onderscheiden. Van de koning kreeg hij een loffelijk schrijven voor de wijze waarop hij rust en 
orde wist te handhaven en op 29 juni 1886 werd hij tot ridder benoemd in de orde van de Nederlandse Leeuw. 
 
Maar de medaille had ook zijn keerzijde, want op 6 juli 1890 werd in de Tweede Kamer een interpellatie gehouden 
door de bekende socialistische voorman Domela Nieuwenhuis, die van der Zee graag had willen wippen. Spreker 
betwijfelde zelfs of hij wel in 't volle bezit van zijn verstand was. De burgemeester liet een stakingsbijeenkomst 
uiteen jagen en sloot het koffiehuis  van Ommeren. 
De regering stond achter het optreden van, van der Zee, maar wat doet een burgemeester als hij de politieke 
leiders en de arbeidende klasse tegenover zich vindt, wanneer hij alleen op orde uit is. Niet alleen buiten, maar 
ook binnen de raadzaal komen er spanningen als het om de handelswijze van de voorzitter van de gemeenteraad 
gaat. 
Er worden minder prettige op- en aanmerkingen op zijn beleid gemaakt. 
Men is het niet eens met zijn eigenmachtig optreden in zaken, die het gehele college aangaan of aan 
raadscommissies zijn opgedragen (dit klinkt ons niet vreemd in de oren na het horen van zijn aanpak in 
Monnickendam). 
Als door raadsleden vragen werden gesteld, gaf hij te snel antwoorden of cijfers, die later niet juist bleken. 
 
Bij de behandeling van de begroting voor 1895 kwam 't tot openlijk verzet, toen 't om de salarisverhoging van de 
burgemeester ging. Deze werd slechts voor één jaar i.p.v. het gebruikelijke 'voor 5 jaren' vastgesteld. Van der Zee 
was van mening dat de Raad in de bevoegdheid was getreden van Gedeputeerde Staten en van de Koningin en hij 
meende geheel te moeten afzien van de behandeling der begroting. Een van de raadsleden zie dat hij hoopte dat 
de burgemeester het niet zo ernstig meende. 
 
Ruim een jaar later, op 1 augustus 1896, moest deze strijdbare figuur, die veel heeft gedaan voor de uitbreiding 
van de school voor nijverheid en handel en de gemeentelijke drinkwatervoorziening, afscheid nemen. 
Wegens een gestoord zenuwgestel was hij niet langer in staat zijn ambt uit te oefenen. 
Tot 31 januari 1898 bleef hij in Enschede wonen nu om te genezen van de door hem opgelopen geestelijke 
verwondingen en vertrok toen naar Breukelen-Nijenrode. Hij trad in dienst als inspecteur bij de Nederlandse 
Aardolie Mij. Hij heeft zijn sporen verdiend en Monnickendam kan trots op hem zijn ! 
 
Met dank aan: 
de heren H. Gunnink en A.M. Rodink van Gem. archief te Enschede 
de heer F.H.B. te Lintelo te Enschede (schrijver artikel) 
de heer Hagens van het Rijksmuseum Twente in Enschede 
de heer Dick Brinkkemper te Volendam 
 
Volgend jaar hoop ik de periode van 1890 - 1920 te behandelen. 



Bijlage I 
burgemeesters van Monnickendam van 1816 tot 1915 
 
Volgens het kon. besluit van 28 december 1815 art. 44 moest het lot het jaar van aftreden en de rang tussen de 
burgemrs bepalen: 
1 jan. 1816 pres. burgemr :   Daniel Danielsz Arbman 
  burgemrs  Jacob Kous Bos 
     Jacob Teengs 
2 jan. 1817 pres. burgemr : Jacob Teengs 
  burgemrs   : Daniel Dzn Arbman 
     Remmet Kous Bos 
     Jacob Teengs 
 2 jan. 1818 pres. burgemr   : Remmet Kous Bos 
  burgemrs  Daniel Dzn Arbman 
     Jacob Teengs 
 9 mei  1818 burgemr:  Embertus J. van Rooij i.p.v. Jacob Teengs 
 2 jan. 1819 pres. burgemr:  Embertus J. van Rooij 
  burgemrs  Daniel Dzn Arbman 
     Remmet Kous Bos 
 2 jan. 1820 pres. burgemr   : Daniel Dzn Arbman 
  burgemrs  Remmet Kous Bos 
     Henricus J. van Marle 
 2 jan. 1821 pres. burgemr :  Henricus J. van Marle 
  burgemrs  Remmet Kous Bos 
     Daniel Dzn Arbman 
 2 jan. 1822 t/m 
 2 jan. 1824 Zelfde samenstelling (president onbekend) 
 9 mrt. 1824 ontbinding stadsbestuur bij Kon. besluit wegens herzien regle ment in 't vervolg één  
  burgemeester, andere burgemrs worden wethouder 
10 mrt. 1824 burgemr :  Daniel Dzn Arbman    tot 27 dec. 1842 
31 dec. 1842 burgemr  : Embertus J. van Rooij   tot  7 jan. 1847 
22 jul. 1847 burgemr  : Pieter Verdam       tot 21 mei  1853 
21 mei  1853 burgemr  : Frans Nooij    tot  1 jan. 1881 
15 feb. 1881 burgemr  : Tjeerd van der Zee   tot  1 jul. 1884 
29 jul. 1884 burgemr  : Jacobus M. Lamaison van Heenvliet  tot 15 jun. 1891 
15 sep. 1891 burgemr :  Hendrik van Aken   tot  1 jul. 1915 



 Bijlage II 
Uitgaven door de gemeente Monnickendam ten behoeve van het onderhoud van het vaarwater bekend als 
Monnickendammergat gedurende de jaren 1849 t/m  
1880 
Dienstjaar bedrag v/d uitgaven  Dienstjaar  Bedrag v/d uitgaven 
  tot uitdieping M'd gat     tot uitdieping M'd gat 
 
      transport    13.421,10 
1849   1.466,66   1865           477,60 
1850        978,47   1866           502,60 
1851     1.098,40   1867           479,40 
1852     1.186,80   1868           455,25 
1853        625,45   1869           450,00 
1854     1.181,14   1870           450,00 
1855        488,90   1871           470,40 
1856        489,18   1872           450,00 
1857     1.064,70   1873           450,00 
1858        966,75   1874          450,00  
1859        477,80   1875           450,00 
1860        591,40   1876           450,00 
1861        467,05   1877           450,00 
1862        553,80   1878           450,00 
1863        679,65   1879           450,00 
1864     1.104,95   1880           450,00 
transport  13.421,10    totaal    20.756,35 
B.W. Monnickendam dd. 1 februari 1881 
 
Bijlage III 
 
Haring 
Aangevoerd/verkocht aan de afslag te Monnickendam 
     Last  Bruto bedrag per o/oo st. 
1835 - 1844 gemidd. per jaar 1.271,5  ?   ? 
1845 - 1854    1.603,6   95.372,-   5,95 
1857 - 1866    1.690,4   116.300,-    6,88 
1867 - 1876    1.178,3    66.557,-    5,65 
1877 - 1886      693,3    29.910,-    4,31 
de aanvoer bij de afslag werd door de jaren kleiner en de prijs p. 1000 st kelderde. ('n last is 10.000 st. 'n tal 200 st 
en 'n worp 4 st) 
Het beste jaar was 1863 met   2.575,5  166.039,-   6,45 
 
Ansjovis 
Door de zouterijen te Monnickendam ingelegd in aantallen ankers (zie ook bijlage IV) 
Per jaar varieerde de aanvoer van ansjovis zeer sterk. 
 
Jaar  ankers  jaar  ankers jaar  ankers 
1857   3.873  1867    3.628 1877   2.027 
1858  24.125*  1868       584 1878      645 
1859   7.668  1869  24.760* 1879      870 
1860  20.995*  1870    2.602 1880      367 
1861   1.740  1871    5.145 1881   3.103 
1862   4.442  1872    4.795 1882   3.139 
1863   1.215  1873    8.674 1883      844 
1864   1.334  1874  12.470 1884    4.000 
1865     884  1875  12.743 1885  16.642 
1866  24.086*  1876    7.423 1886     1.300 
  90.362 (100)   82.824 (92)   32.937 (36) 
Door de jaren heen nam de gemiddelde aanvoer sterk af. (Concurrentie van andere steden?) 



(Hoogste aanvoer in 1897: 30.500 ankers, laagste in 1908 5 ankers) 
Betr: nog niet gepubliceerde cijfers, ontleend aan oorspr. bronnen ! 
 

 
 
Bijlage IV 
Het aantal visjes per anker ansjovis verschilde van jaar tot jaar. 
Als inhoud van zo'n vat werden in drie bronnen verschillende maten opgegeven: 
a. 30 kg 
b. 37 liter 
c. 39 dm3 
In de hieronder genoemde jaren werd een volgend aantal visjes per anker verpakt: 
In de jaren   p. anker  In de jaren  per anker 
1851    4000 st  1905/1906  2900 st 
1857\1859/1860 3600 st    1895/1903/1910  2800 st 
1896    3500 st  1894/1907  2700 st 
1900/1913   3250 st  1911   2550 st 
1897/1898   3150 st  1892/1912  2500 st 
1893/1899/1901/     1909   2250 st 
1902/1904   3000 st  1908   1400 st 
 
Of de grote van 't vat (anker) of die van 't visje 'n rol speelde werd mij niet duidelijk. 't Aantal kg's per anker zal wel 
steeds 't zelfde geweest zijn ! (deze gegevens werden nog niet gepubliceerd) 
 
Bijlage V 
 
Aantal "zielen" van de diverse kerkgenootschappen: 
 
1 januari van :  1850  1855  1860  1865  1870 
   Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %  Aantal % 
 
Ned. Hervormd  1.645 62 1.745 62 1.798 64 1.829 64 1.821   64 
Waalse Kerk         1   -        1   -         1    -     -   -       -   - 
Ev. Luthers     178   7    192   7     178   6     176   6    147   5 
Doopsgezind       52   2      52   2       51   2       59   2      77   3 
Chr. afgesch.         4   -        3   -          1   -         1   -        1   - 
Ned. Israël.       45   1      41   1       44   2       62   2      54   2 
R. Kath.      739 28    775 28     729 26     749 26    735 26 
 
Totaal   2.664 100 2.809 100 2.802 100 2.876 100 2.835 100 



Bijlage VI 
Twintigjarig overzicht van de bevolking van de gemeente Monnickendam (de cijfers van de feitelijke bevolking van 
de jaren 1840 tot en met 1845 konden niet met juistheid worden opgegeven). 
Jaar  Bevolking bedeelden geboren Overleden Levenloos 
  op 31 dec. aant. %     aangegeven 
1839  2.476   517 21   91    53   5 
1840  onbekend  515    98    48   2 
1841     "   513    90    64   2 
1842     "   513    92    75   - 
1843     "   521    88    45   3 
1844     "   548    93    63)1   2 
1845     "   704   111    67   1 
1846  2.569   778 30    87   103*   1 
1847  2.568   738 29   67   111*   7 
1848  2.591   713 28   80    91    2 
1849  2.664   741 28  117    75   1 
1850  2.682   750 28  100    65   3 
1851  2.745   761 28  110    54   4 
1852  2.746   778 28  123    76   3 
1853  2.733   896 33  106    61   2 
1854  2.779   939 34   99    54   2 
1855  2.718  1032 38   98   147**   5 
1856  2.792   925 33   99    68   2 
1857  2.766   933 34   92   121***   7 
1858  2.740   793 29   70    93   6 
      
totaal      1911  1534   60 
gemidd. 2.624   730 28   95,5   76,7  3 
        (65,75 normaal) 
   * hogere sterfte door koortsen en mazelen 
  ** hogere sterfte door cholera en typhus 
 *** hogere sterfte door koortsen en pokken 
1) waaronder oudste inwoner (1839-1858) Lijsje Meijer 91 1/2 jaar oud. 
 
Bijlage VII 
Produktie van nieuw gebouwde botters (of kwakken) op de twee werven in Monnickendam (men begon met deze 
vermelding in 't jaarverslag 1889 van de gemeente) 
Jaar aant. tonnage jaar aant. tonnage jaar aant. tonnage 
1889   8  205  1899  7  152  1909   7   196 
1890  10  345  1900  7  174  1910   8   205  
1891  14  402  1901  6  160  1911   5   100 
1892  10  255  1902  6  152  1912   5   132 
1893   4  104  1903  8  198  1913   5   136 
1894   5  113  1904  6  166   
1895   6  140  1905  5  140   
1896   4  105  1906  6  166   
1897   5   95  1907  7  196   
1898   6  128  1908   5  140   
10 j  72 1892  10 j 63 1644  5 j  30    769 
p. jaar   7  189  p jaar  6  164  p. jaar  6    154 
 
't aantal tonnen hangt af van het gebouwde type. 
De kwak (het Volendammer type) was 30 - 40 ton, 
de botter (hoofdzakelijk door Marken in gebruik) was plm 25 ton. 
 


