
Toelichting.       L. Appel. 
 
Het is al weer twee jaren geleden dat ik mijn laatste bijdrage schreef voor het eerste 
jaarboek van onze vereniging, dat in 1999 verscheen. ‘t Jaarverslag 1998 werd daarin 
opgenomen. 
Het onderwerp was “Prinsgezinden en patriotten, patriotten ’t meest”, (zie pag. 40 t/m 121). 
Een verslag van een volksopstand tegen de misstanden die waren ontstaan door de 
gezapigheid van de koopmanselite, die ’t na de gouden eeuw wat kalmer aan wilden gaan 
doen om van het goede leven te genieten. 
Ik beschreef hierin de gebeurtenissen die in de periode van 1781 tot 1799 te Monnickendam 
plaatsvonden en koos het overlijden van de eerste secretaris, Dirk Mars, in het begin van 
februari 1799 als onderbreking van het artikel om dit in ’t jaarboek 2000 voort te zetten. 
Jammer genoeg lukte dit niet vanwege een schrijfkramp (’n soort RSI) die ik in het jaar 
daarvoor reeds had opgelopen en in januari 2000 alleen maar erger werd, zodat ik moest 
stoppen met schrijven en dat gebeurde precies in het jaar dat de vereniging “Oud 
Monnickendam” haar 50e verjaardag zou vieren. 
Hoewel diverse leden reeds jaarlijks hun medewerking verleenden om ons jaarboek een 
aantrekkelijke inhoud te geven voelde ik mij toch verantwoordelijk voor de vulling van mijn 
jaarlijkse aandeel. 
Des te plezieriger was ’t toen bleek dat, bij het verschijnen van het jaarboek 2000, ’n aantal 
ijverige leden de lege plek met interessante artikelen had weten te vullen, waaruit maar 
weer eens blijkt dat niemand onmisbaar is. 
 
Voordat ik het bovengenoemd artikel vervolg wil ik graag enkele foutjes die er in 1999 zijn 
ingeslopen rechtzetten: 
blz   89     8e regel van boven:  zij zullen in een groene krans van palmen……. 
  “    99   25e     “     “        “    huis en steeg bestaan niet meer. 
  “  103   10e     “     “        “    wie die onwaardige ambtenaren waren. 
  “  109   17e     “     “        “    onder de namen van de “ridderskamer” en  “gijselkamer”……. 
  “  116   15e     “     “        “      ook J.M Gerstenhauer stierf in 1818. (net als zijn broer). 
  “  117   20e     “     “        “    Koortman moet Kootman zijn. 
  “  117   36e     “     “        “    Mabron (3x) moet Mobron zijn. 
 
PATRIOTTEN EN PRINSGEZINDEN, PRINSGEZINDEN ’T MEEST. 
Van de engelse invasie in 1799 tot de komst van de Koning van Holland in 1806. 
 
L. Appel Ik probeer de chaos van feiten en meningen over het 

verleden te ordenen in verhalen. Dat is de meest klas-
sieke vorm van geschiedschrijving, ik doe dat op een 
verantwoorde manier, maar een wetenschappelijke 
ordening is iets anders. En die pretentie heb ik ook niet. 

                Geert Mak. 
 
’n Nieuwe secretaris. 
Nog vóór het overlijden van stadssecretaris Dirk Mars, begin februari 1799, wordt zijn broer 
Cornelis Mars als “clercq” aangesteld omdat Dirk reeds ziek was. Op 8 juni 1799 vindt zelfs 



de aanstelling plaats van 2 secretarissen, de genoemde Cornelis Mars en een volkomen 
onbekende figuur, H.G. van der Hoeve. Laatstgenoemde krijgt al op 17 mei 1800 zijn ontslag. 
 
 
 
De Municipaliteit of Vroedschap van de stad. 
Zie pagina 98 jaarboek 1999. 
 
Deze groep mensen, oorspronkelijk opgetreden als Representanten des Volks, die sinds 1795 
de stad hadden bestuurd, blijkt ’n vrij constante clan te zijn geworden en eind 1799 zijn het 
nog steeds dezelfde: 
Jan Oossaan, Jacob Teengs, Cornelis Boterkooper, Dirk Boon, Remmit Kous Bos, Adriaan 
Goijewijn, Pieter Schuurman, Jan van Dalen, Cornelis Engel en Cornelis de Graaf. 
 
De taken waren verdeeld over verschillende comités waar stadsbestuurders en experts 
zitting in hadden. Er waren 4 comités: 
1 augustus 1795  1 augustus 1796  1 augustus 1799 
’t Comité tot voltrekking van de huwelijken: 
Jan Oossaan   Pieter Schuurman  Pieter Schuurman 
Nic. Costerus   Jan van Dalen   Jan van Dalen 
Dirk Boon   Corn. De Graaf  Corn. De Graaf 
Claas Molenaar  Corn. Engel   Corn. Engel 
’t Comité van opzicht over de stadswerken: 
Dirk Boon   Dirk Boon   Dirk Boon 
Pieter Boterkooper  Pieter Boterkooper  Pieter Boterkooper 
’t Comité van inquartiering: 
Pieter Boon   Pieter Boon   -- 
Age Volkerse   Age Volkerse   Age Volkerse 
Pieter Kous Bos  Bruijning Nic. Craaij  B.N. Craaij. 
’t Comité van waakzaamheid: 
Jacob Vos 
Bruijning Nic. Craaij 
Age Volkerse 
 
    Comité van binnenlandse correspondentie: 
    Jan Oossaan   Jan Oossaan 
    Jacob Teengs   Jacob Teengs 
 
De bloedigste veldslag op Nederlandse bodem. 
In 1799 speelde zich een van de bloedigste militaire veldslagen af die ooit in Nederland 
plaatsvond. 
De geallieerden hadden besloten om met een Engels-Russische invasie op het grondgebied 
van de Republiek de Bataafs-Franse troepen te verslaan en een opstand te ontketenen tegen 
het Bataafse bewind, dat daar in 1795 met behulp van de Franse legers was gesticht, zodat 
de Oranje Stadhouder weer aan de macht kon komen. De kansen leken uitstekend omdat de 
hoofdmoot van de Napoleontische troepen op dat ogenblik in Egypte opereerde. 



Op 27 augustus 1799 landden de Engelse troepen (plm 20.000 man) bij Callantsoog,  14 km. 
ten zuiden van den Helder, welke stad nog dezelfde dag bezet werd. 
Op 29 augustus heeft de Bataafse vloot zich overgegeven, terwijl een tegenaanval van de 
Frans-Bataafse legers onder leiding van Daendels werd afgeslagen. Met de Franse 
bevelhebber Brune beschikten zij over plm. 25.000 man, maar het drassige polderlandschap 
leende zich er niet voor om snel te manoeuvreren. 
 
 
Op 13 september kwam er ook een landing van Russische eenheden, waardoor de 
gezamenlijke geallieerde troepenmacht op plm. 40.000 man werd gebracht. 
19 september vond de eerste veldslag bij Bergen plaats, 32 km. ten zuiden van Den Helder, 
waarbij de Engels-Russische troepen werden teruggeslagen tot bij Petten, nadat de Russen 
het dorp geplunderd hadden. De verliezen aan beide zijden waren groot, 4.000 Engelsen en 
3.000 Russen sneuvelden, terwijl het Bataafs-Franse leger 2900  en 850 man verloor. 
2 october deden de geallieerden opnieuw een aanval op Bergen dat zij, ten koste van grote 
verliezen, konden bezetten. 
Brune moest zich op Wijk aan Zee terugtrekken zodat hij ook Alkmaar moest opgeven om 
een sterkere positie in te nemen. 
De 4e october werd Alkmaar door de geallieerden bevrijd en 3 dagen lang werd de 
overwinning van “de slag bij Alkmaar”gevierd. Het Bataafse stadsbestuur werd ontslagen, de 
vrijheidsboom omgehakt, de Erfprins van Oranje (de latere Koning Willem I) arriveerde en de 
Engelse commandant vorderde het noodzakelijke materieel zoals 200 wagens bespannen 
met 2 paarden alsmede levensmiddelen voor zijn troepen, te weten brood, haver en 
brandewijn. Het duurde maar kort. 
Op 6 october werd door het geallieerde leger geprobeerd verder op te rukken naar 
Castricum, 44 km. ten zuiden van Den Helder, doch voor hen werden de aanvoerwegen 
langer en minder goed begaanbaar door het slechte weer, terwijl de Bataafse en Franse 
troepen op betere aanvoer konden rekenen. Dit werd de geallieerden noodlottig. De Russen 
konden hun positie niet handhaven en de Engelsen hadden niet gerekend op een troep 
Bataafse cavaleristen die, onder leiding van Kolonel Barnabas de Quiata, de gehele dag in 
reserve was gehouden om de geallieerden tegen de avond in de flank aan te vallen. De 
Britten sloegen in paniek op de vlucht om zich de 7e october terug te trekken bij de Zijpe. De 
Engelsen en Russen verloren die dag 2536 man en ’t Bataafs en Franse leger 1382 man. 
De 8e october kreeg Daendels order om Hoorn te heroveren op de aldaar gelande Engelse 
troepen. Vanuit Monnickendam trok hij met een divisie Bataafse troepen West-Friesland in 
en bevrijdde daar de steden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. 
Het gebied waar de geallieerden zich teruggetrokken hadden was ’n kaal duinlandschap met 
weinig mogelijkheden om de gewonden en zieken onder te brengen, terwijl ook de 
voorraden 
onvoldoende waren. Daarom begonnen de Britten, onder leiding van hun bevelhebber York, 
te onderhandelen met de Franse generaal Brune om de troepen uit Holland terug te trekken. 
“Beter een leger te hebben zonder Noordholland  dan Noordholland zonder leger”. 
De onderhandelingen konden op 18 october worden afgerond en het verdrag trad de 19e in 
werking: 
a.  De Engelsen en Russen kregen tot 30 november de tijd om het land te verlaten. (op 22 
oct.   
     begonnen zij zich in te schepen op het strand te Den Helder, doch pas op 20 nov. waren            



     alle Britse en Russische soldaten vertrokken). 
b.  8.000 krijgsgevangen aan beide zijden zouden uitgewisseld worden. 
c.  de buitgemaakte Bataafse vloot bleef in Engelse handen. 
Het laatste punt werd de Franse generaal Brune ernstig kwalijk genomen door de 
Hollanders, om niet te spreken over punten die niet eens aan de orde kwamen, zoals: 
betaling van de oorlogsschade en 
teruggave van de Bataafse koloniën. 
Men veronderstelde dat hij zich had laten omkopen of zich had laten intimideren dat de 
Engelsen Noordholland onder water zouden zetten. 
 
 
 
In 1899 werd deze oorlog niet herdacht of  misschien wel vergeten, omdat men het verlies 
van de geallieerden een schande vond voor het vorstenhuis. Voor ’t eerst in 1999 heeft men 
onder het motto “de strijd achter de duinen”de herinnering aan deze veldtocht groots 
opgehaald in kranten en musea. 
 
Rekwisities. 
In Monnickendam heeft men in 1799 nauwelijks iets van deze toch vrij bloedige veldtocht 
meegekregen. Alleen de inkwartiering van honderden Franse soldaten en een serie 
“rekwisities”(opdrachten om hulp te verlenen) zoals de vraag om wagens, bespannen met 
twee paarden en levering van zakken haver, brood en brandewijn kwam de stadskas duur te 
staan, maar men had geen voorstelling van wat er werkelijk gebeurde. 
In de resolutiën van de Municipaliteit te Monnickendam (O.A. nr 27) vinden we op 31 
augustus de eerste vermelding van de invasie van Engelse troepen. Men stelt zich de vraag 
of het niet raadzaam is om, nu de geruchten zich verspreiden dat de Engelse troepen 
naderen, dagelijks een man te paard naar de Municipaliteit van Purmerend te sturen om van 
de situatie op de hoogte te blijven. De secretaris krijgt opdracht dit uit te voeren. 
Tevens zullen er bijtijds de nodige voorzieningen worden getroffen om meer militairen te 
kunnen inkwartieren. 
Op 3 september komt de eerste rekwisitie binnen van het Departementaal bestuur van Texel 
(dit omvatte de huidige provincie Noordholland) te Alkmaar om binnen 24 uur 6 wagens 
naar deze stad te zenden, bespannen met 2 paarden vanwege de invasie. 
Dit is niet mogelijk want de missive is pas ‘s avonds laat binnengekomen. Wel heeft men 
reeds een lijst opgesteld met 43 personen uit de  Purmer en Overleek. Hieruit moet geloot 
worden wie als voerman moet aantreden zodat ze eerst op 5 september ’s morgens om 6 
uur kunnen vertrekken. Op 8 september komt een missive van Luitenant-kolonel Crayenhof 
binnen om 150 man met spaden, schoppen en kruiwagens de volgende morgen naar 
Buiksloot te zenden voor de verdediging van Amsterdam. Ook dat lukt niet direct omdat 30 
man van Monnickendam, 30 man uit Purmerend en de rest uit Waterland moet worden 
gerequireerd zodat deze manschappen pas op de 10e september gereed staan. 
De 18e september volgt de 2e rekwisitie uit Alkmaar. Gevraagd wordt om 8 wagens, 
bespannen met 2 paarden en 2 koetsiers hetgeen al veel moeilijker is om uit te voeren. 
Geloot wordt onder de volgende koetsiers: 
Voor wagen  nr. 1 A. v.d. Berg en Jan Oesdom 
           nr  2 H. Kootman en Jan Boerlage 
  nr. 3 J. Sayer en Claas Boot 



  nr. 4 H. Middelbeek en Pieter Kout 
  nr. 5 Cos Hoogland en Harmen Hesselman 
  nr. 6  Sjoerd Siebes en Dirk Hulskemper 
  nr. 7 Theunis Schot en Claas Fraay 
  nr. 8 Pieter de Wit en Krijn de Wit. 
Sjoerd Siebes vertelde dat hij zijn paard net verkocht had, Jan Boerlage had dat ook gedaan 
en Dirk Hulskemper kon zijn paard niet uitlenen omdat het een veulen droeg. 
De vier voerlieden die reeds teruggekeerd waren van de eerste rekwisitie hadden 
waarschijnlijk hun ervaringen van het slagveld rondverteld zodat er weinig animo was zich 
hieraan te wagen. Toch vertrokken er op de 19e 6 wagens met 1 koetsier richting Alkmaar, 
net toen de grote veldslag bij Bergen begon. 
 
 
 
De 23e september moesten de wat beter gesitueerden hun paarden en wagens in 
gereedheid houden, te weten: 
1. Dirk de Leeuw en mevrouw Nahuijs ieder een paard en wagen, 
2. Willem Mars, R. Kous Bos en Jacob Teengs dito, 
3. Juffrouw Wallendal, Nicolaas Costerus en Abraham Levie dito, 
4. J.A. Voogd, Pieter Boterkooper en Claas Molenaar dito, 
5. R. Bloem, Jan Koedijk en Willem van Salingen, ieder een paard en samen een wagen, 
6. Nicolaas Robert en Jurgen Gerstenhauer ieder een paard. 
De 26e september blijken volgens loting als voerlieden te moeten rijden: 
Jan Koedijk, Willem van Salinge, Jacob Teengs, R. Kous Bos, Jurgen Gerstenhouwer, N. 
Robert, Claas Molenaar en Pieter Boterkooper. Rijk en arm moest rijden. 
 
De Municipaliteit wil deze verplichte hulp op afstand wel kwijt en schrijft de 27e september 
Jan de Goyer in Alkmaar dat “we wel bereidwillig zijn weer voor aflossing te zorgen voor de 
aldaar werkende voerlieden, was ’t niet dat onze stad vol met militairen bezet is en alle 
wagens met paarden die wij nog hebben door de overste zijn gevorderd, zodat u dan beter 
in het naburige Broek in Waterland wagens met paarden ter aflossing zou kunnen 
requireren”. 
Daarmee komt een einde aan de gevaarlijke expedities in het oorlogsgebied. 
De 28e september wordt door 26 ondertekenaars (alle eigenaars of gebruikers van paarden 
en wagens) een request ingediend bij de Municipaliteit van de stad met het verzoek 
(wanneer mogelijk) voor gelijke verdeling van de lasten zorg te dragen en niet alleen de 
bezitters van paarden en rijtuigen de offers te laten brengen maar deze te verdelen over de 
gehele bevolking. Dan zou ’n fonds gevormd kunnen worden ter betaling van de voerlieden, 
de opgelopen bedrijfs- en cascoschade of verlies van rijtuigen en absent blijvende paarden. 
Van de Municipaliteit komt geen antwoord. 
 
Op 4 october 1799 wordt Luitenant-generaal Daendels door de Municipaliteit van de stad 
per missive op de hoogte gebracht dat er vijandelijke schepen in zicht van de haven zijn 
gesignaleerd en “ofschoon zij niet de minste vrees hebben dat zij tegen ons zullen ageren, 
zou het toch kunnen gebeuren dat deze roofzieke benden (de Engelsen) met sloepen enige 
manschappen aan wal zetten en stroperijen plegen. Hoewel er nog zeker goede en 



vertrouwde burgers zijn die als ware vaderlanders bekend staan in onze stad kan het 
vanwege de kleinheid van ons getal te gering zijn om tegenstand te kunnen bieden”. 
Op 6 october komt het antwoord aan de Burger-president: “Wij hebben heden 5 vijandelijke 
schepen in het zicht. Het zijn 4 brikken (een klein zeeschip met 2 masten) en een schrunder 
(?). Ze bevinden zich nu een stuk boven Marken en hebben de Hollandse vlag in top en de 
blauwe Engelse van achteren. De Bataafse en Franse schepen liggen voor deze haven en 
schieten gestadig om zich op een gevecht voor te bereiden. Heil en achtingh 
        Commandeur Jan Tiede”. 
(Jan Tiede blijkt een Monnickendammer patriot). 
 
Op 8 october 1799, het 5e jaar van de Bataafse vrijheid, wordt door het Gemeentebestuur 
van Alkmaar het volgende aan de Municipaliteit van Monnickendam geschreven: 
“Nadat de Franse troepen vorige week donderdag (3-10) onze stad in de beste orde 
verlieten, bezetten de Engelsen deze tegen de avond met 300 man en de volgende dag met 
4.000 man. 
Des zondags (6-10) was er een allerverwoestende slag in de omtrek van de Egmonden, 
Limmen en Castricum. 
 
 
 
Het Engelse hoofdkwartier is gisteren (7-10), na de middag, naar Zijpe vertrokken en 
vannacht in de ochtendstond is het gros en de achterhoede verdwenen, terwijl 
hedenmorgen de stad (Alkmaar) wederom door de Franse en Bataafse troepen is bezet. 
Was ondertekend door Jan Pereboom”. 
N.B. Toevallig vond dit op precies dezelfde dag plaats als “Alkmaars ontzet”(8-10-1573). 
 
De Municipaliteit van Monnickendam waarschuwt op 14 october het bestuur van Edam: 
“Vorige week zaterdag  (12-10)  is door ons op last van Generaal van Zuijlen van Nievelt te 
Hoorn een missive gezonden naar de havenmeester van Vollendam met de opdracht dat, 
wanneer vijandelijke schepen in het zicht komen op de Zuiderzee, alle botschuiten de haven 
van Monnickendam moeten binnenvaren, waar vanzelf uit volgt dat, zoals nu er in ’t geheel 
geen Engelse schepen te zien zijn de betreffende schippers vrijelijk met hun botschepen de 
zee op mogen varen, maar wel bedacht moeten zijn, zodra zij vijandelijke schepen zien, zich 
naar Monnickendam te begeven”. 
Twee burgers van Vollendam hadden zich beklaagd dat ze geen toestemming kregen om te 
gaan vissen. 
 
Uit een schrijven van het Departementaal bestuur van Texel van 15 october krijgen we een 
overzicht hoeveel wagens met voerlieden naar Alkmaar zijn gestuurd: 
                   Wagens         Paarden        Voerlui 
Op de 4e sept. ’99 gezonden             6   12   6 
Op de 19e dito ter requisitie van de burger  
Pereboom te Alkmaar voor de Franse troepen          6   12   6 
Op de 23e en de 27e dito zijn ter requisitie van de 
luitenant-kolonel Abbema voor vervoer van hier 
naar Rustenburg en Alkmaar afgezonden ter 
wisseling van manschappen en paarden          8   16   8 



                      _______________________________ 
     tesamen       20   40  20 
 
Hiervan zijn op diverse tijden tot heden terug- 
gekomen aan wagens, losse paarden en voerlieden       11   22  11 
                      _______________________________ 
zodat er van Monnickendam thans nog onderweg zijn    9   18   9 
           ============================ 
 
Donderdag de 17e october wordt er onderzocht wie er reeds terug is, of er schade is geleden 
en of er loon is uitgekeerd. 
Dirk Laan, S. Laan, J. Kroon en H. Plaggenburg zijn wél met de paarden thuisgekomen, maar 
een wagen is gebleven onder verantwoordelijkheid van Pieter Oud en Klaas Kluyt. 
Ze hebben 60 gld. ontvangen (voor 12 dg.). 
Ze moeten de eerstvolgende requisitie P. Oud en K. Kluyt met losse paarden vervangen. 
Jan Bart, Bart Wiedemeyer en Jan de Ruiter zijn met paarden en wagen thuisgekomen en 
hebben voor 17 dg. ontvangen 85 gld. Ze moeten zich gereed houden om bij een volgende 
requisitie te worden opgeroepen met een wagen, 2 paarden en een voerman. 
Reijer Oud en de wede Mr. Laan zijn op 30-9 thuisgekomen. Hebben wel geld ontvangen, 
maar hebben 24 gld. moeten bijleggen. 
 
 
Jan Hoogland en Mens Visser zijn op 17-9 thuisgekomen met de paarden, maar de wagen is 
door de Engelsen weggenomen. Deze was gemerkt nr. 2: 16, staande achter het jaartal 1757, 
met 2 blauwe paarden in een rood vlak geschilderd aan de achteras. Hebben geld ontvangen 
voor 12 dg. (60gld.?). 
J.M. Stam en M.J. Stam vertelden dat ze met hun paarden en wagen thuisgekomen waren en 
dat ze 100 gld. hadden ontvangen. 
Jan Oesdom en Engel v.d. Berg hadden bericht ontvangen dat de paarden en wagen nog te 
Alkmaar in de Houttuinen waren achtergebleven. Zij waren op de 19e september daarheen 
vertrokken. Op de blauw geverfde wagen stond A.V.B. 
Jan Saaijer en Klaas Boes verklaarden dat hun wagen nog op het eerste Franse park te 
Alkmaar stond. De paarden werden gebruikt voor de Franse kruitwagens. De wagen is 
donkergroen geverfd, terwijl op het achterkret de naam J. Boes staat, gemerkt met 
strikletters K.B.  
Ze hoorden dat de wagen stuk was. 
Jan  Visser en J. Vermeij vertelden dat hun paarden door de Engelsen waren afgenomen en 
verzochten derhalve bij Jan de Goyer of Pereboom te informeren waar deze gebleven waren.  
H. Middelbeek. H. Kout en de wede Jan Wessels hebben bericht ontvangen dat hun wagen 
en paarden te Outdorp bij de blauwkleppen ruiters van de 4e compagnie aanwezig waren. 
De wagen werd blauw geverfd. 
P. Oud en Klaas Kluit weten niet waar hun paarden en wagen zijn gebleven. Ze hebben 14 
dagen geleden geïnformeerd maar geen bericht ontvangen. 
 
Hoe traag de schadevergoeding voor verloren geraakte paarden en wagens gingen maken 
we op uit een schrijven van 9 september 1802 aan de heer J.A. Keuchenius te Den Haag. 



De Municipaliteit heeft zich namelijk geërgerd dat de declaratie betreffende deze schade, 
opgelopen tijdens de Engelse invasie in 1799,  door deze instantie werd teruggestuurd. 
Deze declaratie wordt nu, vergezeld van een echtheidsverklaring van de Municipaliteit, weer 
aan Den Haag gestuurd met de opmerking:”wij hopen dat dit geschrift geloof zal verdienen 
opdat de ongelukkigen schadeloosstelling zullen krijgen”. 
Op 9 october 1802 zendt evenwel J.A. Keuchenius de declaratie weer terug met de 
opmerking dat de Rekenkamer geen goedkeuring voor betaling wilde geven zonder nader 
bewijs. 
Op 30 october worden de betrokken voerlieden en eigenaren van paarden en wagens 
opgeroepen in de Raadsvergadering te verschijnen en informatie te geven over de 
opgelopen schade in 1799. 
Op 3 november komen Jan Visser, Dirk Bakker, Klaas Kluijt, Pieter Oud, Jan Saaijer, Claas 
Boes, Jan Oesdom en Engel v.d. Berg met de voerlieden en verklaren onder ede dat de 
paarden en wagens alle in landsdienst zijn weggeraakt, zodat de schade nu geregeld kan 
worden. 
Toch komen de stukken de 4e december weer terug omdat ze aan de Thesaurier-generaal en 
Raden van Financiën moeten  worden toegezonden om daar te disponeren. 
Op 7 mei 1803 wordt dan eindelijk een ordonnantie ontvangen dat een bedrag, groot F. 
470,- zal worden uitbetaald. 
 
Inkwartiering. 
Na het vertrek van de Engelse en Russische troepen zijn de burgers van Monnickendam de 
vele privé-inkwartiering van soldaten van de Bataafse- en Franse troepen meer dan beu. 
 
 
 
Op 17 november stelt de President in een buitengewone Raadszitting voor om, daar de stad 
en  burgers een tijd lang zozeer bezwaard zijn geworden met militaire inkwartiering, de 
Agent van Oorlog te verzoeken van deze zo drukkende invasies ontheven te worden. 
Een voorstel wordt aangenomen om een lid van de Municipaliteit met de stadsbode naar 
Den Haag te sturen met een missive om deze persoonlijk af te geven aan deze agent en dit 
eventueel mondeling toe te lichten. 
De burger Cornelis de Graaf heeft dit op zich genomen, terwijl hij tevens zal verzoeken de 
batterijen bij de Rietvinkbrug en de Waterlandsedijk te verwijderen. 
Een week later rapporteert burger de Graaf aan de vergadering dat de inkwartiering na de 
30e van deze maand zal worden verlegd naar elders. Op 23 november worden 8 personen 
met hun schuiten in requisitie gesteld om de militairen van de 7½e  Brigade te vervoeren 
naar Schermerhorn. De batterijen bij de stad zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 
 
Kazernes. 
Op 7 december 1799 wordt voor het eerst over een kazerne op de Binnendijk gesproken. 
Het comité van inkwartiering, de heren A. Volkerse, B.N. Craay en Willem van Dalen 
verzoeken daar een kachel te mogen plaatsen en op de matrassen ruw en wit linnen te 
mogen kopen. 
De kachel en het witte linnen worden in Amsterdam gekocht. Een commissie van de burgers 
van Overleek wil 100 gulden schenken voor de benodigde goederen in de kazerne om van 
inkwartiering bevrijd te worden. 



Op 7 juni 1800 wordt een missive van Luitenant-kolonel Abbema ontvangen die orders heeft 
om met 8 compagnieën van het 1e Bataljon der 3 ½ Brigade van Alkmaar naar 
Monnickendam op te marcheren. Hij verzocht de matrassen in de barak te mogen gebruiken. 
Met het comité wordt afgesproken dat hiervoor 3 stuivers per man per week zal worden 
betaald. 
Op 27 september 1800 blijkt er in de Kerkstraat 48 (huidig nr) ook een huis als kazerne in 
gebruik, gehuurd van Simon Meijer voor het onderbrengen van soldaten. De President 
vertelt dat hij het huis heeft kunnen kopen voor F.500,--. Betaling contant F. 50,00 en verder 
alle jaren F. 50,--. 
Op 29 november doen de leden van de commissie van inkwartiering het voorstel of men de 
huizen die door de stad worden gehuurd voor berging van  militairen zal opzeggen. 
De Municipaliteit gaat hiermee accoord want men heeft nu genoeg huizen in eigendom om 
dergelijke bezoekers onder te brengen. 
Het verzoek van de heren Volmer en Sligcher op 25 september 1802 om in de achtergevel 
van de kazerne in ’t Zuideinde een glaskozijn te plaatsen wijst ons op de aanwezigheid van 
een derde kazerne in Monnickendam, wijk 2 nr 7, het huidige huis nr 16. 
Op dit adres was dus de spin- en weeffabriek gevestigd. (zie “Spin- en weeffabriek” 
verderop) 
Bij de nadering van troepen die om kazernering vragen, zullen de directeuren de spinfabriek 
zo spoedig mogelijk moeten ontruimen om deze te voorzien van de kribben, bedden en 
dekens. 
 
Een jaar later wordt men alweer bedreigd met de komst van nieuwe troepen die bij de 
burgers ondergebracht zullen moeten worden. Op 26 december 1803 wordt een lijst 
gemaakt van huisgezinnen die met inkwartiering zullen worden belast. Het aantal 
betrokkenen bestaat uit 368 personen, die wisselend om de veertien dagen inkwartiering 
kunnen verwachten. Men zal rondgaan om hen dit aan te zeggen. 
 
 
Op 10 januari 1804 worden de officieren der alhier gecantonneerde militairen  door de Raad 
verwelkomd. De officieren getuigen hierover hun genoegen en beloven in alle opzichten de 
goede dicipline in acht te zullen nemen. 
 
Het kastekort van de stad. 
Op 9 november 1799 horen wij voor het eerst over betalingsmoeilijkheden. In een brief aan 
burger Jacob Klinkhamer, baljuw van Purmerland en Ilpendam, wordt allervriendelijkst om 
uitstel van betaling van verponding en omslagen van de landerijen in de Purmer gevraagd: 
“Daar wij een tijd lang en heden nog, met drukke inkwartiering van militairen bezwaard zijn 
en daardoor enorme uitgaven uit de stadskas hebben moeten doen, zijn wij niet in staat om 
deze aanslagen te betalen”. 
Men zit blijkbaar met de uitgaven in grote nood want op 18 november schrijft de secretaris 
Cornelis Mars aan de  burger G.J. Pijman, Agent van oorlog van de Bataafse republiek in Den 
Haag. “Daar onze stad vanaf het begin dat de vijandelijkheden op onze Bataafse bodem 
gevoerd zijn overstroomd is geweest met militaire inkwartiering en op heden nog het 1e 
Bataljon van de 7 ½ Brigade in onze stad hebben, die dagelijks met nieuwe rekruten tot 1000 
man moeten worden aangevuld, moeten wij vaststellen dat wij, in vergelijking met andere 
steden, teveel worden misbruikt en onze ingezetenen het niet langer kunnen uithouden en 



zichtbaar verarmen. Wij hopen dat wij bij u begrip vinden voor deze toestand en u ons wilt 
ontheffen van deze voortdurende drukkende inkwartiering”. 
Op 9 december wordt het Departementaal bestuur van Texel geschreven: 
“De Municipaliteit van onze stad is voornemens de rekening en afgetekende bonnen 
vanwege hooi, haver en stro van de bij ons gelegerde paarden en verder onderhoud van de 
militaire troepen die bij ons waren zo spoedig mogelijk in te zenden, omdat onze stadskas 
van al het gerequireerde volkomen is uitgeput. Wij verzoeken u ons binnen 8 dagen te 
informeren aan wie wij onze rekening moeten adresseren, zodat wij op spoedige restitutie 
kunnen rekenen. Er bestaat in de voorschriften hierover veel onduidelijkheid”. 
Eind 1799 moet de stad per grondvergadering 3 manschapen leveren voor de Bataafse 
armee. Kennelijk moet de stad dit financieren, dus nu voor 4 grondvergaderingen 12 
manschappen  en weer blijkt uit een schrijven dat de stad het geld hiervoor niet kan 
opbrengen. 
Op 20 juni 1800 is vanuit de grondvergaderingen een voorstel  gepresenteerd om een 
commissie te benoemen die een plan tot verbetering van de financiële situatie van de 
stadskas op moet stellen. Benoemd worden de volgende burgers: 
     Claas de Haas uit wijk    I 
     Joost Hoen    “     “     II 
     Age Volkerse   “     “    III 
     Gerrit Tijmensz.   “     “    IV 
Daaraan worden toegevoegd de Raadsleden: 
J. Oossaan, J. Teengs, R. Kous Bos en Cornelis de Graaf. 
Vrijdag de 3e juli worden de kaslijsten de commissie ter hand gesteld, waaruit blijkt dat de 
schuld van de stad op dat ogenblik plm. F. 20.000,-- bedraagt. Naar huidige maatstaven, 
gezien de geldontwaarding, zouden hier tenminste 2 nullen aan toegevoegd moeten 
worden. 
Als eerste voorstel wordt behandeld de verkoop van het kanon van de stad en dit wordt 
goedgekeurd door de commissie. Een voorstel van de 10e juli om de stadsimpost (belasting) 
op de turf, wijn, vlees etc. te verhogen wordt voorlopig in studie genomen. 
Op 27 juli wordt hiervoor toestemming gevraagd aan de 1e Kamer van het Vertegenwoordi-
gend Lichaam van het Bataafse volk, vastgelegd in een soort overeenkomst:  
“Burgers Representanten, 
 
 
Sedert  lange tijd heeft onze stedelijke kas het ellendig gebrek gehad dat de gewone 
jaarlijkse uitgaven de jaarlijkse ontvangst te boven gingen. Hierdoor is van tijd tot tijd een 
nadelig saldo ontstaan, hetwelk jaarlijks groter werd, doch telkens werd daardoor onze stad 
in schulden gestoken of haar bezittingen verminderd. 
In 1789 werd door het vorig bestuur van het gemene land onder verband van F. 12.300,-- 
obligaties een som van f. 1.200,- geleend om daarmee de achterstand van het stedelijk 
tekort tegemoet te komen. Sedert die tijd is dat jaarlijkse tekort blijven oplopen zodat wij 
thans aan het land f. 1.200,- aan verponding schuldig zijn. Deze gelden hebben wij 
uitgegeven aan noodzakelijk onderhoud en aan uitgaven van de stad. Dit dient zo spoedig 
mogelijk verholpen te worden, maar allereerst betaling van de achterstallige verponding. Wij 
hebben daarom besloten met uw toestemming een lening van F. 12.000,- te sluiten onder 
verband van de vaste goederen die deze stad toebehoren en verder de plaatselijke belasting 
te verhogen, zodat daaruit niet alleen de interest maar ook de uiteindelijke aflossing van de 



lening kan worden gevonden en dat hiermee met de vaststelling van de jaarlijkse belastingen 
een behoorlijke evenredigheid tussen de stedelijke  ontvangsten en uitgaven wordt 
verkregen. 
Om dit doel te bereiken hebben wij onderhandeld en zijn overeengekomen met de 
gecommitteerden uit de stemgerechtigden van deze stad welke dan ook als blijk van hun 
toestemming deze acte mee hebben ondertekend. 
De verhoging van de belasting betreft de volgende artikelen: 
1e. Van iedere ton turf zal i.p.v. 6 duiten worden geheven 12 duiten. 
2e. Ieder anker wijn zal i.p.v. met 15 stuivers, worden belast met 25 stuivers. 
3e. De stadsimpost van het Beestiaal (vee), 
     van een koe een gulden, verhoogd met 10 stuivers, 
     van een kalf 5 stuivers, verhoogd met 3 stuivers, 
     van ’n varken 6 stuivers, verhoogd met 2 stuivers, 
     van ’n schaap 2 stuivers, verhoogd met 2 stuivers. 
4e. Onder de titel “bruggengeld”zal 1/10 penning is 10 % worden geheven van de huur die 
     bewoners of gebruikers van huizen, pakhuizen en stallingen jaarlijks moeten betalen. 
     Een nieuwe taxatie daarvan zou in alle redelijkheid moeten geschieden door de 
     Hoofdschout en het comité van Justitie van deze stad. 
5e. 1/8 gedeelte van hetgeen jaarlijks aan de lande betaald wordt aan koffie, thee, herengeld 
     en pleziergeld. 
6e. als nieuw middel een jaarlijkse belasting van F. 1.—voor iedere hond. 
Alle bovenstaande verhogingen zullen naar onze beste calculatie de inkomsten verhogen 
met F. 2.200,-. 
Wij verzoeken u hiervoor toestemming te ontvangen en zullen ons verheugen daardoor de 
stedelijke kas gered te zien en uit de teringachtige ongesteldheid  waaraan zij sedert zovele 
jaren heeft gelaboreerd (geleden) te geraken. 
Ter ordonnantie van dezelve     Cornelis Mars, secretaris”. 
 
Op 1 augustus 1801 wordt in de vergadering meegedeeld dat de stad Amsterdam wel 
belangstelling heeft voor het kanon, maar ’n veel lagere prijs ervoor wil betalen dan men 
zich heeft voorgesteld. Aan de Agent van Marine zou het nu worden aangeboden. 
Op 24 augustus wordt de heer J.A. Keuchenius in Den Haag  aangeschreven of hij al iets 
vernomen heeft over het enige weken geleden verzonden request aan het Wetgevend 
Lichaam van de Eerste Kamer om ter verbetering van de financiële staat van de stadskas de 
impost te mogen verhogen. Uit de reactie die men  hierop ontving blijkt dat de Eerste kamer 
reeds op 14  
augustus jl. met het verzoek van de Municipaliteit van Monnickendam om zekere verhoging  
 
 
van belasting op de consumptie en de huishuren te mogen doorvoeren accoord was gegaan, 
terwijl de Tweede kamer het voorgestelde besluit in een decreet had veranderd op 22 
augustus 1801 in het zevende jaar der Bataafse vrijheid, waarvan een copie werd 
vervaardigd op 26 augustus (dit 4-bladig geschrift is terug te vinden in O.A.  nr 28 in het 
verslag van de 5e september). 
 
Op 19 september verschenen in de raadsvergadering dr. Adolf L. Thierens, hoofd-schout van 
de stad met de burgers Jacob Vos, Jan Blankevoort en  Claas de Haas, zijnde het comité van 



Justitie alhier om een belasting te heffen op de huur van de huizen welke door de 
Hoofdofficier en het comité zouden moeten worden getaxeerd. 
Omdat door het Wetgevend Lichaam in Den Haag  gunstig was beslist op het verzoek van de 
Raad kon men beginnen met de taxatie. 
Op 26 september wordt bekend gemaakt dat aan iedere burger gelegenheid zal worden 
gegeven zich over het besluit van het uitvoerend bewind uit te spreken met ja of nee. 
(dus een volksraadpleging, tegenwoordig ’n referendum). 
Op 10 october maken de Hoofd-schout en het comité van Justitie bezwaar tegen de 
opgedragen taxatie van de huren der huizen binnen de stad. Zij oordelen dat dit strijdig is 
met de aard van hun functie en willen zich met excuses eraan onttrekken. De Raad wil de 
zaak met het comité van Justitie in der minne schikken, maar er valt niet over te praten. 
Als antwoord op een door de Municipaliteit getrokken informatie over deze weigering wordt 
een extract uit het Register der  besluiten van het staatsbewind der Bataafse Republiek dd. 
16 november 1801 toegestuurd waarin verklaard wordt dat de taxatie van de huren dient te 
geschieden door de Municipaliteit en dat de Hoofdofficier en het comité daarvan is 
vrijgesteld. 
Naar aanleiding van de volksraadpleging komen op 21 november enkele burgers met het 
verzoek om het bestaande plan met de staatskas te veranderen en een en ander aan te 
pakken zoals het onlangs in Amsterdam plaatsvond, nl. door een kwart procent op de 
goederen van de burgerij te heffen. Dit plan wordt door de Municipaliteit van de hand 
gewezen. Woensdag 25 november 1801 wordt een begin gemaakt met deze taxatie en 
worden de voorgestelde plannen doorgevoerd. 
Op 10 augustus 1803 (bijna 2 jaar later) blijkt dat het voornemen het kastekort weg te 
nemen met de extra toeslag op de consumptie en de huren nog steeds niet wil lukken. De 
secretaris notuleert dat de raad dit heeft ingezien en wegens een tekort in de stadskas van f. 
6.000,- nu  uit dringende nood, omdat F. 4.000,- aan nieuwe verschuldigde verponding moet 
worden betaald, de losse kavels land nrs 100 en 101, gelegen in de Purmer, groot 40 
morgen, verkocht zullen moeten worden. 
Op 10 september besluit men, na inspectie, de kavels in 4 percelen te laten opveilen en 
nadien in z’n geheel te verkopen. Het land zal f. 325,- per morgen moeten opbrengen en 
onder geheimhouding spreekt men af om het niet voor minder van de hand te doen. 
Op 11 october vindt de verkoop plaats. 
Anderhalf jaar later, op 28 februari 1805, wordt door de secretaris Cornelis Mars rekening en 
verantwoording gedaan over het jaar 1804 en blijkt dat de uitgaven in genoemd jaar  
F. 15.010,- groter waren dan de ontvangst, welk tekort in de rekening voor het volgend jaar 
kan worden opgevangen. Hoe wordt niet vermeld, maar het wordt accoord bevonden, 
gesloten en getekend. 
Op 25 mei 1805 wordt in de Raad voorgesteld, vanwege de noodzakelijke betaling van de 
krijtende schulden aan leveranciers, de laatste stadsplaats in de Purmer, de kavelnrs 80 en 
81  
 
 
aan te slaan (met publicatie aan te bieden) en op 22 juni publiek te verkopen. Men is 
voornemens de gemelde plaats voor niet minder dan f. 500,- per morgen af te staan of te 
verkopen. Op 22 juni blijkt tijdens de veiling dat de stadsplaats in de Purmer niet meer 
opbrengt dan F. 450,- per morgen en dan wordt de verkoop ingehouden (ingetrokken). 



Een week later worden de kavels 80 en 81 toch verkocht aan Jan Wallendal die er F. 450,- 
per morgen voor betaalt, met een opbrengst voor de stad van f. 18.728,-. ’n Half jaar eerder  
verzocht Jan Wallendal, wonende in de Purmer, onder de jurisdictie van Monnickendam, het 
burgerrecht van deze stad te mogen hebben. Daarvoor werd toestemming gegeven mits hij 
de eed aflegde en F. 15,- betaalde. In jaarverslag 1992 zijn de wederwaardigheden van het 
testament van deze man beschreven die, ondanks protesten van Edam, F. 50.000,- naliet 
voor de oprichting van een spinfabriek te Monnickendam in 1888. 
 
Leveranciers. 
Wie waren deze leveranciers die zo lang (sinds 26-2-1803) op hun geld moesten wachten? 
De Raad had toen het besluit genomen om jaarlijks de eerste zaterdag van februari de 
leveranciers te veranderen of te continueren. Tot leveranciers van de stad zijn toen tot 
februari 1804 aangesteld: 
Cornelis van Holk       voor smeer en kaarsen 
Jacob Teengs & zn   ) 
Hendrik Ottes    )   als houtkopers 
N. Robert      ) 
Jochem Draak      ) als smeden 
Paulus Hafkenscheijd     ) 
Wed. D. van der Meer      voor olie 
Cornelis Besem       voor ijzerwerk 
Pieter Zalm      ) 
Willem Slot      ) schilders 
Pieter van Veen     ) 
Daniël Tieman       wagenmaker 
Hendrik Oesdom       zadelmaker 
Jan Gorter        stadsdrukker 
A.L. Thierens        stadsdocter 
H.J. van Marle       stadsapotheker 
G. Mispelenkorb       stadschirurgijn 
C. Pereboom & zn       voor teer- en touwwerk 
 
In februari 1804 lukte het niet om veranderingen aan te brengen, er was geen geld om deze 
mensen te betalen. Op 3 maart werden slechts enkele veranderingen aangebracht: 
C.L. Vollmer   benoemd tot stadsapotheker i.p.v. van Marle 
Godefried Stephan         “       tot stadschirurgijn i.p.v. Mispelenkorb 
Buije & de Vries         “     leveranciers van teer en hout i.p.v. Pereboom 
Jacob Hammes     ) 
Jochem Koolhagen     ) tot smeden 
Jan Robert      ) 
 
 
 
 
 
 
Buiten de waard gerekend. 



Naast het Heemraadschap van de Purmer had de stad Monnickendam, als eigenaar van de  
kavels 80/81 en 100/101, ook het recht als Hoofdingeland van het Waterschap de Purmer. 
Beide kavels lagen in het gebied dat onder de jurisdictie van Edam stond. 
Het Hoofdingelandschap was, vanaf de bedijking van de Purmer in 1620,  een recht van de 
stad geweest, zoals de steden Edam en Purmerend dit ook hadden door het bezit van meer 
dan 20 morgentalen. 
Bij de benoeming van nieuwe functies door het Polderbestuur van de Purmer op 26 maart 
1806 wordt door Dijkgraaf en Heemraad  vastgesteld dat de stad Monnickendam geen recht 
meer heeft om een Hoofdingeland aan te wijzen omdat de stad door verkoop niet meer de 
voorgeschreven 20 morgentalen in de polder bezit. 
Op 1 april gaat de Raad van Monnickendam schriftelijk in protest tegen de resolutie van 
Dijkgraaf en Hoofdingelanden van de Purmer. Als antwoord krijgt de Raad een missive op 3 
april 1806 dat ze dan maar moeten verschijnen met een Hoofdingeland die 20 morgentalen 
bezit. De Raad is zeer gekrenkt en wil dit keer geen gecommitteerde sturen, maar vraagt per 
missive op 5 april aan genoemd college de reden van de resolutie te melden en volhardt in 
het voorgaande protest op het wettig recht van de stad, met de steden Edam en Purmerend, 
te handhaven. 
De papieren worden in een couvert gesloten en bewaard in een kas in de Weeskamer alhier. 
Op  12 april 1806 vertelt de President van de Raad dat het Purmercollege  deze zaak in der 
minne wil schikken. Dit wordt niet geaccepteerd. 
Twee jaren later, op 10 maart 1808, wordt opnieuw met de heer mr C. van Hal, advocaat te 
Amsterdam, gesproken hoe te handelen om het stemrecht van de stad te behouden als 
hoofdingeland van de Purmer. Tot op heden is het verdere verloop onbekend. Ook in het 
boek van Piet Huurdeman “drie en halve eeuw de Purmer” staat niets vermeld over dit 
conflict. 
Maar deze schrijver noemde ook de Monnickendammer Heemraden niet die tijdens de 
Bataafse Republiek werden genoemd. Het waren: 

8 aug.   1801  wordt de post als Heemraad van de Purmer wegens het overlijden van 
Jan van Dalen vergeven aan Cornelis Engel. 

  8 jan.    1803  Cornelis Engel wordt ontslagen, benoemd wordt Adriaan Gojewijn. 
16 febr.   1805  i.p.v. Adr. Gojewijn wordt als Heemraad bij het lot verkozen Henr. v. 

Marle. 
21 mrt.    1807  i.p.v. H.J van Marle wordt voor de tijd van 2 jaren tot Heemraad van de                    

Purmer  benoemd Cornelis de Graaf, (lid van de Raad). 
 
Nieuw ontwerp gemeentebestuur m.i.v. 1803. 
De 5e juli 1802 werd ’n schrijven van het Departementaal bestuur van Holland in Den Haag 
beantwoord met een voordracht van een commissie “tot het ontwerpen van de voet (de 
grondslag, waarnaar iets wordt ingericht of veranderd) en de inrichting van het Gemeente-
Bestuur”, bestaande uit 5 burgers, met name dr Adolf Leonard Thierens, Age Volkerse, Claas 
Molenaar, Pieter Boterkooper en Gerrit Tijmonsz., welke worden aanbevolen als de 
geschikste en kundigste van onze ingezetenen. 
Het resultaat hiervan blijkt op 7 januari 1803, wanneer door het Departement van Bestuur 
de volgende leden in de Raad van Monnickendam aangesteld: 
Jacob Teengs 
Dr. N.E. Peereboom (stadsdokter) 
N.J. van Marle (stadsapotheker), die zullen afgaan op 1 februari 1804 



Remmet Kous Bos 
 
 
Cornelis Boterkooper 
Adriaan Gojewijn, die zullen afgaan op 1 februari 1805 
Jan Oossaan 
Theunis Hondius (scheepsbouwmeester) 
Cornelis de Graaf, die zullen afgaan op 1 februari 1806. 
Vanaf 1 februari 1803 wordt de president eens per 3 maanden gekozen door de raadsleden. 
 
De drie nieuwe figuren (met beroepsaanduiding) in de regering, die politiek betrouwbaar 
lijken, zullen zich later als overtuigde Engelse- en Oranje-aanhanger doen kennen. 
 
Sinds de stadhouder Willem V in zijn ballingsoord zijn aanhangers had ontheven van de eed 
van trouw konden deze zonder gewetensbezwaren rustig als ambtenaar in dienst treden van 
een  patriottische stadsregering, temeer daar de zoon van de stadhouder Willem Frederik 
(de latere koning Willem I), reeds in 1802 in Parijs een knieval voor Napoleon maakte, nadat 
hij compensatie kreeg voor de verloren familie-eigendommen in Nederland. 
 
Op pag. 95 van het jaarboek 1999 werd verteld dat de grondvergaderingen in januari 1796 
werden ingevoerd om de leden van de Nationale Vergadering te kiezen. Monnickendam 
werd verdeeld in 4 grondvergaderingen, omdat per vergadering plm 500 inwoners werden 
toegelaten. Een district bestond uit 30 grondvergaderingen die samen 30 kiesmannen naar 
voren brachten om één lid voor de Nationale Vergadering te kiezen. 
Voordat je mocht kiezen moest je naam in het stemregister staan en hierin werd je pas 
opgenomen als je de eed aflegde op de nieuwe regeringsvorm, gegrond op de oppermacht 
van het volk (de Nationale Vergadering, een voorloper van onze Tweede kamer). 
Men mocht natuurlijk weigeren, maar dan ook niet stemmen en dat deden er tientallen, 
vooral uit sympathie tegenover het Huis van Oranje. Maar nadat de stadhouder hen had 
ontheven van de eed en zijn zoon zich zo loyaal tegenover Napoleon gedragen had in 1802 
en vooral omdat men géén functie als ambtenaar mocht bekleden of leveranties mocht doen 
aan het Stadsbestuur, kwamen steeds meer tegenstanders over de brug om zich toch in het 
kiesregister op te laten nemen door een eedsaflegging. 
Op 22 mei 1802 geven zich de heren F.E. van Marle en dr N.E. Peereboom op om een 
diploma als kiesgerechtigde burger te krijgen. Op 29 mei volgen Corn. Jansz. Groot en Fredrik 
Nazeman. Op 5 juni 1802 verhuist Pieter Sligcher (de houthandelaar) als stemgerechtigde 
burger van Nieuwendam naar Monnickendam en laat zijn naam hier in het stemregister 
schrijven. Ook Pieter van Veen en Fredrik Brinkman geven zich die dag op als 
stemgerechtigde burgers en ontvangen hiervan een acte. Ze hebben kennelijk geen 
verwachting meer dat de huidige situatie nog eens zal veranderen want op de 26e juni 
melden zich zelfs de als bekend staande Oranje-gezinde heren Anthonie van Mourik en 
Henricus Jacobus van Marle om te worden ingeschreven. 
 
Spin- en weeffabriek. 
Pieter Sligcher heeft andere bedoelingen. Hij is een oprecht patriot en wil burger van 
Monnickendam worden. De 12e juni 1802 maakt hij, samen met de apotheker C.L. Volmer, 
bekend “dat zij uit zugt voor de gemene man aangevuurd zijn om aan de behoeftigen van de 



stad werk te verschaffen”. Zij hebben een spin- en weeffabriek opgericht en verzoeken dit in 
de notulen van de eerstvolgende vergadering van de Municipaliteit op te nemen. Het 
bestuur van de stad bedankt voor deze “ijverige vlijt om aan behoeftigen brood te 
verschaffen”en wensen deze ondernemers veel succes met hun pogingen. 
 
 
Op 5 februari 1803 melden de directeuren van de spin- en weeffabriek dat ze met redelijk 
goed succes genoemde fabriek een jaar lang aan de gang hebben gehouden. Bedankende de 
Raad voor het huis op het Zuideinde, dat de stad toebehoort, te mogen gebruiken. De Raad 
gaat accoord met het verzoek het gebruik van deze kazerne nogmaals met een jaar te 
verlengen of zolang tot het door militairen moet worden betrokken. 
 
De gewapende burgermacht. 
Sinds 17 juni 1799 blijkt de gewapende Burgermacht (vanouds de schutterij) door het 
Vertegenwoordigend Lichaam der Bataafse Republiek onder nationale discipline te zijn  
gebracht en de stad Monnickendam onder verantwoordelijkheid van Kolonel J.W. 
Druijvesteijn der gewapende Burgermacht van het Departement van Texel te Haarlem. 
Een nieuw reglement wordt ingevoerd en binnen 8 dagen dienen de namen en gegevens van 
de schutters opgegeven te worden. De Kolonel  J. W. Druijvesteijn gaat zich vanaf 15 juli 
1799 met Monnickendam bemoeien en vooral met de bewapening. Op verzoek wordt hij 
ingelicht door de Secretaris van de Krijgsraad A. Volkerse en volgens deze ontbreekt er nog 
zeer veel aan het materieel. Dit komt in de eerste plaats doordat veel burgers alhier hun 
eigen geweer, patroontas, sabel enz. hebben. Op de tweede plaats dat de snaphanen 
(geweren) die uit het magazijn te Delft gekomen zijn volstrekt niet in orde te houden zijn. 
Er kan niet mee geëxerceerd worden en er mankeert van alles aan, “zodra er mee gevuurd 
wordt zijn ze onklaar, zodat die rottige dingen ons veel meer geld van repareren gekost 
hebben dan dat ze waard zijn. Wanneer ondertussen in de magazijnen alles zó naar rato is, 
(evenredig) dan beklagen wij  degenen die van zulk tuig gebruik moeten maken. 
We stellen voor de krijgsraad van deze stad te machtigen om de nodige geweren voor 10 % 
minder te kopen dan zulks aan ’s landsmagazijnen geleverd wordt, want de vreemde koe likt 
het vreemde kalf”. 
A, Volkerse- secretaris van de Krijgsraad. 
 
A.Volkerse was notaris van Monnickendam, geadmitteerd in 1791 en één van de bekendste 
en vlijtigste figuren in zijn tijd. Geboren in 1767 te Edam als zoon van Poppe Volkerse en 
Hendrina van Wans. Age trouwde te Monnickendam Johanna Jacoba Augustina Keijzer op 30 
mei 1795. Er werden 6 kinderen geboren, waarvan er zeker 2 vroeg overleden. 
Hendrika  (vroeg overl.)  geb.  12-09-1796 
Hendrika       “     29-04-1798 
Catharina       “        “    “     10-12-1799 
Catharina       “     15-08-1801 
Maria        “     14-01-1803 
Johannes Jacobus Augustinus    “     12-12-1804 
Age Volkerse overleed op 21 mei 1844, 77 jaar oud, in het Noordeinde. 
Getuige was Theodorus van Staveren, zijn schoonzoon, 42 jaar oud. 
 
Een grappig voorval in de burgermacht was het volgende: 



De 25e september 1799 vertelde Willem van  Dalen in de Raad dat hij de vorige dag door de 
Burgerij tot Capiteijn van het Groene Vaandel was gekozen, maar voor die post had bedankt. 
Toen dit niet geaccepteerd werd heeft hij zich beklaagd bij de leden van de Krijgsraad en 
heeft, om belangrijke redenen, zijn ontslag verzocht als Capiteijn van het Vaandel. 
Ook daar lukte het hem niet om zijn ontslag te krijgen. 
 
 
 
Hij vond het nu noodzakelijk zich te wenden tot de leden van de Municipaliteit en verzocht 
van gemelde post te worden ontslagen en wel om de volgende redenen: 
Zijn uitspraak was niet geschikt om enige commando goed uit te spreken en hij vond dat hij 
teveel voor de stad en burgerij deed om door sommige laaghartige zielen bespot en verguisd 
te worden. 
Ten tweede omdat hij drie posten bekleedde die hem te veel drukte verschaften om nog 
deze vierde erbij te nemen. Hij was regent van het weeshuis, lid van de commissie van 
inkwartiering en Schepen van deze stad. 
De raad besloot gemelde burger van de hem opgedragen post te ontslaan daar hij als lid van 
het comité van inkwartiering al zoveel te doen had en nam daarbij in overweging dat men 
van Dalen als Schepen van de stad volgens de staatsregeling nimmer kon verplichten ’n 
dergelijke post aan te nemen. 
Willem van Dalen was zilversmid en op 12 october 1757 te Monnickendam geboren. Zijn 
gegevens worden beschreven in jaarverslag 1991 op pag. 108. Hij woonde wijk IV nr 31, het 
huidige huisnr 1 in het Noordeinde. 
 
Op 16 november 1799 deelt de Landelijke commissie ter organisatie der Bataafse 
Burgermacht mee dat per 13 november de Municipaliteit kennis werd gegeven dat de burger 
Age Volkerse was aangesteld als kapitein en daar er geen twee commandanten onder de 
officieren kunnen bestaan wordt gevraagd hem het algehele commando op te dragen. 
De Municipaliteit sluit zich hierbij geheel aan en wil hem in de bewapening van zijn 
compagnie alle mogelijke hulp en bijstand verlenen. Hij verzoekt de Municipaliteit om met 
Kerkmeesteren te spreken om in de kerk als meest geschikte plaats te mogen exerceren. 
Ook verzoekt hij een lokaal voor de Raad van  administratie en wordt hem de 
schepenenbank in het Raadhuis aangewezen. 
Op 27 maart 1800 worden de 82 ondeugdelijke geweren (75 mét en 7 zonder bajonetten) 
teruggestuurd naar de  burger Beeldsnijder, commies van ’s Lands stapelmagazijn te Delft. 
Op 28 november 1800 solliciteren 30 kandidaten voor de gewapende Burgermacht. Men 
heeft deze organisatie kennelijk voor vrijwilligers opengesteld, want ook 20 man heeft om 
ontslag gevraagd. Interessant is waar de sollicitanten vandaan komen: 
Jan Eikeboom             oud 24 jaar ongehuwd, boerenknecht, geboren te Holysloot, 
Pieter Root  “   21   “    woont te Amsterdam, onder de wapens, heeft zijn pas getoond, 
Jan Klokkeman  “   23   “    zegt kanonnier te zijn onder Kapt. Helling in de Zandstraat, 
Dirk Krumpelman “   26   “  ongehuwd, werkman van Ankum (Dtl.) 
Jacob Visser  “   22   “  ongehuwd, bakkersknecht, geboren in De Rijp, 
Simon de Vries  “   18   “  geboren alhier, ongehuwd, provicieklerk, 
Pieter Nijzing  “   18   “  geboren alhier, ongehuwd, bakkersknecht, 
Gerrit Blij  “   32   “  ongehuwd, huistimmermansknecht, geboren te Amsterdam, 
Jan Veth   “   26   “  ongehuwd, geboren te Vollendam, tuiniersknecht, 
Cornelis  Tamisse “   18   “  geboren te Vollendam, schoenmakersknecht, 
Hendrik Bloem  “   19   “  geboren alhier, zijnde een boerenknecht, 



Poulus  Bogaart  “   18   “  ongehuwd, wonende alhier, bakkerszoon, vrijgesteld door hernia, 
Juriaan Kool  “   21   “  ongehuwd, boerenzoon en geboren aan de Zedde, 
Horrie Claasken    vertoont als Frans burger een pas voor 18 decaden (180 dagen), 
Machiel Visser  “   26   “  ongehuwd, bakkersknecht, geboren te Purmerend, 
Dirk Waterland  “   23   “  ongehuwd, timmermansknecht, geboren alhier, 
Adrianus Bolman “   18   “  ongehuwd, jager en geboren alhier, 
Pieter van Hoorn  “   18   “  tuiniersknecht, ongehuwd, geboren alhier, vrijgesteld, 
Garbrand Visser  “   22   “  ongehuwd, kleermaker, geboren alhier, 
Klaas van Dijk  “   28   “  ongehuwd, geboren van den Oudendijk, kuipersknecht, 
Dirk Huijgens  “   27   “  ongehuwd, timmermansknecht, geboren te Amsterdam, vrijgesteld, 
 
 
 
Adriaan Mol  “   18   “  geboren alhier, 
Hendrik Moen  “   24   “  geboren alhier, werkman, 
Klaas Lampe  “   18   “  geboren alhier, schoenmakersknecht, 
Dirk Schaatsbergen “   18   “  ongehuwd, smidsknecht, vrijgesteld – mist stuk vinger, 
Hendrik van Leusen “   22   “  ongehuwd, geboren alhier, werkman, 
Gerrit Florisse (Buter) “   26   “  geboren te Vollendam, ongehuwd, visserman, 
Wijnand Hondius “   20   “  ongehuwd, geboren alhier, bakkersknecht, 
Jan Sweerus  “   19   “  geboren te Edam, ongehuwd, schildersknecht, 
Jan Gras   “   18   “  ongehuwd, geboren alhier, scheepstimmermansknecht. 

 
Op 22 februari 1804 schrijft de Raad van de stad Monnickendam een brief aan het 
Departementaal bestuur van Holland dat ze sedert het jaar 1799 binnen de stad een 
gewapende Burgermacht van het land heeft gehad. 
 
Er is gebruik gemaakt van de provoost (strafverblijf voor soldaten) 
voor ieder jaar werd gerekend     F. 10,10,-- 
Voor gebruik van lokaal tot zitting van de commissarissen  “.  25,-- ,-- 
Een lokaal tot berging van de compagnie-goederen per jaar “.  50,-- ,-- 
         ------------- 
komt per jaar op       F. 85,10,-- 
dus voor 4 jaren  F. 342,--,-- 
Op deze wijze hebben wij ook ieder jaar het Departementaal Bestuur van Texel een rekening 
gezonden voor het gebruik van onze geweren en nemen nu de vrijheid, daar de gewapende 
Burgermacht alhier aan het eind van het jaar 1803 is ontslagen, deze vordering aan u op te 
geven met het vriendelijk verzoek dit te betalen. 
(Is hier niet een jaar te weinig gedeclareerd?). 
 
Op 16 november 1805 wordt aan het Departementaal Bestuur van Holland geschreven naar 
aanleiding van een binnengekomen extract uit het Register van Staatsbesluiten van 
november jl.: dat na rijpe overweging, in acht nemende de omstandigheden waarin onze 
stad verkeert, alle manspersonen boven de 18 jaar, gehuwd tot 40 en ongehuwd tot 45 jaar 
alhier onder de wapenen dienen te worden gesteld, hetwelk een aantal van ongeveer 200 
man zal belopen en in 2 compagnieën behoort te worden ingedeeld. 
Daarover zullen 2 kapiteins moeten worden aangesteld met verdere officieren en 
onderofficieren, conform uw publicatie van 20 december 1803. 
 
De Nachtwacht. 



B. Schoneveld, majoor van de Nachtwacht, moet zich op zaterdag  26 juli 1800 
verantwoorden voor de Raad van de Stad. Gepasseerde zaterdag hebben 2 nachtwakers zijn 
orders omtrent de kermiswensen ernstig overtreden en moeten verschijnen voor de 
Municipaliteit om te worden gecorrigeerd. Kennelijk hebben zij iets laten drukken waarvoor 
zij geen toestemming hadden. Het zijn Christiaan Schaasbergen en Adam Klaver die zich te 
buiten zijn gegaan. Ze mogen 6 weken niet waken en hun salaris zal over de andere wakers 
worden verdeeld. De straffen zijn niet mals in die tijd. 
Op 25 september 1802 behoeven de brandweerlieden Cos Hoogland, Tijmen van Hoorn en 
Arie van Waveren de boete, omdat zij niet aanwezig waren bij de brand in Catham, niet te 
betalen. De nachtwacht heeft hen niet gewekt en deze zal nu voor de boete moeten 
opdraaien. 
Op 14 november 1802 wordt Benjamin Schoneveld wegens valse getuigenissen en meineed 
door het comité van Justitie als infaam verklaard en is dus voor de post van Majoor van de  
 
 
Nachtwacht onbekwaam. Hij wordt gelijk uit deze post ontslagen en in zijn plaats wordt 
voorlopig Christiaan Schaasbergen aangesteld. 
Op 24 december 1802 wordt Tijmon van Hoorn, die naar de post van Majoor van de 
Nachtwacht had gesolliciteerd, aangesteld. De nieuwe majoor kent z’n pappenheimers maar 
al te goed, want op 28 december worden Hendrik Kleijsen, Hendrik Hessels, Jan Jongemaat, 
Ernst Groen, Dirk Nieuwenhuijzen en Hendrik Wijning als nachtwachten ontslagen en Claas 
Willemse Vreling, Adriaan Waterland, Christiaan Schaasbergen, Jan Vonk, Cornelis Kwakman, 
Adriaan Reurs, Claas Jacobsz Vreeling, Pieter Gerritsz. en Christiaan Meijer aangenomen en 
hebben de eed afgelegd. 
Op 29 october 1802 adviseert Tijmon van Hoorn de wachts des nachts niet te laten ratelen. 
De Raad gaat accoord dit niet steeds op vaste uren te doen, maar zo nu en dan na 
goedvinden van de majoor. 
 
De Gilden. 
Op 13 december 1801 bevestigt de Municipaliteit van Monnickendam aan het 
Departementale Bestuur van Texel de ontvangst van een extract dd. 25 nov. jl., waarin voor 
de gevolgen wordt gewaarschuwd, wanneer de opdracht van de 5e october 1798 om de 
Gilden te vernietigen niet wordt nagekomen. 
Zij  schrijven dat de publicatie van het uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek volledig is 
opgevolgd en alle Gilden en Cooperatiën zijn vernietigd. Direct zijn ze door voorlopige 
commissarissen overgenomen alsmede de goederen behorende tot deze instanties. 
Kennelijk kan men het maar moeilijk zonder gildemeesters stellen. Op 20 december 1800 
beklagen Klaas de Haas en Joris Schuurman, commissarissen van het in 1798 opgeheven 
bakkersgilde zich bij de Raad erover dat bepaalde bakkers het jaarlijkse keurloon niet willen 
betalen en de provisionele (voorlopige) commissarissen van het opgeheven timmermans-, 
metselaars- en loodgietersgilde wenden zich op 15 januari 1803 tot de Raad in Monnicken-
dam in een request, waarin zij erop wijzen dat in de stad Amsterdam en omgeving de 
gildewetten op de 7e januari jl. wederom zijn ingevoerd, tenminste voor zover deze niet 
strijdig zijn met de staatsregeling van het Departementaal Bestuur van Holland en andere 
landswetten. Het is een voorlopig geldende stedelijke keur, maar in Monnickendam gebeurt 
er voorlopig niets. 
 



De medische sector. 
Op 22 januari 1802 wordt Anselmus Odinot voor een jaar als stadschirurgijn aangesteld i.p.v. 
C.L. Mispelenkorb. Op 22 september 1793 kwam Odinot jr uit  Amsterdam en er werd 
nauwelijks op gelet wat deze man in zijn mars had. 
 
Zo was het eigenlijk ook met de stadsvroedvrouw die op 1 mei 1802 uit Wijdenes beroepen 
werd. Zij heette Trijntje Pan en kreeg een jaartractement van F. 150,--,--. Een vroedmeester 
uit Purmerend, J.D. Koning, werd op het Raadhuis te Monnickendam uitgenodigd voor het 
afnemen van een examen bij 4 genomineerde vroedvrouwen en Trijntje Pan werd gekozen. 
 
Op 6  augustus 1803 komt een missive binnen van de heren Professoren der “Medicijnsche 
Faculteit”aan ’s Lands Universiteit te Leiden om op te geven wie in Monnickendam de 
“geneeskonst” uitoefenen  met betrekking tot “doctoren, chirurgijns, apothecars en 
vroedvrouwen”en de nodige  gegevens van deze personen te verstrekken. 
Voor het eerst wordt hier een landelijke controle op uitgeoefend. Eén van de vele 
vernieuwende registraties die het Betaafse staatsbewind invoerde. 
 
 
Op 7 november 1800 werd uit het register der besluiten van het uitvoerend bewind der 
Bataafse Republiek de verordening nr 64 ingevoerd op de genees-, heel- en verloskunde, 
Dat niemand vooraan zal mogen exerceren (de geneeskunde uitoefenen) dan na behoorlijk 
afgelegd examen en productie van een diploma. 
Als antwoord op het schrijven van de heren professoren worden de volgende gegevens 
verstrekt: 
“In onze stad worden drie Medicine Doctoren gevonden als 
1. Dr. Cornelius Peereboom,   geboren te Hoorn de 9

e
 aug. 1734, gepromoveerd te 

Utrecht op 25 maart 1757. 
2. Dr. Adolph Leonard Thierens,   geboren te Naarden de 28

e
 juli 1767, gepromoveerd te 

Leiden op 1 juli 1790, zijnde alhier stadsdocter met een 
tractement van F. 300,- per jaar. 

3. Dr. Nicolaas Ewoud  Peereboom,   geboren te Hoorn de 13
e
 januari 1769, gepromoveerd te 

Franeker op 21 februari 1791. 

Er zijn 5 chirurgijns, met name: 
1. Jan Godfried Stephan,   geboren te Quakenbruck in het jaar 1737, heeft niet 

anders dan een zee-examen gedaan en heeft derhalve 
geen knechts of leerlingen. 

2. Adolph Frederik Meijer,   geboren te Straalsund in Zweeds Pommeren in het jaar 
1750 en aldaar geexamineerd op 2 april 1767, heeft geen 
knechts of leerlingen. 

3. Frederik Naseman,   geboren te Monnickendam in het jaar 1759, heeft geen 
examen gedaan, doch heeft een leerling met de naam 
Jacob Vreeling, oud 12 jaar. 

4. Anselmus Odinot,   geboren te Amsterdam in 1762, geexamineerd voor het 
college van Deken en Overlieden van het Chirurgijnsgilde 
te Amsterdam op 24 augustus 1792, heeft geen knechts of 
leerlingen. 

5. George Christophorus Everardus Mispelenkorb,  geboren te Gelsenkirchen in 1772, examen gedaan 1 
februari 1796 te Amsterdam, heeft een leerling genaamd 
Jan Teeken, oud 13 jaar. Mispelenkorb is stadschirurgijn 
met een tractement van F. 100,- per jaar. 



(’n Chirurgijn is een heelmeester of heelkundige die uitsluitend bevoegd is de heelkunst uit 
te oefenen, niet de geneeskunst in haar geheel.) 
Breukmeesters, operateurs van den steen of iets dergelijks vindt men hier niet omdat dit 
geen bestaan biedt wegens de kleinheid van deze stad. 
 
Verder 2 apothekers, met name: 
1.Christiaan Lodewijk Volmar,   geboren te Zulchouw in 1749, alhier apotheker geworden 

in 1783, heeft 2 leerlingen met name: Jacobus Craaij, oud 
16 jaar en Dirk Schuurman, oud 16 jaar. 

2. Hendricus Jacobus van Marle,   geboren te Monnickendam op 10 augustus 1771, 
apotheker geworden in 1792, zijnde thans alhier 
stadsapotheker met een tractement van F. 200,-- per jaar, 
heeft 2 leerlingen, met name: Cornelis Keesmaat, 18 jaar 
en Nicolaas Jan Molenaar, oud 17 jaar. 

Wat de vroedmeester aangaat dient tot informatie dat wij er in onze stad géén hebben, 
doch om onvermogenden te helpen hebben wij met de vroedmeester van het nabij gelegen 
Purmerend een contract gesloten om zulke onvermogenden, als de nood zulks vereist, te 
helpen waarvoor dezelve iedere keer 25 gulden ontvangt. 
Voorts 3 vroedvrouwen van welke de eerste 2 stadsvroedvrouwen zijn, met name: 
1.Maria Kaal,   geboren te Monster in 1748 en geexamineerd te Delft,  

heeft geen leerlingen. 
2. Trijntje Pan,   geboren te Enkhuizen in 1771, geexamineerd 2 januari 

1799, heeft geen leerlingen. 
 
 
3. Antje Hoek,   geboren te Hem op 8 april 1771, examen gedaan te Hoorn 

in 1796, heeft geen leerlingen. 
Een geneeskundig college werd hier niet gevonden. 
Met betrekking tot de stadskeuren wordt vermeld dat, vanwege de uitoefening der 
geneeskunde, reeds een verordening werd gepubliceerd in 1791, ’n nadere keure van de 
Municipaliteit werd op 13 december 1800 uitgevaardigd. 
 
Het recht van Patent. 
Een belangrijke verbetering voor de bedrijfsvoering was het Patent, een bewijs dat iemand 
een bedrijf mocht uitvoeren. 
Izaak Jan Alexander Gogel, die in 1798 Agent (minister) van Financiën werd, hervormde in 
1805 het belastingstelsel. Van zijn hand zijn de grondbelasting, de personele belasting en de 
patentbelasting. 
Alleen boeren, arbeiders en ambtenaren waren vrijgesteld, maar tuinlieden, hoveniers en 
bloemisten vielen er wel onder. Het kwam in Monnickendam maar langzaam op gang. 
Op 30 augustus 1806 werd aan Age Volkerse (de notaris) patent verleend als boek- en 
papierverkoper, mits hij daarvoor F. 12.-- betaalde. 
Op 6 december 1806 meldt de heer Kerk dat er nog 165 verzoeken om patenten mankeren, 
waarvan de aanvragers nog niet verschenen zijn. Ieder die dit verzuimt zal na woensdag 10 
december 2 stuivers voor de armen “in het bos” (verzekering) moeten betalen. 
Age Volkerse woonde in het Noordeinde op het huidige huisnr 10, toen wijk 3 nr 7, het huis 
met de gevelsteen “Uitendam”. Zijn vader, Poppe Volkerse, kocht het op 7 september 1796 
en op 12 juni 1844 werd het huis kadasternr A 266, groot 2 r 90 e uit de boedel van wijlen de 
heer Age Volkerse en Johanna Adriana Keijzer met acte 1165 toebedeeld aan hun dochter 
Maria Volkerse, echtgenote van Willem van Vierhouten, wonende te Katwijk met een 



waarde van F. 1.350,-. Op 11 juli 1844 werd het huis met acte 1187 verkocht aan Tijmen 
Cornelisz Kater voor F. 1.700,-. 
 
Maten en gewichten. 
In Parijs in het gebouw van de Staatsarchieven bevindt zich in een kluis een staaf van platina 
met een rechthoekige doorsnede, waarvan de middelpunten der eindvlakken bij een 
tempera-tuur van smeltend ijs precies één meter van elkander verwijderd zijn. Deze staaf is 
een van de revolutionaire voorwerpen die in 1799 een einde gemaakt hebben aan de chaos 
in de wereld  
van maten en gewichten. Het was het resultaat van de totalitaire beginselen van de Franse 
revolutie in 1789. Alle mensen gelijk, ook als het om meten gaat. 
De standaardmeter, een veertig miljoenste gedeelte van de omtrek der aarde, mag een 
revolutionair idee zijn geweest, de universele invoering ervan was verre van revolutionair. 
Bij de presentatie in 1799 nodigde de initiatiefnemer, Talleyrand,  (de Franse minister van 
buitenlandse zaken) geleerden uit 9 landen (waaronder de Nederlandse patriot van 
Swinden) uit om dit pronkstuk te laten zien. (Deze geschiedenis vertelde Atte Joustra in zijn 
”Onderkast”op 10 september 1999). 
 
In Noord-holland (of ’t Departement der Zuiderzee) had men ook een grote ongelijkheid aan 
maten: 
  Amsterdam Waterland Monnickendam Purmerend 
1 voet  0,28313 mtr 0,30263 mtr 0,30270 mtr 1) 0,31655 mtr 
1 vadem        -  6 voeten 6 voeten         - 
1 roede 13 voeten 14 voeten 14 voeten  12 voeten 
1 roede 3,6807 mtr 4,2369 mtr 4,2376 mtr  3,7986 mtr 
1 duim  0,02576  1) de voet = 11.75 A’damse duimen 
 
Een Amsterdamse voet bestond uit 11 duimen. 
De Rijnlandse voet was 0,31395 meter en de roede bestond uit 12 voeten.. 
 
Om aan al deze verschillen in maten en gewichten een einde te maken besloot het 
staatsbewind der Bataafse Republiek op 16 maart 1802 hier eenheid in te brengen en aan 
het Gemeentebestuur van Monnickendam werd op 15 mei 1802 een extract dd  4 mei 1802 
nr 11 gestuurd uit het register der resolutiën (besluiten) van het Departementaal bestuur 
van Texel betreffende “eenderlij maten en gewichten in de Republiek door te voeren”. 
De in de stad berustende “slapers”of “leggers” zouden moeten worden ingeleverd. 
Een slaper is een standaard-maat die niet meer gebruikt wordt, dit in tegenstelling tot de 
legger. 
Op 20 mei 1802 wordt de door de Municipaliteit van Monnickendam in te vullen tabel aan 
het Depart. Bestuur teruggestuurd, waaruit blijkt dat in de stad alles in Amsterdamse maten 
wordt gemeten, behalve een maat van de melk die niet gelijk is aan andere daarvoor 
gebruikte maatkannen. 
Op gelijke datum gaat een schrijven naar de burger Palthe te Amsterdam, waarbij hem de 
volgende slapers werden toegezonden: 
een Waterlandse roede, lang 14 voeten, 
een Rijnlandse roede, lang 12 voeten, 
een kalk roede, waarmee kalkmaten gemeten worden,  



een ijzeren roede, die men in de Marker turfmanden zet om ze naar die grootte te maken,  
een melkmaat, zoals in de tabel reeds toegelicht. 
Voorts zijn alle maten, kannen en kruiken die in Monnickendam worden gebruikt, volgens de 
Amsterdamse maat, waarvan de slaper mogelijk in laatstgenoemde plaats zal berusten. 
 
Een jaar later, op 31 maart 1803 wordt de burger Palthe vriendelijk verzocht de hem 
toegezonden slapers van de verschillende roeden en de melkmaat terug te sturen omdat 
deze in Monnickendam geijkt moeten worden. Er volgt dan een zeer interessante 
beschrijving van de bij de stad Monnickendam berustende maten en gewichten: 
 
Een Waterlandse roede, lang 14 voeten Waterlandse maat, houdende de voet 11 ¾  
A’damse duimen. 
Een Rijnlandse roede, lang 12 voeten, iedere voet 12 Rijnlandse duimen en de voet 12 ¼ 
A’damse duimen, welke roede gebruikt wordt voor het meten van dijken, wegen en 
landerijen. 
Een kalk roede, waarmee de hoeveelheid kalk gemeten wordt, zijnde een halve ton. Deze is 
binnenwerkt diep 12 ½ duim, boven 20 3/8 duim en onder 17 ¼ duim, alles  
A’damse maat. 
Een ijzeren roede, die in de Marker turfmand wordt gezet om ze naar die grootte te maken. 
Een el Amsterdamse maat, houdende 26 ¾ duim of 2 voet en 4 ¾ duim (0,689 mtr,), deze el 
is verdeeld in ½, ¼, 1/8, 1/16 & 1/32. 
Een schepel Amsterdamse maat, wordt verdeeld in een ½ schepel, ¼, 1//8, 1/16 en 1/32. 
Dit laatste wordt bij ons genaamd: 
Een kop, die weer verdeeld wordt in ½ en ¼, waarmee gemeten wordt tarwe, rogge, 
boekweit, meel, gort, erwten en bonen. 
 
 
 
Voorts hebben wij hier kannen Amsterdamse maat, houdende 1/32 anker, deze worden ook 
Mengelen genoemd, waarmee allerlei dranken worden gemeten en is verdeeld in 32 
onderdelen als ½, ¼, 1/8, 1/16 & 1/32. 
Ook hebben wij in onze stad een melkmaat, waarmee ook drank gemeten wordt, welke 
maat men niet mag verwarren met alle andere maten, ’t zij de Amsterdamse, Waterlandse 
of maten van andere plaatsen die alleen in onze stad gebruikt worden. 
Tot slot hebben wij Amsterdamse gewichten van 1 tot 100 pond en vervolgens wordt ieder 
pond weer in 32 onderdelen verdeeld. 
 
Op 23 september 1805 werden deze maten en gewichten nog eens aan de Gedeputeerden 
van het Departementaal Bestuur van Holland opgegeven. De roeden en de melkmaat zijn  
kennelijk door de burger Palthe teruggestuurd want ze berustten toen weer in de stad 
Monnickendam. Waar ze gebleven zijn  is tot op heden onbekend. 
De maten en gewichten blijken precies dezelfde te zijn als opgegeven aan het 
Departementaal Bestuur van Texel in Alkmaar. 
 
Voor het boeken van de geldswaarden zal volgens een extract uit het Register der Besluiten 
van het Gedeputeerd Bestuur van Holland dd. 7 augustus 1804 met ingang van 1805 niet 
meer als vanouds met ponden, shillingen en deniers door de ontvangers van ’s lands 



belastingen worden gerekend, maar in guldens, stuivers en penningen. Daarmee zijn de 
Hollanders de Britten plm. twee eeuwen vóór geweest. 
 
Meer stadskeuren moesten het ontgelden. 
Op 30 juli 1800 krijgt de Municipaliteit van Monnickendam bericht van het comité Algemeen 
Welzijn te Amsterdam dat bij hen verschenen  is een zekere Hartog Polak, die zich beklaagd 
heeft dat hij, ondanks dat hij vrij en onbelemmerd zijn koopwaar in het gehele Bataafse 
Republiek mag uitventen, op maandag 21 juli jl. is belet geworden aldaar zijn koopman-
schappen uit te venten onder het voorwendsel dat dit volgens de stedelijke keuren ten tijde 
van de kermis niet geoorloofd zou zijn, dit in tegenstelling tot de publicatie van het 
uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek die dit besluit gedurende de kermis als overtollig 
beschouwt. 
Niettegenstaande deze toestemming van de overheid heeft men hem zijn goederen op 
geweldadige manier ontnomen en niet willen teruggeven dan tegen betaling van F. 6,--. 
 
Bovendien is hij door de maire van de stad of iemand uit zijn omgeving gestompt, geslagen 
en de stad uitgezet. Door het niet volgen van ’s lands decreten en hieraan een andere lezing 
te geven verzocht het comité zo spoedig mogelijk over de toedracht van deze zaak 
geinformeerd te worden. 
Op 10 augustus 1800 beantwoordt de Municipaliteit van Monnickendam deze brief. Men is 
het geheel eens met de gedachte, geopperd in het  schrijven, dat ook vreemdelingen hun 
waren vrijelijk op de markt kunnen brengen, maar dat de publicatie geen betrekking heeft 
op kermissen. De plaatselijke keur is bedoeld tot bewaring van de goede orde door de politie 
en ook om de jaarmarkt in stand te houden. Alle kooplieden die tijdens de kermis hun 
goederen willen aanbieden zijn dus gehouden zich te melden bij de marktmeester, die hen 
de geschiktste plaats zal aanwijzen waar ze verplicht zijn te blijven staan zonder te proberen 
hun waren bij de huizen aan te bieden op straffe van een boete van F. 3,-. 
Daar komt nog bij dat Hartog Polak door de President, de Hoofdschout en de marktmeester 
op vriendelijke wijze is geinformeerd  en vermaand zich naar de voorschriften te gedragen. 
 
 
Hartog Polak heeft dit geweigerd onder het voorwendsel dat hij zich hier slechts korte tijd 
kon ophouden omdat hij, volgens zijn zeggen, naar Hoorn moest. 
Hij heeft toen gedacht zijn goederen tóch te moeten uitventen en is op last van de President 
achterhaald  en door de Gerechtsbode en de dienaar gearresteerd en naar de Hoofdschout 
gebracht. Zijn goederen werden in beslag genomen welke hij tegen betaling van F. 6,- kon 
terug krijgen. 
Na vele malen de Hoofdschout te hebben lastig gevallen wilde Hartog Polak wél  betalen. 
Maar onder het overhandigen van de F. 6,-- aan de Hoofdschout zei hij: “dit is bloedgeld”, 
waarop de Hoofdschout hem het geld teruggaf, nemende hem in de borst om hem de deur 
uit te zetten en hem tevens het uitdrukkelijk bevel gaf de stad onmiddellijk te verlaten. 
Zijn goederen zijn hier in bewaring gebleven. 
Volgens de Hoofdschout hebben er geen geweldadigheden plaatsgevonden, was er geen 
relatie met ’s lands besluiten en zou door enige zwervende joden de jaarmarkten, waarbij 
vele kleine plaatsen belang hebben, niet mogen worden geruineerd. 
 



De 26e augustus 1800 schrijven de Commissarissen van het uitvoerend  Bewind der Bataafse 
Republiek bij het Departement Texel aan het Gemeentebestuur van Monnickendam:  
“De Joodse koopman, Hartog Polak van Amsterdam, heeft zich bij ons vervoegd dat hij 
gebruik makende van zijn onbetwistbaar recht hem toegezegd in de publicatie van het 
uitvoerend Bewind van 31 januari 1799, bij het uitventen van zijn goederen niet alleen op 
uw last daarin is verhinderd geworden maar ook dat deze goederen hem zijn ontnomen. Hij 
kan deze niet terug krijgen dan na een door u gevorderde boete te hebben betaald. 
De strekking van bovengenoemde publicatie is echter zo duidelijk dat uw handelwijze niet 
overeenkomt met uw verplichting om deze punctueel op te volgen, daar toch de stedelijke 
keuren aan de landelijke onderworpen zijn. Daarom is het bezwaarlijk te geloven dat de 
klager niet in alles de waarheid heeft verteld. Gij hebt het goedgevonden dat deze Hartog 
Polak werd beroofd van het genot der bovenstaande publicatie van 31 januari jl. 
Wilt u mij binnen 8 dagen berichten hoe deze zaak erbij staat? 
      Heil en broederschap – Salomon Bos”. 
Het antwoord op deze brief is onbekend. 
Op 21 november 1800 wordt het Gemeentebestuur van Monnickendam opnieuw benaderd, 
nu door de personele commissie uit het Departementaal Bestuur van Texel, als antwoord op 
een missive van de 19e november, waarin men een authentieke copie heeft toegezonden 
van een  
acte van de stedelijke keur van de jaarmarkt die, naar het schijnt, gearresteerd te zijn op de 
3e mei 1692. 
Ze verwonderen zich erover dat, aan het hoofd daarvan, de naam “Municipaliteit”der stad 
Monnickendam werd vermeld. Een titulatatie (betiteling wordt bedoeld) waarvan een 
Hollandse stadsregering zich in die tijd nooit bediend zal hebben. 
Ook vinden zij in deze acte geen enkel artikel waarbij ’t tijdens de kermis aan alle kooplieden 
verboden wordt hun waren langs de huizen uit te venten, op poene (straffe) van een fiscatie 
(in beslagname) van de goederen en een boete van F. 3,--. De commissie besluit haar brief 
zeer streng: “wij hebben u verzocht ons een authentiek copie te zenden, woordelijk 
afgeschreven uit de keur en ondertekend door de secretaris van uw college en tevens ons 
precies te vertellen op grond van wélk artikel u de Amsterdamse koopman gerechtelijk heeft 
vervolgd. Wij verwachten uw antwoord binnen 4 dagen na ontvangst van dit schrijven. 
      Heil en broederschap – Pieter van Lelijveld”. 
Ook op deze brief ontbreekt het antwoord. 
 
 
 
Op 7 februari 1801 komt een extract dd. 23 december 1800 binnen bij de Municipaliteit dat  
uit de besluiten van het uitvoerend  Bewind der Bataafse Republiek is getrokken aangaande 
het vernietigen en buiten effect stellen van zekere keur op 5 september 1676 door de stad 
Monnickendam, op grond daarvan een zekere Hartog Polak tijdens de laatste kermis of 
jaarmarkt binnen deze stad het venten langs de huizen verboden werd en de goederen die 
hij bij zich had, in beslag werden genomen. 
 
Er is nog één uitgaande brief van de Municipaliteit van Monnickendam te vinden die aan dit 
heikele onderwerp werd gewijd. Deze brief wordt op 17 februari 1801 gericht aan het 
Departementaal Bestuur van Alkmaar en daarin wordt verwezen naar een ontvangen 
schrijven van 30 januari jl., betrekking hebbend op de intrekking van de stadskeur van 5 



september 1676, dat men nooit het voornemen heeft gehad genoemd keur te handhaven, 
integendeel, deze kan als vervallen worden beschouwd terwijl de ingezetenen van deze 
Republiek op vertoon van hun vergunning geoorloofd zijn in de stad hun koopwaar vrijelijk 
uit te venten, behalve (schrik niet) tijdens de jaarmarkt, zoals in de daarbij aangevoerde 
redenen in bijgaande copie is te ontdekken. 
De secretaris, Cornelis Mars van Monnickendam, had het standpunt van de Raad dus goed 
verdedigd. De stadskeur van 1676 moest worden vernietigd maar een uitzondering werd 
gemaakt voor de kermisweek. 
Op 21 maart 1801 wordt dit ook bevestigd in een schrijven van de commissaris van het 
uitvoerend Bewind, waarin hij vraagt de in beslag genomen goederen van Hartog Polak terug 
te geven, maar hem erop te wijzen zich stiptelijk aan de inhoud van de publicaties van 31 
januari en die van 16 augustus 1799 te houden, waarin de ventjagerijen geregeld worden. 
Men had dus andere keuren gevonden die het Stadsbestuur voor dit geval juist van pas 
kwamen. 
Op 22 augustus 1801 dient Hartog Polak nog een rekening in vanwege verzuimde tijd om te 
verkopen en gemaakte kosten alsmede geleden schade aan zijn goederen, maar deze wordt 
door het Gemeentebestuur van de hand gewezen. 
 
Bokkingrokers contra de Amsterdamse stadskeuren. 
Op de brief die de secretaris van Monnickendam Dirk Mars op 5 januari 1799, dus kort voor 
zijn dood, aan de Municipaliteit van Amsterdam schreef met klachten over het verbod op de 
invoer van bokking door de Waterlandse schippers, (zie pagina 112 van het jaarboek 1999) 
komt op 22 januari een keurig antwoord van de Amsterdammers: 
“Als ’t aan de Monnickendammer vrachtschippers geoorloofd zou zijn de gerookte bokkings 
aan de ingezetenen zelf in de kleinste partijtjes aan te leveren, dan zou de weg opengesteld 
worden om de hier ter stede nog bestaande bokkingrokerijen geheel en al teniet te laten 
lopen. Ook de winkeliers die hier in hun bijzondere standen zware huren verwonen zouden 
totaal geruineerd worden, dus een zodanige grote verkoopmogelijkheid als u zich voorstelt 
zou nooit door een onzijdige beoordelaar aan het door u bedoelde artikel in de 
Staatsregeling gegeven kunnen worden”. 
Dirk Mars had geschreven niet in het harde te willen treden (de zaak niet op de spits te 
willen drijven) maar onderling de kwestie te willen regelen. Daarom antwoordt de schrijver: 
“Wat ’t harde betreft wijs ik erop dat er een gezamenlijke vrijheid van handelen is en dat 
daarom de stedelijke keuren nooit geheel opgeheven zouden kunnen worden, zodat 
dagelijks en op alle plaatsen binnen de stad gemarkt zou kunnen worden. Het is zelfs onze 
plicht te waken voor het belang en welvaren van onze ingezetenen. We hebben nooit 
getracht hiermee de grondwet te wederstreven, onze handelingen strekken zover dat de 
handel van onze  
 
 
ingezetenen wordt gewaarborgd. ‘t Harde zit, ten aanzien van uw ingezeten, in ’t feit dat zij 
hierdoor beperkt worden in het inbrengen en verkopen van hun waren in onze stad. 
De bezwaren van uw schippers genoegzaam weerlegd te hebben, vertrouwen wij dat u 
begrip heeft voor de billijkheid van de gemaakte bepaling. 
   Heil en broederschap – J. Lublink en J. Pelletier”. 
 



Drie en een half jaar was het goed gegaan en waren er geen klachten, toen op 9 september 
1802 het volgende bericht binnenkwam: 
De bokkedrogers van Amsterdam hebben een request bij hun regering ingediend met het 
verzoek dat er geen bokkingen meer van buiten zouden worden ingevoerd dan alleen op 
marktdagen en dat deze dan op de gewone markt zouden moeten worden gebracht op het 
Koningsplein. 
Joost Hoen protesteert hiertegen, ook namens Clara Kooijman (de wede van Christiaan 
Stam), Grietje Blauw (de wede van Cornelis Kater) en Aaltje Gerrits Mol (de wede van Floris 
Gerritsz Buter) bokkingdroogster. 
Op 18 september 1802 worden Joost Hoen, Adriaan Stam, Gerrit Florissen Buter-Mol en 
Grietje Blauw, allen bokkingdrogers, door het gemeentebestuur benaderd of zij enig bericht 
hierover van de Amsterdamse Municipaliteit hebben ontvangen, maar dit blijkt niet het 
geval. 
Men zal de verhuring van het boekhouderschap van het haringhuisje nog wat uitstellen 
vanwege het verzoek van de bokkingdrogers in verband met de vrije invoer van bokking 
binnen de stad Amsterdam. 
De Municipaliteit stelt voor om met de Amsterdamse kooplieden een schikking te treffen, 
die ertoe zou kunnen leiden dat aan hun verzoek wordt voldaan. 
Op 2 october wordt het boekhouderschap van het haringhuisje toch verpacht aan Simon 
Alderkamp voor de tijd van een jaar voor f. 700,-, zo hij verkiest ook voor ’n tweede jaar. 
De boekhouder kreeg per tal (200 haringen) een vergoeding. Tijdens de veiling werd de 
haring geteld dus wist hij precies wat de opbrengst voor hem was. Bij goede vangst haalde 
hij de pacht er ruimschoots uit. 
Pas ’n jaar later, op 27 october 1803, komt een berichtje voor de Municipaliteit binnen, dat 
op twee marktdagen en wel op maandag en vrijdag, is toegestaan om in Amsterdam 
bokkingen in te voeren en te verkopen, maar op de tussendagen zal dat verboden zijn. 
De bokkingdrogers wordt gevraagd hun bezwaren hiertegen schriftelijk op te geven. 
Op 29 october 1803 wordt in Amsterdam geinformeerd of er sprake is van een publicatie van 
de keur betreffende de invoer van bokkings, doch dat is niet het geval. Twee leden van de 
Raad van Monnickendam zullen zich daarom in Amsterdam bij de President van het 
Wethouderschap vervoegen om deze te bewerken dat de gemelde keur nog niet zal worden 
gepubliceerd. 
Op 16 november heeft de President van de Raad de veerschipper, Klaas Bakker, bij zich 
gehad die hem meldde dat de invoer van bokkings nog deze week zou zijn toegestaan, de 
keurmeesters in Amsterdam hadden hem aangezegd dat de invoer buiten de maandag en 
vrijdag moet ophouden. 
Op 3 december 1803 beginnen de schippers van het oude veer (de vrachtschuiten op 
Amsterdam) te klagen over de bokkingdrogers die hen gedurig lastig vallen met kleine 
hoeveelheden die toch vervoerd moeten worden. 
Jacob Vos, als commissaris van het oude veer, meent het geschil tussen de schippers en de 
bokkingdrogers weg te kunnen nemen door voor ieder mandje een stuiver te vragen. 
Men komt overeen tot vrouwendag, (de 2e februari) een stuiver voor ieder mandje bokkings 
te  
betalen en na deze datum een halve stuiver. Helemaal zeker is de genoemde datum van  
 
 



vrouwendag niet, want er zijn er twee: 2 februari – Maria Lichtmis, toen Maria 40 dagen na 
de geboorte van Jezus weer in de tempel mocht komen om ter zuivering 2 duiven te offeren 
of de 15e augustus – Maria Hemelvaart, de dag dat door de R.K. kerk ook haar 
maagdelijkheid wordt gevierd. Het is waarschijnlijk de eerste die bedoeld wordt vanwege de 
winterse problemen bij de trekvaart. 
Op 4 februari 1804 stuurt Cornelis Willemse van Nieuwendam de Municipaliteit een afschrift 
van een request dat hij aan het Departementaal Bestuur toegezonden heeft betreffende een 
keur die door de stad Amsterdam werd uitgevaardigd ten nadele van vele plaatsen in de 
omtrek. Ook de onrechtvaardige wijze waarop deze is vastgesteld moet strijdig zijn met de 
staatsregeling. Verzocht wordt om de medewerking van de Raad van Monnickendam of deze 
keur kan worden vernietigd. 
Eerst op 17 maart 1804 stelt de president van de Raadsvergadering voor, omdat de keur op 
de invoer van bokkings in Amsterdam zulks een inbreuk op de negotie binnen deze stad 
maakt, of men toch niet eens met de President van het Wethouderschap te Amsterdam zou 
spreken om “waare het mogelijk dese keur enigsints ten faveure van onze bokkingdrogers te 
veranderen”. Welk voorstel wordt aangenomen en is benoemd een commissie, bestaande 
uit de heren Kous-Bos en J. Teengs. 
Op 24 maart rapporteert de heer Teengs dat ze met de President van het Wethouderschap 
te Amsterdam, de heer van Lennep, hebben gesproken wegens de keur op de invoer van 
bokkings binnen Amsterdam en hierin zo gunstig waren geslaagd dat deze onverhinderd 
konden worden ingevoerd. 
 
Nog een gevaar: de haringafslag. 
Op 11 november 1803, tegelijk met de problemen over de keur van Amsterdam, wordt in de 
Raad over een nieuw gevaar gesproken. Het is de aanlevering van haring en de afslag ervan 
hetgeen nu te Muiden plaatsvindt. 
De publicatie van 31 mei 1753 wordt erbij gehaald om te zien in hoeverre Monnickendam 
het alleenrecht heeft op de afslag, maar daarin wordt alleen  voorgeschreven dat de vissers 
de haring op zee niet mogen verhandelen of overdoen in andere vaartuigen maar in de 
besloten steden moeten afleveren om afgeslagen te worden. Ook de publicaties van 1755 en 
1764 komen daarmee overeen. Er zijn echter reeds klachten van burgers binnengekomen en 
de heer Kous-Bos wordt gevraagd het allernoodzakelijkste te doen en alles aan te wenden of 
er geen middel is de haringvissers weer naar de afslag te Monnickendam terug te brengen, 
b.v. door een verzoekschrift aan het Departementaal Bestuur van Holland te sturen. 
De volgende dag komt Simon Alderkamp, de boekhouder van het haringhuisje, met een 
geschrift bij de Raad over de nadelen die de stad zou treffen wanneer de negotie van de 
bokkings en de afslag van de haring in deze stad weg zouden blijven. 
Hij verzoekt de Raad alle middelen te beproeven die mogelijk zijn voor het herstel van de 
afslag. 
(Te begrijpen is dit verschijnsel wel want bij verminderde afname van de bokking door 
Amsterdam is er, vanwege de bokkingrokers, minder belangstelling voor de afslag en dalen 
de prijzen. De vissers zoeken dan een andere markt of afslag). 
Doordat de Amsterdamse wethouder van Lennep de invoer van bokking vrijliet loste ook 
deze zaak zich vanzelf op. 
Toch bleken er kapers op de kust. 
Op 10 januari 1807 stuurde het Gemeentebestuur van Muiden aan de Municipaliteit van 
Monnickendam een afschrift van ’t verzoek van de Huizer vissers aan het Departementaal  



 
 
Bestuur van Holland om de vrijheid te mogen hebben tot het verkopen van haring die door 
hen in de Zuiderzee wordt gevangen. Het Stadsbestuur van Muiden tracht dit te beletten en 
verzoekt de medewerking van de Raad van Monnickendam. 
De beslissing hierover genomen door de Drost van het 2e kwartier van het Departement 
Amstelland dd. 23 december 1807 valt gunstig uit voor de stad Monnickendam. 
Op 2 januari 1808 vernemen namelijk de haringvissers van Huizen in het Gooiland dat hen, 
naar aanleiding van hun request, wordt toegestaan om de zelf gevangen haring direct  uit 
zee aan het strand van genoemd dorp te mogen verkopen, doch alleen voor hun eigen 
behoefte en consumptie als de daarin handel drijvende ingezetenen van deze plaats. 
Voorts blijft de publicatie van de voormalige Staten van Holland en West-Vriesland  van 31 
mei 1752 en daarop volgende van 9 mei 1755 in zijn geheel gehandhaafd. 
 
’n Nieuwe Bokkingdrogerij. 
U heeft gemerkt dat in ’t geschil met Amsterdam tot 2 maal toe vier rokers protesteerden, 
Joost Hoen, Adriaan Stam, Gerrit Buter-Mol en Grietje Blauw. Een vijfde vestigt zich in de 
jaren na 1795 in Monnickendam en is één van de Representanten des Volks, genaamd Pieter 
Schuurman. Hij koopt van het Gemeentebestuur een braak-liggend perceel met de 
verpondingsnrs 120 en 121, waarvan de bebouwing reeds in 1747 en 1759 is geamoveerd 
(verwijderd uit landsbelang). 
Er worden 8 bokkinghangen, 2 loodsen en een spaanderhok opgebouwd en bij de verkoop 
op 23 mei 1800 bemerken we dat het perceel Buitendijks ligt achter het Noordeinde, de 
tegenwoordige Haringburgwal. Ten noorden van het perceel loopt de Calertsteeg (eerder 
nog al eens Kalversteeg genoemd, maar die was er al). 
Het perceel blijkt nr 3 te zijn van de door de heer Tolman in kaart gebrachte haringdrogerijen 
(zie jaarverslag ’91 pag. 60 en ’92 pag. 97). Op genoemde datum verkoopt hij de bokking-
drogerij voor F. 800,- aan de Amsterdamse burgers Pieter Buijs,  Jan Buijs Jr en Wouter 
Vaandrik. Ten zuiden van het perceel woont Hendrik Kok op verpondingsnr 119 en deze man 
wordt in verkoop-actes steeds als belendende buur genoemd. 
Op 30 december 1802 wordt 1/3 gedeelte van deze bokkinghangen verkocht door Johannes 
Lukrien, wonende te Amsterdam, die het op zijn beurt op 3 april 1801 van Wouter Vaandrik 
kocht voor f. 160,-. De koopster is Margaretha Bergenaar, de wede van Eldert Outmans,  
wonende te Amsterdam. 
In 1802 behoorden deze eigenaren niet bij de klagers over de Amsterdamse keur omdat ze 
daar woonden, ze hadden geen last van het verbod op invoer. 
Op 6 juni 1804 verkopen de drie Amsterdamse eigenaren de bokkinghangen aan de 
Monnickendammers Jan Schreuder, Adolph Fredrik Meijer en Jan Tiede. Een week later werd 
er ’n nieuwe partner ingehaald. De heer Cornelis Peereboom, med. doctor, koopt het derde 
part van Jan Schreuder voor f. 100,- (excl. het gereedschap voor F. 62,10,-). 
Hij is de vader van dr Nic. Ewoud Peereboom, lid van de Raad in Monnickendam. 
Misschien is het hierom dat ’t Cornelis Peereboom op 11 juli 1804 lukt de grond, die om en 
nabij hun haringdrogerij ligt, van het Stadsbestuur te kopen en het perceel met ’t afmeting 
van 135 bij 50 voet uit te breiden tot het Noordeinde. 
Het wordt nu de firma Cornelis Peereboom & Zn, Adolph Fredrik Meijer & Zn en Jan Tiede. 



Op 10 juli 1805 verkoopt Cornelis Peereboom  zijn derde part in de firma mét de uitbreiding 
voor F. 200,- aan Jan Tiede en Jan Hendrik Meijer in compagnie, terwijl ze voor het daarbij 
behorende gereedschap F. 93,14,- betalen. 
Op 30 juli 1806 wordt de compagnie met 8 bokkinghangen, 2 loodsen en een spaanderhok 
nu wijk 3 nr 55, tussen het Noordeinde en de Buitendijk, verkocht aan de heren Huijbert en  
 
 
Mattheus Stam  voor F. 350,- met bijbehorende gereedschappen totaal voor f. 550,-. 
Nu komt het bedrijf in wat rustiger vaarwater. 
Op 13 september 1806 verzoeken Huijbert en Mattheus Stam in compagnonschap als 
bokkingdrogers “het woord aan de brug” te mogen hebben (bedoeld wordt mee te mogen 
doen aan de visafslag bij de Lange Brug) en dat wordt toegestaan. De 20e september krijgt 
ook Adriaan Stam hiervoor toestemming. 
 
Op 21 april 1815 wordt de helft in de bokkingdrogerij met de daarbij benodigde 
gereedschappen verkocht omdat Mattheus Stam op 27 februari van dat jaar (pas 33 jaar 
oud) overleden is. Verkopers zijn Aaltje Keesmaat, wede van Teeuwis (Mattheus) Stam, 
bakkerin en Huijbert Stam, koopman, voor F. 200,-. Koper is Christiaan Stam, 
schippersknecht, (zoon van Huijbert) die op 2 november 1794 geboren is. Ten noorden ligt 
nog steeds de steeg, maar ten zuiden heeft het huis verpondingsnr 119, nieuwe eigenaren: 
Pieter Kater en Jan Mobron. 
Op 11 juli 1818 wordt de andere helft, die van Huijbert Stam, verkocht. Hij overleed op 28 
april 1818, 51 jaar oud en werd op 2 mei begraven in grafrij 40-4. Verkoper is: Gerrit 
Bobeldijk, timmermansknecht, in huwelijk hebbende Engeltje Stam, enig nagelaten kind van 
wijlen Huijbert Stam. Door de echtelieden, wonende te Broek in Waterland, in veiling 
gebracht. Koper is Adriaan de Jong, groenteboer te Monnickendam, voor f. 180,-. Voor het 
gereedschap (o.a. 4 zoutbakken, een spoelbak en een schraag) betaalt hij F. 145,-. 
Op 16 september 1841 koopt Adriaan de Jong het restant van de bokkingdrogerij dat nog in 
bezit is van de familie Stam. De verkopers zijn Leendert Stam, Jacob Stam. Pieter Janfer, Dirk 
Oosterveld, Adam Blankevoort en Markus Numan, de laatste 4 genoemde heren zijn 
diaconen, die als zodanig de voogdij uitoefenen over de minderjarige Maritje Stam, die 
eigenaresse blijkt te zijn, (waarschijnlijk de dochter van wijlen Arend Stam), die plm 1829 
geboren werd. De haringdrogerij is gelegen op het Buitendijk of haringburgwal en draagt de 
kad. nrs A 370, groot 3 r 70 ellen en A 371, groot 1 r 90 ellen voor F. 650,-. Heel wat meer 
dan de eerste helft. 
 
Adriaan of Arijan de Jong, in leven groenteverkoper en ansjoviszouter, geboren te Marken 
op 15 maart 1781, ouders onbekend, overlijdt 9 februari 1865 in het huis wijk 3 nr 19 in het 
Noordeinde (het huidige huisnr 32). Zijn wede, Annetje de Wit, winkelierster, verkoopt op 27 
mei 1866 de haringdrogerij op het Buitendijk, kad nr A 370 en 371. In de acte worden als 
kinderen genoemd: Pieter de Jong, winkelier te Monnickendam, 
          Grietje de Jong, x Adriaan Dekker, won. te Monnickendam, 
          Crisje de Jong, meerderjarig, ongehuwd te Monnickendam, 
          Dirk de Jong, winkelier te Monnickendam, 
          Simon de Jong, onderwijzer te Wijde Wormer, 
          Immetje de Jong, meerderjarig, ongehuwd te Monnickendam, 
          Neeltje de Jong, x Klaas Dorland, ansjoviszouter te Monnickendam. 



Koper wordt Klaas Dorland voor 13/14e  gedeelte voor f. 600,-, 1/14e part behoort reeds aan 
de koper door erfenis van zijn huisvrouw. 
Van 2 kinderen uit dit gezin, Neeltje en Simon, werden destijds, in jaarverslag 1982, op pag. 
88 en 89, gedichtjes gepubliceerd, afkomstig van de heer M.H. Hoek. Twee jaar later bleek 
de aanvankelijke genoemde Immetje ’n Simon te zijn en werd ’n correctie gemaakt op pag. 
90 en 91 van jaarverslag 1985. 
 
 
 
 
 
De bouw van de Meersbrug. 
Voor 200 jaren, om precies te zijn in 1801, kon men, komende van Broek in Waterland, 
gaande in noordelijke richting, de stad Monnickendam niet buitenom passeren. Naar 
Overleek  
bereikte men de Overlekergouw door de Zarken, de Sacksteegh, de Sacksteeghpoort en 
brug. Naar Edam door de Zarken, de Kerkstraat, het Noordeinde en de Nieuwendam. 
Naar Purmerend tot en met het Noordeinde dezelfde route en dan langs de Kloosterdijk 
door de Purmer. De Waterlandse zeedijk was nog een mogelijkheid, maar dan moest men 
toch het Zuideinde nemen om in het Noordeinde te komen. 
Tot 31 januari 1795 moest men zelfs, om in Purmerend te komen, door de stad Monnicken-
dam want met koetsen en karren mocht men niet op het jaagpad van de trekvaart bij het 
Schouw afsteken. (zie jaarboek ’99, pag. 80). 
De provinciale weg langs de Broekervaart was ’n eenvoudige wagenweg die ophield op het 
punt waar dit water overging in het Singel van de stad Monnickendam (de tegenwoordige 
Zesstedenvaart). 
Op de kaart van Frederik de Wit uit 1660 gaat de trekweg van Amsterdam met een brug over 
de trekvaart in de richting van de brug bij de Nieuwe of Broekerpoort en was men 
gedwongen om de Zarken op te gaan. 
Rechtdoor gaan langs de Broekertrekvaart kon niet, want daar (waar nu aan de overkant de 
Bernhardlaan eindigt) mondde het Monnickenmeer uit in het Singel, de buitengracht van de 
stad. Op de prent hiernaast kunt u zien hoe groot dit gat wel was. 
Nu, aan ’t begin van de 19e eeuw, was het plan gerijpt om dit gat te overbruggen met de z.g. 
Meersbrug. Op pagina 75 van jaarverslag 1989 werd reeds een vergelijking gemaakt tussen 
de situatie in de jaren 1660 en 1800, toen evenwel was nog niet bekend wanneer de brug 
gebouwd werd. 
In de notulen van de Municipaliteit werden deze gegevens gevonden en ’t was natuurlijk 
weer het geld waarom het draaide of de brug er zou komen. 
Op 7 maart 1801 zal de secretaris de stand van de kas moeten opgeven in plaats van de 
leveranciers te betalen met het oog op het verlengen van de trekweg en de daarvoor te 
bouwen Meersburg. 
Op 28 maart 1801 wordt er een lijst op het Secretariaat gelegd waarop belangstellenden en 
deskundigen kunnen tekenen of de Meersbrug al of niet moet worden gebouwd. 
Op 11 april van dat jaar is de uitslag van de volksraadpleging bekend, 38 intekenaren zijn 
vóór en slechts 4 burgers tegen. 
Besloten wordt de Meersburg te laten bouwen, hoewel 6 bestuursleden van de stad het er 
niet mee eens zijn. 



Jan Oossaan, Jacob Teengs, Cornelis Boterkooper, Remmit Kous Bos, Dirk Boon en Adriaan 
Gojewijn willen niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen. (Men noemt de mogelijke gevolgen 
niet, maar ’t is haast wel zeker de passage buitenom de stad, waarvan de burger geen profijt 
kan verwachten). 
Jan van Dalen, Cornelis de Graaf en Cornelis Engel geven wel toestemming. Men besluit tóch 
tot aanbesteding te komen, die vastgesteld wordt op 29 april a.s. en dit de Commissarissen 
van de 5 steden schriftelijk mee te delen. 
Op 2 mei 1801 doet de burger Oossaan namens de commissie die de besteding van de 
Meersbrug met de schoeiing en de remming (ter bescherming van de landhoofden) heeft 
bijgewoond, verslag aan de raadsvergadering dat de brug is aanbesteed voor F. 4.575,-. 
Met instemming bedankt de President de commissie. 
Over de bouw van de brug wordt verder niets meer vermeld, maar zeker is dat de brug er 
kwam. Ook Napoleon maakte gebruik van de brug toen hij in 1811 de stad wilde vermijden. 
 
Aanvullend nog een opmerking over het artikeltje dat door de heer Siem Koerse op de 
pagina’s 77 t/m 80 in jaarverslag 1979 werd geschreven: “De poort naar Overleek”. Het heeft 
iets gemeen met het vorige onderwerp. Hij laat een tekening van Milatz zien met de brug bij 
de Zaksteegpoort uit 1805 (de totale tekening kunt u zien op pag. 61 van het jaarversl. 
1995). Het was een uitstekend stukje geschiedschrijving en het leuke daarbij was dat hij ’t 
jaartal 1805 noemde, toen bestond de brug bij de Zaksteegpoort dus nog. Voortbordurend 
op het onderwerp Meersbrug en de bouw ervan in 1801 vond men het niet meer nodig om 
deze romantische entrée vanuit Overleek te handhaven. Op 20 juli 1805 heeft men nog 
geprobeerd de brug bij de Zaksteegpoort te redden, maar om hier F. 1.630,- aan uit te geven 
vond men te bezwaarlijk. Op 17 september 1808 wordt besloten om het bruggetje “weg te 
doen”en de vesting gelijk te maken (zie oud-archief Monnickendam nr 30). Men had met de 
Meersbrug een andere weg naar Overleek gecreëerd. 
Om bij het onderwerp “bruggen” te blijven, komt op 4 october 1801 in de vergadering van 
de 5 steden het maken van een nieuwe brug bij de Amsterdamse Poort, achter de stad 
Monnickendam, aan de orde omdat dit geen uitstel meer kan velen. Woensdag 21 october 
vindt de besteding plaats en de aannemer, Pieter Mantel, zal de brug bouwen voor F. 700,-. 
 
Op 6 november 1802 wordt Aaltje Goedthart bedankt als ophaalster van de brug aan de 
Koemarkt en “Kok en Padje”(Nieuwe Niesen-oorts Burgwal), omdat die aan het eind van het 
Kok en padje is geroyeerd en is tot brugophaalster  van de brouwerijbrug (vanouds de Sint 
Jacobsbrug) aangesteld Maritje Klijn op gewoon jaarlijks tractement. 
 
De kwestie van het Schouw. 
(zie hiervoor jaarverslag 1997 pag. 67 en 68 en jaarboek 1999 pag. 80 t/m 82). 
De Meersbrug bracht ons weer terug bij de kwestie over het Schouw uit 1660, waarover nog 
nooit een uitspraak was gedaan of er nu wel of geen rijtuigen en wagens over het jaagpad 
van de trekvaart naar Purmerend mochten rijden. Het werd per 31 januari 1795 oogluikend 
zonder boete toegestaan, maar de stadsbesturen van Edam en Monnickendam waren het 
hiermee helemaal niet eens. 
Op 24 mei 1806 wordt het geval weer opgerakeld en de heer Kous Bos geeft in de raadsver-
gadering te kennen dat hij de papieren, betrekking hebbend op het Schouw, waarin het 
recht op het gebruik ervan vastgelegd is, in handen gesteld heeft van de Amsterdamse 
advocaat van Hal. 



Op 26 juli 1806 wordt in de Raad de memorie besproken die de heer C. van Hal opgesteld 
heeft. De Raad gaat hiermee accoord en men besluit deze aan de commissarissen van de 
trekvaart in Edam toe te zenden. Ook door deze instantie wordt de memorie op 2 augustus 
goedgekeurd. 
De commissarissen van het Zandpad te  Hoorn (heeft het Zandpad iets te maken met 
Jaagpad?) melden op 6 september 1806 voornemens te zijn een missive te versturen, waarin 
gelast zal worden dat het tolhek aan het Schouw en bij de Achterdichting (zie jaarverslag 
1997 pag. 63) niet langer dan voor één jaar mag worden verhuurd. Men verwacht kennelijk 
een uitspraak over deze kwestie. 
Op 7 februari 1807 komt een missive binnen van het Bestuur van Holland als antwoord op 
het request van de steden Edam en Monnickendam betreffende het recht op de wagenweg 
bij het Schouw, tussen Broek en Buiksloot, dat de steden Amsterdam, Hoorn, Purmerend, 
Edam en Monnickendam zullen worden benaderd zo spoedig mogelijk een conferentie te 
beleggen om hierover tot convenabele (acceptabele) schikkingen te komen. 
 
 
Op 15 februari 1807 dient voor onze stad een commissie benoemd te worden om de 
kwestieu-ze zaak, rakende het Schouw, te verdedigen. De heren Cornelis Boterkooper en 
Jacob Teengs worden gekozen. Op 28 februari blijkt dat men op de gehouden conferentie te 
Purmerend niet verder is gekomen en de zaak in “status quo”verkeert. 
Op 7 maart wordt besloten de schade vast te stellen die de steden Edam en Monnickendam 
hebben opgelopen doordat het contract vernietigd is. 
Op 24 juni 1807 wordt door de commissarissen van de trekwegen en vaarten tussen de 5 
steden te Hoorn bekend gemaakt dat, wanneer er een brug over het Schouw gemaakt zou 
worden, men hieraan niet zal meewerken. 
Gecommitteerden van de stad Monnickendam hebben op 16 september 1807 de 
vergadering 
van de 5 steden te Edam bijgewoond, waar speciaal de zaak omtrent de overtocht van het 
Schouw werd behandeld. Besloten werd dat Edam en Monnickendam, behalve het genot 
van 1/5e van de pachtpenningen van het Schouw, voor altoos zouden zijn vrijgesteld tot het 
slaan  
en onderhouden van een brug over het Schouw, die binnenkort gefinancierd zal moeten 
worden. 
Op 13 februari 1808 heeft deze kwestie zijn beslag gekregen en is naar tevredenheid 
geregeld. 
 
De stadsverlichting. 
Op 27 februari 1802 komt een voorstel in de Raad om ’s avonds de lantaarns aan de 
buitenkant van de poorten te laten opsteken. 
En binnen de poorten? 
Pas 5 jaar later, op 22 augustus 1807, komt daarop een antwoord. 
De kosten vanwege de reparatie van de lantaarns in de stad zijn f. 227,-. (lange tijd geen 
onderhoud?) Dit wordt goedgekeurd. Men wil ze met de a.s. donkere maan ’s avonds laten 
branden. Het wonderlijke is, dat Adriaan Groot en Jacob Keleman, welke “indertijd”(vóór 
1795?) de post van lantaarnopstekers hebben gehad wederom worden aangesteld. 
Dan is er waarschijnlijk sinds lange tijd geen stadsverlichting geweest vanwege geldgebrek. 
Op 12 september 1807 wordt namelijk besloten de vulders en aanstekers van de lantaarns 



bij hun aanstelling een gepaste zuinigheid voor te houden  en ook de lantaarns buiten de 
stadspoorten te laten vullen en aansteken. 
Dientengevolge wordt de douceur dat de portiers (poortwachters) hiervoor kregen 
ingetrokken. 
 
Burgemeesters- en Schepenbanken. 
Op 30 augustus 1795 (zie jaarboek 1999 pag. 93) werd door de Raadslieden afgezien om de 
“gedistingeerde”kerkbanken te bezetten. Bij de verkregen “gelijkheid” was dit niet meer 
nodig. Men besloot zelfs de kap van de burgemeestersbank weg te nemen en deze banken in 
het vervolg te verhuren. 
Op 30 december 1803 (8 jaar later) is men daarvan teruggekomen. De heer R. Kous Bos 
maakt bekend dat door de kerkmeesters van de Geref. Kerk alhier is besloten dat met ingang 
van het aanstaande jaar de banken in de kerk door leden van de Regering, zoals in vroeger 
tijden, bezet zullen worden en ook de schepenbank door de schepenen, zoals voorheen mits 
het daarvoor “staande” zitgeld zal worden betaald. 
Waar blijft het ideaal van “de gelijkheid van het echte patriotisme”? 
 
Op 8 mei 1803 waren er ook weer schepenen gekozen uit een genomineerd dubbeltal van 14 
heren volgens het reglement van het Departement Holland. Gekozen worden m.i.v. 18 mei 
1803: 
 
 
Claas Molenaar, president tot 1805, treedt af in 1807, 
Claas de Haas, treedt af in    1805,  2) 
Pieter Kous Bos,            “     “  “      1805, 
Pieter Boterkooper,        “     “  “      1806,  1) 
Gerrit Hondius Tsz.,      “     “   “     1806,  2) 
Jacob Vos,     “      “  “      1807,  1) 
Willem van Dalen,        “      “  “      1807,  1) 
1) Schepen commissarissen over de Gemenelands Middelen (belasting) 
2) Commissie tot het sluiten van huwelijken (incl. de Hoofdofficier). 
 
Op 25 december 1803 worden in de commissie van inkwartiering aangesteld: 
Bruining Nic. Craaij, Age Volkerse, Willem van Dalen en Jan Hagen. 
Op 28 januari 1804 bericht ontvangen van ’t Departementaal Bestuur dat de aftreding van 
3 leden uit de Raad, zoals voorgenomen, bij besluit van genoemd bestuur niet zal 
plaatsvinden maar deze nog een jaar te continueren. 
 
De Geref. Gemeente. 
Op 9 november 1805 wordt door het kerkbestuur een verzoek “tot handopening” gedaan 
om een nieuwe leraar te beroepen voor en in de plaats van wijlen ds. H. Mecima alhier. 
Op 30 november 1805 presenteert een commissie uit de kerkeraad een lijst betreffende de 
nominatie van 3 predikanten. 
a. Paulus van der Ven van Ouderkerk a.d. Amstel   11 stemmen, 
b. Benjamin Gerard Haverkamp v. Broek in Waterland    9 stemmen, 
c. Salomon Lette van Vlissingen        8 stemmen, 
A.s.  dinsdag zal een keuze worden gemaakt. 



Op 3 december 1805 wordt Ds. Paulus van der Ven beroepen, de Raad gaat accoord. 
Op 14 december volgt ds van der Ven “de roepstem”op hem uitgebracht. 
Op 7 juni 1806 vraagt de beroepen predikant om restitutie van de kosten welke hij voor zijn 
beroeping heeft uitgegeven, F. 446,15,10. De voorgeschoten penningen zullen hem worden 
uitbetaald (tegenwoordig zo’n f. 45,000,-). 
14 mei 1808 worden door de Minister van Financiën aan de steden Alkmaar, 
Monnickendam, Medemblik, Edam, Purmerend en Enkhuizen de vereiste uitbetaling gedaan 
van de achterstallige tractementen van predikanten van het jaar 1806, groot f. 27.657,-. 
Van wie kregen ze dan wel hun geld? 
 
De R.K. kerk. 
Op 11 december 1802 kwam bij de President van de Municipaliteit de burger P. van 
Munnickenrede, rooms priester en pastoor alhier, die vertelde dat hij beroepen was en 
aangesteld tot pastoor van de stad Haarlem. Bedankend voor zijn vrije en vreedzame 
inwoning die hij heeft genoten. 
Op 18 december 1802 meldde zich de burger Cornelis Vermeer uit Den Haag dat hij was 
aangesteld tot rooms priester en pastoor binnen deze stad en verzocht het burgerrecht te 
mogen genieten. Dit werd accoord bevonden op dezelfde voet als vorige pastoors genoten 
hadden. 
 
De Lutherse kerk. 
Op 9 april 1803 verzoeken de Lutherse predikant A.F. Reershemius en de ouderling J.M. 
Gerstenhouwer het Gemeentebestuur behulpzaam te zijn om 2 ouderloze kinderen van 
Claas  
 
Beuniker in ’t Burgerweeshuis  te plaatsen en te onderhouden in het geloof van hun vader. 
Op 16 april 1803 wordt het verzoek van de leraar en de ouderling van de hand gewezen, de 
kinderen moeten n.l. volgens de wens van de vader in het Ev. Luth. geloof worden opgevoed, 
dus niet in het Burger- of Geref. Weeshuis. 
Op 30 juli 1803 wordt het afgewezen verzoek door de Lutherse predikant op de spits 
gedreven, doordat hij een toelichting van 6 blz. aan het Departementaal Bestuur heeft 
gezonden, maar daarmee heeft hij niks bereikt. 
Op 5 october 1805 verzoekt de kerkeraad de Ev. Luth. Gemeente om de pastorie, het huis 
dat vóór de kerk staat in het Zuideinde, te mogen afbreken, de kerk zichtbaar te maken en 
de kosterswoning te mogen vernieuwen. Op 14 december 1805 wordt een extract uit de 
resolutiën van de Raad van Financiën van het Departement Holland ontvangen dat het 
verzoek tot amovering wordt toegestaan. 
 
De Doopsgezinde kerk. 
Pieter Sligcher verzoekt om inwoning van de beroepen predikant, de heer G. van Rijswijk, in 
de Mennonieten gemeente alhier. Dit wordt toegestaan en hij krijgt het burgerrecht zonder 
dat hij daarvoor behoeft te betalen. 
 
Het Weeshuis. 
Op 8 februari 1800 wordt een contract opgesteld voor het gemeenschappelijk onderhoud 
van de weeskinderen en bejaarde personen tussen de huiszitten armenvoogden, de 
regenten van het weeshuis en de diaconen van de Geref. gem. te Monnickendam: 



art. 1 
Alle kinderen tot heden in onderhoud zullen op de oude voet in het weeshuis blijven tot hun 
22e jaar en nadien onderhouden worden voor rekening van beide bovengenoemde 
instanties als die kinderen, door ongezondheid, niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. 
art. 2 
De kinderen van 13 jaar oud en daarboven, mits in de Geref. leer gedoopt, welke ouderloos 
worden zullen voor de helft door de regenten en de voor de andere helft door de diaconen 
worden onderhouden. Voorwaarde is evenwel dat beide ouders lidmaat waren. 
Doch de kinderen waarvan de vader òf de moeder de Geref. leer was toegedaan zullen van 
beide instanties slechts voor ¼ in het onderhoud der kinderen voorzien, terwijl de 
armenvoogden voor de rest zullen zorgen. 
art. 3 
De kinderen waarvan de vader over zee op reis gaat en verder thuis geen gezin nalaat zullen 
door beide instanties worden onderhouden (de regenten van het weeshuis en de diaconen, 
mits de kinderen de Geref. leer zijn toegedaan). In andere situaties zal ¼ door beide 
instanties worden gedragen en de rest door de huiszitten armenvoogden worden betaald. 
art. 4 
de kinderen in gemeenschappelijk onderhoud zullen dezelfde rechten genieten van de 
huiszitten armenvoogden als kinderen van andere gezindten. 
art. 5 
Ouderloze kinderen in gemeenschappelijk onderhoud in het weeshuis zullen per kind voor 
kost en inwoning f. 50,- mogen verteren, mits zij onder ’t reglement staan als weeskinderen 
en in staat zijn de behulpzame hand in het huis te bieden, tenzij bij ongelukken en 
onverhoopte voorvallen. 
art. 6 
Regenten zullen, naast het onderhoud van de kinderen, ook voor haar rekening nemen,  
 
gedurende de tijd van dit contract, de kosten van docter, apotheker, chirurgijn en 
schoenlapper, mits geen exessieve gevallen plaatsvinden. 
art. 7 
Diaconen, regenten en huiszitten armenvoogden stellen dat de verdiensten door de 
kinderen (eventueel in gemeenschap) gedaan voor ¾ verdeeld zullen worden over de diverse 
kassen en van ¼ zal, naar evenredigheid, zakgeld aan de kinderen worden verstrekt, terwijl 
het resterende voor hen zal worden bewaard tot de tijd dat ze het weeshuis verlaten. 
De artikelen 8 t/m 11 slaan op bejaarde personen die alhier burger zijn of door de 
stadsregering worden geduld en de hervormde godsdienst zijn toegedaan. Zij zullen alleen 
profiteren van de kas der diaconen en de huiszitten-armen, naar evenredigheid. 
art. 12 
Dit contract of conventie wordt gesloten voor de tijd van 15 jaren, ingaande 27 februari 
1800, tenzij een andere schikking wordt overeengekomen door de directie van het algemeen 
armenbestuur. 
 
Er is dus na 5 jaar geloofsvrijheid (door publicatie van de rechten van de mens) nog geen 
algemeen beleid voor de zorg voor armen, ouderen en wezen. Uit allerlei potjes moet het 
geld komen zodra het om verschillende geloofsgemeenschappen gaat. 
Op 25 september 1802 verschenen Jan Bent en Pieter Salm namens de commissie van 
regenten van ’t weeshuis van deze stad om Dirk Jansz. Groot, die wegens onbekwaamheid 



de kost niet kan verdienen, te onderhouden in het weeshuis. Het voorstel wordt 
geaccepteerd. Er worden dus kennelijk ook volwassen mensen in het weeshuis opgenomen. 
 
Op 23 april 1803 geven Pieter Salm en Age Volkers de regenten van het weeshuis verslag van 
de bedroevende toestand waarin het weeshuis zich bevindt. De noodzakelijke behoeften 
voor de talrijke kinderen, thans in het weeshuis aanwezig, zijn tot dergelijk hoge prijzen 
gestegen dat aan alles gebrek is: aan contanten, aan bedden en aan linnens enz. 
De commissie wordt verzocht haar klachten op papier te zetten en bij de Raad in te leveren. 
Op 24 april wordt de inhoud van het rapport reeds besproken, de tegenwoordige toestand 
aan het weeshuis als locatie doet, volgens de regenten, vrij kommerlijk aan. Door de krappe 
financiële situatie viel al sedert jaren niet meer te denken aan het doen van behoorlijke  
reparaties, die hard nodig waren. 
Ook door de aangroeiende “menigte” van meer dan 40 kinderen zijn de gewone slaapkamers 
te klein en de slaapplaatsen in aantal te weinig geworden. Thans slapen drie, vier of vijf 
kinderen bij elkander en soms jongens en meisjes in één bedstee. 
Met de financiële staat van dit Godshuis is het zo ongelukkig gesteld, dat de regenten uit 
eigen zak al meer dan f. 500,- hebben voorgeschoten voor de aankoop van rogge en tarwe, 
waarvan de prijzen de laatste jaren onrustbarend gestegen zijn. 
Om een paar staaltjes te noemen: voor een last rogge, die eerder 70 á 90 goudguldens 
kostte, wordt de laatste jaren F. 250,- tot F. 270,- betaald en een zak gort kostte eerder F. 4,-
-à  
F. 4,50, tegenwoordig F. 18,--. 
Voor het nieuw aanleggen van bedsteden is geen geld, terwijl daarvoor ook geen 
beddezakken, dekens en lakens aanwezig zijn. 
Om niet vervelend te worden hebben ze het verschil van de huidige prijzen van kleding-
stoffen, boter, vlees en spek maar niet vergeleken met de vroegere, maar er alleen op willen 
wijzen dat het aantal kinderen dat tegenwoordig in het weeshuis wordt onderhouden en 
opgevoed drie maal zo groot is als in vroeger jaren. 
Dan prangt (klemt of knelt) het allermeest het fonds van het weeshuis, waaruit 43 kinderen  
 
met vader, moeder en een naaister moeten eten, onderhouden en gekleed worden en alle 
reparaties aan het huis moeten worden gedaan, groot F. 4.000,- per jaar. 
Veronderstel eens, zeggen zij, dat alle personen moeten worden gekleed, gehuisvest en 
gevoed, dan zou dat voor elke inwonende nog geen 36 stuivers (F. 1,80) per week belopen. 
Hierbij moet er niet op worden gerekend dat een van de kinderen de eerste 6 jaren het huis 
zal verlaten, daarvoor is de gemiddelde leeftijd veel te laag. 
Hiermee hebben de regenten Pieter Salm en Age Volkerse willen voldoen aan het gevraagde 
verbaal en doen de volgende voorstellen om mogelijk een einde te maken aan de 
“teringachtige”staat waarin het weeshuis verkeert: 
a.Dat de Raad onverwijld besluit nieuwe slaapplaatsen aan te leggen en hiervoor de nodige    
fournituren te lenen. 
b. De eerste maandag van Mei een collecte bij de huizen van de gereformeerden 
ingezetenen toe te staan en dat dit bevorens van het Stadhuis en predikstoel gepubliceerd 
behoort te worden. 
c. Aan ieder van de leesgezelschappen een exemplaar van dit verhaal te zenden en in over-
weging te geven voor hun godshuis (weeshuis) een collecte te houden. 



De regenten vertrouwen hiermee voldaan te hebben aan hun opdracht. Door de Raad werd 
besloten de verzochte collecte voor één keer op de 2e maandag van de maand Mei te 
houden en voor de fournituren en bedden huurpenningen te vragen. 
 
De Almanak. 
Op 11 december 1799 meldt de President van de Raad dat de almanak voor het jaar 1800 
aan de buitenkant is bedrukt met de Wapens van de Zeven Verenigde Provinciën en reeds 
door de stadsdienaars is rondgebracht. Zulks is strijdig met de tegenwoordige gang van 
zaken en hij geeft de vergaderden in overweging of het niet raadzaam zou zijn de dienaars 
de betreffende wapens met een kwast verf te laten bestrijken zodat deze onzichtbaar 
worden. Het voorstel wordt aangenomen. 
In 1798 waren de provincienamen verdwenen en men had het land verdeeld in 8 
departementen:    I van de Eems (Groningen en Friesland ged.), 
      II van de Oude IJsel (Drenthe en Overijsel), 
     III van de Rijn (Gelderland en Utrecht), 
     IV van de Amstel (Amsterdam en omgeving), 
      V van Tessel (Noordholland, waaronder Monnickendam behoorde), 
    VI  van de Delf (Zuidholland), 
   VII  van de Schelde en Maas (Zeeland en Westbrabant), 
  VIII van de Dommel (Oostelijk Noordbrabant en de Betuwe),terwijl delen van 
Limburg, o.a. Maastricht, aan Frankrijk werden afgestaan. 
In 1801 werden deze namen voor de departementen al weer opgeheven. Kennelijk onbruik-
baar. De provincienamen werden weer ingevoerd, behalve Groningen, dat werd “Stad en 
Landen” en Drenthe werd opgenomen in Overijsel. Noord- en Zuidholland heette toen nog 
Holland. 
In die tijd vond men die heraldische toestanden allen maar pronkzucht. Zelfs de adellijke 
wapens op de grafstenen in de Grote kerk werden uitgekapt. 
 
De Kermis. 
Op 20 juni 1801 werd in de Raad besloten om de kermis of jaarmarkt binnen Monnickendam  
i.p.v. de derde zaterdag in juli op de derde zaterdag in augustus te stellen, te weten de 15e  
augustus en in ’t vervolg alle jaren rond deze tijd. 
 
De secretaris wordt gelast hiervan een advertentie aan de Amsterdamse en Haarlemse 
courantiers op te geven (zie voor de Monnickendammer kermis jaarverslag 1981, pag. 37 
t/m 53). Op 22 mei 1802 wordt goedgekeurd de kermis te stellen op zaterdag 14 augustus 
a.s.. 
Voortaan zal de kermis echter de zaterdag, welke voorafgaat aan de derde zondag in 
augustus, ’n aanvang nemen. Op 7 augustus komen de verzoeken binnen om tijdens de a.s. 
kermis te mogen spelen in de kroegen van de stad. Pieter Muller, Roelof Roos, Jan Emans, E. 
v.d. Berg, Cornelis Dekker, Cobus van den Berg en de wede Hendrik van den Berg krijgen 
toestem-ming, mits behoorlijke ordehandhaving. 
Op 9 juli 1803 wordt besloten op de kermis, die dat jaar op 20 augustus aanvangt, geen 
rijfelaars (goktenten), straaiborden (?) en bedelaars te accepteren en dit in verschillende 
couranten aan te kondigen. De herbergiers en kastelein van de Doelen verzoeken tijdens de 
kermis te mogen laten spelen en vragen ook om de “bierboom”. Deze uitdrukking betreft ’n 



gift in geld die bij ’t in- of uitvaren van de bierschuiten mocht worden gevraagd. Ten 
voordele van wie wordt er niet bij vermeld. 
 
De Doelen. 
De besproken periode 1799 – 1806 leent zich ook om iets in te halen. 
In jaarverslag 1981 werden op de pagina’s 77 t/m 80 de kasteleins van de doelen (zoals ’n 
waard of herbiergier als pachter van de Doelen genoemd werd) vanaf de bouw in 1742 tot 
1799 behandeld om dan, na 20 jaren, te vermelden dat de Doelen op 27 februari 1819 door 
het stadsbestuur werd verkocht aan Johannes de Wijs voor f. 1.700,-. 
 
In de tussenperiode waren er evenwel verschillende pachters. Zoals bekend was op 1 mei 
1799 Jan Arend Voogd kastelein van de Doelen. 
Bij het vertrek op de 10e october 1799 van de 7 ½ brigade van de Frans-Bataafse troepen is 
zijn fargon (eigenlijk “fourgon”, ’n reiswagen of rijtuig van het hotel) met 2 paarden 
gerequireerd (in beslag genomen), waarop als voerman Jan Quadijk dienst deed. 
Vanuit Nierop is nog bericht binnengekomen bij de kastelein, maar eerder is er door de 
verwarde toestand door de inval van de Engelsen en Russen niets meer van de voerman 
vernomen. 
De Municipaliteit van de stad schrijft op 18 october aan generaal Daandels dat de kastelein 
de fargon tot faveur (ten gunsten) van zijn bestaan niet langer kan missen en verzoekt, 
wanneer het even mogelijk is, deze terug te zenden en anders ’n bon om restitutie van de 
kosten te ontvangen. Hoe dit is afgelopen weten we niet. 
Op 21 november 1801 vraagt Jan Arend Voogd ontslag van de huur als kastelein tegen 1 mei 
1802 en dit wordt toegestaan. 
Op 9 januari 1802 wordt bekend dat Pieter Muller, kastelein van de Doelen te Purmerend, 
de Doelen in deze stad gehuurd heeft voor 2 jaren voor f. 330,- per jaar met een optie voor 
de daarop volgende 2 jaren. 
Op 1 mei 1802 verzoekt Pieter Muller admissie voor tapper, herbergier en verhuurder van 
rijtuigen als kastelein van de Doelen en betaalt daarvoor een afleggeld van f. 50,-. 
Op 17 januari 1807 maakt Pieter Muller bekend dat hij per 1 mei a.s. wil vertrekken omdat 
de tijd van de verhuring dan zal zijn geexpireerd. Men zal een advertentie in de couranten 
laten plaatsen. 
Op 28 februari 1807 wordt de Doelen van Willem Blesman te Amsterdam verhuurd voor de 
tijd van 2 jaren, vanaf 1 mei a.s. voor de somma van F. 325,- per jaar. Er is vrij weinig over 
deze mensen bekend, maar op 19 november 1808 wordt aan Willem Blesman, door het  
gemeentebestuur de huur opgezegd tegen mei a.s.. Hij had er waarschijnlijk niets van 
gemaakt want dit was niet gebruikelijk. 
 
Op 10 december 1808 verschijnt A. Baggenist uit Amsterdam, die wel genegen is om de 
Doelen volgend jaar mei te huren. Op 31 december wordt de Doelen dan ook voor 2 jaren 
met 2 jaren optie aan genoemde sollicitant verhuurd, maar wegens tijdsomstandigheden ‘t 
1e jaar voor F. 250,-, om het daarna met de Raad te bespreken. “n Volgend keer hierover 
méér. 
 
Verbod op publicatie. 



Op 4 october 1800 komt een missive van de Agent van de Inwendige Policie binnen 
aangaande zeker werkje, getiteld “Lantaarn voor 1800” door Amurat Effen die Hekim Bachie 
geschreven, welk boekje wordt verboden uit te geven of te worden verkocht. 
Op 9 augustus 1806 vraagt het Departementaal Bestuur van Holland in het vervolg opgave 
van alle periodieke werken en van alles wat verschijnt of uitgegeven wordt één exemplaar 
aan de Directeur-Generaal van Inspectie en Politie te sturen en 2 exemplaren aan de 
Koninklijke Bibliotheek. 
 
Rutger Jan Schimmelpenninck, Raadpensionaris. 
Hij was van 1802 tot 1803 gezant te Londen en daarna weer te Parijs. In 1804 moest hij zich 
te Keulen bij Napoleon melden, die besloten had hem aan het hoofd te plaatsen van de 
Bataafse Republiek en hem opdracht gaf daarvoor eerst een constitutie (staatsregeling) te 
maken. In mei 1805, toen hij daarin geslaagd was, kreeg hij z’n aanstelling met de titel 
Raadpensionaris. 
Op 25 mei benoemde de Raad van Monnickendam de heren Jacob Teengs en Cornelis 
Boterkooper om de Raadpensionaris met zijn benoeming te complimenteren. 
Op 4 juni 1806 trok Schimmelpenninck zich reeds uit deze functie terug, nadat keizer 
Napoleon had besloten zijn broer, Lodewijk Napoleon, als koning van Holland uit te roepen. 
Schimmelpenninck was ’n vrij slappe figuur die weinig van zich liet horen, zijn naam komt 
slechts 3 maal voor in de notulen van de Raad van Monnickendam. 
Zijn bekendheid kreeg hij door de keuze van sterke ministers, zoals Gogel en van de Ende. 
Hij en zijn vrouw (meisje Nahuis) werden reeds beschreven in het jaarverslag van 1990 op 
pagina’s 44 en 45. Vooral wat de historicus J. de Rek over hem schrijft geeft voldoende weer 
hoe het volk en het patriciaat over hem dacht. 
 
Een geheel andere figuur was de nieuwe koning Lodewijk Napoleon, die ’t echt meende met 
ons volk en alles heeft gedaan om de problemen die er waren met de Franse bezetting weg 
te nemen. Vooral de vernieuwingen die hij doorvoerde zijn voor ons land van groot belang 
geweest. Een en ander werd hem niet in dank afgenomen door zijn broer, de Keizer. 
Hopelijk kan ik over deze periode, van 1806, volgend jaar méér vertellen. 
 
 
 


