
 
In het jaarverslag 1986 (pag 119) schreef domineé A.G. Soeting "bezien door de ogen van buitenstaanders" over 
Monnickendam in de 19e eeuw". 
Onder de titel "Monnickendam, Ultima Thule" gaf hij o.a. het getuigenis van een student: "Reinier Cornelis 
Bakhuizen van den Brink (1810 - 1865)", die verscheidene keren te Monnickendam bij de Lutherse predikant 
Ferdinand Jacob Domela Nieuwenhuis logeerde, die daar stond van 1834 tot 1837. 
 
Ds. Nieuwenhuis was de vader van de bekende predikant, later anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 
Reinier Bakhuizen (later een bekend litterator en historicus) kwam echter niet alleen voor Ds. Nieuwenhuis. In de 
pastorie (aan de Kerkstraat ?) woonde ook de schoonzuster van de predikant. 
"Hoe ik mij daar vermaak" - schreef Bakhuizen in jan. 1835 aan een vriend - "zult gij wel kunnen gissen. De zuster 
van zijn vrouw is een engel"! 

Ds. Soeting plaatste een vraagteken bij de 
Kerkstraat, omdat hij kennelijk wel wist dat 
de pastorie pas later (in 1855) op Kerkstraat 
32 (het huis van de Familie P. Stoffels) werd 
gevestigd. 
 
In 1982 werd mij al de vraag gesteld waar de 
Lutherse pastorie in de 19e eeuw was 
gevestigd in Monnickendam. 
"Ik zou dit graag weten" schreef de heer W. 
Breekveldt te Monnickendam "niet vanwege 
de revolutiemaker zozeer, maar omdat 
Reinier Bakhuizen er dikwijls is geweest, 
hopeloos verliefd op een schoonzusje van de 
predikant Domela Nieuwenhuis, dat bij de 
familie inwoonde". 
Op 19 februari 1836 werd daar een zoon 
Jacob geboren en ik dacht in de 
geboorteakte het adres te vinden, maar dit 
werd niet vermeld. Alleen de naam van de 
moeder kwam ik te weten:  
Henriëtta Francis Berry, oud 25 jaren. Dus 
ook haar zusje had die naam. 
 
Bij een volgende poging had ik de pech, dat 
de predikant niet ten tijde van een 
volkstelling in Monnickendam woonde. 
Op 1 januari 1830 was hij er nog niet en op 1 
januari 1840 was hij al vertrokken. 
Volkstelling gegevens zijn vòòr het jaar 1850 
steeds zeer belangrijk voor gegevens over 
een gezin (samenstelling, leeftijd en geb. 
plaatsen) en vooral het adres waar ze woon-
den, want het bevolkingsregister werd pas 
op 1 januari 1850 ingesteld. Dus dat leverde 
niets op. 
Het huis Kerkstraat 32 werd pas officieel 
Lutherse pastorie op 27 september 1855 

toen het met acte nr 3782 (nots Merens) van Jan Albert Schuurman voor f 1.800,-- aangekocht werd. 
Sinds 1842 hadden er al Lutherse predikanten gewoond. 
Caspar Diederich Viehoff kocht het als eerste predikant op 15 januari 1842 voor f 1.600,--, maar hij woonde al 
eerder in Monnickendam. 
In de volkstelling van 1 januari 1840 vonden we hem in Wijk II nr 86 of kad.nr A 183.  
- Viehoff, Casper Diederich, 29 jaar, geb. te Amsterdam. Ev. Luth. Pred. en Teket, Gerritdina Clasina, 50 jaar, 
dienstmaagd. 

 



Dit huis, het huidige huisnr 12 in de Kerkstraat, bleek 
eigendom van Kornelis Bobbeldijk te zijn, ´n 
molenmaker, die het verhuurde. 
Kerkstraat nr 12 is overigens het bekende "Hordijkhuis" 
met de gevelsteen, die herinnert aan de vijf joodse 
landgenoten, die daar in de 2e wereldoorlog een veilige 
schuilplaats vonden. 
Caspar Viehoff was op 22 juli 1837, als opvolger van ds. 
Ferdinand Jacob Domela Nieuwenhuis, Luthers 
predikant in Monnickendam, in dienst getreden. 
 
Kornelis Bobbeldijk kocht het huis op 23 april 1823 van 
dr. ds. Lodewijk ten Bokkel, predikant van de Ned. Herv. 
Gemeente, die daar sinds 1798 in dienst was. 
In 1824 werd hij emeritus en overleed in 1834. 
In het grafboek staat dat hij in grafrij 55 nr 2 begraven 
werd, maar dit is onmogelijk daar er sinds 1830 niet 
meer in de kerken begraven mocht worden. 
Maar ook bij de Burgerlijke . Stand is geen 
overlijdensakte te vinden. 
Waarschijnlijk is hij dus buiten Monnickendam 
overleden. 
 
Hoe dan ook: tussen het overlijden van ds. ten Bokkel 
(in 1834) en de komst van ds. C. Viehoff (in 1837) ligt 
precies de periode dat ds. Domela Nieuwenhuis (6 juli 
1834 tot 30 april 1837) Luth. predikant was in 
Monnickendam. 
Is het zo dwaas aan te nemen dat hij vòòr Caspar 
Viehoff (ook Luth. Predikant) het huis Kerkstraat nr 12 
huurde en bewoonde? (hoewel bij gebrek aan verdere 
gegevens geen aantoonbaar bewijs is te leveren?) 
In dit huis zou dus de hopeloos verliefde Reinier 
Bakhuizen op bezoek zijn geweest. 
Over de geschiedenis van het huis Kerkstraat 12 ´t 
volgende: 
Dr L. ten Bokkel was in Gemeenschap gehuwd met 
Johanna Wilhelmina Akerboom. Zij erfde het huis van 
haar vader Johannes Akerboom die het op 24 augustus 

1803 kocht van dr Nicolaas Ewoud Pereboom, lid van de Raad in Monnickendam sinds 1788, toen Prins Willem V 
de Magistraat naar huis stuurde en hem als vertrouweling tegen alle privilegiën in naar Monnickendam haalde. 
 
Dr. Nicolaas E. Pereboom (geb. 1769) was de zoon van Cornelis Pereboom (van Hoorn), die op 23 juli 1758 
Catharina Os (´n Monnickendams meisje) trouwde. 
Catharina Os werd op 28 jan. 1731 geref. gedoopt als dochter van Ewoud Os (raad en oud-schepen v. 
Monnickendam) en Anna van Neck. Laatstgenoemde was de dochter van Nicolaas van Neck en Diewertje 
Lammers en vernoemd naar Anna van der Gracht, die getuige was bij haar doop op 4 september 1707. 
 
Anna van der Gracht was de echtgenote van Jan Jansz van Neck, die op 5 maart 1693 ´n huis en erve in de 
Kerkstraat kocht, daar "de Kadt" in de gevel stond. Hij kocht dit huis (tegenwoordig huisnr 12) van Liewtje Jans, 
weduwe van Jan Jacobsz Kat, in zijn leven raad van deze stad. (Je hoeft dus niet te vragen wie het huis bouwde). 
Anna van Neck erfde het huis toen Anna van der Gracht kinderloos kwam te overlijden (ze werd begraven op 29 
april 1713) 
Via Catharina Os (Anna van Neck´s dochter) kwam het huis in ´t bezit van dr Nicolaas E. Pereboom. Zo bleef het 
huis van 1693 tot 1788 in familiebezit en werd in die periode niet verkocht. 
 

 



De geschiedenis van dit huis na 1900, evenals van andere panden in Monnickendam die ik bestudeerde ligt 
buiten mijn bereik, omdat hiervan in de archieven nog weinig is vrijgegeven. 
 
N.B. 
R.C. Bakhuizen van den Brink leefde van 1810 - 1865. Hij was medeoprichter van de Gids en Rijksarchivaris. 
Ds. prof. dr Ferd. Jacobus Domela Nieuwenhuis (1808 - 1869) trouwde op 18 juni 1834 Henriëtta Frances Berry, 
geb. te Alphington (bij Exeter, Devon) aan de engels zuidkust op 8 mei 1810 en overleden te Amsterdam op 7 mei 
1857. 


