
 
"Bakker, van de Jonge Visscher, deed in negentien-nul-vier al zijn zaken, schuren, stallen, over aan 
de baas van hier. Men ging verhuizen met z'n tienen met motorschuit en praam en vlet onderin de 
kleine rommel, bovenop de wieg en bed". 

 
Het gedichtje is gemaakt ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Nicolaas Out en Alida Dirkse op 25 
april 1919 en heeft betrekking op de verkoop van het koffiehuis (met vergunning) "de Jonge Visscher", gevestigd 
aan de Kloosterdijk te Monnickendam op 13 april 1904 (zie acte 3477 van notaris D. Costerus). 
Hendricus Bakker verkocht op genoemde datum zijn herberg met stalling, erf en tuin, bekend onder wijk 5 nr 90 

of kad. nr 8301 aan Hendricus Out voor  5.000,-. 
 
De inhoud van het gedicht klopt, want Nicolaas Out (37 jaar) verhuisde in 1904 met vrouw, 3 zonen en 5 dochters 
(of met z'n tienen) van het Oudelandsdijkje 6, de boerderij "Weltevreden", waar zij gewoond hadden naar de 
herberg op de Kloosterdijk en dat gebeurde met boten over de ringsloot van   de Purmer en 't Stinkevuil, want de 
afstand was slechts 2½ km. 
 

 
 
De familie Out. 

 
Grootouders :    geb. datum  stand bij acte d.d. 13-02-1951 
Out, Johannes x 22-04-1866  20-06-1840  ovl.27-01-1908 
Kramer, Margaretha te Ilpendam  24-06-1841  ovl. 05-03-1870 
 
Ouders : 
1. Out, Nicolaas x 25-04-1894  08-02-1867   ovl. 07-01-1940 caféhouder 
2. Dirkse, Alida    20-09-1869   ovl. 17-12-1949 
 
Kinderen, die mee verhuisden naar "Bellevue": 
 3. Out, Margaretha Catharina   18-05-1895 ovl. 15-08-1940      1) 
 4.   "    Jacobus Johannes Anthonius  22-08-1896   ‘’ te Zilk 
 5.   "    Johannes Nicolaas Anthonius  09-01-1898   ‘’ te Bergen N.H. 
 6.   "    Catharina Anna    29-01-1899   ‘’ te Monnickendam 
 7.   "    Anna Geertruida Maria   21-02-1900   ‘’ te Tilburg 
 8.   "    Nicolaas Anthonius   11-04-1901   ‘’ te Amsterdam 
 9.   "    Geertruida Maria    14-05-1902   ‘’ te Amsterdam 
10   "    Maria Anthonia    15-08-1903   ‘’ te Monnickendam 2) 
 
Kinderen die in "Bellevue" geboren werden : 
Out, Gerardus Alphonsus Maria   04-01-1907   ‘’ te M'dam caféhouder 
  "    Alida Elisabeth Maria    15-02-1908   ‘’ te Zuid Scharwoude 
  "    Elisabeth Maria Ursela   22-04-1910   ‘’ te Monnickendam 3) 
  "    Anthonius Apphonsus Maria   01-01-1912   ‘’ te Amsterdam 
  "    Paulus Alphonsus Maria   04-04-1913   ‘’ te Nieuwendam 
 



1) Was gehuwd met Henricus van de Vall, te Ouderkerk a.d. Amstel en de dochter Maria Rosa Wilhelmina, 
gehuwd met de Heer P.A.M. van 't Hof, was zo vriendelijk de nodige inlichtingen te geven over "Bellevue". 
2) Echtgenote van Johannes Arnoldus Neijzen. 
3) Kraamverzorgster te Monnickendam, nu gepensioneerd, wist mij eveneens diverse gegevens te verstrekken.  
Beide dames hartelijk dank ! 
 
Op 1 februari 1904 had Nicolaas Out zijn boerderij "Weltevreden" (voorheen 'r Roode Hert") met land groot 16 
ha 60 ca en 9 ca (kad. nr C 118) verkocht aan D. Koemeester (de grootvader van de huidige bewoner J.Oudhuis) 

voor  22.000,- waarvan  16.000,- op termijn af te lossen. Nicolaas had op 6 februari 1894 het bedrijf 
overgenomen van zijn vader, die het perceel op 14 februari 1874 kocht. 
 
Nicolaas Out was veehouder geweest en werd kastelein, een niet zo geringe verandering ! 
Op 20 januari 1904 verleent Gedep. Staten hem op zijn verzoek een buitengewone machtiging om sterke drank in 
't klein te mogen verkopen in zijn herberg "de Jonge Visscher". AL spoedig vindt hij deze naam niet meer passend 
voor zijn uitspanning. Hij wil er een zaak van standing van maken en verandert de naam in "Bellevue", volgens 
hem het mooiste en gezelligste zitje van Monnickendam (zie foto). 
Op 23 juli 1907 krijgt hij vergunning om een dichte waranda aan zijn herberg aan de kloosterdijk wijk 5 nr 90, kad. 
nr B 301 te mogen bouwen en aansluitend wordt op zijn verzoek de tapvergunning, die slechts geldig was voor 
het benedenlokaal of gelagkamer aan de weg, op 13 augustus 1907 uitgebreid met genoemde waranda en een 
serre wed kennelijk een stuk grond van 44 m2 in erfpacht afgestaan door het dagelijks bestuur van de trekvaart, 
want op 26 october 1909 komt deze kwestie bij B & W te Monnickendam aan de orde. Tegen de erfpacht blijkt 
geen bezwaar te bestaan. 
 
In de twintiger en dertiger jaren werd de gelegenheid niet alleen een trekpleister voor de toeristen en 
sportvissers, ook leden van het gemeentebestuur en gegoede middenstanders kwamen er graag een borreltje 
drinken en een partijtje biljarten. 
Bekende figuren uit die tijd waren : 
Jan Versteeg   Burgemeester  * 20-05-1871 te Sch. zeel 
Hendrik ter Cock   Gem. secretaris  * 19-04-1882 te Wedde 
Johannes M.G. v.d. Brink   Arts (in 1938 vertr.) * 18-10-1871 te A,dam 
Johan Oosterbaan   Raadslid/ vishandelaar * 29-03-1874 te M,dam 
later (v.a. ± 1930): 
Jacobus van de Gee  Dir. v.d. Boerenl.bank * 28-02-1885 te Linschoten 
Cornelis Zanen   Opz. Hoogh.schap W.land * 20-02-1894 te Ammerstol 
Pieter van den Blonk  Vishandelaar  * 31-10-1894 te Edam 
 
Zij kwamen overdag bijeen en de anderen, die dan moesten werken, waren er 's avonds als leden van de 
biljartclub "Bellevue". 

 
Volgens Mevrouw Elisabeth M.U. Out, geb. 22-04-1910 
dochter van Nicolaas Out, en eerder een welbekende 
kraamverzorgster te Monnickendam, bestond de 
inrichting van de gelagkamer uit een tapkast (geen bar, 
daar hield Nicolaas Out niet van), een prachtig 
geschulpte ronde tafel voor de stamgasten, een piano, 
een kachel, een modern biljart en daaromheen wat 
tafels en stoelen. 
De notabelen van de stad reden zondagsmorgens met 
hun vrouwen in het rijtuig van Bellevue. De paarden 
werden daar uitgespannen, de heren dronken een 
borrel in de gelagkamer en de dames verdwenen in de 
woonkamer van de familie Out en kregen daar een 
kopje koffie. Tegen de zijn van de jongste dochter Bep 
aten ze dan de koekjes op, die voor het gezin bestemd 
waren. Wanneer de koffie te heet was, werd deze over 
"'t skutteltje" uit gegoten om af te koelen en terug in 
het kopje opgedronken (zie plattegrond). 

 



Jonge lieden kregen 's avonds niet meer dan 3 borrels van de waard, want hij wilde niet dat ze onbekwaam naar 
huis gingen. Ja, Bellevue was een nette gelegenheid. Nicolaas Out overleed, bijna 73 jaar oud, op 7 januari 1940 
te Monnickendam zonder bij uiterste wil over zijn nalatenschap beschikt te hebben. 
Hij liet tot enige erfgenamen zijn echtgenote en zijn dertien voornoemde kinderen na, ieder voor een/veertiende 
(acte 21-04-1940 nots Hofland te Edam). 
Zijn echtgenote Alida Dirkse overleed op 17 december 1949 te Monnickendam, 80 jaar oud. De acte van 
scheiding d.d. 08-02-1951 van dezelfde notaris vertelt dat twaalf van haar kinderen nog in leven zijn. Ieder krijgt 
een /dertiende, behalve Margaretha Catharina Out, die op 15 augustus 1940 te Ouderkerk a/d Amstel is 
overleden. Zij  

 
was echtgenote van Henricus van de Vall en 
liet 10 kinderen na, die ieder 
een/honderddertigste uit de boedel kregen. 
Uit de acte van 1951 blijkt dat Gerardus 
Alphonsus Maria Out, geboren 04 │1-1907, 
caféhouder is geworden (zie foto en dat het 
café-restaurant :Bellevue" niet meer aan de 
Kloosterdijk staat (wijk V nr 90 in 1904) maar 
aan het Noordeinde nr 121 is gevestigd, 
In 1909 wordt dit stuk Kloosterdijk tot de in 
1885 aangelegde sluis bij  
de stad getrokken, komt "Noordeinde" te 
heten en wordt ingedeeld bij wijk IV. 
"Bellevue" krijgt nr 96 in deze wijk. Door de 
aanbouw van de waranda is het kadastrale 
nummer ook veranderd in B 302 (de B 
betekent hier dat het perceel is ingetekend op 
de kaart van de Monnickenbroek, dus buiten 
de stadskern lag, die met A werd aangeduid. 
Voor de ene instantie binnen, voor de ander 
buiten de stad. 
Na 1923 en voor 1932 wordt het nummer 
binnen de wijk IV nogmaals veranderd, 
doordat er tussentijds huizen bijgebouwd zijn 
en krijgt Bellevue wijk IV nr 108. 
 
De verpondingsnrs (voor de grondbelasting) in 
de 17e en 18e eeuw waren heel wat stabieler. 

Vanaf 1688-1733 en 1733-1787 hadden de huizen in Monnickendam een vast nummer en waren derhalve 
gemakkelijk te achterhalen. 
In 1806 werd het wijknummer ingevoerd. Tot 1850 was het vrij vast op enkele uitzonderingen na, maar toen 
begon de ellende. Om de haverklap werd er opnieuw genummerd en welgeteld had "Bellevue" 7 maal een 
nummerverandering en heeft vanaf 1850 in drie wijken gestaan. 
Zelfs de historicus zou het nauwelijks hebben kunnen volgen, wanneer het kadaster niet in 1832 was ingevoerd. 
Natuurlijk worden kadasternummers ook aangepast bij wijziging van een perceel, maar het verwijssysteem naar 
de oude nummering is zo goed geregeld, dat geen misverstand mogelijk is (behalve de menselijke fouten, maar 
die zijn meestal te achterhalen). 
Aan het kadaster danken wij dan ook dat de plaats van onze herberg ( het latere "Bellevue") in de loop van de 
19e eeuw onomstotelijk is vast te stellen, ook nu het niet meer bestaat. 
 
In de nacht van 7 op 8 maart 1966 namelijk brandde "Bellevue" helemaal uit (zie foto). 
Onwillekeurig moest ik aan de psalm van de zondagsschool denken, waarin ons kortstondige leven wordt 
vergeleken met een bloem, die sierlijk pronkt, maar knakt wanneer de wind zich laat horen. De dichter eindigt 
met "men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer".Zo is het met "Bellevue" gelukkig niet. 
Wij kunnen zelfs vaststellen wanneer de herberg werd gesticht. 
 

 



Wanneer U het jaarverslag van de Ver. Oud-Monnickendam van 1981 in Uw bezit heeft, dan kunt U op Blz. 61 en 
62 de gegevens vinden van een herberg, die direkt buiten de Noordeinderpoort stond, tegenover de spuisluis en 
aan de zuidkant van het kleine sluisje of halsje (zie kaart van Fr. de Wit). De ze herberg heette "'t Wapen van 
Monnickendam" (was verp. nr 67) en werd door zijn laatste eigenaar Dirk van den Berg op 4 februari 1784 aan de 

stad Monnickendam verkocht voor  14,-. 
Dirk van den Berg was door de stad gemaand om zich van zijn oude huizen en gebouwen door verkoop te 
ontdoen, omdat ze zeer vervallen waren. 
 

Op de nieuwjaarsveiling d.d. 1 januari 
1784 was genoemde herberg met zijn 
stallingen en kolfbaan buiten de 
Noordeinderpoort onverkocht gebleven, 

doordat een bod van  14,- door hem te 
gering werd geacht en derhalve 
opgehouden. Tegen hetzelfde bod, 
maar met het recht de herberg na de 
verhuur 
periode tot 1 mei af te breken, werd de 
bouwval door de stad gekocht. 
Op nog geen 200 meter afstand van de 
oude herberg lag aan de kloosterdijk het 
land van Arent van den Berg (verp. nr 
70) naast de jagerstal (Arent was geen 
familie van Dirk, eerstgenoemde was 
protestant, Dirk (r.k.). 

Arent, zelf schipper op een van de jaagschuiten, was op het idee gekomen om naast de halteplaats van de 
veerschuit een herberg te bouwen. U kunt in het jaarverslag van 1981 op blz. 56 en 57 zien (onder nr 34) dat hij 
voor het eerst tijdens de kermis van 1782 vraagt muziek te mogen maken. 
 
Engel van den Berg (ger. gedoopt 4 october 1770), zoon van Arent van den Berg en Neeltje Jans Dronkemol, erft 
de herberg van de dood van zijn vader, die op 11 februari 1793 in grafrij nr 25 nr 8 wordt begraven. 
Engel overleeft zijn vader niet lang, want we zien dat hij reeds op 8 mei 1810 begraven wordt in grafrij 5 nr 7. 
 
Marijtje Koster, de weduwe van Engel van den Berg, tapster, verkoopt het huis en erf met een hooiberg buiten de 

Noordeinderpoort op 21 april 1812 (acte 1233 van nots A. Volkerse) aan Cornelis Tol, boerenknecht alhier voor  
1.000,-. De herberg is nr 73 in wijk III en heeft belend ten W. Willem van Zalingen en t. N de schippersstal. 
 
Cornelis Tol overlijdt reeds op 13 october 1812. Daarom vindt op 4 december 1812 een boedelscheiding plaats 
(acte 1366 dito nots). Pieter Bouwes, schipper gehuwd met Cornelisje Tol (voor 3/4 part) zij is een volle zuster en 
Claas Tol (1/4 part in de boedel) is een halve broer van wijlen Cornelis Tol. Geregeld wordt de afbetaling van een 

hypotheek van  500,- in de her berg (wijk III nr 73) met desselfs paardestal en schuur staande een weinig buiten 
de stad Monnickendam, belend t. N.W. met een jagersstal en voorts rondom met de gemene weg. 
 
De volgende dag, op 5 december 1812, vindt een openbare verkoop in de Doelen plaats. 

"Une maison et ses dépendances avec son écurie et meulon (hooiberg) le tout sise à M,dam hors de la porte 
du nord (S IIInr 73) tenant au Nord-Ouest à l'éscurie des bateliers". 

Hendrik Bakkenist, castelein, verkoopt reeds op 9 januari 1813 (acte 1387 dito nots) het huis en erf, zijnde een 
herberg, met desselfs stal en hooiberg buiten de noorderpoort (wijk III nr 73), belend met de jagersstal t N.W. en 

overigens met de gemene weg voor  825,- aan Jan Hamburg, huisman (landman of boer) in de Purmer. 
Bij de instelling van het kadaster in 1832, blijkt de herberg nog steeds eigendom te zijn van Jan Hamburg, 
kastelein en wordt het huis en erve opgenomen onder sektie B nr 67 en getekend op het eerste blad van de 
Monnickenbroek, groot 2 a 90 ca. 
───────────────────────────────────────────── 
In de volkstelling van 1840 is het gezin van Jan Hamburg te vinden onder wijk IV blz. 115. Het huis heeft geen 
nummer. 
   Leeftijd  geb. plaats getr. jm. Jd.   beroep   protestant 

 



Hamburg Jan  49  P,rend   /  kastelein        / 
Vermeij Trijntje  51  M,dam   /   zonder          / 
Hamburg Sijmon   2    "           /       "             / 
Kwadijk Maarten  26  Holijsloot  /  boerenkn.        / 
Boer Femmetje  19  Purmer   /   boerendienstm      / 
 
Jan Hamburg, herbergier, overleed 51 jaren oud op de 15e april 1841 in het huis staande buiten de Noorderpoort 
nr 73. Hij was op 31 maart 1790 te Purmerend geboren als zoon van Pieter Hamburg en Grietje Kals en 
echtgenoot van Trijntje Vermeij. 
Op 31 juli 1841 (acte 544 nots Merens) wordt het huis, stalling en erve gelegen buiten de Noordeinderpoort te 
Monnickendam, zijnde een herberg, genaamd "het Veerhuis" kad. nr B 188, groot 2 a 69 ca verkocht (1). 
Verkopers zijn : Trijntje Vermeij, wede van Jan Hamburg en de drie kinderen : Pieter en Sijmon Hamburg zonder 
beroep, won. te M,dam en Aagje Hamburg gehuwd met Daniël Bruin woont op Marken. 

Koper : Tjeert Oostindië, houtzager won. te Koog a/d Zaan voor  2.800,-. 
 
In de volkstelling van 1 januari 1850 staat het gezin van Tjeert Oostindië opgenomen onder wijk III nr 74 op de 
Kloosterdijk 
 
  leeft.  geb.jaar   geb. plaats  beroep   getr jm.  Jd NH 
Oostindië Tjeert   30 1819 Koog a/d/ Zaan tapper     /      / 
Buijs Grietje   30 1819 Purmerend geen    /      / 
Oostindië Jan     5 1844 Monnickendam geen     /     / 
Oostindië Dirk     3 1846 Monnickendam geen     /     / 
Oostindië Trijntje     9 1841 Zaandam  schooll.       /    / 
Oostindië Impje     7 1842 Monnickendam schooll.       /    / 
Oostindië Aagje     1 1848 Monnickendam school       /    / 
Roog Jansje   25 1824  Purmerend  dienstbode.      /    / 
Het gezin vertrok op 1 mei 1850 naar Beemster. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 
Op 4 december 1849 (nots Jb Korver te Oosthuizen) heeft Tjeert Oostindië, tapper, zijn huis, stalling en erve 
gelegen buiten de Noordeinderpoort te Monnickendam, zijnde een herberg, wijk 3 nr 74, kad. nr B 188, groot 2 a 
69 ca verkocht aan: Huibertus van Mouwerik, broodbakker te Katwoude, prijs onbekend 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 
1) 21 ca, een stal blijkt tussen 1832 en 1841 verkocht te zijn aan de schippers van de 4 jaagschuiten (acte niet 
gevonden) 
Het gezin van Huibertus blijkt volgens het bevolkingsregister bij aankomst (incl. de dienstbode) uit 6 personen te 
bestaan, waar in Monnickendam nog eens tussen 1850 en 1859 7 kinderen aan waren toegevoegd, wanneer er 
geen 6 gestorven waren. 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 
    geb. datum geb   plaats  beroep  Ned.herv. overleden 
van Mouwerik Huibertus  1815  Oostzaan tapper      " 
Oostindië Aaltje   1817  Koog a/d Zaan geen       " 
van Mouwerik Hillegonda 1842  Koog a/d Zaan geen       " 
  Maria  1846   Koog a/d Zaan 
  Jansje  1848   Koog a/d Zaan geen       "  02-10-1857 
  Maritje  04-02-1850 Monnickendam        " 
  Jochem  05-04-1852 Monnickendam geen       "  08-05-1852 

IJda  29-05-1853 Monnickendam geen       "  19-09-1853 
  Jochem  01-10-1854 Monnickendam geen       "  30-10-1854 
  IJda   13-01-1856 Monnickendam geen       "  12-08-1856 
  IJda  15-08-1857 Monnickendam geen       "  29-10-1857 

Jochem  22-05-1859 Monnickendam geen       " 
Commandeur Trijntje  1827 Marken   dienstbode 
──────────────────────────────────────────────────────────────── 
Huibertus van Mouwerik vergroot zijn perceel met 1 a 81 ca, verkregen op 12 februari 1864 van de gemeente 
Monnickendam en geregistreerd te Purmerend op 29-12-1864, daardoor wordt het kad. nr B 201. 
 



Huibertus van Mouwerik, kastelein te Monnickendam, verkoopt zijn huis met stalling en erf, waarin een 
herbergiers-affaire wordt uitgeoefend gelegen buiten de Noordeinderpoort, wijk 5 nr 62, kad. nr B 201, groot 4 a 
en 50 ca op 28-2-1877 (acte nr 8661 nots Merens) aan Gerrit Lafarge, landman, wonende te Purmerland 

(gemeente Ilpendam) voor  7.000,-. 
Tijdens het kasteleinschap van Gerrit Lafarge, om precies te zijn op 18 mei 1881, kwam uit Ransdorp een jonge 
kastelein, genaamd Jan Jongh Visser, geboren 11 januari 1860 te Durgerdam en werd eigenaar van het 
Markerveerhuis aan de Brugstraat. 
Hij woonde op het Noordeinde wijk 3 nr 25 met zijn vrouw Pietertje de Boer, geboren 18 augustus 1860 te 
Ransdorp en tijdens hun korte verblijf te Monnickendam werd op 4 februari 1882 hun dochter Petronella 
Hendrica geboren. Op 29 december 1882 (notulen B en W) wordt zijn tapvergunning voor het Markerveerhuis al 
overgenomen door Jan Boerlage Dzn (verkoopacte nr 9624 nots Merens 24 januari 1883). 
 
Zou Gerrit Lafarge zijn herberg "de Jonge Visscher" naar hem hebben genoemd of was het een idee van de latere 
eigenaar van deze herberg Hendricus Bakker ? laatstgenoemde had toen reeds een kroeg op de Koemarkt wijk 2 
nr 38, waarvoor hij op 17-11-1882 vergunning kreeg (zie jaarverslag 1981 blz 92 t/m 95). 
Gerrit la Farge, kastelein te Monnickendam, verkoopt zijn huis en erf, wijk 5 nr 62, kad. nr B 201 groot 4 a 50 ca 

op 21 maart 1884 (nots M. Doncan te Purmerend) voor  5.000,- aan Hendrik Kroonenburg, timmerman en 
kastelein te Oost Knollendam (gemeente Wormer). Het aardige van deze acte is dat de daarbij behorende 
inventaris wordt opgegeven: 
Een biljard met toebehoren, de kachel in de herberg,'n drankstelling met toebehoren, twee spiegels en twee 
schilderijen, een tafelschel, veertig stoelen en een tabouretje, een hoekbuffet, twee stel tinnen kannen, twee 
groen damasten gordijnen, een kachel in het woonvertrek, twintig kopjes en schoteltjes, een koperen kan en dito 
blik, twee dito konforen, drie luciferpotjes, negen gordijnen met roeden en stokken, zeven melkkannetjes, 
dertien karaffen, zes bladen, twintig bierglazen, twaalf punchglazen, tien bierglazen met oren, veertig wijnglazen, 
veertig drankglaasjes, zes champag neglazen, 'n klok en een vlag en stok. drie kwispedoren, vier koperen en 
tinnen trechters, negen tafels, gasornamenten en 'n dwalmscherm, dertig lepeltjes, twee ijsposten (?) een 
handwagen en zeel, een tweetrap, een ladder, vier planken en een deur, veertig halsters, een tros daar paarden 
aan staan, een stalschut, een schaafbank, een schoorsteenstuk, een bank, enige gordijnen, twintig delen onder de 
turf, twee en dertig 10 en 5 liter kruiken, driehonderd halve kruiken en kranen, vijf honderd lege flessen, twee 
tafels in de stal, een bierstelling, drie en twintig vaten, achttien manden en negen chassinetten (voorzetruiten 
van ondoorzichtig gekleurd of beschilderd glas c.q. horren) waarvan de verkoper de eigendom heeft verkre gen 
op 28 februari 1877. 
 
Hendrik Kroonenburg gaat failliet. Op 26 november 1885 wordt de herberg publiek verkocht. Cornelis de Moes, 

koopman in ijzerwaren te Monnickendam, wordt voor  2.275,- eigenaar van een huis en erf kad. nr B 201, 
ingericht tot herberg, ter grootte van 4 aren 50 centiaren (acte nots N. Doncan te Purmerend). 
 
Cornelis de Moes, de nieuwe eigenaar werd geboren op 16 februari 1840 als zoon van Joost de Moes en Johanna 
de Vries, die toen in wijk IV nr 81 (of Noordeinde 91) woonden. Hij huwde op 17 januari 1864 met Antje Man en 
was oorspronkelijk broodbakker (zie jaarverslag 1981 blz. 73). 
Waarschijnlijk voelde hij er niets voor om kastelein te worden, want hij handelde in ijzer en stond te boek als 
winkelier en koopman. 
Hij vraagt Hendricus Bakker huurkastelein te worden in zijn herberg en deze verzoekt B en W op 11 december 
1885 vergunning om sterke drank in 't klein te mogen verkopen in het perceel wijk V nr 61 met ingang van 1 
januari 1886 (zie jaarverslag 1981 blz, 92 onderaan). 
 
Henricus is een voortvarend man en vraagt B en W op 29 januari 1886 aan zijn woning aan de Kloosterdijk een 
uithangbord, waarop het woord "uitspanning" te mogen plaatsen. Het wordt toegestaan, mits geen belemmering 
te weeg wordt gebracht voor het publieke verkeer. 
Door de aanleg van de Kloosterdijksluis (1883-1885) wordt in 1886 een stuk grond van 55 ca aan het perceel van 
Cornelis de Moes toegevoegd en krijgt kad. nr B 301. Op de hiernaast opgenomen kaartjes van de Kloosterdijk, 
eerst zonder en later met sluis, kunt U zien welke wegen en dijken hiervoor omgelegd moesten worden. 
 
De aanleg van het schutsluisje door de Kloosterdijk was een onderdeel van een belangrijke verbetering aan de 
communicatie te water naar het Noord-hollands kanaal vanuit Edam en langs Monnickendam. Wat 
Monnickendam betreft werd dit plan bij raadsbesluit van 23 november 1882 aangenomen. 
 



De vaart van Edam via Monnickendam naar 't Schouw, lang 13.360 meter, zou een breedte van 17.20 m krijgen 
en had een bodemdiepte van 2.70 meter boven AP voor het gedeelte Edam-Monnickendam en 3.50 meter boven 
AP voor het gedeelte Monnickendam-Schouw, waarbij het reeds genoemde schutsluisje en drie ijzeren 
draaibruggen. 

Op 2 juli 1883 werd dit werk aanbesteed voor  180.197,- welke kosten door de provincie zouden worden 

gedragen, verminderd met  15.000,-, waarvan  10.000,- door Edam en  5.000,- door Monnickendam zou 
worden bijgedragen. 

 
Het werk werd voor genoemde som 
aangenomen door de Gebr. Blankevoort te 
monnickendam. Cornelis en Willem, resp. 
geboren te Monnickendam op 9 october 1820 
en 18 april 1831 waren zonen van Reyer 
Blankevoort en Wijfje Gras. 
Dat deze gebroeders goed bekend stonden, 
blijkt uit een brief van het gemeentebestuur 
van Monnickendam aan de Prov. 
Hoofdingenieur te Haarlem van 3 juli 1883 
"Naar aanleiding Uwer letteren d.d. 2 juli 
kan ik meedelen, dat de heer C. 
Blankevoort in deze streken het volste 
vertrouwen geniet en overal geprezen 
wordt als een man ten volle geschikt voor 
dat gene wat hij onderneemt. Omtrent zijn 
gegoedheid kan ik meedelen, dat naar ik 
weet, hij ook nog landbezitter is. 
Het laatste is ook het geval met de heer 
den Oude te Zuiderwoude (borg), die door 
ijver zich geheel en al er boven op gewerkt 
heeft. Wat W. Blankevoort aangaat, 
alhoewel ik niet weet af hij eigendommen 
heeft, zo geniet ook hij een groot 
vertrouwen. 
De Gebr. Blankevoort zijn mensen, die 
degelijkheid aan eenvoud paren en naar 
mijn mening met gerustheid het werk 
kunnen toevertrouwd worden". 
   Burgemeester T. 
v.d. Zee 

Op 1 april 1885 werd het werk geheel binnen de tijd opgeleverd en voor  400,- minder dan aangenomen was. 
Kom er maar eens om in 1990 ! 
Cornelis de Moes, woonachtig te Monnickendam, verkoopt op 8 juni 1888 met onderhandse acte het woonhuis 
en schuur, ingericht tot koffiehuis met vergunning en stalling, benevens erf en tuin staande in de onmiddellijke 
nabijheid van de sluis te monnickendam, bekend onder kad. nr B 301, groot  
5 aren 5 ca aan zijn zetbaas Henricus Bakker. 
 
In het bevolkingsregister van 1890-1900, wijk V nr 62, later nr 90 op de Kloosterdijk vinden we het gezin Bakker. 
Bakker Henricus  27 juli   1837 Nieuwer Amstel   R.C. kastelein 
Voortman Geertrui 26 mei  1836 Ter Aar     " zonder 
Bakker Petrus  27 nov. 1872 Ter Aa     " broodbakker 
Bakker Maria Joh.17 juli   1875 Ter Aar     " zonder 
Boerlage Geertruida M. 05 dec   1887 Monnickendam  zonder 
(laatstgenoemde blijkt een dochter van Corn. Anth. Boerlage x Geertruida Petr. Bakker, Geertruida Petronella is 
een dochter van Henricus Bakker). 
 

 



Op 23 januari 1899 ontstaat er om half vijf in de namiddag brand in het koffiehuis van Henricus Bakker. Hoewel 
ze spoedig met brandblusmateriaal te plaatse aanwezig waren en direkt veel water konden geven, viel er aan 
blussen niet te denken, daar beide percelen (van hout !) reeds in volle vlam stonden. 
Volgens Henricus Bakker, was de vermoedelijke oorzaak van de brand te wijten aan een scheur in de 
schoorsteen, waardoor waarschijnlijk vuurvonken over de zolder werden verspreid (dit lijkt me geen beste 
verklaring tegenover de verzekering). 
Het probleem waarom "de Jonghe Visser" op een prentbriefkaart van voor 1900 twee puntdaken had en Bellevue 
op een foto uit het begin van deze eeuw een mansarde-kap, was hiermee opgelost. 

De tweede blijkt van na de brand in 
1899 (zie hiernaast het verschil in 
foto's). 
 
 
We zijn bijna rond. De herberg "de 
Jonghe Visscher" werd herbouwd, nu 
van steen en onder één kap. 
Wanneer Henricus Bakker bijna 67 jaar 
is verkoopt hij zijn koffiehuis aan 
Niocolaas Out, Out werd de nieuwe 
herbergier. "Bellevue" bleek 62 jaren in 
eigendom van deze familie. 
In de nacht van 7 op 8 maart 1966 
verbrandde het café-restaurant. Het 
betekende een klap voor verenigingen 
die de bekende gelegenheid als 
clublokaal gebruikten en ook menige 
sportvisser vond hier zijn thuis. Er was 
volop gelegenheid om de auto te 
parkeren, terwijl de keuken van 
"Bellevue" van uitstekende kwaliteit 
was. "Er werd niet tot het streepje 
getapt", aldus een journalist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Overzicht gegevens van de uitspanning "Bellevue" te Monnickendam. 
 
plm   1781 bouw van een herberg aan de Kloosterdijk (naast de jaagstal)  
  verp. nr 70 door Arent van den Berg, gehuwd met Neeltje Jans Dronkemol 
11-02-1793 herbergier Engel van den Berg (de zoon) huwt met Marijtje Koster 
 
  verkoop aan   prijs   naam herberg  kad nr  grootte  wijk nr 

21-04-1812 Cornelis Tol   1.000,-      WIII/73 
05-12-1812 Hendrik Bakkenist    "   825,- openb. verk.         " 
09-01-1813 Jan Hamburg    "   825,-         " 
07-06-1832 invoering kadaster     B  67 2 a 90 ca 
31-07-1841 Tjeert Oostindië    " 2.800,- het Veerhuis  B 188 2 a 69 ca     " 
04-12-1849 Huibertus Mouwerik onbekend   B 188 2 a 69 ca WIII74 
28-02-1877 Gerrit Lafarge    " 7.000,-   B 201 4 a 50 ca WV/62  

 



21-03-1884 Hendrik Kroonenburg   " 5.000,- failliet   B 201 4 a 50 ca    " 
26-11-1885 Cornelis de Moes    " 2.275,-   B 201 4 a 50 ca    " 
  Henricus Bakker  huur kastelein 
08-06-1888 Henricus Bakke    " 2.250,- de Jonghe Visscher B 301 5 a 50 ca 
23-01-1899 verbrand en weder opgebouwd 
13-04-1904 Nicolaas Out    " 5.000,- Bellevue  B 301 5 a 5 ca W V/90 
           1909  Kloosterdijk wordt Noordeinde    B 302  WIV/96 
na       1923 vernummerd          "   108 
na       1935      "                         Noordeinde 121 
08-02-1951  boedelscheiding      B 352 5 a 49 ca 
08-03-1966 na sloping      B 582 3 a 46 ca 

 
 

 
 
 


