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I n Z i c h t Monnickendam
Stadswandelingen

Historie Speeltoren Gevelstenen

Schutterswandeling
Start: P-terrein Bolwerk Lengte: 2 km./ 1,5 uur

De stadswandeling door Monnickendam
begint op de parkeerplaats Bolwerk, voor de
Grote Kerk.
1. De geschiedenis van Monnickendam.
Monnickendam is ontstaan bij de afdamming
van de veenstroom de Leek. Ter ontginning
van het gebied Monnikenbroek werd deze
dam (met sluis) kort na 1240 samen met een
aansluitende zeedijk aangelegd.
De naam Monnickendam wordt in historische
bronnen voor het eerst genoemd in het jaar
1316. Het moet toen nog een onbelangrijke
nederzetting zijn geweest, maar wel gunstig
gelegen. De goederenstroom over de

samengesteld door Jan Geerling.
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Zuiderzee en via de Hollandse binnenwateren
naar Vlaanderen zou voorlopig nog blijven
groeien. De naam ‘monniken dam’ betekent
echter niet dat de Middendam daadwerkelijk
door monniken is aangelegd, maar waarschijnlijk hebben monniken van het Friese
norbertijnenklooster Mariëngaarde bij Hallum
wel het initiatief tot die aanleg genomen.
Nadat de plaats tolvrijheid kreeg in 1340,
verhief graaf Willem V Monnickendam in 1356
tot stad. Verwoestend waren de stadsbranden
van 1499 en 1513. In 1572 werd Monnickendam Staats en door de blokkade van
Amsterdam (tot 1578) was er een kortstondige hoogconjunctuur. Monnickendam stond

Op deze twee kilometer lange stadswandeling
door Monnickendam komt u van alles te weten over het oude Monnickendam. De naam van de
wandeling is een eerbetoon aan de schutterij van
vroeger. De schutterij was in vroeger eeuwen
een corps van burgers dat moest bijdragen aan
de stedelijke weerbaarheid en het bewaren
van orde en rust, dus heel belangrijk voor de
bewaking en de veiligheid in de stad. Speciale
dank gaat uit naar de zeer actieve Vereniging
Oud Monnickendam, die heel veel historische informatie via het web beschikbaar stelt. Hulde!

omstreeks 1630 zo ongeveer op het hoogtepunt van haar economische macht en politieke invloed. Toen werd de stad, door het
ontbreken van een koopkrachtig achterland,
langzaam maar zeker door Amsterdam overvleugeld.
In 1661 groef men een trekvaart naar
Amsterdam. Door de teruglopende economie
had Monnickendam in de 18de eeuw slechts
een beperkt regionaal belang. Dankzij de
stoomtramverbinding Amsterdam - Edam
(1888-1955) en het toenemende toerisme
kwam daar enige verandering in. Het belang
van de scheepsbouw (jachten) nam toe, maar
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de bescheiden vissersvloot verdween na 1932.
Na de Tweede Wereldoorlog werden de
verkeersverbindingen verder verbeterd. Hierdoor kon Monnickendam zich ontwikkelen tot
een forensenplaats. Gedurende de eeuwen
bleef de binnenstad overwegend gaaf
behouden en is nu een beschermd stadsgezicht. Tijdens de stadswandeling door
Monnickendam gaat u het zien.
Kijk naar de Grote Kerk.
2. Grote Kerk.

De Grote Kerk is een zogenaamde hallenkerk
met drie beuken. De middenbeuk en de beide
zijbeuken zijn even lang. De drie beuken
verwijzen naar de drie-eenheid, de vader, de
zoon en de heilige geest. Eind veertiende
eeuw werd door het snel groeiende
Monnickendam besloten hier een kerk te
bouwen. Gekozen werd voor een locatie aan

de rand van de stad om het gebouw te
behoeden voor stadsbranden, in die tijd een
veelvoorkomend fenomeen in de stadjes met
hun houten huizen.

3. Oorlogsmonument.

De bouw van de kerk duurde 250 jaar. In 1644
was als laatste de zuidwesthoek gereed.
Tussen 1520 en 1550 verrees de laatgotische
toren met speklagen van Gobertangesteen. In
1572 koos Monnickendam de kant van Willem
van Oranje, waarna de kerk werd ingericht
als gereformeerde kerk.
Vroeger werd in een kerk veel meer gedaan
dan bidden. Een kerk was een multifunctioneel gebouw. Het was een plaats van
samenkomst voor jong en oud. Kinderen
speelden er bij slecht weer, sociale
contacten werden er gelegd en er werd
handel gedreven. De kerk was het decor van
het alledaagse leven.

Het 'Monument voor Britse Militairen' uit 1990
is een propeller met drie gedenkstenen van
natuursteen en brons. De tekst op het monument luidt: 'GEBOGEN NIET GEBROKEN.'
Kijk naar de straat genaamd “De Zarken”.
4. De Zarken.

Bij slecht winterweer exerceerde de
schutterij zelfs in de kerk. Het hielp
misschien een beetje dat de schutters het
gereformeerde (staats)geloof waren toegedaan. Maar toch, een beetje vreemd blijft
het.
Loop naar het oorlogsmonumentje in het
plantsoen.
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Waar de naam “De Zarken” vandaan komt is
niet helemaal duidelijk. Vanuit de straat had
men zicht op de grafstenen, de zerken,
rondom de Grote Kerk. Misschien is dat wel
de betekenis van de naam: bij de zerken.
Aan het begin van de 17e eeuw stelde de
bestrating van De Zarken niet zoveel voor.
Overdag liepen de kippen en de varkens nog
rustig in de straat te pikken en te wroeten en
was het bij regenachtig weer een modderige
troep. Pas nadat de wagenweg tussen Broek
en Edam werd gerealiseerd kwam er rond
1690 een stenen plaveisel.
Kijk naar het gebouw “De Nieuwe Doelen”.
5. De Nieuwe Doelen.

wacht die voortgekomen was uit de
middeleeuwse schuttersgilden en geleid werd
door een hiërarchisch georganiseerd officierenkorps. Bij toerbeurt waren de schutters
verplicht wacht te lopen en in tijden van
nood moesten zij zich op hun loopplaatsen
verzamelen om de orde te helpen handhaven. In tijden van oorlog konden ze ingeschakeld worden voor een militaire taak
buiten de stad.
De Nieuwe Doelen was, zoals gezegd,
bestemd als oefenruimte voor de schutterij,
maar dat is er nooit van gekomen. Het pand
kreeg direct de functie van stadsherberg. Na
de aanleg van de stoomtram diende het
gebouw, nog altijd stadsherberg, mede als
halteplaats en was er een wachtkamer in
gebouwd.

genomen. Zo werden bijvoorbeeld de twee
oorspronkelijke zadeldaken vervangen door
het huidige platte dak. De gevel, die indruk
maakt door zijn monumentaliteit, is op zich
eenvoudig gehouden. Dure verfraaiingen in
hardsteen werden niet toegepast. De deurpartij past in dit beeld.
Sinds 1991 is het gebouw weer in gebruik als
woning en is het particulier bezit. Eén van de
vroegere eigenaren merkte dat sommige burgers van de stad hem zijn bezit misgunden.
Hij bestreed die afgunst met de spotspreuk
“Anders zijn mag niet” boven de voordeur.
Loop naar het Waterlandshuis.
6. Het Waterlandshuis.

Toen de schrijver Jacob van Lennep en zijn
vriend Dirk van Hogendorp als studenten in
1823 in het Doelenhotel overnachtten, waren
hun ervaringen niet onverdeeld gunstig. Dirk
klaagde over een kamertje dat “benauwd en
ellendig klein was”. Om drie uur ‘s nachts
“joegen de vlooien hem het bed uit”.

De Nieuwe Doelen is door timmermansbaas
Adriaan Roosendaal gebouwd in 1743 en was
bedoeld als oefenruimte voor de schutterij.
De schutterij was een gewapende burger-

Desondanks hield het hotel het toch nog ruim
100 jaar vol, tot 1934, waarna leegstand
volgde tot 1938. Van 1938 tot 1973 diende
het als ambtswoning voor de burgemeester.
Daartoe werd het in 1938 door een architect
van Monumentenzorg grondig onderhanden

Het Gemeenlandshuis van Waterland bestaat
uit een bouwdeel uit 1619 met maniëristische
band- en rolwerkgevel en een in 1743
toegevoegd 17de-eeuws buurpand met trapgevel. Van 1831 tot 1987 was dit dubbelpand
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bezit van het Hoogheemraadschap Waterland. Bij een ingrijpende restauratie in 1908
heeft men de gevels herbouwd met behoud
van de natuurstenen gevelonderdelen. De
gevelsteen
met
stadswapen
komt
waarschijnlijk van de in 1888 gesloopte
Noordeinderpoort. De gevelsteen rechts, die
met een zwaan, is in 1908 gehakt. De zwaan
is het symbool van Waterland.

8. Fluwelen Burgwal 4.

9. Kerkstraat 52.

In dit pand op nr. 4 zit een moderne
gevelsteen, “De Schutsengel”, die het huis en
haar bewoners moet beschermen. Herman
van Elteren hakte deze steen in 2004 van
kalksteen uit Borrèze, in de Dordogne. De
Fluwelen Burgwal is genoemd naar de daar
gevestigde lakenververijen.

Eerst iets over de functie van gevelstenen.
In de tijd van de houten gevels waren er
uithangborden die dienden om aan te geven
wie waar woonde of werkte. In veel Engelse,
Franse, Duitse en Zwitserse steden kom je ze
nog tegen.

Loop door De Zarken naar de kruising met de
Lindegracht en de Kerkstraat.
7. Lindegracht.

Vervolg de Fluwelen Burgwal en ga linksaf
via de Kalversteeg naar de Kerkstraat. Loop
naar Kerkstraat 52 en bekijk de gevelsteen.

Hier wilde de gemeente in de jaren ‘60 van
de vorige eeuw de Lindegracht dempen om
daar een toegangsweg naar de N274 te
maken. Dat brute plan is gelukkig niet doorgegaan.
Ga na de gracht direct rechtsaf het Zonnepad
op loop naar de Fluwelen Burgwal.

Nadat houten gevels, in verband met
brandgevaar, waren verboden namen gevelstenen gedeeltelijk de functie van de
uithangborden over. De uithangborden bleven wel als reclamemiddel bestaan. Gevelstenen en uithangborden waren niet meer
dan gebruiksvoorwerpen.
Gevelstenen gaven dus bekendheid aan een
pand als een soort adres. In notariële akten
uit die tijd kom je deze adresaanduidingen
vaak tegen. Aan de Amsterdamse kapitale
grachtenpanden kom je weinig of geen
gevelstenen tegen. De rijke kooplieden die
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daar woonden waren bekend genoeg en
hadden dan ook geen gevelsteen als adres
nodig. Maar in Monnickendam was die
behoefte er wel. Na de invoering van de
huisnummering in 1795 verloren de
gevelstenen en uithangborden hun adresfunctie. Nu vertellen de gevelstenen hun
verhaal over de geschiedenis van de panden,
de bewoners en de stad.

De gevelsteen “Het lanswelvaare”, in het
pand waar u nu voor staat, heeft een dubbele
betekenis. De zeevaarder Pieter Winkes
kwam in 1763 definitief aan land. Hij werd
benoemd tot keurmeester van het touw op de
vier touwbanen van Monnickendam.
Eén daarvan was het “Het Lanswelvaare”, de
zogenoemde “Grote Baan“ op de Noordervesting. Pieter liet een gevelsteen maken die
zijn vroegere beroep van zeevarende combineert met de naam van één van de touw-

banen waarvoor hij aan het werk ging. Pieter
Winkes overleed in 1774.
Een ander woord voor touwbaan is lijnbaan.
Lijnbanen waren sinds mensenheugenis de
bedrijven, waarin touw werd vervaardigd
voor scheepstimmerwerven, zeilmakerijen,
visserij en veehouders. In de 17e eeuw brak
de grote bloeitijd aan voor de touwslagers,
want voor de handel met landen overzee
moesten er talrijke schepen worden gebouwd
met alle benodigdheden aan staand- en
lopend touwwerk.
Als grondstof om touw te vervaardigen werd
meestal hennep of vlas gebruikt. In tijd van
oorlog, als de hennep schaars en duur was,
gebruikte men ook het goedkopere sisal dat
gemaakt werd van de bladvezels van de
agave. Door de lengte van het touw dat
vervaardigd werd, moest de productieplaats,
“de lijnbaan”, gebouwd worden op een
langwerpig (al of niet overdekt) terrein van
plm. 110 tot 260 meter lang.
In het begin van de 19e eeuw, tijdens de
bezetting van ons land door Franse troepen,
was de toestand van de vier in Monnickendam
gevestigde lijnbanen miserabel. Napoleon
had namelijk in 1806 het continentaal stelsel
uitgevaardigd. Hierbij werden de Britse
eilanden in staat van blokkade verklaard en
werd alle handel en correspondentie met
Engeland en koloniën verboden. Voor de

meeste Nederlandse bedrijven was dit verbod
funest. De laatste touwslager van Het
Lanswelvaare was Jacobus Cornelisz. Groenewoud van 1897 - 1934.
Loop naar Kerkstraat 54 en bekijk de
gevelsteen.
10. Kerkstraat 54.

In het volgende pand, op nr. 54 zit een veel
jongere gevelsteen: de “Gulden Hand”. De
huidige bewoner, beeldhouwer en illustrator
Herman van Elteren, hakte deze steen in het
jaar 2000. In Jesaja hoofdstuk 49 vers 16
staat geschreven; “Zie, ik heb U in mijn
handpalmen gegrift”. In de hand op de steen
staan de beginletters van de voornamen van
Herman’s dierbaren en goede vrienden. In de
vier hoeken van de steen staat het jaartal
2000. Herman heeft het bladgoud bewust
‘oldlook’ opgebracht i.v.m. de leeftijd van
de gevel, laatgotisch, eind 16e eeuw.
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Bladgoud wordt aangebracht op een transparante lak die nog net niet droog is en daardoor als plakmiddel dient. Van Elteren is ook
de maker van de gevelsteen “De Schutsengel”
in het pand op de Fluwelen Burgwal nr. 4,
waar u even terug bent langsgelopen.
Loop door naar de kruising Kerkstraat Noordeinde - Zuideinde. Op de hoek staat de
speeltoren.
11. De Speeltoren.

De speeltoren wordt zo genoemd omdat er
een carillon in zit, dat op de hele uren van de
dag zijn vrolijke tonen over de stad laat
klinken. Het onderste deel van de speeltoren
is mogelijk nog een restant van de toren van
een vroegere parochiekerk. Nadat in de 15e
eeuw een nieuwe grotere kerk werd
gebouwd, werd de oude parochiekerk verbouwd tot stadhuis en de kerktoren werd
stadhuistoren. Ook zal de toren hebben

gediend om de stadstijd aan te geven, want
de oudste klok die zich nog steeds in de toren
bevindt is van 1513.
Dat aangeven van de stadstijd was in vroeger
eeuwen zeer belangrijk. Het openbare leven
in de stad richtte zich er volkomen naar.
Bovendien had elke stad of streek zijn eigen
tijd waarbij het 's middags 12 uur was als ter
plaatse de zon recht in het zuiden stond. Dit
veroorzaakte bijvoorbeeld dat er nog rond
1800 tussen Amsterdam en Haarlem een
tijdsverschil van een kwartier was. Toen zich
meer verkeer tussen de steden ontwikkelde
en vooral toen het spoorwegnet ontstond,
kwam er behoefte de tijd in heel Nederland
gelijk te laten lopen. In 1837 werd daarom de
Amsterdamse tijd ingevoerd. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog is, op last van de
Duitse bezetter, de klok in Nederland 40
minuten teruggezet om hier de MiddenEuropese tijd in te voeren en dat is na het
einde van de oorlog zo gebleven.
Vanaf het begin van de 17e eeuw tot in het
midden van de 19e eeuw verviel Monnickendam tot armoede. Vooral hieraan is het te
danken dat in die tijd geen veranderingen
aan de toren en carillon zijn aangebracht en
dat Monnickendam nu de oudste beiaard ter
wereld bezit die zowel met een speelwerk als
een klavier kan worden bespeeld. Dat betekent wel dat de beiaardier van nu op dit
carillon, met slechts 17 en dan ook nog

onderling onzuivere klokken, alleen eenvoudige en goed in het gehoor liggende
muziek kan spelen. En laat dat nu precies de
bedoeling geweest zijn van de heren Burgemeesters van destijds die opdracht hebben
gegeven voor het gieten van de klokken: het
spelen van algemeen bekende melodieën die
de burgerij zou herkennen.
De 4e verdieping van de toren, die maar een
geringe hoogte heeft, bevat een ruiterspel en
de blaasbalg van de toeter. Elk uur voeren de
ruiters hun middeleeuws steekspel op zolang
de uurklok slaat. Een blaasbalg blaast een
tussen het ruiterwerk gelegen toeter aan en
de Faam heft haar bazuin, evenveel maal als
de klok slaat.

Faam is de gevleugelde Romeinse godin van
het gerucht. Zij is de verkondigster van goed
en slecht nieuws. Het uiterlijk verschil tussen
de faam en een engel is, dat een engel nooit
zichtbare geslachtskenmerken toont en de

Website InZicht is onderdeel van de Stichting Microtoerisme InZicht, die zich inzet voor meer historisch besef bij de Nederlanders

-6-

Website InZicht, met veel meer mooie gratis stadswandelingen, ook mp3, kunt u vinden op: www.microtoerisme.nl
faam rond voor haar vrouwelijk geslacht
uitkomt. Sinds 1981 is in de Speeltoren een
museum gevestigd: het “Waterlandsmuseum
de Speeltoren”, gewijd aan de geschiedenis
van Monnickendam en Waterland.
Loop het Noordeinde op tot huisnummer 5,
het Oude Raadhuis.
12. Het Oude Raadhuis.

Het pand Noordeinde 5 werd in 1746 gebouwd
in opdracht van een jonge koopman, Albert
Timmerman. Het toeval wilde dat In 1813 de
toenmalige eigenaar, William Costerus, zijn
huis wilde verkopen, net op het moment dat
de gemeente op zoek was naar een groter
pand voor het te klein geworden stadhuis.
William Costerus was tevens de schoonzoon
van burgemeester Arbman, dat kwam dus
mooi uit. Ondertussen viel het Franse bewind
en keerde Willem van Oranje terug als soeverein. Na diverse onderhandelingen kwam

men tot overeenstemming. Met geringe
aanpassingen werd in 1814 in het woonhuis
het Stadhuis gevestigd. De 18e eeuwse gevel
wordt afgedekt door een rijk bewerkte
kroonlijst in rocaille stijl. Op de kroonlijst
staat een monnik, zoals deze in het stadswapen voorkomt.
Boven de ingangspartij staat het stichtingsjaar in renaissancecijfers. De forse
voordeur wordt versierd door een medaillon
met het hoofd van de Romeinse godin
Minerva, godin van de wijsheid en de
vindingrijkheid van de menselijke geest,
maar ook de godin van de oorlog. Het geheel
is omlijst met Ionische zuilen.
De stoep ervoor heeft leuningen die slangen
lijken voor te stellen. Met het instellen van
de nieuwe gemeente Waterland op 1 januari
1991 is het Stadhuis zijn functie als gemeentehuis kwijtgeraakt. Wel worden er in het
pand nog huwelijken gesloten.
Loop een stukje door tot huisnummer 10.

13. Noordeinde 10.

In dit pand zit een zandstenen gevelsteen
met de tekst “Dit is Uitendam”. De steen is
uit 1660. De geërodeerde letters zijn ooit
weggehakt, daarna is de tekst op de steen
geschilderd. Dat is te zien aan de diepere
ligging van het gedeelte waaruit de letters
zijn gehakt.
De tekst op de steen doet vermoeden dat het
om het kerkje van Uitdam gaat. De ligging en
de vormgeving van het afgebeelde kerkje
vertonen echter weinig overeenkomst met
het kerkje van Uitdam uit de zeventiende
eeuw. De pui en de stoep zijn beiden uit de
achttiende eeuw. Het pand had in de
zeventiende eeuw een houten pui.
Vervolg het Noordeinde tot de Roomskatholieke kerk.
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14. Rooms-katholieke kerk.

Dit pand heeft een zeldzame zogenaamde
“bolle stoep” voor de deur. Volgens
sommigen moet zo’n bolle stoep voorkomen
dat het volk direct langs het raam kan lopen.
Eigenlijk dus een privacy vergrotende maatregel.

Vervolg het Noordeinde tot huisnummer 21,
herenhuis “De Bruinvis”.
17. Noordeinde 21.

Kijk naar huisnummer 26, “In de Bonte Os”.
16. Noordeinde 26.

De neogotische driebeukige Nicolaas en
Antoniuskerk met toren kwam hier in 1900.
De architect, J.H. Tonnaer, was een leerling
van de beroemde architect Pierre Cuypers.
Kijk naar huisnummer 24, tegenover de kerk.
15. Noordeinde 24.
Dit pand, “In de Bonte Os” is in 1611 gebouwd
door Cornelis Meliszn. Coeslager. Hij inde de
belasting op hoornvee. Dat verklaart de naam
van het pand en de gevelsteen. Tegen betaling van een bepaald bedrag kocht hij van de
stad het recht om deze belasting voor de
overheid te innen en er zelf ook een boterham aan over te houden. Het pand heeft nog
zijn originele laatgotische hout-skelet uit de
16e eeuw.

De gevelsteen maakt duidelijk dat dit
herenhuis “De Bruinvis” is. Oorspronkelijk
waren het twee panden. Het pand is in 1741
verbouwd door Arent Claeszn. Bruijn. Arent
Claeszn. is de achterkleinzoon van Claes
Bruijn. Die richtte samen met Jan Janszn.
Visscher in 1647 een zeepziederij op. De
naam Bruinvis eert dus deze twee oprichters.
De zeepziederij heeft bestaan tot 1920. De
gehele gevel is van zandsteen, behalve de
hardstenen borstwering. De deuromlijsting
van het zogenaamde klooster is in een eenvoudige Lodewijk XIV stijl. In de 18e eeuw
komen kunstig gesneden sponningen in het
bovenlicht in de mode. Van 1898 tot 1969 was
het pand in gebruik als klooster door de
zusters ursulinen. Over deze verkoop gaat het
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aardige, maar enigszins ongeloofwaardige,
verhaal dat de toenmalige eigenaar, Pieter
Sligcher, zijn huizencomplex aan het
Noordeinde niet aan de Roomskatholieke kerk
wilde verkopen en daarom in de tram van
Amsterdam naar Monnickendam de pastoor,
die daarover begon, de veel te hoge prijs van
fl. 20.000,- vroeg, waarop de priester direct
reageerde en zei dat het verkocht was.
Loop door tot huisnummer 43, hotel “De
Posthoorn”.
18. Noordeinde 43.

In de gevel van hotel “De Posthoorn” zitten
een jaartallint met 1697, een ossenoog en
festoenen. In 1879 opende de eigenaar van
het pand, Gerardus Sistermans, een wagendienst tussen Monnickendam en ’t Schouw. De
dienst werd dagelijks, tweemaal per dag,
uitgevoerd met een “rijtuig op veren” voor
“veertien of tien personen”. Op 18 maart

1888 vernietigde een brand de wagenstalling
aan de Oudezijdsburgwal. Op 13 december
1888 werd tussen Amsterdam en Edam een
stoomtramlijn geopend. Eén van de haltes
bevond zich in Monnickendam, voor het dan
zojuist geopende logement “De Posthoorn”.

spoor zodat twee elkaar tegenkomen-de
treinen konden passeren.
Vervolg uw route tot het poortje van
huisnummer 59.
19. Noordeinde 59.

De wagendienst van “De Posthoorn” was door
het stoomtrammetje overbodig geworden......... Exit wagendienst, welkom
logement. Zo werd zo’n 125 jaar geleden
door
een
slimme
Monnickendamse
ondernemer een bedreiging omgezet in een
nieuwe kans.
De aanleg van die stoomtramlijn verliep
trouwens razendsnel. De stoomtramplannen
werden in Amsterdam gepresenteerd op 17
juli 1888, op 15 september was men in
Monnickendam begonnen met het aanleggen
van de rails. Op 1 november werd begonnen
met de bouw van het Amsterdamse
stationsgebouw op het Damrak. Op 6
december kon de eerste proefrit plaatsvinden; binnen 70 minuten van Amsterdam
naar Monnickendam. En op 13 december
werd de lijn dus officieel geopend.

Boven het poortje staat een monsterkop. De
monsterkop is van tufsteen (lava-as geperst
tot een vaste steen). De kop komt uit het in
1965 gesloopte Centraal Theater in de
Amsterdamse Amstelstraat. Hij is circa 1870
gehakt en was zwaar geërodeerd. Hij is
geïmpregneerd met twee liter verstevigingsvloeistof.

Binnen 5 maanden was de hele tramlijn
aangelegd! Per dag werden zes tramritten
per richting uitgevoerd. In Monnickendam
werd de stoomtram, stapvoets rijdend, voorafgegaan door een conducteur met een rode
vlag. Hier, op het Noordeinde, lag dubbel-

Een vrouwen- en mannenkop zijn beiden in
een console van de poort uitgehakt. Ze zijn
van zandsteen en rond 1900 gehakt door
Eduard Cuijpers. Ze komen uit een geheel
Jugendstil bankgebouw op de Herengracht in
Amsterdam dat in 1966 werd afgebroken, het
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jaar dat een vorige bewoner hier de koppen
in de poort liet plaatsen.
Loop door tot huisnummer 79.
20. Noordeinde 79.

pand gevestigde broodbakkerij “De Roode
Melckkoe”. Daarom nemen we aan dat de koe
ooit rood was. Dat YNDE aan elkaar staat kan
zijn omdat beeldhouwers nogal eens analfabeet waren en de betekenis van de hen
opgegeven tekst niet kenden.

22. Noordeinde 95.

Kijk naar huisnummer 81.
21. Noordeinde 81.

De zandstenen gevelsteen “YNDE MELCKMAN”
stamt uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw. De koe staat op een naar voren uitgehakte ronding, een voetstuk (piëdestal).

De gevelsteen “Schypper ant Roer” bestaat in
werkelijkheid uit twee afzonderlijke stenen.
Eén steen met de tekst en een andere met de
afbeelding. Zowel het pand als de stenen zijn
uit de 18e eeuw. De steen zat volgens de
overlevering al voor de tweede wereldoorlog
in deze gevel en is enige jaren geleden al
eens gerestaureerd.
Loop door naar huisnummer 95.

De steen zat zo goed als los in de gevel, hij is
rondom helemaal gevoegd. Op de rode koe en
de zwarte letters zijn kleursporen gevonden.
Joost de Moes kocht op 2-8-1862 de in dit

De gevelsteen “Maria Bootschap” is van zeer
fijnkorrelige zandsteen van rond 1600. De
afbeelding toont de engel Gabriël die Maria
aankondigt dat zij Christus zal baren. De
afbeelding is waarschijnlijk gemaakt naar
een voorbeeld van een schilderij. Volgens het
bestuur van de Vereniging van Vrienden van
Amsterdamse Gevelstenen is dit de ’mooiste‘
gevelsteen in Nederland.
In 1950 heeft dit huis een nieuwe voorgevel
gekregen, de steen is toen waarschijnlijk met
loog of zoutzuur gereinigd en daardoor
aangetast. Hij was dus niet vervuild. Ook was
deze steen bruinig van kleur door oxidatie
van de in de steen aanwezige ijzererts. De
steen was zo zwaar geërodeerd, zo ernstig
aangetast, dat ter plaatse behandelen niet
het beoogde resultaat zou opleveren. De
steen is daarom uit de muur gehaald en is
wekenlang in het atelier van de restaurateur
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met steenversteviger geïmpregneerd. De vele
gaten in de steen, z.g. kleipitten, zijn van
insluitsels van kalk en andere zachte materialen. Er bestaat ook een mening dat de
gaten zijn veroorzaakt door wespen. De wens
van de bewoners van dit huis was om de steen
monochroom te schilderen, dit i.v.m. de
eenvoud van de gevel.

in de visserij op de Noordzee of op de
Zuiderzee, later IJsselmeer. Dat Monnickendam zich ontwikkelde tot een haven waar
vooral haring aan wal kwam, was te danken
aan vissers uit Marken en andere plaatsen. In
Monnickendam werd de vis verwerkt en
gereed gemaakt voor vervoer naar de consument.

Loop door tot de kruising met de
Haringburgwal en ga daar rechtsaf, later
Havenstraat. Loop door tot de kruising met
de Griet Scheel jannessteeg.

De verwerking van de haring bestond vooral
uit drogen door middel van roken. Gerookte
haring wordt bokking genoemd. Hoe langer
de roking, des te beter de houdbaarheid.
Vooral de lang gerookte bokking, hard en
taai, was 7-8 dagen houdbaar en werd in
grote aantallen op de Keulse markt gebracht.

23. Kruising Havenstraat - Griet Scheel
jannessteeg.

Monnickendam was voor de visserij heel
gunstig gelegen aan de Zuiderzee. De stad
was door de goed bevaarbare binnenwateren
met het achterland verbonden. Toch waren
het door de eeuwen heen slechts enkele
Monnickendammers die hun brood verdienden

Rokerijen bestonden uit bakstenen bouwsels,
die men rook- of bokkinghangen noemde,
kamers met of zonder deur en een opening in
het dak om de rook door te laten. In de
zijwanden waren richels gemaakt waarin de
speten pasten waaraan de haringen werden
geregen en opgehangen. Aan de speet (een
grenen stok van 1½ cm doorsnede) werden 20
haringen gestoken. In een rookhok van een
meter breed, vier meter diep en 5 meter
hoog konden in één keer 10.000 haringen
worden gerookt.
Voor het vuur werd eikenhout gebruikt.
Zoveel mogelijk werd het afvalhout van de
scheepswerven gebruikt. Eikenhout is erg
geschikt om een helder vuur te leggen om de

vis te drogen en gaar te laten worden. Voor
het maken van rook moest het vuur worden
gedoofd met mot of pulp.
Luchtverontreiniging blijkt niet alleen een
probleem van deze eeuw te zijn. Al in 1695
wordt er door buren geprotesteerd als er
plannen blijken te bestaan een rokerij te
stichten aan de zuidzijde van de Griet Scheel
jannessteeg. Men vreest rookoverlast. Door
het stadsbestuur wordt dan bepaald dat
rokerijen, in verband met de vaak heersende
zuidwestenwind, alleen mogen worden
gesticht aan de Haven tussen de Noordeinderpoort en de noordzijde van de Griet
Scheel jannessteeg. In deze hoek van de stad
blijven de rokerijen lange tijd geconcentreerd.

Nu is er nog maar één rokerij over. Wel
worden in het hele land, ook in Monnickendam, regelmatig visrook wedstrij-den gehouden.
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Loop rechtdoor. De Havenstraat gaat over in
de Haven. Aan het einde staat de Waag.
24. De Waag.

waag in 1666 door brand verwoest was. De
gevels, met name de bovenste gedeelten,
zijn rijk versierd met natuurstenen elementen, zowel verticaal (pilasters) als horizontaal (fries, kroonlijst). De met dorische
pilasters gelede verdieping deed dienst als
vergaderplaats van de schutterij. De inwendige houtconstructie is maar net sterk
genoeg. In 1909 en in 1985 is het gebouw
grondig gerestaureerd. De kruiskozijnen met
glas in lood en luiken zijn ten dele nog
origineel.

Toen Monnickendam stadsrechten kreeg
behoorde daarbij ook het recht om accijns te
heffen over de ter plaatse verhandelde
goederen. Daarbij was het dan nodig exact te
weten welke hoeveelheden verhandeld
werden. Vandaar dat een stad over een betrouwbare weeginrichting moest beschikken,
de Waag.
In Monnickendam was reeds in 1382 sprake
van een waag. De huidige waag bestaat
eigenlijk uit twee gebouwen, het feitelijke
waaggebouw met daarin de balans en de
weegschalen en direct ernaast gelegen de
beurs, een open gebouw waar gehandeld kon
worden. In de waag werden alleen droge
waren als kaas en graan gewogen. Dit waaggebouw is gebouwd in 1669, nadat de eerdere

Waag, hoewel hij niet uit de bouwtijd, 1382,
van de eerste Waag kan zijn. Bij het hakken
van de voorstelling van deze steen is de
methode gehanteerd van voorboren op
diepte. Er zijn nog veel kleine boorgaatjes
gevonden. De armpjes, de engeltjes en de
krans waren zwaar geërodeerd en door de
restaurateur hersteld.
Tot slot: voor geschiedkundigen is het niet
helemaal duidelijk waarom de monnik een
knots over zijn schouder draagt. Mogelijk
moet de knots gezien worden als een religieus wapen, verwijzend naar de christelijke
opdracht om zich de christelijke opdracht te
herinneren om het lijden op zich te nemen en
offerbereid te zijn in liefde tot de naaste.
Ga op de kruising met de Middendam even
rechtsaf en kijk naar het Cipiershuis.

Aan de Havenzijde zit een gevelsteen met
het wapen van Monnickendam. Links en
rechts houden twee griffioenen een krans van
eikenloof omhoog. Griffioenen zijn mythologische dieren met het onderlijf van een
leeuw en het bovenlijf van een adelaar. In
het midden staat de "nar van Jezus", zoals
franciscaner monniken zichzelf noemen. De
steen zou afkomstig kunnen zijn uit de in
1666 afgebrande voorganger van de huidige
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25. Cipiershuis.

De naam Cipiershuis doet vermoeden dat hier
vroeger een gevangenis was. Nou ja,
gevangenis? Er waren twee cellen. Maar u
moet daarbij wel beseffen dat men vroeger
bijna geen gevangenisstraffen uitdeelde.
Bewaking en voeding van de gevangenen
zouden de maatschappij veel te veel geld
kosten. Als criminelen al tot een gevangenisstraf werden veroordeeld dan was als bijkomende straf gebruikelijk dat ze ook moesten
opdraaien voor alle kosten.
Een gevangenis was vooral een plaats om
mensen vast te houden in afwachting van hun
berechting. De straffen die vroeger werden
uitgedeeld waren bepaald niet mals en
wreed: aan de schandpaal te kijk zetten,
stokslagen, afhakken van ledematen, brandmerken, verbanning. Zwaardere misdaden
werden al snel bestraft met de doodstraf, die
meestal snel na de berechting werd voltrok-

ken. Dieven werden opgehangen, waarna het
lijk nog enkele dagen aan de galg bleef
bungelen om de schande des te groter te
maken. Op het galgenveld rook het meestal
dan ook niet zo fris. Terecht-stellingen waren
openbaar en trokken veel publiek. Echt een
uitje voor de brave burgerij.
Maar soms kwam een crimineel er iets
genadiger vanaf. Bijvoorbeeld nachtwacht
Hendrik Koolman, die beslist een slecht mens
was. Voor verschillende laffe diefstallen van
geld en goederen werd hij in 1802 veroordeeld. Hendrik zou door de scherp-rechter
met koorden worden gestraft tot de dood
erop zou volgen. Daarna zou zijn lichaam aan
de galg worden gehangen. Maar eerst werd
hij uiteraard veroordeeld tot het betalen van
alle kosten, die zijn gevangen-schap, proces
en executie met zich mee zouden brengen.
De familie diende echter een rekwest in. Dat
familierekwest heeft wel wat geholpen, want
de eis van de aanklager werd ‘verzacht’.
Hendrik moet onder aan de galg staan met
een strop om z’n hals en zal daar gegeseld en
gebrandmerkt worden. Vervolgens wordt hij
zestien jaar in een tuchthuis ondergebracht
en voor de rest van zijn leven verbannen uit
het departement Holland. Alle gemaakte
kosten zijn voor zijn rekening. Justitie nam
deze nieuwe eis in zijn geheel over.

Loop terug naar de kruising met de Haven en
ga rechtsaf ‘t Zand op. Loop een stukje door,
draai u om en kijk naar de Damsluis.
26. De Damsluis.

Al in 1404 bleek dat de bevolking van
Waterland sterk was teruggelopen. De
Monnickendammers probeerden hun economische problemen het hoofd te bieden en
kwamen op het idee een sluis binnen de stad
te bouwen. Een sluis, die hun scheepvaart
ten goede zou komen en door zijn spuifunctie
van het overtollige water uit Waterland
dichtslibben van de Haven kon tegengaan.
Graaf Jan gaf op 9 september 1424 toestemming voor de bouw van een houten sluis.
De Damsluis bevat aan de westzijde een vrij
nieuwe hardstenen gevelsteen met daarin
vier jaartallen. Het jaartal 1420 zou de bouw
van de eerste houten sluis aangeven. Helaas
heeft degene, die hem rond 1600 overschreef
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van een oorkonde, zich vergist in de datum en
abusievelijk 9 september 1420 opgeschreven,
in plaats van 1424. Deze datum is op haar
beurt door de A.N.W.B. weer overgenomen
en staat nu op het bordje op de sluisdeur als
bouwjaar vermeld. Het jaartal 1620 is het
jaar van de bouw van de eerste stenen sluis.
De overige jaartallen betreffen restauraties.
Vervolg ‘t Zand tot een bruggetje. Steek hier
het water over en loop rechtdoor naar de
Vermaning, een Doopsgezinde kerk.
27. De Vermaning.

stedelijke schutterijen. Als tegendienst
bemanden en/of betaalden zij in veel plaatsen in West- en Noord-Nederland de brandwacht. De doopsgezinden werden, net als
bijvoorbeeld de Joden en de katholieken,
“gedoogd”. Ze waren er wel maar ze
mochten hun geloof niet zichtbaar
uitoefenen. De Vermaning waar u nu naar
kijkt stamt uit 1730 is van houtskeletbouw
met bakstenen zijmuren en een neoclassicistische voorgevel met fronton.
Loop naar rechts het Weezenland op, tot het
voormalige Burgerweeshuis.
28. Het Burgerweeshuis.

Een Vermaning is een Doopsgezinde kerk.
Doopsgezinden laten hun kinderen niet
dopen, maar kennen alleen de (volwassenen)
doop op vrijwillige basis. Zij weigeren
militaire dienst en het dragen van wapens.
Dit heeft hen ten tijde van de Republiek in
Nederland menigmaal in conflict gebracht
met stedelijke en ook stadhouderlijke overheden. Zo waren zij bijvoorbeeld geen lid van

Het voormalig hervormd burgerweeshuis
bestaat uit twee, t.o.v. elkaar, haaks geplaatste vleugels. Het linkergedeelte heeft
een voorgevel met ankerjaartal 1638. Dat is
het jaar dat het verbouwd is uit restanten
van het 16e eeuwse pesthuis. Al in 1572 doet

het oude pesthuis dienst als weeshuis. Let
ook eens op de vensters met gave zeslichts
kruiskozijnen met glas-in-lood, luiken en
diefijzers en tweelichtkozijnen, onder verdiepte boogvelden. De andere vleugel heeft
een eenvoudige puntgevel aan de straat,
bekroond door een ijzeren kruis met windvaan.
Het burgerweeshuis, het Oude Weeshuis, was
voor kinderen van Monnickendammers die
niet van ondersteuning afhankelijk waren.
Voor kinderen die wel afhankelijk waren van
de bedeling was er op De Zarken het Nieuwe
of Armen Weeshuis. Rond 1706 zijn de twee
weeshuizen organisatorisch samengevoegd en
hier, in het Burgerweeshuis, ondergebracht.
Financieel bleven ze tot ver in de 19e eeuw
gescheiden.
Het weeshuis werd bestuurd door regenten
die door het stadsbestuur waren aangesteld.
Regenten waren eerst afkomstig uit de
vroedschap, in en na de Franse tijd ook uit de
middenklasse. De regenten beschikten in het
weeshuis over een eigen zogeheten regentenkamer die alleen werd gebruikt voor
vergaderingen en de installatie van nieuwe
collega's. In een ijzeren kist werd ook het
aanwezige kasgeld bewaard.
Tenzij bijzondere omstandigheden daar
aanleiding voor gaven kwamen de regenten
gewoonlijk om de veertien dagen bijeen. In
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1837 vond er een belangrijke verandering
plaats. Het weeshuis dat voordien eigendom
van het stadsbestuur was geweest, werd in
dat jaar aan de Nederlands Hervormde
Gemeente overgedragen. Vanaf 1837 werden
de bestuurders door de Kerkeraad van de
Hervormde Gemeente gekozen. Drie mannen,
nog steeds regenten genoemd, bijgestaan
door drie regentessen.
Regenten en regentessen werden buitenvaders en buiten-moeders genoemd. De
dagelijkse leiding was in handen van een
zogeheten binnen-vader en/of binnen-moeder. Tezamen probeerden zij zoveel mogelijk
de gezinssituatie te benaderen. Als weeshuisvader en moeder had men een voorkeur voor
een echtpaar zonder kinderen waardoor
belangenverstrengeling tussen eigen kinderen
en die van het weeshuis werd voorkomen.
Maar er waren uitzonderingen van vaders en
moeders die wel kinderen hadden en waarvan
een zoon of dochter bij hen in het weeshuis
woonde.

Tijdens de grote watersnood, die NoordHolland in januari 1916 trof, bood het
weeshuis onderdak aan 31 vluchtelingen. In
1937 worden nog 6 wezen verzorgd. Na de
Tweede Wereldoorlog zijn de kamers in het
weeshuis leeg. In 1949 biedt het weeshuis
onderdak aan J. Klaver en zijn huishoudster
die hun boerderij hebben moeten verlaten.
Wat bedoeld was als drie maanden onderdak,
wordt drie jaar. Pas in 1952 verlaat het stel
hun tijdelijk onderkomen. Hiermee eindigt
de geschiedenis van het weeshuis te
Monnickendam en …............. hiermee is
ook een einde gekomen aan uw stadswandeling door Monnickendam.

verder naar het parkeerterrein het Bolwerk,
tegenover de ingang van de Grote Kerk.

Om naar het startpunt terug te keren
vervolgt u het Weezenland. Ga bij de
kruising rechtdoor over de brug naar de
Rozendaalstraat, na de bocht naar rechts
gaat deze straat over in de Kloosterstraat.
Loop langs de Grote Kerk naar de Zarken en
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