
Monnickendam, Waterland en Marken

DOOR

W. VAN ENGELENBURG.

De bewoners van het kanton Monnickendam (in het arrondisse-
ment Hoorn van het departement van de Zuiderzee) hadden,
vooral in de zeventiende, doch ook nog in de achttiende eeuw
eene periode van groote welvaart gekend.

De stad Monnickendam, de Waterlandsche dorpen en het eiland
Marken, die onder het Fransche bestuur te zamen het kanton
Monnickendam vormden, hadden zich verheugd in een uitge-
breiden handel, een bloeiende scheepvaart en eene winstgevende
visscherij, welke groote rijkdommen in deze streken hadden ge-
bracht. Doch 't was er mee gegaan als in het volgende liedje
uit 1813 1) :

1.
1770 Toen ik nog een kleine Jongen was,

En teerde uit 's Vaders ruime kas,

Of Moeders dikke beugeltas,

Toen nog Mercuur dit land deed bloeijen

En Amalthea 't overvloeijen,

1 ) Het versje is getiteld : Nederland geschokt, gekweld,
Ingelijfd en weer hersteld.

Het is overgenomen, evenals de andere versjes in dit opstel, uit »Stulij es
van den dag«, een bundel gelegenheidsgedichtjes in bandschrift, vermoedelijk
afkomstig van den beer H.J. Van Marle, destijds apotheker te Monnickendam,
thans het eigendom van den heer P. J. Verdam, aldaar. Sommige dier ge-
dichtjes zijn van Tollens en van mr. J. J. Z. Wiselius, doch van de meeste
wordt de naam des schrijvers verzwegen , o. m. van »de geopereerde haans,
»Marlbroekius redivivus« e. a., waarvan later mr. C. Van Marie als de schrij-
ver bekend is geworden.
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De koopman en den fabriceur,

Hier waren in hun grootste fleur,

1779 Was elk te vreden met zijn staat,

En wist men van de Prins geen kwaad.

2.

1781 Maar toen de tweespalt wakker wierd,

1782 Aan haat en argwaan bot gevierd,

Het vaderland verdeeld bestierd,

1785 's Volks magt verbaasd begon te gelden,

1786 En men de Burgers schiep tot helden,

Liep Vrijheids Paardje op voile draf;

1787 Toen was het met de Prins : spit af;

En aan Goejan Verwellen sluijs

Gebeurde een lelijk, mal abuijs.

3.

Een magtig Broeder der Princes

Insteerde vrugtloos op redres,

En leerde Neerland's yolk de les ;

De Patriotten moesten bukken

In weerwil van hun vreemde nukken ,

De Prins kwam weder als een Heer,

Maar de oude welvaart kwam niet meer,

Schoon veele riepen : „Nog geen nood!

Steun op den Franschen bondgenoot !"

4.

Wat deed de Fransche bondgenoot P

In Politesse magtig groot,

1793 Sloeg hij zijn eigen vorst eerst dood,

En kwam met broederlijk ontfermen

1794 Belangloos toen ons land beschermen.

1795 Dus trok de Prins met veel verstand

Voorsigtig weg naar Engeland.

De vriend hergaf ons gul 't gebied ;

Dock de oude welvaart keerde niet.
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5.

Wij raakten weer in ons fatsoen

Voor simpel Honderd Millioen.

(De vriendschap kon 't niet minder doen).

Toen regende 't van alle kanten

Voorlopige Representanten,

En eind'lijk kwam dat fraaije ding,

1796 De groote volksvergadering.

1798 't Was voorts dan dit, dan dat gebied,

Maar de oude welvaart was er niet.

6.

't Leek wel een weerhuis, dit gewest.

Het een bestuur was naauw gevest,

Of 't andere zette 't in arrest.

Of Vrede, Fijnje en van Langen,

Of Daandels kunsten aan ging vangen,

1799 Schoon Broeder Brune York versloeg,

't Was : Dokken ! Dokken ! nooit genoeg !

Wij jouisseerden van 't verbond,

Maar welvaart ging steeds meer ten grond.

7.

„Dat gaat zo langer hier geen dag !"

(Zoo deed de Staatszucht haar beklag)

„Daar moet een hoofd zijn met gezag !"

1805 Toen liet zig Meester Rut belezen

Om Neerland's Opperraad to wezen.

Door zulk een hoofd kon 't Land misschien

Noo. eens de welvaart wederzien.Nog

Maar 't middel was de brug meteen,

Waardoor 't eerlang geheel verdween.

8.

Hoor, wat men tot 's Lands heil verzon :

Een vierspan, dat wat buigen kon,

1806 G-ing smeekend naar Napoleon,

Gedenkboek II 20
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En smeerde hem de baard met honing.

„Och, Keizer ! geef ons toch een Koning,

„Een Koning uit uw eigen scam ;

„Al was hij ook wat slap of lam ;

„Hij heersche op ons als Vorst en Heer ;

„Dan keert gewis de welvaart weer !"

9.

Nap wachtte reeds op dat gestrijk,

En zei: „'k Geef als een goedheid-blijk

„TT mijnen Broeder Lodewijk ;

„Laat hij u, zo als 't hoort, regeeren,

„Of 'k zal die Bougre Mores leeren !"

1807 Letitia's verlepte zoon

Steeg zo op Holland's wanklen troon,

Kwam ons geweldig duur te staan,

.En ging met Holland naar de maan.

10.

't Had lang den Dwingeland verveeld,

Dat Lodewijk dus was bedeeld,

En zoo voor Siegfried had gespeeld,

Hij lei het vuur hem aan de scheenen ,

1810 De Lamme ging druipstaartend heenen ;

De Douanieren zonder tal

Bereikten Holland overal,

Dat, ingelijfd in 't Fransch gebied,

Alzoo voor altoos zonk in 't niet.

11.

De vinger van den Corsicaan,

Die zo veel kwaad reeds had gedaan,

En alle gruwelen dorst bestaan,

Stond in het minste niet verleegen

Ons van Europa's lei te vegen,

Hielp troop- en handwerksman om koud,

Vermoorde ons kroost en stal ons goud ;

En ach, hoe luisterrijk weleer,

Ons yolk bestond als yolk niet meer, enz.
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Tegelijk met ons volksbestaan, waren handel en scheepvaart
in deze streek door het continentaal stelsel vernietigd, en had
tevens de conscriptie ook de visscherij nagenoeg geheel ten
gronde doen gaan.

Niettegenstaande dezen algemeenen achteruitgang 	 alleen in
het dorp Broek in Waterland waren nog groote fortuinen over-
gebleven volgden de ingezetenen in hunne levenswijze de
zeden en gewoonten hunner vaderen. Over 't algemeen waren
zij rondborstige, rechtschapen menschen, wier karakter wellicht
alleen werd ontsierd door die eigenaardige inzichten, welke men
gewoonlijk aan elk handeldrijvend yolk toeschrijft. Partijgeest
en politieke twisten waren oorzaak, dat zij in beschaving ten
achter waren geraakt bij hen, die voor 't verkeer met vreemden
in gunstiger gelegen streken woonden.

Hunne opvoeding was eenvoudig, kleeding en voeding zoo
degelijk als de omstandigheden veroorloofden, en hunne ver-
maken waren van onschuldigen aard. Kermissen, markten en
openbare verkoopingen vormden brandpunten van gezelligheid ;
rijtoeren en zeiltochten in den zomer, sledevaarten en tochten
op de schaats in den winter waren eene aangename afwisseling
met het eerzame kegel- en kolfspel in de herbergen.

Openbare bibliotheken waren er niet, wel particuliere boeke-
rijen van meerder of minder omvang, bevattende nuttige werken,
welke tot verbetering van hart en zeden strekten.

Familiefeesten werden nog steeds op oud-Hollandsche wijze
gevierd, en voorts ontmoetten de mannen elkander op „avondjes",
die gewoonlijk tegen zes uur aanvingen. Men zat dan geschaard
om een tafel met wijn en glazen, pijpen en tabak, een komfoor
en een kwispeldoor, onontbeerlijke zaken in eene streek, waar
de vloeren van bijna alle vertrekken met tapijten waren bedekt,
terwijl de overige spiegelglad waren gewreven. Orde en zuinigheid
kenmerkten deze bij eenkomsten ; zelden was het onderhoud
bizonder levendig, en de pijp deed dienst om de gapingen in
het gesprek aan to vullen ; licht werd er bijna niet ontstoken ;
de lamp werd eerst binnengebracht, wanneer de duisternis haar
absoluut onmisbaar maakte. Somtijds werden ook de vrouwen
op deze avondjes genoodigd ; zij namen dan plaats aan een tafel
terzijde van die der mannen ; zij gebruikten koffie en gebakjes.



308	 MONNICKENDAM, WATERLAND EN MARKEN.

In den winter nam men een- of tweemaal per week zijn toe-
vlucht tot de kaarten.

Hoe het meerendeel van deze eenvoudige menschen allerlei
grieven had tegen het Fransche bestuur, waardoor het mogelijk
werd, dat zij als een man opstonden om daaraan een einde te
maken, zal straks blijken ; eerst willen we met eenigen van hen
kennis maken.

Dat ook onder hen karakterloozen waren, op wie van toepas-
sing was, hetgeen M. D. Van S(tralen) mededeelt in zijn „Be-
schuldigende karakterschets van zekeren Noordhollandschen
Judas, bijgenaamd Heijntje de draijer, voorgesteld aan alle
waarheidminnenden" is zonder twijfel 1).

Daar waren er ook, die alleen van de Franschen heil ver-
wachtten, en die zich niet ontzagen om, ten einde bij de auto-
riteiten in 't gevlei te komen, spionnendiensten te verrichten,
en aan de Fransche politie al die inlichtingen te verschaffen,
die deze betrefferide de meest invloedrijke personen verlangde.
Zoo'n stille verklikker was b.v. Servaas Van de Graaff, gewezen
politiebeambte onder den vroegeren minister van justitie Van
Hooff, vOUr 1811 wonende te Amsterdam ten huize van de weduwe
Van der Borch in de Bloemstraat n°. 43 (met wie hij later is
getrouwd), wiens ideaal een plaats bij de Fransche politie was,

en die den 14en Januari 1811 door Z. D. H. den heere Prince,
algemeen stedehouder van Z. M. den Keizer in Holland, werd
benoemd tot secretaris van Monnickendam.

Door hem leeren we verschillende personen kennen, die in
1813 min of meer op den voorgrond traden, want de corres-
pondentie van dezen Servaas, of, zooals hij zich bij voorkeur
noemde, Gervais Van de Graaff met verschillende politie-autori-
teiten is bewaard gebleven.

„Soyez prudent" — zoo schreef hij den 24en Sept. 1811 aan
den heer H. J. Meijer, agent de la Police gênêrale a Amster-
dam, — „soyez prudent, que mr. van Rooijen, commissaire de
Police a Monnickendam, n'entend rien de mes informations, car
cet homme, quoique Bien honnete et d'un doux caractere, est
fort aveuglê par Messieurs le Juge de Paix Thierens, Aalburg

1 ) Zie hierover: het opstel van den heer G. J. Honigh over „de Zaanlanden".
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et autres intrigants ; non obstant j'ai cru devoir de lei advertir
de ces personnes et leers sentiments."

Hij formeerde eene „Liste de personnes qui mêritent l'atten-
tion de la Police, tant dans la ville de Monnickendam et leurs
environs, qu'ailleurs dans les villes et communes de Nord-
Hollande", waaraan de volgende bizonderheden zijn ontleend,
aangevuld door gegevens nit andere bronnen.

1. Mr. A. L. Thierens, mêdecin, Juge de Paix pour le canton
Monnickendam et (dijkgraaf) premier officier des terres de tons
les 14 villages de Waterland. Cet homme est três dangereux a
tous points, toujours pret a changer de sentiments, il est un
intrigant de la premiere classe, fort ambitieux et persêcuteur
de tons les honnetes gens, qui osent parler pour leurs droits,
on osent declarer leur sentiment contre l'Angleterre ; il a tach6
touj ours de ruiner totalement tel personnes, lequel est devenu
constate par l'exemple de Douwe Looskaat, boulanger et honnete
homme et ci-devant capitaine de la garde nationale ; en un mot
un des plus mauvais sujets, mais qui fait toujours de bonne
mine, tandis qu'il trompe tons les personnes qui ne sont instruit
de ses intrigues ; meme il fait la cour au mr. le maire de cette
ville (Monnickendam) Daniel Arbman Danielsz, un brave et
honnete homme, qui mêrite toute consideration de la part de son
caractere et de ses nettes sentiments ; mais mr. le maire, s'il me
parait, craint pour ses intrigues et l'influence par le ci-devant
sous-prefect Carbasius, ami intime de mr. Hendrik van Stralen,
bien connu dans l'histoire de la descente en Nordhollande par
les Anglais en 1799, et autres personnes distinguês.

Adolph Leonard Thierens, te Naarden geboren en aldaar ge-
doopt den 2e11 Augustus 1767, zoon van den Naardenschen burge-
meester Jacobus Hendrik Thierens en diens echtgenoote Anna
Jacoba De Cock, afstammeling eener Vlaamsche familie nit het
land van Waes, die zich om der religie-wille in 1586 te Delft
vestigde, werd den 17en September 1786 te Leiden als student in
de rechten ingeschreven, studeerde er tevens met succes in de
medicijnen, en promoveerde aldaar den len Juli 1790. Hij vestigde
zich als medicus te Monnickendam, werd in 1791 lid van de
vroedschap, in 1793 schepen, en in 1794 baljuw en dijkgraaf
van Waterland. Bij de opheffing der baljuwschappen in 1811
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werd hij benoemd tot vrederechter in het kanton Monnickendam.
Hij trouwde den 26en juli 1791 met Petronella Ernesta Van Schaar-
denburgh, ambachtsvrouw van Kockingen, Welk huwelijk rijk
met kinderen werd gezegend.

De familie Thierens had zich bij verschillende gelegenheden
zeer verknocht getoond aan het Huis van Oranje, zooals o.a. bleek
in September 1672 toen stadhouder Willem III in Delft twee
leden van dat geslacht in de regeering bracht, toen daar door
hem „de wet werd verzet". Ook Adolph Leonard Thierens was
een aanhanger van Oranje, hij stond door zijn vriendschap met
mr. Hendrik van Stralen e.a. in relatie met de voormannen
der Oranjepartij, en werd door zijn invloedrijke positie, vooral
als dijkgraaf van Waterland, als het hoofd dier partij in deze
streek beschouwd.

2. H. J. Van Marle, adjoint-maire et apothêcaire de la ville,
un creature de mr. L. A. Thierens, et quoiqu'il est intrigant
et ambitieux, ii ne possede pas les moindres capacitês. Tout le
monde est ête êtonne, qu'il êtait nomme adj-maire de cette
ville, car tout le monde Otait persuade de ses sentiments contre
le regime actuel , it est connu pour un des plus grands amis de
l'Angleterre, et tous les personnes ennemi aux Francais. On pent
donner beaucoup d'exemples de son agitation contre les braves
gens , it suffira d'observer ici que ce sujet est indigne le moin-
dre attention de noire auguste Souverain et de tous les fideles
sujets de Sa Majestê.

H. J. Van Marie was de zoon van Theodorus Egbertus Van
Marie en diens echtgenoote Geertruida Flietner. Zijn vader was
ontvanger geweest van de gemeene-landsmiddelen to Monnicken-
dam onder het college van gecommitteerde raden van de sta-
ten van Holland, Westfriesland en het Noorderkwartier, doch
verloor deze lucratieve betrekking bij de nieuwe staatsrechterlijke
indeeling van ons land. Ambtelijk had hij verkeerd met mr.
Hendrik Van Stralen.

3. Remmet Kous Bos, membre du conseil municipal, nego-
ciant et fabriquant. Cet homme est parfaitement un pendant de
mr. Thierens, exepte seulement, qu'il na pas beaucoup d'esprit.
Cependant it deteste tous les francais et persecute leurs amis , it
envoijait ci-devant beaucoup de marchandises clandestinement
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par voye de Hambourg a l'Angleterre ; en un mot il ne merite
pas le moindre confiance. Son caractere est tout entier mêprisa-
ble, touj ours brusque contre les administrês et des pauvres gens ;
il est flatteur des personnes de condition, quoique d'une basse
naissance, et ignorant de tout, il impose tout le monde par son
air de grandesse.

4. Theunis Hondius, membre du conseil municipal, batellier
de profession, mais Angloman dêcidê, persecuteur des amis des
Francais, flatteur et fort enclave aux mr. Thierens, Van Marie
et Bos.

5. Claas Molenaar, membre du conseil municipal, marchand
de vin et courtier ; il est touj ours tres brusque et ennemi des
Francais.

6. Evert Van Marie, ci devant burgemeester de cette ville ;
orangist et angloman dêcide, et le plus grand ennemi des Fran-
cais. Son caractere est cruellement, et il serait en êtat de poig-
narder ou massacrer son ennemi pour deux escalins. Je crois
devoir d'observer ici qu'il est nêcessaire d'avoir soin et de pren-
dre en vue cet individu au moment de l'arrivement de Sa Ma-
jeste l'Empereur et Roi dans cette ville, (deze correspondentie
dateert van September 1811).

7. Jan Van Aalburg, notaire imperial, verificateur des rentes
viagieres de cette commune, un homme sans caractere, ambitieux
et un des mauvais sujets a tous points, ii est decide angloman,
et il persecute et brutalise en tous cas les amis des Francais;
indigne le moindre confiance, il mêrite la meme surveillance dans
ce moment lorsque Sa Majestê arrivera dans cette commune.

8. Pieter Kous Bos, secretaire de Waterland, coquin decide,
fort angloman, sans le moindre capacitê et caractere, tres animê
contre les Francais; il a refuse en presence de moi, le poste d'of-
ficier dans la garde d'honneur de Sa Majeste ; mais non obstant
êtant protecte par mr. Thierens et de son pere Remmet Kous
Bos, il est devenu secretaire de Waterland. Ii mêrite aussi une
stricte et soigneuse surveillance dans ce moment qu Sa Majeste
honnore cette ville par sa presence.

9. Lodewijk Paulus Schmidt, chirurgien de la ville, homme
sans caractere, mais fort ambitieux, toujours pret a changer ses
sentiments pour faire sa fortune ; il adore et flatte mrs. Thierens,
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R. K. Bos, Van Marie et la clique entiere des Anglomans, it
mêrite aussi bien que les autres nommes une stricte surveillance.

10. Pieter Zalm, sêcrêtaire des „Meeren" (bedoeld worden : de
Belmer- Broeker- en Buikslooter-meeren) fort angloman, persê-
cuteur et denunciateur de tons les amis des Francais, et un mau-
vais sujet a tons points.

11. Pieter Kater, charpentier de vaisseaux, diacon de l'Eglise
rêformê, tres fort angloman, creature de mrs. Thierens, Bos, Van
Marie (pere et fils), it est riche et l'homme du peuple de la
classe basse, it mêrite aussi la surveillance de la Police.

12. Dk. De Leeuw, ci-devant Burgemeester, fort angloman et
un des plus riches millionairs du Nord-hollande ; c'est un veil-
lard qui dêteste (non obstant ses sentiments) les intrigues de
mrs. Thierens, Van Marie, Bos etc.

Daarnaast leverde Van de Graaff eene „Liste des Personnes,
qui sont connu pour des braves gens et amis des Francais dans
la ville de Monnickendam", waarop waren vermeld :

1. Daniel Arbman, un honnete homme, mais n'encore pas
assez fort contre l'influence de mrs. Thierens, Bos, et Van Marie,
qui veulent diriger toute la ville ; ii craint leurs intrigues et
pratiques.

D. Arbman Dz. was o. a. regent van eene instelling van wel-
dadigheid in Amsterdam en stond in betrekking met de families
Lobbring, Bienfait, Nolthenius en De Hoop, aldaar. Den Men

Augustus 1813 schreef zekere D. Passelt uit Amsterdam aan
zijn weldoener Arbman een dankbaren brief, waarin o. a.
dêze zinsnede, die, ook wat betreft de politieke gevoelens van
den heer Arbman, to denken geeft : „Fens, wanneer ons Druk-
kend Vaderland door menigvuldige zugten en opofferingen ver-
lost zal worden uit den ijzeren boeijen, in dewelke het thans
gekluisterd is, dan zal, hoop ik, ook ik wel verlost worden van
zulk een leven, want wat is onplaijzieriger dan een knegt" enz.

2. Embertus Joachim Van Rooij, commissaire de Police A Mon-
nickendam Edam et 1'Isle de Marken. Ce jeune homme est bien
honnete et bien intentionnê, mais it ne se trouve dans une
carriere propre a son humeur fort doux et ii se laisse aveugler
par les intrigues et bonne mine de Thierens, Van Aalburg et
Lakeman, maire de Edam.
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3. Nicolaas Ewoud Pereboom, membre du conseil municipal,
un honnete homme, touj ours maltraité de Thierens, Van Marle,
Bos, Teengs etc. Hij was to Leiden in de medicijnen gepromoveerd.

4. Willem Costerus, un honnete homme et membre du conseil
municipal.

5-8. Cornelis De Graaf, Jacob Teengs, Pieter Sligcher, A. Go-
jewijn, membres du conseil municipal.

9. Age Volkers, notaire imperial, un honnete homme et de
talents.

10. Ds. Van der Ven, ministre de l'Eglise rêformê.
11. C. Van der Meer, pasteur catholique romaine.
12. P. Maagh, receveur des droits fonciers.
13. A. F. Tinne, receveur des contributions directes.
14. Douwe Looskaat, un honnete homme, mais touj ours mal-

traite par Thierens c. s.
15. Gervais Van de Graaff, griffier du maire, bien connu par

les preuves de ses sentiments pour les Francais.
Ook de eerewacht, die den Keizer bij diens bezoek aan Mon-

nickendam in October 1811 zou worden aangeboden, werd door
Van de Graaff aan kritiek onderworpen, hij noemt o. a. Claas
Molenaar (de zoon) Tjerk Rosat, Nanning Veen, Dirk Kraaij,
IJsbrand Nooij en Pieter Kater, die daarvan deel uitmaakten,
„des mauvais sujets, fort angloman" enz.

Onder de ingezetenen van Broek in Wateriand noemt Van de
Graaff:

1. Harmen Bakker, maire, un millionair et ci-devant assuradeur
de vaisseaux, marchand avant ête depuis longtemps orangist
et angloman decide, et ennemi des Francais.

Harmen Bakker behoorde tot een der regeerende families in
Broek uit de 17e en 18e eeuw , hij werd naar aanleiding van
Napoleon's bezoek aan Broek, bij welke gelegenheid hij den Keizer
in zijne woning ontving, benoemd tot lid van het Legioen van eer.

2. Gerrit De Ruijter, notaire imperial, fort angloman.
3,4. Cornelis Koker, Boudewijn Bakker, millionairs, fort angloman.
5. Jan Van den Berg, paysan, fort angloman.
6. Jelle Luijten, fort angloman, ennemi decide des Francais.
En dan volgen de namen „des braves gens et amis des Fran-

cais a Broek" :
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1. Ditmars, millionair et considers pour le plus riche de la
Nordhollande ; ii a bhti un Palais, digne l'attention de Sa Ma-
jeste. Si je suis bien informs, ii fait tous les preparations de
pouvoir rêcêpier pompeusement lorsque Sa 1VIajestê lui daignera
avec une visite ; ii merite quelque consideration, car it est un
ami des Francais et contre les Anglais et leurs amis.

Dirk Wijnand Ditmars, die voorheen verschillende posten in
de plaatselijke regeering bekleedde, had ernstige onaangenaam-
heden gehad met hooger autoriteiten, omdat hij zich niet kon
vereenigen met den loop, die 's lands zaken namen, en weigerde
sedert Mei 1803 volstandig eenig regeeringsambt op zich te
nemen. Bij keizerlijk decreet van 30 Mei 1812 werd hij echter
toch benoemd tot lid van den raad van het arrondissement
Hoorn, waaraan hij te vergeefs beproefde zich te onttrekken.

Keizer Napoleon bracht zijne waarlijk vorstelijke woning geen
bezoek. Zoo hij al vriendschappelijke gevoelens voor de Franschen
heeft gekoesterd, zijn deze zeer zeker afgekoeld nadat zijn neef
Pieter als garde d'honneur moest uittrekken.

2. Baltus Bakker, millionair, paysan.
3. Klaas Van Duijvenbode, ci-devant secretaire. Deze was een

heftig Patriot en vrij-corporist geweest, die o. m. de vernieling
doordreef van de wapenschilden op de grafzerken in de kerk,
en door zijn onbekookt optreden heel wat beroering in Broek
had teweeggebracht.

4. Klaas Bakker, Hz. fils du maire.
5. Frans Zinck, aubergist.
N. B. Je crois devoir d' observer ici, que tous les autres habitants

a peu pres sort angloman, (plus ora moms).
Ten slotte volgen dan eenige bijzonderheden over ingezetenen

uit Buiksloot :
1. Hendrik Van Luiken, ci-devant secretaire, it a renommê

partout d'un tres fort angloman et d'un tres mauvais sujet.
2. Kasper Jasper Mijer, capitaine du bateau de passage, fort

angloman et un homme sans caractere, ennemi des Francais,
lame brutal.

3,4. Hendrik Ringeling. Klaas Lijsen, marchands, fort angloman.
5. Houtink, boulanger, fort angloman.
Des braves gens et amis des Francais sont .
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1. J. Nagtegaal, maire et Boulanger.
2. 3. le Sieur Peyt, Pieter Pietersz., rentiers.
4. Akkerman Bos, aubergist.
Dat de beide partijen niet stil zaken was o. a. gebleken bij

de benoeming van een maire te Monnickendam. Overal werden
degenen, die als tijdelijk voorzitter van den municipalen raad
tot provisioneel maire waren aangesteld, op de voordracht ge-
plaatst voor eene definitieve benoeming. Niet alzoo te Monnicken-
dam, waar de prov. maire N. E. Pereboom den raad nagenoeg
geheel buiten de zaken hield en eigenlijk alleen regeerde, daarbij
zich schuldig makende aan afpersingen van allerlei aard. Niet-
tegenstaande de moeite, die de secretaris Van de Graaff er voor
deed, en zich niet storende aan de bewering van den heer
Pereboom zelf, dat „van hoogerhand was gelast ors de prov.
maire als n°. 1 op de lijst der candidates te stellen", deed de
raad dit niet „omdat hij hem ongeschikt oordeelde voor deze
post", en véstigde de aandacht der autoriteiten op den heer
H. J. Van Marie.

Van de Graaff schreef den nen Mei 1811 over deze voordracht
aan den inspecteur van politie, dat het naar zijne meening
zoude zijn : „três maiheureux pour cette place, lorsque le sieur
Van Marie, un intrigant et ennemi declare des Francais et de
leurs amis, dolt etre maire de cette ville. Cet apothêcaire de son
métier, sans les moindres capacites, et qui n'entends pas un
seul mot francais, mais une machine des riches anglomans est
mal place par l'intrigue du conseil de cette ville a la liste de
la nomination pour les maires, contre le gre et la protestation
de monsieur Nicolaas Pereboom, president du conseil de cette
ville, et contre l'ordre manifests de monsieur le prefect lame.
Seulement pour êviter la choix comme maire A, Monnickendam de
mr. N. E. Pereboom (sus. dit) homme de talents et ami des
Francais.

En un mot, monsieur l'Inspecteur, moi et tous les autres amis
des Francais sont en haine pres les riches anglomans de cette
place, qui tachent de ruiner toutes personnes qui ne veulent
prendre part a leurs intrigues et haine contre les Francais et la
constitution de 1'Empire. Ces titres sont hardis sur i'assistence
secrete de monsieur Carbasius, sous-prefect de l'arrondissement
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Hoorn, connu de tons les temps pour un ami decide de l'Angle-
terre, tellement qu'il se vantent publiquement quo mons. Van
Marie sera maire de cette ville, non obstant toute resistance de
queique ce soit."

Geen van beide partijen zag haren candidaat benoemd , de
hoer Daniel Arbman Danielsz. werd maire van Monnickendam.

Blijkt uit het voorgaande reeds, dat de Franschen in deze
streek vele vijanden hadden, allerlei oorzaken hadden er toe
bijgedragen om de ontevredenheid over het Fransch bewind
algemeen to maken en den haat tegen de overheerschers aan
to wakkeren.

Waterland, dat vroeger bestond uit zes rechtsbannen, uitmakende
even zoovele burgerlijke gemeenten, werd na 1795 gesplitst in
elf gemeenten, ieder met een eigen bestuur. Den 21 en Juli 1811
zond de onder-prefect echter eon staat aan den prefect, daarbij
voorstellende om Waterland in vijf deelen to splitsen, o. a. omdat
het zoo moeilijk was om in ieder der dorpen een persoon to
vinden, geschikt voor het ambt van maire, daar er zoo weinig
menschen waren, die de Fransche taal verstonden. In den loop
van 1811 werd tot de samenvoeging van verschillende dorpen
overgegaan. Sedert bestond het kanton Monnickendam uit de
gemeenten Monnickendam (met Katwoude), Marken, Brook in
Waterland (met Zuiderwoude en Uitdam), Buiksloot, Landsmrier
(met Watergang), Nieuwendam (met Zunderdorp en Schelling-
woude), Ransdorp (met Holysloot en Durgerdam).

Doze nieuwe regeling, zoowel uit een oogpunt van administratie
als om andere redenen dringend geboden, was echter tengevolge
van de ongelijke financieele draagkracht der satimgevoegde
dorpen, en wegens de ongelijke vertegenwoordiging in de muni-
cipale radon, oorzaak van eene algemeene ontevredenheid, die
zoo stork was, dat na het eindigen der Fransche overheemsching
ernstige pogingen werden aangewend om den toestand van voor
1795 terug to krijgen.

Dat deze pogingen mislukten pleit voor het juist inzicht der
Fransche regeering.

De maires, die overbleven, dit waren P. Halvemaan to Marken,
Y. De Ruiter to Ransdorp, J. Nagtegaal to Buiksloot, G. Door-
vaart to Nieuwendam, H. Bakker to Brook in Waterland en S. Goode
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te Landsmeer, zij konden het evenmin als D. Arbman te Monnic-
kendam den prefect naar den zin maken. Diens schitterend
administratief talent, zijne voortvarendheid en zijne groote arbeids-
kracht deden hem aan zijne ambtenaren eischen stellen, waaraan
zij niet konden voldoen. Vernietigend is dan ook het oordeel,
dat De Celles over de maires heeft uitgesproken : „Si vous voulez
m'en croire" — schrijft hij den 29en April 1813 aan den onder-
prefect te Hoorn over de voorloopige lijsten der gardes d'hon-
neur, — „si vous voulez m'en croire, au lieu de consulter
messieurs les maires (ce qui vous entrainerait dans des lenteurs
interminables et ce qui nuirait a l'exactitude de votre travail)
vous krirez directement a toutes les personnes de votre arron-
dissement, qui sont dans le cas d'être inscrites, pour les inviter
a se rendre dans votre bureau".

Hun aanpassingsvermogen was te gering om zijn vlucht te
volgen. De meesten deden wel hun best, doch stonden zoo vaak
bloot aan terechtwijzingen, aanmaningen tot spoed en zelfs aan
bedreigingen, dat zij alien — alleen de maire van Broek in Water-
land maakte hierop eene uitzondering — een- en andermaal hun
ontslag indienden ; echter zonder het door hen gewenschte resul-
tant. Tevergeefs vroeg b.v. J. Nagtegaal bij zijn herbenoeming
in Januari 1813 tot maire van Buiksloot „om van die voor hem
zo zeer nadeelige, onaangename en met veel tegenzin waarge-
nomen post" ontslagen te worden. De onder-prefect antwoordde
kort : „Ik verzoek u zonder eenig verwijl en zonder de minste
bedenking mdj het proces-verbaal van uwe nieuwe installatie
in te zenden".

Met even weinig succes bedankten omstreeks dienzelfden tijd de
maires van Ransdorp, Nieuwendam, Landsmeer en Monnickendam,
omdat die post hen niet alleen veel tijd, doch ook geld en moeite kost,
en omdat hun huisgezin daaronder moest lijden, terwijl de meesten
bezwaar hadden tegen het gebruik van de Fransche taal en de daar-
door veroorzaakte vertalingskosten (die ten hunnen laste kwamen).

Zoo wordt verklaard, dat de maire van Landsmeer, in Juni
1813 van den onder-prefect eenige stukken ter uitreiking ontvangen
hebbende, aan dezen schreef : „wat de uijtgifte van deseive belangt,
sal wel door mijn soo spoedig mogelijk worden verrigt, dan de
zorg voor mijn Huijsgesin gaat eerst vooraf”.
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Hoe weinig begeerd ambtelijke betrekkingen waren, blijkt ook
uit een schrijven dd. 6 Juni 1812 van den maire van Monnic-
kendam aan den onder-prefect over de benoeming van een ad-
junct-maire ; hij zegt daarin o.a. : „hoezeer het mij moeijlijk valt
uit deeze gemeente persoonen hier toe voor te dragen, waarvan
ik vooraf weet, dat ik hen daarmede geen genoegen verschaf,
behoef ik UEgeb. niet onder het oog te brengen", enz. De maire
van Marken verklaarde : „Ik heb in het ambt van maire weynig
aanlokkelijks gevonden, maar wel veel moeyte van schrijven,
veele fatigante reijsen, en vele andere onaangenaamheden, hierom
heb ik ook wel twee reisen mijn ontslag versogt dog niet beko-
men. Ik wil veel liever 20 jaar schout als 4 jaren Maire van
Marken zijn", enz.

Van andere ambtenaren was J. Van Aalburg, ontvanger te
Monnickendam, gewis de tolk, toen hij zich den ten April 1812 te-
gen den maire dier plaats aldus uitliet : „Geloof mij, mijnheer,
ik ben in de behandeling mijner zaken zoo huiverig, dat ik
volstrekt geen haarbreed van mijne instructie zal afwijken.
wil mij volstrekt niet exponeeren, de tijden zijn wonderlijk, de
menschen raar, en zooveel dat in mijn vermogen is, zal ik trach-
ten datgene te doen, dat mijn plicht mij gebied en volstrekt niet
meer noch minder". Trouwens de heeren kwamen vaak in malle
situaties. Zoo moest de maire van Ransdorp, evenals zijne colle-
ga's, op gezette tijden kas en boeken van den ontvanger contro-
leeren en van deze handeling proces-verbaal opmaken, .natuur-
lijk in de Fransche taal ('t was in 1813). Maar de maire, een
eerzaam bakker, verstond geen Fransch, wel echter de ontvanger,
die dan ook het proces-verbaal wel voor hem wilde vertalen, doch
nu wilde de maire dit voor hem onverstaanbare stuk niet onder-
teekenen. Hoe 't geval afliep wordt niet vermeld. Doch regel
was, dat de maires niet op toegeeflijkheid en toeschietelijkheid
hadden te rekenen en persoonlijk verantwoordelijk werden ge-
steld, en dat in zulke omstandigheden ten slotte een ambtenaar
werd gezonden, die, op kosten van den maire, de zaak in orde
bracht. Met een dergelijken maatregel werd zelfs in Maart 1813
de onder-prefect Mollerus bedreigd, toen, naar 't oordeel van den
prefect De Celles, diens administratie niet in orde was.

En het yolk ! Zeker, het heeft gejuicht toen Napoleon deze
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streek bezocht. Zijne Majesteit „de groote Napoleon", zooals de
maire van Broek den Keizer in zijn aanspraak noemde, werd
„door de aanschouwers met de levendigste toejuiching begroet".
Doch in diezelfde dagen vermaakte men zich met de volgende
„Samenspraak tusschen Louw en Krelis bij gelegenheid, dat
Napoleon hun dorp doortrok" :

Louw. Wel Kees, hebt gij den keizer ook gezien?

Krelis. Neen, Louw, men zei, hij zou ons dorp passeeren,

Maar ik zag niets dan vele groote Heeren

In 't goud gekleed ; hem heb ik niet gezien.

Louw. Zaagt gij dan 't ventje niet, in 't smeerig groen gekleed,

Die vooraan op een schimmel reed?

Krelis. Die met dat kleine hoedje, maat ?

Dat was de keizer niet ; men kroette niet op straat.

Louw. Wel, Kees, als wij-lien de koeijen melken gaan,

Dan trekken w'immers ook ons beste pak niet aan !

Al legde de maire van Monnickendam de sleutels zijner stad
aan de voeten „du plus grand Hêros, du plus sage des Lêgisla-
teurs et du plus Magnanime des Monarques", het yolk gaf, min-
der eerbiedig, het „bekend antwoord op de vraag (in 1811) naar
het welbevinden van den keizer" :

Hoe maakt het Bonaparte ? goed :

Hij vreet laurieren en zuipt bloed.

Te Durgerdam werden den 14 en October 1811 de versieringen,
welke aldaar ter eere van het keizerlijk bezoek aan Waterland
waren aangebracht door onbekenden afgerukt en vernield.

Voor 't overige was het overal uiterlijk rustig. Machteloos had
men de vernietiging van ons volksbestaan door den Franschen
keizer aangezien, en niet krachtig genoeg om onzen ondergang
to verhinderen kon men slechts spotten met „Napoleons gemoe-
delijkheid", en wel in dezer voege :

Men deed Napoleon de bijbelspreuk verstaan,

Dat door het oog der naald een kernel eer zal gaan,

Eer dat de rijke tot den Hemel kan genaken.

„Welaan", sprak d'eedle vorst, „'k zal allen zalig maken
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„Ik wil dat ieder yolk, 't geen bukt voor mijne magi,
„Voor 't heil der Eeuwigheid tot armoe wordt gebracht."

De armoede nam schrikbarend toe, allereerst door de tiercee-
ring der staatsschuld. Niet alleen werd daardoor menig gezeten
burger gerumneerd, maar vooral de behoeftigen, de gealimenteer-
den, werden daardoor gevoelig getroffen, omdat de armenkassen,
van welke de meeste hunne inkomsten tot op een derde van het
vroeger bedrag zagen slinken, onmogelijk in staat waren in den
nijpenden nood te voorzien.

Een sprekend voorbeeld levert daarvan het rekest, waarbij
de gezamenlijke armverzorgers van Marken zich tot den pre-
fect wendden om hulp. Zij deden daarin uitkomen, dat „sints
vele jaaren geheele stilstand van de groote visscherij (als op
welke 's jaarlijks boven de Tweehonderd zoo oude als jonge
personen plegen te varen) en, sedert verscheidene jaren ook de
stilstand van de commercieerende scheepvaart dezer landen, de
hoofdoorzaken van de ellendige, armoedige en beklagenswaardige
toestand dezer inwoonders zijn, welke thans zoo tot een uitersten
graad van jammervolle toestand is genaderd, dat zij moeten ver-
klaren geen raad meer te weten, want dit alles heeft tengevolge
gehad, dat vischschuiten en vischwant werden verkocht of ver-
waarloosd".

Toch was er zuinig bedeeld; voor 40 verpleegden in godshui-
zen werd f 1660— per jaar uitgegeven, d.i. f 41.10 per hoofd,
en voorts aan 66 anderen f 700.— te sarnen f 2360 .—.

De ontvangsten bedroegen aan rente f 1850 .—, huur van land
f 159. , collecten f 140. , te zamen f 2149.—, zoodat er een
jaarlijksch tekort was van f 211.—. Tengevolge van de tiercee-
ring der staatsschuld daalden de inkomsten tot f 915.— en be-
droeg dus het jaarlijksch tekort f 1445.

Van de particuliere liefdadigheid was niets te verwachten,
want de opbrengst der visscherij, voorheen ongeveer f 15000.—
per jaar, was na de invoering der conscriptie, waardoor zoovele
mannen aan dit bedrijf werden onttrokken, gedaald tot ±- f 9000.—

In Maart 1813 hadden de maires van Marken en Urk geza-
menlijk eene nota aan den prefect gericht, wiens tusschenkomst
zij inriepen voor een verzoek om steun aan den Keizer, „langer
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zwijgen zou misdadig zijn, de nood was op het hoogste gestegen" ;
daarom verzochten zij vrijdom van alle belastingen voor hunne
ingezetenen voor den tijd van 25 jaren, en zoolang de oorlog
duurde, die de buitenvisscherij geheel had vernietigd, een jaar-
lijksche subsidie van 2000 francs, om sommige gemeente-ambte-
naren te kunnen betalen, en de armenkassen te kunnen subsi-
dieeren.

Dergelijke verzoeken hadden echter geen resultaat. Geen won-
der, dat die eenvoudige visschers obstinaat werden, en dat de
raad van Marken den 4en December 1812 weigerde om tot dek-
king van een tekort eene belasting op 't gebruik van zout (van
hoogerhand bevolen) in te voeren. De maire deed daartoe plicht-
matig het voorstel, doch „daar was niet aan te doen, sij wilde,
soo ik (de maire) de belasting opgemaakt, niet teekenen, sij sijn
volstrekt van gevoelens, daar zij opgeroepen worden om de belas-
ting te regelen, dat sij magi hebben, so hun het niet aanstaat, sulks
te weijgeren". 't Baatte niet, dat de onder-prefect schreef : „Gij kunt,
mijnheer de maire, hen zeggen, dat ik hen gelast deze stukken te
teekenen, en dat bij nieuwe weijgering ik maatregelen ten hunnen
opzichte zal nemen, welke mij verzekeren, dat zij aan hun plicht
beantwoorden, en dat ik over hen zeer te onvreden ben, dat zij
weijgeragtig zijn om de bevelen van het gouvernement op te
volgen" etc.

De bemiddeling van den maire van Monnickendam was noodig
OM de zaak in 't refine te brengen.

Niet alleen bij de Marker visschers had de tierceering kwaad
bloed gezet. De armvoogden van Broek in Waterland weigerden
nadien pertinent om rekening te doen „aan iemand buiten
de plaats".

De toenemende verarming der bevolking bleek allerwege uit
het amoveeren van een groot aantal huizen, waartegen tevergeefs
wend gedgeerd. Te Durgerdam werden talrijke woningen afge-
broken „wegens stilstand van de zeevaart en andere slechte
tijdsomstandigheden", en te Monnickendam riep de maire den
onder-prefect te hulp om het slooperswerk tegen te gaan, daar
hij vreesde „dat de halve stad zou worden afgebroken". Inmid-
dels profiteerde de gemeente Monnickendam zelve van deze
gelegenheid om, niettegenstaande haar berooide kas, de fraaie

Gedenkboek. II.	 21
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woning te koopen, die thans nog als raadhuis dienst doet.
De doorvoering van het continentaal stelsel had ten gevolge

gehad, dat ook de kusten der Zuiderzee door een groot aantal
douaniers werden bewaakt, die het den kustbewoners niet weinig
lastig maakten en o. a. de Markers zeer in de uitoefening van
hun bedrijf belemmerden. Deze mochten b.v. hun haring niet
meer na zonsondergang te Monnickendam lossen ; den volgenden
dag had dan de visch veel aan waarde verloren. Ook belemmer-
den de douaniers de toevoer van gebakken roggebrood en tarwe-
brood, gelijk ook van gruttemeel, door het eischen van de
vervulling van tallooze formaliteiten, zoodat gebrek aan brood
en meel op 't eiland hand over hand toenam.

In Februari 1813 werden een paar Urkers met gesmokkelde
waren te Monnickendam gesnapt en veroordeeld, en nog in
Augustus van dit jaar werd de maire van Buiksloot uitgenoodigd
om de verbranding en vernietiging van een groote partij Engelsche
goederen bij te wonen op „Schelvishoek" tegenover Amsterdam
(ter vermijding van brandgevaar in de stad), daar men ver-
onderstelde, „dat hij levendig belang stelde in de uitvoering
van een maatregel, die de inlandsche nijverheid zoo bij uitstek
bevorderde".

Algemeen was de klacht over dure levensmiddelen. De vol-
gende broodprijzen werden in 1813 betaald :

Een wittebrood van 34 loot 	  4 stuiver.
7,	 fl	 ly	 17	 ,,	 • •	 ..	 2	 ,,

Fijne wittebroodsbollen van 9 loot . . 	 1	 ,,
Agterling of bollen	 7) 13 „ . . . 1	 ,,
Ongebuild tarwebrood	 '7 1 it"	 .	 2	 ,, 6 penningen.

mastelein	 114 it . .	 3	 8

	

7/	 //	 7,	 fl

Lange bollen	 /, 52 loot . .	 5	 „ 12	 ,,
Gebuild tarwebrood	 ,, 26 ,, . . . 2	 „ 14	 /I

	

,,	 mastelein	 „ 38	 „	 • • 4	 ,, 6	 ,,
Roggebrood	 ,, 12 ti;	 . . 20	 ,,
Fransch fijn brood	 37 32 loot . . . 4	 ,,

De billijkheid gebiedt te vermelden, dat, dank zij het verbeterd
politietoezicht, in Monnickendam en Waterland nagenoeg geen
bedelaars thuis behoorden, en dat de invoering der vaccine
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krachtig ter hand was genomcn, in de eene plaats met meer
succes dan in de andere, doch waardoor de maire van Nieuwen-
dam (tevens chirurgijn) een aanmoedigend schrijven van den
prefect ontving wegens betoonden ijver, blijkende uit het groot
aantal gevaccineerden in die gemeente.

Zwaar drukten op de bevolking de lasten der conscriptie enz.
Men heeft uitgerekend, dat tengevolge van de conscriptie in
1811 reeds van iedere 57 mannen een onder de wapenen stond.
In Augustus 1813 had Monnickendam reeds 58 man geleverd,
dat is 1 op 36 inwoners ; te Durgerdam werden 29 visschers
voor de vloot gerequireerd, dat is 1 op 19 inwoners, en Marken
moest zooveel ingezetenen daarvoor afstaan, dat de overigen vrij-
gesteld werden van alle verplichtingen ten aanzien van de
nationale garde. Ook het in orde brengen van de fortification
bij Den Helder vereischte voortdurend beschikbaarstelling van
manschappen. Bovendien leverden de weeshuizen te Monnicken-
dam en Broek eenige pupillen voor de garde, welke naar Versailles
werden gezonden, terwiejl ook nog voor het vereischt aantal
kustwachten moest worden gezorgd.

Al deze militaire verplichtingen werden, zij het ook morrend,
zonder openbaar verzet nagekomen. We lezen slechts van vier
conscrits uit Nieuwendam en Ransdorp, welke naar zee waren
gegaan „met een onbekend doel".

Met groote moeite en na eindelooze deliberation kregen de
maires in het kanton Monnickendam gedaan, dat den Keizer in
Januari 1813 vijf cavaleristen werden aangeboden. De kosten,
die daarvoor gemaakt werden, zouden ponds-pondsgewijze bij
afzonderlijke omslagen over de meest gegoede ingezetenen worden
verdeeld. Te Buiksloot weigerden de schoolmeester H. Van den
Heuvel en zeven anderen dezen omslag te betalen „gevende
dezelve meest als voorreden te hoog gekwitteerd te zijn, ja,
sommige op een bitteren Loon".

De eigenaars van paarden stonden daarenboven bloot aan de
volgende ergerlijke knevelarij. Voor het leger waren paarden
noodig, die door de regeering zouden worden opgekocht voor
een vastgestelden prijs van 300 francs per stuk. Na een voor-
loopig onderzoek werden de paarden aangewezen, die aan de
definitieve keuring moesten worden onderworpen ; werden de
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dieren dan Loch afgekeurd, dan kocht de perfect elders paarden
voor 488 francs per stuk, en liet hij de 188 francs, die hij weer
moest geven, door de eigenaars dier afgekeurde paarden betalen
„omdat deze er gelukkiger aan toe waren dan andere eigenaars,
die maar 300 francs voor hun paard ontvingen". Twee boeren
in de Purmer werden aldus behandeld. In het geheele arrondis-
sement Hoorn werden 19 eigenaars op deze wijze belast.

Doch de lijdzaamheid, waarmede dit alles gedragen werd,
veranderde in den loop van 1813. Napoleon's nederlagen in
Rusland hadden indruk gemaakt. Van mond tot mond ging
het „Gesprek tusschen eenen grooten Keizer en een klein
Koningje" (eene bijdrage tot Van Alphen's Kindergedichtjes).

Koningje (met een fijn stemmetje): Papa! Sinds uw vertrek heeft Napje

leeren loopen!

Keizer (met een basstem): Ik ook, mijn kleintje!

Koningje :	 En hard !

Keizer :	 Ik ook. Dat zou ik hopen.

(Met een zucht): Maar leer het, kindje, het ga hoe 't ga,

van geen Kozak!

Koningje :	 Neen, nooit, Papa!

Hier werden zij gestoord;

Een oude kindermeid had alles afgehoord,

En zij, die nooit geheim verzweeg in heel haar leven,

Kwam kugchend dadelijk dit trouw verslag mij geven.

Niet alleen uit dergelijke versjes bleek de veranderde stemming.
Toen bekend gemaakt werd, dat de conscrits van verschillende
lichtingen zich als vrijwilligers voor de nationale garde konden
aanmelden, moest de maire van Monnickendam aan den onder-
prefect berichten, dat niettegenstaande alle vertoogen van de
maires in het kanton, alle conscrits weigerden om vrijwillig
dienst to nemen en „Hever hun lot wilden afwachten".

Ernstiger werd hier en daar het verzet bij gelegenheid van
de inschrijving voor de nationale garde in April 1813 , vooral
to Landsmeer. Op 22 April schreef de maire van die plaats aan
den onder-prefect „dat een weijnig oproer in deze gemeente heeft
plaats gehad, eenige personen, komende van Oostzaan, gewapend
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met sabels en stokken, compareerden voor mijn huijs, willende
mij dwingen mee te gaan, dan door rede deselve overtuijgd. En
zij gingen verderop in den Ilp, zeggende de klok moet geluijd
worden, zij moesten yolk werven in den Ilp voorgevende zij
hebben last oni. 2 luij mede te nemen. Intusschen, door eenige van
mijne burgers geassisteerd, hebben wij de menigte bij het Raad-
huijs opgewagt en hun tot staan gebragt, waarop ider weer hun
weg is gegaan en de rust hersteld. Egter is het voor mij on-
mogelijk de lijsten in te vullen, niemand is gecompareerd, en
zooals ik UEG. mee heb .gedeeld niemand durft zig aangeven
van wege de opgeruijde menigte te Zaandam. Ik verzoek nader
instructie. Nog moet ik u melden, dat heede een burger dezer
gemeente met een snaphaankogel, ingevolge de algemeene kreet,
is doodgeschoten, dat deze douaan daarop de vlugt genomen
heeft en zig in de sloot gesprongen en aldaar verdronken is".

Reeds op den volgenden dag kwam de onder-prefect in persoon
naar Landsmeer „om de inwoners te persuadeeren om zich voor
de nationale garde te laten inschrijven, hetgeen gelukte".

Van daar vertrok de onder-prefect, vergezeld van den procureur
Schuurman, naar Buiksloot, alwaar de maire na de eerste oproe-
ping aan eenige lieden „het verzochte uitstel van veertien dagen
had toegestaan, met dit gevolg dat sommigen na verloop van
dien tijd het nog niet geraden vonden zich te laten inschrijven,
hoewel de laatste dag zijnde, en de maire hen den brief, per
expresse door den onder-prefect toegezonden, had voorgelezen,
waarna sommigen zig wilden laten inschrijven, dan welke vol-
gens hun zeggen van de anderen bedreijgt wierden. In tegen-
woordigheid van den onder-prefect en den procureur ondervraagd
zijnde naar de reden van hunne weijgering, hebben alien toen
present zijnde zich direct laten inschrijven, doch de schoolmees-
ter (H. Van den Heuvel) alswel een der voornaamste tegen-
standers door den onder-prefect alleen geroepen en dugtig ge-
corrigeerd zijnde, waarna hij zig mede heeft laten inschrijven".

Ook op enkele andere plaatsen vielen ongeregeldheden voor,
althans negen personen uit Landsmeer, Durgerdam, Ransdorp en
Nieuwendam „die min of meer schuldig waren bevonden bij de
opstootjes bij gelegenheid van de inschrijving voor de nationale
garde, werden te Hoorn gevangen gezet, en moesten na hun
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ontslag door de maires onder toezicht worden gehouden".
Spoedig na de inschrijving werd bekend gemaakt wie actief

bij de nationale garde moesten dienen. Zij, die dit konden be-
kostigen, moesten hun eigen uniform aanschaffen. Zij konden
deze verkrijgen bij Jackson te Amsterdam tegen betaling van
f 50.—, terwij1 een schako voor f 8.20 te bekomen was bij den
hoedenmaker Dupuij aldaar. De overigen werden te Hoorn van
rijkswege gekleed. Verder hadden geene ongeregeldheden plaats
en de prefect De Celles kon verklaren (3 Mei 13) „Zaandam et
les environs sont tout a fait tranquilles, les habitans du cam-
pagne ouvrent les yeux, ils voyent bien qu'il n'a jamais pu titre
question de faire une levee en masse de toes les hommes de
30 a 40 ans".

Feitelijk was het verzet — zij 't ook een lijdelijk verzet —
reeds vroeger van eenige dames uitgegaan. Ten behoeve van de
door de Keizerin gestichte „Societeit van moederlijke voorzorg"
werden in 1811 door de volgende 1VIonnickendammer dames de
achter hare namen vermelde sommen gestort : mevr. de wed.
Nobel:—Boterkooper 500 frs., mevr. de wed. Ackerboom—Ten
Bokkel 10 frs., mej. Elisabeth Claas 25 frs., mej. Niesje Mostert
25 frs. en mevr. Thierens—Van Schaardenburgh 40 frs. In 1812
schonk mevr. Nobel nogmaals 50 frs., dock in Nov. 1812 schreef
de maire aan den onder-prefect, dat de dames, die in 't vorig jaar
hadden ingeschreven voor de Societe de la charitê maternelle,
niet bereid waren deze inschrijving te herhalen, en 't hielp niet,
dat de maire, op verzoek van den onder-prefect al zijn invloed
aanwendde om de dames tot andere gedachten te brengen.

Tegelijk met de instelling van eene nationale garde kwam
die der gardes d'honneur. Op de voorloopige lijst, door den
prefect De Celles geformeerd, kwamen o. a. voor P. Ditmarsch
en A. Van Mansum, neven van den heer Ditmarsch te Broek
en J. J, Thierens, zoon van den vrederechter.

Aileen de heer Pieter Ditmarsch werd definitief aangewezen
tot garde d'honneur. Zijn oom te Broek was deswege zeer ver-
toornd. Hij weet dit ongeluk geheel aan den maire H. Bakker,
ten onrechte evenwel, want uit de correspondentie tusscben De
Celles en den onderprefect Mollerus blijkt dat deze laatste eigen-
lijk in deze zaak den doorslag had gegeven. Toen de aanstelling
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van zijn neef bij hem bezorgd werd, was de eerste gedachte van
den heer Ditmarsch zich tegen het bevel te verzetten. Schoor-
voetend, eerst den 31 en Mei 13 werden van zijnentwege de 1500
francs gestort, welke voor de uitrusting van zijn neef werden
gevorderd. Den 18en Juni moest de negentienjarige Pieter zich
aan de prefectuur te Amsterdam aanmelden, en hij heeft het
gedaan, nadat de onder-prefect in een particulier schrijven dd.
17 Juni hem ernstig gewaarschuwd had voor de gevolgen, die
eventueel verzet voor hem en zijne familie zouden hebben. Den
26en Juni werd hij, als garde d'honneur te paard, behoorende
tot het detachement, gecommandeerd door den heer Hodson,
gedirigeerd naar het 2de regiment dier garde te Metz.

Bizondere gebeurtenissen vielen inmiddels in deze streek niet
voor. Menigvuldiger, en vooral bitterder van Loon, werden de
spotversjes, die ten doel hadden Napoleon in een hatelijk dag-
licht te stellen. Zoo heette het van „de geboorte van Napoleon" :

1.	 4

Sinds lange Jaaren her

Ging Sire Lucifer

Op stinkende eijeren broeijen,

Om, zoo 't hem lukken mogt,

Een extra helsch gedrogt

Voor 't aardrijk saam te knoeijen.

2.

Maar of hij broeijde of niet ;

Van 't geen zijn kunst uitstiet

Was weinig te berekenen ;

Een Jacobijnen-Heir

Kreeg hij, en toen niets meer ,

Dies Wilde 't niets betekenen.

3.

Doch zijne gemalin

Ging 't beter naar haar zin,

(De vrouwen zijn meer schrander)

Zij broeijde en kreeg gezwind

Een groengeel satanskind.

Maar, kijk, dat was een ander !

Jou, lummel, daar gib zip t,

Sprak haare Majesteijt,

(Ja, leg maar niet te hoesten,)

'k Heb hier een Korsikaan,

Die elk verbaasd doet staan,

En volkren zal verwoesten.

5.

Daar stond sinjeur, en keek

Geheellijk van zijn streek,

Schoon hij zich uit wou slooven.

IVIijn jongens — zegt hij — schat,

Doen ook Loch iets of wat

Aan Croon- en altaarrooven!

6.

0, zei ze, is dat het al?

De mijne zal den val

Van vele volken weezen ;

Oud, jong, ja, al wat leeft

En stout hem wederstreeft

Moet voor zijn moordstaal vreezen.
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Of wel men vermaakte zich, naar den smaak dier dagen, met
anagrammen als de volgende over : „Napoleon, PaOn, Leon".
„Paon is in 't fransch Pauw, Leon de oude spelling voor Lion,
herkomstig van het Latijnsche Leo, beteekenend eenen Leeuw.
Ntranneer men de trotschheid van den Pauw met de verscheu-
rende wreedheid des Leeuws vereenigd, heeft men een juiste
voorstelling van Napoleon's hoofdkaraktertrekken".

Nauwelijks was de mare van Napoleon's nederlaag bij Leipzig
(18 Oct.), die den 3en November Amsterdam bereikte, tot in deze
streeken doorgedrongen of de stemming veranderde merkbaar.

Noem nooit Napoleon zoo stout

Verheven boven leed ;

Te Moskou, Loch, was 't hem te koud,

Te Leipzich al te heet !

riep men elkander toe en dat de autoriteiten den toestand niet
vertrouwden en op hun hoede waren, bleek uit het verbod van
den prefect „betreffende het medenemen van vreemde personen
in de melkschuijten", en zijn bevel om in dagrapporten hem op
de hoogte te houden van de stemming van het publiek. Zoo
werd het 15 November 1813 de douaniers kregen bevel hunne
posten te verlaten en zich naar Naarden te begeven alleen de
Franschen onder hen volgden dit bevel op, de anderen bleven
op hunne standplaatsen. Te Buiksloot werd de adjunct-maire op
den 16en November gedwongen om aan honderd douanen een
afgehuurde schuit te bezorgen voor de somma van Lien gulden
(waarvoor een bon werd afgegeven). Dit geschied zijnde, maakten
de douanen zich meester van het vaartuig en noodzaakten zij
den schipper hen te Muiden aan wal te zetten, van waar zij
verder trokken.

Inmiddels werden in den avond van den 15en November de
douane-huisjes te Amsterdam verbrand. De vlammen waren in
Waterland duidelijk zichtbaar. Des avonds ongeveer elf uur kwam
men den adjunct-maire van Monnickendam verwittigen, dat de
stad Amsterdam aan alle hoeken in brand stond. Hij begaf zich
naar „de vesting" en zag het bericht bewaarheid. Den volgenden
morgen liep echter te Monnickendam het gerucht, dat het slechts
een illuminatie was ge'weest, totdat in den loop van dien dag
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uit de hoofdstad komende reizigers vertelden wat er gebeurd
was, en dat men het voornemen koesterde om nu het groote
entrepot voor de tabak te laten volgen.

Op dien 16en November kwamen de melkboeren van Broek
des middags met de melkschuit uit Amsterdam terug, alien voor-
zien van oranjelint. Zij waren echter rustig en stil, evenals op
den zeventienden. Behalve door de melkboeren en eenige kin-
deren, werd door de ingezetenen nog weinig oranje gedragen.

Op den 17en Nov. dreigden te Monnickendam onlusten uit te
breken, doch de vrederechter Thierens wist de menigte spoedig
tot bedaren te brengen, terwiji de maire voorzichtiglijk de wapen-
oefening van de nationale garde afgelastte.

Ook te Purmerend werd op den 17en oranje gedragen, en werden
in den nacht eenige ruiten ingegooid en andere baldadigheden
gepleegd.

Den 19en November verklaarde de heer De Stuers : jai recu
des rapports des arrondissements de la Nordhollande. Le 17ieme

on a arbore, comme a Amsterdam, le pavilion orange et tout
le monde portait cette couleur, . . . . Il est assez singulier que la
rêvolte soft &late dans toute la Hollande au meme jour . . . .
on a levê le masque partout" . . . . enz.

Voor het overige . bleef het gedurende die week vrij rustig in
Waterland. Eene poging om de kasgelden, aanwezig bij de comp-
tabele ambtenaren, te doen overmaken naar het hoofdkwartier
van generaal Molitor stuitte of op de bezwaren, welke deze
ambtenaren daartegen aanvoerden.

Den 20en Nov. stelde de maire van Marken, op aanraden van
den vrederechter te Monnickendam, vijf bedaagde personen aan,
die het Oranjebestuur van harte waren toegedaan, om de rust
te bewaren. Hieronder waren twee leden van de besturen van
voor 1795, de overigen waren lid van den municipalen raad
geweest. „Deze brave lieden hebben diegeene, die oranjegezint
waren, aangemaant om wel vrolijk te zijn, maar geen molest
aan iemand te doen; ook hebben zij de rust, Coen de maire den
25en Nov. de vlag op toren en raadhuis liet zetten, volmaakt
bewaard, en alles is met vreugde en blijdschap voldongen".

Zondag den 21en Nov. vroeg de maire van Ilpendam aan den
onder-prefect : „Moet ik blijven fungeeren ? Dit is haast ondoen-
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lijk wegens de u bekende tijdsomstandigheden, te meer daar de
vlaggen reeds te Hoorn en Edam van alle toorens waaijen, en men
zulks hier met alle geweld ook begeerd, en ook een provisioneele
regeering wil daargesteld hebben. Mijn verzoek is door TJ.E.g.
geauthoriseerd te worden om eenige personen, die ik oordeel
bevoegd daartoe te zijn, bij mij aan te stellen om mij behulp-
zaam te zijn en te adsisteeren tot instandhouding van rust", enz.
Op dienzelfden Zondag werden te Broek „door eenige jongens
of kinderen des avonds bij de brug eenige voetzoekers afge-
stoken, hetwelk door den maire ten sterkste werd verboden".

Maandags d. a. v. vergaderden ten verzoeke van den maire
Harmen Bakker op 't raadhuis te Broek de heeren C. Doncan,
G. De Ruiter, W. Van Sijp, Jur. Munnich, Kl. Koker, J. Bak-
ker Hzn. , A. Bertoen, Jelle Luijten, W. Schuurman, J. Doets en
S. Veen, bij welke gelegenheid door „den maire voorgesteld
zijnde de noodzakelijkheid, dat in deze belangrijke oogenblikken
eenige bekwaame mannen zich vereenigden ten einde tot behoud
en bevordering der rust binnen deze gemeente zouden werkzaam
zijn, hebben de gemelde heeren uit liefde voor deze gemeente
en goede burgerij hetzelve op zich gelieve te nemen".

Bijna alle maires vroegen met het oog op de gebeurtenissen
nadere instruction aan den onder-prefect deze deelde bij circulaire

van 23 November mede, dat hij op zijn post zou blijven, totdat
hij door de bevoegde autoriteit zou worden ontslagen, en maande
de maires aan hetzelfde te doen, en zooveel mogelijk rust en
orde te bewaren.

Op denzelfden datum rapporteerde de onder-prefect : „Dans
mon arrondissement tout est dans la plus grande tranquilitê
est vrai qu'on porte l'orange, ce que j'ai du tolerer meme dans
le chieflieu, mais le peuple se rejouit et ne moleste personne".

Op den 24en Nov. kreeg de maire van Broek des middags ten
drie ure van zijn adjunct-maire bericht „dat er Russen in Am-
sterdam gekomen waren, en dat de vlag van het paleis was
waaijende", tevens vernam hij, „dat te Monnickendam gereedheid
gemaakt werd tot het opsteken der vlag. En in aanmerking
nemende, dat de stad Amsterdam de hoofdstad van het Depar-
tement was, en Monnickendam de stad van zijn kanton, alzoo
mede de aandrang van sommige dezer gemeente, daarbij gevoegd
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de omstandigheden, waarin men verkeerde, oordeelde men, tot
behoud der rust de Hollandsche vlag van de Toorn en kerk
to laten waaijen, hetwelk die van de Toorn des avonds to half
5 uren, en die van de kerk des anderen daags morgens word
volbracht. Waarop des avonds ten 6 uur (24 Nov.) de melk-
schuijten van Amsterdam alhier ter plaatse aankwarnen, waarvan
sommige melkboeren het voornemen hadden om zich bij de
eon of ander hun vreugde to kennen to geven, waarvan zij
door den maire ten sterkste wierden afgemaand ; doch zulks was
tevergeefs, betuigend zijlieden, dat er hoegenaamd door hun
goon onordentelijkheden gepleegt zouden worden, hetwelk over
het algemeen ook door hen is volbragt ; doch eenige vrouws-
personen en jongens, welke zich daaronder mengden, hebben
de stoutheid gehad om aan 't huis van Klaas Van Duijvenbode
de verregaande brutaliteiten to doen door het stukken slaan van
vlessen met Drank en het laten weglopen van de Drank uit de
vaten als anderzints ; (van ter zijde vernomen dat de hoer Dirk
Ditmarsch van eon vrouwspersoon eon slag gehad zoude
hebben, gelijk mode deszelfs knegt) hebbende aan 't huis van
den hoer Klaas Koker mode ongeregeltheden gepleegt door
het slaan op de Deur en verdere Brutaliteiten, alsmede bij de
wed. G. Gestman, zijnde aldaar met eon steen door de glasen
gegoijt".

In eene vergadering van Let voorloopig bestuur van Brook
op den 25en Nov. ten raadhuize gehouden, gaf de maire kennis
van zijne beweegredenen voor het uitsteken van de vlag, welke
daad zonder discussion word gesanctionneerd, terwijl voorts een-
stemmig word besloten „dat alsoo men met het innigste leedwezen
vernomen had, dat 's avonds to voren en in den afgeloopen
nacht door eenige vrouwspersonen en jongens ongeregeltheden
waren gepleegd, men eon sterke waarschuwing zoude publiceeren
en affigeeren ; alsmede word geresolveerd 0111 eenige volgende
avonden en nachten ses bequame persoonen to laten waken".

Zaterdags d.a.v. word het voorloopig bestuur weder bijeen-
geroepen en word besloten om ds. B. G. Haverkamp to ver-
zoeken, dat hij den volgenden dag (28 Nov.) zoude danken voor de
zoo gelukkige omwending van zaken in ons vaderland ; tevens
word besloten om de klok to doen luiden des morgens van
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8-9 uur, des middags van 12-1 uur en des namiddags van
4-5 uur.

In den loop dezer week (van 21-28 Nov.) zag de maire van
Nieuwendam zich genoodzaakt, ter voorkoming van onaangenaam-
heden „om van de onderscheiden kerktorens binnen zijne gemeente
vlaggen te doen waaijen, en daartoe de benoodigde te koopen ;
hebbende voorts soveel mogelijk alles gedaan ter bewaring van
de rust, welk een en ander van dat gevolg is geweest, dat binnen
die gemeente geene buitensporigheden of beleedigingen hebben
plaats gehad".

Te Buiksloot was in diezelfde week de maire aanwezig bij het
opzetten van de vlag op den toren ; vandaar terugkomende
vond hij voor zijn huis een groote menigte ; „eenige hem onbekende
personen drongen zijn huis binnen en dreigden hem er uit te
zullen halen, zonder dat de burgers (die er bij waren) een hand
uitstaken om de orde te helpen handhaven. Hij sprak de kwaad-
willigen toe, waarop deze afdropen, en hij verder niet onbescheiden
werd behandeld".

Hoe het inmiddels te Monnickendam toeging is zeer onvolledig
bekend. Den 24en Nov. vernam, zooals reeds is medegedeeld, de
maire van Broek „dat te Monnickendam gereedheid gemaakt
wierd tot het opsteken der vlag". Op dien dag werd waarschijnlijk
het in 't archief berustende ongeteekende en met potlood ge-
schreven briefje op 't raadhuis bezorgd, dat aldus luidt : „Daar
wordt vrindelijk aan de heere verzogt om de vlag op de tooren
te zetten om alle ongelukken en oproerigheden te vermeij den :
uijt aller naam".

De heeren, die bedoeld werden, waren : A. L. Thierens, H. J.
Van Marle, R. K. Bos, A. Gojewijn, T. Hondius, Jb. Teengs,
J. A. Bloys van Treslong, E. J. Van Rooij en A. F. Tinne, die
onder praesidium van den maire D. Arbman het voorloopig bestuur
van Monnickendam uitmaakten.

Nog den 25en schreef de onder-prefect aan den maire, aldaar :
„Het critique moment, waarin wij ons bevinden, eischt de grootste
omzichtigheid van de kant der nog bestaande autoriteiten, vooral
omtrent het publiek maken der onderscheiden stukken, welke
op eene indirecte wijze in de steden worden rondgezonden. Het
spreekt vanzelf, dat stukken, welke geen bewezen legaliteit hebben,
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niet publiek mogen worden gemaakt, maar ten sterkste moeten
worden te keer gegaan. Gij moogt derhalve ook niet tolereeren,
zoolang het plaatselijk bestuur in uwe hander berust, dat anderen,
zonder uwe autorisatie eenige bekendmakingen doen, en ik begeer
tevens, dat door u niets wordt gepubliceerd, nog geen extra-
ordinaire mesures genomen worden, alvorens mijne autorisatie
te hebben gevraagd, daar ik u verantwoordelijk stel voor al wat
zonder dit door u zoude zijn geschied".

Op dienzelfden dag werd echter bij proclamatie van het
voorloopig bestuur „het vrij en onverlet dragen van oranje"
toegestaan, en Monnickendarn, als 't ware, „voor Nederland en
Oranje" gewonnen.

Den 28en Nov. benoemde het voorloopig bestuur uit zijn midden
eene commissie, bestaande uit de heeren Arbman, Van Marie
en Bos, ten einde te spreken met de „Commissarissen-Generaal
van het Algemeen Bestuur der Vereenigde Nederlanden tot
regeling der zaken in Noordholland" te Amsterdam, die de
benoeming der hiervoor genoemde notabelen tot handhaving
van rust en orde goedkeurde, en er op aandrong zoowel de
landelijke als stedelijke belastingen geregeld op te brengen,
de politie te handhaven en vooral de ingezetenen op het hart
te drukken, dat nu alle partijschappen waren vernietigd en
uitgewischt.

Nu, dit laatste had geen nood. Alom weerldonk, op de wijze

van „Wat drommel is er in de kist ?" een „vreugdelied op de

heugchelijke omwenteling".

1.

Hoezee, de vrijheid wierd hersteld.

Elk roep : Ora* haven !

De Dwing'land is ter neer geveld,

Zijn yolk als kaf verstoven.

We vreesden den Tyran,

Zoolang hij bleef een Man.

Maar, nu niet meer gekroopen

Voor 't schrikbeeld van Napoleon ,

Dat Monster is gaan loopen

Zoo spoedig hij maar kon.

.2.

Hoezee, daar trekt de gansche kliek

Van Burgerplagers heenen.

Eens kwam dat zootje met muziek,

En vlugtend ziet men 't weenen.

Maar, wee ! Ons Vaderland !

Te Gorkum houd het stand !

Ja ? Kool ! .. , wie zou 't gelooven ?

Dat is geen franschman meer van zins

't Is reeds : Oranje boven !

Wij wagten maar den Prins.
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3.

Hoezee ! Dan komt de lieve vree.

En welvaart ook weer binnen ;

Wat ooit uit vrees een ander dee,

Laat ons elkaar beminnen.

Wij zijn verlost van dwang,

Thans bind ons een belang ;

Ja, 't is : Oranje boven !

Waarvan al 't yolk zijn heil verwagt.

Wie zou die schat ons roven !

Door Eendragt groeit de Magt.

Inmiddels zat het voorloopig bestuur van Monnickendam niet
stil. Vrijwilligers werden opgeroepen ter verdediging van de
stad „tegen aanvallen, welke dreigden van onderscheiden Fran-
sche schoeners, waarmee de Zuiderzee, volgens ingekomen
berichten alsnog scheen ontrust te worden".

Den ten December deelde de maire mede, hoe hij de wacht
had georganiseerd en dat alle manschappen behoorlijk hun plicht
hadden gedaan. „De commandeerende officier, binnengeroepen,
werd voor zijne goede zorgen bedankt, en de extra-ordinaire
nachtwachten bij de Noordeinder- en Nieuwe poort en bij de
Langebrug thans ingetrokken". Daar onder het Fransch bewind
alle wapens uit de stad waren weggevoerd, vroeg men voor
tweehonderd burgers wapenen en ammunitie van den heer Ver-
dooren, „Admiraal, commandeerende 's Lands navale magi in
de Zuijderzee, en militair kommandant, gechargeerd met de
geheele Directie der marine in het eerste arrondissement van
Holland te Amsterdam".

Tenzelfden dage „arriveerde per schuit uit Hoorn Joachim
Boursse Wils, gediend hebbende in de Hollandsche arm6e, laatste-
lijk onder de Fransche keizerlijke gendarmes. Zijne weinig be-
tamelijke houding deed hem verdacht schijnen, daarom werd hij
zoo ter zijner beveiliging als ter voorkoming van wanorde in
bewaring genomen. Onder zijne papieren werd een bevel gevonden
van den 17en Nov. 1813 van den generaal Jancijs (Gency) aan
den lieutenant der garde soldê Massheti om zich met zijne dra-
gonders naar Kampen te begeven. Hij zei uit Kampen voor de
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Keizerlijken te zijn gevlucht". De man werd met zijne papieren
opgezonden aan den generaal Kraijenhoff te Amsterdam.

„Alle de heugelijke evenementen", zoo schreef de maire van Ilpen-
dam den 1 e11 Dec. aan den onder-prefect, „die wij alle thans zien ge-
beuren, schijnen ons een droom te zijn en het Opperwezen geve,
dat het tot geluk van bet menschdom mag worden, dan mogen
wij elkanderen blijelijk geluk er mee wenschen. Geinformeerd
wordende, dat er eerstdaags door deze heugelijke tijden een
algemeene illuminatie staat te gebeuren, is mijn vriendelijk
verzoek geauthoriseerd te worden om te disponeren over 150 francs
ten einde een vlag te koopen en het yolk een vroolijken dag
te bezorgen".

Op den Zen December werd te Broek „des avonds door eenige
personen langs het dorp eenige vreugde betoont over het aan-
komen van Zijn Doorlugtige Hoogheid den prince van Oranje
in Amsterdam, doch zijnde geen ongeregeltheden aan personen
of huizen gepleegt".

Den 3en Dec. werd aldaar de proclamatie gepubliceerd „waarbij
Zijne Doorluchtige Hoogheid de Heere Prince van Oranje, Wil-
lem VI als Willem de Eerste, Prins van Oranje, Souverein over
de Nederlanden werd verklaard, hebbende bij deze gelegenheid
de klok geluid van 4-5". Voorts werd toen met eenparigheid
van stemmen geresolveerd „alsoo sijn Doorluchtige Hoogheid in
Amsterdam was gekomen, om een commissie te benoemen, welke
zich naar Zijne Hoogheid zou begeven om deze als Souverein
Vorst van Nederland te huldigen".

Den volgenden dag had ditzelfde te Monnickendam plaats, doch
daar de Vorst spoedig weder nit Amsterdam vertrokken was,
waren deze commissies niet in de gelegenheid haar taak te vol-
brengen, en werd dit tot later uitgesteld.

Den 7en Dec. liet de maire van Broek de Oranjevlag van
't raadhuis waaien , op den volgenden Zondag (12 Dec.) werd
algemeen in de kerken een proclamatie van den Prins voorge-
lezen, waarin werd verzocht om „een liefdegift voor het behoud
van 't Vaderland".

Op de raadhuizen werden kisten geplaatst, waarin men zijne
gaven kon offerers. Te Broek werd o. a. op deze wijze f 935.—
bijeengebracht, te Zunderdorp f 50.—, Nieuwendam f 124-3-8,
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Schelliugwoude f 12-17-12 enz. Te Monnickendam werd f 364.—
0-8 bijeengebracht, doch men besloot aldaar de gelegenheid tot
offeren nog acht dagen langer open te houden.

Een eigenaardig geschil veroorzaakte deze proclamatie van
den Prins te Marken ; zij was aldaar op den 23en Dec. nog niet
door den predikant in de kerk voorgelezen, omdat de maire het
eenige exemplaar, dat hij had ontvangen, niet wilde afstaan,
doch daarvan een afschrift gaf, hetwelk de predikant, naar deze
beweerde, niet lezen kon.

Dat was bet echter niet. Predikant en maire konden niet best
met elkander overweg. „Maar", zei de maire, „dat de domine
boos is, omdat de menschen mij beminnen, daar ik hen, en alle
die hun denkwijze waren toegedaan van 1796 of en voornamelijk
in 1799 bescherming heb doen genieten, kan ik niet helpen".

Den maire werd gelast zijn exemplaar aan den predikant te
leenen, en na gebruik in 't archief op te bergen.

Voor 't overige verwekte Oranje's verheffing algemeene vreugde
en scheen alle partijsehap verdwenen. „Het Vaderland en Oranje"
was de leuze :

Wat vreugd, dat Nederland uit Nassau's vorstlijk bloed

Den eersten Willem in zijn zesden Willem groet!

Hij wordt na eeuwen als uit 's Vaders asch geboren,

En 't zaad der vrijheid is voor eeuwig niet verloren,

Roem dankbaar nu, Bataaf, uw gunstrijk wiss'lend lot ;

Een doel ('s Lands heil !) vereenige Oranje en Patriot !

En men roemde „de glorie van Oranje".
Geen wet bestaat naar 't recht, die achteruit kan werken ;

Deez regel geldt niet bij der Vorsten levensperken.

Men ondervind dit bij de Willems toch alleen ;

Oranje telt er zes, en Willem zes wordt een.

Zoo blijft die schoone scam in frissche telgen leven ;

Zulk achteruitgaan heet : met glorie voorwaarts streven !

Doch men ging verder.
Op ! Broeders ! Op ! De wapenkreet

Roept ons vereend ten strijde !

Dat onze mood, tot wraak gereed,

Ons erf geheel bevrijde !
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Zoo klonk „Neerlands wapenkreet", op den 2e11 December 1813
in den Amsterdamschen schouwburg door den acteur M. Wester-
man, en hij werd gehoord, ook buiten Amsterdam.

De stad Monnickendam hood o. a. 5 vrijwilligers aan om „onder
de vaandelen van Z. K. H. te worden ingelijfd". Eigenlijk waren
twee hunner onder de maat, doch zij worden door het stads-
bestuur aangenomen „uijt hoofde hunne betoonde ijver".

Hoe eensgezind men ook wenschte de Franschen voor goed
uit ons land te houden, op sommige punten was men in Water-
land verre van eendrachtig. Katwoude verlangde vurig weder
van Monnickendam gescheiden te worden ; Zuiderwoude, vroeger
het 2e in rang .van de zes Waterlandsche hoofddorpen, wenschte
niets liever dan zich of te scheiden van Broek, dat het 5e in
rang was geweest ; Watergang wilde niet met Landsrneer vereenigd
blijven ; en Purmerland, weleer de hoofdplaats der gecombineerde
dorpen Purmerland, Tip en Ilpendam, trachtte die plaats weder
in te nemen. Over 't algemeen werd beproefd langs wettigen weg
en in der minne het doel te bereiken, niet echter te Purmerland.

Op den lien December des avonds om zes uur ontving de
maire van Ilpendam een brief, waaruit hem bleek, dat in
Purmerland en Ilp te zamen een voorloopig bestuur van tien
personen was gekozen, en waarin de maire werd uitgenoodigd
zich des anderen daags in persoon naar Purmerland te begeven,
hetgeen echter door dezen werd geweigerd. Zonder voorkennis
van den maire werd den geheelen middag de klok geluid, en
twee personen, de brengers van den brief, vertelden hem, dat
hij moest zorgen, dat den volgenden Maandag een nieuwe vlag
aanwezig was, daar de oude was stukgewaaid. Naar 't oordeel
van den maire werd „deze beweging aangestookt door lieden,
die voorheen in het justitieele de chef waren, en langs dezen
weg weder op den Croon wilden".

Er viel echter niets voor „dat tegen het bestuur van Ilpendam
of den maire in hun post aanliep", en ofschoon er sommigen
waren, die daarmede gedreigd hadden, deed Pieter Boon, het
hoofd der beweging, alles wat in zijn vermogen was om stilte,
orde en rust te bewaren. Als oorzaak van de beweging werd
door dezen opgegeven, dat de dorpen Purmerland en Ilp „niet
weinig sedert de heersugt der Fransche wet geleden hadden, en

Gedenkboek. II. 	 22
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van alle voordeelen, die deze dorpen onder het vorig bestuur
van Oranje vOOr de omwenteling van 1794 genooten, beroofd
waren, en na Ilpendam waren getrokken". Zij hoopten een deel
van hunne oude rechten terug te krijgen.

Het gelukte den commissaris van het arrondissement Hoorn
(de voormalige onder-prefect) de gemoederen te kalmeeren, z66
dat zij zich schikten in den bestaanden toestand.

Van anderen aard waren de ongeregeldheden, die omstreeks
het midden van December in de Purmer voorvielen. „De gods-
dienstige denkwijze der inwoners en hunne vroegere politieke
gevoelens gaven aanleiding tot twist en vervolging, welke zich
openbaarden in grove beleedigingen en het plegen van verre-
gaande baldadigheden. Op den 15" December vonden de briga-
dier en de veldwachter „in de Purmer onder Monnickendam een
groote bende mans en vrouwen, dewelke haar schuldig gemaakt
hadden om geld of te dwingen van de Boeren, van welke zij er
vier arresteerden en na Monnickendam bragten". Deze menschen
werden den 17en Dec. naar Hoorn gebracht.

Den 21en Dec. schreef de maire aan den heer De Jonge,
generaal-commandant in Noord-Holland: „Sedert eenige dagen zijn
er onlusten ontstaan in onze jurisdictie, de Purmer. Sommige
personen uit Ilpendam hebben zich verstout bij eenige boeren
te gaan, bij hen oproer gewekt en geld gevorderd en brutaliteiten
bewezen. Door bijstand van eenige burgers zijn de belhamels
gekeerd, en gelukkig dat een officier met drie man Zwitsers
hier passeerde, welke met onze burgers mede gegaan zijn, zijn
die oproermakers gevat, en vier alhier binnengebragt, welke des
anderen daags na Hoorn getransporteert zijn. Dan op heden
wordt ons weder opnieuw bericht, dat er complotten zich gefor-
meerd hebben en dreigen deze onze brave burgers opnieuw te
verontrusten en hun betaald te zetten, dat de gevatte personen
opgebragt zijn.

„Wij hebben van onze pligt geacht dadelijk in de gevaren, die
hier dreigen te voorzien ; een dertigtal brave burgers hebben
zich aangeboden deze weerlooze huislieden bij te staan, dan,
Wel. Ed. Gestr. , wij vreezen dat hun magt op den duur te
onbestand zal zijn en wij zouden derhalve verzoeken een genoeg-
zaam detachement te Ilpendam te zenden, ten einde deze brutale
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lieden te weeren en hun te beletten onze rust te verstoren. Wij
bevelen deze zaak in uwe spoedige adsistentie en hebben zelf
vermeend om de meest bedreigde ingezetenen met dezen brief
te doen afgaan teneinde daardoor te spoediger uw hulp te be-
komen en U.E.G. te beter van den toestand te informeeren."

Generaal De Jonge liet er geen gras over groeien en zond
onmiddellijk eenige manschappen naar . . . . Monnickendam ; doch
z6(5 hadden de Monnickendammers het niet bedoeld, want nu
kregen zij de last der inkwartiering van dit detachement onder
bevel van den heer kapitein Van Dooren. Zij waren van oordeel,
dat het beter en billijker was de Ilpendammers daarmede te
belasten. Doch te vergeefs; het detachement bleef te Monnicken-
dam. Op een verzoek om toezending van wapenen en munitie
om ongeveer tweehonderd ingezetenen te kunnen doen optreden
„tot het weeren van alle onheilen van de stad en jurisdictie",
antwoordde de generaal met eene toezegging, dat 25 geweren
zouden worden gezonden.

Van verdere onlusten werd niet vernomen.
Nog eenmaal zou Waterland ernstig verontrust worden. Het

was op den 29en Dec. , toen er een gerucht liep, dat de Fran-
schen van uit de Zuiderzee eene poging wilden wagen om Noord-
Holland binnen te dringen. Men meende hunne vaartuigen reeds
te hebben gezien. De straks genoemde kapitein Van Dooren ging
van Monnickendam op verkenning naar Edam, doch schreef van
daaruit in vliegenden haast aan den heer Arbman „Amite,
alhier arriveerende heb ik mij bij den heer Maire vervoegd,
welke gelooft, dat het een vals alarm was. Z.E.G. gelooft dat
het een sloep van zijn vriend Nooij was geweest, die men gezien
had onder den wal. Ik blijf tot morgen hier, want officieele
tiklingen had men hier nog niet, men verwagt elk oogenblik
de expresse tegemoet, die men tot informatie gezonden heeft".

Ook de maire van Landsmeer kreeg op dien dag „omstreeks
3 uur, berigt egter op een losse gezegde, dat de fransche troepen aan
land gekomen waren te Schardam. Hij zond direct een expresse
na de maire van Ilpendam, welke hem, so hij vermeende, egt
berigt gaf dat, ja, er een getal van 500 geland waren en
reeds tot Oosthuizen waren doorgedrongen. Hij liet de klok
luiden om zijne ingezetenen te verzamelen. Bij den anderen
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gekomen zijnde, hield hij een kleine aanspraak en vroeg hun,
wie lust had hem te volgen — om hierop aan te marcheeren
om onze natuurgenooten te hulp te snellen — hetgeen ten-
gevolge heeft gehad (hetgeen hij tot lof zijner burgerij moet
vermelden) dat er geen enkele agterwege bleef, maar hem allen
volgden, en zij marcheerden op Purmerend, waar hij echter,
bericht ontvangen hebbende van de maire, zijn yolk afdankte,
en met hen weder afmarcheerde". Het gerucht bleek, gelukkig,
loos alarm geweest te zijn. Men kon tamelijk rustig den Oude-
jaarsavond vieren, en als een psalm des vertrouwens klonk weer
„Neerlandsch Volkslied".

1. 4.

„Wilhelmus van Nassauwen"
	

Zie, in zijn vaderoogen

Was onzer vad'ren lied,	 Blinkt deernis met ons lot ;

Hun toevlugt, hun vertrouwen,	 Zijn hart is dus bewogen . . ..

Toen alley hen verliet ;
	

En ....in dat hart leeft God.

Toen 't wreed geweld van Spanje
	

Hem streelt geen ijd'le glorie •,

De moordbijl had ge wet,	 's Volks liefde is al zijn vreugd :

Was 't Willem van Oranje,	 De veder der Historie

Die Neerland heeft gered.	 Schetst Bens zijn stille deugd.

2. 5.
„Wilhelmus van Nassauwen"

	
Hoor, hoe van zijne lippen

Is nog het Neerlandsch lied : 	 De troost der liefde vloeit ;

Op hem rust ons vertrouwen, 	 Hem zal geen zucht ontglippen,
En hij begeeft ons niet,	 Die niet voor Holland gloeit,

Het zaam vereend Europe
	

Voor Holland, voor ons alien,

Verplet de dwinglandij ;	 Voor Hollands heil en eer ;

Oranje, Neerlands hope
	

God ziet met welgevallen

Maakt Neerland weder vrij.	 Op hem en Holland neer.

3. 6.
Na jaren bitter liiden,	 Hij dempt de bron der smarten,

Na jaren hoon en schand
	

Den poel van twist en haat;

Mag juichend zich verblijden
	

Hem kloppen aller harten,

Het vrije Vaderland.	 Hem, aller toeverlaat.

Verbreizeld is de keten,	 Het eene woord : „vergeven !"

Door Nederland getorscht ;
	

Brengt Neerland aan zijn voet ;

Nu smart en smaad vergeten .... 	 Hij wijdt aan ons zijn leven,

Zie d'afgebeden vorst !
	

Wij wijden hem ons bloed.
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`7.

Ja, „Willem van Nassauwen"
Zij steeds het Neerlandsch lied !
0, God van ons vertrouwen,
Begeef, verlaat hem niet ,
Hem, die in 't spoor der glorie
Van d'eerste Willem treedt,
De lat're schandhistorie
Met eigen ramp vergeet !

8.

Hem, die de smarten lenigt,
De tweedragt heeft geveld,
De harten weer vereenigd
En 't vaderland hersteld !
Op hem rust ons vertrouwen !
Neen, God begeeft hem niet !
„Wilhelmus van Nassauwen"
Is aller braven lied.

Een kwade dag was het voor den maire van Monnickendam
nog den Ten Januari 1814 „toen het bij de loting voor de
landmilitie wat moeijelijk was, doordat er veel dronken menschen
waren". De ingeschrevenen nit het geheele kanton kwamen op
dien dag te Monnickendam bij een. De maire zei zelf daarvan
„dat het doen dezer loting boven menschelijke kragt geweest is,
daar het houden van orde zeer veel moeite in zig heeft gehad
onder zoo een talrijke vergadering van menschen en hetwelk
derhalve niet als door zeer ferme maatregelen tot een goed
einde kon worden gebracht, er was niet genoeg militair, terwijl
de zitting duurde van smorgens 9 ure tot savonds tien uur, zonder
dat ik mij veroorloofd heb dezelve een oogenblik te verlaten".

Alle maires, in de voorgaande bladzijden genoemd, werden
door den Souvereinen Vorst tot burgemeester hunner gemeente
benoemd, uitgezonderd de maire van Marken, die plaats moest
maken voor zijn adjunct Jan Cornelis De Groot.

Over het algemeen werd voorts geene wijziging gebracht in
de gemeentebesturen. De personen, die daarin zitting hadden,
behielden hunne plaatsen, alleen de titels veranderden.

Onder de notabele personen uit deze streek, die geschikt geacht
werden „te raadplegen over de constitutie" werden genoemd :
de heeren H. Bakker van Broek in Waterland, J. Van Rooijen
en Jb. Teengs van Monnickendam.

Den 24en Februari 1814 bedankte de maire van Monnickendam
den beer commissaris van het arrondissement Hoorn „minzaam
voor de moeite die Z.E.G. nam om te maken, dat de nationale
garde bedankt werd ; het was niet mogelijk, nu die menschen
wisten, dat zij zouden vervallen, hun tot bun plicht te houden ;
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de besten onder hen leden daardoor te veel, daar alles op de
braven neerkwam".

Zoo kwamen de gemoederen langzamerhand tot rust. Wel
hielden de Franschen nog enkele punten van den vaderlandschen
bodem bezet, doch men vreesde hen niet meer. Gewillig droeg
men de lasten van het onderhoud der troepen van de Geallieerden,
die ons land nog niet hadden verlaten, en men beijverde zich
de oude welvaart te herwinnen.

En 't eerste koopvaardijschip, dat een onzer havens binnenviel,
werd met gejuich verwelkomd. Men savoureerde in gedachten
wat men zoo lang moest ontberen : „Welkom" — klonk het,

Welkom, scheepje, in de haven !
Wil ons met uw koffie laven ;
De eerste slok zal nectar zijn.
En een klontje suiker tevens.
't Is een balsempje des levees,
Lekkerder dan fransche wijn.

En Coen omstreeks midden Juli van het jaar 1814 de eerste
haring onder de herstelde Hollandsche vlag werd binnengebracht,
werd naar oud-vaderlandschen trant dit zeebanket met een
feestdronk begroet en de wensch geuit dat

Holland weer ten toppunt stijg'
Van glorie, rijkdom, magi,
En al 't verloor'ne wederkrijg',
Zoo vaak met spijt herdacht.

Dat Holland zijn vermaarde vlag
Op zee bij zee ontrol',
En 's aardrijks schatten garen mag
Bij gansche schepen von

Gedeeltelijk slechts is doze wensch voor het zuidelijk gedeelte
van Holland's Noorderkwartier vervuld geworden.


