
Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam 2019 
 
Verslag van de activiteiten van onze vereniging, naar onderwerp gerangschikt. 
 
BESTUUR, LEDEN EN ORGANI SATIE 
Bestuur mutaties 
Op de algemene ledenvergadering van 6 juni 2019 zijn de aftredende bestuursleden 
Klaas Roos, Garrelt Bont en Herman Reurs herbenoemd voor een periode van 3 
jaar. Tevens is een nieuw bestuurslid, Gerben Kolkman, voorgedragen en benoemd. 
Hiermede komt het aantal bestuursleden op 9 en is er een verjonging in de samenstelling 
van het bestuur gerealiseerd. 
In 2019 is het bestuur 10 maal in vergadering bijeengekomen. Tijdens deze vergaderingen 
is er overleg geweest met de besturen van onze werkgroepen, t.w. de stadsgidsen 
en de archeologische werkgroep. Daarnaast zijn er enkele (extra) bestuursvergaderingen 
geweest met als onderwerp ‘De nieuwbouw van het Galgeriet’. 
Op 24 november 2019 is een extra ledenvergadering belegd met als agendapunt 
‘verstrekking van eenmalige subsidie aan het museum van € 20.000 voor de renovatie 
van de entree en de Carillonzaal’. Zie het verslag op pagina 19. 
 
Ledenbestand 
Het aantal leden is in het afgelopen jaar gedaald van 1169 naar 1164. Er waren 40 
opzeggingen, het merendeel wegens overlijden en verhuizingen. Het aantal nieuwe 
leden bedroeg 36. 
Het doel is om jaarlijks 40 nieuwe leden te werven. Werving van nieuwe leden is en 
blijft een van de prioriteiten van het bestuur. 
 
Financiën 
Het is gelukt om het jaar af te sluiten met een batig resultaat van € 2.885,73 
(2018: € 5.308,79). 
In het verslag van de penningmeester wordt een uitgebreide toelichting gegeven. 
 
LEDENACTIVITEITEN 
Lezingen 
De vereniging heeft in 2019 vier lezingen georganiseerd, twee in het voorjaar en 
twee in het najaar. 
Op 21 februari was de eerste lezing met als onderwerp Alternatieven voor een stoplichtvrije 
oplossing voor de kruising Bernhardlaan/N247 door Nico Beers. Na de pauze 
werd de visie van onze vereniging op de ontwikkeling van het Galgeriet middels een 
PPT-presentatie gepresenteerd door Herman Reurs in samenwerking met Klaas Roos. 
De lezing op 28 maart over Architecten en kunstenaars van de Amsterdamsche School 
werd gegeven door Ton Heijdra. Het was een interessante lezing over de ontwikkeling 
van de woningbouw in het begin van de 20e eeuw en de gebouwen van Michel 
de Klerk. 
Op 18 september was er een Monnickendammer avond. Garrelt Bont vertoonde 
foto’s, er was een quiz en een mooie voordracht van Marten Horjus. 
Op 19 november was de laatste lezing van dit jaar. Het onderwerp was Presentatie 
boek Broek en Waterland. De lezing werd gegeven door Jaap Haag en Loek Zoon. 
Jaap Haag is een van de schrijvers van het boek en gaf een inleiding over zijn onderdeel. 



Loek Zoon gaf een algemene toelichting over de opzet en ontwikkeling van het 
boek. Na de pauze kwam het onderwerp Nieuwbouw Galgeriet aan de orde. Door 
ons bestuurslid Herman Reurs werd een toelichting gegeven over de ontwikkelingen 
van de nieuwbouw en het door de gemeenteraad goedgekeurde Beeldkwaliteitsplan 
Galgeriet. Nico Beers verzorgde de problematiek over de te verwachten toename 
van het verkeer over de Bernhardlaan en de N247. Hierna werd met de aanwezige 
leden gediscussieerd over wel/niet in beroep gaan bij de rechtbank in Haarlem. 
 
Excursies 
Onze voorjaarsexcursie ging op 13 april naar het museum Het Schip in Amsterdam. 
We startten met een rondleiding door de wijk in de Spaarndammerbuurt. De 
aandacht was hierbij speciaal gericht op de woningbouw van architect Michel de 
Klerk. Ook werd een bezoek gebracht aan een woning die ingericht was zoals in de 
jaren twintig van de vorige eeuw. Tot slot werd het postkantoor bezocht dat is ingericht 
als in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Daarna kon het museum bezocht 
worden. 
De najaars-excursie op 21 september ging naar ’s-Gravenhage. ’s Ochtends bezochten 
we het Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. We werden in het kasteel ontvangen 
met koffie en petit-fours waarna de rondleiding door het kasteel volgde. 
Na de lunch in ’s-Gravenhage was er gelegenheid om aan ..n van de vijf rondleidingen 
deel te nemen waaronder een rondleiding in het gebouw van de Tweede 
Kamer en de Ridderzaal. Mede door het fantastische weer was het een uitstekende 
najaars-excursie. 
 
VERTEGENWOORDIGINGEN 
Monumenten en Welstandscommissie 
Onze vertegenwoordiger Lodewijk Duymaer van Twist is in 2019 onze vertegenwoordiger 
geweest in de commissie. In dit jaarboek doet hij verslag van de activiteiten 
van de commissie in 2019. In onze maandelijkse bestuursvergaderingen bespreken 
we de aangevraagde omgevingsvergunningen van de maand daarvoor. In enkele 
gevallen heeft er overleg plaatsgevonden over ingediende bouwplannen. In 2019 
hebben we geen redenen gezien om bezwaar aan te tekenen. 
jaarverslag vereniging oud monnickendam 2019. 
 
Overleg met leden van het College van de gemeente Waterland 
Vanaf 2015 is er met het College tweemaal per jaar overleg over zaken die de binnenstad 
van Monnickendam betreffen. Onze Vereniging wordt vertegenwoordigd 
door de voorzitter en twee bestuursleden. In 2019 heeft er geen overleg plaatsgevonden. 
Voor 2020 zijn twee vergaderdata met het college vastgelegd. Door onze 
vereniging worden vooraf onderwerpen aangedragen die we willen bespreken. 
 
WERKGROEPEN 
Archeologische werkgroep Waterland 
In het afgelopen jaar is de werkgroep actief geweest met het opzetten van een digitale 
nieuwsbrief en is een tijdschrift uitgegeven met gedetailleerde beschrijvingen 
van de vondsten. Ook zijn er tentoonstellingen in ons museum georganiseerd. 
Op 22 maart 2019 heeft de officiële opening plaatsgevonden van de nieuwe huisvesting 



op het sportterrein. Er is met de gemeente een huurovereenkomst van 3 jaar 
gesloten waarbij een zeer geringe huur overeengekomen is. 
Zie het jaarverslag van de werkgroep op pagina 32. 
 
Oral History 
Ook in het afgelopen jaar heeft de werkgroep wederom een aantal interviews 
gehouden. Eind 2018 heeft Peter van Maanenburg aangegeven zijn activiteiten voor 
de werkgroep te willen beëindigen. In het voorjaar van 2019 gaf Elly Beintema ook 
aan te willen stoppen met haar werkzaamheden. Gelukkig zijn de vrijgevallen functies 
in 2019 opnieuw ingevuld. 
De werkgroep is vanaf 2011 actief en er staan inmiddels 53 interviews op de website. 
Zie het jaarverslag van de werkgroep Oral History op pagina 30. 
 
Stadsgidsen 
De stadsgidsen hebben in 2019 1.273 personen rondgeleid. Ten opzichte van 2018 
is dit een daling van 200 personen. Ook dit jaar werden er een aantal rondleidingen 
afgezegd wegens de hitte. 
In 1994 is onze vereniging gestart met het opleiden van stadsgidsen. Vervolgens zijn 
er vanaf 1995 op de vrijdagavonden rondleidingen verzorgd en vanaf 1996 gedurende 
het gehele jaar. Dit betekent dat de werkgroep in 2020 25 jaar actief is. 
In 2019 is er gestart met het opleiden van nieuwe stadsgidsen. We waren zeer verrast 
dat zich 10 zeer gemotiveerde personen meldden voor stadsgids. Voor de continuiteit 
is dit zeer belangrijk. 
Zie het jaarverslag van de werkgroep Stadsgidsen op pagina 25. 
 
Website 
Het bestuur is tevreden met de huidige status van de website. In 2019 zijn er 
wederom enkele aanpassingen doorgevoerd. De website wordt beheerd door Jan 
Konijn. We hopen onze leden en belangstellenden van adequate informatie te kunnen 
blijven voorzien over de geschiedenis van Monnickendam. Van het contactformulier 
op de website wordt regelmatig gebruik gemaakt. 
 
Prijs ‘De Monnick’ 
In 2019 is van de commissie een advies ontvangen voor het uitreiken van deze prijs. 
Peter van Maanenburg is voorgedragen voor de prijs en tijdens de jaarvergadering is 
de prijs aan hem uitgereikt. In de voordracht is uitgebreid aandacht besteed aan de 
vele werkzaamheden die hij voor de vereniging, het museum en de ijszeilschuiten 
heeft gedaan en nog steeds doet. 
 
De Stegh 
Helaas hebben we in het najaar van het Waterlands Weekblad bericht ontvangen dat 
zij de huur per 31 december 2019 opzeggen. Hierdoor lopen we vanaf 2020 inkomsten 
mis en is er ruimte beschikbaar voor verhuur. Er wordt getracht om weer huurders 
te vinden. In het afgelopen jaar is op verzoek van de gemeente de ruimte van 
het havenkantoor vergroot. 
 
 



Fonds aankopen Collectie 
In 2019 zijn er geen aankopen gedaan. Wel is er een bod uitgebracht op een schilderij 
van de ‘Munkedamer maecht’ (1570) van de schilder J. van Horst. Helaas heeft dit 
niet geleid tot een aankoop. 
 
DIVERSEN 
Rokerij de Lange Ben 
Begin 2019 ontvingen we van het college de uitslag van het door ons ingediende 
bezwaarschrift bij de beroeps- en bezwaarschriftencommissie van de gemeente. 
De commissie is van oordeel dat er geen procedurefouten gemaakt zijn door het college 
en dat daarom terecht de motie van de gemeenteraad uitgevoerd kan worden 
wat betekent dat de rokerij geen gemeentemonument wordt. 
Vervolgens hebben we met erfgoedvereniging Heemschut overlegd of we in beroep 
bij de rechtbank in Haarlem zullen gaan. Het feit dat de meerderheid van de gemeenteraad 
besloten heeft om geen monumentenstatus te verlenen en de beroepscommissie 
geen procedurele fouten heeft geconstateerd, is reden dat we bij de rechtbank 
weinig kans maken. En dus is besloten om niet in beroep te gaan. 
Met dit besluit komt een einde aan bijna drie jaar strijd voor dit bijzondere gebouw 
door de erfgoedbeschermers. 
 
Gemaal de Poel 
In 2019 heeft ons bestuur wederom overleg gehad met de vertegenwoordiger van de 
provincie en er is contact geweest met het Hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier. 
Jaarverslag Vereniging oud monnickendam 2019. 
Inmiddels is gebleken dat onze vereniging als enige gegadigde is overgebleven 
voor het gemaal. Er loopt momenteel een subsidieverzoek bij de provincie 
voor het haalbaarheidsonderzoek herbestemming. De verwachting is dat dit onderzoek 
in maart 2020 kan starten. Er zal dan met ons overleg worden gevoerd. 
Om het gebouw in gebruik te kunnen nemen zullen er forse aanpassingen gedaan 
moeten worden om de toegankelijkheid te verbeteren. Hiervoor zijn al in het voortraject 
plannen gemaakt welke nu op haalbaarheid getoetst moeten worden. 
Ons bestuur is positief gestemd over de mogelijkheid om in de toekomst over dit 
gebouw te kunnen beschikken. 
 
Nieuwbouw Galgeriet 
Op 23 april 2019 hebben we onze zienswijze ingediend bij de gemeente op het 
omgevingsplan 
Monnickendam Galgeriet 2019. Onze bezwaren betroffen het behoud van 
de cultuurhistorie, de bouwlagen met een maximale hoogte van 6-9 lagen en 
verkeerstechnische aspecten voor vooral de Bernhardlaan. 
Tijdens onze algemene ledenvergadering op 7 juni jl. heeft na de pauze de projectleider 
van de gemeente (Leo van Heijst) de gelegenheid gekregen om de plannen 
voor het Galgeriet toe te lichten aan onze leden. Er was gelegenheid voor hoor en 
wederhoor. 
Op 19 september jl. is door het College de zienswijzenota en nota van wijzigingen 
bij de raad ingediend. De door ons ingediende bezwaren zijn niet overgenomen. 
Vervolgens heeft de raad op 3 oktober het omgevingsplan Galgeriet 2019 en gelijktijdig 



het Beeldkwaliteitsplan goedgekeurd. 
Wij hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens de geplande lezing op 
19 november na de pauze het beeldkwaliteitsplan toe te lichten. Het plan is een zeer 
gedetailleerde uitwerking van de inrichting, bouwhoogtes, te gebruiken materialen 
en kleuren. Als bestuur zijn we zeer te spreken over de kwaliteit en volledigheid van 
dit plan. Ook de aanwezige leden spraken zich zeer positief uit. 
In een extra bestuursvergadering in december hebben we na overleg met de 
IJsselmeervereniging besloten om niet verder in beroep te gaan. 
De belangrijkste overwegingen hierbij zijn: 
– De gedetailleerde uitwerking van het beeldkwaliteitsplan geeft ons voldoende vertrouwen 
dat aan de cultuurhistorische aspecten voldoende aandacht wordt gegeven. 
– We willen niet voor extra vertraging zorgen in het bouwtraject omdat wij over fase 
1 van de bouw geen inhoudelijke bezwaren hebben. 
– Daar het bouwplan valt onder de ‘crisis- en herstelwet’ verwachten we niet dat de 
rechter onze bezwaren zal honoreren omdat er gelegenheid wordt gegeven om deze 
in een latere fase alsnog aan te passen. 
– We krijgen in het vervolgtraject nog voldoende gelegenheid om verbeteringen aan 
te brengen. 
 
Koert Kraak, Voorzitter, maart 2020 


