
“De mens die niet weet wat er voor zijn geboorte heeft plaatsgevonden, is gedoemd om voor 
altijd een kind te blijven”. 

 
Deze woorden van de Romeinse staatsman en schrijver Cicero (106- 43v. Chr.) moeten uiteraard 
gelezen worden in de kontekst van zijn tijd. Maar wat mij betreft is deze uitspraak ook van 
toepassing op de geschiedenis van families en individuele personen. 
Familieonderzoek is voor velen in ons land een echte hobby geworden. 
Het is speuren naar, wat zo mooi heet, je ‘roots’. Wie waren je voorouders, waar woonden ze, wat 
deden ze voor de kost? Wanneer leefden ze en onder welke omstandigheden? Hoe maakten zij deel 
uit van hun plaatselijke en/óf regionale geschiedenis? Dat zijn vragen die je bij het beoefenen van je 
hobby graag beantwoord wilt zien. 
De heer Appel bracht die speurtocht naar het verleden in het jaarverslag van de vereniging in het jaar 
1979 als volgt onder woorden: 

“Evenals de geschiedenis van Monnickendam een aaneenschakeling is van gebeurtenissen waar 
je verband in logica en tracht te vinden, bestaat het leven van een voorouder ook uit een 
legpuzzel waarvan je bochtig uit elkaar geknipte stukjes, verspreid in allerlei archivaria, weer 
bijeen tracht te brengen, zodat een afbeelding ontstaat, een kennismaking met een mens die in 
de meeste gevallen al lang vergeten was. Een enorm speurwerk, maar stukje voor stukje gaat 
zo’n man of vrouw weer voor je leven”. 

 
Hoe ver het onderzoek terug in de tijd kan plaatsvinden hangt niet alleen af van de beschikbare 
bronnen maar bv. ook van de welstand van de voorouders. Is er sprake van adel? Behoorden ze 
tot regentenfamilies of tot de gegoede burgerij van de stad? Van de beter gesitueerden is 
gewoonlijk veel meer genoteerd en (meestal) bewaard gebleven dan van hen die vermeld worden 
in de registers van de diaconie. 
Over het algemeen zijn de primaire familiegegevens (geboorte/ doop- ondertrouw/ huwelijk- 
overlijden/begraven) vrij gemakkelijk te achterhalen. Moeilijker wordt het als de voorouders tot 
de lagere sociaalmaatschappelijke klasse behoorden, zoals met drie generaties voorouders van 
schrijver dezes, die in de 18e eeuw in Monnickendam hebben bewoond en gewerkt. 
Bladerend in het Memoriaal van de Burgemeesters over de periode 1756-1766 (Monnickendam, 
O.A. 36) ontdekte ik niet alleen het eerste document waar de familienaam (GROOT) wordt 
gebruikt, maar werd me ook duidelijk dat de naam vermoedelijk gekozen is vanwege de 
lichaamsbouw. 
Het bericht luidt als volgt: 

“Vergadering gehouden op Vrijdag den 24 Dezember 1762, present alle de Heren 
Burgemeesteren. (Dat jaar: Dirk Minnen, Nicolaas Bruyn, Jan Roos en (pres) mr. Willem 
Houtingh) Op voorstelling van den Heer Burgemeester Minnen syn tot Turfdrager ende 
Coorndrager, in de plaats van Adriaan Dekker- Jan Lammersz. Rietsnijder, en tot 
lantaarnopsteker in deselfde plaats Pieter Mooij, nog in de plaats van Jacob de Vries tot 
Turfdrager, Saad- en Coorndrager Jan Willemsz Groot, tot Coornmeeter, Saadmeeter en 
Steentelder Claas Kater, aangestelt” 

 
Voorvader Jan Willemsz. Groot was dus gewoon sjouwer van beroep, geboren in 1731 en op 30 
september van dat jaar gedoopt in de Gereformeerde kerk van Monnickendam. Op 23 jarige 
leeftijd trouwde hij in Monnickendam met Neeltje Adriaans, de jongste dochter van Adriaan 
Cornelis Blauw en Eefje Claes Croos, gedoopt in Monnickendam op 8 maart 1722. 
Omdat Jan Willemsz. Groot was aangesteld door het college van Burgemeesters dat deel 
uitmaakte van het stadsbestuur, is er sprake van een wat we vandaag een ‘overheidsfunctie’ 
zouden noemen. 
Zo’n job kreeg je niet zo maar, die moest je kopen! In de taal van toen: er moest ‘afleggelt’ betaalt 
worden door de uitverkoren nieuwe ambtenaar’. 



Onder de ‘Sesde Ontvangst- Afleggeld van de Ambten en bedieningen binnen deese Stadt-
“vinden we eerst de ‘dure’ functies genoemd, daarna de minder belangrijke baantjes. 
Frans van Dalen, als nieuw aangekomen bakker, betaalde F 150,- om zijn beroep in de stad te 
mogen uitoefenen. 
Jan Willemsz en Jan Lammertsz. Betalen  allebei F 50,- afleggelt als nieuwvercooren Turfdrager. 
Willem Mars en Egbert Koot betalen allebei F 100,- Zij waren de ‘nieuw vercooren schippers op 
de jaagschuyte’. 
In de Missieve boeken van Burgemeesteren, Vroedschap, Municipaliteit en Raad (O.A. 42) wordt 
vermeld dat er in 1748 tien Turf en Coorndragers waren die elk F 125,- per jaar van het 
stadsbestuur kregen. In 1762 zal dat niet veel meer zijn geweest. 
 
Hoe officieel zo’n functie als ‘sjouwer’ was leert ons O A 84 waar staat: 

“Op heeden den 24e December 1762 hebben Jan Lammertsz. Rietsnijder en Jan Willemsz. 
Groot als nieuwgecooren Turf Saad en Coorndragers in de plaats van Adriaan Dekker en 
Jacob de Vries in handen van Heeren Burgemeesteren den Eed afgeleijt en gedaan. Gelijk ook 
ten selve daag den Eed in handen voornt (voornoemd) heeft afgeleijt en gedaan Claas Kater 
als nieuw aangestelde Coorn, Saad en Colenmeester en Steentelder in de plaats van Jacob de 
Vries”. 

 
Niet alleen het dragen van saad, turf en coorn was een officiële functie. Er waren ook baantjes als 
‘Saad en Coornmeter’, ‘Saad storter’of ‘Saad setter’, Neeltje Adriaans (Blauw) was in 1748 en 49 zo’n 
‘saadsetster’.  
Verder waren er Turf vulsters, in 1748 acht vrouwen die daar jaarlijks F 33,- voor ontvingen, Steen 
tellers, Coorn, Coolen en Kalksetters, Steensetters. 
Wat het werk van de Turf, Coorn, Coolen en Calkdragers inhield was gereglementeerd. O.A. 84 heeft 
op pagina 362 - 366 de zogeheten Ordonnantie op het Turf en Coorn mitsgaders Coolen en Calk 
dragen en lossen binnen de Stadt Monnickendam. Een paar artikelen neem ik over. 
Art.1 In den Eersten en Sal niemand van de burgers ende Inwoonders binnen deze Stadt vermogen 
eenige Turf ofte Coolen mitsgaders Calk te doen ontlossen ende op te doen ten sij het Selve door den 
dienst en arbeijt van de Geswooren Vulsters, Meters ende dragers daartoe aangesttelt. Geschiet op 
de verbeurde van Een Rijksdaalder boven ende betalen het Arbeijtsloon dat de vulsters of meters ende 
dragers daar aan soude verdient hebben alles ten profijte van Armen Weesen binnen deze Stadt. 
 
Art. 2 Gelijk ook geene turf Schippers ende verkoopers van Turf, Calk en Coolen sullen vermogen 
enige turf te doen heven of te lossen, ’t sij op ’t landt off in Eenige anderen vaartuijgen als alleenlijk 
door de voorz. vulsters, meter en dragers. Telkens op de boeten van een gulden ten Profijten van de 
Voorz. armen. 
 
Art. 3 Ende sullen de turfschippers en verkoopers ook schuldigh en gehouden sijn voor het Voorz.  
heven off te uijtlossen van de turf uijt haare Schepen, Schuijten ofte Wagens aan de Voorz.  dragers te 
betalen voor eider ton turf een duijt. Sonder eenigh onderscheijt van wat sooren van turf het ook sij 
ende daar en boven geduurende den arbeijt aan deselve dragers en de vulsters nog te verschaffen 
nodigh drinken van bequaam drie guldens Bier. 
 
Art. 5 Ende soo wanneer de voorsijde turfdragers nu ofte dan souden mogen sien ende vernemen 
dar deselve tonnen niet na behooren gevult soude mogen sijn, deselve tonnen om te stooten ofte 
andersints te doen verbeteren. 
 
In artikel 7 wordt gezegd dat er na zonsondergang geen tonnen met turf meer mogen worden 
gevuld, noch gedragen om alle ongemak en ook de vrees van brand voor te komen. 
 



In artikel 8 geeft aan dat noch de schippers, noch de verkopers of hun knechten een evenmin de 
dragers in het schip waar de turf, kolen of kalk is opgeslagen ‘eenige tabak mogten roken ofte vuur te 
brengen’. De boete is een gulden voor de armen. 
 
Art. 9 Sullen ook alle schippers gehouden sijn om met haar vaartuijgen soo digt aan de losplaatsen 
te vaaren als ’t mogelijk is en wanneer door de droogte daar niet kunnen komen haar turf, coolen of 
kalk in schouwen overschepen om sulks te kunnen doen. 
 
Artikel 10 geeft aanwijzingen wat er dient te gebeuren als er twee schepen tegelijk arriveren en 
welke ploeg dragers welk schip moeten lossen. 
 
De ordonantie eindigt dan als volgt: 
“Aldus gedaan en gearresteert bij de heeren Burgemeesteren en Regeerders der Stadt Monnickendam 
van gemelde Stadt desen 27 september 1755”. 
 
Iedere ‘ambtenaar’ had dus een duidelijk omschreven taak. 
Dat er wel eens onenigheid ontstond tussen de leveranciers van turf en de turfdragers lezen we in 
het Memoriaal van de Burgemeesters uit 1702: 

“Op 16 december 1702 wordt er een klacht behandeld van ‘verscheijdene turfschipppers van 
buyten hier met turf comende dat de turfdragers, te weten Jacob Eversz.  En Claas Symons 
Oossaan zijn ‘geordonneert (aangezegd) in geen zes weken turf te mogen dragen alsoo zij de 
voornaamsten zijn daarover geklaaght wort en bij alsdien daer weder over haer klagten worden 
gedaan van haar te sullen casseeren (ontslaan). 

 
Dat de Coorn en turfdragers ook wel eens als een soort ME moesten fungeren leert ons het 
verslag van de Burgemeesters vergadering van zaterdag 7 juli 1753. 
(OA 35) Een zekere Claas Calf zit gevangen wegens diefstal van materialen, behorende bij de 
Waterlandse Zeedijk. 
Hij zal “met de coorden worden gestraft dat er de dood na volgt”. De executie zal donderdag 12 
juli plaatsvinden op het te bouwen schavot dat voor het stadhuis zal worden geplaatst. Tijdens de 
executie zullen de poorten van de stad gesloten zijn en wordt de klok geluidt. 
De stadswagts, turf- en coorndragers, bierdragers, de boomsluijter en de stadsomroeper zullen 
tesamen een cordon rondom het schavot vormen. 
Als kort na de executie de rekening wordt opgemaakt blijkt dat de 21 personen die gewapend 
rondom het schavot de wagt hebben gehouden elk iets meer dan een gulden verdient te hebben. 
 
De turfschuur 
De turf die werd aangevoerd werd opgeslagen in de turfschuur. Volgens OA 115a stond er in 1747 
een turfschuur van de Diakonie aan de Oudezijds Burgwal. Dat de turf o.a.  diende als brandstof in 
de huizen van de bedeelden kunt U lezen in het jaarverslag van O.M. 1993 
. 
Slot 
Jan Willems Groot heeft tot aan zijn dood het werk asl Turf- en Coorndrager gedaan. Hij werd op 
19 mei 1771 in Monnickendam begraven en (vermoedelijk) opgevolgd door Maarten Besem 
(18.5.1771) Neeltje Adriaans Blauw wordt, na 22 jaar weduwe te zijn geweest, op 26 april 1793 in 
Monnickendam begraven. 
C.A.E. Groot 
 


