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Oud Edam start rubriek oude familienamen

Frans Dirkszoon Klees al in 1585 genoemd

Z&Ty r#

Wanneer is een familie een

echte "Edammer-familie"?
Daar is geen antwoord op te

geven.

er zijn dorpen in de omgeving,

waar men zelfs na vier genera

ties nog zegt: "Dat zijn vreemde

lui!".

Wij doen geen uitspraak en star

ten deze nieuwe rubriek met

een familie, die reeds in de 16e
eeuw in Edam woonachtig was

en zeker aanspraak kan maken

op het feit "een echte Edammer

familie" te zijn, n.1. Klees.

Jan Claeszoon Clees, kastelein

van de herberg 's Gravenhage,

woog volgens de overlevering 450

pond.

(collectie G. bij 't Vuur)

Het is hartverwarmend. Twee broers, de

heren W. Klees en D. Klees reageerden bei

den, als trouwe leden van Oud Edam, op

onze oproep.

Hieronder volgt hun familiegeschiedenis.

In 1585 trouwt ene Frans Dirkszoon Klees met

een meisje Teengs, zij is een dochter van de ge

achte heer Teengs, schepen van Edam. Hoewel

de kans groot is dat er relatie is tussen de eerstge

noemde van de onderstaande stamreeks, is dat
nog niet aangetoond.
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De dikke waard van de herberg "'s Gravenhage"

in de Kerkstraat heette Jan Claeszoon Clees gebo
ren in 1570 en gestorven in 1612. Deze "gewich

tige" man van 450 pond was waarschijnlijk een
neef van nummer 1 van onderstaande stamreeks.

Ie. Joost Pieter Klees geboren ca. 1620, trouwt

op 16-07-1644 met de aanminnige Pietertje

Pietersdr. in Edam.

2e. Op 12-10-1650 wordt in Edam hun zoon Pie
ter Joostzoon Klees gedoopt. Op 21-11-1682

trouwt hij met de weduwe Tanna Jansdr.

3e. Op 09-02-1685 wordt Jan Pieterszoon Klees
in Edam gedoopt. Hij wordt niet oud want op

28-03-1730 is hij in de Grote Kerk begraven.

Op 01-10-1707 is hij in de zelfde kerk ge

trouwd met Trijntje Klaasz.Reijerse (Regter).

4e. Jan Janszoon Klees werd geboren op 16-09-

1716 en heeft in onze stad een belangrijke rol
gespeeld. Hij was schoenmaker van beroep

maar heeft zich op maatschappelijk terrein

zeer verdienstelijk gemaakt. In de begraafboe-

ken van de Grote Kerk komen we hem tegen

als eigenaar van een aantal graven, wat op

een zekere vorm van welstand wijst en daar

bij is zijn huismerk eveneens vermeld. Van

1753 tot 1782 was hij lid van de schutterij en
vervulde hij de belangrijke post van "assier"

(=boogschutter). In 1783 werd hij zeker te

oud en is nog een jaar "provoost" van de

schutterij (een soort opzichter. Waarschijnlijk

is hij kort daarna overleden.

Op 01-02-1748 trouwde de 32 jarige Jan met
een 18 jarige "jonge-dogter" uit Edam, Janne

tje van Sluis. Zij was 52 jaar oud, toen zij op

12-12-1782 overleed en wordt begraven in

graf 23 in het Choor van de Grote Kerk. Dit

graf had Jan Klees reeds op 12 febr. 1751 ge

kocht. We zien dat de eigendomsrechten van
dit graf op 12 november 1788 overgaan naar

Bij dit nummer

De redactie start deze aflevering van Oud

Edam met het project "oude familienamen".

In een vorige aflevering plaatsten we een

oproep aan onze lezers om te melden of zij

een familienaam droegen, die zo mogelijk

al enkele eeuwen in Edam bekend was.

In de zeventiende en achttiende eeuw werd
Edam zoals zovele steden geregeerd door

een aparte klasse, de regenten. Hierbij de

eerste aflevering.

Oud Edam leidde haar leden ditmaal naar
Amersfoort voor het jaarlijkse uitstapje.

De redactie

Op dit schilde

rij in het

Edams Muse

um staat

onze dikbui
kige Jan Cla

eszoon Clees

in alle glorie

afgebeeld,

(foto Edams

Museum)

Klaas Klees. Hierin zal genoemde Jan Klees

tussen 1784 en 1788 eveneens zijn begraven.

5e. Klaas Klees werd geboren te Edam op 22-03-

1753 een trouwde op 25-03-1781 te Oosthui
zen met Maartje Arisdr. Otter. Zijn beroep

was schipper. Na de geboorte van hun eerste

kind bleef Maartje kwakkelen en op 26-11-

1782 overleed ze te Beets, Klaas achterlatend

met een zoontje van zeven weken oud.

Na ruim twee jaar weduwnaarsschap her

trouwde hij op 16-01-1785 met Trijntje Dirks

Visser. Klaas overleed op 05-03-1839-

6e. Aris Klees werd geboren te Beets en daar ge

doopt op 06-10-1782.

Hij was ook schipper van beroep. Op 28-10-

1810 trouwde hij met zijn lieftallige nichtje

Maartje Otter. Een zekere haast was nodig bij
dit huwelijk, gezien de geboortedatum van

zijn zoon. Na een gelukkig huwelijksleven

blies Aris op 28-03-1851 zijn laatste adem uit.

7e. Klaas Klees geboren 23-01-1811 te Oosthui

zen was eveneens zeeman. Het was daarom
geen wonder dat hij op Terschelling Fietje

Tijmonsdr. ontmoette en haar trouwde op 29-

11-1837.
Zijn militaire dienst vervulde hij bij het korps

kurassiers, maar reeds op 02-04-1850 verruil

de Klaas te Edam het tijdelijke voor het eeu

wige.

8e. Dirk Klees werd in Oosthuizen geboren op

01-06-1841 en was evenals zijn vader en opa,
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zeeman van beroep. Toen omstreeks 1866

een strenge winter het land teisterde, raakte
Dirk z'n schip vastgevroren in de Waddenzee.

Dirk nam zijn kans waar en liep over het ijs

naar Terschelling, waar de op 18-02-1847 ge
boren dochter van de lichtwachter van de

Brandaris, Cornelis Droog, hem hunkerend
stond op te wachten. Jansje Droog en Dirk

Klees trouwden op 14-04-1867 te Terschel

ling en bleven daar hun leven lang wonen.

9e. Jacobus Klees werd geboren op 26-11-1890 te
Terschelling en zijn ouders waren toen al

ruim 23 jaar getrouwd.
De ouders van Jacobus overleden vrij spoedig

na zijn geboorte en hij werd "thuisgehaald"

bij een zuster van zijn vader in Edam. Deze

was getrouwd met bakker Jacobus Heitman

en het is daarom ook verklaarbaar dat Jacob

Klees ook het bakkersvak als beroep heeft ge

kozen.

Jacobus Klees trouwde op 25-11-1916 in
Edam met Grietje Buitenhuis, die daar op 14-

10-1891 was geboren. Het echtpaar is koster
geweest in de Evangeliesatiekerk aan de Nieu

we Haven. In Edam deed de crisis zich gel

den. Voor alle 30 bakkers was geen "brood"
te verdienen en ander werk was er niet te

vinden. Hierdoor gedwongen verhuisde het

echtpaar in 1922 naar Wormerveer, waar Ja

cobus op 29-07-1972 overleed en zijn vrouw

op 05-12-1977.

Twee zusters van Jacobus, eveneens geboren
te Terschelling, kwamen ook in Edam te

recht.

Fietje Klees trouwde met Willem Roskam. Dit
echtpaar staat op een foto op blz. 46 van het

boekje: "Een kerkje op de Kaasmarkt" de ge

schiedenis van de Doopsgezinde gemeente al

hier.

Marie Klees was getrouwd met Klaas Bom-

mer, de groenteboer.

10e. We hebben de huidige generaties bereikt.

De kinderen van Jacobus Klees en Grietje
Buitenhuis zijn:

Dirk * 28-01-1918 te Edam.

Willem * 29-01-1920 te Edam.

Jacobus * 17-10-1923 te Wormerveer.

t 27-08-1993
Pieter * 19-08-1927 te Wormerveer.

Dirk, die bedrijfschef was bij een electrische fa

briek te Utrecht en Willem, die een reproduktie-

bedrijf in Wormerveer heeft, zijn degenen, die

bovenstaande gegevens hebben verzameld en

zich nog steeds verbonden voelen met Edam. Wat

gezien de voorgeschiedenis van de familie Klees

niet verwonderlijk is.

Jaap Molenaar

(wordt vervolgd)

Van links naar rechts:

Jacobus Klees *26-11-1890 (29-7-1972

Jacobus Klees *17-10-1923 127-8-1993
Dirk Klees *28-1-1918
Willem Klees *19-8-1920

Pieter Klees *19-8-1927

Grietje Buitenhuis *14-10-1891' f5-12-1977
Hu welijk *25-11-1916
Dirk en Willem reageerden op onze oproep

(foto fam. Klees)
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Excursie "Oud Edam" naar
Amersfoort geslaagd

Zaterdagmorgen 28 september vertrokken de 100

deelnemers van de jaarlijkse excursie om 8 uur
vanaf het busstation. Iedereen was vol goede zin,

vele handen werden geschud en de wind-, tempe

ratuur- en regengoden keken goedwillend om

laag.

In de bussen spraken Joop van Overbeek en Bert

Creemers een hartelijk welkomswoord en gaven

een toelichting op het programma.

Er was een leuke route naar Amersfoort uitgestip

peld en met een uitvoerige toelichting werden
we via Loenen en Loosdrecht naar de Lage Vuur-

sche gereden. In de eerste bus profiteerde men

dankbaar van de kennis van de heer Ophoff, die

in deze streek woonachtig is geweest. In "de

Mauritshoeve" stond de cake en de koffie gereed

en velen maakten hier van de gelegenheid ge
bruik om "even bij te praten" met de deelnemers

van buiten Edam.

Vrijwel op schema werd vertrokken naar Amers

foort. Een file veroorzaakte echter een opont

houd van een uur. De gidsen stonden trouw te

wachten bij de Koppelpoort. In snel tempo werd

een vijftal groepen geformeerd en daarna gingen

we op pad.

De Koppelpoort is nog geheel intact en het was
voor ons een prettige kennismaking met een "wa

terpoort" uit 1400. De rivier de Eem heeft hier

een belangrijke rol gespeeld. De afsluiting van dit

water door middel van een waterschot dat door

tredmolens wordt bediend, biedt een imponeren

de aanblik en we kennen nu de betekenis van de

uitdrukkingen van "raddraaien" en "gelijke tred

houden".

In het oude gebouw "de gekroonde meelzak" is
de Nederlandse beiaardschool gevestigd. Bij het

St.Aagtklooster werden de lotgevallen van non-

nentjes in 16e en 17e eeuw belicht. We werden

gewezen op de vorm van de "Onze Lieve Vrou

wenkoren, waar men met wat goede wil de
Maagd Maria in kan herkennen met haar Zoon op

de arm. De St. Joriskerk vraagt velen om een her
nieuwd bezoek gezien de korte tijd die beschik

baar was. De Middeleeuwse muurhuizen, de grap
pige en fraaie grachtjes met hun bijzondere

namen, waar we opgelucht kennis namen van het

feit dat in de Hellestraat de Johanneskerk het

"evenwicht" bewaart tussen goed en slecht,

brachten ons in verrukking.

Een woord van dank werd terecht uitgesproken

voor de vijf enthousiaste stadsgidsen die ons in
korte tijd een goed beeld gaven van het vele

moois dat Amersfoort biedt aan de liefhebbers

van stedeschoon. In restaurant "Kroonenburg"

werd een smakelijke maaltijd geserveerd, die in

een gezellige sfeer werd genuttigd.

Vervolgens brachten de heren Overbeek en Cree

mers ons in gezwinde pas naar het in 1547 ge
bouwde Augustijnerklooster, dat van 1612 tot

1940 dienst deed als Burger Weeshuis. Na de vol

tooide restauratie in 1954 werd het in gebruik ge

nomen als culinair museum. Met belangstelling

hebben we kennis genomen van de eetgewoon

ten en menukeuze van onze voorouders. In de

loop der eeuwen is op dit gebied veel veranderd,
maar of de croquetten en de frikandellen van

onze tijd een culinair hoogtepunt zijn in het men

selijk bestaan werd door iedereen in twijfel ge
trokken.

Deelnemers
aan de excur

sie van Oud

Edam naar
Amersfoort

poseren bij de

Koppelpoort

in die stad.
(foto fam.

van Over

beek)
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Kijkje over de sluizen richting de Koppelpoort,

(foto Arien van Waterland)

j. Molenaar

In Amersfoort worden wegen en verkeerssituaties

aangepast en verbeterd. Op het gebied van
wonen en leven is men bezig om zich voor te be

reiden op de 21e eeuw. In de wijk "Kattebroek"

namen we (soms) met verbazing kennis van de
probeersels bij de vormen van huizen en straten.

Gewaagde kleuren en waterpartijen zijn toege

past. De stadsgidsen toonden op enthousiaste

wijze de nieuwe ontwikkelingen in deze woon

buurten die men met verbeteringen wil toepas

sen op de toekomstige woonwijken richting

Hoogland, Nieuwland en Kamperbroek. Het was

een enorm contrast met het statige, het warme

en het gezellige van de oude binnenstad van

Amersfoort. In het kader van een stadsbezichti-
ging paste het bezoek aan Kattenbroek uitste

kend zodat een ieder zijn oordeel over modern
wonen kon vormen.

Na een vlotte terugreis werd om even zes uur

Edam weer bereikt. De excursiecommissie werd

dank gebracht en voldaan zochten we allen onze

eigen woonstek weer op.

Cursussen over historie van Noord-
Holland

De Stichting Regionale Geschiedbeoefening

Noord-Holland organiseert de komende maanden

de volgende cursussen:

- Het Noordhollands landschap, ontstaan en ont

wikkeling

- Hoe woonden onze voorouders?

- Huizenonderzoek en dorpsreconstructie
- Kadaster, eigendom en gebruik van onroerend

goed

- Bedrijvigheid in het Rijksarchief

- Het verleden in beeld gebracht

- Een tentoonstelling realiseren

Opgave voor deelname aan een cursus kan schrif

telijk of telefonisch geschieden bij het bureau van

de Stichting: Postbus 5212, 2000 GC Haarlem, tel.
023-5318436. Hier zijn ook inlichtingen over

data, plaatsen en kosten van de cursussen te ver
krijgen.

Daarnaast organiseert het gemeentearchief Am

sterdam een cursus paleografie, inlichtingen tel.

020-5720202.

rDe redactie wenst u

Ü^rettige ^Feestdagen

en een

(gelukkig OVieuwjaar
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Regenten in Edam minder deftig

Stadspatriciaat speelde elkaar
de voordelige baantjes toe

Bij het woord "regenten" denk je al gauw

aan met krullen bepruikte, wat frivole

heren, die hun koetsjes de oprijlaan van

hun deftige buitenhuis insturen, op weg

naar de theekoepel, waar hun gades, de pink

aan het kopje licht geheven, hen opwachten

om de gastenlijst voor het souper van die

avond door te nemen.

Dat beeld gaat voor regenten in de achttiende

eeuw in grote steden als Den Haag en Amsterdam

wel op. Maar de magistraten in kleinere Noord
hollandse plaatsen, zoals hier in Edam, voerden

meestal een veel soberder levensstijl, die nauwe

lijks afweek van de manier waarop gegoede bur

gers leefden. Toch vormden de regenten, d.w.z.

de bestuurders in de steden in de Republiek der

Verenigde Nederlanden eind zeventiende en

vooral in de achttiende eeuw een aparte klasse in
de samenleving, die banen en voorrechten zoveel

mogelijk voor de eigen kring probeerde te reser

veren. In het algemeen was het voor een jongen

van eenvoudige komaf vrijwel ondoenlijk om een

voor de regentenstand bestemde betrekking te

veroveren of zich in een voorname familie in te

dringen. Een enkele keer kwam een dergelijke

"sociale stijging" wel eens voor als de bestaande

groep patriciërs niet voldoende bestuurders kon
leveren en men gedwongen was uit een lagere

stand te recruteren.

Klassen

De samenleving was in vroeger eeuwen sterk in

klassen verdeeld en de Republiek maakte in die

jaren daarop geen uitzondering. In de achttiende

eeuw nam het elitegevoel onder de regenten zelfs
nog sterk toe, zo blijkt uit het onlangs versche

nen boek "Van Kintsbeen aan ten Staatkunde op

gewassen" door mevrouw dr K.W.J.M. Bossaers,

waarin zij het regentenpatriciaat uit Hollands

Noorderkwartier (Noord-Holland boven het

Noordzeekanaal) uit die dagen beschrijft."

De bovenste laag in de samenleving werd ge

vormd door de adel en de regentenstand, samen

het patriciaat genoemd. Daaronder zat de rijke

burgerij, bestaande uit kapitaalkrachtige kooplie
den, reders, ondernemers, grootgrondbezitters,

hoge ambtenaren, functionarissen en hoge offi

cieren in marine of leger. Vervolgens kwamen de

redelijk welgestelde boeren, de grote winkeliers,

schippers met een groter schip, ambtenaren en

dergelijke. In de vierde laag bevonden zich klei

nere boeren, schippers, ambachtslieden, winke
liers en lagere ambtenaren. De vijfde groep be

stond uit loonarbeiders, zeelui, soldaten en

knechten. De onderste laag tenslotte, het zoge

naamde grauw, werd bevolkt door de zelfkant

van de samenleving: zwervers, bedelaars, losse ar

beiders, kermisklanten en zo meer.

Los groepje

Hoe zag het bestuur van de Republiek er in die

tijd uit? We moeten bedenken dat ons land zich

toen juist van Spanje had vrijgemaakt. Daarmee

viel ook de binding van het centrale gezag door

de vroegere overheerser weg. Er ontstond een ta

melijk los groepje gewesten, die in politiek, eco

nomisch en sociaal opzicht verschilden en ook
niet zo'n behoefte voelden om zich weer teveel

aan elkaar te binden. Holland was veruit het be

langrijkste gewest, dat weer was gesplitst in het

Noorder- en het Zuiderkwartier. Het Noorder

kwartier telde zeven stemhebbende steden (stem

Elites versus gewone burgers

Elites, dat wil zeggen groepen personen, die

zich door komaf, door hun politieke, economi

sche of sociale positie menen te kunnen onder

scheiden van gewone mensen, hebben altijd tot
de verbeelding van de doorsnee burger ge

speeld. Eind zeventiende en de gehele achttien

de eeuw heeft zo'n elite in de Republiek van de

Verenigde Nederlanden zich een uitzonderlijke

positie aangemeten, namelijk die van het regen

tenpatriciaat. Leden hiervan traden vooral later

in de grote steden als een gesloten groep op,
die het bestuur volledig naar zich toe trok.

Mevrouw dr K.W.J.M. Bossaers van de Stichting

Regionale Geschiedbeoefening Noord-Holland

heeft zich in de loopbaan en leefwijze van deze

magistraten in het Noorderkwartier (d.w.z.

Noord-Holland boven het Noord-Zeekanaal)

verdiept en haar bevindingen neergelegd in het

boek "Van Kintsbeen aan ten Staatkunde opge

wassen"!). Hierbij schilderen we mede aan de

hand van haar boek hoe regenten in de stadsbe
sturen terecht kwamen en daar elkaar de profij

telijke baantjes toespeelden, hoe het bestuur in

de Republiek in elkaar zat en hoe de gemiddel

de carrière van een magistraat liep.

In een volgende aflevering van Oud Edam wij

den we uit over zaken als huwelijksstrategie, le

vensstijl en kapitaalvorming van de elites.

L.H.
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Het oude
stadhuis van

Edam. Op

deze plaats

plus naastlig

gende steeg is

later de Lut

herse kerk ge

bouwd. (col
lectie Oud

Edam)

in het bestuur van de Republiek), te weten Alk

maar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnickendam,

Medemblik en later Purmerend. Edam kwam in

het Noorderkwartier in belangrijkheid dus op de

vierde plaats.

Enig centraal gezag bestond er wel via de Staten-
Generaal, waarin de gewesten beslisten over een

beperkt aantal zaken, zoals het voeren van oorlog

(kwam nogal eens voor), het sluiten van vrede en

het tegen elkaar uitspelen van de grote Europese

machten (al was later in de achttiende eeuw de

Republiek vaak het slachtoffer van internationale

machtsspelletjes).

Veel samenhang bestond er dus niet. Nederland is

pas een eenheidsstaat geworden na de vorming

van het koninkrijk in 1815.

De gewesten, en met name de steden daarin, had

den het dus ten tijde van de Republiek voor het
zeggen. In de steden vormden de regenten de be

stuurlijke toplaag. Omdat deze families meestal
ook vermogend waren, vertegenwoordigden ze

tevens de economische en financiële elite.

"Minderjarigen" in de Edatnse vroedschap

In de tijd van de republiek werd men pas op 25-jarige leeftijd
meerderjarig. In de praktijk was dat ook de ondergrens waarop

een regentenzoon in de vroedschap kon worden gekozen, al volg

den de feitelijke benoeming in dat lichaam veelal op latere leeftijd.

Toch kwam het regelmatig voor dat "minderjarigen" werden aan

gesteld, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende andere, geschikte kan

didaten voorhanden waren. In Edam was in het eerste kwart van

de achttiende eeuw zelfs 36 procent van alle nieuw aangestelde
vroedschapsleden jonger dan 25 jaar.

Rijk en gereformeerd

De kern van de politieke macht in de stad werd

gevormd door de vroedschap. In Edam bestond

dit gezelschap oorspronkelijk uit 31 leden, die
werden gerecruteerd uit de rijkste en aanzienlijk

ste families en voor hun leven zitting in dit colle

ge hadden. Behalve rijk moesten de heren gere

formeerd (hervormd) zijn. Mensen met een ander

geloof, hoe rijk en voornaam ook, kwamen er

niet aan te pas.

De vroedschap vulde zichzelf aan. Maar soms
lukte dat niet doordat de regentenfamilies te wei

nig nakomelingen kregen. Bovendien was te

nauwe verwantschap tussen vroedschapsleden

verboden, zodat de keuze uit de kring van patri

ciërs beperkt werd. De oplossing kon zijn de ver

eiste minimum leeftijd te verminderen, personen

uit andere steden aan te trekken of het aantal

leden van de vroedschap te verlagen. In Edam bij

voorbeeld kwamen vroedschappen relatief jong

in functie, gemiddeld op 31 a 32-jarige leeftijd.
Later werd de omvang van dit college tot 21 per

sonen teruggebracht.
De belangrijkste bestuurlijke functie was die van

burgemeester. Gewoonlijk had een stad er vier,

die een jaar zitting hadden. Om de contiuiteit te

geranderen kwam een van hen het volgend jaar

terug. De vroedschapsleden beslisten wie er uit

hun midden burgemeester zouden worden. Het

volk kwam er niet aan te pas. Burgemeesters kre
gen geen salaris, maar moesten bij hun aantreden

juist een bedrag in de stadskas storten, een soort

statiegeld, dat in Edam aanvankelijk vijftig gulden

bedroeg, maar later, toen de stadsfinanciën er be

roerd voorstonden, werd verhoogd tot 150 gul

den.
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Scheve ogen

Niet dat burgemeesters er financieel slechter van

werden, want na afloop van hun zittingsperiode
zorgden ze er wel voor namens hun stad te wor

den gekozen in één van de baantjes op geweste

lijk niveau of in de vertegenwoordiging van de

Republiek in Den Haag. Het lidmaatschap van

deze zogenoemde buitencommissies leverde na

melijk wel degelijk inkomsten op en was dan ook

in het exclusieve groepje van de vroedschap zeer

gewild. Degenen die deze lucratieve ambten be
kleedden, trachtten ze zoveel mogelijk voor el

kaar te reserveren. Natuurlijk leidde dat regelma

tig tot scheve ogen bij andere vroedschapsleden.

Maar meestal slaagden de families erin tot onder

linge afspraken te komen over de verdeling, de

zogenoemde "contracten van correspondentie".

De schout en schepenen moesten zorgen voor
recht en orde in hun stad. De schout werd ge

woonlijk door de stadhouder van de Republiek

(opperbevelhebber van leger en vloot) voor het

leven benoemd. In de loop der jaren hebben zich

tussen de regenten en schouten nogal eens poli

tieke strubbelingen voorgedaan. Eerst tijdens het

stadhouderloze tijdperk van 1702 tot 1747, toen
diverse gewesten zich van het stadhouderlijk

gezag wilden ontdoen en de schouten het dus

zonder de politieke steun van de stadhouder

moesten doen. En later in de tweede helft van de

achttiende eeuw, toen de denkbeelden van de

Verlichting (democratie en vrijheid) opgang be

gonnen te maken en de schoutsfunctie als een

overblijfsel van de absolute macht van de vorst
werd gezien. Ook in Edam perkten de vroed

schapsleden de invloed van de schout in.

De schout werd bijgestaan door de schepenen,

zeven in getal in elke stad. Zij werden aangesteld

door de schout, soms in samenspraak met de bur

gemeesters. De colleges van schepenen spraken

recht in burgelijke en in strafzaken, op basis van

de stedelijke keuren en de plakkaten van de Sta

ten van Holland.

Opstap

De functie van schepen betekende voor een re-

gentenzoon meestal de opstap om in de vroed

schap te worden gekozen. Daarvoor had hij de

Latijnse school en een universitaire studie ge

volgd. Hij begon zijn carrière gewoonlijk als be

stuurder van een of andere maatschappelijke of

kerkelijke organisatie. Na enige tijd, bijvoorbeeld
als hij meerderjarig was geworden (25 jaar in die

tijd), kon hij in de vroedschap worden gekozen

en stonden de al eerder genoemde bestuurlijke

functies voor hem open. Mits er geen naaste ver

wanten al in de vroedschap zaten. Was dat wel

het geval, dan moest hij wachten totdat zijn
vader, broer, neef of oom doodging of aftrad. Ver

scheidene patriciërszonen hebben op die manier

vele jaren in de wachtkamer moeten zitten, soms

tot op hoge leeftijd.

Waren vroedschapsplaatsen altijd voorbehouden

aan de elite uit de eigen stad, of konden ook aan-

Leonard Ranst verdronken

"Overwerk" werd op 8 april 1673 Leonard Ranst,

onder meer hoofdingeland van de Purmer, fataal.

Op die dag zat hij met collega's, de dijkgraaf en
de heemraden in het Prinsenhof te Edam te verga

deren.

Ranst, die aan de Oosterweg een deftige hofstede

bewoonde, had zijn koetsier opdracht gegeven

hem om zeven uur op te halen en naar huis te

brengen. Maar Ranst had tijdens een maaltijd na
de vergadering waarschijnlijk iets te diep in het

glaasje gekeken en beval de koetsier te wachten

omdat hij nog wat "zaken af te handelen" had.

Pas rond negen uur 's avonds reed men de poort

uit.

Even nadat de calèche de Purmerbrug was gepas

seerd liet Leonard plotseling halt houden omdat

zijn hoed de ringvaart was ingewaaid. De koetsier

werd de dijk afgestuurd om de hoed te zoeken.

Echter tevergeefs.
Weer boven gekomen verstijfde de man van

schrik: calèche plus Ranst en de paarden kantel

den aan de andere kant van de dijk achterwaarts

het water in. Leonard was ondanks de pogingen

van de koetsier en toegesnelde hulp niet meer te
redden en verdronk ter plaatse.

——p=r-^-SE. -t «Mt 71 j"

(gegevens D. Brinkkemper) Buitenhuis van Leonard Ranst in de Purmer
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Worp 1787)

opzij geschoven. Er was dan sprake van een

"wetsverzetting". Keerde de stadhouder terug,

dan gooide die als het even kon zijn politieke te

genstanders weer uit de stadsregeringen.

Negatief

Kunnen we een voorlopig oordeel over het re

gentenpatriciaat in de Republiek vellen? Sommige

geschiedschrijvers hebben een negatieve visie op

het bestuur en het gedrag van de magistraten uit

de achttiende eeuw.

Economie en handel raakten deels door gebrek

aan een krachtig centraal ingrijpen in het slop.

De staatsschulden torenden steeds meer omhoog,

maar de malaise werd niet bestreden. Elk gewest
trachtte zijn eigen boontjes te doppen, met ver-

ontachtzaming van het geheel.

Ook de regenten waren in deze visie in de eerste

plaats op hun eigen voordeel uit. Zij verdeelden

onderling de lucratieve baantjes, trouwden onder

elkaar en gedroegen zich steeds meer als een ge
sloten groep, waar nauwelijks buitenstaanders

werden toegelaten. Door deze "verzwagering"

verloederden het bestuur en de politieke moraal.

"Het landsbelang werd schandelijk verwaarloosd.

De regentenheerschappij was ontaard in een eng

hartige, baatzuchtige oligarchie, die door het volk

hartgrondig werd verfoeid", zo schrijft een van de

critici.2'

zienlijken uit andere plaatsen worden gekozen?

Edam vulde zijn vroedschap vooral met eigen re

gentenzonen aan, evenals Enkhuizen en Hoorn.
Alkmaar, Monnickendam en Medemblik daarente

gen moesten voor bestuursfuncties regelmatig

kandidaten uit andere steden aantrekken omdat

het eigen patriciaat daarin onvoldoende kon voor

zien. Een dergelijke situatie bood ook eigen stads

genoten uit een lagere klasse de mogelijkheid "so

ciaal te stijgen".

Kon een regent uit zijn functie worden gezet? In

feite kwam zoiets zelden voor. Men moest het erg

bont hebben gemaakt en bij de keuze voor een

bepaalde functie werd er over het algemeen

zeker gekeken of de kandidaat geschikt was, om

later ongelukken te voorkomen.

Wel kon een bestuurder om politieke redenen

zijn ambt verliezen. In de stadhouderloze perio
des bijvoorbeeld werden prinsgezinde regenten

Genuanceerd

Mevrouw Bossaers komt in haar boek tot een wat
genuanceerder oordeel. Vergeleken met andere

Europese landen in die tijd, waar een alleenheer

ser de touwtjes in handen had, kwamen in de Re

publiek besluiten in een ruimere kring van be

stuurders tot stand. Men hield rekening met

eikaars gezichtspunten en betrok tegenstanders

zoveel mogelijk in het overleg om tot eenstem
migheid te kunnen komen. De macht berustte bij

colleges, niet bij één of enkele personen, zoals in

het buitenland het geval was en daar tot dictato

riale toestanden kon leiden.

Ook het losse verband tussen de gewesten wordt

als een voordeel genoemd doordat deze het ge

voel hadden hun eigen boontjes te kunnen dop

pen (al maakte Holland door zijn economische en

financiële macht grotendeels de dienst uit). Het
bestuur van de Republiek functioneerde dus niet

Verboden de moordenaar te verstoppen

In februari 1632 was een zekere Thomas Simons-

zoon zichzelf zozeer "vergeten ende te buyten ge-

gaen"' dat hij zijn vader, de pottebakker Simon

Bartolomeuszoon te Edam met een mes doodde
en zijn broer Jacob Simonszoon ernstig verwond

de. Schout, burgemeesters en schepenen van

Edam loofden een som van driehonderd gulden

uit aan degenen die de moordenaar voor het ge

recht wist te brengen of daartoe kon bijdragen.

Bovendien werd het iedereeen op een boete van

honderd gulden verboden de moordenaar onder

dak te bieden, te verstoppen of toe te laten dat

hij zich in een schuur, schip of wat dan ook ver

school.

(uit Privilegiën ende Hantvesten midtsgaders Keu

ren ende Ordonnantiën der Stede van Edam 1357-

1640, uitgegeven door Oud Edam).
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eens zo slecht, al liep in de achttiende eeuw de

vriendjespolitiek vaak de spuigaten uit. Van een

democratisch bestuur was echter geen sprake.
Dat heeft zich pas geleidelijk in de tweede helft

van de vorige eeuw in Nederland ontwikkeld.

Tot zover politiek en bestuur in de steden tijdens

de regenten periode.

In de volgende aflevering van Oud Edam zullen

we zien hoe de regentenstand in de steden van

het Noorderkwartier via onderlinge huwelijken

haar bevoorrechte positie en het familiekapitaal
in stand trachtte te houden. Maar ook zullen we

merken dat vooral in de kleine steden zoals Edam

de scheidslijnen niet altijd zo scherp waren en pa

triciërsfamilies wegens de beperkte omvang van

de eigen kring zich wel met de lagere standen

moesten mengen.

Luuk Hovenkamp

" Dr K.W.J.M. Bossaers: "Van Kintsbeen aan ten

Staatkunde opgewassen; Bestuur en bestuurders

van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw".

Deel 25 in de Hollandse Historische Reeks. ISBN

90-72627-17-2.

2) Dr E. Rijpma: "De ontwikkelingsgang der Histo

rie", deel II.

Een Edamse boerenvertelling

Het gerak

Wanneer men in vroeger jaren bij iemand op visi

te kwam ter ere van een verjaardag of een andere

gelegenheid, was er meestal een vast ritueel van

wat men kreeg aangeboden.

Zo begon men met een kopje thee met een zuur

tje of bonbonnetje. Het tweede kopje thee werd
geschonken zonder tractatie. Het was tevens ge

woonte dat men wèl suiker in het eerste kopje

thee kreeg, maar in het tweede kopje niet.

Daarna werd de koffie opgediend. Dat ging dan

meestal vergezeld van een plakje cake, een grote

krakeling of een suikerbolus. Bij het tweede
kopje koffie werd een koekje gepresenteerd. Dan

gingen de kopjes van tafel en werden de onder-

zettertjes rondgedeeld. De dames konden kiezen

uit advocaat (met of zonder slagroom), een boe

renjongens, een pikeurtje of een goudkroontje.

Voor de mannen was de keus gewoonlijk tussen
jonge of oude jenever en citroenjenever. De laat

ste natuurlijk aangevuld met een schepje suiker.
Er werden van de drankjes precies twee glaasjes

verstrekt en wanneer de glaasjes door de vrouw

des huizes werden opgehaald, was dat meteen

het sein dat het gerak genuttigd was en de visite

kon vertrekken.

Het was echter voor de gastvrouw een probleem,

wanneer een gast wat later kwam. Of nog erger!!,
wanneer iemand eerder vertrok. Want dan had

hij of zij, hun gerak niet op!! Het resulteerde er

niet zelden in dat een dergelijke vroeg vertrek

kende gast, naast zijn koffie reeds de door hem

gewenste glaasjes geserveerd zag. Want voor een

gastvrouw was er geen groter ramp, dan wanneer

een gast vertrok, zonder zijn gerak te hebben ge

nuttigd.
Ook de eenvoud was vroeger aanwezig. Zo kon

men 's avonds bij buren of vrienden op visite

komen en om half negen en half tien een kopje

thee voorgeschoteld krijgen en om half elf een

glaasje vruchtensap. Verder niets, want het was
immers maar een gewone avond in de week! Dan

past het niet om koek, snoep of iets anders te

presenteren. Er waren brave mensen, die hun

gasten in navolging van hun eigen gewoonte,

tracteerden op een of twee bekers anijs- of cho

colademelk.
Wat te zeggen van de goede maar zuinige boerin,

die zondags een nieuw theebuiltje in gebruik

nam en vervolgens de rest van de week er mee

toe kon voor haar kleine gezin en aanloop.

Het was geen teken van gierigheid of niet gun

nen, maar zo leefde men nu eenmaal en men had

geen grotere verlangens op dit gebied. Mensen

die jaren langs de weg hebben gewerkt, kunnen
over dit onderwerp veel vertellen!

Jaap Molenaar
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Veranderingen in Edam

J. DIE.SFELDT
Edam

Brecstraat

(G. bij 't Vuur)

Zoals op zovele plaatsen in Edam is de aanblik

van de straatwand in de loop der jaren veranderd
doordat huizen een ander uiterlijk kregen of door

andere panden werden vervangen. Het witte huis

rechts wordt nu bewoond door de familie de

Laet, maar was voorheen het café Diesfeldt, daar

na de groentezaak van Dirk Voorn. Het pakhuisje

ernaast was opslagplaats.

Het hoge pakhuis De Raaf is op de plaats geko

men van een eerder pakhuis dat na de oorlog is

gesloopt. De eiken balken daarvan zijn door een
zekere arts Melchior in Haarlem gekocht, die ze

bij de bouw van zijn huis heeft gebruikt.

(collectie Nitii Wiertz-Ton)

(Wil Tjoa)

Nieuwe activiteiten voor de leden

Oud Edam organiseert in samenwerking met de

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op maan
dag 20 januari om 20.00 uur in de Harmonie de

lezing:

"Visie op Vensters" door de heer Dick Bak uit

Edam, architect en o.a. (bestuurlijk) actief bij de

Monumentenwacht Noord-Holland en de Provin

ciale Kerkvoogdij van de Hervormde Kerk.

Leden gratis, niet-leden ƒ7,50 per persoon.

De activiteitenreeks voor onze leden, die in no

vember met een bezoek aan het Streekarchief is

gestart en in december door een diavoorstelling

van Jaap Molenaar is gevolgd, zal volgend jaar

worden voortgezet. Na de avond samen met het
Nut in januari zullen de bijeenkomsten elke twee

de donderdag in de maand plaats hebben. Nadere

aankondigingen treft u t.z.t aan in de krant en

huis-aan huisbladen. U kunt dus vast de data re

serveren in uw agenda.
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Adressenlijst bestuur en werkgroepen
Ik m ii

Vereniging Oud Edam

Graaf Willemstraat 8

1135 WP Edam
Postgiro 1356818

Bestuur Oud Edam
fleuk van A/derwegen, voorzitter

Coen de Koninglaan 18, 1135 CN, 374165

Cor Schaatsbergen, vice-voorzitter

Paulus Pieterstraat 13, 1135 GS, 366784

Harry Oudendijk, secretaris

Gravenstraat 2, 1135 XP, 3 72278

Cor van Aanholt, penningmeester

Persijnstraat 13, 1135 GZ, 367042

jantine Cazemier-de Boer, bestuurslid

Jan Schri verstraat 15, 1135 HW. 362444

Luuk Hovenkamp, bestuurslid

Schepenmakersdijk 1, 1135 AG, 371945

Kees Hulskemper, bestuurslid

P.Bossenstraat 8, 1718 AP Hoogwoud, 0226-352222

Joop Rutsen, bestuurslid

Grote Kerkstraat 30-32, 1135 BE, 3 71 713

Jan Westerneng, bestuurslid tevens ledenadministratie

Volendammerpad 15, 1135 VI1, 371625

Oscar Henar, adviseur van het bestuur

Watermolen 6, 1135LK, 362602

Werkgroep Handhaving Stadsbeeld/
Tuincommissie
Ed Koorn, Jan Hoeckstraat 20, 1135 GV, 361831

Harry Oudendijk, Gravenstraat 2, 1135 XP, 372278

Gerro Roskam, Voorhaven 132, 1135 BV, 372600

Koos Roskam, West er vesting 3 1, 1135 WE, 372979

Theo van Santen Achterhaven 76, 1135 XX, 372785

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Bert Creemers, Voorhaven 81, 1135 BN, 372978

Bernard Eeltink, Doolhof 40, 1135 XJ Volendam,

350177

Flip van der Leeuw, Grote Kerkstraat 14, 1135 BD,

372657

Joop Rutsen, Grote Kerkstraat 30/32, 1135 BE,

371713

Cor Schaatsbergen, Paulus Pieterstraat 13, 1135 GS,
366784

Werkgroep Historisch Onderzoek
Corrie Boschma-Aarnoudse, Nieuwvaartje 16,

1135 BJ, 371491

Dick Bunskoeke, Pinksterbloem 65,

1441 RJ Purmerend, 0299-429605

Antonie Heidinga, Spuistrtaat 31, 1135 AV 372844

Kees Hulskemper, P. Bossenstraat 8,

1718 AP Hoogwoud, 0226-352222

Herman Rijswijk, Kogerwatering 53,

1541 XB Koog a/d Zaan, 075-6161137

Kees Smit, J. van Stolbergstraat 72,
1901 CH Castricum, 0251-651990

Jan Sparreboom, Voorhaven 86, 1135 BT, 371590

Redactie Periodiek
Janny Boelens-Boss, Broekgouwstraat 3, 1135 EA,

371954

Luuk Hovenkamp, Schepenmakersdijk 1, 1135 AG,

371945

Jacco Laan, C. Boessenstraat 28, 1135 HS, 368131

Guus van Lummel, Grote Kerkstraat 10, 1135 BD,
371518

Jaap Molenaar, J.Tonissenstraat 10, 1135 JB, 366602

Geesje Rijswijk-v.d. Veer, Achterhaven 90B, 1135 XX,
371774

Sjaan Swalve, Voorhaven 106, 1135 BT, 371174

WilTjoa, Watermolen 53, 1135 LH, 361587

Contactpersoon Fort Edam
Jaap Molenaar, J. Tonissenstraat 10, 1135JB, 366602

Gouden ploeg
C.J. Beets, coördinator - A. Blokhuis-de Jong

Cl. de Boer - II. Conijn - G.C. Dekker - C.J. Kraay

H. Kuiper-de Moes - A. Meester - C. Plas - D. Roskam

G. Rijswijk v.d. Veer - G. Ton - E. Uitentuis

J. Verhagen.
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Drukkerij Keizer en Van Straten bv, Edam
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